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Kā arī TV programma, sludinājumi un daudz ci-
tas aktuālas  un noderīgas informācijas. 

2016. gada 13. aprīlī plkst. 17.30 Pils ielā 5 
Krāslavas pamatskolas administrācija, 1. kla-

šu audzinātāji un priekšmetu skolotāji aicina 
2009. gadā dzimušo bērnu vecākus uz tikša-
nos. Jūs varēsiet iepazīties ar skolas darba or-
ganizāciju un noformēt dokumentus. 

Tālrunis uzziņām 65681474.

 Viss jūsu dārzam!

Speciālas cenas 
siltumnīcu plēvei un 

polikarbonāta siltumnīcām.
Lētāk ir tikai pie mums!

Krāslava, Tirgus 15,
tālr. 65622036

SIA “LEVEN” 
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta 

plēve (palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); 
Celtniecības materiāli: cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, 

šamota), gāzbetona bloki, TEXOBLOCK riģipsis, KNAUF špakteles, 
grunts, profili (UD, CD, UW, CW).

Metāls: armatūra un tās sieti, metāla caurules (kvadrātveida, 
apaļas);

Santehnika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, 
pirts katli;

Skursteņi: metāla, keramiskie, ķieģeļu. 
Iespējama piegāde!

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073, Dagdā, Skolas 4, t. 65653354.

2016. gada 15. aprīlī plkst. 18.00 Krās- 
lavas kultūras namā notiks Krāslavas 
Mūzikas skolas 55. gadskārtas jubilejas 
koncerts. Piedalīsies skolas audzēkņi, 
pedagogi un absolventi. 

Būsiet mīļi gaidīti!

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!

Biedrība “Stariņš” sveic 
dzimšanas dienā 

Zinaīdu Semjonovu!

Tavs ieguvums ir tavi gadi, 
kas tevi mīļi sveikuši. 
Tos sagaidot un aizvadot, 
tu bagātāka esi kļuvusi,
 jo katrs gads tev kaut ko devis 
un katrs – kaut ko ņēmis. 
Lai prieks par iegūto un doto 
un katru gadu nodzīvoto!

Sveicam skaistajā
 dzīves jubilejā

Antoņinu GRABOVSKU!
Vēlam veselību, izturību 

un Dieva svētību!
Bijušie darba biedri

Drīzumā braukt goda apļus ap mietiem
Dagdas uzpildes stacijā vairs nevajadzēs 
Nokūstot ziemas sniegam, 
Dag-das novada iedzīvotāji 
atkal aktualizēja jautājumu 
par piebraucamā ceļa stāvokli 
Dagdas uzpildes stacijā, tāpēc 
pie šī jautājuma risināšanas 
ķērāmies klāt arī mēs, laik-
raksts “Ezerzeme”.  

Aprīļa sākumā apsekojām Dag-
das uzpildes staciju un veicām reā-
lās situācijas konstatāciju. Trans-
porta vadītājiem, pirms nokļūt līdz 
uzpildes vietai, ir jāizbrauc goda 
apļi ap bedrēs iespraustajiem mie-
tiem. Vai vēl ļaunām - “jāpārpeld” 
cauri milzīgām peļķēm, nezinot, kā 
šī “pelde” var beigties. Neskatoties 
uz to, ka mūsdienu transportlīdzek-

ļi ir aprīkoti ar dažāda veida video 
fiksatoriem, cik man zināms, pa-
gaidām ne uz vienas firmas riepām 
video fiksācija nav izvietota, tāpēc 
braucot peļķē, tās nespēj konstatēt, 
kur zem ūdens ir bedres, lai no tām 
izvairītos. 

Uzpildes stacijā sastaptie šo-
feri apliecināja, ka šāda situācija 
šajā uzpildes stacijā ir jau vairā-
kus gadus. Lai arī iedzīvotāji nav 
stāvējuši malā un centušies risināt 
šo jautājumu, mutvārdos griezu-
šies ne tikai pie uzpildes stacijas 
vadības, bet arī Dagdas novada 
domē, situācija vairāku gadu ga-
rumā tikai pasliktinājusies.

           Turpinājums 2. lpp.

Aktuāla informācija lauksaimniekiem

Krāslavas kultūras nama 
foajē semināra dalībniekus sa-
gaidīja Valentīna Pugajeva ar 
svaigi ceptu sēklu maizīti un 
smalkmaizītēm. 

Aija Bitinas, ALTUM Dau-
gavpils filiāles Aizdevumu daļas 
kredītprojektu vadītāja, informēja 
klātesošos par vienotās valsts fi-
nanšu institūcijas – ALTUM darbī-
bas virzieniem. Pirms gada vieno-
tā finanšu institūcijā AS “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” ir apvie-
nojušies trīs uzņēmumi, kas snie-
dza atbalstu finanšu instrumentu 
veidā - “Latvijas attīstības finanšu 
institūcija Altum” (ALTUM), “Latvi-
jas Garantiju aģentūra” (LGA) un 
“Lauku attīstības fonds” (LAF). 
AS “Attīstības finanšu institūcija 
Altum” turpina īstenot visas līdzši-
nējās ALTUM, LGA un LAF valsts 
atbalsta programmas. 

Līdz ar vienotas institūcijas 
izveidi, pilna spektra valsts atbal-
sta programmas un finanšu instru-
menti - aizdevumi, riska kapitāls, 
garantijas, atbalsts lauksaimnie-
kiem - ir pieejami vienuviet. 

ALTUM mērķis ir ar valsts 
atbalsta finanšu instrumentu pa-
līdzību efektīvi un profesionāli 
sniegt atbalstu noteiktām mēr-
ķa grupām finanšu instrumentu 
veidā (aizdevumi, garantijas, 
ieguldījumi riska kapitāla fon-
dos, utml.), konkrētu programmu 
ietvaros papildinot to arī ar ne-
finanšu atbalstu (konsultācijas, 
mācības, mentorings utml.), kā 
arī realizēt citas valsts deleģētas 
funkcijas.

Informāciju par valsts at-
balsta programmām un finanšu 
instrumentiem, kurus līdz šim 
apkalpoja ALTUM, LGA un LAF, 
var saņemt AS “Attīstības finan-
šu institūcija Altum” reģionālajos 
centros un konsultāciju birojos 
visā Latvijā, tai skaitā Daugav-
pilī, Viestura ielā 2. Tālrunis 
65427708. Informācija ALTUM 
mājaslapā www.altum.lv

Aija Bitinas atzina, ka šobrīd 
visbiežāk apmeklētā mājaslapas 
sadaļa ir “Zemes fonds”.

Zemes fonds savu darbību 
uzsāka 2015. gada 1. jūlijā. Tā 
pārvaldītājs saskaņā ar 2015. 

gada 11. marta Ministru Kabineta 
rīkojumu ir AS “Attīstības finanšu 
institūcija Altum”.

AS “Attīstības finanšu insti-
tūcija Altum” veic ekonomiski pa-
matotus Zemes fonda darījumus 
saskaņā ar likumā “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” no-
teikto Zemes fonda mērķi - nacio-
nālā līmenī veicināt lauksaimnie-
cības zemes resursu aizsardzību 
un pieejamību, racionālu, efek-
tīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, 
kā arī lauksaimniecības zemes 
platību saglabāšanu.

Zemes fonds darbojas trīs 
virzienos: lauksaimniecības ze-
mes iegāde, lauksaimniecības 
zemes noma un lauksaimniecī-
bas zemes pārdošana vai maiņa.

Zemes fonds lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi pērk no 
zemes īpašniekiem – fiziskām 
un juridiskām personām, veicot 
ekonomiski pamatotus pirkuma 
darījumus saskaņā ar vidējām 
lauksaimniecības zemes tirgus 
cenām attiecīgajā Latvijas nova-
dā un pagastā. 

Turpinājums 3. lpp.

Pagājušās nedēļas sākumā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas nodaļa 
aicināja visus lauksaimniekus un mežu apsaimniekotājus uz semināru “Par ES un Valsts likum-
došanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”. Pasākumā piedalījās 
vairāk kā 40 interesenti. 

Karaliene 
Ērika

Viņai piemīt māksla dzī-
vot tā, lai  katra diena būtu 
neatkārtojama. Manu dau-
dzo paziņu lokā viņa ir visne-
mierīgākais cilvēks! Par maz 
ir pašai “degt”, svarīgi ir citus 
vest sev līdzi. Tas pilnībā 
izdodas mūsu Ērikai Gabru-
sānei. Pārsteidzošs liktenis, 
tautas atzīšana. 

Nākošajā numurā jubile-
jas atskaņas “Tu viena tāda 
visā pasaulē...”

Alekseja GONČAROVA 
foto.

ATTĒLĀ: Ērika un Vies- 
turs — visa dzīve veltīta 
Robežniekiem. 

•	 Pašreizējā partijas “Vienotība” 
līdere Solvita Āboltiņa ārkār-
tas kongresā nekandidēs uz 
politiskā spēka priekšsēdētāja 
amatu. Pašlaik partijas nodaļas 
spriež par iespējamiem kandi-
dātiem, ko virzīt šim amatam.

•	 Aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis uzskata, ka 
Latvija patlaban nevar atļauties 
obligātā militārā dienesta atjau-
nošanu, jo tam ir nepieciešami 
lieli finanšu resursi, infrastruk-
tūra un cilvēki, kas ir jāapmā-
ca. Viņš atzina, ka diskusija 
par obligātā militārā dienesta 
atjaunošanu ir nepieciešama, 
tomēr vispirms ministrs vēlētos 
realizēt to, kas jau ir pieņemts - 
karavīru un zemessargu skaita 
palielināšanu.

•	 Šonedēļ Rīgā aiz slēgtām dur-
vīm notiek NATO seminārs, 
kurā NATO komandstruktū-
ru militārie līderi diskutē par 

stratēģiski nozīmīgiem jautā-
jumiem un nākotnes izaicināju-
miem starptautiskajai drošībai.

•	 Latvijā kopā ir apmēram 760 
000 mājsaimniecību, kurām ir 
televīzijas pieslēgums, aptu-
veni 140 000 izmanto nelegālo 
izplatītāju pakalpojumus. Šīs ir 
provizoriskas aplēses. Pašlaik 
Rīgas Ekonomikas augstsko-
las pētnieka Arņa Saukas va-
dībā top pētījums, kas būs pa-
beigts aprīļa beigās. Iecerēts, 
ka pētījums atklās, kādu kaitē-
jumu valsts ekonomikai nodara 
pirātu industrija šajā nozarē.

•	 Pēdējo 20 gadu laikā jauniešu 
skaits Latvijā ir samazinājies 
par 39%, bet iedzīvotāju skaits 
kopumā par 25%. Ar tādu pazi-
ņojumu nāca klajā Izglītības un 
zinātnes ministrija. 
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Pasaulē

Saeimā notiek kompromātu karš
“Mums tagad parlamenta 
vietā ir Panamas filiāle,” šādi 
jokoja Saeimas kuluāros pē-
dējās sēdes laikā. Masu me-
diji vēl nebija paspējuši ap-
spriest, vai Panamas ārzonu 
lietā ir “Latvijas pēdas”, jo 
daudzas augstas amatperso-
nas no dažādām valstīm šādi 
izvietoja savus ienākumus, lai 
izvairītos no nodokļiem, kad 
nogranda līdzīgs skandāls, 
taču šoreiz, tā teikt, no vietē-
jiem materiāliem.

Pirms Saeimas  sēdes visi 
deputāti saņēma pa pastu 8 lap-
pušu krāsainu avīzi ar nosau-
kumu “Astoņkājis”. Kā izdevējs 
un redaktors ir norādīts kāds 
Arvīds Dziņdzuks – visticamāk, 
šāda persona vispār neeksistē. 
Daudzi ir pārliecināti, ka aiz šā 
pseidonīma slēpjas ar saviem 
žurnālista izmeklējumiem pa-
zīstamais Lato Lapsa, kaut gan 
viņš pats pagaidām to nav ap-
stiprinājis. Ievadrakstā ir teikts, 
ka Latvijā varu ir sagrābis orga-
nizētās noziedzības astoņkājis. 
Pēc autoru domām, tā taustekļi 
ir ielīduši Finanšu policijā un VID, 
Satversmes aizsardzības birojā, 
Drošības policijā, Valsts policijā 
un kara izlūkdienestā, prokuratū-
rā un Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojā. “Vieni no-

ziedznieki valsts amatos piesedz 
citus – un otrādi. Viņi taisa savu 
lielo un mazo biznesu uz valsts 
un uz visu jūsu rēķina,” ir sacīts 
ievadrakstā.

Avīzē ir ievietota intervija 
ar bijušo iekšlietu ministru Ēriku 
Jēkabsonu, kurā viņš stāsta, ka 
par 100 tūkstošu latu kukuli esot 
bijis iespējams tikt Valsts prezi-
denta padomnieka amatā. Starp 
citu, šādā lietā, pēc viņa viedok-
ļa, esot iejaukts arī pašreizējais 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
Numura “nagla” ir lielā intervija ar 
anonīmu tiesībsargājošo iestāžu 
darbinieku, kurā secīgi aprakstīta 
viņa kolēģu “grūtā darba ikdiena”.  
“Štelles”, informācijas noplūdi-
nāšana izmeklēšanā esošajiem, 
palīdzība izvairīties no nodokļu 
maksāšanas, “jumtošana”, ku-
kuļošana un pārējās lietas tādā 
pašā garā. Tas nenotiek vis ar 
ierindas darbiniekiem – tas nori-
sinās augstākās priekšniecības 
līmenī. Blakus intervijai ir vesela 
kolonna ar minēto personu vār-
diem un amatiem, sākot ar Fi-
nanšu policijas pārvaldes direkto-
ru Kasparu Podiņu un beidzot ar 
“Vienotības” “pelēko kardinālu”, 
finanšu ministra kādreizējo ārš-
tata padomnieku Jāni Dambīti. 
Ir avīzē materiāls arī par nese-
no VID skandālu, kad vairākiem 
darbiniekiem atklāja ja ne ārzonu 

firmas, tad 
greznas sav-
rupmājas, kas 
reģistrētas uz 
ģimenes lo-
cekļu vārda, 
vai milzīgas 
summas – 
m a n t o j u m s 
no vecākiem, 
lauku sko-
lotājiem. Viens raksts ir veltīts 
ģenerālprokuroram Ērikam Kaln-
meieram, kas regulāri braucot uz 
medībām elitārās saimniecībās. 
Pēc autoru viedokļa, to īpašnieki 
šādi risina savas uzņēmējdarbī-
bas problēmas.

Protams, pēc šādas “politin-
formācijas” parlamenta debates 
bijušas visai karstas. Opozīcija 
ierosināja sasaukt Saeimas komi-
siju ar plašu darbības aptvērumu. 
No 34 deputātu iesniegtā pietei-
kuma ir skaidrs, ka komisijai tās 
darba laikā jāpēta, kā korupcija, 
lobēšana, organizētā noziedzība 
un kontrabanda ietekmē nodokļu 
iekasēšanu un ekonomisko un 
finansiālo noziegumu izmeklēša-
nu, kā arī novērtēt Iekšlietu minis-
trijas, Finanšu ministrijas, Tieslie-
tu ministrijas un citu valsts iestāžu 
amatpersonu personīgo atbildību 
attiecībā uz sabiedrisko interešu 
un labas pārvaldības principu ie-
vērošanu. Pēc ilgām diskusijām 

komisiju nolēma izveidot, taču tā 
pastāvēs nevis pusotru gadu (30 
mēnešus), kā lūdza pieteicēji, bet 
tikai pus gadu – šāds bija vairā-
kuma lēmums. Piemēram, depu-
tāte Solvita Āboltiņa (“Vienotība”) 
teica no tribīnes, ka, viņasprāt, 
darba vietā šī komisija nodarbo-
šoties ar politiskajām “pasūtīju-
ma” lietām. Starp citu, Āboltiņa 
arī ir minēta šeit aplūkotajā masu 
medijā kā viens no noziedzības 
astoņkāja “taustekļiem”. 

Paredzēts, ka komisijā strā-
dās pa vienam deputātam no 
katras frakcijas, tās sastāvs tiks 
apstiprināts aprīļa vidū.

Foto: avīzes “Astoņkājis” 
pirmā lappuse ar kompromātu 
par Latvijas augstākajām 
amatpersonām. 

Darja ŽDANOVA
Foto no vietnes 

www.pietiek.com

Ezerniekos būvēs sporta zāli
Jau šogad pie Ezernieku 
vidusskolas tiks uzsākta 
sporta zāles būvniecība.

Iepriekš Ezernieku skolē-
ni sportoja aktu zālē, kas bija 
pielāgota sporta nodarbībām. 
2014. gadā aktu zāle tika re-
novēta un sportot tur vairs nav 
ieteicams. 2016. gada feb-
ruārī Dagdas novada domes 
deputāti pieņēma lēmumu 
sākt sporta zāles celtniecību 
Ezerniekos.

Uz šo brīdi jau ir gatavi spor-
ta zāles tehniskie dokumenti un ir 
izsludināts iepirkums par būvnie-
cību. Vasarā tiek plānots uzsākt 
celtniecības darbus.

Sporta zāli paredzēts izvie-
tot pie Ezernieku vidusskolas 
ziemeļrietumu gala sienas. Būve 
sastāvēs no vienstāvu sporta zā-
les un divstāvu piebūves. Sporta 
zālē būs basketbola un volejbola 
laukumi. Piebūves 1.stāvā pare-
dzētas ģērbtuves, tualetes, du-
šas, inventāra telpa un palīgtel-

pas. 2.stāvā būs izvietotas galda 
tenisa zāle, treneru telpas, kā arī 
atklāts balkons, ko varēs izman-
tot skatītāji un līdzjutēji.

Sporta zāle tiks celta par 
pašvaldības līdzekļiem, un šim 
mērķim tiks ņemts aizņēmums 
Valsts kasē. Aptuvenās sporta 
zāles būvniecības izmaksas tiek 
plānotas 640 000 €.

Guna MALINOVSKA, 
sabiedrikso attiecību un ko-
munikāciju nodaļas vadītāja

Jautājums - atbilde
Krāslavas novada pensionāru biedrība pirms gada atskai-
tes sapulces, kas notika 2016. gada 30. martā, no iedzī-
votājiem saņēma jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza 
vadošie novada darbinieki, bet ir jautājumi, uz kuriem at-
bildes jāmeklē citās instancēs. 

Šoreiz tie ir jautājumi par 
abonentmaksas ieviešanu norēķi-
nos par elektrību. Tie ir sekojoši:

1. No kura datuma un kādā 
veidā var pāriet no Universālā 
apmaksas veida uz Dinamisko 
(ziņot par skaitītāja rādījumiem 
un saņemt rēķinu)?

2. Ja maina pieslēguma jau-
du no 3 fāzēm uz 1 fāzi - cik tas 
izmaksā?

3. Vai var uz ziemu atslēgt 
vasarnīcas (3 fāzes) un vasarā 
pieslēgt. Cik tas maksā?

Latvenergo atbilde
Atbildot uz Jūsu jautājumu par 

AS “Sadales tīkls” tarifiem un 
abonentmaksu, paskaidrojam, 
ka AS “Sadales tīkla” tarifi vēl ir 
projektā, tāpēc uz šo jautājumu 
nevaram sniegt atbildi. Kad re-
gulators kā kompetenta iestāde 
tarifa projektu izskatīs, sniegs 
savu apstiprinājumu, mēneša lai-
kā pēc regulatora lēmuma jaunie 
tarifi stāsies spēkā.

Klients produkta maiņu var 
veikt pats portālā www.elektrum.
lv, kā arī vēršoties klientu apkal-
pošanas centrā, vai sūtot aizpil-
dītu iesnieguma veidlapu “Iesnie-
gums produkta maiņai”.

Produkta maiņu var veikt ar 
nākamā mēneša 1. datumu. Bez-
maksas pakalpojums produktu 
maiņai ir klientiem, kuriem eso-
šais produkts ir Elektrum Univer-
sālais. 

Ja vēlaties objektā samazi-
nāt esošo slodzi, informējam, ka 
nepieciešams iesniegt aizpildītu 
iesnieguma veidlapu slodzes sa-
mazināšanai. Slodzes samazinā-
šana ir bezmaksas pakalpojums.

Informējam par objekta atslēg-
šanu uz laiku, pēc MK noteikumu 
Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdznie-
cības un lietošanas noteikumi” 
62. p. Lietotājs drīkst pieprasīt, lai 
sistēmas operators atslēdz savas 
elektroietaises uz elektroietaišu 
piederības robežas, pārtraucot 
elektroapgādi uz noteiktu laiku 
uzturēšanas darbu veikšanai lie-
totāja elektroietaisēs. Ja šāda 
atslēgšana ietekmē citu elektro-
enerģijas lietotāju vai apakšlie-
totāju elektroapgādi, lietotājam, 
kurš pieprasa atslēgšanu, pie-
prasījums rakstiski jāsaskaņo ar 
visiem šiem lietotājiem vai apakš-
lietotājiem.

Cieņā, 
Alda LASMANE, 

Elektrum Klientu serviss
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Apsekojot uzpildes staciju, tika 

konstatēts, ka brauciens pēc deg-
vielas vairāk izskatās pēc realitātes 
šova ar nosaukumu “Gribi degvielu, 
pārvari šķēršļus!” Pērn ilgāku lai-
ku šiem šķēršļiem pievienojās vēl 
viens pārbaudījums no augšas. 
Ilgāku laiku virs degvielas uzpildes 
tanka bija noplēsta daļa jumta se-
guma. Lietus laikā transporta va-
dītājiem, “realitātes šova uzvarētā-
jiem”, kuri spēja nokļūt līdz uzpildes 
stacijai, kā papildus bonuss aiz ap-
kakles bija jāsaņem arī daļa jumta 
ūdens. Pēc sūdzību saņemšanas, 
jumta segums tika salabots un deg-
vielas pircēji “slapjos bonusus” no 
augšas vairs nesaņēma. Pavisam 
citādi ir ar bedrēm un peļķēm. Tās 
nākas izbaudīt ikreiz, kad iebrauc 
uzpildes stacijas teritorijā.

Zīmīgi, ka apsekošanas dienā 
neviens no aptaujātajiem šoferiem 
par bedrēm sajūsmu neizteica. Sa-
jūsmā par esošo situāciju nebija arī 
kāds policijas darbinieks, kurš bija 
iegriezies ar valsts autotransportu, 
lai to uzpildītu. Uz jautājumu, vai 
viņš kā policijas dar-
binieks ir kaut kādā 
veidā centies situā-
ciju uzlabot, atbilde 
skanēja: “Ko gan 
policijas darbinieks 
var izdarīt privātajā 
teritorijā!”

Šāda veida atbil-
de, protams, skum-
dina, jo, manuprāt, 
policijas darbiniekam 
vajadzēja pamanīt, 
ka iespraustie mieti, 
kas kalpo kā brīdinā-

juma zīmes autovadītājiem, 
tomēr neatbilst normatī-
vajos aktos noteiktajām 
prasībām. Tāpat negribētu 
piekrist, ka uzpildes stacija 
ir tikai privāta teritorija. Tā 
tomēr ir publiska vieta, kurā 
notiek uzņēmējdarbība, kas 
pēc savas specifikas ir pa-
kļauta pastiprinātu drošības 
pasākumu kontrolei un uz-
raudzībai. Šajā publiskajā 
teritorijā tiek sniegts konkrēta veida 
pakalpojums - degvielas tirgošana, 
tāpēc uzņēmējam būtu jāievēro 
LR likumos noteiktās prasības, kā 
arī jāņem vērā patērētāju tiesības, 
kurās teikts, ka, sniedzot pakalpo-
jumu, pakalpojuma sniedzējs (tir-
gotājs) nedrīkst radīt pakalpojuma 
saņēmējiem papildus izdevumus 
vai apdraudējumus - kas šajā ga-
dījumā varētu būt transportlīdzekļa 
bojāšana, nokļūstot līdz pakalpoju-
ma vietas saņemšanai. 

Liela loma sabiedrības interešu 
aizstāvībai šādā situācijā, kad uz-
ņēmums darbojas monopolstāvok-
lī (pakalpojumu sniedz viens pats 

un tam konkrētajā 
pašvaldības teritorijā 
nav konkurenta), ir 
arī noteiktai pašval-
dībai, kuras teritorijā 
notiek uzņēmējdar-
bība. 

Protams, līdz tik 
kritiskam stāvoklim 
droši vien nenonāktu, 
ja Dagdā būtu arī ci-
tas firmas degvielas 
uzpildes stacija. Līdz 
ar to tiktu radīta po-
zitīva konkurence un 

starp abām uzpildes stacijām būtu 
cīņa par pircēju. Domāju, ka šāda 
situācija degvielas tirgū ātri vien aiz-
bērtu esošās bedres, novāktu ami-
zantos dzeltenīgi krāsotos mietus, 
ap kuriem transportlīdzekļi brauc 
goda apļus, un aizbildinājumu vietā 
nāktos dzirdēt reālus solījumus par 
bedru likvidēšanu!

Taču brīnumi šajā pasaulē no-
tiek arī bez konkurences radīša-
nas! Droši vien pēc video vizītes 
vai sagadīšanās pēc - ledus šajā 
jautājumā izkustējās. Sazinoties 
ar uzpildes stacijas vadītāju Veltu 
Bartkeviču, tika noskaidrots, ka tajā 
nedēļā, kad notika mūsu apseko-
jums, vadītāja sazinājās ar Rīgas 
vadību. Tika sastādīta izdevumu 
tāme bedru likvidēšanai ar asfaltvei-
dīgu segumu. Tika solīts, ka vasa-
ras mēnešos notiks remontdarbi.

Lai arī lasītājiem nav svešs tei-
ciens “Cerība - muļķa mierinājums!”, 
negribētos ticēt, ka tie cilvēki, ku-
riem piemīt spējas cerēt, ir vienkārši 
muļķi. Tāpēc novēlam firmai atrasts 
līdzekļus bedru likvidēšanai un turēt 
savu solījumu, ka bedres Dagdas 
uzpildes stacijā būs “pieejamas” 
vairs tikai dažus mēnešus. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Drīzumā braukt goda apļus ap mietiem Dagdas uzpildes stacijā vairs nevajadzēs 

Teroristi-pašnāvnieki 
Krievijā

Trīs teroristi - pašnāvnieki 
pirmdien uzspridzinājušies pie po-
licijas iecirkņa Krievijas Stavropo-
les apgabalā. Mediju rīcībā esošā 
informācija liecina, ka uzbrukumu 
veikuši trīs cilvēki, kuri sprādzie-
nos gājuši bojā. Saskaņā ar šo-
brīd pieejamo informāciju, citu cie-
tušo šajā uzbrukumā nav.

Malaizijā slēdz 250 
skolas

Vairāk nekā 250 skolas 
Malaizijā pirmdien tika slēgtas, 
reaģējot uz karstuma vilni, ko 
izraisījusi klimatiskā parādība 
“El Ninjo”. Varasiestādes Paha-
nas un Perlisas štatos lika slēgt 
skolas pēc tam, kad gaisa tem-
peratūra 72 stundas pārsniedza 
37 grādus pēc Celsija Daudzās 
vietās Āzijā “El Ninjo” izraisīta 
sausuma dēļ ir samazinājušās 
lauksaimniecības kultūru ražas. 
Klimatiskā parādība “El Ninjo” 
atkārtojas ik pēc dažiem gadiem 
un ir saistīta ar Klusā okeāna 
augšējo slāņu ūdens sasilšanu. 
Parādība izraisa sausumu tropis-
kajos Klusā okeāna rietumos un 
spēcīgas lietusgāzes un plūdus 
okeāna austrumu pusē.

Dzērājšoferu sods 
Taizemē

Taizemes dzērājšoferiem, 
kas nosacīti atbrīvoti uz pārbau-
des laiku un kuriem piespriesti 
sabiedriskie darbi, var būt spiesti 
strādāt ar līķiem slimnīcu morgos. 
Saskaņā ar oficiāliem datiem tai-
zemiešu Jaungada svinību laikā 
tiek aizturēts aizvien vairāk šofe-
ru, kas auto vadījuši alkohola rei-
bumā, un lielākā daļa no viņiem 
ir padsmitgadnieki. Ministru ka-
binetam ir iesniegts priekšlikums 
nosūtīt dzērājšoferus uz sabied-
riskiem darbiem morgā, lai viņi 
labāk saprastu, kādas sekas var 
būt auto vadīšanai dzērumā.  
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Iegādātā lauksaimniecības 
zeme nonāk Zemes fonda īpašu-
mā un, gādājot par tās vērtības 
saglabāšanu un uzlabošanu, tiks 
piedāvāta pārdošanai vai iznomā-
šanai lauksaimnieciskās darbības 
veicējiem.

Vēl lauksaimniekiem varētu 
būt svarīga informācija - izmai-
ņas veiktas kārtībā, kas regu-
lē valsts atbalsta programmas 
lauksaimniecībā izmantojamas 
zemes iegādei norisi. Vienlaikus 
programmas vajadzībām valdība 
piešķīrusi vēl 15 miljonus eiro, 
tādējādi programmas kopējais 
apjoms ir jau 55 miljoni eiro, tā-
pēc lauksaimniecības produkcijas 
ražotāji finansējumu zemes iegā-
dei Attīstības finanšu institūcijā 
ALTUM turpmāk varēs aizņemties 
uz termiņu līdz 30 gadiem līdzši-
nējo 20 gadu vietā. Valsts atbalsta 
programma lauksaimniecības ze-
mes iegādei, kuru īsteno ALTUM, 
nodrošina iespējas iegādāties 
zemi tiem lauksaimniekiem, ku-
riem nav brīvu resursu un kuriem 
nav pieejams komercbankas fi-
nansējums. 

Aptuveni 30% no aizdevu-
miem jau piešķirti zemes iegādei 
Zemgales reģionā, 28% – Kurze-
mē, 17% – Vidzemē, 14% Latgalē 
un aptuveni 11% – zemes iegādei 
Rīgas reģionā. Statistiski lielākā 
daļa piešķirto aizdevumu ir ap-
mērā līdz 60 tūkstošiem eiro. Pro-
centu likme šī veida aizdevumam 
ir aptuveni 3 %. Lai atbilstu šai 

programmai, ieņēmumiem jābūt 
ne mazāk kā 284 eiro/h, bioloģis-
kajiem zemes apsaimniekotājiem 
tiek skaitītas klāt subsīdijas. Pre-
cīzāku informāciju par aizdevu-
miem var saņemt klātienē vai pa 
tālruni 65427708. 

Svarīgi! Ja vēl ir veicami kādi 
darījumi, kas saistīti ar privatizāci-
jas sertifikātu kontu apkalpošanu 
un zemes izpirkšanu, atbilstoši 
Ekonomikas ministrijas prasībai, 
tos sniedz arī ALTUM reģionāla-
jos centros. Daugavpilī tas vēl ir 
iespējams līdz 2016. gada 30. jū-
nijam. Tālāk visas saistības ar pri-
vatizācijas sertifikātu kontu apkal-
pošanu tiek nodotas Privatizācijas 
aģentūrai Rīgā. Tālrunis informā-
cijai par apkalpošanu Daugavpilī 
26461039.

LAD Dienvidlatgales reģio-
nālā lauksaimniecības pārvaldes 
Lauksaimniecības un lauku attīs-
tības daļas vadītājs Normunds 
Lāčaunieks atgādināja par sav-
laicīgu atskaišu iesniegšanu LAD 
līdz 01.06.2016 iepriekšējo perio-
du projektu realizētājiem. 

Šobrīd aktuālākais LAD dar-
bībā ir projektu izskatīšana un ap-
stiprināšana 4.3. Aktivitātē “Iegul-
dījumi materiālajos aktīvos”, kas 
iesniegti līdz 04.02.2016. 

Projekti, kas tika iesniegti 
pagājušā gada nogalē aktivitātēs 

“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības” un “Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai” jau ir izskatīti un 
atbalstīto projektu iesniedzēji ir 
saņēmuši finansējumu.

ZM sola, ka aprīlī tiks izsludi-

nāta projektu pieņemšana visiem 
meža pasākumiem, kas ietver 
sevī gan meža kopšanu, gan 
meža stādīšanu. Projektu iesnieg-
šanu varētu plānot maijā. 

Vēl tiek plānots “Atbalsts ne-
lauksaimnieciskajai razošanai”. 
Šobrīd MK notiek apspriedes par 
atbalsta intensitāti un nozarēm, 
kas tiks atbalstītas.

Šī gada vasarā tiks izsludi-
nāta jauna kārta projektiem ar 

atbalstu mazajām 
lauku saimniecī-
bām un jaunajiem 
lauksaimniekiem. 
Noteikumi ne-
daudz mainīsies, 
bet attiecībā uz 
pretendentu iz-
maiņu nebūs.

Septembrī, 
oktobrī tiek plānota 
nākošā kārta pro-
jektiem aktivitātē 
“Ieguldījumi ma-
teriālajos aktīvos”. 
Normunds Lāčau-
nieks atzīmēja, ka 
ir audzis projektu 
finansu pieprasī-
jums. Ja agrāk tas 

bija vidēji 10 000 EUR projektam, 
tad tagad palielinājies līdz 40 000 – 
50 000 EUR vienam projektam. 

Noslēgumā Normunds Lā-
čaunieks lūdza projektu iesnie-
dzējiem sekot līdzi nodokļu pār-
skaitījumiem, lai neizveidotos 
situācija, kad projekts tiek norai-
dīts, jo projekta iesniedzēja no-
dokļu parāds uz projekta iesnieg-
šanas brīdi pārsniedz 150 EUR.

LAD Dienvidlatgales reģio-
nālā lauksaimniecības pārvaldes 
ES Tiešo maksājumu daļas vadī-
tājs Aivars Znotiņš iepazīstināja 
lauksaimniekus ar aktualitātēm 
Elektroniskās pieteikšanās sistē-
mā (EPS), platību maksājumiem 
un tiešajiem maksājumiem 2016. 
gadā un atzina, ka salīdzinot ar 
pagājušo gadu, šogad lielas iz-

maiņas nav gaidāmas.
Ar 11. aprīli sākas pieteikša-

nās 2016. gada Valsts un Eiropas 
Savienības platību maksājumiem. 
Līdz 23. maijam lauksaimnieki var 
pieteikties platību maksājumiem, 
iesniedzot Vienoto iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta mak-
sājumiem var pieteikties ar ka-
vējuma sankciju, ir 15. jūnijs. Lū-
gums neatlikt uz pēdējo dienu.

Ar 25. aprīli lauksaimnieki, 
kuriem īpašumā ir mazāk nekā 
10 ha LIZ un kuri vēlas pieteikties 
papīra formātā, var iesniegt LAD 
pieprasījumu par Vienotā iesnie-
guma veidlapas un lauku bloku 
kartes izsniegšanu, norādot LAD 
klienta reģistrācijas numuru. Šajā 
gadījumā Vienotā iesnieguma 
veidlapu un lauku bloku karti, kas 
būs sagatavota, pamatojoties uz 
atbalsta pretendenta iepriekšējā 
gada lauku bloka kartes datiem, 
LAD atbalsta pretendentam iz-
sniegs papīra formā trīs darb-
dienu laikā pēc pieprasījuma ie-
sniegšanas, sākot no 2016. gada 
25.aprīļa. Iesniegums jāiesniedz 
LAD nodaļā Preiļos. Šis ir pēdē-
jais gads, kad iesniegumi vēl tiek 
pieņemti papīra formātā.

Mazo lauksaimnieku shēma 
(500 eiro). Pieteikties no jauna uz 
MLS nevar, bet pagājušajā gadā 
pieteikušies pretendenti dalību 
MLS var turpināt. Ja grib atteikties, 
LAD līdz 15. maijam jāiesniedz iz-
stāšanās iesniegums, lai varētu 
iesniegt parasto vienotā platību 
maksājuma iesniegumu. MLS 
platību nedrīkst samazināt pat par 
0.01 ha, kā pamats ir 2015. gadā 
pieteiktā platība. Palielināt drīkst. 
Ja būs samazinājums, maksā-
jums tiks liegts. 

Ļoti svarīgs pasākums, kurā 
jāpievērš uzmanība precīzai in-
formācijai, ir “Bloku precizēšana”. 
Pagarināts lauku bloku un ainavu 
elementu precizēšanas termiņš 
- tagad tas ir 1. maijs, kad Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS) ir iespējams iesniegt lauku 
bloku un ainavu elementu pre-
cizēšanas pieprasījumus 2016. 
gada Platību maksājumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir 
jāveic, ja LAD lauku bloku kartē 
zemei, kuru lauksaimnieks ap-
strādā: nav uzrādīts lauku bloks; 
situācija LAD lauku bloku kartē un 
dabā atšķiras, piemēram, dabā ir 
izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti 
krūmi un sakopta platība; ja ap-
saimniekotā platība šobrīd ir labā 
lauksaimniecības un vides stā-
voklī, bet tā līdz šim nav iekļauta 
LAD lauku blokos.

Ja situācija LAD lauku bloku 
karšu slānī atbilst situācijai dabā 
un nav nepieciešams veikt izmai-
ņas ainavu elementiem, tad lauku 
bloku precizēšanas pieprasījums 
nav jāiesniedz. 

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos jāsazinās ar LAD, no-
sūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai 
zvanot pa tālruni 67027843 vai 
27876161.

Aivars Znotiņš aicināja stin-
gri ievērot iesniegtās informācijas 

patiesumu uz ie-
sniegšanas brīdi, 
jo kontrole var 
ierasties arī otrajā 
dienā pēc iesnie-
guma iesniegša-
nas. Ja situācija 
dabā neatbildīs 
iesniegtajam, at-
balsts šim zemes 
gabalam 2016. 
gadā netiks pie-
mērots.

Saskaņā ar 
Eiropas Savienī-

bas (ES) regulu, no 2015. gada 
tika ieviests jauns Maksājums 
par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi jeb zaļi-
nāšanas maksājums, kas ir cieši 
sasaistīts ar vienoto platības mak-
sājumu (VPM). 2016. gadā zaļinā-
šanas prasības nemainās.

Pasākuma “Agrovides mak-
sājumi” apakšpasākumos varēs 
palielināt saistības un varēs uz-
sākt no jauna bioloģisko lauk-
saimniecību. Bioloģiskās saimnie-
cības var samazināt platību līdz 
2%, var palielināt platību līdz 20%. 
Ja palielina vairāk par 20%, tad 
jāuzsāk atkal jauns 5 gadu sais-
tību periods. Jāievēro, ka iesācē-
jiem bioloģiskajā lauksaimniecībā 
pirmajā vai otrajā saistību gadā 
obligāti jāiziet vismaz 160 stun-
du ilgs mācību kurss bioloģiska-
jā lauksaimniecībā vai jāuzrāda 
atbilstoši izglītības dokumenti. 
Bioloģiski vērtīgo zālāju (BDUZ) 

īpašniekiem, kuriem 2016. ir ot-
rais saistību gads, obligāti līdz šī 
gada beigām jāapmeklē 8 stundu 
speciālie apmācību kursi. Par plā-
notajiem mācību kursiem jāseko 
līdzi informācijai Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā. 

Informatīvās rokasgrāmatas 
par 2016. gada platību maksāju-
mu sezonu būs pieejamas aprīļa 
beigās. Jāinteresējas pie sava 
konsultanta.

MKPC Dienvidlatgales noda-
ļas vadītājs Jānis Dzalbs uzska-
tāmā prezentācija iepazīstināja ar 
aktualitātēm mežsaimniecībā.

Kārtība, kādā piešķir, admi-
nistrē un uzrauga valsts un Eiro-
pas Savienības atbalstu pasā-
kuma “Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un mežu dzīvot-
spējas uzlabošanā” īstenošanai 
stājās spēkā pagājušā gada au-
gustā. To nosaka Ministru kabine-
ta noteikumi Nr.455. Pasākuma 
apakšprogrammā “Meža ieau-
dzēšana” vienam pretendentam 
plānošanas periodā atbalsts pare-
dzēts ne vairāk kā 10 ha platībā. 
Iesniedzot pieteikumu uz atbalstu, 

pretendentam darbības jāsaska-
ņo ar vietējās pašvaldības terito-
rijas plānošanas dokumentiem un 
Valsts zemes dienestā, vai tīmek-
ļa vietnēs www.Latvija.lv; www.ka-
dastrs.lv, jāsaņem izziņa (izdruka) 
par zemes auglības ballēm. Pasā-
kumu “Meža ieaudzēšana” īste-
no lauksaimniecības zemē, kurā 
auglība nav lielāka par 25 ballēm 
visā kontūrā un platības kontūrā, 
kur zemes auglība ir lielāka par 25 
ballēm, nepārsniedzot 2 hektārus, 
erozijai pakļautā lauksaimniecī-
bas zemē (E2, E3), lauksaimnie-
cības zemē uz kūdras augsnes 
vai zemē, kas nekustamā īpašu-
ma valsts kadastrā uzskaitīta krū-
māju grupā.

Atbalstu meža ieaudzēša-
nai nepiešķir – Ziemassvētkiem 
paredzētiem koku stādījumiem; 
īscirtmeta atvasājiem un ātrau-
dzīgu koku sugu enerģētiskajām 
plantācijām saskaņā ar Lauk-
saimniecības un lauku attīstības 
likumu; plantāciju meža ieau-
dzēšanai, kurā koku skaits vienā 
ha ir mazāks par šķērslaukumu, 
kāds paredzēts normatīvajos ak-
tos par koku ciršanu mežā; meža 
ieaudzēšanu īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās (ar izņēmumiem 
skat. Dabas aizsardzības plāns); 
LAD lauku reģistrā reģistrētajos 
bioloģiski vērtīgos zālājos; īpaši 
aizsargājamos biotopos un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotnēs, kas 
noteikti saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem un platībās, kurās ir slēgtā 
meliorācijas sistēma.

Reāli saņemamā atbalsta 
summa mežaudzes ierīkošanai 
(augsnes sagatavošana, stādu 
iegāde, stādīšana) – 759,5 EUR/
ha. Dabiski ieaugušas mežau-
dzes papildināšana – 453,6 EUR/
ha. Mežaudzes kopšana – 142,8 
EUR/ha.

Atbalstu par ieaudzētās mež- 
audzes kopšanu var saņemt 3 
reizes piecu gadu periodā, akti-
vitātēm - “Meža ieaudzēšana un 
kopšana” un “Ieaugušas mežau-
dzes papildināšana un kopšana”.

Detalizētāka informācija par 
atbalsta saņemšanas nosacī-
jumiem pasākuma “Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā un 
mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 
īstenošanai meklējama MK notei-
kumos Nr.455. 

Informācija par projekta ie-
snieguma pieņemšanu meklēja-
ma Lauku atbalsta dienesta mā-
jaslapā: www.lad.gov.lv

Lauksaimniekiem un mežu 
apsaimniekotājiem semināra laikā 
bija iespēja saņemt arī speciālistu 
individuālās konsultācijas.

Noslēgumā dalībniekus uzrunā-
ja apdrošināšanas kompānijas BTA 
pārstāvji, izskaidrojot apdrošināša-
nas iespējas un SIA “Rols” pārstāvis 
Romāns Homutiņins, kurš prezen-
tēja jaunu humusvielu mēslojumu, 
augšanas stimulatoru “AKVERO 
GROW”, ko varēs iegādāties arī 
SIA “ROLS” veikalā Krāslavā.

Iveta LEIKUMA

Aktuālā informācija lauksaimniekiem

Valentīna Pugajeva.

Aija Bitinas un Terēze Brazeviča.

No kreisās - Normunds Lāčaunieks un Aivars Znotiņš.

Romāns Homutiņins.
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Vangas pareģojumi vēsta, ka cilvēks tiksies ne tikai ar citplanētieti, bet arī ar Dievu 
Cilvēks ir interesanta būtne. To 
vienmēr ir vilinājis jautājums, 
kas bija vakar, un jo vairāk vili-
nājis jautājums, kas būs rīt. 

Ar vakardienas pētīšanu 
vairāk nodarbojas vēsturnieki, ar 
nākotnes - zīlnieki, gaišreģi, pareģi. 
No vēstures zinām, ka tā ir cilvēku 
grupa, ko gadsimtiem ilgi vajāja un 
dedzināja uz sārta, bet 21. gadsimtā 
šāda veida cilvēkus rāda televīzijās 
un tiem par godu veido pat konkur-
sus un cīņas, lai noskaidrotu, kurš no 
viņiem spēcīgāks. Viss šajā pasaulē 
ir relatīvi mainīgs. 

Vieni cilvēki tic nākotnes pa-
reģojumiem, citi netic. Taču ikviens 
skeptiķis ik pa laikam ir spiests uz 
mirkli šaubīties par savu neticību, ja 
neticības priekšā kāds noliek neap-
gāžamus faktus.

Droši vien reti kuram pasaulē 
nav zināms franču pareģa, ārsta un 
astrologa Nostradama vārds. 16.gs. 
Nostradams paredzēja tādas vēstu-
riskas drāmas kā Napoleona valdī-
šanas laiku, boļševiku režīmu, Hitlera 
un Staļina tirāniju, abus pasaules ka-
rus, PSRS sabrukumu un pat 2001. 
gada 11. septembra notikumus, kad 
Ņujorkā tika sagrauti Dvīņu torņi.

Tāpat laikam tikai retajam nav 
pazīstams Eižena Finka vārds, kurš 
tiek dēvēts par Latvijas Nostradamu. 
20.gs. sākumā viņš pareģoja atentā-
tu pret Musolīni, paredzēja Latvijas 
valstsvīra Zigfrīda Annas Meierovica 
traģisko nāvi, bet mūža beigās jau 
pēc atgriešanās no Sibīrijas teica: 
Latvijā atkal plīvos sarkanbaltsarka-
nais karogs, un tas notiks gadā, kas 
no abām pusēm būs vienādi lasāms.

Pēdējā laikā, kad Eiropai pāri 
brāžas emigrantu vilnis un aizvien 
biežāk politiķu sarunās tiek pieminē-
ta trešā pasaules kara iespējamība, 
presē izskan viedoklis, ka šādi noti-
kumi pasaulē un Eiropā tika pareģoti 
jau 1978. gadā.

Un tik tiešām, izpētot dažāda 
veida avotus, tiek konstatēts, ka 
šādu scenāriju savos pareģojumos 
izteikusi slavenā bulgāru pareģe 
Vanga. Slavenā gaišreģe Vanga pa-
reģojusi daudzus notikumus, kuri arī 
pēc viņas nāves ir piepildījušies ar 
apbrīnojamu precizitāti un reālu no-
tikumu nokrāsu. 

Gaišreģe esot paredzējusi lie-
lās problēmas Tuvajos Austrumos. 
“Islāma valsts” veidošanos, kas 
pārņems aizvien jaunas teritorijas, 
iznīcinās kultūras mantojumu un 
vēsturiskos svētumus. “… Pienāks 
grūti laiki. Ļaudis sadalīsies pēc re-
liģiskās pārliecības… Sīrija sagrūs 
pie uzvarētāja kājām, bet uzvarētājs 
izrādīsies cits… brālis pret brāli ies, 
mātes pametīs savus bērnus. Katrs 

pats meklēs iespēju izglābties…” – 
tādu pravietojumu 1978. gadā Boika 
Cvetkova pierakstījusi Vangas runas 
stenogrammā.

Par krīzi Eiropā, saistībā ar bēg-
ļu pieplūdumu, gaišreģe esot teikusi: 
“Tas, kas bija apvienojies, sabirs ga-
baliņos. Tas būs blakus Krievijai”.

Par to, ka Eiropā islāms aizka-
vēsies, liecina daudzi Vangas pare-
ģojums, tie vēsta, ka 2299. - Francijā 
tiks izveidota partizāņu kustība pret 
islāmu, kas liecina, ka islāma vārds 
politikā un ekonomikā tiks pieminēts 
vēl ilgus gadsimtus.

Pēdējā laikā presē aizvien bie-
žāk parādās gaišreģes Vangas pa-
reģotais un tā tulkojumi. Kādā rakstā 
iepazinos ar pareģojumu, kas mūs 
sagaida nākotnē līdz pat 5079. ga-
dam, kas tiek pasludināts kā Pasau-
les gals. Šis pareģojumu saraksts 
bijis zināms jau sen, taču tam šobrīd 
pievērsta ļoti liela uzmanība. Šī uz-
manība pievērsta viena iemesla dēļ, 
precizitāte pareģojumos par Eiropu 
2016. gadā. Līdz ar to tiek pievērsta 
lielāka uzmanība arī tam, ko Vanga 
pareģojusi pēc 2016. gada, līdz pat 
Pasaules galam. 

Tā kā pagaidām vēl nav dzir-
dēts, ka ir atrasta “vakcīna, pret cil-
vēka fizisko nemirstību un cilvēki var 
dzīvot vairākus gadsimtus, tāpēc, 
runājot par tik tālu nākotni kā 5079.
gadu, varam droši teikt - kas mūs 
sagaida tuvākajā nākotnē, un ko 
nāksies pārdzīvot un piedzīvot mūsu 
pēctečiem. Starp citu, mūsu pēcte-
ču pēcteči atradīs īstās “zāles” pret 
nāvi - nemirstību cilvēki sasniegs tad, 
kad cilvēks izskaudīs sevī ļaunumu 
un naidu. Līdz cilvēka nemirstībai ir 
jānodzīvo nepilni trīs tūkstoši gadu, 
kas Visuma un cilvēces vēsturē 
nieks vien ir.
Ko īsti Vanga pareģojusi?

Tuvākajos gados, 2028. g., Ei-
ropa kļūs maz apdzīvota kara dar-
bību dēļ. Nemācēšu teikt, kā būs 
Eiropas vidienē, bet Latvijas lauki jau 
tagad piedzīvo mazapdzīvotību, droši 
vien 2028. gadā, ja radikāli nekas ne-
mainīsies, braucot cauri Latvijai varēs 
teikt: “šeit laikam nesen bijis tas karš, 
kurš tika pareģots”. Tajā pašā gadā, 
2028., mēs piedzīvosim cilvēka pilo-
tēta kuģa palaišanu uz Venēru. Nāka-
mais Pasaules ekonomikas uzplau-
kums un “treknie gadi” pareģoti 2043. 
gadā. Relatīvi, daudziem no mums 
vēl izdosies tos pieredzēt un izbaudīt.

2046. gadā viena no labākajām 
ārstēšanās metodēm tiks atzīta cil-
vēku orgānu audzēšana. 2066. gadā 
ASV cīņā ar musulmaņiem izmantos 
jauna veida ieroci - klimata ieroci. Cik 
tas ir neticami? Visnotaļ ticami! Jo 
mūsdienās izdomātas metodes, ku-
ras pielietojot var izkliedēt mākoņus. 

Ņemot vērā, ka cilvēki ar “labākajām 
ārstniecības metodēm” spēs paildzi-
nāt dzīvi, varbūt kādam no mums ap 
2076. gadu izdosies dzīvot bezslāņu 
sabiedrībā, kas mūsu izpratnē ir ko-
munisms. 

Droši vien “labāko ārstnie-
cības metožu” izpētē un eksperi-
mentēšanā laika gaitā notiks kaut 
kāds misēklis, jo Vanga ap 2088. 
gadu paredz jaunu slimību - nove-
cošanās pāris sekunžu laikā. Vai 
tik dažās sekundēs nenovecos tie, 
kurus nepilnus 10 gadus iepriekš 
ārstēs pēc “labākajām ārstniecības 
metodēm”… No Vangas pareģo-
jumiem tiek noprasts, ka šī jaunā 
“novecošanās slimība dažās se-
kundēs” nebūs lipīga, jo līdz 2097. 
gadam pasauli vēl apdzīvos cilvē-
ki, un 2097.g. tiks atrastas zāles 
pret ātrās novecošanās slimību un 
tā pilnībā tiks uzveikta.

Ap 2100.g. cilvēki būs izdo-
mājuši mākslīgās Saules, kuru 
uzdevums būs apspīdēt Zemes 
tumšo pusi. Pēc turpmākajiem pa-
reģojumiem izriet, ka šīs mākslīgās 
Saules kalpos vairākus gadsimtus 
un tikai 2480. gadā sadursies, at-
stājot Zemi ilgstošā miglā. 

Lai arī ne reti mūsdienās 
runā, ka cilvēce kļuvusi robotizē-
ta un darbībās ir kā roboti, īstos 
dzīvos robotus “kiborgus” cilvēce 
pēc Vangas pareģotā piedzīvos ap 
2111.gadu. 

Ar citplanētieti cilvēks pirmo 
reizi sastapsies ap 2125.gadu, 
kad Bengārija pirmo reizi saņems 
signālus no kosmosa. Pēc Vangas 
turpmākajiem pareģojumiem tiek 
lēsts, ka citplanētieši būs mums 
draudzīgi noskaņoti un dalīsies 
padomos un ieteikumos. Ap 2130.
gadu ar citplanētiešu palīdzību cil-
vēks iemācīsies dzīvot zem ūdens 
un veidos apdzīvotas kolonijas. 
Tādu scenāriju izlasot, uzreiz ro-
das jautājums, ar kādu nolūku cit-
planētietis dalīsies padomā, kā iz-
dzīvot zem ūdens? Vai tik ne tādēļ, 
lai pats dzīvotu uz sauszemes, bet 
“kiborgi” zem ūdens?

Kā liecina pareģojumi, laikam 
citplanētietim bez cilvēkiem būs ļoti 
skumīgi uz sauszemes, tāpēc ap 
2164. gadu tiks radīti puscilvēki no 
dzīvniekiem. 

Par to, ka cilvēks dzīvos uz 
citām planētām liecina nākamie 
pareģojumi. Ap 2183. g. kolonija 
uz Marsa kļūs par kodolenerģijas 
turētāju (lielražotāju) un tā piepra-
sīs neatkarību no Zemes (tāpat kā 
ASV no Anglijas).

Un ja kāds kaut ko pieprasa, 
protams, neiztikt bez kara. Pēc vai-
rāk nekā 20 gadus aukstā kara, ap 
3005.g. notiks karš uz Marsa, kā 

rezultātā tiks izjaukta 
Planētu trajektorija.

Fakts, ka ar jū-
ras kolonijām kaut 
kas nebūs kārtībā 
liecina pareģojums, 
ka ap 2195.g. jūras 
kolonijas saņems 
pietiekoši daudz 
ēdiena un enerģijas. 
No tā nākas secināt, 
ka līdz šim ar to ēdie-
nu būs tā pašvakāk.  
Ceļošana laikā būs 
iespējama, ne tikai 
filmās, bet arī realitātē. Ap 2288.g. 
notiks ceļojumi laikā. Būs jauni 
kontakti ar citplanētiešiem. Šāds 
pareģojums mazliet nomierina, ka 
mūsu pēcnācēji tomēr ikdienā ne-
dzīvos ar citplanētiešiem. Bet tikai 
ik pa laikam ar tiem kontaktēsies.

3805.g. karā par resursiem 
cilvēce zaudēs pusi iedzīvotāju un 
savā attīstībā degradēsies, nonā-
kot līdz pat cilts dzīves apstākļiem. 
3856.g. cilvēki dzīvos kā zvēri. 

Īsi pēc tam Vanga ir pareģo-
jusi, ka 3871.g. pasauli piemeklēs 
jauns priesteris, kurš cilvēkiem 
stāstīs par morālām vērtībām un 
reliģiju. Triju gadu laikā Jaunais 
priesteris iegūs visu sabiedrības 
slāņu atbalstu. Tiks organizēta 
jauna baznīca. Drīz vien 3878. 
g. citplanētieši ar jaunās reliģijas 
pārstāvjiem mācīs cilvēkiem sen 
aizmirstas zināšanas. Ap 4302.
gadu uz Zemes izveidosies jaunas 
pilsētas. Kas ļoti izbrīna, ka Jaunā 
reliģija stimulēs tehnoloģiju un zi-
nātnes attīstību.

Skeptiķiem, kuri netic, ka pa-
saule ir iespējama bez ļaunuma 
droši vien pārsteigs šis Vangas 
pareģojums, ka 4308.g. cilvēka 
mutāciju dēļ cilvēks beidzot sāk iz-
mantot vairāk nekā 34% savu sma-
dzeņu. Šajā pat laikā pilnīgi izzudīs 
izpratne par ļaunumu un naidu. No 
tā nākas secināt, ka mūsdienu cil-
vēks ir ļauns, jo iespējams, izjūt, ka 
kaut kas viņam līdz galam tomēr 
netiek no dabas iedots. Pareģo-
jums, ka mūsu pēctečiem izdosies 
dzīvot bez naida, priecē.

Līdz ar naida un ļaunuma 
izzušanu cilvēks 4304.g. atradīs 
veidu, kā uzveikt jebkuru slimību 
- vesels miesā tas tuvosies Die-
vam. 4509.g. cilvēks iepazīsies 
ar Dievu un spēs ar to sazināties. 
Piepildīsies arī tas, ka cilvēks kļūs 
nemirstīgs. Vanga to pareģojusi ap 
4599. gadu.

4674.g. civilizāciju attīstība 
sasniegs virsotni. Cilvēku skaits uz 
kolonizētajām planētām sasniegs 
340 miljardus. Sāksies asimilāci-
ja ar citplanētiešiem. 5076.g. tiks 

atrasta Visuma ro-
beža. Kas aiz viņas 
ir - neviens nezina, 
tāpēc ap 5078.g. tiks 
pieņemts lēmums 
pamest Visuma ro-
bežas. Kaut arī 40% 
Zemes iedzīvotāju 
būs pret, tas tomēr 
notiks.

 5079.g. - Pa-
saules gals.

Ir nu gan cilvēks 
viena interesanta 
būtne. Liekas, ka 

Vangas divu pēdējo gadsimtu pa-
reģojumi ir kā no pasakas ar lai-
mīgām beigām, par ko mūsdienu 
cilvēks varētu tikai sapņot. Bet cil-
vēks, kā jau cilvēks - vienmēr grib 
kaut ko vairāk. 

Nezinu, cik ticami šie pare-
ģojumi liekas tev, lasītāj, bet mani 
priecē tas, ka pareģošana mūs-
dienās nebeidzas ar mokām uz 
ugunskura. Un kurš var apgalvot 
pretējo, ka cilvēcei nenāksies pie-
redzēt to, kas minēts Vangas pa-
reģojumos? 

Priecē, ka civilizācija tomēr attīs-
tās un ir spējīga pieņemt citādo. Šķirs-
tot vēstures lappuses, skumdina fakti, 
ka cilvēce savā laikā smējās par tiem, 
kuri apgalvoja, ka mūsu planēta Zeme 
ir apaļa. Cilvēkam, kurš atļāvās ap-
galvot šo faktu - baznīcas laukumā 
nomauca ādu. Cilvēkam, kurš ap-
galvoja, ka cilvēki mācēs nolaisties 
ūdens dzīlēs un uzlaisties debesīs 
virs mākoņiem - nācās zaudēt ro-
kas, lai tādas muļķības vairs neuz-
rakstītu, dzirdi - lai vairāk nedzir-
dētu, ko ļaunie gari tam saka, un 
redzi, lai dzīvotu mūžīgā tumsā, jo 
tikai tumšu spēku pārņemtais var 
redzēt “dzelzs zivis zem ūdens” 
un “dzelzs putnus debesīs”. Tagad 
mums par to nāk smiekli. Bet kā-
dam par patiesības izteikšanu ag-
rāk nācās ziedot dzīvību. 

Mums varbūt kā utopija šķiet 
pareģojums, ka pasaule pastāvēs 
bez ļaunuma un naida. Taču maz-
liet ieskatoties katrs sevī, bez viltus 
un atklāti, tas nemaz nešķiet tik 
utopiski. Ļaunums un naids izgais-
tu, ja visa cilvēce nedarītu viens 
otram to, ko nevēlētos saņemt 
pati. Līdz ar to Vangas nākotnes 
pareģojums mūs nekur tālāk ne-
aizved kā pie Dieva un viņa teiktā 
svētajos rakstos. Un nav brīnums, 
ka tikai tad, kad cilvēks atbrīvosies 
no ļaunuma, tā priekšā nostāsies 
pats Dievs. 

Raksta sagatavošanas laikā 
Vangas pareģojumi (vai to tulkoju-
mi) uzieti materiālos, kas publicēti 
dažādās interneta vietnēs.
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Krāslavas labiekārtošana 

Senajā grāfu Plāteru parkā pārmaiņas — uzstādīts piemiņas krusts un demontētas betona 
kāpnes, padomju laika pašdarbības sekas.  Fasādes atjaunošanu sagaidījusi pareizticīgo sv. Alek-
sandra Ņevska baznīca.                                                                                                          

Alekseja GONČAROVA foto

SportsMūsu šāvēji Latvijas čempionātā
1.- 2. aprīlī Krāslavas Sporta skolas 
šāvēji piedalījās Dobelē notikuša-
jā Latvijas Jaunatnes čempionātā 
ložu šaušanā vidējā vecuma grupā. 

Pirmajā dienā šāvēji sacentās divos vin-
grinājumos: MŠ-30 (30 šāvieni guļus) un 
PŠ- 40 (40 šāvieni ar pneimatisko šauteni).

Aigars Keziks, uzrādot augstu rezultā-
tu-284 punktus, ierindojās  2. vietā. Pirmās 
vietas ieguvējs, šāvējs no Aizputes, uzrādī-
ja tādu pašu rezultātu, bet pēdējā šāvienu 
sērija izrādījās la-
bāka aizputietim.

Šaušanā ar pnei- 
matisko šauteni 
apsveicamu re-
zultātu uzrādīja 
Mareks Mjadjuta, 
uzrādot vienādu 
rezultātu ar otrās 
vietas ieguvēju un 
zaudējot 0,1  pun-
ktu  pirmajai vietai, 
ierindojās 3. vietā.

Otrajā dienā 
šāvēji šāva pašu 
sarežģītāko vingri-
nājumu MŠ - 3x20 

(pa 20 šāvieni guļus, stāvus un no ceļa). 
Krāslavas šāvēji uzrādīja labus rezultātus: 
Artūrs Verigo ieguva 1.vietu,  Mareks Mja-
djuta ierindojās 3.vietā , bet Dana Soskova 
ar personīgo rekordu ierindojās 7.vietā.

Kopvērtējumā, starp 12. komandām, 
krāslavieši ieguva 4. vietu.

Kopumā uzskatu, ka sacensības aizvadī-
tas gana veiksmīgi.  Prieks, ka jaunā paau-
dze ir spējīga noturēt gados vecāko šāvēju 
uzlikto latiņu. 

Šaušanas treneris Sergejs ŠVEDS
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Politiķu viedoklis
Kur tad var rakstīt latgaliski, ja ne Latgalē?
Dažas piezīmes, ņemot vērā 
Valsts valodas centra publis-
ki pausto viedokli par Kārsa-
vas ielu norādēm latgaliešu 
valodā (publicēts 6.aprīlī): 
http://www.lvportals.lv/visi/
preses-relizes?id=278070.

Vispirms priecē Valsts va-
lodas centra (VVC) atzīmētais, 
ka “latgaliešu rakstu valoda nav 
uzskatāma par svešvalodu”. 
Par to gan nevienam latgalietim 
nekad nav bijis šaubu! Diemžēl 
dažas amatpersonas joprojām 
spītīgi turas pie šīs aplamās 
domas, ko savulaik 2009. gada 
18. augusta lēmumā pauda Se-
nāta Administratīvo lietu depar-
taments. Tikai atgādināšu, ka 
toreizējā lēmuma skaidrojumā 
tika piemēroti jau spēku zau-
dējušie MK noteikumi (1996), 
lai tulkotu vēlāk pieņemta liku-
ma (1999) normas. Latgales 
latviešu (latgaliešu) valodas 
pasludināšanai par svešvalodu 
nav ne juridiska, ne lingvistiska, 
ne arī loģiska pamata. To VVC 
(arī Tieslietu ministrijai un visa 
Ministru kabineta līmenī) būtu 
skaidri jāpasaka visiem valsts 
un pašvaldību ierēdņiem!

VVC skatījumā visa problē-
mas būtība nu jau reducēta ti-
kai uz burtu lielumu, kas visu šo 
diskusiju pakāpeniski pārvērš 
par farsu, jo publiskajā infor-
mācijā teksts latgaliešu rakstu 
valodā tiek izmantots gana bie-
ži – gan plašsaziņas līdzekļos 
(likums skaidri nosaka, ka lat-
galiešu rakstu valoda jāizman-
to sabiedriskā pasūtījuma ie-
tvaros), gan afišās (piemēram, 
nupat Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā rīkotās Latgales dienas 
ietvaros:https://www.lnb.lv/lv/
aicinam-uz-latgales-dienu-lat-
vi jas-nacionalaja-bibl ioteka) 
un daudzos jo daudzos citos 
gadījumos, it sevišķi Latgales 
teritorijā. Tieši latgaliešu rakstu 
valodas plašāku lietošanu visās 
dzīves jomās atbalsta nevalstis-
kās organizācijas un arī valstij 
šajā darbā būtu jāiet aktīvāk 
palīgā.

Būtiskākais VVC izteikta-
jā viedoklī ir jautājums par to, 
kas ir “oficiālajā saziņā lietoja-
mā valoda”? Likumdevējs (jau 
1999.gadā) ar Valsts valodas 
likuma 23.pantu (tā trešo daļu) 
ir uzdevis Ministru kabinetam 
apstiprināt latviešu literārās 
valodas normas, taču līdz šai 
dienai tas nav izdarīts! Līdz šim 
Tieslietu ministrijas pakļautībā 
esošais VVC ir apstiprinājis tikai 
vienas latviešu valodas daļas 
(tieši latgaliešu rakstu valodas) 
pareizrakstības nosacījumus un 
to izdarījis 2007. gada 28. sep-
tembrī. 

Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka 
Latgales latviešu rakstu (literā-
rās) valodas lietošanai Latvijas 
valstī ar likumu nav uzlikti ne-
kādi ierobežojumi! Ja man nav 
taisnība, lūdzu to pierādīt ar 
Satversmē un likumā balstītiem 
argumentiem, nevis atsevišķu 
ierēdņu interpretācijām.

Arī bieži citētais Egils Le-
vits savā rakstā “Latgaliešu va-
loda kā valsts valodas paveids” 
(“Jurista Vārds” Nr.43 (690) 
2011. gada 25. oktobrī) min: 
“Latgaliešu valoda ir vēsturiski 
izveidojusies valoda, kas rak-
sturo šīs latviešu nācijas daļas 
specifisko identitāti. Tā nav ne 
ar ko labāka vai sliktāka, vairāk 
vai mazāk leģitīma kā pārējās 
latviešu nācijas valoda (..) Sat-

versmes 4. pants ir jāinterpretē 
tā, lai tas attiektos arī uz latga-
liešu valodu kā latviešu nācijas 
īpašas kultūrvēsturiskas da-
ļas valodu. Tātad Satversmes 
4. pantā lietotajā jēdzienā lat-
viešu valoda ietilpst arī latga-
liešu valoda kā latviešu valodas 
paveids. (..) Valstij ir konstitu-
cionāls pienākums pienācīgi 
gādāt arī par latgaliešu valodas 
saglabāšanu, aizsardzību un at-
tīstību.”

Visbeidzot, VVC atsau-
cas uz MK noteikumiem Nr. 50 
“Vietvārdu informācijas notei-
kumi” – tajos, starp citu, nekādi 
ierobežojumi attiecībā uz latga-
liešu rakstu valodu vispār nav 
pieminēti. Šajos noteikumos tiek 
atrunāts – “katrai vietai ir oficiā-
lais nosaukums, bet var būt arī 
oficiālais paralēlnosaukums”. 
Kārsavas un visas Latgales ga-
dījumā šeit ir jāuzdod ļoti svarīgs 
jautājums: kurš tad no nosauku-
miem (vietai, ielai vai jebkuram 
ģeogrāfiskajam objektam) būtu 
jāatīzt par “oficiālo” un kurš par 
“paralēlnosaukumu”? Gadu des-
mitiem un simtiem lietotais vie-
tējo iedzīvotāju (pilntiesīgu Lat-
vijas pilsoņu, pasē atzīmētu ar 
tautību “latvietis”) lietoto vai kaut 
kad dažādu politisku iemeslu dēļ 
(autoritāra vai okupācijas režī-
ma) uzspiesto?  

Normatīvajos aktos no-
teikts, ka lēmumu tiesīga pie-
ņemt vietējā pašvaldība, sa-
vukārt Valsts valodas centra 
ieteikumi “Par ciemu, viensētu, 
ēku un citu vietu nosaukumu 
(vietvārdu) veidošanu, rakstību 
un lietošanu oficiālos dokumen-
tos” (Rīgā, 2003. gada 7. maijs), 
kas vairs īsti nevar tikt pielietoti, 
tāpēc ka izdoti uz izslēgta (ar 
2012. gada 10. janvāri) MK no-
teikumu punkta pamata, jopro-
jām kā tāds rēgs tiek izmantots 
latgaliešu biedēšanai. Nedrīkst 
maldināt valsts iestāžu, paš-
valdību darbiniekus, fiziskas un 
juridiskas personas, ka jāraksta 
“Stiuraiņi, nevis Styuraiņi, Vilcā-
ni, nevis Vylcāni”, kā arī “oficiāli 
apstiprināms un oficiālā sazi-
ņā lietojams ciema nosaukums 
Pilda, nevis Pylda”. Šādi Valsts 
valodas centra ieteikumi, starp 
citu, būtu pretrunā jau vairāk-
kārtēji uzsvērtajai Valsts valo-
das likuma 3. panta ceturtajai 
daļai: “Valsts nodrošina latgalie-
šu rakstu valodas kā vēsturiska 
latviešu valodas paveida sagla-
bāšanu, aizsardzību un attīstī-
bu” (vēl vairāk – tas būtu pretru-
nā ar Latvijas valsts Satversmi).

Kā valsts šo likuma uzde-
vumu pilda? Gandrīz nekā. Tad 
nu jāatgādina Latvijas uzņē-
mēju bieži pausto viedokli – ja 
nevarat palīdzēt, tad vismaz, lai 
netraucē! 

Noslēgumā varu informēt, 
ka 6.aprīlī divu Saeimas frakciju 
pārstāvji parakstīja kopīgi sa-
gatavotus deputātu jautājumus, 
adresētus Ministru prezidentam 
Mārim Kučinskim:

Kad Ministru kabinets bei-
dzot izpildīs likumdevēja dele-
ģēto pienākumu apstiprināt lat-
viešu literārās valodas normas 
atbilstoši Valsts valodas likuma 
23. panta trešajai daļai?

Kad Ministru kabinets veiks 
grozījumus Ministru kabineta 
noteikumos, lai novērstu neat-
bilstības hierarhijas ziņā augs-
tāk stāvošām tiesību normām 
– Valsts valodas likumam?

Juris VIĻUMS

Izvēle, uz ko pamudināja sirds 
Bija laiks, kad pil-
sonības piešķirša-
nas process nori-
sinājās masveidīgi, 
bet ar gadiem cil-
vēku skaits, kas 
gribētu naturalizē-
ties, strauji sarucis. 
Ikvienam ir tiesības 
izdarīt savu apzinā-
to izvēli. 

Divus gadus pēc 
kārtas pilsonības 
piešķiršanas cere-
monija mūsu valstī 
tiek organizēta ar 
īpašu svinīgumu. At-
klājot pirmo šādu ce-
remoniju šajā gadā, 
Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes Krāsla-
vas nodaļas vadītājs Eduards 
Kačāns uzsvēra: “Latvija mums 
visiem ir tikai viena. Mēs mīlam 
savu zemi, jo tai ir skaista daba 
un skaisti cilvēki, un tikai mums 
vienīgajiem pasaulē ir 
valsts himna, kas sākas 
ar vārdiem “Dievs, svētī 
Latviju!”” 

Krāslavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
ceremoniju zālē ir izvie-
toti valsts simboli - Lat-
vijas Republikas karogs 
un ģerbonis, bet himnas 
skanējums piešķīra pa-
sākumam īpašu emocio-
nalitāti. 

Svinību vaininieks 
Pāvels Tatareņecs pār-
liecinoši nolasīja solīju-
mu par uzticību Latvijas 
Republikai, bet tālāk nā-
kamo pilsoni apsveica 
Eduards Kačāns un viņa 
vietniece Anna Dzalbe, 
Krāslavas novada domes 
pārstāve Inga Kavinska 
un, protams, vistuvākais 
cilvēks – māmiņa Ļubova 
Tatareņeca. Starp citu, 
šo krāslavieti es pazīstu 
jau daudzus gadus. 

Viņas dzimtas sak-
nes atrodamas Šķeltovas 
pagastā, viņa ir dzimusi 
represēto ģimenē - tāla-
jā Jakutijā. Pirms pusgadsimta 
ar vecākiem atgriezās Krāsla-
vā. Pabeidza vidusskolu, ieguva 
meistares - celtnieces diplomu. 
Izgāja pie vīra ukraiņa un aiz-
brauca uz Čerkasas apgabalu, 

kur arī piedzima Pavlo, kas Lat-
vijā ieguvis vārdu Pāvels. 

Tagad vairs neatceros, kā 
iepazinos ar šo zinātkāro jau-
nekli, taču daudzu gadu garumā 
Paša pastāvīgi uzrunāja mani 
un uzdeva dažādus jautājumus, 

un ne tikai par fotografēšanu. 
Tipisks jaunākās paaudzes pār-
stāvis - mērķtiecīgs, enerģisks, 
zinātkārs, patstāvīgs. Pabeidzis 
“Varavīksnes” vidusskolu, strā-
dāja un neklātienē studēja Trans-

porta un sakaru 
institūtā, ieguva 
bakalaura grādu 
datorzinātnēs, paš-
laik turpina studijas 
Daugavpils Univer-
sitātes maģistran-
tūrā. 

Pirmā dzīves 
skola – Krās- lavas 
veikals “Rumba 
centrs”.Darbojās 
celtniecībā, strā-
dāja par pārdē-
vē ju - konsu l t an -
tu. Sapņoja par 
savu biznesu un 
izveidoja savu 
SIA - “NSIS. LV” 
– grāmatvedības 
uzskaites prog-
rammu nodrošinā-
juma pakalpoju-
mu piedāvājums. 
Firmas štatā ir arī 
viņa māte, kas 
mūsdienās ir rak-
sturīgi mazajam 
biznesam. Pāvela 
māsa vairāk nekā 
desmit gadus dzī-

vo Īrijā. Tipisks liktenis: Marina 
apprecējās ar puisi no Dagdas. 
Uzvārds - Obrezāne, trīs bērni 
apgūst Īrijas tikumus valstī, kas 
pieņēma savā paspārnē tūksto-
šiem Latvijas iedzīvotāju. Visa 
ģimene, kaut arī ilgojas pēc Lat-

vijas, pagaidām neplāno 
atgriezties dzimtenē. 

Pāvelam ir citi 
priekšstati par dzīvi. Ap-
ceļojot daudzas valstis, 
nonāca pie pārliecības 
– ir jādzīvo savu sentē-
vu zemē. Process, kad 
Ukrainas pilsonība tika 
mainīta pret Latvijas pil-
sonību, bija visai ilgs. Vēl 
pagājušajā rudenī jau no 
pirmā mēģinājuma veik-
smīgi nokārtojis visus 
naturalizācijas eksāme-
nus, taču aizkavējās do-
kumenti, kas apstiprināja 
atteikšanos no Ukrainas 
pilsonības. Un, lūk, tagad 
- visi šķēršļi jau pārvarē-
ti, un 6.aprīļa diena kļu-
va par nozīmīgu datumu 
Pāvela Tatareņeca dzīvē, 
kurš tagad būs pilntie-
sīgs Latvijas Republikas 
pilsonis.  

...Māte un dēls lab-
prāt piekrita apmeklēt re-
dakciju. Pāvels atzinās, 
ka, pilnveidojot zināša-
nas latviešu valodā, mērķ- 
tiecīgi lasīja “Ezerzemi” 

krievu un latviešu valodā. Turpi-
na studijas augstskolā latviešu 
plūsmā. Abi lasa avīzi labprāt, it 
īpaši pēdējā laikā. 

Pāvels mēģināja iekārto-
ties uz dzīvi Rīgā, taču drīz 
vien saprata: pilsētas rosība un 
nervu bojāšana – tas nav do-
māts viņam. Pavisam cita lieta 
- Krāslava: dabas skaistums, 
dvēseles miers, šeit ir tik daudz 
paziņu un tuvu cilvēku! Patie-
šām – mājās pat sienas palīdz. 
Ir savs dzīvoklis, automašīna, 
sirdsdāma... Un sapnis – iegā-
dāties savu māju un aprīkot to 
pēc kāda ekskluzīva projekta. 

Nemaz nešaubos: tā tas arī 
būs. Nopietnam puisim – reāli 
dzīves plāni. Domājot par ga-
rīgo pilnību, viņš aizrāvies ar 
jogu un nesen apmeklēja Indiju. 
Kompānijā ar Aleksandru Lah-
tionovu un Annu Krumpāni. 

Tas, ka viņa senči nāk no 
laukiem, protams, liek par sevi 
manīt, Pāvels brīvajā laikā lab-
prāt ciemojas Ludvikovā, kur 
dzīvo viņa māmiņa. Ar prieku 
strādā lauku darbus. Šīs publi-
kācijas nobeigumā noteikti gri-
bu pateikties Ļubovai - par šī 
brīnišķīgā dēla audzināšanu. 
Un par uzticību savai dzimtajai 
pusei. 

Aleksejs GONČAROVS 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Deviņdesmitie
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. 
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsommeras 
slepkavības
1.15 1:1

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāju pēdām
6.30 Projekts nākotnei
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.05 100 g kultūras
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars 
atgriežas
11.50, 20.00 Kalnu patruļa 
12.45 Automoto Nr.2. 
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Notikumu apskats
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkts uz i
20.55 Japānas atklāšana
21.30 Neredzēti brīnumi. 
Japāna. 
22.05 Melu laboratorija
23.05 Laiks pieaugt
0.55 LTV - 60

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss

6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.10, 2.05 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Čuksti
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Vampīra 
dienasgrāmatas
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.25 Juvelieru klans
21.10 Mf. Zilās asinis
22.05 Mākslas filma
0.30 Nikita

TV3
5.00, 2.15 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
08.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Havaji
11.00, 0.30 Mans puika
14.30, 2.40 Viņas melo labāk 
2
15.45, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks

19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tētis sprukās
22.35 Mf. Greislenda
23.35 Fors mažor
1.25 Nozieguma vieta:Lasvegasa

TV3+
6.45,17.55, 2.55 Māja-2
7.40 Multfilmas
8.00 Kulinārais raidījums
8.30 Infomānija
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.00,14.35 Ekstrasensi 
detektīvi
11.05, 15.40 Comedy Women
12.10 TV shop
12.25, 16.50 Тētuka meitiņas
13.40, 20.05 Mūsu Krievija
19.00, 1.25 Brīvdienas 
Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
23.45 Mf. Palāta 

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.

12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 2.00 Spogulis varonim
14.55, 0.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
21.35 Cilvēks bez pagātnes
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais
3.05 Asinszāle
5.00 Dzīvokļu jautājums

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis - М
11.55 Privātdetektīvs Tatjana 
Ivanova
15.00 Jūs pasūtījāt slepkavību
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Izmeklētājs Tihonovs
22.55 Speciālkorespondents
0.40 Bizness karā
2.35 Steidzami uz numuru! 
3.20 Smieklu istaba

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 1.25 Ziņas

6.35, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.55 Moderns 
spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50, 23.05 Kāpnes debesīs
0.10 Vakara Urgants
0.55, 5.55 EuroNews
1.40 Mākslas filma
3.20 Mf. Pēc sērkociņiem

RenTV Baltic
5.45, 0.45 Skatīties visiem!
6.10 Vadīt krievu stilā
6.35 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 17.30 Izmeklēšanas 

Ludviga Nobela piemiņas diena 
Nobela ģimeni padarīja slavenu 

visā pasaulē jaunākais no dēliem. Ve-
cākie palika ēnā. Tā bija vismaz līdz 
nesenam laikam. Prēmija, kas tika 
nosaukta Alfrēda Nobela vārdā, jau 
vairāk nekā simt gadus tiek uzskatīta 
par prestižāko pasaulē, tā apliecina 
nopietnus nopelnus ķīmijas, fizikas, 
ekonomikas, literatūras, bioloģijas 
jomā un miera veicināšanā. Taču no-
saukums “Nobela” ir attiecināms uz 
vairākām prēmijām, kas ir ne mazāk 
prestižas, kaut arī mazāk zināmas. 
Bet par visu pēc kārtas. 

Uzvārdam Nobels ir interesan-
ta izcelsme. Šo pseidonīmu sev iz-
vēlējās Peters Olofssons, kas bija 
pirmais no slavenās ģimenes, kam 
izdevās kļūt par universitātes stu-
dentu. Nobbelev ir Olofssonu sādžas 
nosaukums, un tai par godu pirmais 
students-zemnieks mainīja savu uz-
vārdu. 

Brāļu Nobelu tēvs - Imanuels - 
bija patoloģisks neveiksminieks. Kaut 
gan viņš izcēlās ar neparastu tempe-
ramentu un radošu domāšanu, No-
bels vecākais savas dzīves laikā nav 
realizējis nevienu veiksmīgu projektu. 
Bet viņa dēli gan mācēja atpazīt kon-
junktūru, nokļūt vajadzīgā laikā un 
vajadzīgā vietā. 

Kad Zviedrijā vairs nepalika ne-
viena uzņēmuma vai korporācijas, 
kas vēl nebija atteikušies atbalstīt 
Imanuela neparastos un novatoriskos 
projektus, neveiksmīgais inženieris 
devās uz Krieviju. Krimas kara priekš-
vakarā impērijas valdību ieinteresēja 
zviedru inženiera izgudrojums, kas 
bija saistīts ar sauszemes un jūras 
mīnu konstruēšanu. Nobela projek-
ti ieguva lielkņaza Mihaila atbalstu. 
Krievijas valdība piešķīra zviedram 
25 000 zelta rubļu. Tas bija pirmais 
Nobela panākums profesionālajā 
sfērā, bet, kad kara resors iegādājās 
patentu uz Nobela mīnām, inženieris 
pārcēla uz Pēterburgu visu savu ģi-
meni. 

Ārzemniekiem Krievijā nebija 
tiesību sūtīt savus bērnus uz valsts 
skolām un ģimnāzijām. Tieši tāpēc 
Imanuela Nobela bērni ieguva teica-
mu izglītību mājās. Ģimenes finansiā-
lā labklājība deva iespēju apmaksāt 
nodarbības, ko vadīja tā laika labākie 
universitātes profesori un zinātnieki. 
Šāda izglītība noveda pie tā, ka visi 
Nobela bērni kļuva par novatoriem, 
kuri aizrautīgi un ar vislielāko prieku 
ieguva jaunas zināšanas visdažādā-
kajās sfērās. 

Neskatoties uz sākotnējiem pa-
nākumiem, Imanuels Nobels atkal 
piedzīvoja krahu. Pēc neveiksmīgā 
Krimas kara valdība izbeidza visus 
līgumus ar firmu. Inženieris pieņēma 
lēmumu atgriezties dzimtenē un kļūt 
par sakņu tirgotavas īpašnieku Stok-

holmas nomalē... Bet Krievijā palika 
viņa dēli... 

Ludvigam Nobelam bija jāatri-
sina sarežģīta problēma - jālikvidē 
tēva bankrotējis uzņēmums. Un ar šo 
pirmo lielo un patstāvīgo uzdevumu 
Ludvigs tika galā vienkārši spīdoši. 
Veiksmīgi izpārdodot īpašumu, izde-
vās norēķināties ar kreditoriem, kā arī 
nopelnīt nelielu starta kapitālu, kas 
kļuva par Ludviga Nobela triumfa pa-
matu Krievijas biznesā. 

Jau pēc 8 neatlaidīga darba ga-
diem Ludvigam izdevās atgūt tēva 
rūpnīcu. Uzņēmums “Ludvigs No-
bels” sāka ražot rūpniecisko aprīkoju-
mu, kuru agrāk Krievija iegādājās ār-
zemēs. Atbilstoši ģimenes tradīcijai, 
Nobels nodarbojās ar ieroču un kara 
tehnikas ražošanu. Ar laiku parādījās 
arī valsts pasūtījumi. Pavisam drīz 
Nobela rūpnīca pārvērtās par vietu, 
kur tika sagatavoti kvalificēti kadri 
citām rūpnīcām un fabrikām, par in-
ženieru stažēšanās vietu. Ludvigs, 
jau būdams pirmās ģildes tirgotājs un 
vairāku imperatora piešķirto ordeņu 
kavalieris, sāka darboties publicisti-
kas jomā. Vēl jaunības gados, pirms 
Krievijā tika atcelta dzimtbūšana, 
Nobels publicēja rakstu, kurā pārlie-
cinoši pierādīja, ka galvenais faktors, 
kas traucē impērijas rūpniecības 
attīstībai, ir brīvo cilvēku trūkums. 
Rakstu izlasīja, apsprieda, un Nobels 
uz visiem laikiem ieguva novatora un 
progresīva cilvēka slavu. 

Tieši Ludvigs Nobels bija viens 
no pirmajiem, kas ieviesa tradīciju 
rūpēties par strādnieku izglītību un 
sadzīves līmeni. Daudzdzīvokļu mā-
jas, slimnīcas, bērnudārzi, apmaksā-
ti atvaļinājumi - visi šie labumi, kas 
XIX gadsimta otrajā pusē nekur vēl 
nebija pieejami, tika nodrošināti No-
bela darbiniekiem. Speciālās skolas, 
kurās strādnieki iepazinās ar ražoša-
nas pamatiem un paaugstināja savu 
tehnisko līmeni, drīz vien pārtapa par 
Krievijas Tehnisko biedrību, kuras 
galvenais mērķis bija palielināt aug-
stākās klases speciālistu skaitu impē-
rijas rūpnīcās.  

Ludviga Nobela dzīve nav iedo-
mājama bez naftas pārstrādes rūp-
niecības. Brāļu Nobelu vidū vidējais 
Roberts bija pirmais, kas ieraudzīja 
slavenos “melnos” strautus blakus 
Baku. Šajā laikā viņš atradās Azerbai-
džānas teritorijā un meklēja koksnes 
piegādātājus Ludviga ieroču rūpnī-
cām. Redzētais atstāja uz Robertu tik 
lielu iespaidu, ka viņš steidzīgi devās 
uz Pēterburgu, pat nepabeidzis līgu-
mu noslēgšanu par koksnes piegādi.   

Triju brāļu Nobelu - Ludviga, Al-
frēda un Roberta - apspriede noslē-
dzās ar lēmumu izveidot mūsdienīgu 
un ar augstām tehnoloģijām aprīkotu 
naftas ieguves uzņēmumu Bakū. Uz 

200 primitīvo 
manufaktūru 
fona, kuras 
tolaik ieguva 
naftu tajā re-
ģionā, Nobelu 
u z ņ ē m u m s 
izskatījās fan-
tastiski labi 
aprīkots un 
efektīvs. Lai 
apsteigtu konkurentus visos virzie-
nos, Ludvigs Nobels uzsāka revolū-
ciju naftas produktu transportēšanas 
jomā - viņš izdomāja naftas tank-
kuģus. Tagad rūpnīcas produkcija 
nonāca līdz klientiem ātri un lielos 
apjomos. Tajā pašā laikā, pateico-
ties augstiem ienākumiem, Ludvigs 
Nobels sāka izmaksāt savu rūpnīcu 
strādniekiem prēmijas par labu dar-
bu... 

Neviens no Nobeliem neizcēlās 
ar spēcīgu veselību. Ir grūti teikt, kas 
to ietekmēja visvairāk - pusbads bēr-
nības gados vai nervozs un ļoti aktīvs 
darbs, vai arī kaitīgi darba apstākļi, 
jo visi brāļi pavadīja daudz laika ra-
žotnēs un rūpnīcās. Ludvigs Nobels, 
kuru Krievijā sauca par Ludvigu Ima-
nuela dēlu, ir miris Kannās, atvaļinā-
juma laikā, kas bija pirmo reizi mūžā.

Gadu pēc Ludviga Nobela nā-
ves viņa rūpnīcu akcionāru sapulce 
pieņēma lēmumu nodibināt prēmiju, 
kas tika nosaukta galvenā akcionāra 
vārdā. Prēmija tika pasniegta vienu 
reizi 5 gadu garumā par izciliem no-
pelniem naftas ieguves rūpniecības 
attīstībā. Saglabājās arī citas tradī-
cijas - izglītības un sociālās aizsar-
dzības sfērā, ko ieviesa Ludvigs. Bet 
1917. gadā nevienā no Nobelu rūp-
nīcām nebija demonstrāciju, streiku, 
protesta akciju. Cilvēki strādāja līdz 
tam laikam, kamēr boļševiki sāka 
atņemt visu privātīpašumu valsts la-
bumā... Ludvigs Imanuela dēls bija 
spiests bēgt no Krievijas, pārģērbjo-
ties par zemnieku. Sākās cits dzīves-
stāsts. 

Ludviga Nobela prēmija tika 
atjaunota 2006. gadā. Tagad to pa-
sniedz cilvēkiem, kam ir ievērojami 
panākumi profesionālajā darbībā, ko 
atzinīgi novērtē sabiedrība. Šo prēmi-
ju saņem aktieri, kosmonauti, žurnā-
listi, uzņēmēji. Laureāti saņem meda-
ļu ar Ludviga Nobela profilu un īpašu 
krūšu zīmi. Nobelu pēcnācēji jau vai-
rākas reizes iesūdzēja tiesā prēmijas 
dibinātājus. Iemesls: prēmija neatbilst 
ģimenes tradīcijai, atbilstoši kurai to 
var piešķirt tikai tiem, kam ir izcili no-
pelni metalurģijas un naftas ieguves 
rūpniecības attīstībā. Bet tas ir jau 
cits stāsts... 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Krimināls, notikumi

“eTwinning” starptautiskais seminārs
matemātikas skolotājiem

Skolotājiem nemitīgi ir jāpiln-
veido savas zināšanas, jāapgūst 
jaunas prasmes. Tāpēc jutos 
gandarīta, ka konkursa kārtībā 
tiku apstiprināta un saņēmu uz-
aicinājumu piedalīties Eiropas 
Savienības programmas izglītī-
bas, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā Erasmus+ aktivitā-
tes “eTwinning” organizētajā 
starptautiskajā seminārā 
matemātikas skolotājiem no 
2016. gada 31. marta līdz 3. 
aprīlim Rīgā, viesnīcā “Hotel 
Albert”.

Semināra grupā bija 35 da-
lībnieki no Latvijas, Lietuvas, 
Ukrainas, Bulgārijas, Čehijas, 
Igaunijas un Polijas.

Seminārs bija paredzēts 
matemātikas skolotājiem, lai piln-
veidotu skolotāju prasmes aktīva 
mācību procesa organizēšanā 
skolā, izmantojot mūsdienīgas 
mācību metodes, eTwinning pro-
jektus un modernās tehnoloģijas.

Semināra darba grafiks bija 
ļoti spraigs, katru dienu nodarbī-
bas sākās 9.00 un beidzās tikai 
21.00. Semināra programma bija 
ļoti pārdomāta un interesanta, 
nodarbības vadīja ļoti zinoši lek-
tori –  eTwinning vēstniece Aļesja 
Spihala un eTwinning vēstniece, 
Jelgavas 4. vidusskolas skolotā-
ja Ivita Steķe.  Savu atbalstu pēc 
nepieciešamības sniedza arī uz-
aicinātie konsultanti un, protams, 
projekta galvenie organizētāji 
– Inguna Lipska un Santa Pran-
cāne.

   Seminārā skolotāji:
•	 Satika kolēģus no dažādām 

Eiropas valstīm, lai kopīgi vei-
dotu starptautiskus sadarbības 
projektus;

•	 Uzzināja eTwinning piedāvātās 
iespējas mācību darbam;

•	 Apguva inovatīvas mācību me-
todes:

- Iemācījās praktiski pielietot 
uz sadarbību vērstas mācību me-
todes,

- Iemācījās izmantot spēles 
matemātikas apguvei,

- Iemācījās izmantot dažā-
das informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģijas matemātikas 
apguvei.
•	 Izstrādāja projekta ideju un 

projekta plānu matemātikas 
apguvei, jēgpilni izmantojot in-
formācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas;

•	 Apguva eTwinning Live platfor-
mas rīkus;

•	 Uzsāka eTwinning sadarbības 
projektus.

Pēc kopā pavadītām divām 
aktīvām darba dienām atradām 
katrs savus projekta sadarbības 
partnerus un sākām darbu ar 
savu konkrēto projektu, izvirzot 
mērķi, plānojot paredzamās akti-
vitātes un gala rezultātu. Es kopā 
ar kolēģi no Latvijas un Lietuvas 
ieguvumu apstiprinājuma sertifi-
kātu darbam ar starptautisko pro-
jektu “KRUG DRUZEJ”.

Ligita PELNIKA,
Krāslavas pamatskolas mate-

mātikas skolotāja

Laika periodā 
no 01.04.2016. līdz 
08.04.2016. Krāslavas iecirk- 
nī tika reģistrēti 65 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 31. martā Ezerniekos tika kon-

statēta motorzāģa “Jonsered 
2150” zādzība no mājas pagrab-
telpas. 

•	 1. aprīlī Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par to, 
ka Kalniešu pagastā, pie dzelz-
ceļa posma 442. kilometra, ne-
noskaidrotas personas nozaga 
SIA “Baltijas koku eksperts” 
meža traktora John Deer kok-
materiālu zāģēšanas kausu-ro-
tatoru.

•	 3. aprīlī uz Krāslavas iecirkni tika 
nogādāts Andrupenes pagasta 
iedzīvotājs T., dzim. 1985. g., 

kurš nepakļāvās policijas darbi-
nieku likumīgajām prasībām, lai 
pārtrauktu likumpārkāpumu. Sa-
vas neadekvātās uzvedības dēļ 
bija ievietots aizturēšanas telpā, 
kur turpināja ārdīties un sabo-
jāja restes, tās saliecot. Sakarā 
ar augšminēto, pret viņu tika uz-
sākts kriminālprocess, atbilstoši 
Krimināllikuma 185.p.1.d. (Tīša 
mantas bojāšana).

•	 6. aprīlī privātmājas īpašniece 
Krāslavā, Rīgas ielā, konsta-
tēja, ka no pagrabtelpas tika 
nozagti produkti. Veicot izmek-
lēšanas pasākumus, “uz kar-
stām pēdām” tika noskaidrotas 
vainīgās personas: mūsu vietē-
jie iedzīvotāji, agrāk sodīti par 
zādzībām.



2016. gada 12. aprīlis 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas šlāgeraptauja
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.20 Ziņas
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. 
20.30 Panorāma
21.15 Te!
22.15 Mf. Cienījamā sieviete
23.30 100 g kultūras
0.35 Ekoloģiska dzīvesveida 
ilūzija 
1.35 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums

10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars 
atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 
12.40, 22.50 Japānas 
atklāšana
13.10, 23.25 Neredzēti 
brīnumi. Japāna
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats nākotnē
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez apvainojumiem
19.05 Spilgtie ekrāni
19.15 Hokejs
21.55 100 g kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 Ekstremāli kadri 

LNT
5.00, 4.25 Karamba!
5.20, 10.10, 4.45 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 2.00 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Zilais putns
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot

18.55, 1.10 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē!
22.00 Glābiet mūsu ģimeni
0.00 Čikāgas policija

TV3
5.00, 2.15 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
08.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Smieklīgākie videoklipi
11.00 Mans puika
14.30, 2.40 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.20 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kauli
22.00 Mf. Vientuļais reindžers
1.00 Kinomānija
1.35 Overtime TV

TV3+
6.45,17.55, 3.50 Māja-2
7.40 Multfilmas
8.00 Kulinārais raidījums
8.30 Infomānija
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.00,14.35 Ekstrasensi 
detektīvi
11.05, 15.45 Comedy Women
12.20 TV shop
12.35, 16.50 Тētuka meitiņas
13.40, 20.05 Mūsu Krievija
19.00, 2.30 Brīvdienas 
Meksikā
21.00 Interni
22.05 Mf. Mačo 
0.20 Mf. Durvis grīdā

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 2.00 Spogulis varonim
14.55, 0.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
21.35 Cilvēks bez pagātnes
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais
3.05 Asinszāle
5.00 Vasarnīcu lietas

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 15.00, 20.00 Vēstis
12.00 Tiešraide ar Vladimiru 
Putinu
17.30, 23.25 Vakars
21.30 Izmeklētājs Tihonovs
1.05 Sevastopoļa. Krievijas 
Troja. 
3.00 Steidzami uz numuru! 
3.50 Tiešais ēters 

PBK
6.30, 9.00, 15.00, 1.20 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
10.00 Dzīvo vesels!
11.25 Šurumburums
12.00 Tiešraide ar Vladimiru 
Putinu

15.20 Laiks rādīs
16.20 Humora raidījums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.40, 18.05 Precamies!
18.00, 21.15, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.50, 23.05 Mf. Tēva instinkts
0.10 Vakara Urgants
0.50, 5.55 EuroNews
1.35 Mf. Klausieties otrā pusē 
3.10, 5.05 Smieklīgi videoklipi
3.25 Moderns spriedums

RenTV Baltic
5.50, 1.00 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.35 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 17.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05, 0.10 Dokumentāls 
projekts
16.25, 23.10 Fantastika zem 
grifa
20.50 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 0.25 Ziņas
6.05 Rīts
Profilakse 
16.15, 18.15, 21.00 Sporta ziņas
16.20 Laiks rādīs

17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Kāpnes debesīs
23.25 L. Lebedjevs: “Mēs 
neizdomājām šo pasauli…”

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona Х
Profilakse 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
16.00 90 sekundes
16.35 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00, 0.50 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
22.00 Pēdas
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
Profilakse 
15.00 Mats matā
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.15, 21.10 Ielu maģija
17.50 Iznīcinātjs
18.55 Ekstrasensu cīņas
21.45 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Futbols
0.05 Bafija pret vampīriem
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LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 2.25 Izsauciet vecmāti!
12.15 VIP
13.15 Saknes debesīs
13.30 Zebra
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks. 
20.30 Panorāma
21.15, 3.20 Midsommeras 
slepkavības
23.35, 0.30 Latvijas 
šlāgeraptauja
0.15 Skutelis studijā
1.25 Mf. Cienījamā sieviete
5.05 LTV - 60

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes pa ledāju 
pēdām
6.30 Euromax
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Sporta studija. Diskusija. 
9.25 Anekdošu šovs
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars 

atgriežas
11.50 1:1 
12.40, 2.35 100 g kultūras
14.25 Satikšanās
15.00 Saules izsauktie
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīga lieta
19.15 Hokejs
21.50 Tāda lūk opera!
22.45 Mf. Lielās pilsētas 
ugunis
0.20 Aculiecinieks
0.35 Eiropas koncerti
1.35 SEMS
3.20 Anekdošu šovs
5.30 1000 jūdzes Albānijā

LNT

5.00, 4.30 Karamba!
5.20, 10.10, 4.50 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.10, 2.05 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Zilais putns
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.20 Juvelieru klans
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis

TV3

5.00, 2.00 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 16.25 Kāsla metode
10.00 Kauli
11.00 Mans puika
14.35, 2.55 Viņas melo labāk 2
15.55, 1.35 Smieklīgākie 
videoklipi
17.25 Frizētava „Bitīte”
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Dzīves sīkumi
21.00 Mf. Misters Bīns
22.55 Mf. Amerikāņu pīrāgs
0.45 Greislande

TV3+

6.40, 17.55, 1.45 Māja-2
7.50 Multfilmas
8.00 Kulinārais raidījums
8.30 Infomānija
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.00,14.35 Ekstrasensi 
detektīvi
11.05, 15.40 Comedy Women
12.10 TV shop
12.25, 16.50 Тētuka meitiņas
13.35 Mūsu Krievija
20.00 Mf. Lidmašīnas
21.55 Mf. Līgava no aizsaules
23.50 Mf. K-9: suņa darbs

NTV

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās

10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 2.30 Spogulis varonim
14.55, 1.25 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana 
20.20 Jūras dēmoni
22.15 Ārpus likuma
0.05 Vairākums
3.35 Asinszāle
5.30 Svētdiena sieviešu pirtī
RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis - М
11.55 Privātdetektīvs Tatjana 
Ivanova
15.00 Mf. Personīga interese
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Humora raidījums
22.35 Mf. Vienkārša meitene
0.50 Mf. Tas notika Peņkovā
2.45 Georgija Beregova 
uzbrukums
4.45 Smieklu istaba

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas
6.35, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.55 Moderns 
spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums

18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni 
23.30 Vakara Urgants
1.20 EuroNews
1.50 Baltijas balss 
3.10 Smieklīgi videoklipi
3.25 Mf. Bez vainas vainīgie

RenTV Baltic

5.45, 22.55, 0.45 Skatīties 
visiem!
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00, 21.55 Dīvaina lieta
12.05, 17.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Ekstrasensu cīņa
15.25, 23.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.50 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mākslas filma
18.20 Gaidi mani

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss. Bērni
22.50 Kas? Kur? Kad?
0.15 Leģendas Live

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00, 0.25 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Gigantu likteņi
22.15 Mf. Ko vēlas vīrieši
0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Mats matā
10.00, 16.15 Aizliegtā skola
11.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas
13.10 Iznīcinātāji
14.20 Mītu grāvēji 
15.30, 23.45 PIN kods
17.40 Mf. Ragi un nagi
19.10 Mf. Lara Krafta
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.40 Reportieris

noslēpumi
13.05 Humora raidījums
15.20, 20.50, 23.50 
Dokumentāls projekts
16.25 Fantastika zem grifa
22.55 Pazīsti mūsējos

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.55 Ziņas

6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10, 18.50 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas

20.00 Laiks
21.05 Kāpnes debesīs
23.00 Mf. Ranijs

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas

7.10, 8.10, 19.40, 23.40 
Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Baltkrievijas laiks

19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00, 0.50 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ērglis un cipars
10.10, 16.10 Aizliegtā skola

11.15, 18.55 Ekstrasensu 
cīņas
13.15, 17.50 Iznīcinātāji
14.25 Mītu grāvēji 
15.30 PIN kods
17.25, 21.10 Ielu maģija 
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols
0.20 Bafija pret vampīriem
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888.

LAIKA ZIŅAS
13.04. 14.04. 15.04.

+ 6... + 12  + 9 ... + 6 + 1 ... + 10

  A                5 m/s    ZR                 6 m/s DR   1 m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “AIBI” 
aicina darbā 

strādniekusu
 gaļas cehā.

Dzīvesvieta.
 Tālr. 29478728

 SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pakal-

pojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 

pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pārskai-
tījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tū-
lītēja.     

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari.   T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari. 

 Tālr. 26563019

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Piektdien, 15. ap- 
rīlī, Z/S “Flaveri” pār-
dos jaunas dējīgu 
šķirņu vistiņas 4 - 6 

mēn. (zilganas, melnas, raibas, 
baltas u.c.), gaiļus un labas 
“Thailand” šķirnes dējējvistas 
(10-12 mēn.). Pēc pasūtījuma - 
cāļi, broileri, pīlēni, zoslēni. Tālr. 
29142247, šoferis: 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunok- 
ra - 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.35, Andzeļi 
- 8.55, Ezernieki - 9.10, Egļe-
va - 9.30, Muižnieki - 9.40, 
Šķaune - 9.55, Porečje - 10.20, 
Svariņi - 10.35, Dagda - 10.55, 
Asūne - 11.25, Račevo - 11.40, 
Robežnieki - 11.50, Skuki - 
12.05, Indra - 12.20, Vaicuļeva 
- 12.30, Lupandi - 12.40, Pied-
ruja - 12.55, Kalnieši - 13.05, 
St. Skaista - 13.20, Skaista - 
13.35, Krāslava (Ostas ielā) - 
14.00, Kombuļi - 14.30, Auleja 
- 14.50, Grāveri - 15.15

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Annas Viļumas (Šņucinas) 
ģimenei un tuviniekiem, no 
viņas uz mūžu atvadoties.

Bijušie Dagdas 
vidusskolas klasesbiedri un 

klases audzinātājs 
(1972. g. izlaidums)

Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, 

psiholoģe
“Jūsu problēmu risinājums 

ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 18.04. līdz 21.04.
Dagdā – no 21.04. līdz 22.04.

Tālr. 26234797.

Bijušais “Sumbrs” apsēklo 
govis un teles. Tālr. 29191369.

 Veikalā “Asteres”
jauns preču pievedums - augļu 
koki, plašs rožu stādu un deko-
ratīvo krūmu piedāvājums. 

Grāfu Plāteru ielā 5 (pie veika-
la “Maxima”)

2 - istabu dzīvokli slimnīcas rajo-
nā (1.st.). Tālr. 26869398;
PĀRDOD vai IZĪRĒ 2 - istabu dzī-
vokli pie baznīcas. T. 20006647;
1 - istabas dzīvokli Krāslavā. 
Tālr. 25277502;
“RENAULT SCENIC” - 1.6, BEN-
ZĪNS, 2002.; “VW Variant” - 1.8, 
benzīns, 1992. Tālr. 26708105;
“RENAULT Megane”- 1.9, dīzelis, 
2002., ekonomiska (4 - 5 l/ 100km), 
labā stāvoklī, TA līdz 04.2017. Tik-
ko no Francijas. Nomaksāti visi no-
dokļi. 2800 €. Tālr. 24878494;
“FORD Focus” - 2.0 benzīns, uni-
versāls, 2001, labā stāvoklī. Tālr. 
26266798; 
“MITSUBISHI Carisma” - 1.6 ben-
zīns, 1996., TA līdz 13.04.2017. 
+ dāvana - 4 ziemas riepas. 650 
€. Tālr. 24878494;
traktoru T-25, piegāde. Tālr. 
28841403;
traktoru JUMZ. Tālr. 22484284;
3-korpusu arklu, siena ārdītāju. 
Tālr. 26127552;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
stiklapaketes 1.85 x 1.45 (15 
gab.), 15.00 €/ gab. T. 26633848;
govi pēc izvēles no 2 (atnesīsies 
jūnijā). Tālr. 26817112;
divas slaucamas govis. Tālr. 
28671289;
dažāda vecuma cāļus, un brīv-
dienās no plkst. 11.30 esam 
Krāslavas tirgū (Ostas ielā). Tālr. 
28741066;
bišu saimes ar stropiem. Tālr. 
26154720;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
lopbarības kartupeļus. Tālr. 
26163279;
kartupeļus, auzas. T. 28797057;
vasaras kviešu, miežus, auzas. 
Tālr. 26484859;
kviešu, miežus, auzas, miltus. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 25637925;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
MTZ 80, 82 motora galvu. Tālr. 
29117568;
metāla mucas (2-3 t). T. 29465429;
stiepli (4-5 mm), žoga sietu (var 
lietotu). Tālr. 26202829.

Vīrietis meklē darbu (skalda mal-
ku, palīdzēs saimniecības un celt-
niecības darbos). T. 28154821.
PĀRDOD ½ mājas ar ZG vai 
maina pret viensētu.  Sieviete 
meklē darbu. Tālr. 24786574. 
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

Autocentrs “RITMS R”
Rēzeknes ielā 49

Tālr. 29158982, 65622155
Piedāvā vieglo un kravas 

auto vasaras riepas (ražotas 
2015./2016. g.). Visi izmēri.

Zemas cenas!

Anželikas krāsainā pasaule

“Māksla - pati augstākā dvē-
seles izpausme.” (Flobers)

Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļā 5. aprīlī tika atklāta Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas 5. kla-
ses skolnieces Anželikas Naumo-
vas zīmējumu izstāde “Anželikas 
krāsainā pasaule”. 

Bērnu literatūras nodaļas vadī-
tāja Viktorija Urbanoviča pastās-
tīja, ka Anželika ir viena no pastā-
vīgajām bibliotēkas apmeklētājām. 
“Ievēroju, ka meitenei interesē 
krāsojamās grāmatas, patīk zīmēt. 
Sarunās atklājās, ka viņai mājās ir 
daudz zīmējumu. Tā radās doma 
par izstādes sarīkošanu. Gandrīz 
300 radošus darbiņus Anželika 
atnesa uz bibliotēku, lai padalītos 
skaistumā ar pārējiem bibliotēkas 
apmeklētājiem. Zīmējumu tehnika 
ir dažāda - akvarelis, krāsainie zī-
muļi, grafi ka, plastilīns. Daudzi dar-
biņi veikti aplikāciju veidā. Anželi-
kas attēlotā pasaule ir labestīga, 
krāsaina un daudzveidīga. Visvai-
rāk ir zīmēti dzīvnieki, putni, daba. 
Pat kukaiņi un amfībijas ir pelnīju-
šas vērīgās meitenes uzmanību. 
Animācijas fi lmu varoņi, mistiskie 
un pasakainie tēli Anželikas zīmē-
jumos šobrīd draudzīgi sadzīvo 
bibliotēkā.

Zīmēšanas māku meitene 
mantojusi no tēva Jevģēnija Nau-
mova, talantīga fotogrāfa, kurš 
prot saskatīt visskaistākos mirkļus 
dzīvē un savu meistarību māca 
studentiem Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolā “Saules skola”.

“Māmiņa mani bieži sauc par 

Eņģeli, tāpēc man 
patīk tos attēlot” 
stāsta jaunā māks-
liniece. “Es jau tik 
daudz esmu uzzīmē-
jusi, ka man pietrūkst 
tēmu. Tāpēc es daž-
reiz zīmēju divus 
gandrīz vienādus 
zīmējumus. Kā spēlē 
“Atrodi atšķirību”. Vēl 
man patīk izgriezt no 
papīra dažādas fi gū-
ras, sniegpārsliņas. 
Tā varētu būt nāko-
šās izstādes tēma.” 

Vienā no Anželikas zīmējumiem 
ir attēlota Zelta zivtiņa.

Uz jautājumu: “Kādas trīs vēlē-
šanas Anželika vēlētos palūgt Zel-
ta zivtiņai?,” meitene atbildēja:

- Lai man vienmēr gribētos zīmēt!
- Lai skolā labas sekmes!
- Lai manai ģimenei un visiem 

labi klātos! 
Izstādes atklāšanas pasākumā 

piedalījās “Varavīksnes” vidus-
skolas skolotājas Jeļena Kļimova, 
Romualda Jermaka un Anželikas 
skolasbiedri. Jaunā māksliniece 
saņēma Atzinības rakstu no biblio-
tēkas vadības, dāvaniņas un ziedus 
no skolotājām un skolasbiedriem. 

Valdorfa pedagoģija atzīmē, ka 
no 7 līdz 14 gadu vecumam bērns 
ir mākslinieks savā dvēselē. Viņa 
radošais noskaņojums — “pasaule 
ir skaista”. Šajā fāzē audzinātāja 
uzdevums ir attīstīt mīlestības spē-
ku uz šo pasauli, jo mīlestība ir pār-
veidošanas spēks, spēja, kas dod 
iespēju attīstīties. 

Jāizsaka atzinība meitenes ve-
cākiem, skolotājiem un bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas vadītājai 
Viktorijai Urbanovičai par to, ka 
pamanīja bērna radošās spējas un 
palīdzēja izpausties, dalīties savā 
krāsainajā pasaules uztverē ar 
mums – līdzcilvēkiem. 

Bērnu literatūras nodaļas biblio-
tekāri pateicas Anželikai par uzcī-
tību un uzdrošināšanos organizēt 
savu zīmējumu izstādi mūsu bib-
liotēkā. Izstādi mēneša laikā varēs 
apskatīt bibliotēkas trešajā stāvā.

Iveta LEIKUMA

Vajadzīgi ZĀĢERI
 ar savu aprīkojumu 
un auto patstāvīgam 

darbam Krāslavas, 
Daugavpils un Aglonas 

apkārtnē.

T. 20111116.

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
* liellopus kautuvei 
* jaunlopus noba- 

rošanai
Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20553533, 20135740, 

20135741.
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