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Katoļu Baznīcā
Jūnijs - vissvētās Jēzus Sirds godināšanas mēnesis.
1.06. - sv. Justīns, moceklis.
3.06. - Vissvētās Jēzus Sirds svētki. Sv. Kārlis  Lvanga un viņa bied-

ri, mocekļi.
4.06. - Vs. Jaunavas Marijas Bezvainīgā sirds.
11.06. - Sv. Barnaba, apustulis.
13.06. - Sv. Antonijs no Padujas, priesteris un Baznīcas doktors.
24.06. - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana (lieli svētki).
29.06. - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils (lieli, obligāti svinami svētki).

Pareizticīgo Baznīcā
3.06. - Vladimiras Dievmātes ikonas piemiņa.
5.06. - Svētdiena par aklo.
7.06. - Jāņa Priekšteča galvas trešā atgūšana.
9.06. - Kunga Debesīs kāpšana (ļoti lieli svētki).
12.06. - I Vispārējā Koncila svēto tēvu piemiņa.
18.06. - Trīsvienības mirušo vecāku sestdiena.
19.06. - Svētās Trīsvienības svētki - Piecdesmitnīca (ļoti lieli svētki).
20.06. - Svētā Gara svētki (lieli svētki).
26.06. - Visu svēto svētdiena.
No 27.06. - Pētera gavēņa sākums.

Senpareizticīgo Baznīcā
9.06. - Kunga Debeskāpšana (ļoti lieli svētki).
No 13.06. līdz 18.06. - Mirušo vecāku piemiņas nedēļa.
19.06. - Piecdesmitnīca Sv. Trijādības diena (ļoti lieli svētki).
20.06. - Svētā Gara diena (lieli svētki).
No 21.06. līdz 26.06. - Trijādības svētās dienas.
No 27.06. - Pētera gavēņa sākums.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
11.06. - Sv. Barnaba, apustulis.
24.06. - Jāņa Kristītāja diena.
29.06. - Sv. Pēteris un Sv. Pāvils - apustuļi

Liturģiskais kalendārs jūnijā

Šodien numurā

1.jūnijā Brīvības ielā 16, durvis vērs 
jauns sadzīves tehnikas veikals.

Piedāvājumā pazīstamu firmu produkcija (Whirlpool, At-
lant, Snaige, Samsung, Nokia, LG). 

Bezprocentu kredīts.     Cenas Jūs patīkami pārsteigs.
Tālr. 27869688.

Atvadas no Skaistas skolas
2.lpp

Informācija zemnieku ievērībai
3. lpp

“Varavīksnes” laureātu parāde
4.lpp

Ko maijā skolā dara Salatētis?!
5.lpp

Latvijā un pasaulē
•	 Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards uzskata, ka lielākā 
daļa pašvaldību nespēj autono-
mi nodrošināt savas funkcijas, 
nav finansiāli pastāvīgas un 
saņem līdzekļus no Pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas me-
hānisma. Viņš atzina, ka valstī 
ir vairākas pašvaldības, kuras 
neatbilst likumā noteiktajām 
normām. Ministrs informēja - 
šobrīd ir iecerēts, ka pašvaldī-
bas apvienosies, lai risinātu da-
žādus jautājumus pakalpojumu 
nodrošināšanai. 

•	 Interese par valsts galvotajiem 
kredītiem mājokļa iegādei bijusi 
liela. Kopš pērnā gada sāku-
ma, kad programma sāka dar-
boties, galvojumi izsniegti jau 
vairāk nekā 2200 ģimenēm ar 
bērniem. Pagājušā gada no-
galē valsts atbalstītā daļa jau 
veidoja trešdaļu no visiem iz-
sniegtajiem hipotekārajiem kre-
dītiem, savukārt šogad pirma-
jos mēnešos tā jau bija puse no 
visiem aizdevumiem. Bankas 
uztraucas par papildu adminis-
trēšanu, kas būs nepieciešama 
nodevas iekasēšanai. Turklāt 
Ekonomikas ministrijas piedā-
vājums lielāku slogu uzliks ģi-
menēm ar vienu bērnu, kamēr 
uz divu, trīs un vairāk bērnu 
ģimenēm attieksies daļējais ko-

mercgalvojums.
•	 Vairākas ANO dalībvalstis izteiku-

šas rekomendācijas Latvijai sais-
tībā ar patvēruma meklētājiem, 
tostarp aicinājušas nodrošināt, 
lai apstākļi patvēruma meklētāju 
uzņemšanas centros atbilst starp-
tautiskajiem standartiem.

•	 Uzņēmums, kuram neveicas 
darbi ar Valsts ieņēmumu die-
nesta darbinieku formu šūšanu, 
nolēmis lauzt teju 300 000 eiro 
vērto līgumu. Par līguma lauša-
nu, ja par to paziņots savlaicīgi, 
kas ir divus mēnešus iepriekš, 
soda sankcijas nav paredzētas.

•	 Pērn Latvijā grūtniecības laikā 
vai neilgi pēc tam mirušas 12 
sievietes, kas ir lielākais skaits 
pēdējo desmit gadu laikā, lieci-
na jaunākie Slimību profilakses 
un kontroles centra dati (SPKC) 
par mirstību Latvijā. No pērn 
mirušajām sievietēm astoņas 
bija tādas, kas mirušas ar grūt-
niecību saistītu cēloņu dēļ, bet 
četru sieviešu nāves cēlonis 
bija netieši saistīts ar grūtnie-
cību.

•	 Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) prognozē, ka šogad  pir-
majā klasē mācības uzsāks 21 
107 skolēni, kas ir par 1000 
bērniem mazāk nekā pērn. 

•	 Āfrikas cūku mēris (ĀCM) pē-
dējo piecu dienu laikā ir apstip-
rināts 14 meža cūkām Vidzemē 

un Latgalē, tostarp arī Rēzek-
nē, liecina paziņojums Pārtikas 
un veterinārā dienesta (PVD) 
mājaslapā.  

•	 Irākas pilsētā Mokdadijā uz zie-
meļaustrumiem no Bagdādes 
svētdien uzspridzinājās terorists 
pašnāvnieks starp kafejnīcas 
apmeklētājiem, nogalinot vismaz 
septiņus cilvēkus, un atbildību 
par teroraktu uzņēmās džihādis-
tu grupējums “Islāma valsts”.

•	 Cenšoties nedrošos kuģos sas-
niegt Eiropu, Vidusjūrā starp 
Ziemeļāfriku un Itāliju pēdējo 
septiņu dienu laikā varētu būt 
noslīkuši 700 imigranti. Bojāgā-
jušo skaits ir aprēķināts, bals-
toties uz aculiecinieku stāstīto 
par trīs aizvadītajā nedēļā noti-
kušiem incidentiem.

•	 Kādā Parīzes parkā notikusi ne-
laime, kad zibens negaisa laikā 
saspēra 10 bērnus. Sešiem no 
zibens cietušajiem bērniem ne-
kavējoties bija nepieciešama 
medicīniskā palīdzība. Bērni 
guvuši plašus ķermeņa apde-
gumus.

•	 Eiropas Savienība (ES) piekt-
dien piemērojusi Ziemeļkorejai 
jaunas ekonomiskās sankcijas, 
paziņojot, ka Phenjanas rīcība 
rada “nopietnus draudus starp-
tautiskajam mieram un drošī-
bai”. 

Par trauksmes sirēnu iedarbināšanu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

informē, ka š.g. 2. jūnijā plkst. 10.00 uz 3 minū-
tēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mēr-
ķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas 
sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā 
arī konstatēt bojājumus vai traucējumus sirēnu 
darbībā.

Atgādinām, ka, izdzirdot trauksmes sirēnu signā-
lu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioapa-
rāti, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas 
iemeslu un nepieciešamo rīcību. 

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2016. gada 7. - 9. jūni-
jā radošās darbnīcas “Nāc un darbojies!” Krāslavas 
novada 6. – 8. klašu skolēniem. 

Sākums plkst. 10.00. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 65622095.  

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas
 7. klasēs skolēnus, kas ir beiguši  6. klasi. 

Vecāku iesniegums un skolēna liecība ir jāiesniedz Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina visus 
7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām, nepieciešamajām 
darba burtnīcām, nepieciešamības gadījumā – bezmaksas 
internātu.

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096. Organizatoriskā 
sapulce vecākiem 2016. gada 21. jūnijā plkst. 18:00.

Uz audekla attēlotās 
fantāzijas

Krāslava - radošu cilvēku šūpulis. 
Pilsētas daudzkrāsainā palete kļuvusi 
vēl bagātāka: skatītāju vērtējumam trīs-
padsmit darbus piedāvāja Jeļena Bluse. 
Tā ir viņas pirmā personālizstāde mūsu 
pilsētā. Tajā apskatāmi akvareļa, akrila 
un eļļas darbi.

Ar individuālo komersanti bija ie-
spēja iepazīties jau agrāk - Ziemas-
svētku tirdziņā. Interese par glezniecību 
ir likumsakarīga - Jeļena ir pabeigusi 
Zilupes Mākslas skolu. Bet Krāslava par 
otro dzimteni kļuvusi pirms sešiem ga-
diem. Veiksmīgs sākums - ģimene, dzī-
voklis, automašīna. Un tagad - realizēts 
radošās pašizpausmes sapnis. 

Laipni lūgti apskatīt izstādi Krāsla-
vas novada centrālajā bibliotēkā!

Aleksejs GONČAROVS

CSP informē2016. gada sākumā Latvijā par 17,1 tūkstoti 
iedzīvotāju mazāk nekā pirms gada

2016. gada sākumā Latvijā 
dzīvoja 1 milj. 969 tūkst. iedzī-
votāju, liecina Centrālās statis-
tikas pārvaldes (CSP) jaunākie 
dati. 2015. gadā iedzīvotāju 
skaits samazinājās par 0,86 % 
jeb 17,1 tūkst., salīdzinājumam 
-  2014. gadā iedzīvotāju skaits 
saruka par 0,77% jeb 15,4 tūkst.

Reģionu griezumā iedzīvo-
tāju skaits palielinājās tikai Pie-
rīgas reģionā (par 0,5 tūkst. jeb 
0,14 %). Savukārt vislielākais 
iedzīvotāju skaita samazinājums 
joprojām bija Latgales reģionā – 
par 5,6 tūkst. jeb 2 %. Iedzīvotāju 
skaits saruka arī visās republikas 
pilsētās, visvairāk – Rīgā (par 2 
258 cilvēku), Daugavpilī (1 149), 
Liepājā (631), Rēzeknē (572), bet 

vismazāk – Jelgavā (135). 
Pērn 17 no 110 Latvijas no-

vadiem iedzīvotāju skaits pieau-
dzis, 16 novados vairāk iedzīvo-
tāju ieceļoja nekā izceļoja, bet 11 
novados dzimstība pārsniedza 
mirstību.

2015. gadā Latvijā piedzima 
22,0 tūkst., bet nomira 28,5 tūkst. 
cilvēku. Jau četrus gadus pēc 
kārtas Latvijā palielinās dzims-
tība – dzimušo skaits uz 1 000 
iedzīvotāju pieauga no 9,1 2011. 
gadā līdz 11,1 2015. gadā. 

Salīdzinot ar 2014. gadu, 
2015. gadā nedaudz samazinā-
jās imigrantu, bet pieauga emig-
rantu skaits. Latvijā no citām 
valstīm ieradās 9,5 tūkst. cilvēku 
(par  0,9 tūkst. mazāk nekā 2014. 
gadā), no tiem 59 % bija Latvijas 

iedzīvotāji, kuri atgriezās Latvijā. 
Salīdzinot ar 2014. gadu, emig-
rantu skaits palielinājās par 1,1 
tūkst. un sasniedza 20,1 tūkst.

Iedzīvotāju skaits virs 
darbspējas vecuma (vecāki par 
62 gadiem) turpina palielināties 
– 2015. gadā tas pieauga par 0,6 
tūkst. 

Kopš 2011. gada pieaug no-
slēgto laulību skaits – no 5,2 laulī-
bām 2011. gadā līdz 6,9 laulībām 
uz 1 000 iedzīvotāju 2015. gadā. 
Mirstība saglabājās iepriekšējā 
gada līmenī – 14,4 mirušie uz 1 
000 iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka pa-
gājušajā gadā nedaudz pieauga 
zīdaiņu mirstība – miruši 90 bērni 
pirmajā dzīves gadā jeb 4,1 uz 1 
000 dzīvi dzimušiem (2014. gadā 
– 3,8).
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Atvadas no Skaistas skolas

Skaistas skola savu misiju ir GODAM iz-
pildījusi. Enerģētiskie un materiālie resursi 
arī ir izsmelti. 144 gadi ir nokalpoti izglītī-
bai.

Šīsdienas laiks radīja apstākļus, kas pie-
spieda rīkoties nežēlīgi attiecībā pret BĒR-
NU, lauku skolu, dzimto vietu.

Gudrie saka, ka grūtības norūda. Stiprie 
garā izturēs, slinkie - izsīks. Laiks parādīs, 
vai viss, kas notiek, notiek uz labu.

Tā vai citādi, mūs visus vienoja Skais-

tas skolas šūpulis, kur skolēni mācījās no 
skolotājiem, skolotāji no skolēniem. Starts 
katram bija savs. Dzīves mācību guvām 
atbilstoši savas apziņas līmenim un dzīves 
pieredzei.

Skola audzināja, izglītoja, attīstīja, mo-
dināja paslēptus talantus katrā no mums, 
mācīja cildenumu un cilvēciskumu.

Skolas tēls dzīvos mūžīgi, jo nekas ne-
kur nepazūd, tikai pārveidojas.

Atvadīties no pirmās skolas atbrauca 

visi, kam tā dzi-
ļi iesakņojusies 
sirdī. Siltas at-
miņas, klusuma 
brīži, pirmās 
skolotājas, pa-
teicības skolotā-
jiem paliks dzīvi 
mūžīgi. 

Aizkustināja 
1974. gada izlai-

dums. Salie-
dēti, vienoti 
pa te i c ības 
garā, viņi pa-
lika uzticīgi 
savai pirmajai skolai, skolotājai, kla-
sesbiedriem.

Viss ir palicis pagātnē.
Mums atliek tikai palūgties par 

Skolas Garu un ar vieglu sirdi atvadī-
ties no tās, laižot Skaistas skolas gais-
mekli Dieva valstībā.

Jaunajai paaudzei tiek dota iespē-
ja apgūt jaunu pieredzi savas dzīves 

ceļā, norūdīties, izmācīties un apzināties, 
ka visaugstākā laime ir nesavtīgs darbs 
vispārības labā. Lai Jūs pavada Cerība, 
Ticība un Mīlestība!

Ar Dievu, mīļā skola!

Viktorija URBANOVIČA, 
palieku uzticīga izglītībai un 

kultūrai

Viss. Skola slēgta
ANNA PEIPIŅA, žurnāla “Annas Psiho-

loģija” galvenā redaktore
Maija vidū es biju savas dzimtās 
skolas salidojumā. Kā jau tādās 
reizēs ierasts, viss bija sirsnīgi, 
mīļi un jautri. Tikai iemesls, kam 
par godu tika rīkots salidojums, ir 
skumjš. Šogad manu pirmo skolu 
slēdz. Slēdz Skaistas pamatskolu, 
kura pastāvējusi 144 gadus, tātad ir 
pat vecāka par Latvijas valsti. Sko-
lu, kura vienmēr, pie visām varām, 
bijusi latviskuma un inteliģences 
saliņa etniski un politiski raiba-
jā Latgales pierobežā. Viss, skola 
slēgta.
Kāds varas tehnoloģijām tuvu stāvošs 

cilvēks man reiz teica, ka lēmumi ne-
mēdz būt labi vai slikti - lēmumi var būt 
tikai pareizi vai nepareizi. No šāda vie-

dokļa raugoties, tas droši vien ir pareizs 
lēmums, jo bērnu tiešām kļuvis pavisam 
maz, pat sākumklasītes īsti nevar savākt. 
Jā, šādas skolas pastāvēšana mūsu ne-
mīlīgi reformējamajai izglītības sistēmai ir 
dārgs prieks. Galu galā - arī lauku bērni 
taču pelnījuši labu, kvalitatīvu izglītību, 
ko var sniegt tikai atbilstoši aprīkotas un 
apgādātas lielās skolas. Viņus atvedīs 
un aizvedīs uz pārdesmit kilometru at-
tālo pilsētas skolu. Bet ne par bērniem 
ir šis stāsts. Un pat ne par tiem dažiem 
skolotājiem, kas nu paliek bez darba, jo, 
protams, skola taču nav nekāda sociālās 
nodrošināšanas iestāde. Skola laukos 
vienmēr ir bijusi kas vairāk nekā tikai vie-
ta, kur māca rakstīt un rēķināt. Skola lau-
kos ir dzīvības zona.

Skola ir cerība. Tāpēc kārtējais lēmums 
par mazo skoliņu slēgšanu ir, protams, 
pareizs, tomēr arī slikts lēmums. Jā, bēr-
nu laukos ir maz, jo cilvēku laukos kļūst 
mazāk. Un šis process ir loģisks - sama-

zinās darbavietu skaits, un mākslīgi tās 
nez vai kāds radīs. Tomēr tie, kas tur dzī-
vo, ir pelnījuši pieklājīgu infrastruktūru - 
ceļus, sakarus, kultūras dzīvi un skolas. 
Pat ja tas ir, tā teikt, nerentabli un notiek 
uz valsts budžeta rēķina. Ja reiz budžets 
ir spējīgs pavilkt milzīgo valsts birokrātis-
ko aparātu, visus daudzos uzraugus un 
padomniekus ar viņu nesaprotamajām 
prēmijām, tad varbūt pāris desmitu for-
māli nerentablo lauku skoliņu arī varētu 
pavilkt?

Manuprāt, latviešu skolas slēgšana pie-
robežas novadā ir arī politiski tuvredzīgs 
lēmums. Tieši par to iedomājos, atcero-
ties, kā viena no mūsu ministrijām jau 
vairākas nedēļas veltījusi matu skaldī-
šanai saistībā ar Stambulas konvenciju, 
cenšoties pierādīt, ka tā patiesībā nav vis 
par vardarbību pret sievietēm, bet gan 
par vēlmi samaitāt mūs un mūsu bērnus 
ar dzimumu līdztiesības idejām. Ar to ne-
gribu teikt, ka konvencija ir perfekta. Vie-

dokļi tās saistībā var būt dažādi, kādam 
tā tiešām var arī nepatikt, kāds tur var sa-
skatīt nākotnes draudus, - tas viss ir pil-
nīgi normāli, tās ir katra tiesības, tā, galu 
galā, ir demokrātija. Man tikai nepatīk, ka 
daži politiķi šīs cilvēku bailes vai pārlie-
cību - lai kas tā būtu - veikli izmanto sa-
vas popularitātes vairošanai. Tā vietā, lai 
rīkotos, darītu un pieņemtu reālus lēmu-
mus nacionālas valsts nākotnes vārdā. 
Patiesībā, vienam tādam Latgales nova-
dam dziļi vienalga, kādas putas sakūluši 
daži politiķi. Bet nu jau arī šie kungi (un 
kundzes) var nomierināties - lai arī kon-
vencija parakstīta, neviens vairs mūsu 
bērnus ar nepareizajām idejām nesamai-
tās. Ja samaitās, tad varbūt kaut kur tur 
- Anglijā vai Īrijā, kur nu viņu ģimenes būs 
devušās. Jo te vairs bērnu nebūs. Viss, 
skola slēgta. 

Žurnāls “Ieva”, 2016. gada 25. maijs 
(Nr.21)

Skola (latīņu val.- skale) – garīgās izaugsmes kāpnes, kur no katra nākamā pakāpiena paveras 
plašāks apvārsnis un tiek dota iespēja celt savu apziņu mazliet augstāk. 

Pensionāru tiesībasSpāņu vizīte Krāslavā

Pagājušajā nedēļā Krāslavā viesojās 
Spānijas Tervelas (Teruel) provinces pārstāv-
ji. Tervelas province atrodas valsts centrālajā 
daļā, apmēram 4 stundu braucienā no Spāni-
jas galvaspilsētas Madrides.   

Braucienu organizēja viena no Spānijas 
vietējām rīcības grupām, kas tāpat kā mūsu 
biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, strādā 
ar LEADER programmu.

Viesiem tika noorganizēta ekskursija pa 
Krāslavu un sniegta iespēja baudīt Krāslavas 
novada kulināro mantojumu. Dienas otrajā 
pusē delegācijas pārstāvji tikās ar biedrību 
“Krāslavas rajona partnerība”, lai pārrunātu 
turpmākās sadarbības iespējas.

“Spāņus interesē sadarbība ar vietējiem 
tūrisma uzņēmējiem, lai varētu organizēt mar-
šrutu pa visu Eiropu, iekļaujot tūrisma maršrutā 
arī Krāslavu,”  informēja biedrības “Krāslavas 

rajona partnerība” valdes locekle Aina Dzalbe. 
“Spāņu uzņēmējdarbības pārstāvji iepazīs-
tināja ar trifeļu audzēšanas tradīcijām savā 
reģionā un interesējās, vai Latvijā arī audzē tri-
feles. Darba grupas rezultātā abu organizāciju 
pārstāvji vienojās turpināt attīstīt sadarbības 
kontaktus.”

“Spānijā bija krīzes periods, kad lauku 
iedzīvotāji meklēja iespēju pārcelties uz dzīvi 
pilsētās. Šī tendence bija saistīta ar nodarbi-
nātības iespēju meklējumiem. Lielākoties uz 
pilsētām pārcēlās jaunieši,” savā pieredzē  da-
lījās Spānijas vietējās rīcības grupas parstāvis. 
“Šobrīd lauku teritorijas sāk “atdzimt”, jo mēs 
sapratām, ka pēc iespējas vairāk jāatbalsta 
privātais sektors. Esot Latvijā, mēs ievērojām, 
ka šeit vairāk uzmanības tiek veltīts sabiedris-
kajam sektoram. Mūsu viedoklis ir – ja neat-
balstīsim privātos uzņēmējus, lauku teritorijās 
viss izmirs. Svarīgāks ir cilvēks, kurš strādā un 
pelna naudu, nevis cilvēks, kurš saņem naudu 
no valsts. Mēs atbalstām gan lielos, gan ma-
zos privātos uzņēmējus. Nav svarīgi, kāds lie-
luma ziņā ir uzņēmums, svarīgi – lai cilvēkiem 
ir darbs, kur var nopelnīt naudu.”  

Spāņiem ļoti patika mūsu daba, skaistā 
arhitektūra, kulinārais mantojums un atsaucī-
gie cilvēki.                           Iveta LEIKUMA

Tikšanās laikā ar Ozoliņas k-dzi, kuras 
raksts bija publicēts 13. maija avīzes nu-
murā, kārtējo reizi pārliecinājos par ierēdņu 
augstprātību, vienaldzību un atklātu bez-
darbību pensionāriem svarīgu problēmu ri-
sināšanā. Tāpēc publicēju izvilkumu no do-
kumenta, kas reglamentē “Krāslavas nami” 
ierēdņu pienākumus. Vēl 2008. g. 18.12. 
stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi 
Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma mak-
sa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu”. Šie noteikumi paredz 
sekojošus “Krāslavas nami” pienākumus:

* sastādīt dzīvojamās mājas uzturēšanas un ap-
saimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam,

* aprēķināt dzīvokļa īpašniekam maksu par dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,

* paziņot dzīvokļu īpašniekiem par maksas 
apmēru noteiktam laikposmam,

* informēt dzīvokļu īpašniekus par noteik-
tam laikposmam tāmē paredzētām izmaksām,

* sagatavot dzīvokļu īpašniekiem pārskatu 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaim-
niekošanas maksas izlietojumu kārtējā gadā,

* piecu dienu laikā pēc dzīvokļa īpašnieka 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniegt 
tāmi attiecīgā dzīvokļa īpašniekam,

* par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanas un apsaimniekošanas maksu nākošajam 
kalendārajam gadam rakstiski paziņo ne vēlāk 
kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim

Dzīvokļu īpašnieku tiesības:
* 30 darba dienu laikā pēc šī paziņo-

juma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki kop-
sapulcē pieņem lēmumu par dzīvojamai 
mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un ap-
saimniekošanas maksas apstiprināšanu 
nākamajam kalendārajam gadam, kā arī 
par dzīvojamai mājai nepieciešamo remon-
tdarbu plāna apstiprināšanu nākamajam 
periodam,

* pieņemot kopsapulcē attiecīgu lēmu-
mu, bez “Krāslavas nami” starpniecības, 
var nodrošināt dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala un koplietoša-
nas telpu sanitāro kopšanu,

* noraidīt “Krāslavas nami” piedāvāto 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un ap-
saimniekošanas maksu, vienlaikus izlemt 
par attiecīgas maksas noteikšanu vai par 
mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu,

* pēc dzīvokļu īpašnieku lūguma katru 
gadu līdz 1. aprīlim saņemt rakstisku pār-
skatu par iepriekšējā kalendārā gadā ie-
kasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Cien.pesionāri!
Esiet neatlaidīgi un izmantojiet likumī-

gās tiesības, pieprasot no jebkura līmeņa 
ierēdņiem viņu pienākumu savlaicīgu un 
godprātīgu izpildi!

Pensionāru tiesībsargs 
Zigmunds PAŠKEVIČS, t.27184037.

Veltījums

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, www.abo-
ne.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai perso-

nai
Juridiskai per-

sonai
Invalīdiem,  uzrādot aplie-

cību
1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
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Skolas kinofestivāla laureātu ekskursija:
 kino muzejs, baznīcas, pilis 

“Varavīksnes” vidusskolas 
kinofestivāla dalībnieki, labāko fil-
mu autori, ieguva balvu – iespēju 
doties ekskursijā uz galvaspilsē-
tu. Un loģiski, ka galvenais ap-
skates objekts bija Rīgas Kino 
muzejs. Diemžēl no idejas par 
Rīgas kinostudijas apmeklējumu 
nācās atteikties - sazvanīties ar 
Latvijas sapņu fabriku nebija ie-
spējams, un parādījās informāci-
ja par to, ka ekskursijas tur tagad 
vispār netiek organizētas. Taču šī 
skumīgā vēsts ekskursantu no-
skaņu nesabojāja, jo muzejs - tas 
arī ir interesanti. 

Kino muzejs labprāt pieņēma 
“Varavīksnes” vidusskolas kino-
mīļu grupu. Taču, pirms mēs no-
kļuvām vajadzīgajā vietā, mūsu 
grupai nācās nedaudz paklejot 
pa visattālākajiem Vecrīgas stū-
rīšiem. Galu galā mēs veiksmīgi 
tikām līdz Mazajai Peitavas ielai, 
par ko īpaši priecājās muzeja 
ekskursiju vadītājs, kas nav izlu-
tināts ar apmeklētāju pārpilnību. 

Muzejs piedāvā apskatīt di-

vas izstādes: “Kino skapis” un 
“Atminēt brīnumu”. Pirmā izstāde 
ar visai mūsdienīgām metodēm 
(katrā zālē ir skārienekrāni, pro-
jektori un tā tālāk) stāsta par kino 
vēsturi Latvijā - no pirmajiem ki-
noseansiem līdz XXI gadsimta 
sākumam. Ekskursijas vadītājs 
pret savu darbu izturējās ļoti 
nopietni. Viņš sāka savu stāstu 
ar kino pirmajiem soļiem – brā-
ļu Limjēru izgudrojumu, kā arī 
pievērsa mūsu uzmanību tam, 
ka cilvēka acīm piemīt apbrīno-
jama īpašība, kas dod iespēju 
uztvert 24 kadrus sekundē kā 
nepārtrauktu “dzīvu” attēlu. Un 
ekskursantiem no Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas tas viss 
šķita interesants un neparasts. 

Mēs bijām ļoti lepni, kad uz-
zinājām, ka mūsu novadnieku 
vidū ne tikai Sergejs Eizenšteins 
ir pasaules mēroga slavenība. 
Marija Leiko no 1917. līdz 1928. 
gadam tika uzņemta 26 mēmajās 
filmās Vācijā, un, bez šaubām, 
bija viena no tā laika Vācijas un 
Eiropas kino zvaigznēm. Eduards 
Tisē - praktiski visu Eizenšteina 
filmu operators, viņa domubiedrs 
un līdzautors. Lija Mara ir vēl vie-
na mēmā kino zvaigzne, filmas ar 
viņas piedalīšanos tika demons-
trētas visā pasaulē ar pārsteidzo-
šiem panākumiem. Džons Do-
reds - īstenībā Jānis Doreds - ir 
dzimis netālu no Cēsīm un bijis 
vienīgais ārvalstu kinooperators, 
kam izdevās slepeni nofilmēt Ļe-
ņina bēres 1924. gadā Maskavā. 

Viņa kinomate-
riālus gaidīja Ei-
ropa un visa pa-
saule, viņš iegāja 
vēsturē kā bez-
bailīgākais 20. 
gadsimta pirmās 
puses kinorepor-
tieris. Vilis Lape-
nieks - pirmskara 
Latvijas kinokla-
sikas, filmas 
“Zvejnieka dēls”, 
galvenais režisors, izcils latviešu 
emigrācijas darbinieks. Un tās ir 
tikai dažas slavenības, vispopu-
lārākie Latvijas kino vēstures pār-
stāvji... Ekskursijas dalībniekiem 
tika demonstrēti arī fragmenti no 
kinohronikas, kas tika nofilmēta 
Rīgā pagājušā gadsimta sāku-
mā, fragments no mēmā spē-
ļu kino, kas tika uzņemts mūsu 
galvaspilsētā vairāk nekā pirms 
simts gadiem. Lielu iespaidu uz 
visiem atstāja pagājušā gadsim-
ta 70. gadu kinokamera. Ar šo 
kameru tika uzņemtas daudzas 

jo daudzas kinofil-
mas, ar kurām 
mēs tagad varam 
lepoties. 

Mēs uzzi-
nājām par to, kā 
rodas kino - no 
scenārija līdz 
montāžai. Šajā iz-
stādē ir arī tā sau-
camais “plaukts”, 
kurā ir materiāli 
par cenzūru. To 
pašu, kas ne tik 
sen mums, ska-
tītājiem, nedeva 
iespēju ieraudzīt 
vairākus latviešu 
kinematogrāfistu 
talantīgos darbus. 

Ekspozīcijas 
otrā daļa stāsta 
par izcilākajiem 
animācijas filmu 
meistariem Latvi-
jā. Kurš gan nav 
redzējis tādas 

multenes kā “Zaķīšu pirtiņa”, 
“Kabata”, “Lietainā diena”. Bet 
“Avārijas brigādes” varoņi ieguva 
popularitāti ne tikai bērnu, bet arī 
pieaugušo vidū. Ekskursijas da-
lībnieki ne tikai uzzināja, kā top 
multfilmas, bet arī paši varēja ie-
justies mākslinieka-multiplikatora 
lomā. Bet muzeja spēļu istaba 
sajūsmināja ekskursijas visjaunā-
kos dalībniekus. Pēc iepazīšanās 
ar neparastām “rotaļlietām”, kas 
aizstāja gan kino, gan televīziju 
XVI - XIX gadsimta cilvēkiem, 
mūsu grupa devās pastaigā pa 
Rīgu. 

Brīnumainā kārtā mūsu 
maršruts veda pa tām pašām ie-
lām, kuras mēs redzējām muzeja 
kinohronikā, kā arī mēmās ak-
tierfilmas fragmentā, kas tika uz-
ņemta Rīgā. Pārliecinājušies par 

to, ka mūsu galvaspilsētas centrs 
simt gadu garumā nav ievērojami 
mainījies un ir tikpat elegants un 
izsmalcināts, mēs iesēdāmies 
skolas autobusā. Ceļojums turpi-
nājās.

Otrā brauciena daļa tika 
veltīta nozīmīgākajiem vēstures 
pieminekļiem Daugavas krastos. 
Pirmā pietura – Ikšķile, kur atro-
das Baltijā pirmās akmens pils 
un baznīcas drupas. Līdz diev-
namam, ko uzbūvēja, pateicoties 
pirmā Latvijas bīskapa Meinarta 
centieniem, pašlaik nokļūt nav 
iespējams, tāpēc mēs apskatījām 
to vismaz no attāluma, kā arī no-
klausījāmies viduslaiku leģendas 
par diženā sludinātāja dzīvi un 
darbību. 

Otrā pietura - Koknese. Vē-
rienīgās pilsdrupas, vieta, kur 
kādreiz atradās viena no bīskapa 
Alberta rezidencēm, pārsteidz 
ar saviem mērogiem arī šodien. 
Seni lielgabali, no kuriem ne-
viens nav šāvis jau aptuveni 400 
gadus, šaujamlūkas, pamatīgas 
sienas – tā ir dzīva vēsture.  Ta-
gad ir grūti iedomāties, ka pirms 
šī varenā nocietinājuma objekta 
rašanās kādreiz te bijusi koka 
pils, kas piederēja kņazam Vjač-
ko, kuram nav izdevies nostāvēt 
pretī spēcīgajiem bīskapa Alberta 
kareivjiem un nācās bēgt. Taču 
varēja iztēloties, kur varēja pa-
slēpt arhibīskapu Ioannu II pēc 
viltīgā Hansa fon Tīzenhauzena 
pavēles, jo šīs dzimtas pārstāvji 
centās nolaupīt un apcietināt Rī-
gas arhibīskapus, savus spēcī-
gos sāncenšus. 

Iespaidu šajā dienā bija 
daudz, un tad mūsu grupa de-
vās mājup. Ekskursijas dalībnieki 
vienbalsīgi secināja, ka arī nā-
kamajā gadā jau II kinofestivā-
la laureātiem ir vērts organizēt 
šāda veida ekskursiju. Par to, ka 
Otrais “Varavīksnes” vidussko-
las kinofestivāls notiks, neviens 
vairs nešaubās. Jau parādījušās 
jaunas idejas: iespējams, nākam-
gad festivāls tiks rīkots vairākās 
nominācijās, jo šī gada festivāla 
dalībniekiem šķiet, ka būtu inte-
resanti izveidot savu animācijas 
filmu. Dzīvosim - redzēsim!  

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto 

ATTĒLOS: Ekskursijas dalīb-
nieki pie ieejas muzejā; leģen-
dārā kinokamera; Kokneses 
pilsdrupas. 

Zemnieku ievērībai

Svaigpiena ražotāji saņems papildu
 valsts atbalstu 

Svaigpiena iepirkuma 
cena līdz 2016. gada 
aprīlim ir samazināju-
sies jau par 33% sa-
līdzinājumā ar 2014. 
gada jūliju, un tas ir 
viens no krasākajiem 
piena iepirkuma cenas 
samazinājumiem visu 
ES dalībvalstu starpā. 

Ražotājiem ieilgusī cenas 
lejupslīde rada lielus un neplāno-
tus zaudējumus. Pašlaik situācija 
piena nozarē ir kļuvusi ļoti sarež-
ģīta. 

Ir prognoze, ka sezonalitātes 
dēļ piena iepirkuma cena būs vēl 
zemāka par pašlaik esošo, tālab 
piena ražotājiem nepieciešams 
papildu atbalsts no valsts bu-
džeta. Tādēļ valdība otrdien, 24. 
maijā, atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) sagatavotos notei-
kumus par valsts papildu atbalsta 
piešķiršanu piena ražotājiem. 

Noteikumi paredz, ka valsts 
papildu atbalstu piešķir piena ra-
žotājam, ja viņš piegādājis pienu 
pārstrādei laikā no 2015. gada 1. 
oktobra līdz 2016. gada 30. aprī-
lim un ja pēc stāvokļa 2016. gada 
1. maijā ganāmpulkā ir reģistrē-
tas slaucamas govis vai teles, 
kas vecākas par 18 mēnešiem. 

Tāpat noteikumi paredz, ka 
valsts papildu atbalstu varēs sa-

ņemt tikai tie kritērijiem atbilsto-
šie piena ražotāji, kas līdz 2016. 
gada 10. jūnijam reģistrēti vieno-
tajā zemkopības nozares infor-
mācijas sistēmā.

Atbalsta aprēķināšanai un 
izmaksāšanai nepieciešamā in-
formācija par katra piena ražotāja 
piegādātā piena daudzumu un 
govju skaitu tiks iegūta no Lauku 
atbalsta dienesta apkopotajiem 
reģistru datiem. Ja piena ražotājs 
pienu tieši pārdod citas ES dalīb-
valsts pārstrādātājam, tad viņam 
piecu dienu laikā pēc noteikumu 
spēkā stāšanās jāiesniedz infor-
mācija Lauksaimniecības datu 
centrā par šāda piena daudzumu.

Atbalsta saņēmējus pēc no-
teiktajiem kritērijiem atlasīs, kā 
arī atbalstu aprēķinās un izmak-
sās Lauku atbalsta dienests.

Valsts papildu atbalsta kopē-
jais apmērs ir gandrīz 6,2 miljoni 
eiro. 

Precizēti nosacījumi marķētās 
dīzeļdegvielas piešķiršanai zemes apstrādei

Valdība 24. maijā atbalstīja 
Zemkopības ministrijas (ZM) 
sagatavotos grozījumus kārtī-
bā, kādā piemēro samazināto 
akcīzes nodokļa likmi marķē-
tai dīzeļdegvielai, ko izmanto 
lauksaimniecības produk-
cijas ražošanai un meža vai 
purva zemes apstrādei, kurā 
kultivē dzērvenes vai melle-
nes, un arī zemes apstrādei 
zem zivju dīķiem. 

Noteikumos precizētas nor-
mas, kas aktuālas marķētās dī-
zeļdegvielas ar samazināto ak-
cīzes nodokļa likmi piešķiršanai 
lauksaimniekiem 2016./2017.
saimnieciskajā gadā.

Noteikumi noteic, ka lauk-
saimniecības produkcijas ražo-
tājs ir tiesīgs saņemt marķēto 
dīzeļdegvielu, ja ir nodrošināti 
minimālie ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās vai akvakultūras 
produkcijas ražošanas. Tur-
klāt šajos ieņēmumos netiek 
ieskaitīts saņemtais valsts vai 
ES atbalsts, izņemot atbalstu, 
kas piešķirts pasākumā “Bio-
loģiskā lauksaimniecība” un 
“Agrovide un klimats”, turklāt 
šis izņēmums būs spēkā vēl ti-
kai 2016./2017.saimnieciskajā 
gadā piešķiramās dīzeļdegvie-
las apjoma aprēķinam, t.i., līdz 
2017. gada 1. aprīlim. Atbilstoši 
jaunajam regulējumam notei-
kumos arī precizēti pasākumu 
nosaukumi.

Turpmāk minimālos ieņē-
mumus par papildus dekla-

rētām zemes platībām 
rēķinās, ņemot vērā 
pēdējo vienotā platību 
maksājumu deklarēša-
nās periodu, nevis ie-
priekšējā gadā deklarēto 
zemes platību, kā tas 
bija līdz šim.

Prasību par ieņē-
mumiem no lauksaim-
nieciskās ražošanas 
nepiemēros jauniem 

lauksaimnieciskās produkcijas 
ražotājiem, kuri reģistrējušies 
laikā no iepriekšējā gada 1.ap-
rīļa līdz kārtējā gada 1. jūnijam. 
Tas nepieciešams tādēļ, lai 
minimālie ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas vai 
akvakultūras ražošanas netiktu 
pieprasīti arī tiem pretenden-
tiem, kas iepriekš reģistrējuši 
citu darbības veidu, bet laikā 
no iepriekšējā gada 1.aprī-
ļa līdz kārtējā gada 1. jūnijam 
Uzņēmumu reģistrā vai Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrējuši 
darbības veidu - lauksaimniecī-
ba.

Noteikumu 1.pielikumā 
minēto kultūraugu un to kodu 
saraksts papildināts ar jauniem 
nosaukumiem un kodiem un 
tiem atbilstošo piešķiramo deg-
vielas litrāžu uz hektāru, kā arī 
koriģēti esošie kodi Iekļaujot 
jaunus kultūraugu kodus, ne-
tiks palielināts piešķiramās dī-
zeļdegvielas daudzums, vienīgi 
tiks konkretizēts zemes izman-
tošanas veids.

Grozījumi paredz, ka tiem 
lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem, kas ir reģistrējušies 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS), LAD lēmumu par 
piešķirto marķētās dīzeļdegvie-
las daudzumu un lēmumu par 
atlikušo marķētās dīzeļdegvie-
las daudzumu turpmāk sūtīs 
elektroniski. 
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“Varavīksnes” laureātu parāde 
Ziedošais maija mēnesis, 

“Varavīksnes” vidusskolas vecā-
ku asambleja. Divdesmit otrā pēc 
kārtas! Lieliska tradīcija un tās 
nemainīgā prelūdija - skolas him-
nas izpildījums. Vārdi par to, ka 
“Varavīksnes” vidusskola ir darbs 
un svētki, mūsu krāsainā, labākā 
skola.  

Kultūras nama plašā zāle 
tikko ietilpināja visus svētku vie-
sus, un to vidū bija vairāk nekā 

divsimt apbalvoto – 
skolēni un viņu vecāki. 
Apbalvojumu pasnieg-
šanas ceremoniju papil-
dināja mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu 
priekšnesumi, kad sa-
vus talantus demons-
trēja dziedātāji un de-
jotāji – vismazākie un 
bez piecām minūtēm 
absolventi.  

Ar apsveikuma 
vārdiem klātesošos uz-
runāja skolas direktore 
Ludmila Senčenko-
va un novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks. Eiropā zinā-
mās skolas kolektīvs ir 
noskaņots ļoti pozitīvi 
– turpināt attīstību un 
jaunu projektu realizāci-
ju. Pirmo pateicību pa-
sniegšana un kopīgais 
foto ar tiem skolēniem, 
kuru vārdi 2015.-2016. 
mācību gadā tika ie-
rakstīti skolas Goda 
grāmatā. Priecīgi staro 
skolēnu sejas – Rihards 
Sorogovecs, Ļubomi-
la Abramova, Daniils 
Pantelejenko, Aleksa 
Maslovska, Igors Soro-
govecs, Guntis Ungurs, 
Ernests Jančevskis, 
Artūrs Rudaks, Jūli-
ja Žuravļova, Jeļena 
Ozerska un Nikola Ši-
rokaja.  

Pēc tam pasāku-
ma vadītāji, visjautrākie 
vecāki no pieaugušo Jautro un 
atjautīgo kluba komandas - Erna 
un Sergejs Jančevski - uzaicināja 
uz avanscēnu labākos no labāka-
jiem pirmo-otro klašu skolēnus, 
kas ieguva Goda rakstus. Bet 
augstāko apbalvojumu un „Gada 
skolēna” titulu ieguva Nika Nipā-
ne un Kevins Narkeļuns. Ziedi, 
skūpsti, dāvanas un ilgi, ilgi ap-
lausi. Un spilgts skatuvisks pār-
steigums – Aleksandra Boginiča 
balles deju studijas efektīgais nu-
murs – aizraujošu ritmu pavadīju-
mā. Galveno balvu pasniegšanas 
ceremonijas turpinājumā apsvei-
kumus sakarā ar titula “Gada 
skolēns” iegūšanu pieņēma Lija 
Ignatjeva, Daniels Pavlovičs, 
Reinhards Nemiro, Aleksandra 
Soročina, Karīna Andžāne, Dana 
Korjakina, Karīna Volkoviča, 
Artūrs Verigo, Edgars Sadovskis, 
Elvīra Jančevska. Vairāki laureāti 
pieņēma apbalvojumus skatuves 
tērpos. Tas vēlreiz apstiprināja 
to, ka talantīgi skolēni ir talantīgi 
it visā. Un par to uzskatāmi lieci-
nāja arī daudzveidīgā koncerta 
programma. 

Skanēja sirsnīgi pateicī-
bas vārdi, kas tika adresēti sko-
lotājiem: jo par teicamniekiem 
nepiedzimst – par tiem kļūst.  
Fotografēšana skolas arhīvam 
- labākie no labākajiem kopā ar 
iemīļotajiem pedagogiem. Kon-
certa programmas turpinājumā 
savus priekšnesumus visiem 
ieinteresētajiem skatītājiem dā-
vināja deju kolektīvi, tai skaitā 

favorīti – vidusskolēnu ansamblis 
“Vēsma” Valdas Timules vadībā. 
Izteiksmīgi dziedāja populārā 
grupa “Karamelīte” un citi skolas 
ansambļi. Koru uzstāšanās laikā 
skatuve atplauka kā maija pļava 
ar krāsainiem lakatiem vēja plūs-
mā. 

Un atkal pasākuma vadītāju 
pateicības vārdi: “Cienījamie ve-
cāki! Mēs ļoti labi zinām, ka visus 
savu bērnu panākumus jūs uztve-
rat kā personīgus sasniegumus. 
Un tas ir pareizi! Šodien jūs esat 
galvenie svinību vaininieki. Mēs 
aicinām savus apbalvojumus sa-
ņemt vecākus – Jeļenu Kučiku, 
Inesi Jurčenoku, Vitu Smirnovu, 
Jeļenu Moskviču, Natāliju Nar-
keļuni, Ināru Zukuli, Ingu Ungu-
ri, Jekaterinu Ogņevu, Mārtiņu 
Vanagu, Jūliju Šukeli, Nedeždu 
Pašņikovu, Žanetu Dembovsku, 
Ingrīdu Škagali, Svetlanu Ļebe-
devu, Ludmilu Silibitkinu, Tatjanu 
un Konstantīnu Kozačukus, Ritu 
Pimanovu, Dinu Stigeviču, Jeļe-
nu Soročinu, Diānu Suveizdu, 
Helēnu un Iju Maslovskus, Janu 
Ņekrasovu, Irēnu Unguri, Ilonu 
Eisaku, Jekaterinu Grodju, Oksa-
nu Tarļecku, Ilonu Dzalbi, Jeļenu 
Juhņeviču, Tatjanu Baranovu, 
Marinu Nipāni, Natāliju Kazlaus-
ku, Violetu Kņiksti, Jeļenu Čur-
guli, Valentīnu Stabulnieci, Irīnu 
Lukaševiču, Aļonu Dubovu, Na-
tāliju Drobiševsku, Danu Rudaku, 
Svetlanu Geibu, Annu Smertjevu, 
Olgu Jakoveli, Irēnu Žukovsku, 
bet Natāliju Zdanovsku apsveica 
arī dzimšanas dienā! Tā bija vis-
lielākā kopbilde, bet pirms fotose-
sijas savus vecākus ar ziediem 
apdāvināja viņu sekmīgie dēli un 
meitiņas. 

Pasākuma noslēgumā - īpa-
ša pateicība mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvu vadītājiem un 
asamblejas organizatoriem – Ri-
tai Andrejevai, Nadeždai Adamo-
vičai, Nadeždai Tadello, Valdai Ti-
mulei, Anželai Semjonovai, Ilonai 
Kolodņickai, Jevgēnijai Bižnai, 
Jevgēnijai Sergejenko, Ivanam 
Lukšam un ikgadējam režisoram 
Andrejam Jakubovskim. Sko-
las avīzes “Varavīksne” svētku 
izlaidumā arī tika publicēti visu 
2015./2016 mācību gada olim-
piāžu un konkursu uzvarētāju un 

laureātu vārdi. 
Galvenā dzīves jēga – bērnu 

un jauniešu dvēseles pilnveido-
šana. Diženais Stendāls rakstī-
ja, ka cilvēks dzīvo ne jau tāpēc, 
lai kļūtu bagāts, bet lai kļūtu lai-
mīgs. Arī pasaulē labākajā “Va-
ravīksnes” vidusskolā māca šo 
dzīves gudrību. 

Aleksejs GONČAROVS 

Otrās klases laureāts - Kevins 
Narkeļūns.

Sveic Krāslavas novada 
priekšsēdētājs G.Upenieks

Supervadītāji - Erna un Sergejs 
Jančevski.

Viņu vārdi ir ierakstīti Goda grāmatā.

Uz skatuves - Aleksandra Boginiča deju studijas audzēkņi.

Vecāko klašu laureāti

Malači - vecāki!

Māsas Širokajas - foto par 
piemiņu!

Pieejams atbalsts 
mežsaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumā 
“Ieguldījumi meža platību pa-
plašināšanā un meža dzīvot-
spējas uzlabošanā” 

Otrās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana notiks no 
2016. gada 27. jūnija līdz 2016. 
gada 27. jūlijam.

Pasākuma “Ieguldījumi me-
ža platību paplašināšanā un 
meža dzīvotspējas uzlabošanā” 
apakšpasākumā “Meža ieaudzē-
šana” atbalstāmās aktivitātes ir 
meža ieaudzēšana un kopšana, 
ieaugušas mežaudzes papildi-
nāšana un kopšana ar pieejamo 
publisko finansējumu EUR 4 000 
000 (četri miljoni euro).

“Meža ugunsgrēkos un da-
bas katastrofās iznīcinātu mež- 
audžu atjaunošana” atbalstu 
piešķir par meža atjaunošanu 
platībā, kurā atbilstoši Valsts 
meža dienesta atzinumam ir kon-
statēts ugunsgrēks vai dabas 
katastrofa (vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi), 
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, 
tāpēc šajā platībā mežs ir atjau-
nojams. Pieejamais publiskais fi-
nansējums ir EUR 500 000 (pieci 
simti tūkstoši euro).

“Ieguldījumi meža ekosis-
tēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai” atbalstā-
mās aktivitātes ir jaunaudžu re-
tināšana un jaunaudžu retināša-
na ar atzarošanu, neproduktīvu 
mežaudžu nomaiņa saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par koku 
ciršanu mežā, valdošās koku 
sugas nomaiņa baltalkšņa sugu 
mežaudzēs no 30 gadu vecuma 
vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Pieejamais publiskais finan-
sējums ir 5 000 000 EUR.

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz, izmantojot LAD elek-
troniskās pieteikšanās sistēmu 
vai ievērojot Elektronisko doku-
mentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā 
struktūrvienībā Zemkopības mi-
nistrijas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 
2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Lauksaimniecības un mež-
saimniecības daļa (tālrunis 
67027137).

LAD Klientu daļa (tālrunis 
67095000).

Žurnāli jūnijā

CITĀDĀ PASAULE
Skaņas masāžas meistare 

Inga Rancāne. Ārstē ķermeni ar 
Tibetas dziedošo trauku vibrācijām.

Dziedniece Maija Mandala. 
Palīdzu mosties no murga, ko sau-
cam par īsto realitāti.

Bioenerģētiķis Andžejs Rei-
ters. Vieds latvietis ir tas, kurš at-
vērts pasaules garīgām praksēm. 

Senču pūra lāde. Gudrības un 
ticējumi saimniecības darbos un 
ģimenes pavarda uzturēšanā.

Astrologs lēš dzīves ceļu. Ja 
likteni nosaka skaitlis 2.

Maģija skolai. Buramvārdi un 
rituāli teica-
mai atzīmei 
eksāmenā.   

 Rakst-
n i e c e s 
stāsts. Zā-
līšu vācējas 
kaķene.
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“Tiekamies maijā” jeb atgriešanās Krāslavā

Pirms sešpadsmit gadiem Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors Pēteris 
Postažs, atrodoties plenērā ar studen-
tiem mūsu pilsētā, iegriezās Vēstures un 
Mākslas muzejā. Te arī iepazinās ar Dzin-
tru Bukeviču, bet viešņas simpātijas pret 
pilsētu pie Daugavas pārvērtās karaliskā 

dāvanā: Pēteris Postažs nodeva muze-
ja krājumiem 26 gleznas. Viņa audekli 
glabājas Valsts mākslas muzejā, Latvi-
jas mākslinieku savienībā, viņa dzimtajā 
Jelgavā un citās pilsētās, kā arī Krievijā 
un citās valstīs, kurās godājamais māksli-
nieks ir piedalījies prestižās izstādēs. 

“Glezniecība ir visa man dzīve, es 
nemitīgi strādāju. Viss nāk un aiziet tālu-
mā, kaut ko no tā atstāju savos darbos. 
Ja kādreiz kāds gribēs organizēt izstādi 
par mani, tad visa radošā dzīve ir attēlota 
gleznās,”- stāsta par sevi Pēteris Postažs.

Dāvināto gleznu izstādes atklāšana 

notika Muzeju naktī, tāpēc to apmeklēja 
liels skaits cilvēku. Par vernisāžas atklā-
šanas muzikālo pavadījumu parūpējās 
vikārs Rodions Doļa, spēlējot kokli. 

Laipni aicināti satikties ar skaistumu!

Aleksejs GONČAROVS 

Ko maijā skolā dara Salatētis?!

Salatētis, kā zināms, nu jau sa-
sniedzis krietnu gadu skaitu, sācis 
sliktāk dzirdēt. Klausījies jaunākās 
ziņas un frāzē “mācību gada bei-
gas” saklausījis tikai pēdējos divus 
vārdus. Steidzami ķēris dāvanu 
maisu un steidzies pie bērniem 
uz Krāslavu. Pirmā ceļā gadīju-
sies  Grāfu Plāteru vārdā nosauk-
tā Poļu pamatskola. Sadzirdējis 
bērnu balstiņas, nokļuva aktu zālē. 

Tas nu gan bija pārsteigums 
visiem klātesošajiem, bet visvai-
rāk, protams, pašam Salatētim. 
Viss kā nākas – bērni glīti sa-
posušies dzied dziesmiņas un 
dejo, bet kas tad tas – eglītes 
vietā ziedošu ceriņu zari!

Nācās Salatētim paskaid-
rot, ka kārtējais mācību gads 
tuvojas noslēgumam un šo-
dien Krāslavas Grāfu Plāteru 
v.n. Poļu pamatskolā pirmssko-
las izglītības vecuma grupā tiek 
svinēts izlaidums. Seši no divpad-
smit grupas bērniem ir veiksmīgi 
apguvuši pirmsskolas izglītības 
programmu un šī gada 1.septem-
brī sāks mācības savas skolas 
1.klasē.

Salatētis tika laipni aicināts pie-
dalīties svētkos, ko viņš ar prieku 
arī darīja. Bērni demonstrēja iegū-
tās zināšanas un prasmes kopīgās 
rotaļās, dziesmās un dejās. Bērni 
bija tik priecīgi par to, ka drīz ar lep-
numu varēs teikt – “Esmu Krāsla-
vas Grāfu Plāteru vārdā nosauk-
tās Poļu pamatskolas 1.klases 
skolēns!”, ka pat Salatētim radās 
vēlēšanās mācīties šajā skolā. Tad 
nu tika sarīkots pārbaudījums – vai 
Salatētis zina, kas jāliek skolas 
somā? Par nožēlu, Salatētis zau-
dēja sacensībās ar topošo skolnie-
ci, jo atšķirībā no pirmsskolnieces 
bija salicis skolas somā pavisam 
neatbilstošas lietas… Tad nu Sa-
latētim no uztraukumiem palika 
pavisam karsti un viņš, pirms tam 

apsveicis un apdāvinājis bērnus, 
devās atvēsināties skolas lielajā 
ledusskapī. 

Tikmēr svētki turpinājās. Tie 
bija patiešām priecīgi svētki, jo at-
šķirībā no skolas izlaidumiem, pēc 
vasaras brīvlaika bērni satiksies at-
kal, lai draudzīgi turpinātu mācības 
mīļajā skolā. 

Pēc svinīgās pasākuma daļas 

bērni devās uz savu pirmsskolas 
grupu, kur vecāki bija sarūpējuši 
bērniem gardu mielastu. Šeit man 
bija iespēja sarunai ar pirmsskolas 
skolotāju Innu Vaivodišu un topošo 
skolēnu vecākiem.

- Kā jūtaties pavadot savus au-
dzēkņus uz skolu, skolotāj?

- Ir liels gandarījums par to, 
ka mani audzēkņi ir gatavi doties 
uz skolu, un vienlaicīgi jūtos bēdī-
gi, jo man pietrūks mūsu ikdienas 
saskarsmes. Mūsu pirmsskolas 
izglītības grupā bērni tiek pieņemti 
no četru gadu vecuma, ar dažiem 
no viņiem bijām kopā trīs gadus. 
Ar šiem bērniem mēs jau varējām 
saprasties no pusvārda, tāpēc šķir-
šanās ir grūta. Tomēr, mūsu skolas 
bērni ir ļoti draudzīgi, un es zinu, ka 
viņi bieži apciemos arī mūsu gru-
pu, tiksimies kopējos pasākumos 
un svētkos. Mācībās vēlu viņiem 
saņemt tikai 10! 

Mūsu grupā izglītību nākošajā 

mācību gadā turpina seši bērni un 
protams, es gaidu arī jaunus bēr-
nus. Visi laipni aicināti uz mūsu 
pirmsskolas izglītības grupu. 

- Vai esat apmierināti ar bērnu 
sagatavotību pamatizglītības ap-
guvei Poļu skolā?

Visi klātesošie vecāki atbild ap-
stiprinoši. 

- Bērni skolai sagatavoti ļoti 
labi. Iepriecina arī tas, ka ikvieni 
svētki, tapat kā šis izlaidums, vecā-
kiem tiek gatavoti kā pārsteigums. 
Bērniem ir piekodināts visu turēt 
noslēpumā. Vienīgā palīdzība – 
sapost bērnu svētkiem.

Sarmītei Bokai Poļu pamat-
skolu apmeklē trīs bērni – Santa 
mācās septītajā, Raivis ceturtajā 
klasē, pirmsskolu pabeidza Jūlija, 
kura turpinās apmeklēt skolu jau 
kā skolniece. Sarmīte ir ļoti apmie-
rināta ar bērnu sekmēm un bērnu 
audzināšanu skolā.

Valentīna Stabulniece, Dmitrija 
audžumamma, ir priecīgi pārsteig-
ta par to, ka zēns izlaidumā lieliski 
norunāja dzejoli latviešu valodā, 
kaut gan pirms divām nedēļām, 
kad zēns sāka apmeklēt pirmssko-
las grupu Poļu skolā,viņš neprata 

valsts valodu. 
- Kāpēc Jūs izvēlējāties iz-

glītot savus bērnus Poļu pamat-
skolā? 

- Šeit ir ļoti draudzīga at-
mosfēra. Gan starp skolēniem, 
gan pedagogiem, gan skolas 
darbiniekiem un vecākiem. Bēr-
ni netiek „šķiroti”. Ne katrs bērns 
var būt paraugbērns, šajā skolā 
katram bērnam tiek meklēta un 
atrasta pieeja.

Skolēniem ir labas sekmes 
un sasniegumi - Santa Leitāne 

šogad Latviešu valodas olimpiādē 
starp skolām, kas  īsteno mazā-
kumtautību izglītības programmu 
Krāslavas novadā, ieguva 1.vietu, 
Amanda Bidzāne – 2.vietu.

Valentīna Sta-
bulniece: “Dzirdēju 
no šīs skolas vecā-
kiem ļoti labas at-
sauksmes, tāpēc no-
lēmu, ka  Dmitrijam 
šeit būs labi. Zēns 
tiešām ir apmierināts 
un priecīgs.”

– Gada sāku-
mā Jūsu vadītajai 
skolai bija jāpārdzī-
vo pamatīgs stress 
sakarā ar jautāju-
mu par skolas likvi-
dēšanu. Vai šobrīd 
esat droši par sko-
las pastāvēšanu 
nākotnē?

Česlava Ko-
zlovska, Grāfu 

Plāteru vārdā nosauktās Poļu 
pamatskolas direktore:

- Mazliet no vēstures... 
28. janvārī Krāslavas nova-
da domes sēdē tika risināts 
jautājums par Krāslavas gr. 
Plāteru v.n. Poļu pamatskolas 
reorganizēšanu. Tika pieņemts 
lēmums, ka skola netiks reor-
ganizēta, ja Polijas puse finan-
sēs skolas uzturēšanu. Līdz 
šī gada 1.martam no Polijas 
Republikas vēstniecības konta 
tika pārskaitīta nepieciešamā 
summa uz Krāslavas novada 
domes kontu.

Skolas kolektīvs pateicas 
Polijas Republikas vēstniecībai par 
pozitīvu jautājuma risinājumu.

Skolas pastāvēšanas liktenis 
interesē Krāslavas iedzīvotājus, jo 
daudzi vecāki vēlas savus bērnus 
skolot mūsu skolā, bet viņus uz-
trauc jautājums par skolas nākotni.

Pateicamies visiem vecākiem, 
kuri tic un cer, ka Poļu skolas pa-
stāvēs vēl ilgus gadus, un iesnie-
dza iesniegumus nākamajam mā-
cību gadam.

Šogad skola iesniedza Polijas 
Republikas Ārlietu Ministrijai trīs 
projektus.

1.projekts sais-
tīts ar 1. klases 
skolēnu nodrošinā-
šanu ar skolas mā-
cību piederumiem 
(uz vienu skolēnu 
atvēlēti 150 eiro), 
2. projekts saistīts 
ar jaunpienācējiem  
un sociāli mazno-
drošinātājām ģi-
menēm (saņems 
skolas mācību 
piederumus) un 3. 
projekts saistīts ar 
vasaras nometni ar 
20 vietām.

Polijas Repub-

likas vēstniece Rīgā  Ewa Dębs-
ka un Polijas Republikas  konsuls  
Wojciech Kraj  pēdējā tikšanās 
reizē maijā ar skolas kolektīvu, 
ar Krāslavas novada domes IKN 
vadītāju L. Miglāni un poļu biedrī-
bas  Krāslavas nodaļas “Strumieņ”  
priekšsēdētāju J. Dob- ķeviču, 
izteica vēlēšanos atbalstīt skolas 
darbību un palīdzēt risināt jautā-
jumu par skolas tālāko pastāvēša-
nu.”

Pateicos par iespēju piedalīties 
svētkos un interviju!

Iveta LEIKUMA
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 1. jūnijs
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, 14.50 Top-Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.00 Top-Shop piedāvā
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki
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

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Citādi latviskais 
9.10, 0.05 100 g kultūras. 
Personība
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Pludmale
11.50, 20.00 Kalnu patruļa
12.40 Automoto raidījums nr.2
13.10 LBL finālspēle
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.25 Eiropa fokusā
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkti uz i
20.55 Izzināt Japānu 2
22.05 Pārmantotās tradīcijas
23.05 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 

apskats
0.55 Nedēļas apskats

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.05 Dzīvīte
9.10 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Pavasaris iesācējiem
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
17.50 Ziņas sešos
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 2.05 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Non-Stop. Tiešais reiss

0.15 Dzimuši policisti
1.25 Nikita

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Kāsla metode
6.40, 13.10 Multfilmas
9.00 Mf. Nakts muzejā
11.10 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 2.00 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
17.00 Mf. Vecāku uzraudzībā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā
0.35 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 1.35 Māja-2
6.00, 12.10 Тētuka meitiņas

7.15 Ēd un tievē
7.55 Astoņdesmitie
8.25, 14.15 Comedy Club
9.30, 15.20 Comedy Batls
10.40 TV shop
11.55, 16.30 Univers
13.05, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus 
23.15 Mf. Kāda vampīra stāsts

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 Likteņa zīmes
14.50, 2.05 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs 
18.00 Runājam un rādām
19.45 Ņevskis
21.35 Profesionālis
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Brāļi

3.20 Pseidonīms “Albānis”
5.10 Mežonīgā pasaule

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.100 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Zvaigžņu suņi
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.20 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.05 Prakse
23.55 Vakara Urgants
0.40, 5.55 EuroNews
1.25 Mf. Nevar būt!
3.10 Mf. Cilvēki okeānā
5.10 Smieklīgi videoklipi

31. maijā Ir iemesls!
Vestminsteras pils torņa pulksteņa, slavenā 
Bigbena (Lielā Bena) dzimšanas diena 

Britu impērijas 
galvenais pulks-

tenis ir pasaulē slavenākais pulkste-
ņa mehānisms pasaulē. Ilgu laiku šis 
pulkstenis bija ne tikai vislielākais, bet 
arī visprecīzākais pasaulē. Tagad tas 
ir pasaulē precīzākais pulksteņa me-
hānisms, jo amerikāņi, kurus iedves-
mo mūžīgā sacenšanās ar Angliju, 
radīja lielāku pulksteni un uzstādīja to 
Mineapolisas rātes tornī. Taču izvei-
dot visprecīzāko pulksteņa mehānis-
mu viņiem tā arī nav izdevies.  

Londonā ir daudz ielas pulksteņu. 
Ir grūti atrast pilsētā kādu vietu, kur 
nebūtu iespējas uzzināt pareizu laiku. 
Londonas iedzīvotājiem patīk precizi-
tāte, viņi pieraduši vienmēr un visur 
paspēt un vērtē katru sekundi. Taču 
reizēm šie pulksteņi apstājas, salūzt, 
atpaliek vai steidzas. Vienmēr precīzi 
rāda pareizu laiku tikai Bigbens. Tas 
nekad neapstājas. Tā vēsture sāku-
sies XIX gadsimta vidū. 

Vestminsteras pils tika uzbūvēta 
vēl tajos tālajos laikos, kad Anglijā 
valdīja “vietējie” karaļi, bet normaņi 
nemaz nedomāja par šīs karalistes 
sagrābšanu. Kopš tiem laikiem šī 
karaļu rezidence valsts galvaspil-
sētā vairākas reizes tika pārbūvēta 
atbilstoši dažādu laikmetu modei, kā 
arī sakarā ar paplašināšanos, jo mig-
lainā Albiona arvien stiprināja savu 
varenību. Pēdējā pārbūve bija saistīta 
ar traģēdiju - ugunsgrēku, kas visai 
bieži izcēlās Anglijas galvaspilsētā un 
iznīcināja dažādus izcilus objektus. 
Parlamentāriešu sēdes notiek šajā 
pilī kopš 1295. gada. Tajā laikā karaļi 
izbrauca no šīs rezidences un sāka 
dzīvot citās pilīs, tālāk no trokšņai-
niem Pārstāvju palātas, kā arī Lordu 
palātas deputātiem.  

1834. gadā pils praktiski pilnībā no-
dega. Karalis piedāvāja tautas pārstāv-
jiem pārcelties uz Bekingemas rezidenci, 
kas tolaik praktiski pilnībā bija pārbūvēta 
un paplašināta. Lepnie deputāti atteicās 
no šīs dāvanas un pieņēma lēmumu re-
novēt savu pili. Tika izsludināts projektu 
konkurss. Kamēr arhitekti gatavoja papī-
rus, steidzamā kārtā tika atjaunotas abu 
parlamenta palātu sēžu zāles un, neska-
toties uz to, ka visa objekta celtniecība 
vēl nebija pabeigta, parlamentāriešu 
sēdes turpinājās. 

No visiem iesniegtajiem projektiem 
izvēlējās Čārlza Berija plānu, jo viņš 
piedāvāja saglabāt pils gotisko stilistiku. 
Lordu palātas telpas atjaunoja 7 gadus, 
Pārstāvju palātu - 12 gadus. Bet galīgi 
Eiropas vecākā parlamenta rezidenci 
renovēja tikai ХХ gadsimta sākumā. 
Pulksteņa torni no sākuma nosauca 
Svētā Stefana vārdā, jo netālu atradās 
kapliča ar tādu pašu nosaukumu, bet 
pēc tam to devēja vienkārši par Vest-
minsteras pils torni, bet 2012. gadā par 
godu karalienes Elizabetes valdīšanas 
60. gadadienai to nosauca par Eliza-
betes torni. Šī torņa projektēšana un 
būvniecība tika uzticēta Ogastesam 
Pjudžinam, kurš ieguva popularitāti 
pseidogotikas stila jomā. Arhitekts radī-
ja neparasti izsmalcinātu projektu, tajā 
tika paredzēts uzstādīt tornī pulksteni, 
kas sita stundas.  

Izgatavot šādu pulksteni apņēmās 
mehāniķis Edmunds Bekkets, astro-

noms Džordžs Eirijs un pulksteņmeis-
tars Edvards Dents. Radīt šo sarež-
ģīto mehānismu bija plānots 5 gadu 
garumā. Pulksteņa svars - 5 tonnas, 
ciparnīcas diametrs - 7 metri. Lai tas, 
kā pulkstenis sit stundas, būtu dzir-
dams visā Londonā, tika izgatavots 
zvans, kurš svēra 14 tonnas. Galve-
najam zvanam “palīdzēja” vēl daži 
zvani, kas ir mazāki pēc izmēra. 

Viss jau bija gatavs pulksteņa at-
klāšanai, taču lēmums par to bija jā-
pieņem parlamentam. Augšnamā uz-
stājās lords-būvētājs (būves galvenais 
inspektors) Bendžamins Hols. Viņš 
runāja ilgi, aprakstīja visas konstrukci-
jas tehniskās detaļas, tad minēja visus 
karalistes galvenā pulksteņa paramet-
rus un līdz ar to ļoti nogurdināja lordus. 
Visnepacietīgākais no Lordu palātas 
deputātiem izkliedza: “Nosauksim šo 
zvanu par Bigbenu un aiziesim uz mā-
jām!” Parlamentārieši sāka skaļi smie-
ties. Viss bija saistīts ar to, ka lords 
Hols izcēlās ar garu augumu, spēka-
vīra ķermeņa uzbūvi un skaļu balsi. 
Joks pārvērtās par tradīciju. Līdz šai 
dienai pulksteni Vestminsteras pils tor-
nī sauc par Bigbenu (Lielo Benu). Taču 
tā nav vienīgā leģenda par Londonas 
galvenā pulksteņa nosaukuma izcels-
mi. Londonas iedzīvotāji uzskata, ka 
pulksteni nosauca par godu smagsva-
ra bokserim Bendžaminam Kauntam, 
daudzkārtējam Anglijas čempionam, 
“cilvēkam-veserim”, “cilvēkam-kal-
nam”. Zvana sitieni atgādināja galvas-
pilsētas iedzīvotājiem par to, ka Kaunts 
sita par savu pretinieku sejām. Tāpēc 
šo pulksteni sauc par Bigbenu. 

Kopš1859. gada 31. maija Vest-
minsteras pils torņa pulkstenis ne reizi 
neapstājās. Nebija arī nekādu lielu 
problēmu. Tā darbību vienmēr stingri 
uzmanīja īpaši “glabātāji” un tehnis-
kais dienests. Ja mehānisms sāka 
atpalikt par sekundi - sākās panika, 
tika izsaukti labākie speciālisti, kuri 
likvidēja šo problēmu vienas stundas 
laikā. Pirms dažiem gadiem Bigbena 
mehānisms sāka atpalikt par minūti, 
nākamajā dienā pulksteņa lords-gla-
bātājs demisionēja un aizbrauca uz 
savu attālāko muižu, nespēdams pār-
dzīvot tādu kaunu. 

Parlamenta torņa pulksteņa vēs-
turē bija tikai viens gadījums, kad tas 
sita nevis stundas, bet gan liecināja 
par citām norisēm. 2012. gadā, XXX 
Olimpiādes atklāšanas laikā, Bigbens 
paziņoja par šo svarīgo notikumu ar 
trīsdesmit zvana sitieniem. Tūristus 
šajā tornī nelaiž, bet Londonas pilso-
ņiem un parlamentāriešiem ir tiesības 
pacelties pa 334 koka pakāpieniem 
un ieraudzīt savām acīm, kā strādā 
karalistes galvenais pulkstenis.  

Katru stundu Bigbens paziņo Lon-
donas iedzīvotājiem un viesiem, cik ir 
pulkstenis, atskaņojot vienu un to pašu 
melodiju. Šīs melodijas nosaukums ir 
“Kembridžas zvanu skaņas”. Droši vien 
šajā laikā nav neviena cilvēka Vest-
minsteres pils apkārtnē, kas nepaskatī-
tos ar lepnumu uz šo diženo radījumu. 
Kaut gan... Jau divu metro pieturu attā-
lumā Bigbena “balss” vairs nav dzirda-
ma. Laiks ir mainījies... Pats laiks... Bet 
pulkstenis palicis tāds pats kā agrāk. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Sporta diena “Varavīksnes” vidusskolā 
Saulainā diena maija vidū Krāslavas “Vara-

vīksnes” vidusskolā sākās ar to, ka laukuma pie 
skolas centrālās ēkas sapulcējās1.-4. klašu sko-
lēni - tradicionālo Sporta svētku dalībnieki. Tika 
ienests karogs, iedegta olimpiskā uguns, un pasā-
kums varēja sākties. Katra klase sagatavoja devī-
zi, savus priekšnesumus demonstrēja karatisti, 4. 
klases skolēni dejoja valsi ar lentām, mazuļi dekla-
mēja dzejoļus par sportu, bet konkursa “Mis aero-
bika 2016” laureāti demonstrēja savu sporta deju. 
Katra klase saņēma diplomu par labiem panāku-
miem sportā un par piedalīšanos noslēguma pasā-
kumā. Pēc oficiālās daļas visi uzsāka distanci 
pa “stacijām”, kur viņus gaidīja vidusskolēni 
ar sagatavotiem uzdevumiem - kāds lēca ar 
lecamauklu, cits – ar lielu bumbu, bērniem 
vajadzēja pārvarēt tuneli, viņi spēlēja bad-
mintonu, futbolu un tautas bumbu. Laika aps-
tākļi bija silti un saulaini, uz mājām neviens 
nesteidzās… 

Bet vakarā skolas aktu zālē sapulcējās 
visi sporta cienītāji, lai apkopotu mācību gada 
garumā sasniegto un izvēlētos labākos spor-
tistus.  

2015./2016. mācību gadā Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas audzēkņi piedalījās16 
novada, reģiona un valsts līmeņa sacensībās. 
Tika izcīnīti 12 kausi. Ir uzstādīts jauns skolas 
rekords lodes (5 kg) grūšanā. Par rekordistu 
kļuvis Andris Spalvis ar rezultātu 13,7 m. 

Reģionālajās sacensībās telpu futbolā 

“Varavīksnes” vi-
dusskolas jaunie-
ši ieguva 2.vietu. 
No reģionālajām 
sacīkstēm vieglat-
lētikā, kas notika 
Vārkavā, “Vara-
vīksnes” vidussko-
las komandas at-
veda divus kausus 
par otro vietu un 
vienu - par pirmo. 

Maija vidū skolas 
meiteņu komanda pie-
dalījās valsts mēroga 
vieglatlētikas sacensībās 
Koknesē. Alīna Ņikitina, 
Katrīna Tračuma, Edita 
Drobiševska, Violeta Vi-
kaine un Karīna Kurica 
izcīnīja pirmo vietu un ie-
guva kausu. 

Desmit labākie spor-
tisti, kuri izcīnīja godalgo-
tas vietas individuālajās 

sacensībās, tika uzaicināti uz novada 
domes organizēto apbalvošanas pasā-
kumu. 

Bet šajā vakarā diplomus un patei-
cības par uzvarām un par piedalīšanos 
sacensībās saņēma gandrīz 100 “Vara-
vīksnes” vidusskolas audzēkņi.  

Pasākuma noslēgumā pienāca vis-
saviļņojošākais brīdis, kad tika nosaukti 
pretendenti uz titulu “Varavīksnes vi-
dusskolas Gada sportists”: A. Ņikitina, 
K. Tračuma, A. Ļaksa, A. Spalvis, J. 
Konstantinoviča, K. Kižlo. Zāli pāršalca 
trokšņa vilnis, katrs izvirzīja savus va- 
riantus, kurš būs vislabākais sportists... 
Bungu rīboņa... Par labāko gada spor-
tisti ar 11 izcīnītajām pirmajām vietām 
kļuva Katrīna Tračuma no 9. b klases! 
Viņas sasniegumi šī mācību gada ga-
rumā -  1.vieta basketbola sacensībās, 
2.vieta volejbola sacensībās, 1.vieta 
lodes grūšanas sacensībās, 1.vieta 
šķēpa mešanas sacensībās, 1.vieta - 
vidusskolas sacensībās šķēpa meša-
nā, 2.vieta lodes grūšanas sacensībās, 
1.vieta - stafetē, 1.vieta lodes grūšanā 
Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs, 
1.vieta šķēpa mešanā Latgales reģiona 
skolēnu sporta spēlēs, 1.vieta koman-
das sacīkstēs Latgales reģiona skolēnu 
sporta spēlēs, 1.vieta šķēpa mešanas 
sacensībās, 1.vieta - lodes grūšanas 
sacensībās, 1.vieta komandas sacīk-
stēs Latvijas Skolēnu 69.spartakiādes 
sacensībās vieglatlētikā.  

Pasākums noslēdzās ar fotografē-
šanos ar kausiem un diplomiem. 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto



2016. gada 31. maijs 7

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 14.50 Top-Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas šlāgeraptauja 2016
13.00 Top-Shop piedāvā
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un ātrums
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!*
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.20 Cienījamā sieviete
23.40 Personība. 100 g kultūras
0.40 Sagrautā bērnība
1.40 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Pludmale

11.50 Kalnu 
patruļa

12.40 Izzināt Japānu 2
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats rītdienā
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.10 Raja zina vislabāk
20.05 ĢMO - trauksme pasaulei?
21.05 Nacionālie 
dārgumi.100 g kultūras
21.50 Spiegs delfīnu barā
22.55 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 
apskats
23.55 Sporta studija
0.40 Zebra
1.00 20 dabas šedevri

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards
5.40 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.30 Dzīvīte
9.10 Juvelieru klans
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.30 Mežonīgā sirds
11.40 Mf. Mīlēt divreiz
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Mediķi

15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.50 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.10 Melnais kods
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.50 Čikāgas sardzē

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas detektīvi
6.40, 13.05 Multfilmas
8.00, 1.45 Simpsoni
9.00 Mf. Lesija
11.05 Ņujorkas karalis
14.05, 2.30 UgunsGrēks
15.20 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.30 Viņas melo 
labāk
17.00 Kāsla metode
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Mf. Kolibri efekts
0.05 Kinomānija
0.45 Sporta apskats Overtime TV

TV3+
5.00, 17.40, 23.55 Māja-2
6.00, 12.00 Тētuka meitiņas
7.15 Ēd un tievē
7.50 Astoņdesmitie
8.25, 14.25 Comedy Club
9.30, 15.25 Comedy Batls
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers

13.05, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Interni 
22.05 Mf. Taksis

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 Likteņa zīmes
14.50, 2.05 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Ņevskis
21.35 Pārvadātājs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Brāļi
3.20 Pseidonīms “Albānis”
5.10 Mežonīgā pasaule

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 0.45 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Tīģera aste
13.20 Laiks rādīs
14.50, 3.40 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!     20.00 Laiks
21.15, 23.05 Prakse
23.30 Vakara Urgants
0.10, 5.55 EuroNews
1.00 Naktij tuvojoties

1.45 Mf. Atgriešanās nav
3.20, 5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 0.55 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Šamaniete
13.05 Deivids Koperfilds. 
Mīlestība, šantāža un citi triki. 
15.20, 23.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Kosmisko stāstu diena

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 Ziņas
6.05 Rīts    9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā   20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Prakse
23.15 Varonīgās pilsētas

0.05 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona Х
8.50 Izlaiduma eksāmeni
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55 Iestājeksāmeni 
11.05, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.55 Tēvs Matvejs
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensi - detektīvi
11.15, 17.50 Voroņini
12.20, 19.00 Nepiedzimsti skaista
14.25 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.20 Ielu maģija 
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.40 Būt par cilvēku

CETURTDIENA,  2. jūnijs

PIEKTDIENA,  3. jūnijs

RenTV Baltic
5.40, 0.45 Skatīties visiem!
6.00 Vadīt krievu stilā
6.25 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
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Šamaniete
13.05 Genādija Vetrova jubile-
jas koncerts draugu lokā

15.20, 23.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Deivids Koperfilds. Mīles-
tība, spiegošana un citi triki. 
22.55 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 Prakse
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, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-

mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.55 Tēvs Matvejs
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts

9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.20, 17.50 Voroņini
12.35, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
14.35 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.15 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.20 Būt par cilvēku

Krimināls, 
notikumi

Laika periodā no 
20.05.2016. līdz 
27.05.2016. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 47 
notikumi. 
Būtiskākais:
•	23. maijā Krāslavas ie-

cirknī tika uzsākts kri-
minālprocess par to, 
ka Krāslavas pagasta 
Balticā, iekļūstot mājā, 
tika izdarīta piepūša-
mās laivas, tās sūkņa 
un apavu “Safe boots” 
zādzība. Notiek vainīgo 
noskaidrošana.

•	23. maijā policijā ar 
iesniegumu vērsās sie-
viete sakarā ar lielas 
naudas summas zā-
dzību. Izmeklēšanas 
gaitā tika noskaidrots, 
ka negodīgie “pudeles 
brāļi”, kuri izmantojot 
cietušās bezpalīdzības 
stāvokli (stiprs alkohola 
reibums) nozaga naudu 
un lielāko daļu paspēja 
iztērēt: nopirka planšet-
datoru un apģērbu, taču 
110 eiro izdevās atgūt. 
Sakarā ar doto faktu, 
tika aizturētas divas 
personas: T., dzimušais 
1975.g., un N, dzimusī 
1982.g. 

•	24. maijā Krāslavā, 
Miesnieku ielā, tika 
konstatēta elektroins-
trumentu: skrūvgrieža 
“Eurotec”, urbja “Fujija-
ma” un ķēdes elektro-
zāģa “Rebir” zādzība. 
Tika uzsākts krimināl-
process, notiek izmek-
lēšana. 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Mf. Motociklu vasara
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.20 Skutelis ir studijā
23.35 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
0.35 Cienījamā sieviete
1.35 Alpu dakteris
2.25 Midsomeras slepkavības
4.05 Sporta studija
4.50 LTV - 60
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 LV jaunatklāšanas 
raidījums TE!
8.30, 15.00, 3.00 LTV 60
9.30, 3.25 Anekdošu šovs 2
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Pludmale
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

15.35 Pie stūres
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.10 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
19.40 Aculiecinieks
20.00 Kailā terakotas armija
21.00 Tās tik ir operas! 
Operas kaislības.
22.00 Mf. Vāgnera klans
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Spiegs delfīnu barā
2.00 Izzināt Japānu 2
3.50 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”
5.00 Pie stūres

LNT
5.00 Amerikāņi
5.45, 4.40 Karamba!
6.05, 3.00 Marta cep
6.30 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 1.45 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Uta Danella. Mūsu 
mīlestības noslēpums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.00 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas 
raidījums „Dzintara 
dziesmas”
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.45 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.45 Ņujorkas karalis
6.40, 13.05 Multfilmas
8.00, 0.30 Simpsoni

9.00 Mf. Vecāku uzraudzībā
11.05 Nozieguma skelets
12.05 Rozenheimas detektīvi
14.10, 2.45 UgunsGrēks
15.25, 1.30 Jāvārds kāzu 
kleitai
16.30 Pēdējais īstais vīrs
17.00 Kāsla metode
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves 
smalkumi
21.00 Mf. Zvēri nāk
22.55 Mf. Jandāliņš gaisā

TV3+
5.00 Māja-2
6.05, 12.00 Тētuka meitiņas
7.10 Ēd un tievē
7.50 Astoņdesmitie
8.20, 14.15 Comedy Club
9.25, 15.25 Comedy Batls
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.05 Mūsu Krievija
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Madagaskara
21.50 Mf. Šķiršanās 
amerikāņu stilā
23.55 Mf. Maiņa

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 Likteņa zīmes
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana 
20.20 Ņevskis
22.10 Df. Nāvīga pieredze
0.05 Vairākums
3.10 Pseidonīms “Albānis”
5.05 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 Bērnu klubs
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.40 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 Gada šlāgeris
23.30 Vakara Urgants
0.30 Humora raidījums
1.15 EuroNews
1.45 Mf. Ņurkina dzīve
3.30 Mf. Kurš maksās par 
veiksmi
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem!
6.05 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
12.05 Šamaniete
13.05 Kosmisko stāstu diena
15.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 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
16.30 Mf. Dona Kihota bērni
18.20 Gaidi mani

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Gada šlāgeris
22.50 Kas? Kur? Kad?
23.55 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas 
ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
8.40 Metropolīta uzruna
8.50 Izlaiduma eksāmeni 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās 
ziņas
15.25, 0.15 Tēvs Matvejs
17.35 Nezināmā 
Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Mf. Kaimiņi šķiršanās 
ceļā
0.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
11.30 Voroņini
12.40 Nepiedzimsti skaista 
14.40 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.25 Mītu grāvēji 
18.30 Es gribu to redzēt!
19.05 Mf. Vīri melnā
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.25 Reportieris
0.15 Kā es satiku jūsu 
mammu
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IEPĒRKAM vīngliemežus. 
Tālr. 29158702
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Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

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

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 
pakalpojumi. 
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
zemi, mežu, zemi ar mežu. Aug-
stas cenas. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 29129658;
 visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

Reklāmas un sludinājumi

 Piektdien, 3. jūnijā 
z/s pārdos jaunas dē-
jīgu šķirņu vistiņas 

(3-5 mēn.) dažādās krāsās, 
gailīšus un dējējvistas (10-12 
mēn.). Pēc pasūtījuma - šķiroti 
un mājas cāļi, broileri, Pekinas 
un Bašķirijas pīlēni, ātri augoši 
pīlēni, tītarēni, paipalas. ir 1 
gadu vecas paipalas, pīles, 
pīļtēviņi, tītari.

Tālr. 29142247, 29158908.
Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, 

Grāveri - 8.20, Auleja - 8.40, 
Kombuļi - 9.00, Izvalta - 9.15, 
Borovka - 9.30, Krāslava (Ostas 
ielā) - 9.45, Skaista - 10.20, St. 
Skaista - 10.35, Kalnieši - 10.50, 
Piedruja - 11.05, Lupandi - 11.15, 
Vaicuļeva - 11.25, Indra - 11.30, 
Skuki - 11.45, Robežnieki - 12.40, 
Asūne -  12.15, Dagda - 12.35, 
Ezernieki - 13.00, Andzeļi - 13.15, 
Andrupene - 13.30, Mariampole 
- 13.40, Jaunokra - 13.50, 
Priežmale - 14.00

DAŽĀDI
Rokam, tīrā m dīķus, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. Celtņu un 
pamatu demontāža. T. 28601483.

• 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, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.     T. 28761515.

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

PĀRDOD

½ mājas Krāslavā, Daugavas 
krastā, ir ZG. Vai IZĪRĒ istabu. 
Tālr. 24786574;
 VAZ 21214 - “Niva” (1999., TA 
līdz 08.16.). Lēti! Tālr. 26095735;
graudu kombainu “SAMPO SR 
2065”, 2006. Tālr. 26321406;
ruļļu presi PRF 110 - 2300 €. 
Tālr. 22317110;
mazlietotu saldētavu “Atlant”. 
Tālr. 26046559;
jaunu benzīna trimeri “Erman” 
(jaudīgs, ērts, ar inventāru), 90 
€. Tālr. 28704679;
govis. Tālr. 26337331;
melnraibu govi (2. laktācija, 
atnesīsies jūnijā). T. 26807982;
3 bullīšus. (1 mēn.). Tālr. 
29155212;
slaucamu kazu. Tālr. 26393123;
cāļus. Tālr. 2774514 3, 
29996775;
graudus, miltus, kartupeļus. Tālr. 
29134527;
graudus - miežus, kviešus. Ir 
iespēja uz vietas samalt. Tālr. 
26489643;
auzas. Tālr. 29117568;
malku. Tālr. 26119134;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
29128690;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

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

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

T. 20292842, 27837644.
Aizņemieties atbildīgi, izvēr-

tējot savas iespējas atmaksāt 
aizdevumu!

SIA “Evilana” pie-
dāvā pašizkrāvēja un 
ekskavatora pakalpo-
jumus. 

Tālr. 29186835

Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 
Bet atmiņas tik dārgas 
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Innas Čerņavskas ģi-
menei, vecākiem un piede-
rīgajiem, no viņas uz mūžu 
atvadoties. 

Klasesbiedri 

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt. 

Aleksandrovas skolas ko-
lektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Ineses Blinovas 
ģimenei un piederīgajiem, no 
viņas uz mūžu atvadoties.

Mūža vakars krēslas spārniem 
Tumsu auž un zvaigznes dedz. 
Un pār gadiem aizgājušiem 
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Pēterim Aļhimovičam, no 
mātes uz mūžu atvadoties.

VAS LAU “Daugavpils ceļu 
rajons” Krāslavas iecirkņa 

kolektīvs

 AICINA DARBĀ
 šuvēju

 uz laiku vai pastāvīgi. 
Tālr. 26980956.

Krāslava uzņem pludmales volejbolistus no visas Latgales
21.un 22. maijā Krās- 
lavā notika “Latgales 
kausa pludmales vo-
lejbolā 2016.” 1. pos-
ma izspēle vīriešiem, 
ko organizē bez-
peļņas organizācija 
“Volejbola attīstība 
Latgalē”.

Sacensības notika 
Zirga ezera pludmales 
volejbola laukumos. 
Kopumā piedalījās 13 
komandas no Dagdas, 
Līvāniem, Rēzeknes, 
Viļāniem, Preiļiem, 
Daugavpils, no tām 
deviņas līdz 40 gadiem 
un četras kungu (40+) 
komandas.

Krāslava tika pār-
stāvēta pa divām ko-
mandām katrā grupā. 

Vasaras periodā vēl norisināsies 
trīs atlases posmi – Līvānos, 
Riebiņos, Viļānos un tad fi nālsa-
censības, kurās tiek katra pos-
ma stiprākās komandas. Vīriešu 
konkurencē pirmo vietu ieguva 
Preiļu komanda, kaimiņu nova-
da Dagdas komanda ierindojās 
otrajā vietā, trešo vietu izcīnīja 
Daugavpils komanda, bet cetur-
tā VK Krāslava.

 Savukārt, kungu konku-
rencē koman-
da VK Krāsla-
va ieguva otro 
godalgoto vietu, 
zaudējot posma 
uzvarētājiem Lī-
vānu komandai 
setos 1:2, ar to 
arī kvalifi cējās 
fi nālsacensībām, 
bet trešajā vietā 
ierindojās Viļānu 

komanda.
VK Krāslava kungu koman-

dā spēlēja: J. Pastars, A. Abra-
movs, O. Malinovskis, D. Duš-
kins.

Pateicamies Krāslavas 
sporta organizatoram R. Tim-
mam par pludmales volejbola 
jaunajiem tīklu komplektiem, 
piemiņas balvām ar Krāslavas 
pilsētas simboliku.

VK Krāslava

VAJADZĪGAS
 sievietes - pakotājas

 darbam Vācijā un 
Krāslavā.

Krāslava, Rēzeknes iela 38, 
tālr. 65622160.

Rairu kapos - sestdien, 4. 
jūnijā, plkst. 14.00,

Vagaļu kapos - sestdien, 4. 
jūnijā, plkst. 15.00,

Kombuļu kapos - sestdien, 
2. jūlijā, plkst. 12.00, (sv. 
Mise baznīcā plkst. 11.00),

Zīmaižu kapos - sestdien, 
9. jūlijā, plkst. 14.00,

Kropišku kapos - sestdien, 
9. jūlijā, plkst. 15.00,

Sēneišu kapos - sestdien, 
16. jūlijā, plkst. 14.00,

Pīzānu kapos - sestdien, 
16. jūlijā, plkst. 15.00,

Trūpu kapos - sestdien, 
20. augustā, plkst. 14.00,

Aišpūru kapos - sestdien, 
20. augustā, plkst. 15.00.

Kapusvētki Kombuļu 
Romas katoļu draudzē
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