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Izglītība ir pats spēcīgākais ierocis, 
ko Tu vari izmantot, lai mainītu pasauli. 
(Nelsons Mandela)

Šajā informācijas pārpilnajā laikā ir diezgan sa-
režģīti izvēlēties, kurā izglītības iestādē bērnam 
turpināt mācības. Tāpēc Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas kolektīvas aicina Jūs apmeklēt Atvērto 
durvju dienu, kas notiks šī gada 19.maijā plkst. 
17.30  skolas videozālē (3.stāvā).

Jums un Jūsu bērnam būs iespēja:

•	 iepazīties ar skolu, mācību un ārpusstundu darbu
•	 saņemt Jums interesējošu informāciju
•	 tikties ar skolotājiem.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs.
Tālr. uzziņām: 65622095

Latvijā un pasaulē

Šodien numurā
Pēdējais zvans Krāslavas skolās

 2.lpp

Ar asarām par atkritumu 
apsaimniekošanu Dagdas 

novadā
3.lpp

Pateicība krusta iesvētīšanas 
pasākuma dalībniekiem

3.lpp 

Radošo ideju labirinti Krāslavas 
pamatskolā 

4.lpp

Augu aizsardzības līdzekļi 
mazdārziņu apsaimniekotājiem

5.lpp 

Kā arī TV programma, sludinājumi, 
reklāmas un daudz citas noderīgas un 
aktuālas informācijas. 

Tradicionālo maija dievkalpojumu, kas veltīts Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas absolventiem, vadīja vikārs Ro-
dions Doļa.  

Alekseja GONČAROVA foto

Ar Dievu!

LAB valde aicina agronomu 
dzimtu un ģimeņu pārstāvjus uz 

kārtējo SAIETU!
Saiets notiks 2016. gada 4. jūnijā 

Krustpils novada, Krustpils pagasta 
agronoma Andra Felsa saimniecībā 
“Vīnkalni”. Ja brauksiet no Rīgas pu-
ses – aiz Krustpils pagasta centra šo-
sejas malā labajā pusē būs akmens ar 
norādi “SPUNĢĒNI”. Braucot no Dau-
gavpils vai Rēzeknes puses - virzienā 
uz Rīgu – norāde būs kreisajā pusē, 
netālu aiz Jēkabpils robežas (pirms 
“SPUNĢĒNIEM”)’.

Pulcēšanās 4. jūnijā no pulkstens 
11:00 līdz 12:00 (tēja, kafija, uzkodas). 
No 12:00 līdz 17:00 saimniecības un 
pagasta ievērojamāko vietu apskate. 
Pulkstens 17:00 pārrunas, vakariņas un 
izklaide pie saimnieka “Vīnkalnos”. 

Saimnieka Andra Felsa tel. nr. - 
29464436 

Kapusvētki Krāslavas Romas 
katoļu draudzes kapsētās 2016. g.

Krāslavas Meža kapos - 22. maijā plkst. 14:00
Vilmaņu kapos - 29. maijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos - 29. maijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos - 5. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos - 5. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos - 12. jūnijā plkst. 

14:00
Pastaru kapos - 12. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos - 19. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos - 19. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos - 26. jūnijā plkst. 14:00

Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu 
draudzes prāvests E. Voroņeckis

Finanšu kompānija izsniedz aizdevu-
mus pret nekustamo īpašumu (dzīvokli, 
māju, zemi) un bezķīlas aizdevumus.

T. 20292842, 27837644.
Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas 

iespējas atmaksāt aizdevumu!

Cienījamie 6. klases skolēnu vecāki!

•	 Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis uzskata, ka valdībā 
šobrīd nav izteiktu līderu, 
visi strādā komandā. Viņš 
akcentē, ka valdība ir apstip-
rinājusi rīcības plānu, kurā ir 
pasākumi, ko valdība tiešām 
ir gatava realizēt. Prezidents 
nav apmierināts ar valsts 
ekonomiskās izaugsmes 
tempiem. Vienlaikus viņš 
piebilst, ka aplokšņu algu iz-
skaušana līdz 2018. gadam 
būtu laba dāvana Latvijas 
valstij simtgadē.

•	 Par partijas “No sirds Lat-
vijai” priekšsēdētāju šodien 
atkārtoti tika ievēlēta politis-
kā spēka līdzšinējā vadītāja 
Inguna Sudraba. No kopsa-
pulces 168 balsotājiem par 
Sudrabu balsoja 167, bet 
pret bija viens biedrs. Sud-
rabas ievēlēšana tika sveik-
ta, klātesošajiem pieceļoties 
kājās un ar aplausiem. Viņa 
pauda, ka partija turpinās 
darbu pie tās dibināšanas 
laikā formulētajiem mērķiem 
- patiesas demokrātijas at-
jaunošana, Latvijas ietek-
mes būtiska palielināšana, 
kā arī iestāšanās par valsts 
attīstību un cilvēku labklājī-
bu.

•	 Balvu deputātu Ivanu Bara-
novu Valsts valodas centrs 
iesūdzēja tiesā, jo viņam ir 
amatam neatbilstoši zemas 
latviešu valodas zināšanas. 
Lai arī valodas centrs pie 
Baranova pārbaudes ķērās 
uzreiz pēc vēlēšanām 2013. 
gadā, tūdaļ jau būs klāt nā-
kamās vēlēšanas, bet lieta 

par mandāta atņemšanu 
tiesā pēdējā instancē vēl ne-
būs izskatīta. 

•	 Izplatītākā vardarbības for-
ma pret bērnu ir smēķēša-
na bērna klātbūtnē, liecina 
Tiesībsarga biroja veiktās 
aptaujas rezultāti. Valsts in-
stitūcijas atzīst, ka smēķē-
šanas izplatība Latvijā ir vie-
na no augstākajām Eiropas 
Savienībā, tomēr pozitīvi 
vērtējams fakts, ka pieau-
gušo un jauniešu skaits, kas 
smēķē, samazinās.

•	 Latvijas Ģimenes ārstu aso-
ciācija protesta akciju pie 
valdības ēkas rīkos 31. mai-
jā. Lēmums par šo datumu 
pieņemts sestdien asoci-
ācijas kopsapulcē. Protests 
plānots no pulksten 11.30 
līdz 12.30.

•	 Latvijas valsts autoceļu 
pārvaldītāja “Latvijas Valsts 
ceļi” (LVC) izsludinātajā ie-
pirkumā par reģionālās no-
zīmes autoceļa P62 Krās- 
lava-Preiļi-Madona ceļa 
segas posma atjaunošanu 
no 0,8. līdz 4. kilometram 
(Krāslava-Krāslavas stacija) 
uzvarējusi ceļu būves kom-
pānija “Lemminkainen Lat-
vija”. Konkursā kopumā tika 
saņemti seši piedāvājumi un 
uzvarētājs tika noteikts pēc 
zemākās piedāvātās cenas. 
Kopējā paredzētā līgumce-
na ir 2 749 720,49 eiro bez 
pievienotās vērtības nodok-
ļa (PVN).

•	 VID darbiniekiem par teju 
trešdaļu miljonu eiro pašū-
ti neatbilstoši formas tērpi. 

Formās bija plānots 
ietērpt teju 300 VID 
Klientu apkalpošanas centru 
darbiniekus, tā mainot viņu 
vizuālo tēlu un cenšoties tu-
vināties klientiem.

•	 Situācijā, kad savvaļas dzīv-
nieki posta sējumus, bet tuvu-
mā nav mednieku, ar kuriem 
varētu vienoties par dzīv-
nieku skaita samazināšanu, 
par mednieku pēc attiecīga 
apmācību kursa apguves var 
kļūt pats zemnieks. Ja zem-
niekam ir noslēgts līgums 
ar mednieku kolektīviem, 
postītājus limitu ietvaros lik-
vidē mednieki, tomēr, pareizi 
medījot, zemnieks pats var 
ierobežot savvaļas dzīvnie-
ku postījumus. LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu 
centrs jau piecus gadus rīko 
40 stundu maksas apmācī-
bas jaunajiem un esošajiem 
medniekiem un medību va-
dītājiem. Katra mācību gada 
laikā tiek apmācīti 150 līdz 
200 interesenti.

•	 SIA “Saldus pārtikas kombi-
nāts” laidis apgrozībā iecie-
nītās piena konfektes “Go-
tiņa” ar Zemessardze logo, 
kas veltīta Zemessardzes 
25. gadadienai. 

•	 Vidējais patēriņa cenu līme-
nis Latvijā 2016. gada aprīlī, 
salīdzinot ar 2015. gada ap-
rīli, samazinājās par 0,8%. 
Precēm cenas samazinājās 
par 1,4%, bet pakalpoju-
miem pieauga par 0,9%.

•	 Dienvidkoreja, Japāna un 
ASV nākammēnes pieda-
līsies pirmajās kopīgajās 

pretraķešu aizsardzības 
mācībās pret Ziemeļkorejas 
draudiem. Doma par šādu 
manevru rīkošanu dzima 
Dienvidkorejas, Japānas un 
ASV sarunās pēc tam, kad 
Ziemeļkoreja februārī izmē-
ģināja tālas darbības rādiu-
sa raķeti.

•	 Kolumbijas policija ir kon-
fiscējusi šajā valstī lielāko 
nelegālo narkotiku kravu 
– astoņas tonnas koka-
īna. Narkotikas bija paslēp-
tas banānu plantācijā netālu 
no piekrastes pilsētas Turbo 
valsts ziemeļrietumos. Poli-
cija paziņoja, ka šīs narkoti-
kas piederēja noziedznieku 
grupējumam “Usugas klans”. 
Tika aizturēti trīs aizdomās 
turētie, bet vēl trīs aizbēga.

•	 Vācijas valdība plāno, ka 
līdz 2020. gadam bēgļiem 
būs jāatvēl 93,6 miljardi 
eiro. Šajā summā ir ietver-
tas bēgļu izmitināšanas un 
integrācijas izmaksas, kā arī 
bēgļu krīzes cēloņu novēr-
šanai atvēlamie līdzekļi. Ap-
rēķinos pieņemts, ka šogad 
Vācijā ieradīsies 600 tūksto-
ši bēgļu, nākamgad to skaits 
saruks līdz 400 tūkstošiem, 
bet pēc tam ik gadu Vācijā 
ieradīsies 300 tūkstoši bēg-
ļu. Tāpat tiek lēsts, ka 55% 
no reģistrētajiem bēgļiem 
darbu Vācijā atradīs pirma-
jos piecos gados pēc iera-
šanās.
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Neaizmirstiet savu skolu!

Ļoti māņticīgiem cilvēkiem 
aizvadītā piektdiena, 13. 
maijs, droši vien bija nepatī-
kamākais kalendāra datums. 

Taču Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas pedagogi 
un skolēni tam noteikti nepiekrīt. 
Jo tur šajā dienā notika divi skais-
ti pasākumi, kas bija saistīti ar 
smaidiem, prieku, saules gaismu, 
bet reizēm ar asarām un senti-

mentālām atmiņām par vislabāko 
laiku katra cilvēka dzīvē - skolas 
gaitām.  

Dienas pirmajā pusē noti-
ka skolas svinīgais pasākums 
par godu šī gada absolventiem 
– 9. un 12. klašu skolēniem, 
un noskanēja pēdējais zvans. 
Tradicionālie apsveikumi, patei-
cības, deja-dāvana no pirmkla-
sniekiem un kopējā zibakcija ar 

iemīļotajiem 
skolotājiem... 
Debesīs pa-
cēlās liels krā-
sainu balonu 
pušķis, aizne-
sot tuvāk sau-
lei un zvaig-
znēm jauniešu 
sapņus, vēlē-
šanās un cerī-
bas par gaišā-
ku nākotni. 
Viss noteikti 
piepildīsies! 
Ar aplausiem 
tika sagaidīts 

pēdējais zvans, 
priekšā - eksāmeni. 

Bet pulksten 
divpadsmitos sko-
las aktu zālē no-
tika tradicionālais 
Ritas Andrejevas 
koncerts “Pēdējais 
akords” - veltījums 
devīto un divpad-
smito klašu skolē-
niem. Šī koncerta 
laikā klātesošie 
izjuta visdažādāko 
emociju gammu, 
bet aprakstīt ar vār-
diem to atmosfēru, 
kas valdīja zālē, vien-

kārši nav iespējams. Dziesmas 
aizkustināja līdz sirds dziļumiem, 
bet gaisā virmoja savstarpēja mī-

lestība un cieņa starp skolotājiem  
un skolēniem, kas šogad atvadās 
no savas skolas. Asaras notrauca 
gan vieni, gan otri. Atvadīties vien-
mēr ir grūti. “Neaizmirstiet savu 

skolu, biežāk atnāciet pie mums 
ciemos!” aicināja jaunākie skolas 
biedri. 

Natālija ZDANOVSKA 

Pēdējais zvans Krāslavas pamatskolā

“(..)
Gribu iet atkal skolā,
Gribu mācīties visu no gala.
Gribu, lai dzīve vēl daudz ko man sola
Un lai noslēpumaina šķiet debess mala.
 (..) dzeļ mani laiks, kas steidzas tik ātri,
Tuvojas beigām skolas laiks mans
Drīz būs zvans.
Bet līdz zvanam,
Līdz pēdējam zvanam
Es lieku vēl skanēt
Sirds nemieram manam.”

Kad pavasaris ir pašā plaukumā, katrs 
skolēns sāk izjust īpašu nemieru. Vienai 
daļai maija beigas vēsta par vasaras tuvo-
šanos un skolēnu brīvlaiku, bet otrai - par 
satraukumu pirms eksāmeniem, to rezultā-
tiem un skolas izlaidumu. 

Šajā laikā visā Latvijā 9. un 12. klašu 
skolēni atzīmē Pēdējo zvanu - dienu, kad 
beidzas mācību stundas un sākas gatavo-
šanās eksāmeniem, dienu, kad kavēties 
atmiņās par skolas gadiem, pateikties sko-
lotājiem un skolas darbiniekiem.

Šī gada 13. maijā Krāslavas pamat-

skolā 9. klašu skolēnus un 
viņu audzinātājas Lāsmu 
Dzirkali, Jeļenu Japiņu un 
Natāliju Raudivi pasākuma 
vadītāja Skaidrīte Gaspe-
roviča aicināja uz Pēdējo 
zvanu skolas aktu zālē. 

Pēdējais zvans ir 
skaists, svinīgs un tomēr 
mazliet skumjš pasākums, 
tika notraukta arī kāda 
asara, jo ikkatrs abiturients 
zina, ka vairs nekad nesē-
dēs Krāslavas pamatskolas 
klašu solos kā pamatsko-
lēns, ka nākošajā 1. sep-
tembrī vairs nebūs kopā ar 
ierastajiem klasesbiedriem, 
jo vasaras nogalē katrs jau 
būs atradis savu tālāko dzī-
ves ceļu. 

Tāda ir dzīve. 
Skumjas mijas ar 
prieku un šajā skais-
tajā pasākumā abitu-
rienti saņēma apsvei-
kumus un veiksmes 
vēlējumus eksāme-
nos un turpmākajās 
gaitās no skolotājiem 
un jaunāko klašu 
skolēniem. 

Devīto klašu 
skolēnus sveica viņu 
pirmās audzinātājas 
Everita Eisaka, Zig-
rīda Beinaroviča un Dace Samsonoviča, 
tautas deju pulciņa vadītāja Inta Beikule 
un teātra pulciņa “Avotiņš” vadītāja Ligija 
Mačuļska.

Priekšnesumi mijās ar svētku uzru-
nām. 9.c klases audzinātāja Natālija Rau-
dive skolēniem bija sagatavojusi vēl vienu 
pārbaudījumu, liekot mest bumbiņu 3 ap-
ļos, kas simbolizēja gatavību eksāmeniem, 

nākamo mā-
cību iestādi 
un nākotnes 
veiksmi. Vi-
sos apļos 
izdevās veik-
smīgi trāpīt.

Par lielis-
ko foto/video 
prezentāciju 
“9 gadi kopā” 
lielais paldies 
jāsaka skolo-
tājai Jeļenai 
Japiņai un 9.c 
klases skolē-
nam Paulam 
Nartišam. 

Pēdējais zvans ir arī pateicības brī-
dis. Skolas abiturienti pateicās saviem 
skolotājiem par darbu, kas ieguldīts viņu 

izaugsmē, skolas 
darbiniekiem par at-
balstu visu skolas 
gadu garumā. Par 
ieguldījumu bērnu iz-
glītošanā un audzinā-
šanā skolotājiem un 
skolas darbiniekiem 
pateicās 
arī sko-
lēnu ve-
cāki.

P ē -
d ē j a i s 
z v a n s 
– tas ir 
s t a r t a 

signāls ieskaišu un eksāmenu 
sākumam, diemžēl šogad ne 
visi 9. klases skolēni pabeigs 
pamatskolu.

“Dažiem veicās mazāk,” 
atzina skolas direktore Vija 
Konceviča. “Jums priekšā ir 
darbs. Mēs esam dažādi. Kā-
dam daudz vairāk pūļu jāieliek 

darbā, lai būtu rezultāts. Tiem, kuriem vei-
cās mazāk, es gribu novēlēt sasparoties, 
sadūšoties, visu spēku, visu enerģiju iegul-
dīt mācību darbā un nākošgad pabeigt 9. 
klasi stiprākiem, ar labākām zināšanām. 

Lielākā daļa no jums esat sagatavoti 
eksāmeniem, esat attaisnojuši savu vecā-
ku un pedagogu cerības un ieguldīto dar-
bu. Par to ir liels gandarījums.”

Veiksmi eksāmenos!
Iveta LEIKUMA
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Latgales ciemu un ceļmalu kruci-
fiksi ir kristīgās ticības simboli. Katrā 
Latgales ciemā jeb sādžā savulaik 
atradās vismaz viens vai pat divi 
krucifiksi, kas bija kā civēku vieno-
tāji un kopā saucēji. 

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā ar 
Aglonas dekāna Aloiza Broka gā-
dību uz Aglonas bazilikas zemes, 
Aglonas – Šķeltovas ceļa malā tika 
uzstādīti trīs krucifiksi. Pateicoties 
vietējo cilvēku un uzņēmēju gādī-
bai, tie mūsdienās tiek atjaunoti. 

Šogad, 1. maijā, tika iesvētīts 
viens no trim atjaunotajiem A. Broka 

krucifiksiem.
Skaistajā pasākumā bija sapulcē-

jušies krietni daudz ļaužu – vietējie 
iedzīvotāji, Aglonas novada domes 
deputāti, novada domes priekš-
sēdētāja Helēna Streiķe, vietnieks 
Osvalds Šatilovs un citi pasākuma 
dalībnieki. 

Paldies priesterim Daumantam 
Abrickim, kurš iesvētīja krustu, 
priesterim Jurim Skutelim un Aglo-
nas bazilikas kora dziedātājiem Ie-
vas Lazdānes vadībā, kuri pasāku-
mu izdaiļoja ar savām skanīgajām 
balsīm. 

Cilvēki bija atnesuši ziedus, rotā-
ja ar tiem krucifiksu. Pasākums bija 
ļoti skaists un aizkustinošs.

Vēlos izteikt vislielāko pateicību 
“vecajai skudriņai” – skolotājai Ve-
ronikai Gribuškai, kura 19 gadus ļoti 
cītīgi, ar lielu atbildību un sirds mī-
lestību ir kopusi šo vietu, paldies arī 
tiem, kuri viņai šai darbā palīdzēja. 
Īpaši liels paldies “jaunajai bitītei”, 
skolotājai Vijai Kovaļkovai, par to, 
ka viņa uzņēmās turpmāko krucifik-
sa apkopšanu. 

Liels paldies Helēnai Streiķei par 
aizkustinošo uzrunu šai pasākumā 

un vērtīgo dāvanu – grāmatu “Lat-
gale fotogrāfijās”. Atzīstu, ka par šo 
dāvanu man jābūt pateicīgai skolo-
tājas Veronikas Gribuškas čaklajām 
rokām, kas nenogurušas kopa kru-
cifiksu visus šos gadus.

Pateicos krusta izgatavotājam 
Aloizijam Greižam un uzstādītājiem 
Bonifācijam un Ivaram Livdāniem. 

Sirsnīgs paldies uzņēmējiem, 
“Aglonas alpu” saimniekiem, īpaši 
Mihalīnai Cakulei par uzņemšanu 
viesmīlīgajās telpās un gardo zupu 
pasākuma svētku mielastā, kā arī 
Vijai Kovaļkovai par garšīgajām 

Pateicība krusta iesvētīšanas 
pasākuma dalībniekiem

sviestmaizēm.
Paldies visiem, kuri piedalījās 

pasākumā, ikvienam labas gribas 
cilvēkam.

Krusts vienmēr ir vienojis un 
vienos. Lai arī atrodas pa kādam 
“gudriniekam”, kurš pielej “darvas 
karoti”, komentējot šo pasākumu, 
jāatceras, ka krusts nav tā vieta, kur 
skaidrot attiecības, tā ir vieta, kur 
samierināties un visu piedot. 

Aloizs Broks noteikti tagad būtu 
apmierināts, ka mēs esam atjau-
nojuši viņa uzstādītos krustus, bet 
viņš būtu laimīgs, ja mēs būtu ne ti-
kai čakli, bet arī draudzīgi. Cienīsim 
savus līdzcilvēkus, būsim draudzīgi 
ne tikai vārdos, bet arī attieksmē 
vienam pret otru. Necentīsimies ik 
pa laiciņam meklēt kādus netiku-
mus citos, nesmelsim darvu, nerak-
ņāsimies pa dubļiem, bet pacelsim 
savas acis un savas sirdis uz augšu 
– uz Dievu. 

Kristiešiem krusts ir visdārgākais 
simbols, jo tas atsauc atmiņā Pestī-
tāja uzvaru pār nāvi. Pie krucifiksa, 
un ne tikai pie tā, padomāsim par 
savu dzīvi. Vai visiem saviem dar-
biem un vārdiem es saņemu Dieva 
svētību? Kur un caur ko es gūstu 
mieru, prieku? Ne jau aizvainojot 
otru cilvēku. Pie krucifiksa, un ne 
tikai pie tā, lūgsimies! Lūgsim par 
sevi, saviem tuvajiem un mīļajiem, 
lūgsim arī par tiem, kuri mūs aizvai-
nojuši. It sevišķi par tiem. Lai Dievs 
dod mieru viņu dvēselēm.

“Jēzus sacīja saviem mācekļiem: 
- lai tāpat, kā es jūs mīlēju, arī jūs 
cits citu mīlētu!” (Jņ 13, 34).

Vēlreiz pateicos visiem, kuri palī-
dzēja atjaunot krucifiksu, kuri palī-
dzēja organizēt un piedalījās kruci-
fiksa iesvētīšanas pasākumā. 

Broņislava SPRŪĢE

Ar asarām par atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā
Atkritumu apsaimniekošana 

Dagdas novadā ir aktuāls jautā-
jums kopš šī gada sākuma. Sā-
kotnēji, pateicoties dažiem domes 
deputātiem, problēma tika apjaus-
ta jau domes sēdēs pēc iepirkuma 
rezultātu pasludināšanas, vēlāk 
izveidojušos situāciju asi kritizēja 
sabiedrības mēles. 

Neapmierinātie novadnieki savu 
viedokli pauduši gan tiekoties ar 
firmas pārstāvjiem, gan uzdodot 
jautājumus iepirkuma speciālistu 
komandai un novada domei, gan 
vēršoties augstāk stāvošās valsts 
iestādēs.

Lai arī valsts iestādes atzinušas, 
ka tiem ar likumu nav tiesību ie-
jaukties pašvaldības pieņemtajos 
lēmumos, jo tās galvenokārt tikai 
pārrauga pašvaldību darbu, nevis 
regulē to darbību, problēmas esa-
mība novadā ir acīm redzama. 

Aprīlī redakcija saņem neskaitā-
mus zvanus ar sūdzībām, ka jau-
nā atkritumu apsaimniekošanas 
firma nepilda līguma prasības un 
atkritumus neizved katru nedēļu kā 
noteikts līgumā, bet tikai divas rei-
zes mēnesī u.c.  No redakcijas pu-
ses novadnieki tika mierināti ar to, 
ka aprīļa mēnesis ir tā saucamais 
“pārejas periods”, kad firma iepa-
zīst novadu, cilvēkus, vietas utt. 

Šobrīd Dagdas novada pašval-
dības izdevums “Dagdas novada 
Ziņas” vēsta sabiedrībai pozitīvus 
rakstus, ka “Clean R veiksmīgi 
aizvadījis pirmo mēnesi Dagdas 
novadā”. Taču sūdzības no iedzī-
votāju puses nemazinās. 

Dagdas novada dome 19. aprīļa 
laikrakstā skaidro, kādos ciparos 
kļūdījies deputāts R. Nipers, izsa-
kot savu viedokli šī gada 8.aprīļa 
numurā publicētajā rakstā par at-
kritumu apsaimniekošanu, tādē-
jādi maldinot sabiedrību. Kopīgi 
apskatīsimies spilgtu piemēru un 
centīsimies izprasts, vai pati Dag-
das novada dome nav vainojama 
sabiedrības maldināšanā un vai 
tās rīcība uzskatīta par bezdarbī-
bas rezultātā radītām sekām. 

Nevienam nav noslēpums, ka 
Latvijas lauki, arī Dagdas novads, 
noveco. Jaunie izbrauc darba mek-
lējumos, bet viensētās paliek ve-

cāka gadagājuma cilvēki. Skaistā 
maija dienā redakcijā tika saņemts 
kārtējais zvans ar sūdzību par atkri-
tumu apsaimniekošanu. Dagdānie-
tei J. Blaževicai, kura vairāk nekā 
45 gadus nostrādājusi vadošajos 
amatos Krāslavas un Dagdas ra-
jonos, šogad apritējuši jau 87 gadi. 
Kundze dzīvo viena, bērni strādā 
galvaspilsētā. Ierodoties pie viņas 
ciemos, tika apjausta problēmas 
būtība, kas spilgti pierāda, ar kā-
dām sekām jāsastopas novada 
iedzīvotājiem pēc iepirkuma komi-
sijas izvērtētajiem tā saucamajiem 
“saimnieciski izdevīgākajiem” pa-
rametriem. Vismaz vecāka gājuma 
cilvēkiem tie realitātē visnotaļ nav 
saimnieciski izdevīgi. 

Pensionāre, ievērojot likumu, 
aprīļa sākumā noslēgusi ar jauno 
apsaimniekotāju firmu līgumu. Tā 
kā pakalpojuma cena ir augstāka 
par iepriekšējo, pensionāre līgumā 
atrunājusi, ka atkritumu izvešana 
notiks reizi mēnesī, iepriekšējo čet-
ru reižu vietā. Mēnesis aizritēja ātri. 
Sākās pavasara darbi, atkritumu 
tvertne pildījās ātri. 5. maijā pilno 
0,14 m3 tvertni, visus savus spēkus 
saņēmusi, atstūmusi līdz mājas stū-
rim un novietojusi pie trotuāra, lai 
firmai vieglāk būtu to savākt. Liels 
izbrīns kundzi māca, kad firmas 
darbinieki, apstājoties pie mājas, iz-
teikuši nepatiku un nosodījuši sirm-
galvi, ka tā neesot izvietojusi tvertni 
uz ielas braucamās daļas, jo savākt 
atkritumu tvertnes, kuras nav parei-
zi novietotas, nav firmas darbinieku 
pienākums. “Nekad dzīvē nedomā-
ju, ka mūža nogalē nāksies raudāt 
par tādiem niekiem kā atkritumi. 
Agrāk, kad bija “DOVA”, es varēju 
saviem spēkiem tikt galā ar atkritu-
miem. Katru nedēļas nogali iemetu 
kuļķenīti mašīnā un nekādu problē-
mu. Vienmēr laipna apkalpošana, 
izpalīdzīgi un saprotoši darbinieki. 
Tagad, dārdzības dēļ, nākas mēne-
si pildīt miskasti, bet mēneša beigās 
jāmeklē palīgs, kas to miskasti no-
gādās pāri ceļam, firmai labvēlīgā 
vietā, jo man tik daudz spēka nav,” 
ar asarām acīs stāsta pensionāre.

Ieteicu sirmgalvei noslēgt līgu-
mu, ka atkritumus izved divas rei-
zes mēnesī, jo tad pusi tvertnes 

tā saviem spēkiem varēs nogādāt 
firmai labvēlīgā vietā, taču sarunā 
iejaucās kaimiņiene, nosakot: “Cik 
tad tie atkritumi maksās? Iepriekš 
maksājām pusgadā nepilnus 8 eiro 
un nekādu problēmu nebija, katru 
nedēļu izmetām atkritumus. Ne-
kur nekas nekrājās, nesmirdēja, 
nepuva. Tagad mēnesī 2,02 eiro. 
Ja divas reizes izvest, jāmaksā 
4,04 eiro. Parēķiniet kāda starpī-
ba rodas gada laikā pirms un pēc 
jaunā līguma noslēgšanas. Kur ir 
tas “saimnieciski izdevīgākais” pie-
dāvājums? Tikai liekas problēmas 
un pārmaksa. Mēs jau cenšamies 
kundzei izpalīdzēt, bet ne vienmēr 
izdodas, jo strādāju maiņās un iz-
vest tvertni uz ielas katru reizi ne-
spēšu. Uz nakti arī savu atkritumu 
tvertni atstāt baidos. Sazinājāmies 
ar domi, tur ieteica atkritumus šķi-
rot. Kā lai kundze katru reizi aiz-
staigā līdz šķirošanas vietai? Tas 
nav reāli!”

Apsekojot sievietes pagalmu, 
tiek noprasts, ka problēma ir arī ar 
būvgružiem, kurus nevar ievietot 
tvertnē. Taču kādā kārtībā tie no-
dodami atkritumu apsaimniekotā-
jiem, sievietei nav zināms. Iepriekš 
tos izveda “DOVA”, bet ar tagadējo 
kārtību iedzīvotāja nav iepazīstinā-
ta. Tā nu sēž kundzīte pagalmā, 
skatās uz būvgružiem un domā, 
kā to domes radīto “saimniecisko 
izdevīgumu” apsaimniekot. 

Pavasara darbus veicot, arī kai-
miņienei sakrājās vesels maiss 
ar dabas atkritumiem - vecajiem 
ziediem, lapām utt. Agrāk tos va-
rēja novietot blakus miskastēm, 
tagad tos neņem. Miskasti izgāž, 
bet papildus maisiņus nesavāc. Tā 
tie stāv caurām dienām. Arī viņas 
maiss jau vairākas dienas gozējas 
saulītē un bauda firmas transporta 
garām braukšanu. 

Jautāju - ko darīsiet, ja maisu 
nepaņems? Atbilde bija ļoti vien-
kārša: “Būs jāved uz mežu, jo sa-
dedzināt mēs savā mazajā pagal-
miņā nevaram.” 

Vērojot ikdienas firmas trans-
porta braukāšanu pa ielu, kaimiņie-
ne noteic: “Vai tiešām firma nevar 
vienoties, lai konkrētās iela atkritu-
mus visi nodot vienā dienā? Citādi 

vienam kaimiņam vienā datumā, 
otram citā. Kāds lietderīgums firmai 
braukāt turpu šurpu?”

Tā Dagdas novada iedzīvotāji 
karo ar novada “saimniecisko iz-
devīgumu”, bet valsts iestāžu atbil-
des liek aizdomāties, varbūt tomēr 
domes spēkos un pienākumos bija 
šo situāciju nepieļaut un novērst? 

Dagdas novada dome kādā 
rakstā oficiāli atzina, ka 2015. 
gadā tikai 47 % iedzīvotāju bija no-
slēguši līgumus par atkritumu ap-
saimniekošanu ar firmu ”DOVA”. 
Vēl kādā rakstā tā naski aicināja 
iedzīvotājus slēgt līgumus ar jauno 
atkritumu apsaimniekotāju, pretējā 
gadījumā tiks piemēroti sodi, kā 
to nosaka likumi un nolikumi. Par 
atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumu pārkāpšanu var tikt uzlikts 
naudas sods fiziskām personām 
70-700 EUR, juridiskām personām 
430-1400 EUR.

Izpētot Dagdas novada saisto-
šos noteikumus, tiek konstatēts, ka 
Dagdas novada pašvaldības pie-
nākumos ir ne tikai organizēt, bet 
arī kontrolēt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā adminis-
tratīvajā teritorijā. Tas nozīmē ne 
tikai kontrolēt firmu, kas sniedz pa-
kalpojumu, bet kontrolēt arī iedzī-
votājus - kā tie piedalās atkritumu 
apsaimniekošanā atbilstoši likumu 
prasībām. 

Ja Dagdas novada dome bija 
atbildīga par kontroli, kā gadījās, 
ka ar tik daudziem atkritumu ra-
dītājiem iepriekš līgumi netika no-
slēgti?

Kā tas ietekmēja kopējos ienāku-
mu firmai DOVA”? Kā tas ietekmēja 
firmas “DOVA” piedāvāto pakalpo-
juma cenu jaunajā iepirkumā? 

Iespējams, ja Dagdas novada 
dome būtu atbildīgāk pildījusi sa-
vus pienākumus iepriekš, esošā 
situācija netiktu radīta, tādējādi 
pasargājot novada iedzīvotājus no 
tik daudzām neērtībām, kuras ra-
dušās seku dēļ. 

Lai arī, salīdzinot uzņēmumu at-
kritumu apsaimniekošanas izmak-
sas, R. Nipers neņēma vērā faktu, 
ka SIA “Dova” piestādīja rēķinus 
iedzīvotājiem par saražoto atkritu-
mu “normu” uz cilvēku, ko tas it kā 
saražoja un šāda prakse, pielietot 
“normu” uz cilvēku, vairs netiek 
izmantota, kā gadās, ka Dagdas 
novada oficiālajos aprēķinos sā-
kotnēji sabiedrībai tiek minēts, ka 
uzvarētājfirma piedāvāja par 5 eiro 
zemāku cenu nekā “DOVA”, taču 
tagadējos aprēķinos visi pārliecinā-
mies, ka Dagdas dome apgalvo, ka 
šī starpība ir 7,83 eiro par vienu ton-
nu? Dome savā rakstā min, ka SIA 
“Clean R” piedāvātā cena sastāda 
0,07442 Eur/kg (74,42 EUR/t), bet 
SIA “Dova” piedāvātā cena sastā-
da 0,08225 EUR/kg (82,25 EUR/t). 
Kurš tad galu galā maldina sabied-
rību? Kurā variantā domei radās 
kļūda aplamu matemātisko darbību 
rezultātā? Kur radās šī starpība ne-
pilnu 2 eiro apmērā? Varbūt domei 
nav jāmaldina sabiedrība, vienā 
reizē minot pakalpojuma cenu bez 
PVN, otrā - ar PVN? 

Domei neredzēt savu lēmumu 
iespējamās sekas – ir labas pārval-
dības principa ignorēšana, kas godu 
un slavu sabiedrības acīs nevairo. 
Sevišķi, kad ar šīm sekām jāsamie-
rinās arī pašiem lēmuma pieņēmē-
jiem, maksājot par pakalpojumu dār-
gāk. Bet varbūt varēja nemaksāt?

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Radošo ideju labirinti Krāslavas pamatskolā

10. maija pēcpusdienā Krāslavas 
pamatskolā notika radošo darbu un tērpu 
skate ”Radošo ideju labirinti”, kurā 5.-9. 
klašu audzēknes demonstrēja tērpus, kas 
tapuši mājturības un tehnoloģiju stundās 
skolotājas Vijas Rabkevičas vadībā.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 
pabūt brīnišķīgā krāsu, mūzikas, dzejas, 
deju un tērpu pasaulē. Meitenes iejutās 
modeļu lomās un pārliecināti demonstrēja 
pašu darinātos priekšautiņus, krekliņus, 
pludmales somas un kleitas. Pašu dari-

nātam  tērpam vai 
aksesuāram ir  savs 
un neatkārtojams 
raksturs, kas  izceļ 
gan individualitāti, 
gan arī personīgo 
unikalitāti.  Meitenes 
tiešām var justies 
lepnas un gandarī-
tas par savu veiku-
mu, jo skatītāju ap-
lausi un ovācijas bija 
pierādījums tam, ka 
tērpi ir izdevušies. 

P a m a t s k o l ā 
darbojas arī alterna-
tīvās modes māksli-
nieki, kuri ar saviem 
tērpiem vairākkār-
tīgi ir pārstāvēju-
ši mūsu skolu arī 
starpnovadu skatēs 
Aleksandrovas in-
ternātpamatksolā. 
4.c. klases meitenes 
Jana Volka, Līga 

Volka, Iveta Švilpa un 6.b klases skolnieks 
Edgars Žavnerčiks ļoti atraktīvi  demons-
trēja  neparastos tērpus, kuru galvenā te-
matika bija gadalaiki. Paldies par radoša-
jām idejām skolotājai Dacei Samsonovičai.

 Skolas zālē varēja aplūkot arī sākum-
klašu skolēnu  radošos darbiņus, kuri radī-
ja priecīgu gaisotni zālē.

Lai ceļojums būtu krāsaināks, liela 
loma bija muzikālajiem priekšnesumiem. 
Ceļojumu atklāja  ansambļa “Podziņas” 
meitenes ar pavasarīgu dziesmu. Jāteic, 
ka meitenes ar skolotājas Valentīnas Ge-
kas gādību vienmēr ir glīti un gaumīgi sa-
postas, smaidīgas un profesionālas. Mo-
des demonstrējuma starplaikos skanēja 
ne tikai dziesmas, bet arī melodiska akor-
deona mūzika, dzeja un tika rādītas dejas. 
Deju grupa “KLAIVIA”, kuras nosaukums 
radies no dalībnieču vārdu pirmajiem bur-
tiem, klātesošos iepriecināja ar ļoti ritmisku 
deju. Pasākumu bagātināja arī pamatsko-
las moderno deju grupas trīs puiši, kuri 
rādīja pašu sagatavotu moderno deju. Abi 
deju kolektīvi pārstāv skolas bērnu klu-
bu “Spicais”. Ar īpaši lielām ovācijām tika 
sagaidīts pāris, kurš izpildīja balles deju - 
lēno valsi.

Pasākuma noslēgumā modeļu de-
monstrētājas vēlreiz tika aicinātas uz ska-
tuves. Skanēja pateicības vārdi, uzslavas, 
tika pasniegti pateicības raksti, dāvaniņas 
un ziedi.

Pasākumā piedalījās un to augsti no-
vērtēja arī Goda viesi - kādreizējā rokdarbu 
skolotāja Ģertrūde Leikuča un Krāslavas 
pamatskolas pirmais direktors Staņislavs 
Leikučs, skolas bijusī vizuālās mākslas 
skolotāja Lilija Tamma un skolotāja Irēna 
Zambare. Paldies  par atsaucību un to, ka 
esat kopā ar mums!

Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Krās- 
lavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas 
izpilddirektorei Sandrai Molotokai un LSK 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu ko-
mitejas un Røde Kors Nord-Trøndelag at-
balstītā projekta “Tikai kopā sapņi kļūst krā-
saini” koordinatorei, skolas psiholoģei Veltai 
Daņiļevičai par atbalstu un sadarbību.

Īpašs paldies bērnu vecākiem, jo, tikai 
kopā sadarbojoties, varēja doties šajā brī-
nišķīgajā ceļojumā  un izbaudīt radošo ide-

ju labirintu pasauli!
Šāds pasākums 

notika jau otro gadu. 
Atliek novēlēt, lai šī 
skaistā tradīcija tur-
pinātos.

Plašāka fotopre-
zentācija aplūkojama 
skolas mājas lapā 
www.kraslavaspsk.lv.

Pasākuma radošās 
grupas vārdā, Krās- 
lavas pamatskolas 

skolotāja Lāsma 
DZIRKALE

Alekseja GONČA-
ROVA foto

Mācības ir aizraujošas
Mācību priekšmetu nedēļu rīkošana 

Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolā jau 
kļuvusi par tradīciju. No 2. līdz 11. maijam 
notika Sociālo zinību nedēļa. Temats: “Ei-
ropas diena”. Mūsu metodiskās komisijas 
skolotāji sagatavoja interesantus un izzi-
nošus pasākumus, un par to dalībniekiem 
kļuva 5.- 12. klašu skolēni. Stundu muzejā 
5. un 8. klasēm organizēja sociālo zinību 
skolotāja L. Pizāne. Muzeja speciālists 
E. Danovskis kārtējo reizi pierādīja savu 
profesionalitāti un mīlestību pret darbu. Ar 
lielu interesi skolēni noklausījās stāstījumu 
un apskatīja izstādi “Biškopība Latgalē”. 
Atsauksmes par muzeja apmeklējumu bija 
tikai pozitīvas. Liels paldies mūsu skolas 
direktorei L. Senčenkovai un klases au-
dzinātājiem par palīdzību un atbalstu šī 
pasākuma organizēšanas gaitā. 6. un 7. 
klašu audzēkņi kopā ar vēstures skolotā-
ju А. Jakubovski piedalījās interaktīvajā 
spēlē “Vēstures labirinti”. Spēles mērķis 
– skolēnu analītisko spēju un loģiskās do-
māšanas attīstīšana. 10. un 11. klašu sko-
lēni pārbaudīja savas zināšanas par mūsu 
pilsētas vēsturi izzinošajā spēlē “Vēsture 
ap mums”, kura norisinājās Krāslavas 

vēsturiskajā centrā. Ļoti interesantu uzde-
vumu sagatavoja ekonomikas un vēstures 
skolotājs V.Kalnišs. Ar šīs spēles metodiku 
mēs iepazināmies sociālo zinību skolotāju 
kursos “Globālā izglītība”. 

9. maijā vidusskolēni (10.а, 11.аb, 
12.а klase) kļuva par Eiropas eksāmena 
dalībniekiem un uzrādīja diezgan labus 
rezultātus. 9.аb klašu skolēni iepazinās ar 
prezentāciju “Sveicam dzimšanas dienā, 

Eiropa!”.  Bet pēc tam tika izmantoti atgrie-
zeniskās saiknes paņēmieni: jaunieši pār-
baudīja savas zināšanas, izpildot vairākus 
uzdevumus. 

12.аb klase aktīvi piedalījās konferen-
cē “Bēgļi un Eiropa”. Skolēni sprieda par šī 
procesa cēloņiem, problēmām un sekām, 
par starptautisko humāno palīdzību bēg-
ļiem un par patvēruma meklētājiem Latvijā, 
izmantojot argumentus, faktus un, protams, 

savu viedokli. Mūsu skolā sociālo zinību 
skolotāji gan stundās, gan ārpusklases pa-
sākumos izmanto mūsdienīgas metodes un 
paņēmienus ar mērķi ieinteresēt skolēnus 
un palīdzēt viņiem izpētīt dažādus proce-
sus mūsu sabiedrībā. 

Ludmila KAIRĀNE, 
skolas sociālo zinību metodiskās

 komisijas vadītāja 
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Dievmāte ir arī mūsu māte

8. maijā, kad daba ietēr-
pusies savā krāšņajā lapu un 
ziedu rotā, mēs atzīmējām 
Mātes dienu. Bet visu skaisto 
dabas atmodas mēnesi katoļ-
ticīgie tradicionāli veltī savai 
debesu Mātei, godinot Vissvē-
tāko Jaunavu Mariju un lūdzot 
Viņas aizbildniecību pie Sava 
Dēla. 

Dievs paaugstināja Mariju 
pār visiem eņģeļiem un svēta-
jiem un apveltīja ar neskaitāmām 
žēlastībām. Dieva Dēla Māte ir 
vissvētākā starp sievietēm. Viņa 
ir arī mūsu māte un nemitīgi lūdz 
Dievu par mums. Tāpēc mēs 
Mariju godinām jo sevišķi.

Monika Mežaraupe ir viena 
no tām ticīgajām, kura uzskata 
Dievmāti par savu māti. Šī diev-
bijīgā sieviete, kura šogad ir no-
svinējusi savu skaisto 80 gadu 
dzīves jubileju, uz Krāslavu pie 
vecākās meitas no laukiem 
Naujenes pagastā, kur pavadī-
jusi pusgadsimta, pārcēlās tikai 
pirms četriem gadiem, taču Krā-
slavas sv. Ludvika Romas katoļu 
draudzē jau kļuvusi par savējo. 
Monika katru dienu piedalās Sv. 
Misē, iet pie dievgalda, daudz lū-
dzas, vasarā dežurē baznīcā un 
sagaida ciemiņus.

Monika visu dzīvi ir godi-
nājusi Dievmāti. Tāpat kā visas 
iepriekšējās paaudzes, arī Mo-
nikas ģimene atdeva godu Jau-
navai Marijai ar rožukroni rokās, 
kad vakarā visi pulcējās uz kopē-
jo lūgšanu, arvien no jauna svei-
cinot Viņu ar eņģeļa vārdiem un 
tādā veidā, it kā turēdamies pie 
žēlsirdīgās Mātes rokas, apdo-
mājot pestīšanas noslēpumus.

Pie Monikas dzimtajām 
mājām atrodas Bukštu sādžas 
krusts. Maijā visi steidzās agrāk 
pabeigt vakara darbus un vese-
lām ģimenēm pulcējās pie krus-
ta, lai slavētu Dievu un godinātu 
Mariju lūgšanās un dziesmās. 
Pār laukiem spēcīgi skanēja 
lūgums Dievmātei pēc aizbild-
nības pie Dieva ciešanās un 
bēdās, ejot caur dzīves vētrām. 
Viena no galvenajām maija diev-
kalpojumu lūgšanām gan baz-
nīcās, gan pie krustiem, bija un 
ir Vs. Jaunavas Marijas litānija. 
Pie krusta tika vilktas arī zīmītes 
- “značkas” ar konkrētu uzde-
vumu katram nākošajai dienai. 
Ticīgie centās šos uzdevumus 
godprātīgi pildīt, t.sk. bērni, kuri 
lielā skaitā pulcējās uz Dievmā-
tes godināšanu pie krusta.

Oktobrī, Rožukroņa mēne-
sī, katoļi katru dienu baznīcā 
vai mājās skaita Rožukroni par 
lielajām kristietības vajadzībām. 
Daudzi to dara katru dienu, tai 
skaitā arī Monika, paturot prātā 
Baznīcas Tēvu apgalvojumus, 
ka Marija ir pirmā Jēzus Kristus 
palīdze žēlastību dalīšanā. Pie-
mēram, sv. Bernards ir teicis: “Tā 
ir labpaticis Tam, kurš gribēja, lai 
mēs visu saņemam caur Mariju.”

Dievam ir patīkama Marijas 
godināšana, to Viņš ir parādījis 
visur ar neskaitāmiem brīnu-
miem, kurus Viņš dara to ticīgo 
labā, kuri griežas pie Viņa ar Ma-
rijas starpniecību. Arī Monikas 
lūgumus caur Dievmāti Kungs 
ir vairākkārt uzklausījis brīnu-
mainā veidā. Viens no tiem bija 
18-gadīgā mazdēla izdziedinā-
šana. Nekādi medikamenti un 
ārsti nespēja atrast līdzekļus, lai 
palīdzētu jaunietim samazināt 
augsto temperatūru, kas vairā-
kas dienas turējās 420 līmenī. 
Tas izdevās tikai pēc ļoti sirsnī-

gām lūgšanām Aglonas Dievmā-
tei. Caur vecmāmiņas un mātes 
lūgšanām Dievmāte brīnumainā 
veidā izglābusi arī otru 6-gadīgo 
mazdēlu nopietnas slimības ga-
dījumā.

Dievmāte vienmēr esot pa-
līdzējusi attālināties no grēka, 
pieaugot ticībā un paļāvībā uz 
Dievu tiem, kurus Monika bija 
veltījusi Dievmātes aizbildniecī-
bai un lūgusi palīdzēt viņiem kļūt 
par labiem Dieva bērniem.

Priekos un bēdās ticīgie 
izsenis ir devušies uz mariānis-
kajām svētvietām, kuras Dievs 
apveltījis ar brīnumainiem žē-
lastības pierādījumiem. Tāda 
svētvieta ir arī Aglona, kur Diev- 
māte “daudz žēlastību dāvāja 
bez gala”. Par to tiek dziedāts 
tā dēvētajā Aglonas Dievmātes 
himnā, ko katru reizi dzirdam 
procesiju laikā lielajos 15. au-
gusta svētkos.

Monika piedalījās svētceļo-
jumos uz Aglonu, vēl bērns bū-
dama. No dzimtās sādžas gru-
piņas toreiz devās uz Aglonu pa 
taisnāko ceļu - pa lauku un mežu 
taciņām. Vēlākos gados, kolho-
zu un sovhozu laikos, vajadzējis 
izdomāt dažādus viltus gājienus, 
lai atprasītos no darba un dotos 
pie Aglonas Dievmāmiņas. Līdz 
ar Atmodu varējis atkal brīvi ap-
meklēt starptautisko svētvietu 
lielajos augusta svētkos. 

Kad Aglonas bazilikā tika 
uzsākta nepārtrauktā Vissvētā-
kā Sakramenta adorācija, Moni-
ka ilgus gadus vienreiz mēnesī 
brauca uz nakts adorāciju un 
vairākkārt uz dienas adorāciju, 
lai izlūgtos Aglonas Dievmātei 
palīdzību sev, savējiem, Latvijai, 
tās tautai. Viņa to turpina darīt 
arī tagad. 

Daudzus gadus ticīgā se-
niore ir Dzīvā Rožukroņa pulciņa 
dalībniece. Bet Krāslavā viņa 
kļuva par Nemitīgā Tautas Ro-
žukroņa apvienības locekli un 
vienu stundu nedēļā veltī pilnā 
Rožukroņa lūgšanai par Latviju 
un mūsu zemes cilvēku vajadzī-
bām. 

Monika joprojām turpina iz-
just žēlsirdīgā Dieva gādību un 
Dievmātes aizbildniecību. Kā 
lielu dārgumu sirmmāmuļa gla-
bā bērnībā mātes dāvāto Aglo-
nas brīnumdarītājas svētgleznas 
vienkāršo fotogrāfiju. “To es lū-
dzu ielikt man rokās zārkā,” viņa 
pastāstīja. Šī vecākās paaudzes 
ticīgo pārstāve arī šodien kalpo 
par paraugu Māras zemes Vald-
nieces godināšanā, iedzīvinot 
maija tradīcijas, noliekot uz mai-
ja altāra pie Jēzus kājām caur 
Viņa Mātes aizbildniecību visas 
mūsdienu problēmas un vajadzī-
bas.

Genovefa KALVIŠA

Ticības lietasAugu aizsardzības līdzekļi mazdārziņu apsaimniekotājiem

Latvijā reģistrētie 3. klases augu aizsardzības līdzekļi 2016. gadā
Augu aizsardzības 
līdzeklis

Kultūraugs, kam paredzēts Kaitīgais organisms (slimība, kaitēklis)

Fungicīdi
Infinito Kartupeļi Kartupeļu lakstu puve

Gurķi, galviņkāposti, ziedkā-
posti, Briseles kāposti, brokoļi, 
sīpoli, puravi

Neīstās miltrasas

Revus 250 SC Kartupeļi Kartupeļu lakstu puve
Tomāti (gan segtās platībās, 

gan atklātā laukā)
Tomātu augļu brūnā puve

Gurķi, kabači, cukini, patisoni, 
ķirbji (segtās platībās)

Neīstā miltrasa

Penncozeb 75 DG, 
Pencozeb 80 WP

Kartupeļi Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu 
sausplankumainība

Score 250 EC Ābeles, bumbieres Kraupis
Bumbieres Bumbieru-kadiķu rūsa
Ķirši Kauleņkoku pelēkā puve, parastā augļu 

puve
Plūmes Parastā augļu puve
Burkāni Burkānu lapu sausplankumainība
Sakņu selerijas Seleriju lapu gaišplankumainība
Sīpoli, ķiploki Sīpolu lapu plankumainība, sīpolu rūsa
Galda bietes Lapu plankumainības

Insekticīdi
Karate Zeon 5 CS Kartupeļi Kartupeļu lapgrauzis

Ābeles, bumbieres Smecernieki, tinēji, zāģlapsenes, laputis, 
ābeļu lapu blusiņa, mazais salnas sprīž-
metis

Plūmes,ķirši Smecernieki, plūmju augļu tinējs, zāģlap-
senes, laputis, mazais salnas sprīžmetis

Galviņkāposti, ziedkāposti, Bri-
seles kāposti, brokoļi

Spradži, balteņi, kāpostu pūcīte, kāpostu 
cekulkode, laputis, tripši

Krāšņumaugi Laputis, tripši
Mavrik Zirņi Zirņu laputs, tumšais zirņu tinējs, svītrai-

nais zirņu smecernieks, pupu laputs
Pupas Svītrainais zirņu smecernieks, pupu la-

puts
Kartupeļi Persiku laputs, pabērzu laputs, kartupeļu 

laputs, kartupeļu lapgrauzis
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles 

kāposti, galviņkāposti
Spradži, persiku laputs, kāpostu laputs

Krāšņumaugi (atklātā laukā) Laputis, lapu blusiņas, vaboles 
Nīmazals e.k. Kartupeļi Kartupeļu lapgrauzis

Gurķi Laputis, tīklērce, tripši, siltumnīcu 
baltblusiņa

Tomāti Alotājmušas, laputis, tīklērce, tripši, sil-
tumnīcu baltblusiņa

Kāposti Laputis, kāpostu cekulkode, kapostu pū-
cīte, balteņi

Ābeles Laputis, sprīžmeši, augļu koku sarkanā 
tīklērce

Krāšņumaugi Alotājmušas, šaurspārnu kodes, laputis, 
tīklerces, siltumnīcu baltblusiņa

Sumi-alfa 5 e.k. Galviņkāposti, Briseles kāposti Spradži, balteņi, kāpostu pūcīte
Krāšņumaugi (līdz 50 cm) Laputis

Tiovits 80 d.g. Ābeles, bumbieres Īstā miltrasa, tīklērces
Plūmes, ķirši Kauleņkoku lapu sausplankumainība
Upenes Ērkšķogu Amerikas miltrasa
Zemenes Īstā miltrasa, zemeņu ērce
Dārzeņi Īstā miltrasa, parastā tīklērce
Krāšņumaugi Īstā miltrasa, parastā tīklērce

Limacīdi
Ferramol, Gusto Dažādi kultūraugi Gliemeži
Repelenti
Cervacol Extra, Plants- 
kids š.p., WAM extra

Lapu koki, skuju koki Repelenti pret meža zvēriem

Trico Lapu koki, skuju koki, vīnogas, 
melnais plūškoks

Repelents pret meža zvēriem

Herbicīdi
Betanal Zemenes Nezāles

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sa-
prot mazdārziņu kopēju šī brīža aktuālo problēmu 
par līdz šim populāro augu aizsardzības līdzekļu 
“Decis Mega”, “Efektors”, “Fastac”, “Kestac”, “Ditha-
ne NT”, “Ridomil Gold”, “Topas” nepieejamību dārz-
kopības preču veikalos, aicina mazdārziņu īpašnie-
kus nesatraukties, jo vēl aizvien viņiem pieejams 
samērā plašs augu aizsardzības līdzekļu klāsts, 
kas ļaus slimību un kaitēkļu masveida savairošanās 

gadījumos tikt galā ar nozīmīgākajām kultūraugu 
slimībām un kaitēkļiem. 

Augstākminētie iepriekš populārie augu aiz-
sardzības līdzekļi no trešās klases saraksta (ne-
profesionālais lietojums) izņemti, jo tie, ja tos lieto 
nepareizi (bez speciāla aizsargapģērba, ķīmiski iz-
turīgiem cimdiem, speciāla respiratora un gumijas 
zābakiem), lietotāja veselību var ietekmēt neatgrie-
zeniski.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 18. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi 
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 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15 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. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1.1
5.30 Vides fakti

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts nākotnei
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.10 100 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, 0.50 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Notikumu apskats
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.20 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 Mantotās tradīcijas

LNT
5.00 Karamba!

5.20, 4.50 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
kulinārijas skola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 20.35 Degpunktā
9.10, 2.00 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Bezmiegs Stambulā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Ārsti
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķe
18.55 Saška
20.35, 2.45 Ugunsgrēks
21.10 Mf. Zilās asinis
22.10 Mf. Varenais Niks
0.25 Nikita

TV3
5.00, 1.30 Tētuka meitiņas
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 11.00 Ņujorkas karalis

9.00, 17.00, 0.35 Kāsla metode
10.00 Havaji
14.30, 2.20 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tētis sprukās
22.35 Mf. Greislenda
23.35 Fors mažor

TV3+
5.00, 19.00, 2.05 Māja-2
6.00 Infomānija
6.30, 12.50 Тētuka meitiņas
7.25 Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.00, 15.00 Comedy Club
10.05 Comedy Batls
11.15 TV shop
11.30, 17.50 Univers
14.00, 20.05 Mūsu Krievija
16.05, 0.45 Urālu pelmeņi
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus   22.55 Mf.Dēmoni

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 Nr. 44
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs 
18.00 Runājam un rādām
19.45 Ņevskis
21.35 Profesionālis
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais 3.05 Asinszāle
5.00 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.10 Ziņas  6.35 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, 4.30 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra

21.45, 23.05 Dzenoties pēc 
pagātnes
23.50 Vakara Urgants
0.40, 5.55 EuroNews
1.25 Mf. Ja nu tā ir mīlestība?
3.10 Mf. Punkts, punkts, 
komats
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 0.40 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Humora raidījums
15.20 Dokumentāls projekts
16.25 Civilizāciju cīņa
20.50 Visbriesmīgākās epidē-
mijas
22.55 Pazīsti mūsējos
23.50 Gēni no citām planētām

ONT

Krimināls, notikumi

     17. maijā Ir iemesls!
Valērijas Novodvorskas dzimšanas diena 

Vēl pavisam 
nesen viņu varēja 
ieraudzīt televizoru 
ekrānos, taču tie bija 
nevis Krievijas fede-
rālie kanāli, bet tādi 
kā RTVi, “Doždj” un 
daudz retāk viņa bija 
redzama citās TV 
programmās. Visas 
viņas uzstāšanās, viņas viedok-
lis par sabiedrībā notiekošo un 
komentāri izsauca sašutumu vai 
sajūsmu. Palikt vienaldzīgam 
vienkārši nebija iespējams, jo 
viņas izteicieni vienmēr bija revo-
lucionāri, strīdīgi, ar nestandarta 
pieeju. Par viņu smējās tie, kuri 
neapgrūtināja sevi ar pārdomām 
par viņas teikto, kas baidījās mai-
nīt savu, propagandas uzspiesto, 
viedokli... Es redzēju viņu tikai 
vienu reizi...  1987. gada 7. no-
vembrī. Pēterburgā (tolaik vēl 
Ļeņingradā) notika mītiņš. Uz šo 
pirms tam nebijušo pasākumu 
studenti atnāca paskatīties kā uz 
kādu brīnumu, kas liecināja par 
pārbūves un demokratizācijas 
procesiem sabiedrībā. Mītiņa da-
lībnieku vidū es ieraudzīju neglī-
tu, korpulentu sievieti ar brillēm. 
Arī viņas balss bija dīvaina, pie-
glaimīga un kaitinoša. Klausīties 
viņu bija neērti, nekomfortabli. 
Jo nav komfortabli klausīties to, 
ko negribas dzirdēt. Mani pār-
steidza arī cits moments - kad 
šī dīvainā sieviete sāka runāt, 
jauniešu grupa skandēja: „Ļera! 
Aizver muti!” Skandēšana prak-
tiski pilnībā apslāpēja sievietes 
balsi. Radās jautājums, kāpēc 
šie cilvēki negrib, lai uzstātos šī 
dīvainā dāma? Un šo aktīvo preti-
nieku vidū es ieraudzīju studentu 
no mūsu institūta. Jau pēc mītiņa 
es pajautāju paziņam, kāpēc vi-
ņam nepatīk šī Ļera. Atbilde bija 
vienkārša: es viņu pat nepazīstu. 
Mums iedeva pa trim rubļiem, lai 
mēs paklaigātu, kamēr viņa uz-
stājas.” No Valērijas Novodvor-
skas baidījās jau tad... Taču arī 
pēc tam vienmēr centās pārvērst 
viņu par klaunu. 

Novodvorski - sena krievu 
muižnieku dzimta... Šīs dienas 
varones sencis bija viens no 
Ivana Groznija armijas koman-
dieriem. Viņš gāja bojā duelī ar 
Andreju Kurbski, kad nevarēja 
atrunāt viņu no bēgšanas uz Lie-
tuvu no Tērbatas... 

Valērijas māte bija viena no 

daudzajām Veselības 
ministrijas ierēdnēm, 
tēvs - kara inženieris. 
Vēl jaunības gados 
Valērija uzzināja no 
radiniekiem par re-
presētajiem ģimenes 
locekļiem, par no-
galinātajiem radiem, 
par Gulagu un par 

disidentiem. Un tieši tajos gados 
veidojās nākamās cilvēku tiesību 
aizstāves raksturs - neatkarīgs, 
tiešs, eksplozīvs. 

Skolu Novodvorska pabei-
dza ar sudraba medaļu, pēc tam 
iestājās Svešvalodu institūtā, 
Franču valodas nodaļā. Būda-
ma otrajā kursā, viņa izveidoja 
studentu pagrīdes grupu, kurā 
nopietni tika spriests par bruņo-
tās sacelšanās organizēšanu ar 
mērķi gāzt komunistisko režīmu 
PSRS. 1969. gada beigās Kremlī, 
kongresu pilī, viņa izplatīja skrej-
lapas ar pretpadomju dzejoļiem. 
Tika aizturēta un ieslodzīta VDK 
cietumā. Atbilstoši tā laika tradīci-
jai Novodvorsku pasludināja par 
psihiski slimu (slavenākā diag-
noze - šizofrēnija) un aizsūtīja uz 
ārstēšanos klīnikā.  

Divi “ārstēšanās gadi” ne-
salauza Valēriju. Iznākusi no 
klīnikas, viņa atkal sāka izplatīt 
aizliegto literatūru. Vairāk nekā 
desmit gadus Novodvorsku ne-
pārtraukti vajāja, vairākas reizes 
viņu ievietoja psihiatriskajās klīni-
kās, regulāri izsauca uz noprati-
nāšanu, rīkoja kratīšanu dzīvoklī. 
Bet savaldīt disidenti nebija vien-
kārši. Viņa pat mēģināja izveidot 
savu partiju, lai cīnītos ar PSKP... 

1988. gadā tāda partija pa-
rādījās - Demokrātiskā savienī-
ba. Neskatoties uz izsludināto 
demokratizāciju, partija eksistēja 
puslegāli, bet tās materiāli tika 
izplatīti un pavairoti, izmantojot 
rakstāmmašīnas un kseroksus. 
Pēc raksta “Heil, Gorbačev!” No-
vodvorsku apsūdzēja par PSRS 
prezidenta cieņas un goda aiz-
skaršanu.  

Pēc Padomju Savienības 
sabrukuma Valērija Novodvor-
ska aktīvi nodarbojās ar politiku. 
Viņas liberālie uzskati daudzus 
šokēja, sadarboties ar viņu at-
teicās daudzi zināmi opozicionā-
ri. Un tas viss viņas neatkarīgā 
rakstura dēļ, jo nebija iespējams 
viņu ietekmēt vai izmantot tās vai 
citas partijas interesēs. 

Valērija Novodvorska aktī-
vi aizstāvēja televīzījas kanālu 
“NTV”, kad 2001. gadā to gribēja 
pārveidot par valsts TV kanālu. 
Viņa aizstāvēja Krievijas tautu 
tiesības uz savu īpatnējo kultū-
ru, tradīcijām un dzimto valodu. 
Novodvorska pastāvīgi publicēja 
presē rakstus par galvenajām 
starptautiskajām problēmām. 
Viņa bija pārliecināta par to, ka 
kopš PSRS laikiem Krievijā neno-
tika nekādas izmaiņas, ka komu-
nistiskā ideoloģija tāpat kā agrāk 
tiek izmantota valsts pārvaldē, 
un disidente drosmīgi turpināja 
konfliktu ar varu. Varas pārstāvji 
atbildēja viņai ar vairākiem tiesu 
procesiem, izsmiešanas kampa-
ņu un politiskā klauna tēla izvei-
došanu. 

Neskatoties uz pastāvīgu 
presingu no varas elites puses, 
nevienam tā arī nebija izdevies 
apklusināt Novodvorsku. Daudzi 
sāka ievērot, ka Valērijas politis-
kās prognozes gandrīz vienmēr 
piepildās. Arvien pieauga tās 
piekritēju skaits, tika plānots iz-
veidot partiju “Rietumu izvēle”... 
“Mūžīgās disidentes” un “Krievu 
demokrātijas vecmāmiņas” nāve 
visiem bija pilnīgs pārsteigums. 
Oficiālais nāves cēlonis - sepse 
(asins saindēšanās), kas iestājās 
pēc pēdas strutaina iekaisuma. 
Novodvorskai nekad nebija laika 
sev un savai veselībai. Vairāk 
nekā pusgadu viņa patstāvīgi 
mēģināja izārstēt kājas traumu. 

Novodvorskas bērēs sapul-
cējās desmitiem tūkstoši cilvēku. 
Telegrammas ar līdzjūtībām atsū-
tīja Krievijas, Ukrainas, Gruzijas 
prezidenti. Atvadīties no cilvēku 
tiesību aizstāves atnāca visu 
Maskavā esošo vēstniecību pār-
stāvji... 

Novodvorska vienmēr bija 
ļoti vientuļa. Savas dzīves laikā 
viņa tā arī neizveidoja ģimeni, vi-
ņai nebija bērnu. Visu mūžu viņa 
mēģināja izmainīt savu valsti, 
padarīt to taisnīgāku un brīvāku. 
Ar savām īpašajām un daudziem 
nesaprotamajām metodēm... 
Revolucionāri visos laikos ne-
bija saprotami lielākai daļai sa-
biedrības, taču vēsturē ziņas par 
viņiem saglabājas daudz ilgāk 
nekā par citiem cilvēkiem. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Mācību ekskursija uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu
Bioloģijas skolotāju asociācija 

sadarbībā ar Salaspils Nacionālo 
botānisko dārzu piedāvāja iespēju 
iesaistīties Izglītības programmas 
aprobācijā.

5.maijā 25 Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 7., 8. klašu skolēni 
un divi skolotāji piedalījās šajās 
nodarbībās.

Nodarbību mērķis – padziļināt 
priekšstatu un zināšanas par augu 
daudzveidību, pilnveidot izprat-
ni par augu pielāgotību, attīstīt 
novērošanas prasmes, rosināt 
kritiski vērtēt, salīdzināt un inter-
pretēt datus.

Skolēni gida pavadībā iepazi-
na Salaspils Nacionālā botānis- 
kā dārza augu kolekcijas. Salas-
pils botāniskais dārzs piedāvā 
lielāko augu kolekciju Baltijā un 
vienu no lielākajiem dendrārijiem 
Ziemeļaustrumeiropā. Visvairāk 
skolēnus ieinteresēja un pārsteid-
za oranžērija, kas sastāv no 
četrām stikla siltumnīcām, ir ap-
tuveni 3300 kvadrātmetrus plaša. 
Tā ir lielākā un modernākā Baltijā. 
Katrā siltumnīcas nodaļā sakon-
centrēti augi, kuriem nepiecieša-
mi vienādi apstākļi gan gaisa 
mitrumā, gan temperatūrā, gan 
augsnes sastāvā. Klimatiskos ap-
stākļus kontrolē speciālas teh- ni-
skās ierīces. Šajā stiklotajā dārza 
pilī – oranžērijā aug vairāk nekā 
2100 augu dažādības. Oranžērijā 
augi aug augsnē, nevis podiņos. 

Skolēni apskatīja sukulentu kolek-
ciju, tropu augu kolekciju, kas 
atgādina džungļus, arī augus no 
pasaules sausajiem tropu un sub-
tropu apgabaliem. Skolēni vēroja 
eksotiskas orhidejas, arī tādus 
tropu augus, kuru augļus lieto-
jam un izmantojam ikdienā, kā, 
piemēram, banānus un kafijas 
koku. Oranžēriju padara vēl inte-
resantāku ierīkotas ūdenstilpnes, 
taciņas pār baseiniem, ar vīteņau-
giem apaudzētas arkas. Katrs 
skolēns varēja atrast un ieraudzīt 
kaut ko interesantu un neparastu.

Pēc ekskursijas skolēni pie-
dalījās nodarbībā “Sēklu un augļu 
izplatīšanās.”  Nodarbībā skolēni 
strādāja grupās, noteica sēklu un 
augļu izplatīšanās veidu un efek-
tivitāti, pētīja sēklas binokulāra-
jā mikroskopā un aprakstīja tās, 
centās atpazīt dažādu augu 
sēklas.

Diena pagāja jautri, radoši un 
interesanti. Mājupceļā skolēni dalī-
jās savos iespaidos. Secinājums ir 
viens – brauciens izdevās! 

Protams, bez atbalsta šī ek-
skursija nebūtu izdevusies, tāpēc 
skolēnu un skolotāju vārdā iz-
sakām lielu paldies Krāslavas 
novada domei, Aulejas pagasta 
pārvaldei un autovadītājam Jānim.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
bioloģijas skolotāja 

Līvija MALAHOVSKA  

Laika periodā 
no 06.05.2016. 
līdz 13.05.2016. Krās- 
lavas iecirknī tika reģistrēti 58 
notikumi. 
Būtiskākie:
•	 10. maijā Šķaunes pagastā au-

tobuss, kas izvadāja pa mājām 
vietējos skolniekus, sadūrās ar 
kokvedēju, kuru nepamanīja 
putekļos. Četrus skolniekus ar 
dažādām traumām nogādā-
ja Rēzeknes slimnīcā, divus 
no tiem mediķi pēc apskates 
palaida mājās. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

•	 Naktī uz 12. maiju Krāslavā, 
Kaplavas ielā, nenoskaidrotas 
personas, iekļūstot remontē-
jamā mājā, izdarīja elektroins-
trumentu - firmas “Makita” 2 
slīpmašīnu, perforatora un urbj- 
mašīnas, kā arī mazgāšanas 
iekārtas “Karcher” zādzību. 
Notiek kriminālmeklēšanas pa-
sākumi, vērsti uz vainīgo per-
sonu noskaidrošanu.

•	 6. maijā Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par 

to, ka Ezerkalna ciemā neno-
skaidrotas personas no pirts 
priekštelpas nozaga mūzikas 
centru ar vienu skaļruni. 

•	 12. maijā Indras pagasta ie-
dzīvotājs, 1985. g. dzimušais 
V., atrodoties policijas auto-
mašīnā, nogādāšanas laikā uz 
Krāslavas policijas iecirkni, no 
aizmugures mēģināja uzbrukt 
policijas darbiniekam, žņau-
dzot to. Sakarā ar šo notiku-
mu tika uzsākts kriminālpro-
cess, atbilstoši Krimināllikuma 
269.p.1.d., kur paredzēta sank-
cija - brīvības atņemšana līdz 5 
gadiem.

•	 13. maijā apm. plkst. 1.00 naktī 
M., dzim.1990.g., nepakļāvās 
policijas darbinieka likumīga-
jai prasībai apturēt transport-
līdzekli, taču bēgšanas laikā 
nesavaldīja svešo AUDI 80 un 
nobrauca no ceļa, izdarot divus 
kūleņus. Automašīnā atradās 
vēl 3 cilvēki, visi guva dažādus 
miesas bojājumus, viens tika 
nogādāts Daugavpils slimnīcā. 
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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, 13.05, 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, 23.25 Ziņas
19.30 Nākotnes zinātniskā pare-
ģošana 20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.20 Mf. Sieviete
23.40 100 g kultūras
0.40 Ķīmiskie ieroči. 
1.40 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 LTV 60
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 
12.40 Japānas atklāšana
13.10 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
19.10 Raja zina
20.05 Austrālija. Ceļojums laikā
21.10 100 g kultūras
0.15 Sporta studija
1.00 Zebra
1.15 Ekstremāli kadri 

LNT
5.00, 4.45, 10.05 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00 Martas Sjuartes kulinārijas 
skola  
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidījums 
900 sekundes
8.40, 1.35 Dzīvīte
9.10 Juvelieru klans
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Mīlestības viesnīca
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep!  14.55 Ārsti
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķe
18.55, 1.55 Saška 
20.35, 2.40 Degpunktā
21.10 Reanimācija
22.05 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
0.55 Čikāgas policija

TV3
5.00, 1.50 Tētuka meitiņas
5.50, 9.00 Kāsla metode
6.40, 13.00 Multfilmas  10.00, 
0.30 Smieklīgākie videoklipi
11.00 Ņujorkas karalis

12.00 Rozenheimas detektīvi 4
14.50, 2.20 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.00 Hokejs
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
20.20, 3.15 Bez Tabu
21.00 Kauli  22.00 Mf. Adrena-
līns: augsts spriegums
23.55 Kinomānija
1.00 Leģendas

TV3+
5.00, 19.00 Māja-2
6.00 Infomānija
6.30, 12.50Тētuka meitiņas
7.30Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.05, 15.00 Comedy Club
10.10 Comedy Batls
11.30 TV shop
11.45, 17.50 Univers
14.00 Mūsu Krievija
16.05 Urālu pelmeņi
20.10 Hokejs
22.35 Mf. Garām!
0.50 Mf. Mīla

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 Nr. 44
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Ņevskis
21.35 Profesionālis
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais  3.05 Asinszāle
5.00 Vasarnīcu lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 

0.40 Ziņas
6. 35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.50 Lai runā!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 3.35 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.40, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
20.00 Laiks  21.10, 23.05 Dzeno-
ties pēc pagātnes
23.25 Vakara Urgants
0.10, 5.55 EuroNews
0.55 Naktij tuvojoties
1.40 Mf. Nepabeigtais spriedums
3.15, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 1.05 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Visbriesmīgākās epidēmi-
jas  15.20, 23.10 Dokumentāls 
projekts
16.25 Civilizāciju cīņas
20.50 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.25 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, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona Х
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05 Tēvs Matvejs
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Gigantu liktenis
17.35 Baltkrievijas laiks
16.10, 23.50 Hokejs
19.20, 0.30 Interešu sfēra
20.00, 1.20 Melnā upe
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
1.05 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.05 TV barometrs
9.05, 16.15 Aizliegtā skola
10.05 Ekstrasensi - detektīvi
11.10 Reportieris
12.00, 17.25  Voroņini
13.30, 19.00 Nepiedzimsti skaista 
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods  20.10 Hokejs
22.30 Mf. Dārgumu mednieki 

CETURTDIENA,  19. maijs

PIEKTDIENA,  20. maijs 15.00 Saposies kāzām
16.00 Pēdējais īstais vīrietis
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 ziņas
19.30, 4.20 Bez tabu
21.00 Mf. 27 kāzas
23.15 Mf. Uzvari
1.25 Greislenda

TV3+
5.00, 3.25 Māja-2
5.50 Multfilmas
6.00 Infomānija
6.30, 12.50 Тētuka meitiņas
7.30 Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.00, 15.00 Comedy Club
10.10 Comedy Batls
11.15 TV shop
11.30, 17.50 Univers
13.55 Mūsu Krievija
16.05, 2.05 Urālu pelmeņi
19.00 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Rio
21.55 Mf. Mīlestība, sekss un 
Losandželosa
23.45 Mf. Elizabete

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 Nr.44
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana 
20.20 Ņevskis
22.05 Df. Barjera
0.05 Vairākums
3.15 Asinszāle  5.00 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, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Smieties atļauts
23.30 Vakara Urgants
0.30 Humora raidījums
2.05 1 in city
3.05 EuroNews
5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.30, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos!
6.20 Karavīri
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Civilizāciju cīņa
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.45 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 Laiks rādīs
16.20 Mf. Policisti un zagļi
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Kriminālnodaļa
22.45 Kas? Kur? Kad?
0.05 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.35 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
11.05, 15.25 Tēvs Matvejs
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
20.00, 0.05 Melnā upe
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Mf. Randiņš
23.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.15 Aizliegtā skola
10.10 Mītu grāvēji 
11.20 Es gribu to redzēt!
11.55 Voroņini
13.30 Nepiedzimsti skaista 
14.30 Ērglis un cipars
15.30, 0.40 PIN kods
17.25 Neredzamais cilvēks
18.35 Mf. Ekipāža
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.45 Reportieris

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.50 
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 Vienatnē ar visiem

15.10, 16.20 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Margarita Nazarova
22.55 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, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 15.25 Tēvs Matvejs
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas  13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Māja ar lilijām

17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
20.00 Mf. Diversants
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.50 Sporta diena
1.00 Ziņkārīgā Varvara

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.15 Aizliegtā skola

10.10 Mītu grāvēji 
11.20 Es gribu to redzēt!
11.55, 17.25 Voroņini
13.30, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
19.55 Ekstrasensi - detektīvi
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols  
0.15 Būt par cilvēku

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  11.15, 1.40 Alpu patru-
ļa  12.10 VIP
13.15 Saknes debesīs
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.55, 5.20 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks. 
20.30 Panorāma
21.15 Miglas krasts
23.25 Skutelis studijā
23.40 Latvijas šlāgeraptauja
0.40 Mf. Cienījamā sieviete
2.30 Zinātne – manas nākotnes 
pareģis
3.20 Midsommeras slepkavības
4.45 Sporta studija
5.05 Vai Rīga jau gatava?

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Melns. Sarkans. Zelta.
6.30 Euromax
7.00 Ceturtā studija
7.30 Te!
8.30 Ar sapni mugursomā
9.15 Enerģija – pilnīga kontrole
9.25, 3.25 Anekdošu šovs
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 1:1 
12.40 100 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
19.10 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna.
19.40 Aculiecinieks
19.55 Alternatīva izgāztuvei
20.10 Jaunība par jebkuru cenu
21.05 Tāda lūk opera!
22.00 Eirovīzija
0.20 Eiropa koncertos
1.15 Austrālija. Ceļojums laikā.
2.15 Japānas atklāšana
2.50 Neredzēti brīnumi. Japāna. 

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.40 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.20 LNT rīta ziņu raidījums 
900 sekundes
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.10, 1.45 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Mīla fjordos. Divas 
vasaras.
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Ārsti
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķe
18.55, 1.05 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā 
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.55 Tētuka meitiņas
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 11.00 Ņujorkas karalis
9.00, 17.00, 2.15 Kāsla metode
10.00 Kauli

Žurnāli maijā-jūnijā

Jauns izdevums “VIRTUVE”

Ilustrētajā rokasgrāmatā 
“VIRTUVE” apkopotas idejas 
un praktiski padomi, lai iekār-
totu sapņu virtuvi atbilstoši 
visām gaumēm un iespējām. 

Galvenās izdevuma sadaļas: 
•	 interjers,
•	 remonts, 
•	 energoefektivitāte, 
•	 tehnika, 
•	 saimniecība. 

Rokasgrāmatā apskatītas 
aktuālās tendences, dizaineru 
ieteikumi, pieci klasiskie stili. 
Izvērtētas studijas tipa un at-
sevišķās virtuves priekšrocī-
bas. Īpaši noderīgs būs dažādu 
darbvirsmu tests. Uzzināsiet, 
kāds ir pareizs un ērts apgais-
mojums, kādu plīti izvēlēties 
(no gāzes līdz indukcijas plītij) 
un kā orientēties katlu un pan-
nu piedāvājumā.

Izdevumā iekļauti arī 
vairāki praktisko darbu pie-
mēri: soli pa solim, kā montēt 
tipveida virtuves mēbeles, 
kā flīzēt grīdu, kā atjaunot 
darbvirsmu. Taču galvenais 
uzsvars ir likts uz plānošanu, 
kas nozīmē ne tikai izšķirties 
par virtuves dizainu, bet pār-
domātu ergonomiku un ener-
goefektivitāti. 

LEĢENDAS

Lai dziesma nenosalst! 
Nesen mūžībā aizgājušā Ojāra 
Grinberga repertuārā bija gan 
romantiskas, gan bezbēdīgas 
melodijas, un grūti iedomāties 
dzīvespriecīgāku cilvēku par 
populāro dziedātāju. 

Vilis Lācis – dievināts 
rakstnieks un režīma kalps. 
Savulaik būdams tautā iemī-
ļots un turīgs rakstnieks, Lācis 
metās politikā un kļuva par 
totalitārā režīma varasvīru. Vai 
viņš bija pārliecināts komu-
nists, vai nelabojams ideālists?

Renesanses laikmeta oli-
garhi. Mediči dinastija ilgu lai-
ku bija Eiropas bagātākā dzim-
ta, kuras ietekme sniedzās 
tālu ārpus Florences robežām. 
Taču pārmērīgās ambīcijas iz-
raisīja arī tās norietu.

Mocarts un Saljēri – lat-
viešu versija. Šis notikums 
dēvēts par “melnāko lappu-
si latviešu mūzikas vēsturē”. 
Stāstā par Emīla Dārziņa un 
Pāvula Jurjāna konfliktu sa-
stopama skaudība, viltība un 
zemiskums, un tas izvērtās 
traģēdijā.

Blakusstāvētāja efekts. 
Kitijas Dženovēzes slepkavība 
izraisīja satricinājumu sabied-
rībā, kad prese paziņoja, ka 
desmitiem aculiecinieku re-
dzējuši jaunās sievietes nāvi 
un nav reaģējuši.
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Tulkotāja

Z/S “Riekstiņi”
Baltinavas novadā pārdod:
- vasaras kviešu “Taifun” sēklu C2 kat.
- griķus “Anita Belarusskaja”, var izmantot pa-

vasara sējai.    Tālr. 29124081, 26475154

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, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019
SIA  “FORVEST”

Pērkam augošu mežu, mežu ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez dokumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi.  Meža izvedēja, forvardera pakalpoju-
mi. Pārdodam 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;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

Reklāmas un sludinājumi

Pērkona sezona 
ir sākusies!

Sertificēta zibensaizsardzī-
bas sistēmu izbūve.

 
Vācu materiāli, ātri, kvalitatī-

vi, ar garantiju. Pieņemamas 
līgumcenas.

Uzdāviniet sev mieru un dro-
šību!

Tālr. 29275604, 65625103

DAŽĀDI
Piedāvā darbu LIETVEDEI (B 
kat., labas latviešu valodas zinā-
šanas). Tālr. 27827666;
VAJADZĪGI zāģeri un pa-
līgstrādnieki meža darbos. Tālr. 
20263165;
Dzinēja galvu remonts. Tālr. 
27410544;
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. Celtņu un pa-
matu demontāža. T. 28601483.

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

Autoskola
“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas va-

dītāju kursos.
Sapulce 19. maijā plkst. 15.00. 

Dagdā, Ezera 3. 
Tālr. 29427803, 29455509.

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

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tū-
lītēja.     T. 28761515.

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

PĀRDOD

“VW Polo”- 1,9 SDi (universāls, 
2001.). Tālr. 26660984;
3-korpusu traktora arklu; siena 
ārdītāju. Tālr. 26127552;
vagotāju un elektroģeneratoru. 
Tālr. 26457688;
Jaunu ar benzīnu darbināmu 
trimmeri “Erman” (jaudīgs, ērts, 
90 eiro); benzīna zāģi “Erman” 
(65 eiro, ar komplektu). Tālr. 
28704679;
zirga grābekli, ragavas, ratus. 
LĒTI! Kultivatoru, jaunas sakas, 
2 ZID 5 motorus. Tālr. 26512996;
pirts katlu karstajam ūdenim, 
130 l, malkas garums līdz 70 cm. 
Tālr. 26526329;
sakarā ar pārcelšanos tiek pār-
dots visa dzīvokļa iekārta - mē-
beles, virtuves iekārta, boileris, 
sulu spiede, trauki utt. Viss labā 
stāvoklī. Tālr. 22059375;
govi un 2 grūsnas teles. Tālr. 
26111649, 29137709;
aitu mātes un jērus pēc izvēles. 
Tālr. 28693451;
cāļus (1-2 mēn.) Krāslavā. Tālr. 
28741066; 
auzas, kartupeļus. Tālr. 
28797057;
malku. Tālr. 29189194;
malku un dēļus. Tālr. 28139156;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
28381659;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
29128690;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

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

Policija meklē bezvēsts pazudušo Igo-
ru Margizjanovu, dzim.1976.g., kurš š.g. 
3.maijā aizbrauca nezināmā virzienā ar 
automašīnu AUDI 80 sarkanā krāsā ar 
melnas krāsas bagāžnieka pārsegu. Jeb-
kuru informāciju par minētās personas 
iespējamo atrašanās vietu lūdzam ziņot 
pa telefoniem 65603403, 112 vai personīgi 
policijā.

Policija meklē!

Piektd ien, 
20. maijā z/s 
pārdos jaunas 

dažādu krāsu dējī-
gu šķirņu vistiņas 
(4-5 mēn.), gaiļus un 
dējējvistiņas (10-12 
mēn.), pieaugušas pī-
les un paipalas. Pēc 
pasūtījuma diennakti 
veci un paaugušies 
šķiroti un mājas cāļi, 
broileri, zoslēni, tīta-
rēni, paipalas, Peki-
nas un Bašķirijas pī-
lēni, cekulpīles. Tālr. 
29142247, 29158908.

Aglona - 7.45, Šķel-
tova - 8.00, Grāveri 
- 8.15, Auleja - 8.35, 
Kombuļi - 8.55, Izvalta 
- 9.10, Borovka - 9.25, 
Kaplava - 9.55, Varna-
viči - 10.20, Krāslava 
(Ostas ielā) - 10.40, 
Skaista - 11.10, St. 
Skaista - 11.25, Kalnie-
ši - 11.40, Piedruja - 
11.55, Lupandi - 12.05, 
Indra - 12.20, Skuki 
- 12.35, Robežnieki - 
12.45, Asūne - 12.55, 
Dagda - 13.15, Ezer-
nieki - 13.35, Andzeļi 
- 13.50, Andrupene 
- 14.05, Mariampo-
le - 14.15, Jaunokra 
- 14.25, Priežmale - 
14.35.

Maija burvīgums

Ziedēšanas laiks                                                   Alekseja GONČAROVA foto

“Zelta sproga”

Uzsākt savu uzņēmējdarbību ir liels un dros-
mīgs solis. Katrs izvēlās strādāt jomā, ko pārvalda 
vislabāk. Dina Survilo ir meistare frizieru nozarē, un 
jau ilgāku laiku sapņoja par savu frizētavu. Viņas 
sapnis piepildījās pavisam nesen - 1. maijā, kad 
Dinas vistuvākie draugi un atbalstītāji pulcējās uz 

“Zelta sprogas” atvēršanu. Jā, tā ir nosaukta Dinas 
frizētava, kas atrodas pašā Krāslavas sirdī - Brīvī-
bas ielā 20. Jaunā frizētava citu vidū izceļas ar mūs-
dienīgu aprīkojumu, jo Dina piedāvā karstās šķēres 
un klimazonu. 

Laipni aicināti!                           Inga PUDNIKA
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