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 Lai pagātne ar vēja 
spārniem aizplūst
Un tagadne kā zelta stariņš 
mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,

It visu to, ko ilgojas Tev sirds.
Apsveicam 

dzimšanas dienā 
Pāvelu Ozoliņu 

un Veru Kunceviču!
Biedrība “Stariņš”

Latvijā

Šodien numurā
Kopā mēs esam spēks

2.lpp

Svētku koncerts Poļu skolā - vitamīns vecvecāku sirdīm
3.lpp

Sniega diena PII “Pienenīte” 
5.lpp

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

 Būt vienmēr veselai un jaunai,
Un just, ka spēks  pār malām iet,
Aiz spēka pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.
Zvaigznes izdejot no grīdas,
No griestiem sauli izdziedāt.
No rītiem pamosties aiz laimes,
ar basām kājām dārzā skriet.
Būt vienmēr veselai un jaunai,
kad pašas sirds Tev zied.

Apsveicam skaistajā
 dzīves jubilejā

Gaļinu Zupāni!
Z/S “Daira” kolektīvs

Būt vienmēr veselam un jaunam,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz laimes pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.

Sveicam 50 gadu jubilejā
Valēriju ANJETKO!

Mednieku kolektīvs “Piedruja”

 Lai tev vienmēr jautra oma,
Priecīgs prāts un gudra doma,
Lai tev vienmēr pietiek spara
Darīt to, ko jāpadara!
Sirsnīgi sveicam 60 gadu 

jubilejā 
Mihailu VOISKOVIČU!

Sieva, bērni, mazmeitiņa Marika

Gadalaiki

Pēc spēcīgas snigšanas.                                            Alekseja GONČAROVA foto

Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka,
Kad kopā sakusušas 
debesis un zeme zied.
Un tur pa vidu - jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām 
viņai paklājiet.

Sirsnīgi sveicam
 zelta kāzu jubilejā

     Malāniju un Leonardu 
Bogdanovičus!

Bērni un mazbērnbi!

Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd,
Jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt.
Saudzējiet šo gaismu abi,
Mēs patiesi to vēlam,
Lai tā arī vētrai dunot,
Sirdī gaiši, gaiši kvēl.

Sirsnīgi sveicam zelta kāzu jubilejā 
        Apoloniju un Tadeušu 

HODARENOKUS!
Bērni ar ģimenēm 

• Pre� zlūkošanas vajadzībām Drošības poli-
cija (DP) pieprasījusi Nila Ušakova (S) vadī-
tajai Rīgas domei (RD) sniegt informāciju 
arī par šogad pašvaldības darbinieku ko-
mandējumiem uz Krieviju, citām Neatka-
rīgo Valstu Sadraudzības (NVS) vals� m un 
Ķīnu. DP šāda veida informācija ir nepie-
ciešama pre� zlūkošanas un valsts noslē-
puma aizsardzības režīma nodrošināšanai 
pašvaldību ins� tūcijās. 

• Pagājušajā gadā par stacionāro fotoradaru 
konstatētajiem pārkāpumiem piespriestas 
soda naudas 3,7 miljonu eiro apmērā, un 
visbiežāk šīs mērierīces pārgalvīgus brau-
cējus konstatējušas Rīgā, Lielirbes ielā, 
un uz Jelgavas šosejas Ozolnieku novadā. 
2016. gadā šoferiem par fotoradaru kon-
statētajiem pārkāpumiem nosū� �  97 257 
protokoli. 73 % gadījumu transportlīdzek-
ļu vadītāji pārkāpuši ātrumu par 11 līdz 
20 kilometriem stundā. Šobrīd uz Latvijas 
ceļiem strādā 40 stacionārie fotoradari. 

Šogad būs pieslēg�  vēl 20 fotoradari un 
2018. gadā - vēl 40. 

• Vides aizsardzības un reģionālās a�  s� bas 
ministrija (VARAM), pārbaudot Nacionālā 
veselības dienesta (NVD) īstenotā e-veselī-
bas projekta funkcionalitā� , atklājusi virk-
ni nepilnību. Pārbaudes rezultātā sniegtas 
vairāk nekā 20 rekomendācijas sistēmas 
ērtuma un lietojamības pilnveidošanai.

• Pār� kas un veterinārā dienesta (PVD) in-
spektori šonedēļ konstatējuši kopumā 23 
no Āfrikas cūku mēra (ĀCM) nobeigušās 
mežacūkas, tostarp divas sērgas dēļ nobei-
gušās cūkas pirmo reizi atrastas Ventspils 
novada Ances pagastā. Ir pabeigta Krimul-
das novada saimniecības “Rukas” likvidēto 
cūku dedzināšana. PVD turpina epidemio-
loģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā 
mēris ievazāts novietnē.
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Pasaulē
 Kā uzsāksi jauno gadu – tāds 

būs arī turpinājums. Redakcijas ko-
lektīvam, kurā darbojas tikai astoņi 
cilvēki, janvāris izdevās veiksmīgs. 
Galvenās trauksmes un bažas jau 
aizmugurē: abonēšanas kampa-
ņa pirmo reizi pēdējo gadu laikā 
pagāja veiksmīgi. Neskatoties uz 
demogrāfijas līmeni ar mīnus zīmi 
un progresējošu tautas nabadzību, 
mums beidzot izdevās stabilizēt ti-
rāžu, par ko milzīgs paldies jums, 
cienījamie lasītāji, - par uzticību un 
sapratni par situāciju valstī! Mūsu 
galvenais redaktors – tie esat jūs, 
mūsu uzticīgie avīzes draugi! Ne-
atkarīga prese ir viens no svarī-
gākajiem pilsoniskās sabiedrības 
veidošanas instrumentiem, it īpaši 
pašvaldību vēlēšanu gadā. Sakarā 
ar to ir grūti pārvērtēt reģionālās 
preses lomu, bet pirmais zvans 
atskanēja jau pirms pus gada, kad 
Preiļu laikraksts “Novadnieks” pār-
trauca savu eksistenci. Kur tagad 
vēlētāji var paust savu neatkarīgo 
viedokli? Kā apvienoties opozīcijai, 
ja domes preses izdevuma lappu-
sēs tiek atspoguļoti tikai “pareizie” 
uzskati?  

Šī problēma ir aktuāla visām 
pašvaldībām bez izņēmuma: bu-
džeta pīrāgs ir tik salds, ka neviens 
to vienkārši tāpat neatdos. Latgale, 
trūcīgs reģions, katastrofālā ātru-
mā turpina zaudēt iedzīvotājus. Ja 
jūs uzmanīgi lasāt rakstus “Ezer-
zemē”, tad, salīdzinot ikmēneša in-
formāciju par jaundzimušajiem un 
cilvēkiem, kas jau pameta šo grēcī-
go zemi, noteikti sapratīsiet: visiem 
novadiem ir raksturīga tuvošanās 
šausminošai proporcijai - 1: 3. Tur-
klāt progresē iedzīvotāju blīvuma 
samazinājuma tendence. Tūksto-
šiem pamesto viensētu, desmitiem 
pazudušo sādžu, pustukšās Lat-
gales pilsētas ir mūsdienu lielākā 
sāpe. Ar tādu “veiksmes stāstu”, 
ko ar lielu patosu reklamē valdošo 
elite, kādu dienu var pamosties jau 
Skandināvijas provincē un pazau-
dēt savu valsti.  Nedod, Dievs!.. 
Varbūt Trampa uzruna inaugurā-

cijas laikā apskaidros mūsu valsts-
vīrus par to, kas ir nācionālās un 
nacionalistiskas intereses?  

Tā notiek ar tām valstīm, kur 
veidojas varas nemainīguma pos-
tošā atmosfēra, kas noved pie sa-
biedrības politiskās, ekonomiskās 
un sociālās degradācijas. Mūsu 
valsts elite, kas valda jau ceturksni 
gadsimta, tik lielā mērā uzticas ve-
cākajiem brāļiem no Vašingtonas 
un Briseles, ka vispār pārstāja do-
māt par Latvijas nākotni. 

Baltijas valstis turpina pār-
sniegt iedzīvotāju izmiršanas rekor-
dus visā Eiropā: cilvēku aizplūšana 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
turpina pieaugt. Tik kritisks tautas 
emigrācijas līmenis nebija vēro-
jams pat divu pasaules karu laikos. 
Latvijas iedzīvotāju skaits pašlaik 
ir mazāks par diviem miljoniem, 
kaut gan šiem statistikas datiem ir 
grūti noticēt. Salīdziniet iedzīvotāju 
skaitu jūsu daudzdzīvokļu mājā vai 
jebkura ciemata iedzīvotāju skaitu 
pagājušo divdesmit gadu laikā, un 
jūs piekritīsiet manām šaubām. No 
mūsu valsts pagājuša-
jā gadā aizbrauca par 
5,7% vairāk nekā aiz-
pagājušajā gadā. Un 
kas ir briesmīgākais: 
saskaņā ar Latvijas 
Universitātes pētījumu, 
62,7 % no tiem cilvē-
kiem, kuri aizbrauca no 
mūsu valsts, paziņoja, 
ka negrasās atgriez-
ties. Cēlonis - viņi ir 
vīlušies Latvijas valstī. 
No tiem, kuri sadzirdē-
ja tautiešu aicinājumu 
atgriezties dzimtenē, 
40% riskēja, mainīja 
savu lēmumu un... atkal aizbrauca 
uz ārzemēm.  

Jauniešiem ir tiesības uz cie-
nīgu dzīvi Eiropā, un, neatrodot 
izdevīgus variantus dzimtenē, 
gatavie profesionāļi, diplomētie 
speciālisti turpina masveidā bēgt 
no Latvijas, neatstājot nekādas nā-
kotnes izredzes mūsu trūcīgajiem 

pensionāriem. Ja arī turpmāk 
saglabāsies tagadējie emigrā-
cijas tempi, tad pēc aptuveni 
desmit gadiem mums draud 
īsta katastrofa. Šogad Latvijā 
jau ir beigusies programma, 
kas veicināja jauno speciālistu 
atgriešanos, tās ietvaros izglī-
totās jaunatnes reemigrācijai 
tika piešķirti nožēlojami 72000 
eiro. 

Valdošo galvenais mēr-
ķis – izspiest vairāk naudas 
no Latvijas vienkāršajiem ie-
dzīvotājiem, tai skaitā arī no 
nabadzīgajiem pensionāriem, 
no kuriem jau pa otram lāgam 
viņu dzīvē turpina plēst nodok-
ļus. Anti-Krievijas histērijas un 
iekšējās rusofobijas fons palīdz 
valdošajiem panākt nospraus-
to mērķi: saglabāt fantastiski 
uzpūsto birokrātisko aparātu un 
turpināt paaugstināt darba algas 
ministriem, deputātiem, kā arī vie-
tējā mēroga varas pārstāvjiem. Un 
līdztekus tam viņi nemaz nekautrē-
jas apmainīties ar apbalvojumiem.  

Un mums, vienkāršajiem 
mirstīgajiem, rodas naivs jautā-

jums: bet kurš noveda situāciju val-
stī līdz izmiršanas robežai? Nemaz 
nav vērts meklēt vainīgos kaut kur 
tālu: demokrātiju mēs patiešām iz-
cīnījām, taču izmantot savu brīvību 
vēl joprojām neesam iemācījušies. 
Vēlētāja balsij ir ļoti liela nozīme, ja 
balso apzināti un saskaņā ar savu 
sirdsapziņu. Cik gadus uzkāpjam 

uz vieniem un tiem pašiem 
grābekļiem! Elite turpina dzī-
rot pie budžeta barotavas, 
bet pārējos baro ar solīju-
miem. Viņi ir apmierināti, bet 
mēs? Kalpot priekšniekam, 
nevis tautai jau kļuvis par 
normu, bet par ko tad mēs 
kādreiz cīnījāmies? Pasau-
lē ir vērojams acīmredzams 
protests pret valdošajiem 
klaniem, kas jau aizsēdējās 
savos amatos, bet pagaidām 
ir grūti spriest, vai Latvijas ie-
dzīvotāji sāks balsot atbilsto-

ši veselajam saprātam. Hroniski 
kļūdīties vēlēšanu laikā – tāda ir 
mūsu mentalitāte. Vienu reizi bal-
sojam un pēc tam četrus gadus 
balsī raudam. Vara – tā ir kalpoša-
na, bet mūsu valstī - baudīšana. Tā 
mēs zaudējam visdārgāko – mūsu 
dzimteni... 

Šis gads mūsu 
mazajam un draudzī-
gajam avīzes “Ezer-
zeme” kolektīvam ir 
īpašs – rajona preses 
izdevumam aprit 70 
gadu. Jubileja uzliek 
pienākumus, rodas 
interesantas ieceres.  
Pirmais pārsteigums 
lasītājiem - personāliz-
stāde “Rītausmas me-
lodija”, kas tika atklāta 
Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā. Pre-
zentācija pagāja pat la-
bāk, nekā bija plānots. 

Mēs dzirdējām tik daudz pozitīvu 
vārdu - tas ir nenovērtējams hono-
rārs. Milzīgs paldies par jūsu sirsnī-
gajiem vārdiem un novēlējumiem! 
Ziemas vidus nav tas labākais laiks 
tūrismam, taču mēs lolojam cerību, 
ka mūsu avīzes lasītāji pat no vis-
attālākajiem stūrīšiem apmeklēs 
izstādi, kur, iespējams, ieraudzīs 
arī sevi.  

Personīgs aicinājums - rik-
šotāju sacensību favorītiem Ni-
kolajam Galiļejevam un Tatjanai 
Avdejenokai, māksliniekam Edu-
ardam Pustovoitovam, keramiķim 
Ilmāram Vecelim, makšķerniekiem 
Dzintrai un Peterim Sardiko un 
Andrupenes amatieru teātra aktie-
riem. Bet visiem lasītājiem – vese-
lību un veiksmi jaunajā gadā! Kopā 
mēs esam spēks! Esiet droši: jūsu 
balss noteikti tiks sadzirdēta mūsu 
avīzes redakcijā. 

Aleksejs GONČAROVS 

Kopā mēs esam spēks!

Bēbīšu skoliņa Krāslavā – pirmā nodarbība
Par godu 

P a s a u l e s 
Sniega die-
nai, ar pa-
saku par 
sniegavīriem 
p e d a g o ģ e 
Larisa Bože-
nova sāka 
savu pirmo 

nodarbību Krāslavas Māmiņu kluba “Bēbīšu 
skolā”. 

Larisa ir bioloģijas skolotāja, kura pārkva-
lificējusies par pirmsskolas iestādes darbi-
nieku. Pasaka bija interesanta, informācijas 
daudz, sagatavots gan uzskates materiāls, 
gan sagataves aplicēšanai, tomēr mazuļu 
vecumam nepieciešamā darbības maiņa 
izpalika un tie devās rotaļāties patstāvīgi, ka-
mēr lielākie bērni un daļa vecāku darbojās 
pie galdiem.

Pēc nodarbības vaicāju Larisai Bože-
novai, ko viņa pati domā par nodarbības 
norisi?

Ir tāds teiciens “Pirmie kucēni jāslīcina...” 

Gatavojos nodarbībai divas nedēļas, bet 
nezināju bērnu vecumu. Šī bija iepazīšanās 
nodarbība. Zināju tikai, ka būs bērni vecumā 
no pusotra līdz pieciem gadiem, bet nezi-
nāju, vai vairākums būs mazuļu vai lielāku 
bērnu. Šodienas nodarbība bija prezentācija 
vecākiem. Uzskatu, ka nodarbības mērķis 
tika sasniegts. Uztraukums gan bija tik liels, 
ka brīžiem nespēju parunāt. Skolā ar mani tā 
nenotika. Varēju runāt 11 stundas pēc kārtas 
un viss bija kārtībā. 

Vai ma-
zuļiem no 
1,5 gada 
v e c u m a 
nodarbību 
vadījāt pir-
moreiz?

B ē r n u -
dārzā esmu 
nost rādā -
jusi gadu. 
S t r ā d ā j u 
ar bērniem 
no 1 līdz 5 

gadu vecumam. Darbs grupā ir pavisam kas 
cits. Šis man ir jauns darba formāts.

Kā jūs plānojat turpmāko darbību? 
Saprotu, ka jaunākajiem bērniem nepie-

ciešams vairāk 
kustēties, dzie-
dāt. Plānoju, 
ka nodarbības 
notiks reizi ne-
dēļā, internetā 
tiks publicēta no-
darbības tēma. 
Esmu noskaņota 
uz bērnu apmā-
cību, radošu un 
vispusīgu attīstī-
šanu.

Kādā valodā 
notiks nodarbī-
bas? 

N o d a r b ī b a s 
notiks krievu va-
lodā.

Paldies un 
veiksmi jums!  

Pēc nodarbības tika nolemts izstrādāt an-
ketu vecākiem ar jautājumiem par nodarbību 
vēlamo formātu un saturu.

Iveta LEIKUMA

Trampa inaugurācija
Pēc svinīgā zvēresta par 

45.ASV prezidentu piektdien 
kļuvis Donalds Tramps, kurš ap-
ņēmies pēc astoņus gadus ilgās 
Baraka Obamas prezidentūras 
uzsākt jaunu kursu Savienoto 
Valstu politikā, pirmajā vietā lie-
kot Ameriku. Trampa zvērestu, 
ko jaunais prezidents nolasīja, 
kreiso roku turot uz Bībeles, pie-
ņēma Augstākās tiesas priekš-
sēdētājs Džons Robertss. Brīdi 
iepriekš amata zvērestu deva 
jaunais ASV viceprezidents 
Maiks Penss. Drīz pēc inaugurā-
cijas ceremonijas beigām nu jau 
bijušais prezidents Obama un 
viņa dzīvesbiedre Mišela prezi-
denta helikopterā devās prom no 
Vašingtonas. Stāvot uz Kapitolija 
austrumu puses kāpnēm, viņiem 
atvadas māja Tramps, Penss un 
viņu abu kundzes. 

Tikmēr tikai vairākus kvar-
tālus no Baltā nama maskoti 
aktīvisti ielās sarīkoja grautiņu, 
ar āmuriem dauzot logus uzņē-
mumiem un apmētājot ar akme-
ņiem policistus. Huligāni bija bru-
ņojušies ar anarhistu melnajiem 
karogiem un plakātiem, kas ai-
cināja “pievienoties pretestībai”. 
Arī citviet netālu no Baltā nama 
protestētāji iesaistījās sadursmēs 
ar policiju

Sieviešu gājiens pret 
Trampu

ASV galvaspilsētā Vašingto-
nā un citās pasaules lielpilsētās 
sestdien vairāk nekā miljons cilvē-
ku izgāja sieviešu gājienos, pau-
žot savus iebildumus pret jaunā 
ASV prezidenta Donalda Trampa 
idejām dienu pēc viņa inaugurāci-
jas. Daudzas no demonstrantēm 
bija uzvilkušas sārtas cepures ar 
kaķa ausīm, lai izsmietu Trampu. 
Gājienos piedalījās arī neparasti 
daudz vīriešu. Alisija Kīza Va-
šingtonas gājiena dalībniekiem 
nodziedāja dziesmu “Girl on Fire”, 
un tā dalībniekus uzrunāja dzie-
dātāja Madonna. Aktrise Skārleta 
Johansone pūli aicināja aizstā-
vēt sieviešu izvēles tiesības veikt 
abortu un cita veida aprūpi ģime-
nes plānošanas un ginekoloģijas 
jomā. Tramps ir paudis pretestību 
legāliem abortiem. 
Indijā protestē pret alko-

hola lietošanu
Miljoniem cilvēku Indijas 

austrumos esošajā Bihāras štatā 
sestdien sadevās rokās demons-
trācijā pret alkohola lietošanu. 
Bihāras štatā jau ir aizliegta al-
kohola tirdzniecība. Tāds aiz-
liegums ir vēl trīs Indijas štatos: 
Gudžarātas, Nāgālendas un Ma-
nipuras štatos. Pārējos trīs štatos 
aizliegums praktiski nav spēkā, 
jo tā ievērošana netiek stingri uz-
raudzīta. 
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Svētku koncerts Poļu skolā – vitamīns vecvecāku sirdīm

Vecvecākiem mūsu dzīvē ir 
nozīmīga loma – tie nodod mums 
savu gadiem krāto pieredzi, ģi-
menes vērtības un tradīcijas. 
Protams, pateikties par to un go-
dināt vecvecākus mēs varam kat-
ru dienu, bet Polijā tam ir 
atvēlēti īpaši svētki - 21. 
janvārī tiek svinēta “Vec-
māmiņas diena” (Dzien 
babci) un 22. janvārī – 
“Vectēvu diena” (Dzien 
Dziadka).

Sagaidot šos svēt-
kus, 20. janvārī Poļu 
skolas kolektīvs aicināja 
uz svētku koncertu savu 
audzēkņu vecvecākus 
un Latvijas Poļu Krāsla-
vas nodaļas “Strumeņ’’ 
seniorus. 

Vecvecāki bija ļoti aizkusti-
nāti, redzot, cik ļoti bērni centās 
viņus iepriecināt ar dziesmām, 
dejām un dzejoļiem, kas veltīti 
tieši viņiem. 

Viss kon-
certs noritēja 
poļu valodā. 
P r i e k š n e s u -
mus bērniem 
palīdzēja ga-
tavot Joanna 
Šostak, brīv-
prātīgā skolo-
tāja no Polijas.

Mazbērni 

saviem mīļajiem vecvecākiem 
bija sagatavojuši arī dāvaniņas 
– pašu darinātas apsveikumu 
kartiņas un baltas papīra mar-
grietiņas. 

Pēc koncerta skolas direk-

tore Česlava Kozlovska aicināja 
vecvecākus un poļu biedrības 
pārstāvjus uz smaržīgas tējas 
tasi un pīrādziņiem, savukārt 
viesi bija atnesuši savu cienas-

tu – cakainas 
plānās pankū-
kas un veselīgu 
upeņu ievārīju-
mu. 

Kāmēr visi 
cienājās, sko-
las direktore 
pastāstīja par 
skolas ikdienas 
dzīvi, jaunu-
miem, skolē-

nu panākumiem,sasniegumiem 
olimpiādēs, projektiem, kas tiek 
realizēti un to rezultātiem.

Vecvecāki ļoti augstu novēr-
tēja pedagogu pozitīvo attieksmi 
pret katru skolēnu, rūpes par kat-
ru bērnu, skolas atjaunoto mate-
riālo bāzi un iespēju pastiprināti, 
augstā līmenī apgūt poļu valodu. 

Jāzeps Dobkevičš atzīmēja, 
ka Eiropā poļu valoda ieņem ļoti 
nozīmīgu vietu. Tā ir dzimtā valo-
da aptuveni 45 miljoniem cilvēku 
un ierindojas starp 10 lielākajām 
valodām Eiropā un 25 lielāka-
jām valodām pasaulē, tāpēc cil-
vēkam, kurš prot poļu valodu, ir 
ļoti labas iespējas veidot savu 
turpmāko dzīvi un mācības Poļu 
skolā ir labs starts nākotnes pa-
nākumiem.

Krāslavas gr. Plāteru v.n. 
Poļu pamatskolā no 1. decembra 
kā brīvprātīgā ar bērniem strādā 
skolotāja Joanna Šostak. Aicinā-
ju viņu uz nelielu interviju.

Kādus priekšmetus jūs 
mācāt skolēniem 
Polijā?

Esmu poļu va-
lodas un vēstures 
skolotāja.

Jūs strādājat 
ar bērniem tikai 
otro mēnesi, bet 
rezultāts jau ir pa-
manāms. Tam ap-
liecinājums – šis 
koncerts. Vai šī ir 
jūsu pirmā darba 

vieta Latvijā?
Četrus gadus nostrādāju 

Daugavpilī, tad atgriezos Polijā. 
Tas bija pirms 
trim gadiem. Ta-
gad esmu šeit. 
Man ļoti patīk 
mans darbs, arī 
bērni labprāt nāk 
uz ārpusstundu 
nodarbībām. Es 
palīdzu viņiem 
izpildīt mājas 
darbus, mēs 
sarunājamies, 
dziedam, dar-
bojamies ar da-
žādiem materiā-

liem, veidojam radošos darbus.
Kā jūs jūtaties Krāslavā? 

Ko darat brīvajā laikā?
Polijā manas mājas ir ne-

lielā, Krāslavai līdzīgā pilsētiņā 
Puckā, netālu no Gdaņskas. Tā-

pēc šeit jūtos gandrīz kā mājās. 
Man patīk lasīt grāmatas. Man 
šeit ir draugi no iepriekšējā darba 
perioda Daugavpilī. Viesojos pie 
viņiem, apmeklējam pasākumus 
arī Rēzeknē.

Kādā valodā jūs sazinaties 
ar skolēniem? 

Viņi ar mani runā krievu va-
lodā, es runāju poliski. Mēs sav-
starpēji mācāmies. 

Sarunā iesaistās Deivida 
vecmāmiņa, Lauras un Daniela 
audžumamma Ģertrūde Ļetuno-
va: Paldies skolas administrācijai 
un skolotājai Joannai par iespēju 
skolēniem darboties pēc stundām. 
Tas ir ļoti vērtīgi. Tagad vecāki var 
mierīgi strādāt un neuztraukties, jo 
zina, ka bērns ir ne tikai pieskatīts, 
bet arī sagatavojis mājas darbus 
un katru dienu papildina savas 
poļu valodas zināšanas.

Tepat blakus ir arī Aman-
das un Germana vecmāmiņas 

Alīna un Veronika. Vai jūsu 
mazbērni labprāt mācās Poļu 
skolā? 

Amanda ir aktīva meitene, jau 
no pirmās skolas dienas iesaistī-
jās visos pulciņos un skolas pasā-
kumos. Abi ar prieku iet uz skolu. 
Germans mācās 4. klasē, Aman-
da šogad pabeigs pamatskolu.

Kādi ir viņas nākotnes plāni?
Turpinās izglītību Daugav-

pils valsts poļu ģimnāzijā. Pēc 
tam domā tālāk mācīties Polijā. 
Konkrētāku mērķu vēl nav. 

Vai jūs ieteiktu citiem Poļu 
skolu?

Protams. Nezinam kāpēc, 
bet daži domā, ka šeit visas mā-
cības notiek poļu valodā. Tā nav. 
Mācības notiek latviešu valodā, 
savā starpā bērni saziņai pa-
rasti izmanto krievu valodu, kā 
svešvalodu mācās angļu valodu 
un pastiprināti - poļu valodu. Tas 
taču ir lieliski!

Ģertrūde Ļetunova:
Uzskatu, ka šīs skolas privi-

lēģija ir nelielais bērnu skaits kla-
sēs un individuālā pieeja katram 
bērnam. Mēs to jūtam. Bērni lab-
prāt apmeklē skolu. Laba iespē-
ja ir pagarinātās dienas grupa. 
Paldies skolas administrācijai un 
pedagogiem par rūpēm! 

Pie tējas tases risinājās da-
žādas sarunas. Tika pārrunātas 
arī reliģiska satura tēmas. Vec-
vecāki vienojās un lūdza skolas 
administrācijai apspriest šo jautā-
jumu ar priesteriem un rast iespē-
ju bērniem skolā pasniegt ticības 
mācības stundas. 

Iveta LEIKUMA

Tā par vecmāmiņu un vectētiņu dienas svinībām grāfu Plāte-
ru vārdā nosauktajā Krāslavas Poļu pamatskolā teica Jāzeps 
Dobkevičs, Krāslavas novada domes ārējo sakaru organi-
zators, domes deputāts, Latvijas Poļu savienības Krāslavas 
nodaļas “Strumeņ’’ vadītājs.

Turpinās Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana viengadīgajās programmās
Turpinās dokumentu pieņemšana 
Jauniešu garantijas izglītības prog-
rammās, kurās bez maksas var iegūt 
darba tirgū pieprasītu profesiju tikai 
viena gada laikā. Jauniešiem vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja līdz 17. 
februārim pieteikties mācībām, izvē-
loties kādu no 21 profesijas. 

“Janvāra sākumā noslēdzās uzņem-
šana Jauniešu garantijas pusotra gada 
ilgajās izglītības programmās, kurās pie-
teikušies jau vairāk nekā 300 jaunieši. Jau-
niešu garantijas projekts turpinās līdz 2018. 
gadam, tāpēc ziemas uzņemšana notiek 
pēdējo reizi. Ieguvums, ko programma 
sniedz mūsu sabiedrībai kopumā, ir “amats 
rokā”, īpaši tiem, kas pēc vidusskolas savu 
patstāvīgo ceļu ne augstskolā, ne darba 
dzīvē tā arī nav atraduši. Jauniešu garantijā 
diplomus ir ieguvuši gandrīz 4000 jauniešu, 
turklāt absolventu aptaujas dati rāda, ka 
gandrīz 70 % no viņiem mēnesi pēc mācī-
bām ir veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū un 
uzsākuši darba gaitas,” stāsta Valsts izglī-
tības attīstības aģentūras (VIAA) direktore 
Dita Traidās.

Līdz 17. februārim ir iespēja pieteikties 
un apgūt šādas profesijas: pavārs, kondi-
tors, frizieris, vizāžists, drēbnieks, šuvējs, 
lietvedis, mazumtirdzniecības veikala pār-
devējs, atslēdznieks, virpotājs, lokmetinā-
tājs, frēzētājs, autoatslēdznieks, ķīmiskās 
produkcijas ražošanas operators, motorzā-
ģa operators, dārzkopis, kokvedēja auto-
mobiļa vadītājs, mūrnieks, apdares darbu 

strādnieks, inženierkomunikāciju montētājs 
un galdnieks. 

Būvniecības nozarē darbs būs
SIA “Preiļu celtnieks” komercdirektors 

Egils Stikāns skaidro, ka Preiļu novadā 
2017. – 2018. gadā, realizējot apstiprinātos 
māju siltināšanas projektus, celtniecības 
nozarē būs nepieciešamas papildu darba 
rokas. 

“Jauniešiem ir iespēja mācīties darot, 
strādājot objektā. Piemēram, Preiļu pils re-
konstrukcijas procesā ir iespēja iegūt profe-
sionālās iemaņas no pieredzējušiem meis-
tariem un vietējiem amatniekiem, strādājot 
ne tikai ar moderniem materiāliem, bet arī 
pārņemot vecos darba paņēmienus un ma-
teriālu pielietojumu.” Uzņēmējs uzsver, ka 
darbs ir interesants, tas neļauj novecot, jo 
ikvienam projektam pieeja ir individuāla, 
ar atšķirīgiem risinājumiem. “Man ir laba 
pieredze ar Rīgas Tūrisma un radošās in-
dustrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības 
jauniešiem, kuri ieguvuši apdares darbu 
strādnieku izglītību. Vairāki pēc kvalifikā-
cijas prakses un izglītības programmas 
pabeigšanas turpina strādāt uzņēmumā,” 
pieredzē dalās E. Stikāns. 

Pārvērta hobiju par biznesu
“Tuvojoties bērna kopšanas atvaļinā-

juma beigām, izlasīju par Jauniešu garan-
tiju. Sapratu, ka tā ir lieliska iespēja apgūt 
padziļināti manu sirds lietu – apģērbu iz-
gatavošanu no skices līdz gatavam izstrā-
dājumam. Gandrīz neticami likās tas, ka 
programma ir tik īsa, bez maksas un vēl 
ar iespēju saņemt stipendiju. Tādu iespēju 

nevarēju laist garām! Tagad esmu ļoti prie-
cīga par lielisko pieredzi, kontaktu loku un 
zināšanām, ko ieguvu mācību laikā. Pašlaik 
pelnu sev algu kā pašnodarbināta persona 
un būvēju lielus plānus par savu zīmolu. 
Noteikti ieteiktu izmantot šo programmu arī 
citiem!” savā pieredzē dalās Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehnikuma Apģērbu 
konstruēšanas un modelēšanas speciālista 
programmas absolvente Baiba Vilnīte. 

Galdnieka kvalifikāciju ieguvusī Inese 
Meldere atzīst, ka pēc vidusskolas beigša-
nas bez reālām, darbā pielietojamām pras-
mēm darba tirgū iekļauties ir grūti. “Jaunie-
šu garantija ir ideāls variants jauniešiem, 
kuri ir sapratuši, kādu arodu vēlas apgūt, jo 
bez mācībām skolas solā ir prakse, kuras 
laikā profesiju iepazīst darot. Turklāt par 
profesionālo izglītību nav jāmaksā, var sa-
ņemt stipendiju, mācību laikā tiek nodroši-
nāta dienesta viesnīca un vēl virkne citu la-
bumu. Mācoties Jauniešu garantijā, ieguvu 
ne tikai profesiju, bet guvu pārliecību uzsākt 
uzņēmējdarbību. Saldus tehnikumā ieguvu 
spēcīgus galdniecības pamatus, mācoties 
pie moderni aprīkotiem darba galdiem un 
iepazinu lieliskus pasniedzējus – meista-
rus, ar kuriem vajadzības gadījumā droši 
varu konsultēties arī šobrīd.”

Par programmu Jauniešu garantija
Lai apgūtu profesiju Jauniešu garan-

tijas profesionālās izglītības programmās, 
jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 ga-
diem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidē-
jo profesionālo izglītību. Jaunietis var strā-
dāt algotu darbu vai būt pašnodarbināts. 

Pieteikties mācībām var arī vakarskolu 
audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglī-
tību tālmācībā, studē nepilna laika studiju 
programmās augstskolās vai atrodas bērnu 
kopšanas atvaļinājumā. 

Mācības Jauniešu garantijā ļauj sa-
ņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, 
ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos 
mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. 
Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas 
praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izde-
vumi un naktsmītne, ja nepieciešams. 

Dokumentus izvēlētajā profesionālās 
izglītības iestādē var iesniegt līdz 17. feb-
ruārim. Ar visām Jauniešu garantijas pro-
fesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas 
noteikumiem un priekšrocībām var iepazī-
ties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jau-
niesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti 
“Sākotnējās profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošana Jauniešu garantijas 
ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no 
Latvijas valsts budžeta. 

Joanna Šostak un Ģertrūde Ļetunova.

Pirmajā rindā - vecmāmiņas Alīna un Veronika

Latvijas poļu biedrības pārstāves.
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Noslēdzās VP Latgales reģiona pārvaldes rīkotais 
dzejoļu konkurss “Atstarotājs – mans un tavs draugs”
Pērnā gada decembrī VP 
Latgales reģiona pārvalde 
izsludināja dzejoļu konkursu 
“Atstarotājs – mans un tavs 
draugs”. 

Apkopojot informāciju par 
iesniegtajiem konkursa darbiem, 
noskaidrojām, ka kopumā Valsts 
policijas Latgales reģiona pārval-
de saņēma 58 dzejoļus. Aktīvākie 
bija 5.- 8. klašu skolēni, no ku-
riem saņēmām 44 dzejoļus, bet 
9.-12. klases tika pārstāvētas ar 
14 radošajiem darbiem.

Lielāku atsaucību saņēmām 
no Ludzas, Daugavpils un Krās- 
lavas policijas iecirkņu teritorijās 
esošo skolu audzēkņiem, kuri at-
tiecīgi iesniedza 26, 18 un 10 ra-
došos darbus. Aktīvākās skolas 
reģionā – Ilūkstes 1. vidusskola, 
Kārsavas vidusskola, Indras pa-
matskola.

Konkursa darbus vērtēja 

komisija, kuras sastāvā bija Kār-
tības policijas, Kriminālpolicijas, 
Valsts policijas koledžas Latgales 
filiāles un Valsts policijas Perso-
nālnodaļas amatpersonas. 

Izvērtējot skolēnu sniegumu, 
tika noteikti:

* uzvarētājs 5.- 8.kl. grupā - 
Evija Vagale, Krāslavas pamat-
skolas 5. b klase:
Atstarotāj, staro, staro,
Dvēsele lai neizgaro!
Tad, kad auto tumsā brauc,
Lai manu dzīvi nepārtrauc!

Tumsā spīdi spožs jo spožs,
Lai es pa ceļu eju drošs!
Arī šoferi lai smaida,
Jo visus taču mājās gaida.

Arī policists lai nav tik bargs,
Kad viņš uz ceļa kārtībsargs!
Likumi ir jāievēro
Arī tad, kad ceļu kājām mēro.
Atstarotāj, spožs un jauks,

Esi lieliem, maziem draugs!
Apģērbā kad tevi liekam,
Lielā drošībā tad tiekam.

Labāk esmu spožs un redzams,
Ne ar smilšu kārtu sedzams.
Tāpēc, atstarotāj, esi mums 

draugs,
Visiem apģērbā redzams un jauks!

Paldies, ka uzklausīji mani, at-
starotāj, mans draugs!

Uzvarētājs 9.- 12. kl. gru-
pā - Vladislavs Maskaļovs, Lu-
dzas 2.vidusskolas 9. a klase, 
konkursa atbalstītāja simpātiju 
balvas ieguvējs - Rolands Smir-
novs, Daugavpils Valsts ģimnā-
zijas 11. klase.

Žūrija noteica arī 19 “Atzinī-
bu” un 36 “Pateicību” ieguvējus. 
Par konkursa dalībnieku apbal-
vošanu tiks paziņots individuāli, 
sazinoties ar pieteikumos norādī-
tajiem skolotājiem.

Kunga Kristīšanas svētki
Pēc senas tradīcijas Krās- 

lavā ūdens svētīšana notiek 
Persteņa ezerā. Lielā ticīgo 
pulkā tēvs Rostislavs novadīja 
aizlūgumu un iesvētīja ūde-
ni. Gremdēšanās stindzinoši 
aukstajā ūdenī stiprina garu 
un ķermeni, nomazgā grēkus. 
Kas tic un top kristīts, tas tiks 
izglābts…

Alekseja GONČAROVA
 foto

Neraugoties uz govju skaita samazi-
nājumu, pārdotā svaigpiena apjoms 
pērn, salīdzinot ar 2015. gadu, pieau-
dzis par vairāk nekā sešiem tūksto-
šiem tonnu, liecina Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) apkopotā informā-
cija. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra (LLKC) lopkopības eksperti 
to skaidro ar krīzes ietekmē panākto ga-

nāmpulku ražīguma pieaugumu. 
Ja 2015. gadā realizēti ~800 tūksto-

ši tonnu svaigpiena, tad pērn šis skaitlis 
sasniedzis jau 814 tūkstošus tonnu. Šie 
skaitļi ir visai interesanti, jo ik gadu govju 
skaitam ir tendence samazināties. 

Tā 2015. gada decembrī kopējais 
valstī reģistrēto slaucamo govju skaits 
bija 162 463, no tām pārraudzībā – 131 
400 govis, bet pērn šajā pašā laika pos-
mā vairs tikai 154 366, pārraudzībā – 

Govju skaits mazinās, 
izslaukums – pieaug

128 100 govis. Tas nozīmē, 
ka gada laikā kopējais slau-
camo govju skaits sarucis 
par vairāk nekā astoņiem tūkstošiem, 
bet pārraudzībā esošo – par 3300 dzīv-
niekiem. Vienlaikus pieaudzis pārraudzī-
bā esošo ganāmpulku skaits: no 4696 
ganāmpulkiem 2015. gadā līdz 4700 – 
aizvadītajā gadā. Tādējādi pārraudzība 
pašlaik tiek veikta 83 % Latvijā esošo 
ganāmpulku. 

Pozitīva tendence vērojama arī iz-
slaukumu rādītājos. Salīdzinot ar 2015. 
gadu, vidēji no vienas pārraudzībā eso-
šas govs gadā izslaukts par 218 kilo-
gramiem piena vairāk. Ja 2015. gadā tie 
bijuši 7078 kilogrami, tad pērn jau 7296 
kilogrami piena no govs vidēji gadā. 

Anita Siliņa, LLKC Lopkopības 
kompetenču centra vadītāja: “Jau tas 
vien, ka pārraudzība 2016. gadā tika 
veikta 83% no visām slaucamajām govīm 
Latvijā, ir atzīstami. Ļoti pozitīvs ir fakts, 
ka aizvadīto desmit gadu laikā pārrau-
dzībā esošai govij precīzi par 2000 kilo-
gramiem pieaudzis vidēji gadā izslauktā 
piena daudzums. Tas skaidrojams ar 
ganāmpulku ražīguma pieaugumu, ko 
zināmā mērā ietekmēja arī pēdējā piena 
krīze, – savlaicīgi tika brāķēti mazražīgie 
dzīvnieki, labāk un precīzāk apsaimnie-
koti produktīvie lopi. Tas iezīmē pāreju 
uz precīzo lauksaimniecību, kas ir katras 
veiksmīgas saimniekošanas pamatā.”

Dagdas pilsētai 25

Jau pirms svētkiem Dagdas 
novada tautas bibliotēkā apska-
tāma novadpētniecības materiālu 
izstāde “Dagdas pilsētai – 25”, 
un no 23. janvāra Dagdas Tautas 
nama izstāžu zālē - vietējā fo-
togrāfa Pjotra Murāna fotoizstāde 
“Dagda fotomirkļos 1992-2017”. 
Ikviens iedzīvotājs tika aicināts 
ierunāt video apsveikumu vai 
novēlējumu Brīvajā apsveikumu 
mikrofonā 17. un 20. janvārī pie 
novada domes. Nofilmētais ap-
sveikums pēc tam tiks publicēts 
Dagdas novada mājaslapā. Dag-
das vidusskolā jau nedēļu pirms 
svētkiem notiek dažādi pasākumi, 
kuros iesaistīti visu klašu skolēni. 

Piektdien, 27. janvārī, notiks 
aktivitātes bērniem un jaunie-
šiem. No paša rīta pirmsskolas 
izglītības iestādē “Saulīte” no-
tiks leļļu teātra izrāde “Astainīšu 
draiskā diena”. Jauniešu iniciatī-
vu centrā – galda spēle “Iepazīsti 
Dagdu” un “Rotaļu lāde”. Pēcpus-
dienā, zīmīgā laikā – plkst.16:25, 
bērni, jaunieši un nevalstiskās 
organizācijas tiek aicināti pieda-
līties Kvestā pa pilsētu. Tā būs 
atjautības spēle, kurā ikviens va-
rēs pārbaudīt savas zināšanas 
par pilsētu, trenēt loģiku un aktīvi 
izkustēties. 

Sestdien, 28. janvārī, ikviens 
varēs piedalīties gan aktīvākos, 
gan mierīgākos pasākumos. Jau 
pašā rīta agrumā copes cienī-
tāji varēs sacensties Dagdas 
dzimšanas dienas zemledus 
makšķerēšanas kausa izcīņā. 
Plkst.11:00 Dagdas pagasta Da-
gdas Muižā notiks Zirgu rikšotāju 
sacensības, plkst.15:00 notiks 
Dagdas jautrais maratons. Tajā 
tiek aicināti piedalīties visi pieau-
gušie – gan darba kolektīvi, gan 
draugi, gan domubiedru grupas. 
Tās nebūs sporta sacensības, 
bet gan jautrs pasākums, kurā 
vērtēs komandu spējas asprātī-
bā, netradicionālā veiklībā, spējā 
loģiski domāt un stiprināt koman-
das garu. Dalībnieki tiek aicināti 
padomāt arī par komandu vizuālo 
izskatu. Komandas maratonam ir 
jāpiesaka līdz 24. janvārim. Pēc 

jautrā maratona pilsētas centrs 
pārvērtīsies līdz nepazīšanai, jo 
ko tādu pirms tam neviens nebūs 
redzējis - notiks vizuālā izrāde 
“Staro Dagda”.

Šīs dienas vakara noslēgu-
mā notiks Svētku Goda pasā-
kums. Tajā pulcēsies iedzīvotāji, 
iestādes un organizācijas, tuvi un 
tāli viesi, lai sveiktu pilsētu dzim-
šanas dienā! Pasākumā plānoti 
vairāki pārsteigumi, tāpēc laicīgi 
jārezervē galdiņi!

Svētku noslēguma dienā, 
29. janvārī, visi tiek aicināti uz 
dievkalpojumu Dagdas Vissv. 
Trīsvienības Romas katoļu baz-
nīcā. Notiks lūgšanas par Dag-
das pilsētas iedzīvotājiem. Pēc 
dievkalpojuma turpat, Dagdas 
Vissv. Trīsvienības Romas kato-
ļu baznīcā, notiks pasaulslavenā 
kontrtenora Sergeja Jēgera kon-
certs. 

Aicinām iedzīvotājus, kuri 
nevarēs ierasties uz svētkiem, 
savus apsveikumus pilsētai no-
dot ar sociālo tīklu palīdzību, iz-
mantojot tēmturi #Dagdai25. 

Visi svētku pasākumi ir bez 
maksas. Vairāk informācijas par 
pasākumiem, nolikumi un norises 
vietas ir pieejamas www.dagda.
lv/dagdai-25

Dagda – tas ir ikviens no 
mums - gan tikko dzimis mazulis, 
gan jaunietis, gan spēka gados 
pieaugušais, gan pieredzes bagāts 
pensionārs. Aicinām ikvienu pieda-
līties pilsētas jubilejas svinībās, jo 
svētkus radām mēs visi kopā!

Informāciju sagatavoja Guna 
Malinovska, Dagdas novada 

pašvaldības Sabiedrisko attie-
cību un komunikāciju nodaļas 

vadītāja

30. janvārī aprit 25 gadi kopš izdots Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes dekrēts par pilsētas statusa piešķiršanu 
Dagdai. Šis skaistais notikums tiks svinēts trīs dienas – no 
27.līdz 29. janvārim. 

Aglonas novadā
K o p u m ā 

2016. gadā Ag-
lonas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā (VPVKAC) tika sniegti 288 valsts iestāžu piedāvātie pakalpo-
jumi, paziņoja novada portālā Ingūna Barkeviča, VPVKAC vadītāja. 
Iedzīvotāji, vēršoties VPVKAC, varēja iesniegt iesniegumus dažādām 
valsts iestādēm – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un Valsts 
ieņēmumu dienestam, nebraucot uz pilsētām, kurās atrodas šo ies-
tāžu filiāles. Centra speciālisti sniedza arī konsultācijas par portāla 
www.latvija.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta die-
nesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakal-
pojumiem.
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Sniega diena PII “Pienenīte”

Sniega diena tiek atzīmēta 
visā pasaulē, arī valstīs, kur 
sniegs ir salīdzinoša reta pa-
rādība. Jāatzīst, ka arī Latvijas 
bargās ziemas par sevi atgādi-
na tikai īsu brīdi, jau esam pie-
raduši pie mēreni vēsām zie-
mas dienām, un Ziemassvētki 
bez sniega vairs nav pārstei-
gums. Varbūt tieši tāpēc sniegs 
ir tik ļoti gaidīts un mazajos 
cilvēkbērnos raisa tik daudz 
prieka. 

Dienā, kad PII “Pienenīte” 
aicināja pilsētas pirmsskolas 

vecuma bērnus kopīgi svi-
nēt Sniega dienu, valdīja īsta 
ziema. Bagātīgi piesnigušais 
sniegs un spožā saule “Piene-
nītes” pagalmu padarīja patiesi 
skaistu un svinīgu, pat līdzīgu 
pasakai, jo dabas radīto daili 
papildināja izglītības iestādes 
prasmīgo pedagogu izveidotie 
logu rotājumi - sniegpārslu aiz-
kari, kas līdzinās smalkiem mež-
ģīņu darinājumiem. 

Uz svinīgo pasākuma atklā-
šanu PII “Pienenīte” bērni gaidī-
ja PII “Pīlādzītis”, “Varavīksnes” 

vidusskolas un Krāslavas grāfu 
Plāteru v.n. poļu pamatskolas 
audzēkņus. Kad visi bija sapul-
cējušies, pēkšņi no iestādes 
jumta atskanēja Pirāta svei-
ciens un aicinājums pavadīt šo 
dienu kopā. Bērnu sajūsmai ne-
bija gala! Tā nu, sadaloties ko-
mandās, bērni devās ceļojumā 
pēc Pirāta izsniegtās kartes. 
Tajā bija atzīmēti punkti, kuros 
bērniem noteikti jāpaviesojas. 
Sniega valstībā bērnus gaidīja 
Zaķis, Pingvīns, Lācis, Velniņi, 
Ragana, Sniegavīrs un Sirm-
galvis. Katrs no šiem varoņiem 
bija sarūpējis kādu aktivitāti vai 
uzdevumu, veltītu Sniega die-
nai. Bērniem tika dota iespēja 
Lāča vadībā slēpot. Pingvīns 
iemācīja mest ripu hokeja vār-
tos, bet precizitāti trenēt varēja, 
raidot ledus ledenes sniegavī-
ra izgatavotajā mērķī. Nebēd-
nīgais Zaķis sarūpēja stafeti, 
kurā tika pārbaudīta ne vien 
kāju, bet arī pirkstiņu veiklība, 
jo te ātri un precīzi bija jāsa-
sprauž uz veļas auklas snieg-
pārsliņas. Liela jautrība valdīja 
pie Raganas, kas viltīgi aicinā-
ja šļūkt ar ragavām, bet Velnēni 
draiski izvizināja bērnus ar plēvi. 

Noslēgumā Pirāts ar Sirm-
galvi pasniedza bērniem pārstei-
guma balviņas un godam nopel-
nītos diplomus par piedalīšanos 
Sniega dienā! Izdevās aktīva un 
emocijām bagāta diena, kurā ne 
vien varēja aktīvi izkustēties, bet 
arī iepazīties ar jauniem drau-
giem! Baudiet ziemas priekus arī 
jūs!

Inga PUDNIKA,
Autores foto

Sniega diena Latvijā ir ieņēmusi stabilu vietu populā-
rāko ziemas pasākumu vidū. Arī Krāslavā ik gadu tā 
tiek īpaši svinēta. Šo svētku dalībnieki galvenokārt ir 
bērni, kas ļaujas sniega baudīšanai, nebaidoties par 
slapjiem cimdiem un nosalušu degungalu. Cik gan 
daudz prieka sagādā sniegs un skaista ziemas diena! 

Gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek 
apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem
Nacionālais veselības die-
nests (NVD) informē, ka gripas 
epidēmijas laikā no valsts bu-
džeta līdzekļiem tiek apmak-
sātas ģimenes ārstu mājas 
vizītes pie gripas slimniekiem. 
Par katru vizīti ģimenes ārsta 
prakse saņem maksājumu no 
valsts, savukārt pacientam 
par vizīti ir jāveic pacienta ie-
maksa 2,85 eiro apmērā.

Šāds maksājuma nosacī-
jums attiecas uz visiem ģimenes 
ārstiem un dežūrārstiem, kuriem 
ir noslēgts līgums ar NVD par 
valsts apmaksātu veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniegšanu.

Ņemot vērā, ka gripas un citu 
augšējo elpošanas ceļu infekciju 
simptomi ir līdzīgi, saņemot pie-
teikumu mājas vizītei, ģimenes 
ārstam ir iespējami detalizēti 
jānoskaidro pacienta sūdzības 
un slimības simptomi, kā arī par 
citiem neseniem un līdzīgiem sa-
slimšanas gadījumiem ģimenē. 
Ja ģimenes ārsts, ierodoties pie 

pacienta kā pie gripas slimnieka, 
tomēr konstatēs, ka pacientam ir 
kāda cita augšējo elpceļu infekci-
ja, arī šajā gadījumā par ģimenes 
ārsta mājas vizīti būs jāmaksā ti-
kai pacienta iemaksa.

Par veikto pacienta iemaksu 
2,85 eiro apmērā pacientam ir 
jāsaņem maksājumu apliecinošs 
dokuments – stingrās uzskaites 
kvīts. Ja pacients ir atbrīvots no 
pacienta iemaksu veikšanas, šis 
maksājums nav jāveic. No pa-
cienta iemaksām ir atbrīvoti 1. 
grupas invalīdi, trūcīgās perso-
nas (kurām izsniegta atbilstoša 
izziņa), politiski represētas per-
sonas u.c. iedzīvotāju grupas.

Ģimenes ārsta mājas vizīti ir 
jāpiesaka līdz plkst. 15.00. Vien-
laikus NVD atgādina, ka ikvienā 
ģimenes ārsta praksē vismaz vie-
nu stundu dienā ir pieņemšanas 
laiks pacientiem bez iepriekšēja 
pieraksta, ja pacientam ir akūta 
saslimšana un ārsta konsultācija 
ir nepieciešama nekavējoties.

NVD atgādina, ka ārpus ģi-

menes ārsta darba laika medi-
cīniskus padomus var saņemt, 
arī zvanot uz valsts organizēto 
Ģimenes ārstu konsultatīvo tāl-
runi 66016001. Darbdienās me-
dicīniskus padomus sniedz no 
plkst. 17.00 līdz 8.00, savukārt 
brīvdienās un svētku dienās visu 
diennakti.

Pamatojoties uz gripas un 
akūtu augšējo elpceļu infekci-
ju monitoringa datiem, šī gada 
17. janvārī Slimību profilakses 
un kontroles centrs izziņoja gri-
pas epidēmijas sākumu. Valsts 
apmaksātu ģimenes ārstu mā-
jas vizīšu nodrošināšana gripas 
slimniekiem būs spēkā, līdz tiks 
izplatīts paziņojums par gripas 
epidēmijas beigām.

Vairāk informācijas par gri-
pas epidēmiju un gripas simpto-
miem, kā arī noderīga informācija 
iedzīvotājiem par profilakses pa-
sākumiem, lai izvairītos no gripas 
saslimšanas, ir pieejama Slimību 
profilakses un kontroles centra 
mājaslapā www.spkc.gov.lv.

 Slimību profilakses un kontroles centrs pagājušajā nedēļā paziņoja par gripas epi-
dēmijas sākumu, jo gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa dati lieci-
na, ka četrās Latvijas pilsētās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos vērsušos pa-
cientu skaits ir pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju* – Jēkabpilī (194,7 
uz 100 000 iedz.), Jūrmalā (124,9 uz 100 000 iedz.), Liepājā (100,4 uz 100 000 iedz.) un 
Rīgā (101,9 uz 100 000 iedz.).
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  25. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Supernova 2017. 
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15 Vienas dienas 
restorāns
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 2. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Pie bagātās kundzes. 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
1.00 Bašārs al Asads. Haosa 
radītājs
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāja pēdām
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Kam pieder šī pasaule? 
Deutsche Welle žurnāls
9.40 Aculiecinieks
10.05 Kalnu patruļa 2. 
11.00 Majore Kosatkina
11.55 Sāras mūzika
12.10 Zaglīgie pērtiķi
12.40, 1.20 Eiropa fokusā
13.10 Aktualitātes.
13.40 Maklauda meitas
14.35, 20.20 EČ 
daiļslidošanā. 
17.15 Dzīve šodien
18.10 Trauksme debesīs. 
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
23.05 Ekstrēmie kadri 
23.35 Omo ielejas cirks.
0.35 Personība. 100 g 
kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.15, 10.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.15 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mīlas paisums un bēgums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 2
18.55, 1.20 Gonula
20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 3
22.10 Nezināmais
0.35 Majors un maģija
2.05 Galileo

TV3
5.00 Melnais saraksts

5.50, 11.55 Mahinatori 
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
8.30, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15, 0.20 Mindijas projekts
15.15, 2.45 Tēta nedienas 
Latvijā
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Ekstrasensu cīņas
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 0.00 Comedy Club
9.50 Tētis sprukās
11.55 TV shop
12.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.35 Univers
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Īsais gads

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma kārtībā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Vasarnīcu lietas
4.10 Tehnikas brīnumi

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.45, 23.05 Grieķiete
13.25, 3.40 Moderns 
spriedums
14.50, 0.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 

laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
23.40 Deviņi mēneši
1.35, 5.55 EuroNews
2.05 Mf. Spožā pasaule
3.30, 5.20 Smieklīgi 
videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Jūs pasūtījāt 
slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Brigāde
2.05 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 22.55 Skatīties visiem

24. janvārī Ir iemesls!

Amedeo Modiljāni piemiņas diena 
Mākslinieku liktenis diemžēl 

visbiežāk ir traģisks. Dzīves lai-
kā tiek atzīti tikai daži no viņiem, 
taču tos, kas kļuva slaveni jau sava 
mūža garumā, visai reti novērtē arī 
pēcnācēji. Tāds, lūk, noslēgts loks. 
Vienkārši patiešām talantīgi māks-
linieki parasti apsteidz savu laiku, 
un, kā sacīja klasiķis vēl pirms simts 
gadiem - lielais labāk redzams no 
attāluma. 

Amedeo Modiljāni bija atvēlē-
ti tikai 35 dzīves gadi. Pa šo laiku 
viņš paspēja padarīt traku visu Ei-
ropu, iegūt iesauku “Parīzes mē-
nessērdzīgais”, radīt vairākus des-
mitus mākslas darbu, skulptūru, 
simtiem skiču, ietekmēt un ievirzīt 
sava drauga Pikaso radošos mek-
lējumus, izveidot savu personīgo un 
unikālo stilu, kuram neviens neuz-
drošinājās sekot... Pārāk sarežģīts 
un nesaprotams tas likās laikabied-
riem. Bet mūsdienās mākslas dar-
bu izsolēs Modiljāni gleznas pārdod 
par summām, kas ir salīdzināmas 
ar pilsētu gada budžetiem... 

Amedeo ir dzimis inteliģentā 
ebreju ģimenē Livorno pilsētā. Tēvs 
pēc izglītības bija kalnu inženieris, 
māte – speciāliste franču literatūras 
jomā. 19. gadsimta beigās ģime-
nes bizness - tirdzniecība ar oglēm 
un malku – pagrima un ienākumus 
praktiski nenesa. Māte bija spiesta 
pasniegt franču valodu bērniem no 
turīgām ģimenēm, kā arī tulkot fran-
ču romānus itāļu valodā. 

Amedeo bija ceturtais un vis-
jaunākais bērns ģimenē. Ar maz-
bērna audzināšanu nodarbojās 
vectēvs, bet vislielāko iespaidu uz 
nākamā mākslinieka raksturu atstā-
ja viņa māte, romantiska būtne, kā 
arī tante, kas izauga Marseļā. Fran-
ču valoda pastāvīgi skanēja mājās, 
tāpēc Amedeo jau kopš bērnības 
brīvi runāja divās valodās. 

Nākamais formas un satura 
ģēnijs ar stipru veselību neizcēlās. 
Kad zēnam bija 11 gadu, viņš sa-
slima ar pleirītu. Tā ir sarežģīta sli-
mība, kas prasa ilgstošu ārstēšanu 
pat mūsdienās, bet 19. gadsimta 
beigās tā reti beidzās ar izveseļo-
šanos... Amedeo paveicās, bet ne 
uz ilgu laiku... 1898. gadā Livorno 
uzliesmoja baisa tīfa epidēmija, 
tajos laikos šī slimība tika uzska-
tīta par praktiski neārstējamu... 
Būdams gandrīz bezsamaņā, Mo-
diljāni nepārtraukti atkārtoja Itālijas 
Atdzimšanas meistaru vārdus. Viņa 
jūtīgā māte nolēma, ka tā ir zīme 
no debesīm, un nolēma sūtīt dēlu 

uz mākslas skolu, protams, ja viņš 
paliks dzīvs... Amedeo izdzīvoja... 

Mācības vienlaikus vairākās 
mākslas privātskolās aizrāva Ame-
deo Modiljāni. Viņu īpaši ieintere-
sēja Atdzimšanas meistaru darbi 
un virziens, kurš tolaik jau ieguva 
popularitāti, - impresionisms. Ne-
paspējis pabeigt kursu nevienā no 
skolām, nākamais “Parīzes mēnes-
sērdzīgais” atkal saslima, šoreiz ar 
tuberkulozi... Māte aizveda dēlu uz 
Itālijas dienvidiem, veselu gadu viņi 
pavadīja Neapolē un Kapri salā. Pēc 
atveseļošanās Amedeo atkal sāka 
mācīties, šoreiz Florencē un Venēci-
jā. Tieši Venēcijā norisinājās notiku-
mi, kas ieņēma lielu lomu viņa dzīvē: 
viņš ieraudzīja Rodēna un citu im-
presionistu darbus izstādē; nejauši 
draugi pieradināja Modiljāni pie haši-
ša un spiritiskiem seansiem... Tā sā-
kās viņa patstāvīgā dzīve mākslā.  

Uz Parīzi Modiljāni devās 1905. 
gadā, tolaik šī pilsēta bija atzīta par 
pasaules mākslas centru, par to 
sapņoja daudzi jaunie gleznotāji. 
Piedalīšanās Parīzes izstādēs deva 
iespēju ātri kļūt slavenam, saņemt 
pastāvīgus pasūtījumus, galu galā 
vienkārši jautri dzīvot savu domu-
biedru sabiedrībā. Bet Francijas 
galvaspilsēta vienmēr bija dārga 
pilsēta. Nauda, ko savāca Amedeo 
māte, ļoti ātri beidzās, mācības 
privātā “akadēmijā” arī pieprasīja 
finanšu līdzekļus. No sākuma Mo- 
diljāni dzīvoja labā viesnīcā, tad 
pārcēlās uz Monmartru, tur viņš bie-
ži mainīja dzīvokļus, atstājot saim-
niekiem naudas vietā savus darbus, 
jo vairs nespēja norēķināties citādi. 
Beidzot viņam izdevās iekārtoties 
daktera Pola Aleksandra - filantro-
pa un jauno mākslinieku aizbildņa 
- savrupmājā. Zinot par Modiljāni 
finanšu grūtībām, Aleksandrs ne-
ņēma no viņa naudu, bet pieņēma 
gleznas un grafiku. Ieraudzījis jau-
nā gleznotāja talantu, dakteris uz-
stāja, lai Amedeo izstādītu savus 
darbus “Nezināmo salonā”. 

Publika vienkārši nepievērsa 
tiem uzmanību. 20. gadsimta sā-
kumā Parīze bija aizrāvusies ar ku-
bistiem. “Parīzes mēnessērdzīgā” 
darbi, sarežģīti, dīvaini, reizēm drū-
mi, pārāk atšķīrās no modernajiem 
darbiem. Par spīti tam, ka notika 
acīmredzama izgāšanās, ar dakte-
ra Aleksandra centieniem Modiljā-
ni 1909. gadā saņēma savu pirmo 
pasūtījumu. Tā parādījās darbs ar 
nosaukumu “Amazone”. 

Vīlies savās gleznotāja spē-

jās, Amedeo 
aizrāvās ar tēl-
niecību. Šī aiz-
raušanās bija 
tik spēcīga, ka 
par materiālu 
darbiem varēja 
kļūt nozagtie 
dzelzceļa gulšņi un žogu dēļi. Lī-
dzekļu normālu materiālu pirkšanai 
vienkārši nebija. Šajā laikā Modil-
jāni bija divi iedvesmas avoti: Āfri-
kas tradicionālā māksla un... Anna 
Ahmatova. 1910. gadā viņi iepazi-
nās Parīzē. Viņu vētrainais romāns 
turpinājās tikai vienu gadu, bet pēc 
tam Amedeo un Anna šķīrās, sagla-
bājot vispatīkamākās atmiņas par 
šīm attiecībām. 

Aizraušanās ar tēlniecību no-
veda pie tā, ka Modiljāni vārds kļu-
va zināms tēlnieku un kritiķu vidū. 
Plaša publika tāpat kā agrāk bija 
vienaldzīga pret viņa darbiem, bet 
mākslas pazinēji sāka iegādāties 
viņa darbus. Īsi pirms Pirmā pa-
saules kara sākuma, Amedeo ka-
tegoriski atteicās no aizraušanās 
ar tēlniecību un atgriezās pie glez-
niecības. 5 atlikušos savas dzīves 
gadus Modiljāni strādāja dienu un 
nakti... Viņa dzīvē bija daudz sie-
viešu, daudz kaitīgu ieradumu, viņa 
vājā veselība lika viņam nepār-
traukti cīnīties ar ārstu armiju, kuri 
uzstāja, ka viņam jāuzsāk veselīgs 
dzīvesveids un vairāk jāatpūšas... 

Bet Amedeo it kā juta, ka viņam 
palika pavisam nedaudz. Viņa dar-
bus ievēroja, kritiķi aizgūtnēm lielīja 
viņa dīvaino, unikālo gleznošanas 
manieri, viņa emocionalitāti un 
drosmi. Vienīgais, kas neizdevās 
kritiķiem, piemērot Modiljāni daiļ-
radi kāda mākslas virziena kritēri-
jiem. Pārāk īpatnējs, pārāk nepare-
dzams, pārāk emocionāls, Modiljāni 
savos darbos aizrauj, pārsteidz, no-
skaņo īpašai mākslas uztverei... Un 
vēl viņš steidzās... Ļoti steidzās... 
1919. gada beigās ārsti noteica 
Amedeo diagnozi - tuberkulozais 
meningīts. 1920. gada 24. janvārī 
Amedeo Modiljāni mira vienā no 
Parīzes klīnikām...  

Mūsdienās Modiljāni manto-
jums - daži desmiti šedevru, kas 
rotā visprestižākos pasaules mu-
zejus. Izsoļu organizatori vīrišķīgi 
cīnās par iespēju iekļaut “Parīzes 
mēnessērdzīgā” darbus savos ka-
talogos... Bet slava atnāca... Kā tas 
bieži vien notiek, tikai pēc nāves... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krimināls, notikumi

Laika periodā no 13.01.2017. līdz 20.01.2017. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 45 notikumi.
Būtiskākie:

•	15. janvārī Dagdas iecirknī ar iesniegumu vērsās 
Dagdas pagasta Slobodas ciema iedzīvotāja, kura 
konstatēja, ka pēc māsas K., dzimušas 1986. g., ap-
ciemojuma pazuda nauda 200 eiro apmērā. Notiek 
izmeklēšana.

•	17. janvārī Krāslavas iecirknī tika uzsākts krimināl-
process par planšetdatora “PILOT 10DTB42” pa-
zušanu 2004. g. dzimušajam skolniekam, kurš uz 
kādu laiku atstāja savu mugursomu bez uzraudzī-
bas netālu no “Varavīksnes” vidusskolas. 

•	18. janvārī Dagdas pagasta Zeļļos tika konstatē-
ta mantu un dīzeļdegvielas zādzība no traktora 
“Valtra”. Tika uzsākts kriminālprocess, notiek vainī-
go personu noskaidrošana.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05, 17.00 Kalnu 
patruļa 
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.10 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Brīnumskapja skola
18.00, 23.00 Ziņas
18.55, 5.20 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Šerloks 4. BBC 
detektīvseriāls
23.15 LTV - 60. 
0.10 Daktere Fostere. 
2.05 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.40 Aizliegtais paņēmiens
4.35 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāja pēdām
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Boksergarnele.
8.30, 3.20 LTV - 60
9.35 Sāras mūzika
9.50 Kalnu patruļa 

10.45 Meklējam 
jūraszirdziņus - dzīvus vai 
mirušus.
11.40 1.1
12.30 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.15 Personība. 100 g 
kultūras
14.15, 15.45 PK skeletonā. 
15.15, 16.45, 20.00 EČ 
daiļslidošanā. 
19.00 Ziņas
19.30 Personīgā lieta
23.00 Eiropa koncertos
23.50 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss 
0.40, 5.00 Pie stūres
1.10 Intars Busulis@
Abonementa orķestris “CitāC”
4.05 Piezīmes uz albuma 
lapām. 
4.35 Anekdošu šovs 1

LNT
5.00 Briklberija 2
5.40 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 30 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.15 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.15 Karamba!
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Glābjot Medisonu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 2
18.55 Gonula
20.40, 2.35 Degpunktā

21.10 Ilgais ceļš kāpās
22.35 Meitene
0.25 Greizais spogulis
4.45 Karamba!

TV3
5.00, 0.55 Melnais saraksts
5.50, 14.15 Mindijas 
projekts
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
8.30, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.30 Kāsla metode
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
11.55 Mahinatori
15.15, 2.30 Zentas 
brīvdienas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Taksis
22.45 Nejaušā saderināšanās
1.45 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 23.55 Comedy Club 
9.20, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.25, 16.35 Interni
11.55 TV shop
12.10 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Šreks
21.40 Mf. Braitonas 
leģendas

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.00 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.35 Izmeklēšana
19.05 Grunova patiesība
20.05 Ments likuma kārtībā
2.00 Nozieguma atklāšana

PBK
6.00, 2.25, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Grieķiete
13.30, 4.30 Moderns 
spriedums
14.55 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Gaidi mani
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Zelta gramofons
23.05 Mf. Mīlestība 
lielpilsētā
0.55 Mf. Vientuļā ūpja nakts
2.55 Mf. Ceļabiedrs
4.15, 5.20 Smieklīgi 
videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa

13.40, 3.55 Ejot kājām...
14.05 Jūs pasūtījāt 
slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Koncerts
23.00 Zelta ērglis
1.50 Mf. Kā es pavadīju šo 
vasaru

RenTV Baltic
5.45, 22.55 Skatīties visiem
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Dziednieks
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.20, 0.00 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.20 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels 
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums 
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Pēc sērkociņiem
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Zelta gramofons
22.00 Mf. Kaisles liesma

23.50 Blogeri

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Speciālreportāža
8.30 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.40 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Cerību lapa
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Izredzētā
0.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 18.20 Virtuve
9.05, 16.25 Tāds darbs
9.55, 17.20 Mf. Septītā rūna
10.55, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.50 Mats matā
12.20 Šopinga dieviete
13.20 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.10 Onlains
19.25, 21.05 Ekstrasensu 
cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.40 Mf. Superaukle

6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Tiesības mīlēt
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.25 Ģimenes drāmas
11.00 Dziednieks
13.05 Smieties atļauts
15.15 Dokumentāls projekts
16.20, 1.10 Dīvaina lieta
18.30 Važņaks
20.50 Maldu teritorija
23.55 Visšokējošākās 

hipotēzes
0.50 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums

11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10, 15.20 Laiks rādīs!
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mf. Tumšā karaliste
23.50 Blogeri

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 
Zona Х
8.10 Speciālreportāža
8.30, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 

ziņas
14.25 Cerību lapa
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.30 Sporta diena
23.40 Briljantu mednieki

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.25 Virtuve
9.10, 16.30 Tāds darbs

10.00, 17.20 Mf. Septītā 
rūna
11.00, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 20.30 Šuročka
12.20, 21.10 Šopinga 
dieviete
13.15, 19.25 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.05 Stails

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 LTV - 60. Zelta arhīvs. 
12.10, 0.15 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Citādi latviskais 
20.00 Kaut kur uz Zemes. Nevada. 
20.30 Panorāma
21.15 Berberiem pa pēdām. 
Maroka
21.45 Daktere Fostere. 
22.45 Sāras mūzika. 
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
1.05 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāja pēdām
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Plašā brīvdaba. 

8.30 Zaglīgie pērtiķi

9.00 Suņi. Aizraujošs ievadkurss 
9.55 Kalnu patruļa 
10.50 Boksergarnele.
11.50 Tieša runa
13.00 Nedēļas apskats.
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.00 Izglītība un karjera. 
14.35, 20.45 EČ daiļslidošanā. 
17.35 Dzīve šodien
18.30 Personīgā lieta
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
23.05 Sporta studija
23.55 Aculiecinieks
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
0.55 Personība. 100 g 
kultūras
1.50 Projekts Nākotne

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru 
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.00 Dzīvīte
9.10, 1.10 Atpazīsti mani, ja 
vari
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.50 Iemīlēties svešniekā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 0.20 Gonula
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 Profesija mamma 
22.10 Varas spēles

23.10 Čikāga liesmās 

TV3
5.00, 0.40 Melnais saraksts
5.50, 11.55 Mahinatori
6.40, 12.55 Multfilmas
08.00, 18.00 Divarpus vīri
08.30, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
09.30 Rezervisti
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15, 1.30 Mindijas 
projekts
15.15, 2.20 Zentas 
brīvdienas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Kāsla metode
22.00 Kingsman. Slepenais 
dienests

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 23.50 Comedy Club
9.20, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.25, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
12.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Muļķu diena
22.50 Saldā dzīve

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas

17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma kārtībā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Mūsu uzraugs
4.10 Arī cilvēki

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55, 2.15 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 21.20, 23.05 Grieķiete
13.30, 4.00 Moderns 
spriedums 
14.50 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.25 Deviņi mēneši
0.30 Jans Karskis
1.45 EuroNews
2.30 Mf. Neilons 100%
3.50, 5.40 Smieklīgākie 
videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis - M
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Jūs pasūtījāt 
slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.15 Duelis
0.15 Sanktpēterburgas 
ziņas
0.35 Brigāde

2.25 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 9.20, 23.05 Skatīties 
visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.25 Tiesības mīlēt
7.10 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.25 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes 
drāmas
11.00 Dziednieks
13.05 Maldu teritorija
15.20 Dokumentāls projekts
16.25, 1.20 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.05 Šokējošo hipotēžu 
diena
1.00 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.50 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Piezīmes
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Grieķiete
22.05 Mf. J. Kraskis
23.30 Blogeri

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas 
ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 Zona Х
8.10 Speciālreportāža
8.30, 21.15 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Cerību lapa
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.40 Sporta diena
23.55 Briljantu mednieku

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.25 Virtuve
9.10, 16.30 Tāds darbs
10.00, 17.20 Mf. Septītā 
rūna
11.00, 15.40 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 20.25 Šuročka
12.20, 21.10 Šopinga 
dieviete
13.20, 19.30 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
22.05 Stails

CETURTDIENA,  26. janvāris

PIEKTDIENA,  27. janvāris
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Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

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

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

LAIKA ZIŅAS
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 
SIA “RENEM” 
iepērk jaunlo-
pus, liellopus, 

aitas. 
ELEKTRONISKIE 

SVARI.
Paaugstinātas ce-
nas.Skaidrā naudā 
vai ar pārskaitījumu.
 Firmai vajadzīgi: 
ŠOFERI - LOPU 

SAVĀCĒJI;
KĀVĒJI

Tālr. 65329997; 
29996309; 

26447663; vai pa 
e-pastu: 

re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

SIA “Cēsu gaļas
kombināts” 
par labām cenām 

iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. 
Tālr. 26185703, 25573447

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Reklāmas un sludinājumi

PĀRDOD
“AUDI-80”-1992., gāze-benzīns, TA līdz 
08.2017. Tālr. 28745517;
govi (8 gadi), laba, pienīga (30 l dienā), at-
nesīsies aprīlī, LB, zīdītāja. T. 28798825;
grūsni teli pēc izvēles (Robežnieku 
pag.). Tālr. 26402094;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sēklas, lopbarības kartupeļus “Vineta” , “ Be-
larossa”. Iespējama piegāde. T. 28387496;
malku (75 €). Tālr. 29515786;
sausu, skaldītu bērza malku. T. 27822821.

DAŽĀDI
Bīstamu un avārijas koku žāgēša-
na pie elektrolīnijām un kapos. Tālr. 
20037233. 

Izsakām pateicību Krās- 
lavas Sv. Ludvika Romas 
katoļu baznīcas priesterim 
Eduardam Voroņeckim, 
pansionāta “Priedes” ko-
lektīvam, Kaplavas pagas-
ta pārvaldei, Andrim Uzu-
lam un visiem, kuri izvadīja 
pēdējā gaitā Annu Loču. 

Kaimiņi

Tu neatnāksi.
Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā 
telpā.

Izsakām līdzjūtību Inārai 
Trafimovičai, no brāļa Viļa uz 
mūžu atvadoties. 

Veterinārārstu kolektīvs

PĒRK
zemi, mežu, celmus Latgalē. Augstas ce-
nas. Tālr. 29129658;
senlaicīgus priekšmetus - lauksaim-
niecības inventāru, mājas piederu-
mus, kara tematikas priekšmetus. Tālr. 
22068511.

SIA “AIBI” 

AICINA darbā

 autoatslēdzniekus. 

Dzīvesvieta. 

Tālr. 29478728.

Atpūta ģimenes 
lokā uz ledus kļūst 
aizvien populārāka. 
Par to liecināja arī 
nesenie notikumi uz 
Galšūna ezera. Lie-
liska kompānija, pa-
sakains mežs, cienā-
šana ar zupu ezera 
krastā… Un galve-
nais - komunikācija 
ar cilvēkiem, kas aiz-
rāvušie ar zemledus 
makšķerēšanu. Ie-
pazīstieties - Kavuni, 
Žavoronkovi, Gaspa-
roviči un Barūkļi.

Paldies, Dagda!
Alekseja GONČAROVA 

foto

Par veselīgu dzīvesveidu

Atlaides braucieniem ar 
sabiedrisko transportu Pasažieru ievērībai

Uzpūš vējš un pārrauj 
sveces mūžu, 
Aust diena un pārrauj 
zvaigznes mūžu, 
Krīt zvaigznes un pārrauj 
cilvēka mūžu.

Izsakām līdzjūtību bijušā ilg-
gadējā ātrās palīdzības šofe-
ra Alekseja Trisčenkova ģi-
menei un piederīgajiem, viņu 
zemes klēpī guldot. 

Krāslavas NMPD kolektīvs

No pirmdienas, 23. janvāra, uzņēmums 
“Daugavpils autobusu parks”  palielināja 
reģionālo maršrutu skaitu, kuros varēs iz-
mantot abonementu ar 20 procentu atlaidu, 
- vēsta portāls grani.lv. Tagad pasažieriem 
būs iespēja par braucieniem sabiedriskajā 
transportā maksāt mazāk. 

Kopējais šādu maršrutu skaits jau sa-
sniedzis gandrīz četrus desmitus. Pasažieri, 
iegādājoties abonementu, var rēķināties ar 50 
braucieniem ar atlaidi ne tikai pa Daugavpils 
novadu, bet arī uz citām Latgales pilsētām. 
Piemēram, abonements braucieniem uz 
Krāslavu no Daugavpils maksās - 94 eiro, bet 
no autobusu pieturas “Jaunbūve”  - 86 eiro, bet 
no Daugavpils uz Dagdu - 146 eiro. Abone-
menta cena 50 braucieniem no Krāslavas uz 
Dagdu maksās 72 eiro.

Pasažieriem ir iespēja pašiem izvēlēties, 
kāds būs viņu maršruts, izvēloties sākuma un 

gala pieturas. Visus piedāvātos maršrutus ar 
atlaidēm un abonementu cenas var apskatī-
ties vietnē http://buspark.lv/Media/Default/Doc/
Abonements_2017.02.pdf.

Abonementus var iegādāties Daugavpils 
autoostas kasēs (Viestura ielā 10).

Papildus informāciju meklējiet uzņēmuma 
mājaslapā www.buspark.lv, vai zvaniet pa tālr. 
65429245.
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