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Izdevīgas cenas visa 
veida jumta segumiem: 

metāla dakstiņiem, 
metāla profiliem, Ondu-
line, Bituma jumtiem, 

dakstiņiem, bezasbesta 
šīferim.

Pasūtiet pie mums un 
sajūtiet atšķirību! 

Brīvības svētki

Tikšanās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu
3.maijā Krāslavā, viesu mājā 
“Ezerkalns”, uz tikšanos ar 
zemkopības ministru Jāni 
Dūklavu un Zemkopības mi-
nistrijas valsts sekretāri Daci 
Lucauu bija ieradušies Dag- 
das un Krāslavas novadu 
zemnieki, lauku uzņēmēji un 
speciālisti.

Lai gan tikšanās dalībnieku 
vidū bija tikai neliels skaits to, 
kuri saistīti ar pienkopību, šim 
jautājumam tika pievērsta īpaša 
uzmanību, jo, kā atzina arī pats 
zemkopības ministrs, pienkopība 
šobrīd ir nozare, kurā jārisina vis-
vairāk problēmu.

Jau iepriekš tika vēstīts, ka 
visā ES, tostarp Latvijā, vēro-
jama piena pārprodukcija, kas 
radusies pēc kvotu sistēmas at-
celšanas un Krievijas embargo 
noteikšanas. Latvijā iepirkuma 
cena ir vidēji 0,21 eiro par kilo-
gramu piena, kas ir zemākais 
rādītājs ES. 

Neko iepriecinošu pienko-
pjiem ministrs nesolīja, jo arī 
sarunas, kas ir bijušas Eiropas 
Padomes sēdēs neko ieprieci-
nošu nevēsta “... tik daudz nau-
das, lai noteiktā laika periodā, 
piemēram, gada laikā vai ilgāk, 
varētu nolīdzināt starpību starp 
piena iepirkuma cenu un pašiz-
maksu, nevienam nav un neviens 
arī nedomā to dot, ja arī tā būtu, 
jo nekur pasaulē tā nenotiek, ka 
kādai vienai nozarei apmaksātu 
viņu biznesu,” teica ministrs. 

Ir aprēķināts, ka kopš Krievijas 
embargo sākuma Latvijas piena 
nozarē zaudējumi sasnieguši 162 
miljonus eiro. Tomēr šis cipars 
nav noteicošais kompensāciju 
saņemšanai no ES. “Vienīgais 
cipars, kas mums varētu palīdzēt 
saņemt atbalstu no ES naudas iz-
teiksmē ir cenu kritums un tirgus 
kritums,” skaidroja ministrs.

Turpinājums 2. lpp.

•	 Saeima pirmajā lasījumā ce-
turtdien pieņēma grozījumus 
likumā “Par valsts sociālo ap-
drošināšanu”. Likumprojekts 
paredz Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūrai (VSAA) 
tiesības gadījumos, kad tā 
saņem informāciju par perso-
nas nodarbinātību vai sociālo 
apdrošināšanu ārvalstī, anulēt 
personai Latvijā reģistrētās ie-
maksas, kas veiktas no valsts 
budžeta. Likuma grozījumi arī 
paredz noteikt, ka gadījumos, 
kad sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas kļūdaini 
veiktas citā Eiropas Savienī-
bas, Eiropas ekonomikas zo-
nas valstī vai Šveicē un tās 
tiek pārvestas uz Latviju, šīm 
iemaksām netiek piemērota 
nokavējuma nauda.

•	 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa šodien kri-
mināllietā par vecu cilvēku ap-
krāpšanu apsūdzētajai notārei 
Lailai Porietei un privātpersonai 
Gintam Lazdiņam piesprieda 30 
minimālo mēnešalgu jeb 11 100 
eiro naudas sodu katram.

•	 Radīta mobilā lietotne “Attais-
notie izdevumi”, lai atvieglotu 
un vienkāršotu Gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanu tiem, 
kuri vēlas saņemt iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa pārmaksas 
atmaksu par ārstniecību, izglī-
tību un citiem attaisnotajiem 
izdevumiem. 

•	 Kamēr viena daļa pedagogu 
tagad rēķina, kā mainīsies viņu 
atalgojums, mūzikas, mākslas 
un Izglītības ministrijas pārzi-
ņā esošo sporta skolu skolo-
tāji vispār palikuši ārpus algu 
reformas. Šo skolu pedago-
giem atalgojums līdz šim tika 
rasts Kultūras ministrijas (KM) 
budžetā. Ministrija norāda, ka 
tai nav līdzekļu, lai no 1. sep-
tembra algas celtu arī šo skolu 
skolotājiem. Līdz ar to, kamēr 
citiem atalgojums pieaugs, vi-
ņiem paliks līdzšinējais.

•	 Iekšlietu ministrija (IeM) iecerē-
jusi veikt grozījumus Krimināl-
likumā, kuros personām, kas 
pārkāps izceļošanas aizliegu-
mu no Latvijas, ir paredzēta 
kriminālatbildība. Par noteiktā 
izceļošanas aizlieguma no Lat-
vijas pārkāpšanu varētu sodīt 
ar īslaicīgu brīvības atņemša-
nu uz laiku no 15 dienām līdz 
trim mēnešiem vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu.

•	 Aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis (ZZS) uz-
devis Aizsardzības ministrijas 
(AM) un Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) vadībai nākt klajā 
ar konkrētiem priekšlikumiem, 
kā panākt Zemessardzē dieno-
šo un rezerves karavīru skaita 
palielinājumu. Nospraustais 
mērķis par NBS skaitliskā sa-
stāva palielināšanu līdz 2018. 
gadam līdz 6000 profesionālā 
dienesta karavīriem, 8000 ap-
mācītiem zemessargiem un 
3000 rezerves karavīriem pa-
liek nemainīgs un aktuāls, no-
rāda ministrs.

•	 Eiropas Centrālā banka (ECB) 
trešdien paziņoja, ka pārtrauks 
laist apgrozībā 500 eiro bank-
notes, jo tās bieži tiek izmanto-

tas nelegālos skaidras naudas 

darījumos. 500 eiro bankno-
šu emitēšana tiks pārtraukta 
aptuveni 2018. gada beigās. 
Tomēr apgrozībā esošās šī 
nomināla banknotes būs li-
kumīgs maksāšanas līdzeklis 
arī pēc tam, kad tiks pārtrauk-
ta jaunu banknošu laišana 
apgrozībā. Eirozonas valstu 
centrālās bankas 500 eiro 
banknotes pieņems apmaiņai 
neierobežotu laiku.

•	 Sausā laika ietekmē pakā-
peniski paaugstinās uguns-
bīstamība mežos, lielā valsts 
daļā tā sasniegusi trešo klasi 
no piecām. Pavasarī meža 
ugunsgrēki galvenokārt izce-
ļas kūlas dedzināšanas dēļ. 
2015. gadā meža ugunsgrēki 
Latvijā dzēsti 704 reizes 540 
hektāru platībā.

•	 Vides pārraudzības valsts bi-
rojs (VPVB) sniedzis atzinumu 
par ietekmes uz vidi novērtēju-
ma (IVN) ziņojumu Satiksmes 
ministrijas(SM) paredzētajai 
darbībai - Eiropas standarta 
sliežu platuma (1435 milimetri) 
dzelzceļa “Rail Baltica II” būv-
niecībai - un atzinuma saņem-
šana ir būtiska, lai virzītos uz 
gala lēmuma pieņemšanu par 
trases novietojumu Latvijā.

•	 Latvijas pašvaldībās visma-
zākais sieviešu īpatsvars ir 
Aknīstes novadā – 47,87% no 
iedzīvotāju kopskaita,  liecina 
Reģionālās attīstības indika-
toru moduļa aprēķinātie dati. 
Zemgales novadā mazāk par 
50% sieviešu ir arī Vecumnie-
ku novadā – 49,93%, Neretas 
novadā – 49,74%, Jēkabpils 
novadā – 49,73% un Krustpils 
novadā – 49,42%. Tikmēr lie-
lākais sieviešu īpatsvars šajā 
plānošanas reģionā ir Jēkab-
pilī – 54,29%.

Latvijā Šodien numurā
Domās par Latviju

4.lpp
Ceļojums pa Igauniju: Tallina, Keila - Joa, Pērnava

5.lpp
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.
 “Šobrīd varu pateikt tādu 

dīvainu frāzi – šie cipari priekš 
mums ir slikti, bet priekš sarunām 
ar Eiropas Komisiju – labi… Šogad 
jūnijā EP sēdē būs tirgus vērtēša-
na. Ja Baltijas valstīm šis kritums 
būs bijis straujš, var cerēt uz piena 
iepirkuma cenu kāpumu…    

No Latvijas puses mums ir tiesī-

bas šogad izmaksāt tieši tādu 
pašu naudas summu, kāda bija 
iepriekšējā gadā no ES, ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, tie kopā ir 
8,5 miljoni eiro, no kuriem lielākā 
daļa tika atdota pienkopības noza-
rei. Arī šobrīd man ir liela pārliecība, 
ka šī nauda būs, tikai šogad tā būs 
no Latvijas puses, nevis no ES... 
tātad tām saimniecībām, kuras vis-
vairāk cietušas no Krievijas embar-
go, tieši uz tādiem pašiem nosacī-
jumiem kā iepriekš (piena tonnām), 
tiks samaksāta kompensācija par 
pārstrādei pārdoto pienu. Ceru, 
ka līdz jūlija mēnesim šī naudiņa 
nonāks jūsu kontos.”

Par tālāko stratēģiju piena noza-
res attīstībā ZM ir aicinājusi sanākt 
kopā visas sabiedriskās orga-
nizācijas (Latvijas Zemnieku fede- 
rāciju, Zemnieku saeimu, Latvijas 
Piensaimnieku Centrālo Savienī-
bu un  visu šo organizāciju piena 
ražotāju grupas) un domāt par 
tālāko stratēģiju piena nozarē, jo 
kompensācijas “ir maziņš ielāps uz 
liela cauruma un neatrisinās prob-
lēmas šajā nozarē ilgtermiņā”. 

Ministrs atzīmēja, ka šobrīd Latvi-
jā piena pašizmaksa ir ļoti dažāda. 
“Esmu ticies ar dažādiem piensaim-
niekiem, ar tādiem kuri saka, ka 
“izdzīvos”, ja piena pieņemšanas 
cena būs 20 centi un ar tādim, 
kuriem piena pašizmaksa ir 32 un 
36 centi... protams, izdzīvot var tie, 
kuriem pienkopība nav vienīgais 

virziens, ar kuru saimniecība 
nodarbojas. Ir ļoti dažādas saim-
niecības un ļoti dažādas situāci-
jas.”

Iepazīstoties ar statistikas dati-
em Latvijā un salīdzinot tos ar 
ES datiem, normālā situācijā 
būtu japriecājas par Latvijas pi-
ensaimniekiem, tomēr ministrs 
uzsver: “Šobrīd man jāsaka otrādi 

– diemžēl Latvijā piena 
ražošana, neskatoties uz 
visiem tiem notikumiem, 
kādi ir, ir pakāpusies par 
8,8 %, salīdzinoši Eiropā 
vidēji 2,3%. Tātad – pi-
enu nav kur likt, bet mēs 
kāpinām tā ražošanu... 
Tā no vienas puses ir 
pilnīgi nepareiza ekono-
mika, bet no otras pus-
es piensaimnieki man 
saka – jo mēs vairāk 
nododam, jo vairāk 
saņemam. Nākošais, ko 
saka zemnieki, kuriem 

ir jau pabeigti projekti, uzbūvē-
tas jaunas fermas – tik lēti nopirkt 
ražīgas govis nekad dzīvē nav bijis 
iespējams. Ja agrāk šādas govis 
ar labiem izslaukumiem un ciltsrak-
stiem, piemēram, Vācijā maksāja 2 
līdz 2,5 tūkstoši eiro, tad tagad var 
nopirkt par 600 – 800 eiro.” 

Latvijas statistika liecina, ka 
saimniecību skaits, kuras nodar-
bojas ar pienkopību, samazinājies 
par 4 tūkstošiem, bet govju skaits 
arī samazinājies par 4 tūkstošiem. 
Tas nenozīmē, ka katrā saim-
niecībā bija viena govs. Tas liecina 
par to, ka samazinājies ļoti dažādu 
saimniecību skaits, bet citās saim-
niecībās lopi ir piepirkti klāt.

“Šobrīd Latvijā ir 65 piena iepircē-
ji. Piena iepirkuma svarstības ir no 
12 līdz 27 centiem par litru piena, 
bioloģisko pienu iepērk par 32 
centiem litrā. Šobrīd no ražotāju 
puses parādās jauna veida līgumi 
– piemēram, tiek atrunāts, ka no 
saimniecības dienā tiks pieņemtas 
5 tonnas piena par cenu 25 centi li-
trā, bet, par katru nākošo litru, kurš 
pārsniegs norunāto daudzumu, 
tiks maksāti tikai 5 centi... Šāda 
veida līgumu slēgšana jau ir tapu-
si par dzīves īstenību,” informēja 
zemkopības ministrs.

Zemkopības ministrijas valsts 
sekretāre Dace Lucaua pastāstīja 
klātesošajiem par dažādiem at- 
vieglojumiem, kas skar piensaim-
niekus, kuri rakstījuši projektus 

LADam. Pirmkārt,  uzraudzības 
periods – 5 gadi (laika posms, 
kurā nedrīkst atkāpties no pro-
jektā izvirzītajiem mērķiem un 
noteiktajiem rādītājiem) šobrīd 
sākas no pēdējā pārskaitījuma 
(dienas, kad   saņemta pēdējā 
nauda no LADa). Šobrīd ar ES 
jau ir saskaņots, ka projekta 
uzraudzības periods sāksies no 
brīža, kad ir pieņemts lēmums 
par projekta apstiprināšanu. Šeit 
ir runa par 2007. – 2013. gadu 
periodā apstiprinātajiem projek- 
tiem pienkopības nozarē, lai tiktu 
radīta iespēja pārkvalificēt saim-
niecību, piemēram, uz gaļas vai 
citiem lopiem. Daži, iespējams, 
konstatēs, ka uzraudzības laiks 
viņiem ir veiksmīgi beidzies. Tiem, 
kuriem vēl ir uzraudzības periods 
un ir doma veikt izmaiņas, jāvēršas 
LADā un jāsaskaņo vēlamais. LAD 
ir gatavs izskatīt katru projektu, ti-
kai tas ir jādara savlaicīgi. 

Otra doma pr atvieglojumiem 
lauksaimniekiem ir – palielināt no 
akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļ-
degvielas daudzumu - atviegloju-
mu attiecināt uz visām platībām, 
kam atbilst liellopu vienības. Šo-
brīd tas ir priekšlikuma līmenī. 

Nākošais jaunums, ko piedāvā 
ALTUM – ideja par reverso zemes 
nomu. Tas nozīmē, ja saimniecību 
ir piemeklējušas grūtības, pietrūkst 
reālas naudas, lai norēķinātos, 
banka atsakās izsniegt kredītu, bet 
ir doma savu saimniecību nākotnē 
stabilizēt, tad ALTUM piedāvā zem-
niekam pārdot savu zemi Latvijas 
Zemes fondam,  bet līgumā, kas 
būs nostiprināts ar likumdošanu, 
tiks paredzētas tiesības šo pašu 
zemi turpmāk nomāt, līdz radīsies 
situācija un vēlme atgriezt zemi at-
pakaļ savā īpašumā. Nomas mak-
sa tiks noteikta līdzvērtīga reģiona 

vidējai zemes nomas maksai. Šo-
brīd Latvijas Zemes fonds iznomā 
zemi tam, kurš konkursā nosolījis 
lielāku nomas maksu, tagad tiek 
strādāts pie tā, lai zemnieks pats 
varētu nomāt savu pārdoto zemes 
platību. Šim līgumam tiek paredzē-
ti vairāki varianti un dažādi notei-
kumi.   

“Es nevaru jums katram pateikt, 
kas jums konkrēti jādara. Tas 
jasaprot saimniekam pašam. Es 
varu tikai pateikt - turieties pie tā, 
ko jūs darāt. Pavērtējiet, parēķiniet, 
jo ir vesela rinda saimniecību, ku-
ras strādā ar peļņu, arī piena lop-
kopībā... ir jāprot saimniekot, jo 
pamatā viss ir atkarīgs no saim-
nieka,”  teica Jānis Dūklavs pirmās 
sarunu daļas noslēgumā. 

Otrajā sarunu daļā klātesošie 
uzdeva ministram dažādus jautā-
jumus.  Tika appriesti jautājumi par 
par ceļu stāvokli Indras pagastā, 
kas kavē arī lauksaimniecības at-
tīstību, problēmas ar elektrolīnijas 
pārvietošanu Kalniešu pagastā,  
lauksaimniecības zemes trans-
formācija par mežu un otrādi, par 
saimniekošanu Rāznas nacionālā 
parka teritorijā. Zemniekus in-
teresēja arī  ASV un Eiropas Savie- 
nības brīvās tirdzniecības līguma 
apspriešanas gaita un Latvijas 
nostāja šajā jautājumā. 

Sarunas izvērtās brīvā un ar 
zināmu humora devu piesātinātā 
gaisotnē. Jāatzīst, ka ne visi jautā-
jumi atbilda Zemkopības ministrijas 
kompetencei, bet ministrs iespēju 
robežās centās iedziļināties jautā-
jumu būtībā un sniegt kompeten-
tas atbildes vai ieteica pie kā vērs-
ties tālākai jautājuma risināšanai.

Pasākuma noslēgumā lauku 
uzņēmēji piedāvāja savu ražoto 
produktu  izstrādājumu degustāciju.

Iveta LEIKUMA

Tikšanās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu
Londonas mērs - musul-

manis Hans

Par Londonas mēru ar 57% 
balsu ievēlēts opozīcijā esošo 
leiboristu kandidāts Sadiks Hans, 
kurš tādējādi kļuvis par pirmo mu-
sulmani Lielbritānijas galvaspil-
sētas vadītāja krēslā. Par Hanu, 
kurš ir pakistāniešu izcelsmes 
autobusa vadītāja dēls, balsojuši 
1 310 143 londonieši, kamēr viņa 
sāncensis multimiljonārs Zaks 
Goldsmits, kas pārstāv premjer-
ministra Deivida Kamerona va-
dītos konservatīvos, ieguvis 994 
614 balsu.

Austrumukrainā čečenu 
vienības

Saskaņā ar Ukrainas izlūk-
dienesta datiem Krievija nosūtīju-
si uz tās finansēto teroristu bandu 
kontrolētajām teritorijām Austru-
mukrainā militārās vienības no 
Čečenijas. Piektdien Alčevskas 
rajonā ieradusies Krievijas na-
cionālās gvardes 46.atsevišķās 
brigādes vienība, kas parasti dis-
locēta Čečenijā un kuras sastāvā 
pamatā ir čečeni.

Spāņu nolaupītie žurnā-
listi atgriežas mājās

Spānijā svētdien atgriezās 
trīs žurnālisti, kuri pagājušā gada 
vasarā tika nolaupīti Sīrijā. An-
tonio Pampljega, Hosē Manuels 
Lopess un Anhels Sastre ar Spā-
nijas gaisa spēku administratīvo 
lidmašīnu “Dassault Falcon 900” 
no Turcijas ieradās Torrehonas 
aviobāzē pie Madrides. Visi trīs 
neatkarīgie žurnālisti tika nolau-
pīti pagājušā gada 12. jūlijā pie 
Alepo, kad veidoja reportāžas 
Spānijas plašsaziņas līdzekļiem. 

Zemes nogruvums Ķīnā

Lietus izraisītā zemes no-
gruvumā, kas svētdien noticis 
Ķīnas dienvidrietumos, aprakti 
33 celtnieki, kas strādājuši pie 
hidroelektroenerģijas projekta, 
bet astoņi izglābti. Zemes nogru-
vums apracis strādnieku dzīvo-
jamās ēkas. Lietusgāzes pēdējo 
dienu laikā izteikti bijušas tieši 
šajā reģionā.
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  Valsts amatpersonu (Aglonas novada domes deputātu) deklarācijas par 2015. gadu

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpa-
šumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi: zeme Maltas pag. (īpašumā).

Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, ak-
cionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs. 
Deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla 
daļas un akcijas:
•	 SIA “AJ ĪPAŠUMI” - Kapitāla daļas (1000 - 1422.87 EUR);
•	 SIA “GRAVELS” - Kapitāla daļas  (50 - 1422.87 EUR);

•	 SIA “JAM īpašumi” - Kapitāla daļas (35 - 9960.16 EUR).
Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata perio-

dā gūtie ienākumi: Aglonas novada dome – Alga 
(510.05 EUR).

Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā 
veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Mi-
nistru kabineta noteiktās minimālās mēnešal-
gas: сiti, Aizdevuma atmaksa (11500.00 EUR).

ALEKSANDRS DIMPERS, Aglonas novada domes deputāts, elektrotehniķis.
Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpa-

šumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi:
•	 Dzīvoklis Aglonas pag. (kopīpašumā);
•	 Zemes un ēkas nekustams īpašums Aglonas pag. (īpa-

šumā);
•	 Zeme Aglonas pag. (īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrē-
jamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lieto-
šanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, 
kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata:
•	 Vieglais plašlietojuma VW PASSAT VARIANT (1991. izl. 

g., 2005. reģ. g., īpašumā);
•	 Traktors T-25 A1 (1976. izl. g., 2014. reģ. g., īpašumā);
•	 Traktora piekabe (pašizgatavota, 1993. izl. g., 2014. reģ. 

g., īpašumā).
Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata pe-

riodā gūtie ienākumi:
•	 Aglonas novada dome (Alga) - 7925.12 EUR.

Cita informācija, kuru vēlas norādīt un ku-
ras mērķis ir paskaidrot ar deklarētajām ziņām 
saistītas intereses vai citus apstākļus:

Nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr.76420040467 dāvinājums.

ANDRIS GIRSS, Aglonas novada dome (deputāts), Saimniecības darbības veicējs.
Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpa-

šumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi: Zemes un ēkas nekustams īpašums 
(Šķeltovas pag., īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrē-
jamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lieto-
šanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, 
kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata:
•	 Mopēds WONJAN WJ50 (2012 izl. g., 2015. reģ. g., īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma AUDI 80 AVANT (1994. izl. g., 

2014. reģ. g., īpašumā);
•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 2009. izl. g., 2010. reģ. g., īpa-

šumā).
Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bez-

skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pār-
sniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās):
•	 AS “SEB banka” - 900.00 EUR.

Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata perio-
dā gūtie ienākumi:
•	 Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb. - 10747.28 

EUR, 
•	 Alga - 511.64 EUR;
•	 Subsīdijas - 401.00 EUR.

VADIMS KRIMANS, Aglonas novada dome (deputāts), Līvānu novada domes pašval-
dības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” (Valdes loceklis), Ģimenes 
ārsts.

JURIS BUTĒVICS, Aglonas novada dome (deputāts), Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “AJ ĪPAŠUMI” (Valdes loceklis), SIA “GRAVELS” (VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS), SIA 
“JAM īpašumi” (VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS).

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpa-
šumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi:
•	 Dzīvoklis (Jelgava, īpašumā);
•	 Dzīvoklis (Rīga, īpašumā);
•	 Dzīvoklis (Aglonas nov., lietošanā).

Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrē-
jamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lieto-
šanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, 
kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata:
•	 Automašīna Mazda Xedos (1993 izl. g., 2003. reģ. g., 

īpašumā);
•	 Automašīna Mazda 626 (1998. izl. g., 2003. reģ. g., lie-

tošanā).
Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bez-

skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pār-
sniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēnešalgas
•	 AS “SEB banka”- 3392.58 EUR;

•	 “Swedbank” AS - 9670.53 EUR;
•	 AS DNB banka - 4757.25 EUR;
•	 Nordea Bank AB Latvijas filiāle - 8668.37 EUR.

Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata perio-
dā gūtie ienākumi:
•	 Nacionālais veselības dienests (Ienāk. no saimn. darbī-

bas un komercdarb.) - 25707.84 EUR;
•	 Aglonas novada dome (Alga) - 512.03 EUR;
•	 AS DNB banka (Procenti) - 12.00 EUR;
•	 Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar iero-

bežotu atbildību “Līvānu slimnīca” (Alga - 13258.82 
EUR;

•	 Nordea Bank AB Latvijas filiāle (Procenti) - 8.62 EUR.
Cita informācija, kuru vēlas norādīt un, ku-

ras mērķis ir paskaidrot ar deklarētajām ziņām 
saistītas intereses vai citus apstākļus:

Kā ģimenes ārsts saņēmu pacientu iemaksu 
un maksu par pakalpojumiem 2015. gadā 3148,85 
EUR apmērā.

LOLITA SOLIMA, Aglonas novada domes deputāts, Šķeltovas pamatskolas direktores 
vietniece mācību un audzināšanas darbā, locekle “Alksniena” (Šķeltovas pag.).

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpa-
šumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi:
•	 Dzīvoklis (Krāslava, īpašumā),
•	 Zeme (Šķeltovas pag., īpašumā).

Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata perio-
dā gūtie ienākumi:

•	 Aglonas novada dome (Alga) - 7967.82 EUR;
•	 LAUKU ATBALSTA DIENESTS (u. c. ienākumi) - 466.56 

EUR;
•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI, pabalsts) - 873.85 EUR;
•	 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RENEM” (Ienāk. 

no saimn. darbības un komercdarb.) - 769.88 EUR.

AIVARS RIVARS, Aglonas novada dome (deputāts).
Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpa-

šumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi: Zemes un ēkas nekustams īpašums 
(Aglonas pag., īpašumā).

Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcio-
nārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs. Dek-
larācijas iesniedzējam piederošās kapitāla da-
ļas un akcijas: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ZOTI” (Akcijas – 1, 32.00 EUR).

Deklarācijas iesniedzējam piederošie finan-
šu instrumenti: citi – 25, 996.00 EUR.

 Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģis-
trējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai 
lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlī-
dzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma 
pamata:
•	 Vieglais plašlietojuma TOYOTA COROLLA VERSO (2006. 

izl. g., 2014. reģ. g., īpašumā);
•	 Piekabe transporta kravas kaste AP 0.3 (1994. izl. g., 

1996. reģ. g., īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma OPEL VECTRA CARAVAN (1997. izl. g., 

2010. reģ.  g., īpašumā).

IGORS REŠČENKO, Aglonas novada dome (deputāts), Kastuļinas pagasta zemnieku 
saimniecība “KRASTIŅI” (Īpašnieks).

Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģis-
trējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai 
lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlī-
dzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma 
pamata:
•	 Vieglais plašlietojuma VW GOLF (1994. izl. g., 2015. reģ. 

g., īpašumā);
•	 Traktors T-25A (1982. izl. g., 2008. reģ. g., īpašumā);

•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 2004. izl. g., 2005. reģ. g., īpa-
šumā);

•	 Airu laiva KEFAĻ  (1990. izl. g., 1996. reģ. g., īpašumā).
Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata perio-

dā gūtie ienākumi: Aglonas novada dome (Alga) 
-- 549.23 EUR.

Avots - www.vid.gov.lv

Festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”
21. maijā Dagdā jau trešo reizi norisināsies starptautiskais bēr-
nu un jauniešu mūzikas, deju un modes teātra festivāls “Ap-
skauj mani, māmuliņa!”.

Ar krāšņiem un speciāli šim pasākumam gatavotiem priekšnesu-
miem skatītājus priecēs Dagdas novada izglītības iestāžu audzēkņi, 
kaimiņu novadu skolēni - Krāslavas Mūzikas skolas saksofonu orķes-
tris (vadītājs Jānis Greckis) un Riebiņu vidusskolas 9.-11. klašu deju 
kolektīvs (vadītāja Anita Randare). Uz Dagdas pilsētas parka skatuves 
kāps dziedātāji, bundzinieču ansambļa “Ritms” (vadītāja Anastasija 
Vozmiteļa) un modes teātra “Melanžs” (vadītāja Natālija Derevaško) 
dalībnieki no Dubrovnas. No Baltkrievijas Glubokoje rajona ieradīsies 
Bērnu un jauniešu centra teātra modes kolektīvs “Alisa” (vadītāja Ok-
sana Špakova) un no Verhņedvinskas rajona - kultūras nama deju 
studija “Žavoronki” (vadītāja Larisa Dovženko). Lietuvu festivālā pār-
stāvēs Panevežas Kultūras centra deju kopa “Grandinele” (vadītāja 
Zita Rimkuviene) un Visaginas kultūras centra jauniešu tautas kapela 
“Samanučia” (vadītājs Aurimas Gudas). Šogad dalībnieku pulkam pie-
vienosies arī Igaunija - Tallinas Franču skolas deju grupa “Leesikad” 
(vadītāja Kristiina Siig).

Pasākuma laikā tiks godinātas un īpaši izceltas ģimenes, kuras 
izvirzīja novada izglītības iestādes. Notiks vizuālās mākslas konkursa 
“Muna tautys dzīsme kruosu volūdā” laureātu apbalvošana. Pasāku-
ma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnī-
cās un atrakcijās, kā arī varēs satikt iemīļotu multfilmu varoņus. Festi-
vāla laikā darbosies izstāde-pārdošana.

Festivāls tiks ieskandināts jau piektdien, 20.maijā, Asūnē, kur uz-
stāsies Dagdas novada izglītības iestāžu skolēnu kolektīvi. 

Pasākumu organizē Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultū-
ras un sporta nodaļa sadarbībā ar novada izglītības iestādēm, Tautas 
namiem un jauniešu un brīvā laika pavadīšanas iestādēm. Finansiāli 
atbalsta Dagdas novada pašvaldība, Arco Real Estate,  “Kristafors”, 
“Latvijas Maiznieks”, Z/S “Sapnis”, IU “Limarkse”, biedrība “Teira Lat-
golys mouksla”, SIA “IVS-D” un SIA “Antaris”. 

Guna MALINOVSKA, Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

“Dievs, svētī Latviju!”
Šogad 4. maijs krāslaviešiem 

bija īpaša diena. Te notika NBS 
parāde, veltīta 26. gadadienai 
kopš LR Neatkarības deklarāci-
jas pasludināšanas. To ievadīja 
svinīgais dievkalpojums Sv. Lu-
dvika Romas katoļu baznīcā. Agrā 
priekšpusdienā dievnamā kuplā 
skaitā pulcējās draudzes locekļi 
un daudzie ciemiņi. 

Neierasti bija redzēt tik daudz 
militāru personu dažādos formas 
tērpos - karavīru, zemessargu, ro-
bežsargu, policistu, jaunsargu… 
Svinīgumu dievnamā radīja dau-
dzie militāro vienību karogi. Goda 
viesu vidū - valdības pārstāvji, citi 
politiķi, diplomāti, militārie atašeji. 
Līdz malām piepildītajā dievna-
mā Rēzeknes - Aglonas diecēzes 
bīskaps Jānis Bulis kopā ar Krā-
slavas draudzes prāvestu Eduar-
du Voroņecki un vikāru Rodionu 
Doļu, viespriesteriem Marianu Da-
ļecki (Piedruja), Andri Ševelu MIC 
un Jāzepu Sitnieku MIC (Daugav-
pils), Aināru Londi (Rēzekne) svi-
nīgi ieveda valsts prezidentu Rai-
mondu Vējoni, Krāslavas novada 
vadību un dažas citas augsta ran-
ga amatpersonas. 

Pirms dievkalpojuma V.E. J.
Bulis sveica valsts prezidentu un 
citus goda viesus, visus klāteso-
šos Latgalē, Krāslavā. Bīskaps 
savā uzrunā atzīmēja, ka 4. maijs 
ir liels notikums - valsts neatkarī-
bas pasludināšanas diena. “Pa-
teicība Dievam, ka mums ir sava 
valsts”, uzsvēra bīskaps. Viņš pa-
ziņoja, ka Sv. Mise tiek svinēta par 
valsts prezidentu, par neatkarīgo 
Latviju, par tās bruņotajiem spē-
kiem, par visiem klātesošajiem.

S. Misē sprediķī bīskaps J. 
Bulis atzīmēja, ka 1990. gada 4. 
maijā 158 LAP deputāti balsoja 
par Latvijas neatkarību, 57 - pret. 

Tie, kuri neatbalstīja neatkarīgas 
Latvijas deklarāciju, atstāja Aug-
stākās Padomes namu pa sētas 
durvīm - viņiem bija kauns. 

Ekselence uzsvēra, ka arī 
šodien daudzi turpina iet pa sē-
tas durvīm, ievazājot Latvijā sve-
šu ideoloģiju. Šī diena mudina uz 
pārdomām par brīvības lielo vēr-
tību - par visas tautas un ikviena 
Latvijas cilvēka iekšējo un ārējo 
brīvību. Mūsu pusē ir Dievs, un 
mēs uzvarējām, teica J. Bulis. 
Vajag veidot tādas savstarpējas 
attiecības, kurās cilvēki cīnās ko-
pīgi par Latvijas attīstību, tās uz-
plaukumu, kur ir vieta lūgšanai, 
Dieva godināšanai, cerībai uz mū-
žīgo dzīvi. No Latgales notiek divu 
veidu emigrācija - uz Rīgu un ār-
valstīm. Tā paliek arvien tukšāka. 
Mums jāsaprot, ka tukšas vietas 
aizņems citi. Mēs esam viesmīlīgi, 
taču mums vairāk jārūpējas par 
savu tautu, lai ar saviem spēkiem 
mūsu valsts spētu nostiprināties 
garīgi un materiāli. Mūsu valsts 
himnā izskan lūgšana Dievam pēc 
svētības Latvijai. “Lai Dievs svētī 
un Dievmāte aizbildina par mums 
visiem,” teica bīskaps.

Vispārējā lūgšanā tika aiz-
lūgts par valsts prezidentu, Saei-
mu, valdību un pašvaldībām, par 
Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem, par tiem, kuri ziedoja dzīvī-
bas par Latvijas neatkarību. 

Patīkami bija vērot, ka mili-
tāro personu vidū ir ne mazums 
ticīgo, kuri kopā sirsnīgi lūdzās un 
dziedāja valsts himnu “Dievs, svē-
tī Latviju!”. Sv Mises noslēgumā 
bīskaps J. Bulis pasniedza valsts 
prezidentam R. Vējonim piemiņai 
par tikšanos vāzi. Garīdzniecības 
pārstāvji kopā ar valsts augstāko 
amatpersonu nofotografējās. 

Genovefa KALVIŠA

Ticības lietas
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Domās par Latviju... Ņemot vērā to, ka akcija notika visās skolās vienlaicīgi, bija jāizvēlas 
viena no skolām, kuru apciemot. Šogad izvēlējāmies Ezernieku vidus-
skolu. 

Īsi pirms noteiktā laika, skolas laukumā sāka pulcēties skolēni. Pir-
mos sastapu 3. klases audzēkņus. Sasveicinājos un jautāju, kāpēc bēr-
ni ir izgājuši laukā? “Mēs iznācām, lai sadotos rokās un izveidotu apli 
apkārt skolai.” “Kapēc jūs tā darīsiet?” jautāju tālāk. “Jo mēs mīlam 
savu skolu!” skanēja pirmā atbilde un es sapratu, ka audzināšanas 
mērķis šajā skolā ir panākts, jo atbilde skanēja īsti un patiesi, bez pau-
zes un priekšā teikšanas – no sirds. Pēc tam viena pēc otras sekoja 
atbildes, kas atklāja, ka bērniem ir zināšanas un sapratne par to, kādus 
svētkus mēs svinēsim 4. maijā. 

Skolēni gatavojās šim pasākumam jau iepriekš – katra klase bija pa-
gatavojusi papīra kuģīti ar vēlējumiem. Lūk, ko Latvijai un skolai novēl 
Ezernieku vidusskolas 12. klases skolēni:

Lai Latvija vienmēr būtu ekoloģiski tīra!
Lai Ezernieku vidusskola pilnveidojas un attīstās!
Tev mūžam dzīvot, Latvija!
Es novēlu Latvijai attīstīties visās jomās!
Lai skola zied un plaukst kā pavasara puķe!
Lai Ezernieku skola dzīvo mūžam!
Lai Latvijas labais vārds būtu pazīstams visā pasaulē!

“Visu mūsu valsti mēs nevaram aptvert, tāpēc sāksim ar savu mazo 
Latviju – šodien dāvāsim apskāvienu skolai. Pēc tam dosimies pie 
ezera un laidīsim tajā kuģīšus ar novēlējumiem, ar cerību, ka tie pie-
pildīsies,” savā uzrunā teica Diāna Kiseļova, Ezernieku vidusskolas 
direktora vietniece audzināšanas jomā.

Jāpiezīmē, ka akcijā piedalījās skolēni, pedagogi, skolas adminis-
trācija un tehniskais personāls, kopā ap 160 draudzīgu roku pāriem 
un Ezernieku vidusskola tika aptverta pilnā aplī. Mīļi un aizkustinoši. 

Turpinājumā, dziedot skolas himnu, Ežezerā tika palaisti kuģīši ar 
vēlējumiem un pēc tam skolēni devās turpināt mācības. 

Pasākumā Ezerniekos piedalījās arī šīs akcijas iedvesmotāja, Dag-
das novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija 
Micķeviča.

Vaicāju viņai, kā radās šī ideja? 
“Dagdas novadā visas izglītības iestādes, visas organizācijas ga-

tavojas Latvijas Valsts simtgadei. 4.maijs ir Latvijas Republikas ne-
atkarības atjaunošanas svētki. Šis gads mūsu Latgales reģionam ir 
nozīmīgs ar to, ka Krāslavā viesojas Latvijas Valsts prezidents, tāpēc 
mēs šo pasākumu nevaram veikt 4.maijā. Šogad ir dzimusi arī jauna 
svētku tradīcija valstī – “Baltā galdauta svētki”, kurus svinēsim mājās. 
Tāpēc pirms svētkiem domājām, kā arī mēs varētu parādīt savu, var-
būt mazo devumu, mūsu lielajai Latvijai. Jā, Latvija nav maza. Vairāk 
kā 64 kvadrātkilometrus plašā Latvijas teritorija, salīdzinoši ar citām 
Eiropas valstīm, nemaz nav tik maz. Diemžēl iedzīvotāju mums ir ma-
zāk. 

Viss jau sākas no manis paša, no vietas, kur es dzīvoju. Mana vie-
ta, mans dzimtais pagasts, mana skola, mans novads, mans reģions 
Latgale, mana valsts Latvija. Kā mēs varam izteikt tai savu piederību, 
savu mīlestību? Radās ideja, ka šogad visās novada skolās viedosim 
akciju – apskausim savu skolu. Ezernieku vidusskolā ir salīdzinoši 
daudz skolēnu, bet, ja nepietiktu roku aptvērienam, mēs izmantotu 
tautiskās jostas, lakatiņus, lentītes - kā to šodien dara izglītības iestā-
dēs ar mazāku bērnu skaitu. Tas ir mūsu sveiciens valstij šais svētkos, 

jo 4.maijs, diena, kad 1990. gadā notika mūsu varas vīru balsošana 
par neatkarību, izšķīra visu mūsu likteni. Tikai brīvā valstī mēs varam 
realizēt savas idejas, mēs varam augt, attīstīties, organizēt šādus pa-
sākumus utt. Mēs varam pilntiesīgi dzīvot! Tajā pašā laikā mēs va-
ram draudzēties ar citām tautām un būt ar savu ideju kā draudzības 
nesēji. Mēs savā novadā kopjam draudzības garu, nevis konkurenci.  
Attīstamies, veidojam sakarus – tādi mēs esam. 

Ir daudzas lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, piemēram, politis-
kas, bet mēs varam iemācīt bērniem apzināties šīs vērtības – savas 
dzimtās vietas un cilvēku vērtību, patriotismu. Varbūt kādam liksies, 
ka tas ir nieks – sadoties rokās ap skolu, bet varbūt, atnākot mājās, 
tieši bērns, kas tajā ir piedalījies, būs mīlestības vēstnesis savā ģime-
nē, kurš pastāstīs, par to, ko mēs šodien darījām, kāpēc to darījām. 
Mums ir dažādas ģimenes, varbūt mūsu skolēns būs tas, kas savai 
ģimenei pastāstīs par to, kas ir Latvija, kas ir Latvijas neatkarības at-
jaunošana un pirmo reizi ģimenē tiks svinēti Baltā galdauta svētki.”

Šogad akcija “Sadosimies rokās apkārt savai skolai!” Dagdas nova-
da izglītības iestādēs tika rīkota pirmo reizi. Ar domu, ka tā kļūs par 
skaistu tradīciju.                                         

   Iveta LEIKUMA

Laureātu koncerts un meistarklase 
Talantīgā pedagoga Anatolija Liv-
čas audzēkņi turpina pārsteigt. 
Nesenajā reģionālajā akordeo-
nistu-solistu konkursā, kas noti-
ka Daugavpilī, visi seši Krāslavas 
Mūzikas skolas pārstāvji ieguva 
godalgotas vietas! 

Pirmās pakāpes diploms tika 
pasniegts debitantei Vitai Stivriņai 
un daudzkārtējam konkursu uzvarē-
tājam Danielam Dukaļskim. Sudraba 
godalgas ieguva Mārtiņš Vecelis, Li-
gita Bižāne un Anna Kozačuka, bet 
Artēmijs Kozačuks ierindojās trešajā 
vietā. 

Mūzikas skolas audzēkņi, kas 
kļuva par uzvarētājiem šajā konkur-
sā, atklāja akordeona svētkus, kas 
tika organizēti Krāslavas Mūzikas 
skolas 55 gadu jubilejas pasākumu 
ietvaros. 

Protams, bija arī programmas 
nagla – priekšnesums, ko sagata-
voja viesis no Viļņas, pedagogs un 
komponists Raimonds Ungurs. Ar šo 

talantīgo muzikantu var lepoties gan 
Krāslavas pamatskola, gan mūsu 
Mūzikas skola, kuā viņš mācījies. Ar 
īpašu siltumu Raimonds atsaucās 
par savu pirmo mūzikas pedagogu 
Anatoliju Livču, kurš palīdzēja savam 
skolniekam sadzir-
dēt galveno dzīves 
melodiju. Pēc Dau-
gavpils Mūzikas vi-
dusskolas beigšanas 
Raimonds veiksmīgi 
iestājās Lietuvas Mū-
zikas un teātra aka-
dēmijas Akordeona 
katedrā, un, ieguvis 
bakalaura grādu, ta-
gad turpina studijas 
maģistrantūrā. Piecu 
gadu laikā, studējot 
Viļņā, viņš daudzkārt 
piedalījās dažādos 
koncertos - gan solo, 
gan akordeonistu or-
ķestra “Consona” sa-
stāvā, viņš ir arī viens 
no populārā kvarteta 

“Quadrum” dalībniekiem. Pašlaik 
mūsu talantīgais novadnieks gata-
vojas solokoncertam Viļņā, bet jūnijā 
dosies vieskoncertos uz Poliju. Par 
godu Krāslavas Mūzikas skolas ju-
bilejai Raimonds Ungurs sagatavoja 

savas muzikālās kom-
pozīcijas, kas sajūs-
mināja klausītājus. Tā 
bija īsta meistarklase! 

Jubilejas koncerta 
noslēgumā pedago-
gam Anatolijam Livčam 
un viņa audzēkņiem 
pateicās Krāslavas no-
vada domes Izglītības 
un kultūras nodaļas 
vadītāja Lidija Miglāne, 
Mūzikas skolas direk-
tore Olga Grecka, kā 
arī sajūsminātie skatī-
tāji. Bija daudz ziedu 
un pateicības vārdu. 

Aleksejs 
GONČAROVS 

“Sadosimies rokās apkārt savai skolai!” Šāds 
aicinājums izskanēja Dagdas novada izglītības 
iestādēm, lai 3. maijā pl.12:00, dienu pirms Latvi-
jas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas gadadienas, visi vienlaicīgi izietu laukā 
un “samīļotu” savu skolu vai bērnudārzu.
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Ceļojums pa Igauniju: Tallina, Keila-Joa, Pērnava 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 
Jaungada uzveduma dalībnieki no 
9.-12. klasēm atkal devās jau tradicio-
nālajā ceļojumā, šogad - ciemos pie 
mūsu ziemeļu kaimiņiem, uz Igauniju. 
Izbraukuši no Krāslavas tieši pulksten 
piecos no rīta, vienos pēcpusdienā 
mēs jau tikām līdz Igaunijas galvaspil-
sētai, senajai un pasakaini skaistajai 
Tallinai. 

Ekskursija sākās, iepazīstoties ar vec-
pilsētas vēstures bagātībām. Tallina savas 
platības ziņā ir gandrīz divreiz mazāka 
nekā Rīga, bet viduslaiku ēku šeit sagla-
bājies daudz vairāk. Ikviena vecpilsētas 
ieliņa, katra māja, šķērsiela, baznīca, 
tornis, siena - visam pilsētā ir sava vēs-
turiskā leģenda vai teika un pat vairākos 
variantos. Pārsteidzoši, cik precīzi Tallinā 
ir saglabājusies viduslaiku atmosfēra. Pil-
sētas vēsture ir bagāta ar kariem, valdošo 
lielvalstu maiņu, epidēmijām un izmaiņām 
arhitektūras modē. Bet tieši Agro viduslai-
ku (dāņu, zviedru un vācu laiki) ietekme 
šeit ir jūtama visvairāk. 

Svētā Gara baznīca - tās augstais un 
slaidais tornis jau sen kļuvis par pilsētas 
atpazīstamāko objektu. Tā ir saglabājusi 
savas kontūras bez izmaiņām kopš XIV 
gadsimta, tieši šeit ar sprediķi igauņu va-
lodā pirmo reizi uzstājās mācītājs Georgs 
Millers, šeit kalpoja arī Baltazars Rusovs, 
kas izveidoja slaveno “Hroniku”.  

Igaunijas galvaspilsētas Doma baznī-
ca nav tik liela un sena kā Rīgā, bet ar ļoti 
interesantu vēsturi. Šis dievnams tika uz-
būvēts XIII gadsimtā, tajās dienās sākās 
asiņaina kauja, kuras rezultātā Templiešu 
ordeņa bruņinieki nogalināja visus dāņus 
un nolika viņu līķus pie katedrāles altāra. 
Blakus Doma baznīcai - vecākā Tallinas 
skola, kura ar nelieliem pārtraukumiem 
darbojas jau vairāk nekā 700 gadus. 
Skolas slavenākie absolventi - jūrasbrau-
cējs Ādams Krūzenšterns, embrioloģijas 
dibinātājs Kārlis Ernsts fon Bērs, izcils 
orientālists Antons Šifners, igauņu rakstu 
valodas mēles dibinātājs Henrihs Štāls. 
Absolventu vidū ir arī Johans Burhardts 
- Tallinas aptiekāru ģimenes pārstāvis... 

Rātes aptieka sāka darboties Tallinā 
XV gadsimta sākumā. Kopš 1582. gada 

par aptiekas īpašnieku kļuvis Johans Bur-
hardts, ungārs, kas bija ieradies Tallinā, 
lai nodibinātu šeit aptiekas un ārstniecī-
bas iestādes. Vairāk nekā trīssimt gadus 
šīs dinastijas pārstāvji ārstēja birģerus, 
bet epidēmiju laikā (mēris piemeklēja pil-
sētu divas reizes) bezbailīgi cīnījās ar šo 
sērgu, nesaudzējot savus spēkus un ne-
domājot par zaudējumiem. Pašlaik aptie-
kā ir iekārtots muzejs. Aplūkojot senlaiku 
ārstniecības līdzekļus (mūmiju, no kuras 
taisīja pulverus, apdegušo ezi, uzlējumu 
no mitrenēm vai sliekām un tam līdzīgo), 
prātā nāk pārdomas par slimnieku sarež-
ģīto likteni pirms vairākiem gadsimtiem. 
Interesanti, ka rātes aptiekas trešajā stā-
vā tagad atrodas “ķiploku restorāns”, kur 
visiem ēdieniem, spriežot pēc īpašnieku 
apgalvojumiem, piemīt ārstnieciskas īpa-
šības. 

Tallinas galvenais laukums ar Eiro-
pā visvecāko (no visām, kas ir saglabā-
jušās) rāti ir skaista un “smaržīga” vieta. 
Šeit smaržo tā, kā smaržoja pirms 500 
gadiem: pēc ceptas gaļas, mandelēm, 
garšvielām. Tā arī ir jāsmaržo Hanzas 
pilsētas, bagātas un laimīgas, laukumam. 
Izstaigājot visu laukumu un apbrīnojot rā-
tes notekcaurules, kas ir izveidotas pūķu 

galvu veidā, mūsu grupa nofotografējās 
pie viena no galvenajiem Igaunijas gal-
vaspilsētas objektiem.

Pēc nevainojamiem viduslaikiem 
Tallinas centrā, parks un pils komplekss 
“Kadriorgs” pārcēla mūs pavisam citā 
laikā - galantuma un izsmalcinātības 
laikmetā. Starp citu, pils izskatās visai 
pieticīgi (to pat nevar salīdzināt ar mūsu 
Rundāles pili!). Brīnumainā kārtā mums 
izdevās noskatīties goda sardzes maiņu 
pie prezidenta pils, kas atrodas šajā teri-
torijā. Ceremonija visai pieticīga, tāpēc ne 
ar ko nesaista lielu tūristu pūļu uzmanību, 
taču ir vērts to apmeklēt, jo tā uzvedina uz 
dažādām pārdomām. Igaunijā ir obligā-
tais militārais dienests. Sardzi pie prezi-
denta rezidences nodrošina nevis speciā-
lā vienība, bet gan visparastākie karavīri. 
Mūsu acu priekšā sardzes priekšnieks 
izveda divus kareivjus no neciliem vārti-
ņiem, kas ved uz pils aizmugures pagal-
mu, stingriem soļiem sardze piegāja pie 
lieveņa, kur ātri un precīzi notika maiņa. 

Sardzes priekšnieks rūpīgi apskatīja ka-
ravīrus, kas ieņēma savu vietu pie ieejas 
rezidencē, un pārbaudīja munīciju, taču 
tas bija ļoti neierasti, līdzīgi tam, kā vecā-
ki sakārto savu bērnu drēbes. Pārsteidza 
ceremonijas pieticīgums un vienkāršība. 
Nekādas samākslotības un tēlošanas: 
skaisti, īsi, vienkārši.

Apskatījuši Pētera Lielā mājiņu Kad-
riorgā, pastaigājušies pa skaistajām par-
ka alejām, mēs pateicāmies mūsu eks-

kursijas vadītājai. Tad 
bija paredzēts brīvais 
laiks - divas stundas, 
kad katrs varēja pa-
staigāt pa pilsētu, 
iedzert kafiju, ieturēt 
maltīti un iepazīties ar 
Tallinu individuāli. 

Pēc divām stun-
dām, paēduši un ne-
daudz atpūtušies, 
mēs sapulcējāmies 
autobusā un devā-
mies uz viesnīcu. Pir-
mā ceļojuma diena 

bija noslēgusies. 
Pēc sātīgām brokastīm viesnīcā, ce-

ļotāji no “Varavīksnes” vidusskolas devās 
uz Hidroplānu ostu, kas ir ļoti populāra 
un mūsdienīga Jūras muzeja ekspozīci-
ja. Divas stundas, kas bija ieplānotas šī 
lielā kompleksa apskatei, bija saistītas ar 

atklājumiem un 
izklaidēm. Zem-
ūdene “Lembit”, 
kas bija uzbūvēta 
30. gadu beigās, 
ir galvenais Jūras 
muzeja ekspo-
nāts. Lielu inte-
resi izraisīja gan 
jūras artilērijas 
lielgabali, gan bu-
rukuģi, gan senā 
igauņu koka kuģa 
vraks.

Muzejā ir 
daudz dažādu 
izklaižu iespēju: fotografēšanās uz kara 
kuģu fona (var pat pielaikot visīstāko jūr-
nieka formu), spēļu laukumi (zenītlielga-
bals, kas ir domāts helikopteru notriek-
šanai, baseins, kurā var paspēlēt jūras 
kauju, un kuģi, kas ir vadāmi pa radio, 
lidmašīna-trenažieris ar lidojuma efektu 
utt.). Protams, visas iespējas, ko piedā-

vāja šis modernais 
muzejs, labprāt tika 
izmantotas. 

Paraplānu os-
tas teritorijā atrodas 
vairāki kuģi, kurus 
Igaunija izmantoja 
gan militārajām va-
jadzībām, gan citiem 
mērķiem. Lielgabalu 
kolekcija Jūras mu-
zeja teritorijā piedā-
vā ekskursantiem 
iespēju iepazīties ar 
Pētera Lielā laika 
eksponātiem. Izklai-
dējoties, mēs visi, 
pašiem nemanot, 

uzzinājām daudz jauna un interesanta 
par mūsu ziemeļu kaimiņu vēsturi. Pie 
ieejas muzeja galvenajā ēkā izvietota pir-
mā zemūdene, kas ir uzbūvēta Igaunijā, 
Krimas kara laikā, XIX gadsimta vidū. Šai 
koka zemūdenei bija jāpietuvojas Angli-
jas kuģiem un jāatstāj blakus tiem pulve-
ra bumbas. Taču īstenot šo konstruktora 
ieceri nevienam neizdevās, zemūdene 
bija grūti vadāma tieši zem ūdens, turklāt 
konstrukcija laida cauri ūdeni. Taču tas 
bija pirmais mēģinājumu izgatavot zem-
ūdeni tajā tālajā laikā, kad šāds izgudro-
jums visiem likās fantastisks.  

Nākamais ceļojuma apskates objekts 
– Keilas ūdenskritumi. Šo dabas skais-
tumu praktiskie igauņi sāka izmantot vēl 
viduslaikos: ziņas par pirmajām ūdens-
dzirnavām šajā teritorijā parādījās jau XIV 
gadsimta hronikās. Ap ūdenskritumiem 
atrodas mājīgs parks, bet blakus ir sen-
laiku muiža, kas dažādos laika posmos 
ir piederējusi dažādiem saimniekiem. 
Taču visi Keilas-Joas muižas īpašnieki ir 
slavenu dzimtu pārstāvji: Vrangeļi, Tīzen-
gauzeni, Bergi, Benkendorfi, Volkonski. 
Ikviens no viņiem pielika daudz pūliņu, lai 
muiža kļūtu vēl pievilcīgāka un bagātāka.  

Pa ceļam uz mājām mūsu grupa ap-
stājās senajā Pērnavas pilsētā, Igaunijas 
vasaras galvaspilsētā, ko var uzskatīt 
par mūsu Jūrmalas analogu. Ekskursija 
pa šo pilsētu bija neliela, gids stundas 

laikā parādīja visas interesantākās vie-
tas un pastāstīja par Pērnavas vēstures 
galvenajiem notikumiem. Apskatījuši 
Bruņinieku ielu, senlaiku bastionus un 
pastaigājušies pa pilsētas promenādi, 
mēs devāmies uz slaveno pludmali. Lai-
ka apstākļi nebija piemēroti ūdensprie-
kiem, bet visdrosmīgākie ekskursijas da-
lībnieki pabradāja basām kājām pa jūras 
piekrasti. 

Līdz ar to ceļojuma programma bija 
noslēgusies, priekšā bija tikai mājupceļš. 
Taču vidusskolēnu tūre pa Igauniju, pirm-
kārt, ir mācību ekskursija. Tādēļ neiztikt 
bez uzdevumiem. Visiem brauciena da-
lībniekiem būs jāizpilda speciāls darbs 
krievu valodā un kulturoloģijā. Turklāt 
jaunas zināšanas par Igaunijas vēsturi un 
kultūru noderēs, rakstot esejas vai nelie-
lus pētnieciskos darbus par Pērnavas ie-
dzīvotāju kultūras vērtībām, salīdzinot tās 
ar Latvijas un Krāslavas iedzīvotāju vērtī-
bām. Atšķirības būs obligāti, bet mums ir 
daudz kopīgu īpašību. Taču, neskatoties 
uz to, ka daudz līdzīga mums ir vērtību 
sistēmā, tradīcijās un vēsturē, mūsu zie-
meļu kaimiņiem ir daudz augtāks dzīves 
līmenis. Igauņi dzīvo labāk, bagātāk, lab-
klājīgāk. Skumīgi, protams, bet tas arī bija 
viens no ekskursijas mērķiem - aizbraukt 
pie laimīgākiem kaimiņiem, lai uzzinātu 
viņu labklājības, pārticības, prieka un pa-
nākumu noslēpumu. Mēs daudz ko varam 
mācīties no igauņiem, daudz ko pārņemt. 
Turklāt mūsu kaimiņi neko neslēpj: viņu 
veiksmes stāsta pamatā ir strādīgums, 
pacietība un neatlaidīgums. 

Nākamā ceļojuma maršruts pagai-
dām netiek plānots. Ar pārliecību var teikt 
tikai vienu: būs jauni iespaidi, jauni atklā-
jumi, jaunas zināšanas par pasauli, kura 
ir mums apkārt.  

Paldies Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas administrācijai par to, ka tradi-
cionālā ekskursija, kas ir paredzēta tiem 
skolēniem, kas piedalās Jaungada uz-
vedumā, un JAK festivāla dalībniekiem, 
skolā tiek turpināta. Paldies firmai “Miks 
BUS”, viesnīcai “Dzingel”, kā arī gidiem 
Imbi Vesikam un Jeļenai Matojanai par 
sadarbību un augsto profesionālismu!

 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto 

ATTĒLOS: Keilas ūdenskritumi; 
koka zemūdene Hidroplānu ostas te-
ritorijā; vēsturiskais Pērnavas bruģis; 
ekskursanti uz Rātes fona.  
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 11. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 12.00, 14.50 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija  11.15 Nacionālie dārgu-
mi.100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ekvadora
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa  22.30 Zebra. 
22.45 Aculiecinieks

23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1.1

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
9.10, 0.00 100 g kultūras. 
Personība
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 20.00 Kalnu patruļa
12.45 Automoto raidījums nr.2
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45, 1.00 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Izglītība un karjera
15.15 Aculiecinieks

15.35 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas  18.35 Punkti uz i
20.55 Izzināt Japānu 2.
21.30 Nezināmie brīnumi. 
Japāna.
22.05 Melu laboratorija
23.05 Cilvēka spārni
0.45 Kultūras mantojums 3D.
1.30 Eiropa fokusā
5.30 1000 jūdzes Ķīnā

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.05, 4.45 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte

9.10, 1.55 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala skat-
logs  10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Mīlestība no otrā acu 
uzmetiena
14.00 LNT Dienas ziņas
14.55 Mazās jaukās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.10 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā
21.10 Dzimuši policisti
22.10 Mf. Nika sāpes
0.25 Nikita

TV3
5.00, 1.25 Tētuka meitiņas
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.00 Multfilmas

8.00 Divarpus vīri
9.00 Kāsla metode 10.00 Īpašo 
uzdevumu vienība Hawaii-0
11.00, 0.35 Ņujorkas karalis
14.50, 2.25 Viņas melo labāk
16.00 Hokejs. Šveice - Latvija
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20, 3.10 UgunsGrēks
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.00, 19.00, 1.10 Māja
6.00 Informānija
6.30, 12.35 Tētuka meitiņas
7.30 Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.00, 15.00 Comedy Club
10.05 Comedy Batls
11.10 TV Shop

11.25 Lielpilsēta
13.50, 20.05 Mūsu Krievija
16.10 Hokejs
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
23.05 Mf. Prezidents Linkolns: 
Vampīru mednieks 

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 Nodaļa 44
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais  3.10 Asinszāle

     10. maijā Ir iemesls!

Kinematogrāfs jau kopš sa-
vas piedzimšanas attīstījās 
ļoti ātri un nesa šīs biznesa 
sfēras uzņēmējiem tik lielus 
ienākumus, ka ar kinofilmu 
ražošanas procesu visai bieži 
nodarbojās cilvēki, kas īstenī-
bā bija tālu no mākslas pasau-
les, bet mūsdienās viņu filmas 
neatceras pat visnopietnākie 
kino vēstures pētnieki. Gandrīz vai 
neiespējami iegaumēt kinofilmas, ku-
ras tika uzņemtas dažu stundu laikā, 
bet kinoteātros tika demonstrētas ne 
ilgāk kā vienu nedēļu. Kinematogrāfa 
mākslu visai pasaulei uzdāvināja brāļi 
Limjēri, līdz ar to par kino dzimteni tiek 
uzskatīta Francija. Leons Ernests Go-
mons nebija mākslas cilvēks, viņa pa-
nākumu pamatā - uzņēmēja talants, 
prasme organizēt cilvēku darbu un 
tirgus īpatnību pārzināšana.   

Leona Gomona personībai nav lie-
las nozīmes mākslas pasaulē. Viņa 
biogrāfiju līdz šim laikam neviens nav 
uzrakstījis, jo viņa dzīves notikumi 
maz interesēja publiku. Par viņa ve-
cākiem un bērnības gadiem praktiski 
nekas nav zināms. Un tas nav sais-
tīts ar kādiem noslēpumiem, jo arī šīs 
detaļas publiku ne īpaši interesēja. 
Konkrētu faktu ir ļoti maz. Ir zināms, 
ka Gomons 17 gadu vecumā iestājas 
Žila Karpantjē, izcila inženiera-optiķa, 
precīzu optisko aparātu izgatavotāja, 
pirmā projekcijas aparāta, ko pasūtīja 
brāļi Limjēri, autora kursos. 24 gados 
Leons ļoti izdevīgi apprecējās, jo viņa 
sievai piederēja zemes gabals Parī-
zes teritorijā.  

Piecus gadus pēc kāzām Gomons 
sāka strādāt firmā, kas pārdeva optis-
ko tehniku. Šajā laikā viņam uzsmai-
dīja veiksme, jo 1895. gadā uzņē-
muma saimnieks uzsāka tiesāšanos 
ar savu brāli. Nevēloties sadalīt savu 
firmu, īpašnieks piedāvāja savam 
līdzstrādniekam Gomonam nopirkt šo 
uzņēmumu. Pateicoties savam nepa-
rastajam neatlaidīgumam un apskau-
žamajai prasmei pārliecināt, Leons 
atrada partnerus, kas bija gatavi ie-
guldīt šajā uzņēmumā savu kapitālu. 
Viņa kompanjonu vidū bija inženieris 
Eifelis, astronoms Vallo un finansists 
Alfrēds Besnirs. Partneri nodibināja 
firmu ar nosaukumu “L.Gaumont et 
Cie”. Par uzņēmuma zīmi un sim-
bolu kļuva margrietiņa. Un tā nebija 
nejaušība: Gomona māti sauca par 
Margaritu. Un tas ir vienīgais fakts par 
biznesmeņa ģimeni. 

Gomona firma pārdeva fotokame-
ras, tālskašus, binokļus. Bet pats īpaš-
nieks uzmanīgi sekoja kinematogrāfa 
attīstībai, kā arī brāļu Limjēru un citu 
cilvēku, kas sāka gūt ienākumus kino 
jomā, darbībai. XX gadsimta sākumā 
Leona Ernesta Gomona uzņēmums 
sāka ražot un pārdot aparātus, kas 
bija paredzēti filmu uzņemšanai un 
projekcijai. Talantīgi inženieri, kurus at-
klāja Leons, izdomāja arvien labākus 
projektoru un kameru modeļus. Firmai 
pievērsa nopietnu uzmanību visas 
Eiropas kinoindustrijas pārstāvji. Go-
mona aparāti izskatījās kā fotohroma 
aparāta un gramofona simbioze. Bet, 
kad 1912. gadā “L Gaumont et Cie” 
piedāvāja pircējiem aparatūru, kas 

deva iespēju demonstrēt krāsai-
nās filmas - Gomonam vienkār-
ši vairs nebija konkurentu. 

Uzņēmējs negrasījās nodar-
boties tikai ar aprīkojuma ražo-
šanu. Viņš atvēra savu studiju, 
kura tolaik bija vislielākā un 
vislabāk aprīkotā, uzbūvēja Pa-
rīzē kinoteātri ar 3,5 tūkstošiem 
vietu. Protams, tieši Gomona fir-

mas aparatūra varēja nodrošināt filmu 
projekciju uz ekrāna tik milzīgā zālē. 
Studijas vēsturē ir zināmi arī neparasti 
notikumi.  

Gomons būvēja studiju, lai iznomā-
tu to visiem, kas gribēja uzņemt kino, 
izmantojot vismodernāko aparatūru. 
Tas bija dārgs prieks, un gribētāju ne-
bija. Redzot, ka aparatūra stāv dīkā, 
Gomona sekretāre piedāvāja savam 
šefam pašam uzņemt īsas filmas, 
kas “atdzīvinātu” firmas reklāmas 
kampaņas, kā arī popularizētu tās 
veikalus un salonus, piesaistot arvien 
vairāk pircēju. Gomons nenoraidīja šo 
priekšlikumu, bet pats nodarboties ar 
šo darbu nevēlējās. Viņš teica: “Nu, ko 
lai dara, mana mīļā, ja jums ir brīvais 
laiks, tad nodarbojieties ar to patstā-
vīgi!” Sekretāre, kuras vārds bija Alise 
Gī, nolēma uzsākt šo darbu. Tagad vi-
ņai ir sava vieta pasaules kino vēsturē, 
jo viņa ir pasaulē pirmā kinorežisore. 
Gī uzņēma ap 300 filmām, no kurām 
slavenākā ir “Fanfans Tulpe” - pirmā 
ekranizācija. 

Gomona firmas pamatkapitāls auga 
ne dienām, bet stundām. 1925. gadā 
tika dibināta cita firma - “Gomon Gol-
dvin Majer”, kopuzņēmums, kas tika 
izveidots sadarbībā ar slavenāko Ho-
livudas kino fabriku. Kad kinomākslā 
parādījās skaņa, Gomons nolēma 
doties pelnītā atpūtā, lai dzīvotu, patei-
coties ienākumiem no kinokompānijas 
darbības. Daudzi uzskatīja, ka tā bija 
dīvaina rīcība, taču nedrīkst aizmirst 
par to, ka 1930. gadā Leonam Go-
monam bija jau 66 gadi. Šajā vecumā 
tikai retais ir gatavs jaunām, revolucio-
nārām izmaiņām savā firmā.

Studija “Gomon” turpināja savu dar-
bību. Turpina arī līdz šim laikam. Stu-
dijas kinoteātris “Gomon –palas” tika 
nojaukts vēl pagājušā gadsimta 70. 
gadu sākumā, jo ēka bija nolietota, un 
restaurācijas darbi izmaksātu pārāk 
dārgi. Bet filmas šajā Francijā lielā-
kajā studijā turpina uzņemt arī tagad. 
Skatītājiem ir labi zināma šīs studijas 
produkcija: filmu sērija par Fantoma-
su, “Slaids gaišmatis ar melnu kurpi”, 
“Dūriens ar lietussargu”, “Neveiksmi-
nieki”, “Piektais elements”, “Himera”, 
“1+1” un daudzas citas filmas. 

Par enerģisko un talantīgo pasaulē 
vecākās (no tām, kas vēl joprojām 
darbojas) kinostudijas dibinātāju cilvē-
ki atceras ne visai bieži, bet tad, kad 
kinoteātros demonstrē kārtējo Franci-
jā ražoto, interesanto filmu, uz ekrāna 
pirms nosaukuma obligāti parādīsies 
logotips - margrietiņa ar vārdu Go-
mons centrā. Ir vērts iepazīties ar šo 
personu, jo Leons Ernests Gomons 
bija interesants, neparasts un ļoti ta-
lantīgs cilvēks, kaut arī viņš bija ļoti tālu 
no mākslas. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Dzimis Leons Ernests Gomons 

Ģimnāzijas skolēni mācās 
profesionāli veidot īsfilmas… 

2016. gada 13. aprīlī  Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas skolēniem bija uni-
kāla iespēja uzņemt pašu sacerētas 
īsfilmas profesionālā aprīkojumā. Pie 
mums ciemos bija ieradušies 2ANNAS 
PROJEKTORS organizētāji, kas veikuši 
tūri visā Latvijā, bijuši tikai 7 no visām 
mūsu valsts skolām, tajā skaitā arī te, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Apmākušais trešdienas rīts ģim-
nāzijā sākās ar vairāku 2ANNAS PRO-
JEKTORS īsfilmu skatīšanos aktu zālē. 
Filmiņas bija ļoti interesantas, tās vei-
doja Baltijas valstu režisori. Īsfilmās 
attēlotais lika mums visiem aizdomā-
ties par mūsdienu jauniešu problē-
mām, vērtībām un just līdzi galvena-
jiem varoņiem.  Pēc pusotras stundas 
lielākā daļa skolēnu devās mācīties, 
bet tie, kuri bija pieteikušies uzņemt 
savus stāstus, devās uz trešo stāvu.

Nu visi bija sanākuši kopā. Ģim-
nāzisti tika sadalīti 4 grupās. Šīm gru-
pām īsā laika periodā bija jāizdomā 
un jāprezentē savas idejas par īsfil-
mas saturu un uzfilmēšanu. Divas no 
četrām pēc godīga balsojuma tika at-
zītas par labākajām, kuras tad arī ga-
tavojāmies uzņemt. Filmēšanas dar-
bos piedalījās visi tūrei pieteikušies 
dalībnieki. Katram bija savs pienā-
kums un amats – viens bija režisors, 
cits operatos, vēl cits scenārists utt. 

Tagad bija jāizpilda atbildīgākais 
un sarežģītākais darbs. Īsi pēc div-
padsmitiem divas jauniešu grupas 
ar 2ANNAS PROJEKTORS vadītājiem 
devās uzņemt savas divas trīs minūšu 

garās īsfilmas. Viena grupa 
kā savu filmēšanas laukumu 
izvēlējās skolas telpas, gal-
venokārt  sporta zāli, kurā 
filmēja sižetu par atstumtu 
skolēnu, kurš beidzot saņē-
mās un vēlējās atriebties 
saviem pāridarītājiem. Sa-
vukārt otra grupa filmēja 
ģimnāzijas kopmītnēs. Īsfil-
mas galvenā doma bija par 
draudzību, sirdsapziņas pār-
metumiem un godīgumu 
jauniešu starpā.

Filmu uzņemšana ilga 
apmēram 5 stundas. Šis laiks 
bija pavadīts jautrā, pozitī-
vā, bet tomēr nedaudz sa-
springtā gaisotnē, jo īsā laika 
posmā bija jāpaspēj uzfilmēt 
labi pārdomātu stāstu, kas 
ieinteresētu skatītāju, un tas nemaz 
nebija viegli nevienam no mums. To-
mēr darbs tika padarīts godam, visi 
pēc paveiktā jutās noguruši, bet gan-
darīti un ar smaidu sejā atvadījās no 
tūres organizētājiem. Tā kā nevienam 
no ģimnāzijas skolēniem nav bijusi 
liela pieredze filmu montēšanā, šo at-
bildīgo darbu uzņēmās veikt paši 2AN-
NAS PROJEKTORS darbinieki. Meistar-
klašu laikā visu septiņu Latvijas skolu 
radītās īsfilmas tiks vērtētas un labāko 
īsfilmu autori būs aicināti uz raidījumu 
Rīga TV24 studijā.

Paldies viņiem par iespēju vie-
nas dienas laikā iejusties filmēšanas 
laukuma dzīvē, kā arī milzīgs paldies 

mūsu ģimnāzijas administrācijai, kas 
vienmēr mūs atbalsta un pieteica 
mūsu skolu šim projektam. 

Maija sākumā saņēmām  vēstu-
li no projekta komandas. Citēšu, ko 
viņi raksta: “Liels paldies par dalību 
projektā 2ANNAS PROJEKTORS 2016! 
Visai komandai ir liels prieks par da-
lībnieku interesi un radītajām idejām 
meistarklašu laikā.  Sirsnīgs paldies 
par uzņemšanu Jūsu skolā, jūs esat  
tik patīkami atšķirīga un interesanta, 
un kopumā ļoti viesmīlīga un galve-
nais – atvērta visam jaunajam!” 

Laura DZALBE, 10.klase, Krās- 
lavas Valsts ģimnāzija

Apstiprinātas izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-

nas komisija (SPRK) 5. maijā apstip-
rinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto 
elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) 
līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka 
līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā 
ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pir-
mos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemta-
jam tarifu projektam klienti no elek-
trības tirgotājiem saņems septembra 
sākumā. 

Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaim-
niecību šādas izmaiņas elektrības gala 
rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat 
samazināsies. Savukārt juridiskajiem 
klientiem tarifu struktūra tiks līdzsva-
rota, samazinot elektroenerģijas pie-
gādes maksu un palielinot no pieslē-
guma jaudas atkarīgo fiksētās maksas 
īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām per-
sonām, kas efektīvi izmanto pieslēgu-
ma jaudu, kopējais rēķins par elektro-
enerģiju nemainīsies vai samazināsies.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu 
objektu ir tā dēvētie “nulles” un ļoti 
zema patēriņa pieslēgumi, turklāt 
pretēji mītiem un pieņēmumiem tie 
neatrodas tikai lauku reģionos – puse 
no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. 
Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz 
šiem objektiem ir ap 3 000 km. Lai no-
drošinātu efektīvu elektrotīklu un ie-
kārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz 
“tukšajiem” pieslēgumiem ir savlaicīgi 
jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba 
kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS 
“Sadales tīkls”, kuras pašlaik sedz tikai 
tie, kuri patērē elektroenerģiju.

 Esošajos sadales tarifos ir ietvertas 
elektroenerģijas piegādes izmaksas, un 
turpmāk visiem iedzīvotajiem līdzšinējā 
pakalpojuma cena par elektroenerģijas 
sadali veidosies no 2 daļām: nelielas fik-
sētas ikmēneša maksas par pieslēguma 
nodrošināšanu un samazinātas cenas 
par elektroenerģijas piegādi atbilstoši 
patērētajām kilovatstundām. Lielākai 
daļai mājsaimniecību kopējais rēķins 
par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, 
lietotājiem, kas elektroenerģiju patērē 
efektīvi, gala elektrības rēķins pat sa-
mazināsies, savukārt tā sauktajiem “0” 
pieslēgumiem, kas elektroenerģiju ne-
patērē, vai neefektīvajiem patērētājiem 
būs rēķina pieaugums.

 Piemēram, mājsaimniecībām vien-
fāzes pieslēgumos, kurās elektroener-
ģija netiek patērēta, turpmāk rēķins 
pieaugs par fiksēto mēneša maksu 
1,50 eiro (ar PVN). Savukārt pie salīdzi-
noši maza elektroenerģijas patēriņa – 
85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – ko-
pējais rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 
115 kWh patēriņa mēnesī, gala rēķins 
samazināsies par 0,21 eiro, bet ar pa-
tēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins 
samazināsies par 2,97 eiro mēnesī.

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslē-
gumos fiksētās ikmēneša maksas 
apjoms būs atkarīgs no pieslēguma 
jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslē-
gumos, kuros elektroenerģija netiek 
patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par 
fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ie-
tverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši 
mazu elektroenerģijas patēriņu – 100 
kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs 

par 3,35 eiro. Ar patēriņu 400 kWh 
mēnesī gala rēķins samazināsies par 
1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 
600 kWh kopējais rēķins samazināsies 
par 4,10 eiro mēnesī.

 Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem 
iedzīvotāji un uzņēmumi norēķināsies 
atbilstoši elektrotīkla pieslēguma jau-
dai un patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla 
uzturēšanas un atjaunošanas izmak-
sas. Ilgtspējīga tīkla attīstības minimā-
lā prasība ir  to modernizēt atbilstoši 
klientu vajadzībām un katru gadu 
pilnībā atjaunot vismaz 2% no kopējā 
elektrotīkla apjoma. Ik gadu nepiecie-
šams rekonstruēt un atjaunot elektro-
līnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir 
minimālais apjoms, kuru AS “Sadales 
tīkls” ir izstrādājis kā kompromisa vari-
antu starp iedzīvotāju un uzņēmumu 
maksātspēju un objektīvu nepiecieša-
mību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. 
gadam sasniegtu ES vidējo elektroap-
gādes drošuma un kvalitātes līmeni. 

Informatīvie pasākumi par gaidāma-
jām tarifu struktūras izmaiņām veikti 
jau kopš tarifu projekta iesniegšanas 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijā gada sākumā, un tiks turpi-
nāti līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā 
stāšanās brīdim, lai mājsaimniecības 
un juridiskās personas, īpaši reģionos, 
informētu par tarifu līdzsvarošanas 
ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Pa-
redzams, ka klientus par rēķina iz-
maiņām informēs arī elektroenerģijas 
tirgotāji.

www.sadalestikls.lv
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Citādi latviskais 
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 
2016
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. 13.50 Gārfīlda 
šovs
14.05 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 0.15 Ziņas
19.30 Zinātne - manas nākot-
nes pareģis
20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim. Zviedrija
22.00 Starptautiskais Eirovīzi-
jas dziesmu konkurss
0.30 Personība. 100 g kul-
tūras
1.30 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa

9.40 Mo-
mentuzņēmums
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgrie-
žas
11.50 Kalnu patruļa
12.40, 22.50 Izzināt Japānu 2.
13.10, 23.25 Nezināmie brī-
numi. Japāna.
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats rītdienā
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.10 Raja zina vislabāk
20.05 Austrālija. ceļojums 
laikā. Pirmie soļi
21.05 Nacionālie dārgu-
mi.100 g kultūras
21.50 Personība. 100 g 
kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 Ekstrēmie kadri
5.00 Es - savai zemītei
5.30 1000 jūdzes Ķīnā

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.40 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”

6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte

9.10, 2.05 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Uta Danella. Mē-
ness atspulgs ezerā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Mazās jaukās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.20 Saška
20.35, 2.55 Degpunktā
21.10 Melnais kods
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.10 Čikāgas sardzē

TV3
5.00, 1.20 Tētuka meitiņas
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 11.00 Ņujorkas karalis
9.00, 17.00, 0.30 Kāsla me-
tode
10.00, 2.15 Smieklīgākie 
videokuriozi
14.35, 2.35 Viņas melo labāk
15.45 UgunsGrēks
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20, 3.25 UgunsGrēks
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Mf. Adrenalīns
23.55 Kinomānija

TV3+
5.00,19.00, 1.45 Māja-2
6.00 Infomānija
6.30, 12.50 Тētuka meitiņas

7.30 Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.00, 15.00 Comedy Club
10.05 Comedy Batl
11.15 TV shop
11.30, 17.50 Univers
13.55 Mūsu Krievija
16.05, 0.10 Urālu pelmeņi
20.10 Hokejs
22.35 Mākslas filma

NTV Mir
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 Nodaļa 44
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais
3.10 Asinszāle
5.00 Vasarnīcu lietas

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 1.45 Ziņas
6.35 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, 4.30 
Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks

20.00 Laiks
21.15, 23.05 Mf. Kazanovas 
auskars
1.15, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Trīs tēva dēli
4.10, 5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 1.10 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas  7.35, 19.45 
Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.00 Df. Bads
14.50, 23.10 Dokumentāls 
projekts
16.30 Civilizāciju cīņa
20.50 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.10 
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 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks

21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Margarita Nazarova
23.20 Varonīgās pilsētas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona Х
9.10 Pēdas 
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
10.05 Mf. Nepamet mani!
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Tēvs Matvejs
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
20.00 Mf. Diversants
21.00 Panorāma
21.40 Speciālreportāža
22.00 Eirovīzija 2016
0.35 Hokejs
1.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.25 TV barometrs
9.05 Mf. Īpaši svarīga vienība
10.25 Ekstrasensu cīņas
12.25 Ekstrasensi detektīvi
13.30 Mītu grāvēji
14.35 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.20 Mf. Sniegs un pelni
18.25 Voroņini   19.35 Rudie
20.10 Hokejs
22.30 Mf. Leģenda Nr. 17

CETURTDIENA,  12. maijs

PIEKTDIENA,  13. maijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Sirds likums
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Izsauciet vecmāti
12.15 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Miglas krasts
23.25 Skutelis ir studijā
23.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
0.40 Izsauciet vecmāti
1.40 Zinātne - manas nākotnes 
pareģis
2.30 Midsomeras slepkavības
4.15 LTV - 60
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!
8.30 Ar sapni mugursomā
9.15 Alternatīva izgāztuvei
9.25 Anekdošu šovs 2
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 1.1
12.40 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras

13.25 Personība. 100 g kultūras
14.25 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad
15.00 Saules izaicinātie. 
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Segodņa večerom
18.25 Ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.10 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
19.40 Aculiecinieks
20.00 Atkarība no ēdiena.
21.05 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Dienu putas
0.20 Eiropa koncertos
1.10 Austrālija. ceļojums laikā. 
Pirmie soļi
2.10 LTV 60
3.15 Anekdošu šovs 2
3.45 SeMS 
5.30 1000 jūdzes Ķīnā

LNT
5.00 Briklberija
5.20 Vilfreds
5.40, 4.45 Karamba!
6.05, 14.20 Marta cep
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 1.50 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Aiz okeāna
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mazās jaukās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.10 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas raidī-
jums „Dzintara dziesmas”
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.40 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.15 Tētuka meitiņas
5.45, 11.00 Ņujorkas karalis
6.40, 13.00 Multfilmas
08.00, 18.30 Divarpus vīri
09.00, 17.30 Kāsla metode
10.00 Nozieguma skelets
12.00 Rozenheimas detektīvi
14.55, 3.05 Viņas melo labāk
16.00, 1.50 Pēdējais īstais vīrs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.00 Hokejs. Dānija - Latvija
22.50 Mf. Starpnieks
1.00 Greislenda

TV3+
5.00 Māja-2
6.00 Infomānija
6.30, 12.50 Тētuka meitiņas
7.30 Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.00, 15.00 Comedy Club
10.05 Comedy Batl
11.15 TV shop
11.30, 17.50 Univers
13.55 Mūsu Krievija
16.05, 0.40 Urālu pelmeņi
19.00 Tas notika Krievijā 
20.10 Hokejs
22.35 Es nekad nebūšu tava

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 Nodaļa 44
14.50 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana
20.20 Mf. Nebaidies, es esmu ar 
tevi. 1919.
22.35 Mf. Pavēle
0.30 Vairākums
2.25 Nāvi uzvarējušie. Katastro-
fa startā.

3.00 Asinszāle
4.50 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas   6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 3.55 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.25 Jeļenas Stepanenko jubi-
lejas koncerts
23.50 Vakara Urgants
0.30 Humora raidījums
2.05 1 in city
3.25 EuroNews
5.35 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 23.00, 0.50 Skatīties 
visiem!
6.30 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55, 21.55 Dīvaina lieta
12.00 Izmeklēšanas noslēpumi
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.20, 0.05 Dokumentāls 
projekts
16.25 Civilizāciju cīņa
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 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 Mf. Mimino
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Versaļas romāns
23.00 Kas? Kur? Kad?
0.20 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 17.55 Zona Х
9.10 Mf. Tarifs - Laimīga ģimene
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 15.25 Tēvs Matvejs
12.10, 16.25 Ģimenes melodrā-
mas
13.15 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15 Reģionālās ziņas
17.25 Nezināmā Baltkrievija
18.30 Mf. Diversants. Kara 
beigas.
19.30 Panorāma
20.10, 0.10 Hokejs
22.25 Mf. Mīlestība siena 
kaudzē
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 16.15 Aizliegtā skola
10.20 Ekstrasensi detektīvi 
11.25 Voroņini
12.30 Mītu grāvēji
14.25 Ērglis un cipars 
15.30, 0.40 PIN kods
17.50 Rudie
18.30 Mf. Īpašs viedoklis
21.10 Ekstrasensu cīņas
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.50 Reportieris

4.55 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.20 Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.40 Moderns sprie-
dums  15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks  20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra

21.50, 23.05 Ideāla pāra 
spriedums
0.05 Vakara Urgants
0.50, 5.50 EuroNews
1.35 Mf. Ziemas vakars Gagros
3.15 Mf. Peļu slazds
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 0.50 Skatīties visiem!
6.00 Vadīt krievu stilā
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55 Mf. Atļaujiet tevi no-

skūpstīt… kāzās
11.55, 18.35 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Izmailova parks
15.20, 22.35, 0.00 Dokumen-
tāls projekts
16.25 Civilizāciju cīņa
17.35 Ģimenes drāmas
20.50 Bads
23.10 Pazīsti mūsējos

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.45 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 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!  20.00 Laiks
21.05 Margarita Nazarova
22.55 Pilsētas varoņi

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas

7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona Х
9.10 Mf. Nepamet mani!
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des  0.55 Māja ar lilijām
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.15 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Gigantu liktenis
16.10, 0.15 Hokejs
19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00 Mf. Diversants
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Pēdas
0.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Garšas ābece
9.35 Foršā skola
10.35 Gribu nokļūt TV!
11.05 Mf. Ati-bati, gāja zaldāti…
12.40 Nepiedzimt skaistai
14.30, 22.15 Ērglis un cipars
15.30, 0.25 PIN kods
16.15 Mf. Sniegs un pelni
18.25 Mats matā
19.05 Ekstrasensu cīņas
21.10 Ekstrasensi - detektīvi
22.10 Sportloto 5 no 36, KENO
23.15 Būt par cilvēku

Laika periodā no 
29.04. līdz 06.05. 
Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 59 
notikumi.
Būtiskākie:

•	Naktī uz 30. aprīli 
Krās- lavā, no mājas 
pagalma Raiņa ielā 
4, tika nozagts moto-
rollers YIYING ķiršu 
krāsā. Tika uzsākts 
kriminālprocess, no-
tiek operatīvi - meklē-
šanas pasākumi.

•	5. maijā Krāslavas 
iecirknī tika saņemts 
iesniegums par to, 
ka no nedzīvojamās 
mājas Robežnieku 
pagasta Porohovņā 
tika nozagts dīvāns, 
ēdamgalds un salie-
kams atpūtas krēsls. 

•	Naktī uz 1. maiju 
Krās- lavā, Rīgas ielā 
175, garāžu koopera-
tīvā, uzlaužot viena 
boksa uzkarināmo 
atslēgu, tika nozagts 
vieglās automašīnas 
ziemas riepu kom-
plekts ar diskiem, kā 
arī elektroinstrumenti. 
Notiek kriminālmeklē-
šanas pasākumi, vēr-
sti uz vainīgo personu 
noskaidrošanu.

Krimināls
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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

IEPĒRKAM vīngliemežus. 
Tālr. 29158702

LAIKA ZIŅAS
11.05. 12.05. 13.05.

+ 13... + 19  + 10 ... + 16 + 11 ... + 18

  R                 3 m/s    A                  3 m/s DA                   6 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. T. 29198531.

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk 
jaunlopus un liellopus. 

Samaksa pēc vienošanās.  
T. 26185703, 25435533.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pārskai-

tījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

Tālr. 26563019

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

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

pojumi.  Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. Pārdo-
dam malku (3 m).

T. 26677812, 20377801.

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.

PĒRK
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688. 

Reklāmas un sludinājumi

Piektdien, 13. maijā z/s 
“Flaveri” pārdos jaunas (4 
- 5 mēn.) dējīgu šķirņu vis-
tiņas dažādās krāsās (arī 

Legorry), gaiļus, dējējvistas (10-12 
mēn.), pīles un paipalas. Pēc pasūtīju-
ma diennakti veci un paaugušies 1 - 4 
nedēļas veci šķirotie un mājas cālēni, 
broileri, zoslēni, tītarēni, paipaliņas, 
Pekinas un Bašķīrijas pīlēni, cekulpī-
lēni. Tālr. 29142247.

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.15, Ma-
riampole - 8.25, Andrupene - 8.35, Andzeļi 
- 8.55, Ezernieki - 9.10, Egļeva - 9.30, Muiž-
nieki - 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, Piedruja - 12.55, 
Kalnieši - 13.05, st. Skaista - 13.20, Skaista 
- 13.35, Krāslava (Ostas iela) - 14.00, Kom-
buļi - 14.30, Auleja - 14.50, Grāveri - 15.15. 

DAŽĀDI
Sieviete bez kaitīgiem ieradu-
miem meklē darbu (var pieskatīt 
māju, aprūpēt vecus cilvēkus). 
Tālr. 24786574.
Mazdārziņu apstrāde ar aug-
snes frēzi, vagošana. Zvanīt 
vai sūtīt sms pa tālr. 22038020.
Dzinēju galvu remonts. Tālr. 
27410544.
Mašīnu metināšana. PĀRDODU 
kazas pienu, cāļus. Tr. 29888267.
Dīķu rakšana. Tālr. 29295258.
ATDOŠU āzi (2 gadi). Tālr. 
24786574.
ATDOŠU dzeltenās avenes (agrī-
nas). Indra. Tālr. 29510143.
Sieviete vēlas iepazīties ar vīrieti 
(65-70) kopdzīvei. T. 28795502.

IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS
Katru dienu: 
bijušajā mežniecībā 

“Baltiņi” no plkst. 9:00 - 
17.00

Bancānos - 8.30, Iz-
valtā - 9.00, Šahmanos 
- 9.30, Šķeltovā - 9.45, 
Slostovkā - 9.50, Am-
beļos - 10.00, Borovijos 
- 10.30, Aglonā - 11.00, 
Kombuļos - 13.00, Skais-
tā - 15.00, Dagdā - 16.00, 
Andzeļos - 16.30, Ezer-
niekos - 16.45, Indrā - 
18.00, Kalniešos - 18.30.

 Izbrauc uz mājām!!!
Tālr. 26840027, 

25286017.

ZS “Riekstiņi” Baltina-
vas novadā pārdod vasa-
ras kviešu “Taifun” sēklu 
C2 kat. un griķus “Anita 
Belarusskaja”. 

Var izmantot pavasara sējai.
Tālr. 29124081

26475154.

17. maijā Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) būs 
medfirma “AURIS”. Aicinām 
visus, kam ir dzirdes traucē-
jumi. Pārdošanā būs dzirdes 
aparāti, to rezerves daļas, 
pielaikošana un labošana. 
Meistara tālr. 26019076.

Brīvības svētki

Alekseja GONČAROVA un Ingas PUDNIKAS foto

Uzsākam pavasara
 darbus kopā ar LAFIKO.LV 

kredītiem !
Aizdevumi pensionāriem 

un strādājošajiem!
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās no 10:30-12:30)
Tālr. 65622735, 28229290.

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

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “LAUKU MIESNIEKS” 
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari. Samaksa tū-
lītēja.     T. 28761515.

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

PĀRDOD
1-istabas dzīvokli Krāslavā. Tālr. 
25277502;
1-istabas dzīvokli Krāslavā. Tālr. 
28653118;
2-istabu dzīvokli ar krāsns apkuri 
pretī Dagdas autoostai. Ir garā-
ža. Tālr. 26254103;
“RENAULT Kango 2” - 1.5 dīze-
lis, 2008., nobrauk. - 220 tūkst. 
km, TA līdz 12.2016., 5 vietas, 
pasažieru, bet var izmantot kā 
kravas auto; tonēti logi, jauns 
sakabes āķis, bremžu kluči, zob-
siksna, ir jumta bagāžnieks. Tei-
camā stāvoklī. Tālr. 26160359;
“VW Passat Variant” - 1996., 
benzīns, 1500 €. Tālr. 26315409;
“GOLF III”- 1.9, dīzelis, 1993., TA 
līdz 01.2017., sarkans, 5 durvis. 
Tālr. 26779393;
“MB 208 D” - 5 sēdvietas, 1993, 
labās stāvoklī, 1300 €. Tālr. 
26559761;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
jaunu trimeri “Erman”. Jaudīgs, 
viegls, 90 €. Tālr. 28704679;
polikarbonāta siltumnīcu. Tālr. 
29167019;
govi, skaldītu malku. T. 26527904;
melnraibu govi (atnesīsies maija 
beigās), 2 grūsnas teles. Tālr. 
26111649;
grūsnu govi (atnesīsies maija 
beigās). Tālr. 26876050;
grūsnu pirmpieni (atnesīsies jū-
nija sākuma). Tālr. 28315796;
mājas vistu olas; gaļas teli (16 
mēn.). T. 26518386; 26212413;
bišu saimes. Tālr. 29616112;
sēklas un pārtikas kartupeļus 
“Vineta”, vasaras kviešus. Pie-
gāde. Tālr. 28387496;
facēliju, 2 €/ kg. Tālr. 29185442;
miežus, auzas, miltus, amoliņu, 
facēliju. Tālr. 27827411;
malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
28381659;
malku un dēļus. Tālr. 28139156;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

 Dalām sāpju smagumu un 
izsakām patiesu līdzjūtību 
Svetlanai Smirnovai un vi-
ņas ģimenei sakarā ar mīļā 
tēva nāvi.

Kaimiņi


	Ezerzeme_lat-001gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-002gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-003gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-004gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-005gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-006gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-007gray_2016-05-10
	Ezerzeme_lat-008gray_2016-05-10

