
9 771407 962024

11
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Otrdiena, 2017. gada 14. martā Nr. 21 (9120) Cena - 0,43 EUR

Lai tev veicas visi darbi
Un nav jādzird vārdi skarbi,
Lai tev veselība turas,
ājās pavards silti kuras,
Lai tev mīlestības pietiek
Un pie algas drusku pieliek!

No visas sirds sveicam 
skaistajā 50 gadu jubilejā
Andreju ANDRUKOVIČU!
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Bezdarbnieka pienākumi - cik 

viegli vai grūti tos pildīt?
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Neaizmirstamā rožu un tulpju 
diena Skaistā

3.lpp

Bankas gatavo pārsteigumu!
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Gadsimta notikums Konstantinovā
5.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi un 
daudz citas noderīgas un aktuālas infor-
mācijas.

Sestdienas koncerti

Krāslavā - austrumu deju studijas “Malika” jubilejas koncerts, Dagdā - etnogrāfisko 
ansambļu skate. Vairāk lasiet nākamajā numurā. 

Alekseja GONČAROVA foto

SIA “Māra N” aicina darbā  autoservisā 
(Dagdā , Asūnes ielā 6) 

RIEPU MONTĀŽAS DARBINIEKU.  
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu mara.n@apollo.lv

Tālr. 26525566.

•	 Arvien augošais nekustamā 
īpašuma nodoklis kļūst ne-
panesams slogs daudziem 
Latvijas iedzīvotājiem. Pētot 
nekustamā īpašuma nodokļa 
slogu privātpersonām, atklā-
jas būtiska starpība starp trim 
Baltijas valstīm. Latvijā tiek 
piemērota 1,5%  likme zemei. 
Savukārt dzīvojamām mājām 
un dzīvokļiem likme atšķiras 
atkarībā no to vērtības. Latvija 
nav draudzīga valsts nekus-
tamā īpašuma darījumiem, jo 
gan nodevu ziņā un arī nodok-
ļu ziņā ir līderis Baltijā. Latvijā 
nekustamā īpašuma nodokli 
ietekmē kadastrālā vērtība, kas 
arvien vairāk tuvinās tirgus vēr-
tībai. Tirgus vērtības starpība 
starp lētākajiem un dārgāka-
jiem īpašumiem Latvijā, rēķinot 
uz vienu kvadrātmetru zemes, 
ir 1500 reizes. Par identiska 
lieluma īpašumiem dažādās 
Latvijas vietās nekustamā īpa-
šuma nodoklis var atšķirties 
simtiem reižu.

•	 Izmantojot budžeta deficīta at-
kāpi jeb tiesības veidot lielāku 
budžeta deficītu, Veselības mi-
nistrija cer turpmākajos divos 
gados nozarei iegūt teju treš-
daļmiljardu lielu papildfinansē-
jumu. Eiropas Komisija šādu 
deficīta palielinājumu pieļāvusi 
jau šogad un būtu gatava pie-
ļaut arī turpmākos divus gadus, 
taču ar nosacījumu, ka nauda 
jāiegulda strukturālās refor-
mās. 0,1% no iekšzemes kop-
produkta jeb aptuveni 34 miljoni 
eiro – tik lielu summu veselības 
aprūpes nozare šogad ieguvusi 
uz valsts budžeta deficīta palie-
lināšanas rēķina. Atbilstoši mi-
nistrijas plāniem nākamajā un 
aiznākamajā gadā uz budžeta 
deficīta rēķina nozarē tiks in-
jicēti papildu līdzekļi 0,4% un 
pusprocenta apmērā no iekš-

zemes kopprodukta. Kopā tie 
būtu vairāk nekā 300 miljoni 
eiro. Tomēr iespējas tērēt šo 
naudu ir ierobežotas, to ne-
drīkst izmantot, piemēram, me-
diķu algu palielināšanai.

•	 Latvijā ir pilsētas, kur aptieku 
ķēdes izplešas, veido pat mi-
nimonopolus, un ir vietas, kur 
pat ļoti trūkst aptieku. Divos 
Latvijas novados nav nevienas 
aptiekas. Viens no tiem ir Krie-
vijas pierobežā esošais Ciblas 
novads. Veselības ministrija 
(VM) pagaidām nav nākusi kla-
jā ar priekšlikumu, kā visiem re-
ģionu nodrošināt aptiekas, taču 
Konkurences padome (KP) 
uzskata – risinājums varētu 
būt tā dēvētās aptiekas uz rite-
ņiem jeb izbraukuma aptiekas, 
kādas jau ir vairākās valstīs. 
Šobrīd par šo jautājumu norit 
diskusijas, tiek uzklausīti gan 
aptiekāru, gan farmaceitu un 
atbildīgās ministrijas pārstāvju 
viedokļi. 

•	 Pagājušajā gadā bankomātos 
Latvijā iemaksāti 2,67 miljardi 
eiro. Naudas iemaksu skaits 
bankomātos un iemaksātās 
naudas apjoms 2016. gadā 
audzis salīdzinājumā ar 2015. 
gadu, kad bankomātos tika ie-
maksāti 2,59 miljardi eiro, bet 
iemaksas tika veiktas 8,24 mil-
jonus reižu.

•	 Sabiedrības iniciatīvu portālā 
“Manabalss.lv” sākta paraks-
tu vākšana par bargāku sodu 
sezonai neatbilstošu auto-
mašīnas riepu lietotājiem. Kā 
iniciatīvas pieteicējs norādīts 
Helmuts Baņukalns. Kā iniciatī-
vas pieteicējs norādīts Helmuts 
Baņukalns. Iniciatīvā pausta 
vēlme tos autovadītājus, kuri 
ziemas periodā brauc ar va-
saras riepām vai ar nepietie-
kamu ziemas riepu protektora 
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Latvijā

17. martā Krāslavā, tirdz-
niecības centrā “Beta”, 

pārdošanā būs kvalitatīva, 
Igaunijā ražota gultasveļa 

un spilveni.

Likumdošanas aktualitātes
Jaunajām 
automašīnām TA varēs veikt 
ik pēc diviem gadiem
Jaunajām automašīnām līdz 
četru gadu vecumam tehnisko 
apskati varēs veikt ik pēc di-
viem gadiem.

Šādu regulējumu konceptuāli 
atbalstīja Saeimas Tautsaimniecī-
bas, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisijas deputāti, skatot 
sagatavotos grozījumus “Ceļu satik-
smes likumā”. Tie sagatavoti pēc ie-
dzīvotāju kolektīvā iesnieguma par 
transportlīdzekļu tehniskās apska-
tes veikšanu reizi divos gados.

Grozījumi paredz, ka Latvijā 
un ārvalstīs iepriekš nereģistrētam 
vieglajam automobilim un piekabei 
ar pilnu masu līdz 3500 kilogra-
miem pirmreizējo valsts tehnisko 
apskati veic ne vēlāk kā divus gadus 
pēc reģistrācijas Latvijā. Otrā teh-
niskā apskate būs jāveic ne vēlāk 
kā divus gadus pēc pirmreizējās ap-
skates. Savukārt, sasniedzot četru 

gadu vecumu, turpmākās tehniskās 
apskates šādām automašīnām būs 
jāveic katru gadu.

Patlaban likums noteic, ka ie-
priekš nereģistrētai automašīnai 
pirmreizējo valsts tehnisko apskati 
veic ne vēlāk kā divus gadus pēc 
tam, kad attiecīgais transportlī-
dzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. 
Turpmākās tehniskās apskates au-
tomašīnām jāveic katru gadu.

Likumprojektu vēl nepiecie-
šams saskaņot ar visām atbildīga-
jām ministrijām, bet deputāti šo-
dien šo ideju konceptuāli atbalstīja.

Vairāk nekā 10 tūkstoši Latvijas 
pilsoņu Saeimai iesnieguši kolektīvo 
iesniegumu “Transportlīdzekļu teh-
niskās apskates veikšana reizi divos 
gados”, lūdzot pagarināt termiņu 
automašīnu TA apskates veikšanai 
līdz reizei divos gados kā tas ir, pie-
mēram, Norvēģijā, Lietuvā, Igauni-
jā, Vācijā un citur.

dziļumu, tiktu pielīdzināti dzē-
rājšoferiem. Baņukalna ieska-
tā ikvienam autovadītājam ir 
jāpārliecinās par vadītā trans-
portlīdzekļa tehnisko stāvokli.

•	 Sākot ar 1. martu, putnu gripas 
draudu dēļ spēkā ir stingri ie-
robežojumi pat vismazākajiem 
mājputnu turētājiem. Tomēr 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) pārstāvji atklāj, ka pie-
mājas saimniecības nesteidz 
ieslēgt savas vistas un pīles. 
Saimniecību īpašnieki ar iero-
bežojumiem ir neapmierināti 
un pat raksta PVD anonīmas 
dusmu pilnas vēstules.

•	 Kopš svētdienas, 12. marta, 
vakara ūdens līmenis Daugavā 
pie Pļaviņām pazeminājies par 
33 centimetriem, noslīdot zem 
11 metru robežas, liecina Lat-
vijas Vides, ģeoloģijas un me-
teoroloģijas centra operatīvā 
informācija. Hidrologi progno-
zē, ka tuvākajās dienās ūdens 
līmenis Daugavā pakāpeniski 
pazemināsies. Ja izies ledus 
sastrēgums, kas atrodas pie 
Sakas salas lejpus Jēkabpils, ir 
iespējama neliela ūdens līme-
ņa paaugstināšanās Pļaviņās. 
Latvijas upes pārsvarā ir brīvas 
no ledus, vairākās upēs tur-
pinās ūdens līmeņa celšanās 
kūstošā sniega dēļ. Joprojām 
applūdušas Aiviekstes palie-
nes.

•	 Latvijas Basketbola savienī-
ba (LBS) piektdien nosūtīja 
oficiālu pieteikumu Starptau-
tiskajai Basketbola federācijai 
(FIBA) 2019. gadā Rīgā rīkot 
Eiropas čempionāta finālturnī-
ra pirmā posma spēles divām 
grupām. Lēmums par čempio-
nāta norises vietu tiks pieņemts 
šogad jūnijā.
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Pasaulē

Bezdarbnieka pienākumi – cik viegli vai grūti tos pildīt?
Statistika liecina: reģistrētais bezdar-
ba līmenis vidēji valstī 2017. gada 31. 
janvārī bija 8,1 %, Latgales reģionā 
- 18,2 % - visaugstākais valstī. (Re-
ģistrētā bezdarba līmenis – Nodar-
binātības valsts aģentūrā reģistrēto 
bezdarbnieku (darbspējas vecuma 
(15 – 61 gads) īpatsvars ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā 
procentos.)

NVA uzskaitē 2017. gada janvāra 
sākumā bija 78 357, bet beigās 80 016 
bezdarbnieki. Mēneša laikā reģistrēto bez-
darbnieku skaits valstī ir pieaudzis par 1 
659 jeb 2,1%.

Bezdarbnieka statusu 2017. gada 
janvārī zaudējuši 8 201 bezdarbnieki, no 
tiem darbā iekārtojušies 4 293 (52,3%) 
bezdarbnieki. 

3 023 (36,9%) personas zaudējušas 
bezdarbnieka statusu, jo nav pildījušas 
bezdarbnieka pienākumus.

Kādi ir bezdarbnieku pienākumi un 
cik viegli vai grūti ir tos pildīt? Uz atklā-
tu sarunu par šo tēmu aicināja Dagdas 
novada Šķaunes pagasta iedzīvotāji. 

NVA mājaslapā ir atrodama visa ne-
pieciešamā informācija, tai skaitā par bez-
darbnieka statusa iegūšanu un bezdarb-
nieka pienākumiem. 

Bezdarbniekam ir pienākums:
•	 patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi mek-

lēt darbu un pēc bezdarbnieka statusa 
iegūšanas nekavējoties sniegt priekšliku-
mus NVA individuālā darba meklēšanas 
plāna izstrādei;

•	 individuālajā darba meklēšanas plānā no-
teiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt nor-
matīvajos aktos noteiktos dokumentus;

•	 ierasties NVA triju darba dienu laikā no iz-
saukuma saņemšanas dienas;

•	 piedalīties individuālajā darba meklēša-
nas plānā paredzētajos pasākumos;

•	 ziņot NVA (uzskaitītas nepieciešamās ziņas)
Tātad trīs no pienākumiem paredz 

bezdarbnieka ierašanos NVA filiālē, kura, 

protams, neatrodas pagasta, bet novada 
centrā. 

Šķaunes iedzīvotāju gadījumā uz Dag- 
du reisa autobusā jāpavada nedaudz vai-
rāk par stundu un jāšķiras no 2,10 - 2,35 
eiro. Tāpat atpakaļ uz Šķauni. Dienā, kad 
jāierodas uz kādu semināru, izbraucot no 
Šķaunes pirms 7 rītā, mājup var nokļūt ti-
kai pēc pl.18. Ja neesi paņēmis līdzi kādu 
sviestmaizi un termosu ar tēju, naudas ziņā 
bezdarbniekam tas ir ievērojams slogs.

Jāsaka, ka Šķaunē sastaptās bez-
darbnieces nav čīkstules, kas, rokas klē-
pī salikušas, gaužas par dzīves grūtībām. 
Satiekamies Tautas namā, kur sievietes 
sanākušas, lai kopīgi darinātu rokdar-
bus. Par godu Latvijas valsts simtgadei 
tiek tamborēts fragments, lai papildinātu 
Lielo Dagdas novada paklāju. Arī sievu 
tamborētie krāsainie zābaciņi un čībiņas, 
kuru pagatavošanai izmanto ārdīto dziju 
no “humpalām”, noderēs gan pašām, gan 
iepriecinās apdāvinātos un, ko tur liegties, 
varbūt izdosies arī kādu eiro nopelnīt... 

Kas jūs apvieno? Kā-
pēc nesēžat katra savās 
mājās un tur netamborē-
jat? – provocēju čaklās 
rokdarbnieces.

Mēs dalamies katra ar 
savu pieredzi. Tas ir tik aiz-
raujoši. Aizvien var iemācī-
ties kaut ko jaunu. Apvieno-
ja mūs Sandras Drozdovas 
ideja, ka Sarkanā Krusta 
humānās palīdzības apģēr-
bu klāstā ir palikušas adītas 
lietas, kuras izārdot varētu 
izmantot atkārtoti. Izman-
tojam brīvo laiku, kas atlicis līdz sējas un 
stādīšanas darbiem dārzā. 

Kā citādi jums dzīvojas, kas uz-
trauc? Sievietes stāsta:
•	 Vasarā labi dzīvojam, ziemā ir grūtāk. 

Uztraucamies, lai autobusa reisus ne-
noņem. Dzirdējām, ka tiek plānotas 
izmaiņas. Daudziem nav automašīnu, 

nezinām, kā būs. Pie ārs-
ta uz Dagdu jāaizbrauc, uz 
“darba biržu” katru mēnesi 
atzīmēties. Kādu laiku bija 
reizi divos mēnešos jāatzī-
mējas, bija vieglāk, tagad 
atkal katru mēnesi. Saka, 
bezdarbnieku kļuvis ma-
zāk. Ne jau darbu atraduši 
– aizbraukuši uz ārzemēm. 
Bērni pabeigs skolu un arī 
brauks projām... 
•	 Nē, mani bērni par ārze-
mēm nesapņo. Manējie ir 
patrioti.
•	 Man arī radu meitene 

bija patriote. 
Uz māti dus-
mojās, kad 
tā uz Angliju 
aizbrauca, par 
dzimtenes no-
devēju sauca. 
Tagad pati dzī-
vo Anglijā, jau 
ģimeni tur iz-
veidoja, bērni-
ņu dzemdēja. 
Tādi apstākļi 
– šeit darbu 
neatrada. Kā 
tad bez darba 
lai dzīvo? 

•	 Jā, strādā 
mums tikai pašvaldības un valsts iestā-
dēs nodarbinātie, pie tam ne visi pilnu 
slodzi. No uzņēmējiem - viens veikals 
ar trīs darbiniekiem. Bija cūkkopības 
komplekss – dažādu iemeslu dēļ tas tika 
likvidēts. Dažās zemnieku saimniecī-

bās nodarbojas ar lopkopību un zemes 
apstrādi. Tagad ziņo par putnu gripu. 
Vistas ārā nedrīkst laist. Vai tad viņas 
olas dēs? Tāpēc jau lauku olas kotējās, 
ka viņām cita kvalitāte – vista atrod kādu 
tārpiņu, zālīti. Tagad būs jābaro ar pirkto 
barību – cik daudzi to var atļauties? Un 
atkal mums draud ar soda sankcijām, ja 
pārkāpsim noteikumus.

•	 Audzējām Kalifornijas sliekas, bet bija 
problēmas ar noietu. Mēs nespējām sa-
ražot tādu daudzumu, lai iepircējam būtu 
izdevīgi braukt pēc mūsu produkcijas, jo 
esam pārāk tālu no centra.

•	 Mēģinājām arī egles stādīt. Kāds var to 
darbu izturēt, bet lielākoties sievietēm 
tas ir par smagu. Kāds puisis pat paģība 
tai laukā. Pēc tam par zālēm vairāk jāat-
dod, nekā nopelnīts. 

•	 Kad NVA rīkoja semināru, kas ir obligāti 
jāapmeklē, citādi zaudēsi bezdarbnieka 
statusu, man nebija naudas autobusa 
biļetei. NVA darbinieks ieteica naudu 
aizlienēt. Bet kā es to naudu atdošu, ja 

par vienas dienas semināru man neko 
nemaksā?

•	 Jautājums ir arī par šo semināru liet-
derību. Kāpēc invalīdam, kurš saņem 
niecīgu pensiju, jāklausās par kredīta 
ņemšanas iespējām? Varētu domāt, ka 
ar invaliditātes pensiju var izdzīvot. Visu 
rēķinu apmaksai tās nepietiek un tāpēc 
jāreģistrējas NVA un jāiegūst bezdarb-
nieka statuss, lai varētu saņemt darba 
piedāvājumu. 

•	 Vēl viena problēma – ja cilvēks ir atradis 
darba devēju, kurš viņu gatavs pieņemt 
darbā specialitātē, kas prasa noteiktas 
apmācības, rindā uz šīm apmācībām 
NVA jāgaida tik ilgi, līdz darba piedāvā-
jums vairs nav aktuāls.

•	 Nevalstiskā organizācija - Šķaunes LSK 
nodaļa labprāt iesaistītu savā darbībā 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām, garantē-
tā minimālā ienākuma (GMI) saņēmējus, 
kurus ārsts ir atbrīvojis no smaga darba 
veikšanas un kuriem Sarkanā Krusta at-
balsts ir visnepieciešamākais. Sarkanā 
Krusta nodaļā ir pietiekami daudz vieg-
lāku darba piedāvājumu, kurus varētu 
veikt GMI saņēmēji. Piemēram – veikt 
uzskaiti Šķaunes LSK nodaļā, gatavot 
rotājumus svētku pasākumiem, pieska-
tīt bērnus mūsu Māmiņu centrā, kamēr 
darbiniece raksta vai realizē sabiedriskā 
labuma projektus. 

Sāpīgu jautājumu bija daudz, bet sva-
rīgākais no tiem – 

Kāpēc uz Dagdas 10 pagastiem vienu 
reizi mēnesī nevar atbraukt NVA darbinieks, 
lai bezdarbniekam būtu iespēja reģistrēties 
tuvāk dzīvesvietai? Mēs novērtētu valsts 
rūpes par mums. Naudiņu autobusa biļetei 
mēs varētu “samest”. Mums taču visur ir 
datori ar interneta pieslēgumu – gan bib-
liotēkā, gan pie sociālā darbinieka. Vai nav 
iespējas pieslēgties NVA programmai?

Iveta LEIKUMA

Nelaime Haiti
Svētdien Haiti, autobusam 

ietriecoties cilvēku pūlī, gājuši 
bojā 34 cilvēki un 15 ievainoti. 
Amatpersonas ziņoja, ka sa-
niknots cilvēku pūlis tūlīt pēc 
notikušā mēģinājis aizdedzināt 
autobusu ar šoferi un visiem pa-
sažieriem, bet policijai izdevies to 
novērst.
Liedz nolaisties Turcijas 

ārlietu ministra 
lidmašīnai

Nīderlandes valdība sest-
dien liegusi nolaišanos Turcijas 
ārlietu ministra Mevlita Čavušolu 
lidmašīnai, norādot uz “apdrau-
dējumu sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai”, ko rada viņa nodoms 
aģitēt Nīderlandē dzīvojošos Tur-
cijas pilsoņus 16. aprīlī gaidāma-
jā Turcijas referendumā balsot 
par prezidenta Redžepa Tajipa 
Erdoana pilnvaru paplašināšanu. 
Nīderlandes ārlietu ministrs Berts 
Kūnders ceturtdien paziņoja, ka 
viņa valsts sabiedriskās drošības 
apsvērumu dēļ “nekādā gadīju-
mā” nesekmēs Čavušolu iecerē-
to viesošanos valstī. Jau dienu 
pirms tam, Roterdamas mērs 
Ahmeds Abutalebs pavēstīja, ka 

mītiņš atcelts, jo pasākuma nori-
ses vietas īpašnieks paziņojis, ka 
tā vairs nav pieejama.
Jauna spaisa epidēmija 

Lielbritānijā
Jauns šīs salīdzinoši lētās 

narkotikas vilnis pārņem Lielbritā-
nijas iedzīvotājus, sākot no valsts 
ziemeļrietumiem, līdzi nesot no-
ziedzību un nāvi. Īpaši “spaisa” 
lietošanas gadījumu pieaugums 
novērots Mančestrā - cilvēki ar 
tukšām acīm, bālām sejām, uz 
priekšu izplestām rokām gluži 
kā zombiji klejo pa pilsētas ie-
lām. Citi sastinguši ielu stūros 
kā veikalu manekeni vai salīkuši 
uz priekšu. “Daily Mail” publicējis 
satraucošas fotogrāfijas, kurās 
uzskatāmi redzama “spaisa” ie-
darbība uz cilvēkiem. “Spaisa” 
problēma nav pilnībā izskausta 
arī Latvijā. Kā zināms, “spaiss” ir 
dažādu kaltētu augu sajaukums, 
kas apsmidzināts ar ķīmiskām 
vielām. Viens no iemesliem tā 
milzīgajai izplatībai ir “draudzīgā” 
cena. Atkarība iestājas ļoti ātri, 
dažkārt pat no vienas reizes.
Pasaules lielākā humānā 

krīze
Pasaule saskaras ar lielāko 

humāno krīzi kopš 1945. gada, jo vai-
rāk nekā 20 miljoniem cilvēku četrās 
valstīs draud bads. Iedzīvotājus ap-
draud bads Jemenā, Dienvidsudānā, 
Somālijā un Nigērijas ziemeļaustrumu 
daļā. Vislielākā humānā krīze ir Jeme-
nā, kur divām trešdaļām iedzīvotāju — 
18,8 miljoniem cilvēku — ir vajadzīga 
palīdzība, un vairāk nekā septiņi mil-
joni nezina, kad varēs nākamo reizi 
paēst. Hroniski izsalkušu cilvēku skaits 
šajā valstī kopš janvāra ir pieaudzis 
par trim miljoniem.

Pasaulē noslogotākās 
lidostas

Par pasaulē noslogotāko lidostu 
pagājušajā gadā (jau 19. gadu pēc kār-
tas) kļuvusi Atlantas lidosta ASV – šajā 
lidostā 2016. gadā apkalpoti aptuveni 
104 miljoni pasažieru. Salīdzinot ar 
2015. gadu, pasažieru skaits Atlantas 
lidostā pērn palielinājās par 2,6%.Otra 
noslogotākā lidosta pagājušajā gadā 
bija Pekinas lidosta, kurā apkalpoti 94 
miljoni pasažieru, kas ir par 5% vairāk 
nekā 2015. gadā. Trešajā vietā ierindo-
jās Dubaijas lidosta – pasažieru skaits 
tajā 2016. gadā palielinājās par 7%, 
sasniedzot 83 miljonus.
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I  Neaizmirstamā rožu un tulpju diena Skaistā

Te turpinās tradīcija pa-
vasarīgajā 8. martā priecēt 
novadniekus ne tikai ar kon-
certu, bet arī ar pašdarinātu 
tērpu modes skati. Lai saga-
tavotos “Modes šovam 2017”, 
bija nepieciešama fantāzija, 
meistarība un pacietība, jo 
katru gadu tiek demonstrē-
ti jauni sieviešu apģērbu 
modeļi. Šogad noritēja jau 
trīspadsmitā modes skate. 
Skaistums un neparastums 
vienmēr un visur ir gaidīti, tie 
rada īstu svētku sajūtu. Tā 
notika arī aizvadītajā treš-
dienā. Publika tika iesildīta 
jau foajē, kur viesus sagai-
dīja tradicionālā vietējo rok-
darbnieču darbu izstāde. Bet 
svētku koncerts tika atklāts 
ar valsi “Harmonijas” izpildī-
jumā. Protams, skanēja arī 
aizkustinoši apsveikuma vār-
di daiļā dzimuma pārstāvēm.
Konferansjē lomā šoreiz ie-

jutās cienījamais peda-
gogs Edvīns Vecelis. 

Īsta jautrība bez 
talantīgiem kaimiņiem 
nemēdz būt, tāpēc ska-
tītāju uzmanībai tika 
piedāvāti Robežnieku 
pagasta sieviešu vokā-
lā ansambļa “Viktorija” 
labākie priekšnesumi 
no viņu nesen notikušā 
jubilejas koncerta prog-
rammas. Par šīs sen 
gaidītās svētku dienas 
īpašo rotu kļuva “Vikto-
rijas” vadītājas Tatjanas 
Raciņas solo priekšne-
sums. 

Bija daudz ziedu, 
skanēja sirsnīgi patei-
cības vārdi. Tie bija ne-
aizmirstami pavasara 
svētki!

Aleksejs 
GONČAROVS 

Mūsu dzīves jēga ir nemitīgie meklējumi. Strādā vaiga sviedros, atpūties ar degsmi! To jau iz-
senis ņēmuši vērā Skaistā, kur kultūras dzīves toni nosaka dāmas no līnijdeju kolektīva “Har-
monija”.

Latvijas Radio 
aicina vidusskolēnus pieteikties 
erudīcijas spēlei  “Faktu mednieki”
Latvijas Radio aicina vidus-
skolēnus pieteikties Latvijas 
simtgades erudīcijas spē-
lei “Faktu mednieki”. Spēli 
katru pirmdienu var spēlēt arī 
portalā lsm.lv.

- “Mēs visi esam uzvarētāji, 
jo iepazinām jaunus cilvēkus, uz-
zinājām daudz jauna par Latviju un 
jauki pavadījām laiku!”

- “Es labprāt piedalītos vēlreiz, 
bet savu iespēju esmu jau izman-
tojusi!”

- “Emocijas bija super!”
Tieši tā saka jaunieši pēc pie-

dalīšanās radiospēlē “Faktu med-
nieki”. Arī Tu vēl vari pieteikties! Ja 
esi vidusskolēns, aizpildi anketu un 
pārbaudi, ko Tu zini par Latviju?

Latvijas Radio īpaši gaida 
pieteikumus no Zemgales un Lat-
gales jauniešiem. Pieteikšanās an-
ketu meklē Latvijas Radio mājasla-
pā - http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/

faktu-mednieki/
“Faktu mednieki” LR1 un Pie-

ci.lv ēterā skanēs katru svētdienu 
līdz pat Latvijas 100. dzimšanas 
dienai, kad tiks noskaidrots, kurā 
Latvijas novadā – Kurzemē, Zem-
galē, Vidzemē vai Latgalē – ir zino-
šākie jaunieši vidusskolas vecuma 
grupā. Spēlē ietverti jautājumi par 
Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, zi-
nātni, ģeogrāfiju un sportu.

Viena spēle izskan četrās 
mēneša svētdienās, un katrā spē-
lē četri jaunieši ne tikai cīnās par 
savu uzvaru, bet arī krāj punktus 
savam novadam.

Spēli “Faktu mednieki” vada 
Latvijas Radio režisore Diāna Bēr-
za un Pumpuru vidusskolas 12. 
klases skolnieks Kristers Bērzs. 
Jautājumi ir no “Latvijas faktu” spē-
les, no radioenciklopēdijas “Kāpēc 
Tāpēc”, kā arī pašu vidusskolēnu 
pieteikšanās anketās iesūtītie 
jautājumi.

Aicina pieteikties šī gada putnu
atlanta sacensībām

2017. gads ir noslēdzošais, 
kurā var ievākt datus Eiropas ligz-
dojošo putnu atlantam (ELPA), tā-
dēļ otro gadu pēc kārtas Latvijas 
Ornitologu biedrība Latvijā rīko 
sacensības, lai sacensību garā ie-
vāktu datus atlantam.

Kā vēstī Dabasdati.lv, 2016. 
gadā sacensības notika neapseko-
tajā Latvijas austrumu pierobežā, 
kur piedalījās sešas komandas, kā 
rezultātā ievērojami tika uzlabota 
Latgales apsekotība.

Šogad, komandām piesakoties, 
tām ir iespēja pašām izvēlēties 
kādu no jau desmit izveidotajām 
teritorijām visā Latvijā.

Arī šogad sacensības notiks 
trīs kārtās – aprīlī, maijā un jūnijā. 
Komandām būs 48 stundas, un tās 
pašas varēs izlemt, kuros datumos 
un laikos konkrētajā mēnesī startēt.

Komandu katrā kārtā aizvien 
veido 2 - 4 cilvēki no iepriekš pie-
teiktās komandas, bet katrā 5x5 km 
kvadrātā jāreģistrē pēc iespējas vai-
rāk tur ligzdojošo putnu sugu, kā arī 
jāveic vismaz divas putnu uzskaites 
viena kilometra garumā.

Reģistrēt komandu sacensībām 
iespējams līdz 31. martam. Piesa-

koties jānorāda komandas nosau-
kums, dalībnieku vārdi un uzvār-
di, kontaktinformācija un vēlamā 
sacensību teritorija. Pieteikšanās 
notiek nosūtot e-pastu uz atlants@
lob.lv.

Eiropas ligzdojošo putnu atlan-
ta mērķis ir noskaidrot visu Eiropā 
ligzdojošo sugu izplatību un novēr-
tēt tās pārmaiņas kopš 20.gs. 80. 
gadiem. Latvijā atlanta ietvaros lai-
kā no 2013. līdz 2017. gadam tiek 
apsekota visa Latvijas teritorija, 
reģistrējot ligzdojošo putnu sasto-
pamību 5x5 km kvadrātos (kopā 
2785 kvadrāti).

Novērojumus atlanta veidotāji 
aicina reģistrēt portāla Dabasdati.
lv īpaši izveidotā sadaļā, kurā ie-
spējams redzēt arī katra 5x5 km 
kvadrāta statistiku un līdz šim pa-
veikto.

Eiropas ligzdojošo putnu atlantu 
(2013-2017) īsteno Eiropas putnu 
uzskaišu padome (EBCC), Latvi-
jā - Latvijas Ornitoloģijas biedrība 
sadarbībā ar Latvijas vides aizsar-
dzības fondu, Dabas aizsardzības 
pārvaldi, karšu izdevniecību “Jāņa 
sēta” un portālu Dabasdati.lv. 

Piedalies!

Turpina popularizēt Aglonas un Dagdas novadus 
starptautiskā mērogā

Tuvojas aprīlis, un tas no-
zīmē, ka sāksies jaunā tūrisma 
sezona. Īsi pirms sezonas atklā-
šanas tūrisma nozares pārstāvji 
tikās dažāda veida tūrisma izstā-
dēs, lai popularizētu savus piedā-
vātos tūrisma galamērķus.

Nesen, februāra nogalē, 
Dienvidvācijā notika lielākā tū-
risma izstāde “f.re.e 2017” (Die 
Reise – und Freizeitmesse), 
kurā Latvijas nacionālajā stendā 
Latgales tūrisma piedāvājumu 
popularizēja Daugavpils pilsētas 
pašvaldības tūrisma attīstības un 
informācijas aģentūras direktore 
Ilona Maksimčika un Krāslavas 
novada tūrisma informācijas cen-
tra speciāliste Edīte Lukša.

Krāšņo Latvijas nacionālo 
stendu pozicionēja sauklis “Lat-
via. Best Enjoyed Slowly” jeb 
“Izbaudi Latviju nesteidzoties!”, 
kas atbilst Latvijas tūrisma pie-
dāvājumam un arī vācu tūristu 
interesēm. 

Lai sabiedrību informētu par 
tūrisma galamērķiem, tiek orga-
nizēti dažāda veida pasākumi, 
viens no tiem ir arī tūrisma vi-
deofilmu festivāls. Jau 10 gadus 
pēc kārtas Latvijai ir iespēja sevi 
reklamēt Starptautiskajā tūrisma 
filmu festivālā “Tourfilm Riga”.

Jau trešo gadu pēc kārtas 
aglona.net, piedaloties starp-
tautiskajā tūrisma filmu festivālā 
“Tourfilm Riga”, turpina populari-
zēt ne tikai Aglonas un Dagdas 
novadu vārdu, visu Latviju kopu-
mā, bet arī kaimiņvalsti Lietuvu. 

Šo festivālu organizē Rīgas 
dome, tas notiek Rīgā jau desmi-
to gadu pēc kārtas. Šogad tas ir 
jubilejas festivāla gads. Festivā-
lā ik gadu piedalās vairāk nekā 
30 valstis, piedāvājot līdz pat 
150-200 tūrisma reklāmas filmu. 
Filmas tiek iedalītas dažādās 
kategorijās un sacenšas par la-
bāko vietu izvirzītajā kategorijā. 
Tās vērtē žūrija, kuras sastāvā 
ir starptautiski slaveni filmu reži-
sori, producenti, reklāmas jomas 
lietpratēji.

Lai filmas iekļūtu finālā, tās 
vispirms tiek vērtētas pusfinālā. 
Ja tās atbilst visiem kritērijiem, 
tās tiek izvirzītas finālam. Prie-
cē, ka gandrīz visas aglona.net 
piedāvātās filmas iekļuva finālā 
un sacentīsies četrās no sešām 
kategorijām - “Latvijas tūrisma 
produkts”, “Kultūras tūrisms”, 
“Tūrisma pakalpojumi”, “Pasāku-
mi, koncerti, semināri”.

Festivāla pusfināls noslē-
dzās 5. martā. No 15 videofil-

mām, kas popularizē Latvijas 
vārdu, 10 filmas ir aglona.net vei-
dotas, tās ir par Aglonas un Dag-
das novadiem un Lietuvu. 

Priecē arī tas, ka finālam tika 
apstiprināta aglona.net veidotā 
filma, kas popularizē Lietuvas tū-
risma objektu - “Etnokosmoloģis-
kais muzejs Lietuvā”.

Aglonas novadā tiek popula-
rizēti tādi tūrisma objekti kā Aglo-
nas bazilika, Kristus Karaļa kalns, 
viesu nams “Aglonas Alpi”, eko 
viesu nams “Ceļmalas”, laivoša-
nas iespējas pa novada upēm 
un ezeriem, kvadraciklu saiets un 
ceļojums ap Rušonas ezeru u.c. 

Dagdas novada tēls tika 
spodrināts ar “Kroma kolna bruo-
listes” darbību un svētku organi-
zēšanu. 

Latvijas tēls tika spodrināts 
ar filmām par Baldoni, Salaspili, 
Valmieru un Latvijas simtgadi, 
Jāņu svinēšanas svētiem Latvijā. 

Šogad festivāla fināls nori-
sināsies 29. aprīlī. Aprīļa beigās 
tiks sumināti uzvarētāji. 2015. 
gadā viena no aglona.net veido-
tajām filmām iekļuva labāko filmu 
30-niekā un tika rādīta pasākuma 
laikā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Bankas gatavo pārsteigumu!
No šī gada aprīļa jūs nevarēsiet lietot internet-
banku, ja jums nav mobilā telefona. Kas no-
tiek?

Simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju lieto in-
ternetbanku, bet daudzi vēl nezina, ka no šī gada 
1. aprīļa stāsies spēkā jauni finanšu drošības pa-
sākumi tīmeklī. No šīs dienas katram cilvēkam, 
kas vēlēsies veikt naudas pārskaitījumu internetā, 
būs jāveic papildus autorizācija. Ja jūs laicīgi ne-
nosūtīsiet bankai nepieciešamos datus, tad varat 
nokļūt nepatīkamā situācijā – un tas nav joks!

Nesen man radās nepieciešamība veikt ap-
maksu internetbankā par kādu pirkumu. Ieejot in-
ternetbankā, es saņēmu brīdinājumu: “No 2017. 
gada 1.aprīļa jums būs nepieciešams papildus 
drošības elements, lūdzu, apstipriniet savu telefo-
na numuru”. Nosūtīju bankai savu telefona numuru 
un nolēmu tikt skaidrībā, kas šopavasar mainīsies.

Kodu kartes kļuvušas nedrošas
Līdz šim Latvijā, lai lietotu internetbanku, pie-

tika ar kodu karti, ko varēja saņemt banku filiālēs. 
Kodu karte ir plastmasas kartīte, uz kuras uzraks-
tīti 24 vai 36, vai pat 60 dažādi kodi. Veicot mak-
sājumu internetā, lietotājam lūdz apstiprināt savu 
identitāti, ievadot vienu no šiem kodiem. 

Protams, kodu kartes mēs turam drošā vie-
tā, lai tām nepiekļūtu kāda nepiederoša persona 
un “neaizpludinātu” naudu no mūsu konta. Taču 
speciālisti atzīst, ka, neskatoties uz to, ka uz kodu 
kartes ir daudz kodu, tie tomēr jāievada vairākkārt, 
tāpēc pastāv risks kļūt par krāpnieku upuri. ES stā-
jās spēkā dokuments, kas nosaka drošības līmeņa 
paaugstināšanu internetbanku lietošanā.

Latvijas finanšu un kapitāla tirgus komisija 
savā mājaslapā ziņo, ka no 2017. gada 1.aprīļa, 
lai veiktu maksājumus internetbankā, būs jāveic tā 
saucamā “stingrā autentifikācija”. Tas nozīmē, ka 
cilvēkam, kas vēlas pārskaitīt naudu, būs divreiz 
jāapstiprina sava identitāte. 

To, kā no 1.aprīļa tiks veikta “stingrā autenti-
fikācija”, katra banka nosaka pati. Centāmies no-
skaidrot, kas būs jādara banku klientiem.

SEB: maksājumiem līdz 150 eiro varēs iz-
mantot kodu karti

“Kodu kartes šobrīd lieto 90 % SEB internet-
bankas lietotāju, taču turpmāk tās netiks uzska-
tītas par pilnībā drošām. No 2017.gada 1.aprīļa 
banka pakāpeniski samazinās kodu karšu lietoša-
nu,” ziņo SEB bankas pārstāve Jeļena Riļejeva.

Kā alternatīvu saviem klientiem SEB banka 
plāno piedāvāt jaunu drošības līdzekli – Smart ID. 
Tā ir mobilā aplikācija, kas Latvijas lietotājiem no-
drošinās drošu pieeju internetbankai, kā arī citiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem (nākotnē to kā 
autorizācijas līdzekli plānots izmantot tādos portā-
los kā latvija.lv u.c.). Tas nozīmē, ka turpmāk, lai 
lietotu bankas e-pakalpojumus, pietiks ar viedtāl-
runi, un klientam nebūs līdzi jānēsā kodu karte vai 
kodu kalkulators. 

Aplikāciju SMart-ID varēs lejuplādēt Appstore 
vai Google play un pieslēgt ar esošās kodu kartes 
vai kodu kalkulatora palīdzību. Pēc tam lietotājam 
būs jāizvēlas tikai divi PIN kodi, kas būs jālieto:

- lai pieslēgtos internetbankai (PIN1),
- lai apstiprinātu maksājumus vai parakstītu 

dokumentus (PIN2).
“Telefona nozaudēšanas gadījumā jūsu Smart 

ID būs aizsargāts ar izvēlētajiem PIN kodiem. Tik-
līdz aplikācija būs pieejama, mēs par to paziņosim 
saviem klientiem,” saka Jeļena Riļejeva. 

Tie, kuriem nav viedtālruņa, par autorizācijas 
līdzekli var izvēlēties kodu kalkulatoru (Digipass). 
Šobrīd kodu kalkulatora izsniegšanas maksa ir 15 
eiro (“sudraba klientiem” – 7 eiro, “zelta klientiem” 
- bezmaksas). Šogad SEB banka plāno piedāvāt 
kodu kalkulatorus par samazinātu cenu senioriem, 
kuri noformējuši “Senioru komplektu”. Turpmāka 
kodu kalkulatora izmantošana būs bez maksas. 

Ja SEB bankas klienta maksājumi dienā ne-
pārsniegs 150 eiro, tad aptuveni līdz šī gada vidum 
varēs autorizēties ar esošajām kodu kartēm. 

Swedbank: īsziņas nodrošinās neierobežo-
tu kodu kartes darbību 

“Lai nodrošinātu neierobežotu kodu kartes 
darbību pēc 1.aprīļa, Swedbank ieviesīs papildus 
drošības elementu – SMS kodu, kas būs jāievada 
internetbankā kopā ar kodu kartes kodu,” skaidro 
Swedbank pārstāve Kristīne Jakubovska.

Pēc viņas teiktā, īsziņu ar kodu banka saviem 
klientiem sūtīs par brīvu. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai 
klienti apstiprinātu internetbankā sava mobilā te-
lefona numuru. Ja klientam nav mobilā telefonā, 
kas mūsdienās ir liels retums, kā alternatīvu varēs 

izmantot kodu kalkulatoru. Kalkulatora iegādes vai 
maiņas cena ir 12,81 eiro. Tiem, kas jau lieto kodu 
kalkulatoru, nekādu izmaiņu nebūs. 

Savukārt smartfonu lietotājiem Swedbank jau 
tuvākajā laikā piedāvās ērtu, bezmaksas alternatī-
vu – mobilo aplikāciju Smart ID.

“Aplikācija Smart ID attīstās roku rokā ar mo-
bilo banku, jo savu finanšu pārvaldīšanai cilvēkam 
tagad nepieciešams tikai viedtālrunis, kas vienmēr 
ir līdzi,” piebilst Kristīne Jakubovska. 

Nordea: mainām visus autorizācijas līdzek-
ļus

“No šī gada 1.aprīļa vienreizējās kodu kartes 
un kodu kalkulatori vairs nedarbosies,” stāsta Jā-
nis Paksis, Nordea bankas Digitālo bankas pro-
duktu pakalpojumu attīstības daļas vadītājs Baltijā.

“Tās var aizstāt ar
 - bezmaksas aplikāciju Nordea Codes, kas 

darbojas ar Android, iOS un Windows sistēmu gan 
viedtālruņos, gan datoros, kā onlainā tā arī ārpus 
tīkla. 

- jaunu kodu kalkulatoru, kas ir līdzīgs iepriek-
šējām kodu kalkulatoram. To bez maksas var sa-
ņemt visi internetbankas lietotāji. Tas ir tikpat liels 
kā bankas karte un viegli nēsājams līdzi. Tāpat kā 
Nordea Codes, kodu kalkulators atbalsta autorizā-
ciju gan datorā, gan mobilajā bankā.

Pāreju uz jaunajiem autentifikācijas līdzek-
ļiem no vecajām kodu kartēm un kodu kalkulato-
riem Nordea banka saviem klientiem piedāvā jau 
no 2016.gada septembra. Tā kā pārejas periods 
beidzas 1. aprīlī, banka iesaka to izdarīt pēc iespē-
jas ātrāk. Jaunos līdzekļus var bez maksas pieteikt 
internetbankā.

DNB: klienti var izlemt, kuram nav nepie-
ciešams papildus kods 

“Ņemot vērā jaunās ES prasības, arī DNB 
banka no 1.aprīļa ievieš izmaiņas kodu karšu lie-
tošanā internetbankā,” informē Lelde Sare – Jan-
sone, DNB bankas pārstāve. “Lai veiktu maksā-
jumu internetbankā, būs nepieciešams papildus 
drošības kods – bankas ģenerēta unikāla ciparu 
kombinācija. To maksājuma sagatavošanas laikā 
izsūtīsim īsziņas veidā uz klienta norādīto mobi-
lā telefona numuru. Īsziņa būs bez maksas. Lai 
atvieglotu klientu ikdienu, piedāvāsim klientiem 
iespēju izveidot maksājumu saņēmēju sarakstu, 
kuriem speciāls kods nebūs nepieciešams. Tie 
galvenokārt varēs būt ģimenes locekļi vai pārskai-
tījumu saņēmēji, kuriem klients pārskaita naudu 
katru mēnesi. 

Citadele: īsziņas kods sastāvēs no pieciem 
cipariem

“Ja līdz 2017. gada 1. aprīlim nebūsiet ap-
stiprinājuši savu mobilā telefona numuru vai ne-
norādīsiet pareizo, jums, nesaņemot īsziņu, būs 
ierobežota piekļuve internetbankai vai mobilajai 
aplikācijai ar kodu karti. Varēsiet veikt maksājumu 
līdz 30 eiro uz citu banku kontiem, dienā ne vai-
rāk par 150 eiro; nevarēsiet parakstīt līgumus un 
banku norādījumus, tāpat nevarēsiet labot savu 
kontaktinformāciju,” savā mājaslapā vēsta banka 
Citadele. 

Īsziņa ar kodu nebūs nepieciešama, lai pie-
slēgtos internetbankai vai mobilajai aplikācijai, kā 
arī, lai veiktu maksājumus Citadeles bankas ietva-
ros un citās Citadeles grupas bankās. Šajos gadī-
jumos būs jāievada tikai kods no kodu kartes, kā 
līdz šim. 

Mobilo ierīču, kas darbojas uz iOS un Android 
pamata, lietotājiem banka piedāvā mūsdienīgu, 
ērtu un drošu autorizācijas līdzekli MobileSCAN, 
kas ierīkots mobilajā bankas Citadele aplikācijā. 
Vajag tikai lejuplādēt mobilo aplikāciju Citadele un 
aktivizēt internetbankā MobileSCAN. Aktīvajiem 
MobileSCAN lietotājiem internetbankā tas tagad 
pieejams bez maksas. 

Tiem, kuri nelieto viedtālruņus, kā risinājums 
var būt kodu kalkulators Digipass. Atkarībā no mo-
deļa, to cena svārstās no 10 līdz 70 eiro.

Kā izskatīsies bankas atsūtītā īsziņa? Tas būs 
papildus piecciparu autorizācijas kods, kas būs 
derīgs tikai konkrētā maksājuma vai darījuma ap-
stiprināšanai. Latvijā reģistrētu mobilo telefonu nu-
muru īpašniekiem īsziņā tiks norādīta arī informā-
cija par darījumu/ dokumentu, ko plānojat parakstīt 
(piemēram, depozīts). Ja tas būs maksājums, tad 
īsziņā tiks norādīts saņēmēja konta numurs un 
summa.

Olga KONTUS (www.mklat.lv/obschest-
vo/37453-banki-gotovyat-syurpriz)

Radošā pasaule

Austrumi - smalka lieta.
Alekseja GONČAROVA foto

Grūti izbraucamu ceļu dēļ var kavēties 
reisu izpilde 146 maršrutos

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informāciju 
applūdušu un grūti izbraucamu ceļu dēļ var kavēties sabiedriskā 
transporta reisu izpilde 146 maršrutos Latgales, Zemgales, Rīgas, 
Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionā. Jautājumu gadījumā 
aicinām pasažierus sazināties ar pārvadātāju.

Reisu izpildes var kavēties vairākos “SIA Daugavpils autobusu 
parks”  maršrutos, tostarp:

•  Nr.5506 Daugavpils–Špoģi–Aglona–Priežmale
•  Nr.5509 Dagda–Robežnieki 
•  Nr.6211 Krāslava–Robežnieki–Asūne 
•  Nr.6239 Krāslava–Grāveri–Andrupene 
•  Nr.6212 Krāslava–Lielborne
•  Nr.6215 Krāslava–Šķeltova–Grāveri 
•  Nr.6293 Krāslava–Robežnieki–Skuķi–Nauļāni
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Gadsimta notikums Konstantinovā – pagasta Tautas namā 
viesojas pūtēju orķestris

10. marta vakarā Konstantinovas 
Tautas nams aicināja visus uz Starp-
tautiskās sieviešu dienas svinībām. 
Svētku koncerta programmā - pūtēju 
orķestris “Degšāres”.

Kā orķestra pieteikumā teica Tautas 
nama vadītāja Gelena Radelicka: “Mūsu 
Tautas namā tik lielu kolektīvu – pūtēju or-
ķestri - uzņemam pirmo reizi!”

Vēlāk, pēc koncerta, apjautājos pa-
gasta iedzīvotājām, kurām bija veltīts 
koncerts, vai bieži ir nācies dzirdēt šādu 
mūziku? “Es pirmo reizi dzirdēju “dzīvu” 
pūtēju orķestri!” sacīja sieviete “sievietes 
gados”...

Bet pirms koncerta man bija iespēja 
uzzināt mazliet vairāk par orķestra dibinā-
tājiem, dalībniekiem un to, kuram jāpatei-
cas par orķestra uzstāšanos Konstantino-
vā.

Dodos pie trīs vīriem, kuri satiekoties 
draudzīgi apskaujas. Viens no tiem man 
pazīstams – Alberts Stepiņš. 

Runīgāks izrādījās Jānis Benis-
lavskis, Degšāru pagasta pārvaldes 
vadītājs, pūtēju orķestra dibinātājs un 
menedžeris. 

Mani sauc tāpat kā Romas Kato-
ļu baznīcas bīskapu, kurš 18. un 19. gs. 
mijā pildīja savus pastorālos pienākumus 
kā Mogiļevas palīgbīskaps, bija garīga un 
filozofiska satura grāmatu autors.

Vai ir radniecība?
Droši vien. Viens posms iztrūkst, bet 

drīzāk ir caur Benislavsku Konstanci – bīs-
kapa brāļa sievu. 

Jūs esat orķestra dibinātājs. Vai va-
rat atklāt noslēpumu – kā var nodibināt 

orķestri vienā pagastā?
Godīgi sakot, es pats nesaprotu (sme-

jas). Tas bija pirms septiņiem gadiem. Sā-
kumā bijām četri. Pēc neilga laika – jau 

astoņi, tad tā pamazām, 
pamazām pievienojās pā-
rējie. Bijām 12, 18, pāri 
divdesmit, lielākais – 34. 
Tagad esam 28. Orķes-
trī spēlē arī divas manas 
mazmeitas un brāļa maz-
dēls.

Vai visiem dalībnie-
kiem ir muzikālā izglītī-
ba?

Ir visādi. Ir ar muzikā-
lo izglītību, ir tādi, kuri vēl 
mācās un ir tādi kā es – 
mūzikas skolai tikai apkārt 
apgājuši (Jānis atkal smej).

Kā jums ienāca prātā 
doma par orķestra izvei-

došanu?
P a m u d i n ā j a 

draugs Jānis. Sāku-
mā mums pat instru-
mentu nebija. Sāku 
meklēt vecos, “salā-
pīju” un sākām pūst. 
Vēlāk puiši jau ar sa-
viem mūzikas instru-
mentiem pievienojās 
un arī Viļānu novada 
pašvaldība atbalstīja 
instrumentu iegādi. 

Vai bieži uzstā-
jaties?

Šomēnes šis ir 
trešais koncerts. Un 
mēnesis vēl nav pusē. Šobrīd tā kā maz-
liet par daudz. 

Šovakar koncerts Konstantinovā 
veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. 
Vai sava pagasta sievietes arī sveicat 8. 
martā?

Jā, kolīdz 
izveidojās orķes-
tris, mēs sveicam 
sievietes viņu 
svētkos. Toreiz 
orķestrī bija tikai 
vīri, dāmu nebija. 
Uzstājāmies kopā 
ar Dekšāres vīru 
folkloras kopu 
“Kūzuls”.

Pūšamins -
trumentu spēles 
pedagogs Jānis Sārnis strādā Varakļānu 
Mūzikas un mākslas skolā. Izrādās, ka 

Jūs esat viens no tiem, 
kuram jāpateicas par pū-
tēju orķestra ierašanos 
Konstantinovā?

Ak jā, mēs ar Albertu 
Stepiņu bijām skolas biedri 
toreizējā Rēzeknes Mūzi-
kas vidusskolā. Kopmītnēs 
vienā istabiņā dzīvojām. 
Sen nebijām tikušies, bet 
tad satikāmies Aglonā un 
vairs saikni nezaudējam. 

Cik labi, ka draudzī-
bai ir tik pozitīvs rezul-

tāts – Konstantinovā pirmo reizi vieso-
jas pūtēju orķestris! Vai bieži dodaties 
koncertēt tik tālu?

Jā, gadās. Pirmkārt, braucam uz ska-

tēm. Šogad uz Jelgavu, pa-
gājušajā gadā bijām Ogrē, 
vēl iepriekš – Cēsīs. Esam 
sasnieguši otro kategoriju. 
Draudzējamies ar Cesvaines 
orķestri. Viesojamies viens 
pie otra.

Vai jau ilgi spēlējat 
šajā orķestrī?

No pirmsākumiem. 
Esmu viens no dibinātājiem. 
Orķestrī spēlēju basģitāru.

Cik tas ir lieliski, ka 
radāt iespēju atbraukt uz 
Konstantinovu! Pilsētās ļaudīm ir lie-
lākas iespējas dzirdēt skaistu mūziku 
“dzīvajā”, lauku ļaudīm tas pieejams 
reti, ja nu paši atbrauc uz pilsētu. Brau-

ciet pie mums biežāk!
Tālu pie jums jābrauc...
- Jā, tagad ar autobusu tālu! – mūsu 

sarunai pievienojas Alberts Stepiņš. – Bet 
atceries, kā jaunībā no Rēzeknes ar manu 

moci “Ižu” brau-
cām? 

- Ar “Ižu”? 
Domāju, ka ar 
“Minskiņu”.

- Ak, jā! Sā-
kumā ar “Mins-
ku”, tad ar “Ižu” 
- abi draugi at-
sauc atmiņas, 
bet es dodos 
intervēt orķestra 
vadītāju Andri 
Vīksnu.

Kā ir vadīt orķestri pagastā? Kur un 
cik bieži notiek mēģinājumi?

Strādāt ar šo orķestri ir ļoti jauki. Mēģi-
nājumi notiek pagasta ēkā. Dekšāru centrā 
dzīvojam tikai daži, pārējie uz mēģināju-
miem brauc no attālākām vietām. Tālākais 
– 25 km. Mēģinājumi notiek 
reizi nedēļā – otrdienu va-
karos. 

Vai mūziķiem ir pie-
tiekama motivācija katru 
nedēļu braukt uz mēģinā-
jumu, gatavoties skatēm? 
Mēs dzirdam brīnišķīgu 
mūziku, bet ir skaidrs – lai 
skanētu tik skaisti, nepie-
ciešams ieguldīt daudz 
darba.

Galvenais – viņiem 
patīk tas, ko viņi dara. Tā ir 
galvenā motivācija – mums 
ir iespēja nodarboties ar to, kas mums pa-
tīk un ir gandarījums, ka patīk arī klausī-
tājiem. 

Cik ilgi vadat orķestri?
Kā vadītājs esmu pusotru gadu, bet 

spēlēju gandrīz no paša sākuma.
Lai labi skan! Paldies, ka atbraucāt!
Jāsaka paldies Jānim Benislavskim, 

viņš ir tas, kurš nodrošina organizatorisko 
pusi. Jānis ir īstais orķestra menedžeris, 
es vairāk nodarbojos ar māksliniecisko 
pusi. 

Vēl paspēju aprunāties ar Albertu Ste-
piņu, Konstantinovas sieviešu vokālā an-
sambļa “Vēja zvans” un Aulejas sieviešu 
vokālā ansambļa vadītāju. 

Paldies, Albert, ka uzaicinājāt uz 
Konstantinovu orķestri! Ir svētīgi, ka 
pagasta ļaudis dzird labas kvalitātes 
mūziku. Vai arī pats esat spēlējis orķes-
trī?

Savulaik spēlēju 
Rēzeknes simfonis-
kajā orķestrī un arī 
pūtēju orķestrī. Kād-
reiz mūzikas skolās 
katrā kursā bija pa 
četrdesmit audzēk-
ņiem, tagad labi, ja 
visā skolā ir tāds 
skaits. Būtu Degšā-
res tuvāk, brauktu 
pie viņiem uz mēģi-
nājumiem. 

Jā, Degšāres ir 
mums piemērs, ka 
arī pagastā var iz-
veidot orķestri! Arī 

mums ir mūzikas skolas Krāslavā un 
Dagdā, bet ne viena, ne otra novada pa-
gastos orķestra nav. 

Viss atkarīgs no cilvēkiem. Viņiem ir 
Jānis Benislavskis. Fanātiķis pozitīvā nozī-
mē. Viņš ir īsts pagasta “vecis”, abi ar otru 
Jāni, manu skolasbiedru, pulcē ap sevi en-
tuziastus. Uzaicināt degšāriešus pie mums 
mani pamudināja mana kursabiedrene Sil-
vija Slavika. Silvija Rēzeknē ir tas pats, 
kas mūsu Grecki Krāslavā. Viņi ļoti daudz 
iegulda bērnu muzikālajā attīstībā un mū-
zikas kultūras virzībā. 

Silvija Slavika ir mūzikas skolotāja 
un ansambļu vadītāja gan Rēzeknē, gan 
Viļānos un Varakļānos, saksofonistu 
ansambļa vadītāja Degšārēs. Kā to ie-
spējams apvienot?

“Diemžēl jaunieši aizbrauc. Aizbrauc 
ar visiem bērniņiem. Darba paliek mazāk, 
tāpēc varu apvienot. Rēzeknē strādāju jau 
23 gadus. Dzīvoju Viļānos. Iznāk pabrau-
kāt,” pirms uzstāšanās saka Silvija.

Sākās koncerts. Pirmās uzstājās 
Svetlanas Mahmudovas audžuģimenes 

meitenes Alise un Diāna ar sirsnīgu dzies-
mu, veltītu mātei.

Sekoja orķestra mūzika, kas mijās ar 
Asūnes deju kolektīva “Balzams dvēselei” 
un solistes Annas uzstāšanos, Konstan-
tinovas sieviešu vokālā ansambļa “Vēja 
zvans” dziesmām un Konstantinovas mei-
teņu deju ansambļa “Dance is my feeling” 
ritmiskajām dejām.

Ansamblis “Dance is my feeling” ir ne-
sen nodibināts, Konstantinovā tas uzstājās 
pirmo reizi un tā vadītāja ir Agrita Zeile no 
Daugavpils novada Dubnas. 

Koncerts bija lieliska dāvana visiem klāt-
esošajiem Starptautiskajā sieviešu dienā!

Iveta LEIKUMA
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Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

2 mēn. 6,20 7,32 5,50

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

Televīzijas programmaTREŠDIENA,  15.marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Persijā.1.sē-
rija
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 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
12.00 Personība. 100 g 
kultūras
13.15 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Musketieri 
1.20 Ukraiņu šerifi
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 

himna
6.05, 10.05 Kalnu patruļa 
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Projekts Nākotne
9.35, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
11.00, 18.05 Muhtars atgrie-
žas
11.55 Balss pavēlnieks
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums 
nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.40 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Robotu ēra. 
22.10 Galapagu salas. 
23.10 Kalnu ārstniecisko augu 
noslēpums.
0.10 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 
0.40 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards 2

5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Inga Lindstrēma. Kāzas 
Hārdingsholmā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
19.00, 1.40 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.45 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 3
22.10 Laupīšana
0.25 Košākai dzīvei
1.00 Majors un maģija
2.25 Galileo 

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
5.45 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
6.40, 13.20 Multfilmas
9.00 Mērkaķošanās
11.00 TV skatlogs

11.15 Kobra
14.40, 2.55 Mindijas projekts
15.40, 20.20, 3.20 Uguns-
Grēks
16.55, 1.10 Kobra
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
0.10 Simpsoni

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 23.55 Reiz Krievijā…
9.50 Tētis sprukās
12.10 TV shop
12.25, 18.50 Interni
14.35 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievu strūrēt
22.00 Mf. Rodantes naktis 

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Advokāts
6.05, 7.05 Rīts

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas gadī-
jums
13.00, 1.20 Satikšanās vieta
15.35 Sasisto lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
18.50 Klusās medības
20.40 Kucēns
22.50 Dienas kopsavilkums
23.20 Lāča miga
3.20 Vasarnīcu lietas
4.20 Aleksandrs Žurbins. 
Melodijas par piemiņu

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.25, 2.10 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 21.45, 23.05 Murka
13.55 Vienatnē ar visiem
15.15 Moderns spriedums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
0.05 Vakara Urgants
0.40 Nikolajs II. Imperatora 

pēdējā vēlēšanās.
1.40, 5.55 EuroNews
2.25 Mf. Rudens kāzas
3.35, 5.10 Smieklīgi videoklipi
3.50 Mf. Kur atrodas nofelets?

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 Veronika. Bēgle
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Ķertā
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Riņka dancis
22.30 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.00 Sanktpēterburgas vēstis
1.15 Jekaterina
2.45 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.50, 22.50, 1.10 Skatīties 
visiem
6.15 Vadīt krievu stilā
6.35 Mediķi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35 Labrīt!
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-

Krimināls, notikumi

14. martā Ir iemesls!

Akira Jošizavas dzimšanas diena
Japāna ir noslēpumaina zeme. 

Visi par to zina, bet cik gan maz 
zina! Tā ir zeme, kas pasaulei uz-
dāvinājusi milzum daudz vismūs-
dienīgāko elektroierīču un sadzīves 
preču, atzīta par līderi smalko teh-
noloģiju jomā un robotikā. Tur jopro-
jām tiek godāti senču gari, te pakla-
nās dabas spēkam, bet tradīcijas 
tiek glabātas tūkstošiem gadu – tā 
ir neatrisināta mīkla visai pasaulei... 

Diezgan daudz ko japāņi ir pār-
ņēmuši no ķīniešiem, kuri nav tik 
noturīgi savā izvēlē, arī izmaiņas 
uztver vieglāk. Akira Jošizava, at-
zīts meistars un pasaules origami 
skolas dibinātājs, lielu daļu savas 
dzīves veltījis figūriņu locīšanai no 
papīra, pārsteidzot pasauli ar savu 
nepārspējamo meistarību. Bet 
pirms mēs runāsim par pašu meis-
taru, tiksim skaidrībā ar to, kas ir 
origami, no kurienes tas cēlies un 
kāpēc to tik ļoti iemīlējuši japāņi.

Origami nav iedomājams bez 
papīra, bet to izveidoja Ķīnā. Inte-
resanti, ka ir zināms gan izgudro-
tāja autors, gan laiks. Jāsaka, ka 
jau sen norisinājās darbi materiāla 
meklējumos. Tam bija jābūt lētam 
un pietiekami izturīgam, lai uz tā 
varētu rakstīt hieroglifus. Rakstīt 
uz zīda – dārgi, bet bambusa la-
pas – pārāk smagas. Rakstīšanas 
virsmas “radīšanas” darbus uzticē-
ja valsts ierēdnim Cajam Lunam. 
Lai iedvesmotu šim izgudrojuma, 

Lunu iecēla par paša imperatora 
padomnieku un ministru. Ierēdnis 
sāka meklēt materiālu dabā, un... 
atrada! Pievēršot uzmanību tam, 
ka lapseņu stropi veidoti no plānām 
loksnēm, kas ir samērā izturīgas, 
lai uz tām varētu rakstīt, ierēdnim 
atlika vien pavērot lapseņu saimes 
dzīvi. Jau pēc pus gada viņš patstā-
vīgi izveidoja masu no koku šķied-
ras un ūdens... Tā 105.g.m.ē. radās 
papīrs.

Ilgus gadus ķīnieši sargāja pa-
pīra izgatavošanas noslēpumu, kā 
teica plaši pazīstamai “tētuks Mjul-
lers”: “To, ko zina divi – zina cūka!” 
Budistu mūki atveda uz Japānu 
gan papīru, gan tā izgatavošanas 
recepti... Te arī aizsākas origami 
vēsture.

Tulkojumā no japāņu valodas 

“origami” – tie ir divi hieroglifi, kas 
apzīmē vārdus “papīrs” un “salo-
cīt”. Viss ir ļoti vienkārši. Diezgan 
ilgu laiku māksla veidot dzīvnieku, 
putnu un taureņu figūriņas bija aris-
tokrātu izklaides veids un dievnamu 
rotājumu atribūts svētku dienās. 

Izsmalcinātie kavalieri, izklaidē-
jot dāmas, locīja viņām taureņus, 
vardes, sunīšus un kaķīšus. Šai 
nodarbei ilgu laiku pat nebija nekā-
da nosaukuma. Tas radās tikai 19. 
gadsimta beigās. Bet statusu māks-
la “origami” ieguva tikai 20. gadsim-
ta vidū. Te neiztika bez varenā Aki-
ras Jošizavas!

Akira Jošizava ir dzimis vidēji 
turīgā zemnieku ģimenē, tālu no 
lielajiem kultūras centriem. Skolu 
apmeklēja tikai līdz 13 gadu vecu-
mam, vēlāk uzsāka darba gaitas 
ģimenes fermā, skolu pabeidza 
vakara grupā. Kad Akiram palika 
22 gadi, viņu pieņēma darbā ma-
šīnbūves rūpnīcā par rasētāju. Drīz 
vien viņš sevi pierādīja no vislabā-
kās puses, viņam pat uzticēja jauno 
darbinieku apmācību. Viņa skolēnu 
vidū bija virkne zemnieku bērnu, lie-
lākā daļa no viņiem nespēja ātri ap-
gūt priekš viņiem pilnīgi jauno mā-
cību materiālu. Lai mācību process 
noritētu ātrāk, Jošizava mācību 
vielas izskaidrošanā izmantoja ori-
gami tehniku, veidojot nodarbībās 
vissarežģītākās figūriņas. Process 
kļuva ātrāks... Vadība sāka pievērst 
uzmanību atjautīgajam kolēģim 
un... atļāva Akiram nodarboties ar 
origami darba laikā. 

Kara laikā Akira nokļuva Hon-
kongā, kurš viņš strādāja par sa-
nitāru kara hospitālī. Aizraušanās 
ar origami noderēja arī te: lai kaut 
nedaudz padarītu košāku ievainoto 
dzīvi, Jošizava viņu gultas un palā-
tas rotāja ar amizantām papīra figū-
riņām. Ievainotie bija pateicīgi...

Kad karš bija beidzies, Akiram 
sākās grūti laiki – mira viņa sieva, 
viņš zaudēja darbu un bija spiests 
atgriezties vecāku mājās. Jošizava 
iztika no pagaidu darbiem, bet visu 
savu brīvo laiku veltīja hobijam... 
Kaimiņi viņu uzskatīja par dīvaini, 
daži pat par nenormālu.. Viss mai-
nījās 1951. gada beigās. Izdevuma 
“Grāfs Asahi”, kas guva aizvien lie-
lāku popularitāti, redaktors bija Ta-
dasu Indžava, viens no tiem ievai-
notajiem, kas ārstējās kara hospitālī 
Honkongā, viņš atcerējās dīvaino 
sanitāru, kas prata no papīra izlocīt 
dažādas figūriņas... Žurnāla jan-
vāra numuram bija nepieciešamas 
ilustrācijas, lai nedaudz atdzīvinātu 
astroloģisko prognozi jaunajam ga-
dam, redaktors domāja, ka Akiras 

veidoto dzīvnieku fotogrāfijas būtu 
vislabākais variants. Kā par brīnu-
mu, izdevās atrast meistaru Jošiza-
vu viņa aizmirstībai nolemtajā cie-
matā. Nav jāpiebilst, ka meistars ar 
lielu prieku pieņēma piedāvājumu, 
kas solīja ne tikai pieklājīgu hono-
rāru, bet arī radošo prieku. “Grāfa 
Asahi” janvāra numurs tika izpirkts 
dažās dienās, origami meistars Jo-
šizava kļuva populārs ne tikai Japā-
nā, bet tālu aiz tās robežām. 

1954. gadā Akira izdeva grāma-
tu, kurā aprakstīti vairāki tūkstoši 
origami modeļu, pievienotas arī 
precīzas to izveidošanas instrukci-
jas. Nopelnītais honorārs ļāva at-
vērt galvaspilsētā nelielu darbnīcu 
ar skaļu nosaukumu “Starptautis-
kais origami centrs”.

Akira nodzīvoja 94 gadus, sava 
garā mūža laikā viņš ir izveido-
jis aptuveni 50 tūkstošus dažādu 
origami modeļu, izgudroja jaunu 
“slapjās modelēšanas” tehnoloģiju, 
kas ļauj izmantot biezu papīru, lai 
iegūtu figūras ar noapaļotām kon-
tūrām, bet pats galvenais – Akira 
izdomāju vairākus simtus nosacītu 
zīmju tiem, kuri vēlas origami figūru 
izgatavošanu apgūt patstāvīgi. Tas 
šo mākslas veidu padarīja pieeja-
mu visiem gribētājiem, vairs nebija 
nepieciešamas japāņu valodas zi-
nāšanas. 

Jošizava apceļoja visu pasauli, 
vadot seminārus un meistarklases 
tiem, kuri vēlējās apgūt figūriņu vei-
došanu no papīra. Origami pagāju-
šā gadsimta otrajā pusē kļuva par 
vienu no populārākajiem izklaides 
veidiem visā pasaulē...

Pats meistars ik gadu pārstei-
dza pasauli ar saviem veidoju-
miem. Daudzi no tiem ceļoja kopā 
ar Akiru pa visu pasauli. 1983. 
gadā imperators apbalvoja Akiru ar 
augstāko ordeni valstī – Austošās 
saules ordeni. Jošizava mira 2005. 
gadā, dāvājot pasaulei unikālu 
mākslas veidu – origami...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Laika perio-
dā no 3.03.2017. līdz 10.03.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 54 notikumi.
Būtiskākie:
•	 3. martā apm. plkst.11.00 Krāslavā, Rīgas ielā 65, uz gājēju 

pārējas tika notriekts 1943.g. dzimis vīrietis, kurš ar kājas 
lūzumu un sasitumiem tika nogādāts Krāslavas slimnīcā. Au-
tomašīnas Ford Galaxy vadītājs, 1956.g. dzimušais P., pa-
skaidroja, ka gājēju nepamanīja, jo bija apžilbināts ar sauli. 
Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklē-
šana.

•	 4. martā apm. 2.00 naktī Krāslavas spēļu zālē “Aladins” starp 
apmeklētājiem izcēlās konflikts, ā rezultātā tika bojāta siena.

•	 4. marta vakarā, metot ar akmeņiem, tika sabojāta mājas 
fasāde Amatnieku ielā, Krāslavā. Kriminālmeklēšanas pasā-
kumu rezultātā tika noskaidrota huligāna personība - 13-ga-
dīgs zēns.

•	 6. martā Ūdrīšu pagasta Adamovā no koksnes krautuves 
tika konstatēta bērzu malkas pazušana, apm. 4 kubikmetru 
apjomā. 

•	 6. martā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Ezerniekos 
no mājas verandas pazuda metināšanas aparāts.

•	 6. martā Indras ciemā, veicot kratīšanu vietējā “točkā”, kuru 
uztur Š., dzim. 1965.g., tika izņemti 2,5 litri alkohola, kā arī 
2800 cigaretes “Premjer” un 200 cigaretes “NZ Gold Super 
slim”. 

Policista vizīte skolā
Otrdien, 7. martā, Dagdas 

vidusskolā 9. a un 9. b kla-
sēs viesojās Latgales reģiona 
pārvaldes Krāslavas iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas ve-
cākais inspektors A. Tračums. 
Viņš strādā arī ar jauniešiem, 
apmeklē dažādas mācību ies-
tādes un lasa lekcijas bērniem, 
kā arī seko, lai pilsētā būtu kār-
tība. A. Tračums mums pastās-
tīja, kā kļūt par policistu un kur 
mācīties pēc vidusskolas beig-
šanas, kas ir policija, ko tā dara, 
kādam ir jābūt policistam, kāda 
ir policista forma, kādi ir galve-
nie policijas uzdevumi, kādiem 
priekšmetiem vienmēr ir jābūt 
līdzi policistam, ko kārtības 
sargi dara ikdienā un daudz ko 

citu noderīgu, kā arī pastāstīja, 
kādas aktivitātes policistiem 
notiek ārpus darba. Policistiem 
notiek arī reidi, it īpaši svētku 
dienās un policijas uzdevums ir 
nevis sodīt, bet mācīt, audzināt. 

Mēs gribam pateikt lielu 
paldies mūsu sociālo zinību 
skolotājai Ž. Vasiļjevai par ie-
spēju tikties ar A. Tračumu, gūt 
jaunas zināšanas, kā arī pašam 
A. Tračumam par to, ka viņš pa-
stāstīja vairāk par policiju, ko tā 
dara, kādam jābūt policistam 
utt. Mēs uzzinājām daudz ko 
jaunu un interesantu, kā arī 
daudz ko noderīgu!

Ilona KUZMINA, Dagdas vidus-
skolas 9.a klases skolniece
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Persijā.
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 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 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss 2
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tilts 3
1.15 Alpu dakteris
2.05 Musketieri 
3.55 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Kalnu patruļa 
7.00, 8.30, 11.00, 12.30 PK 
skeletonā. 
8.00 Ceturtā studija
09.35, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
10.05 Sirds likums 
12.00, 5.00 Pie stūres
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Aculiecinieks

14.50, 17.20 PK biatlonā. 
16.15 Maklauda meitas
17.10 Spilgtie ekrāni.
18.40 Aculiecinieks
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Placebo efekts.
21.05 Leģendārie albumi. 
Rush.2112
22.15 Denijs Kolinss. Muzikāla 
drāma
0.15 Eiropa koncertos
1.05 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
1.50 1.1
2.35 Galapagu salas. 
3.30 Brigitas Vīnšteines 
noslēpums
4.30 Pietura - Kuldīga

LNT
5.00 Briklberija 
5.40, 4.30 Karamba!
6.00, 14.20 15 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.15 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Līgavas vecāki
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
19.00, 1.35 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.20 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 
21.50 Dāvana vientuļai 
sievietei
23.25 Greizais spogulis

4.50 Bernards 

TV3
5.00 Leģendas
5.40, 14.40 Mindijas projekts
6.40, 13.20 Multfilmas
11.00 TV skatlogs
11.15 Nozieguma skelets
12.20 Atriebība
15.40, 20.20, 3.25 Uguns-
Grēks
16.55,1.50 Kobra
18.00, 2.45 Divarpus vīri
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Brīnumainā aukle
23.00 Ņem mani līdzi
1.00 Simpsoni

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.10 Reiz Krievijā…
9.50, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 SašaTaņa
12.10 TV Shop
12.25 Interni
14.35 Juvelieru klans
18.50 Tētuki
20.00 Mf. Ledus laikmets
21.45 Mf. Lasītājs

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Advokāts
6.05, 7.05 Lietišķs rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.50 Satikšanās vieta

15.35 Sasisto lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
17.35 Kriminālizmeklēšana
18.50 Klusās medības
20.35 Kucēns
22.35 Df. Staļina javturi. 
Sašautās debesis 
23.50 Mēs un zinātne. Zināt-
ne un mēs
2.50 Versija

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 16.55 
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Murka
13.55 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.25 Moderns sprie-
dums
15.55 Gaidi mani
17.45, 18.05 Cilvēks un 
likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni.
23.20 Vakara Urgants
0.05 Mf. Vēlēšanu diena
2.20, 5.45 EuroNews
2.50 Mf. Cilvēks no neku-
rienes
4.10, 5.15 Smieklīgi video-
klipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis 
- M
10.55, 2.45 Mf. Ņinkas 
mīlestība
13.40 Kājām ejot… 

14.05 Ķertais
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
22.20 Mf. Par svešiem 
grēkiem
0.15 Mf. Vecākais dēls

RenTV Baltic
5.40, 22.55, 0.50 Skatīties 
visiem
6.30 Mediķi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35 Labrīt!
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes 
drāmas
11.25 Karavīri
13.30 Kara noslēpums
16.30, 0.00 Dīvaina lieta
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, 0.05 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels! 
9.20 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
13.15 Laiks rādīs
15.20 Mf. Vientuļa sieviete 
vēlas iepazīties 
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Balss. Bērni
2.50 Mf. Cits vīrietis

23.25 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00 Bērnu ārsts
10.35, 11.10, 19.00 Prakse
12.05 Diena lielpilsētā
13.00, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Izklaidīga sieviete
20.00 Panorāma
20.45 Sievietes un sports
21.15 Mf. Nadeždas prieki 
un bēdas
0.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.45 TV barometrs
8.05, 17.50 Pēdējais no 
Magikjaniem
9.20, 16.25 Tāds darbs
10.15, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.15, 18.55 Tētis sprukās
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Onlains
17.15 Par ēdienu
20.40, 21.05 Ekstrasensu 
cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.50 Mf. Profesionālis

riņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes dramas
11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.30 Dīvaina lieta
23.55 Visšokējošākās hipo-
tēzes
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, 0.10 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 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
13.15 Laiks rādīs

15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Murka
22.00 Mf. Aplams aplis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.00 Ziņas

6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 
Zona Х
8.10, 20.45 Pēdas 
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00 Bērnu ārsts
10.35, 11.10, 19.00 Prakse 
12.05 Diena lielpilsētā
13.00, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Iemīlējušās sievietes

16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.20 Sporta diena
23.30 Mf. Sākt dzīvo no jauna

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.35 Pēdējais no Ma-
gikjaniem
9.15, 16.10 Tāds darbs

10.05, 15.15 Nepiedzimsti 
skaita
7.10 Stila ikona
11.25, 18.45 Tētis sprukās
13.10, 20.20, 21.05 Jaunkun-
dze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Pilsēta
17.00 Par ēdienu
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Persijā.2.sēri-
ja
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Sirds likums
16.05 Plosītās sirdis
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Tālā zeme - Sibīrija
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Rīgas 
kungi
22.15 Tilts 3
23.40 Personība. 100 g 
kultūras
0.35 1.1. Aktuālā intervija
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Kalnu patruļa 2. Piedzīvo-
jumu seriāls
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Kā apturēt globālo sasil-
šanu?

9.05 Pie stūres
9.35, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Labākais no Euromaxx
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g kul-
tūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Robotu ēra. 

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10, 2.05 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Mīlestības sastāvdaļas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00, 1.20 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 

22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.15 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
5.45 Atriebība
6.10 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
6.40, 13.20 Multfilmas
9.00 Viss ko viņa vēlas
11.00 TV skatlogs
11.15 Īpašo uzdevumu vienī-
ba Hawaii 5-0
12.20 Atriebība
14.40 Mindijas projekts
15.40, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks
16.55, 1.00 Kobra
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Cietākais rieksts
0.00 Simpsoni

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 1.20 Reiz Krievijā…
9.50, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 SašaTaņa
12.10 TV Shop
12.25, 18.50 Interni 
14.35 Juvelieru klans
21.00 Mf. Vēlēšanu diena
23.25 Krāpšana

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Advokāts 
6.05, 7.05 Lietišķs rīts

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas gadī-
jums
13.00, 1.20 Satikšanās vieta
15.35 Sasisto lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
18.50 Klusās medības
20.40 Kucēns
22.50 Dienas kopsavilkums 
23.20 Lāča miga
3.20 Mūsu uzraugs
4.20 Aleksandrs Žurbins. 
Melodijas par piemiņu.

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.25, 1.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 Murka
13.55 Vienatnē ar visiem
15.15, 4.35 Moderns sprie-
dums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.50 Vakara Urgants
0.30 Naktij tuvojoties
1.20, 5.55 EuroNews
2.05 Mf. Dīvaina sieviete
4.25 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 
- M
10.55 Veronika. Bēgle.
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Ķertā

16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Riņķa dancis
22.30 Divkauja
0.25 Sanktpēterburgas ziņas
0.45 Jekaterina
2.15 Ieguldījums
3.00 Dzīves noteikumi

RenTV Baltic
5.50, 7.35, 23.50, 1.30 
Skatīties visiem
6.15 Pazīsti mūsējos
6.35 Mediķi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
8.00, 20.50 Saviesīgas 
vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes 
drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums
0.20 Visšokējošākās hipo-
tēzes
1.10 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, 0.40 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 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
13.15 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā

20.30 Murka
22.25 Mf. Sapņu brīvdienas
0.05 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 
Zona Х
8.10, 21.15 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 se-
kundes
10.00 Bērnu ārsts
10.35, 11.10, 19.00 Prakse
12.05 Diena lielpilsētā
13.00, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Iemīlējušās sie-
vietes
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.45 Sporta diena
0.00 Mf. Sākt dzīvi no jauna

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.50 TV barometrs
8.05, 17.50 Pēdējais no 
Magikjaniem
9.15, 16.25 Tāds darbs
10.00, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.05, 18.55 Tētis sprukās
13.05, 20.45, 21.05 
Jaunkundze - zemniece
14.20, 22.25 PIN kods
15.05, 21.55 Onlains
17.15 Par ēdienu
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO

CETURTDIENA,  16. marts

PIEKTDIENA, 17. marts 
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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

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

IEPĒRK 
METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strā-
dājam  jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531.

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

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 26393921 
vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

SIA “AIBI” 
iepērk

liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. 

Labas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 

tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

IEPĒRK

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

LAIKA ZIŅAS
15.03 16.03 17.03

0 ... + 6  0  ...  + 7 -3 ...+ 7 

R                         6 m/s   ZR                       5 m/s DR                    5 m/s

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 17. martā Krāsla-
vas tirgū no plkst. 8.00 līdz 
13.00 vil nas dzi ju, aus tos 
iz strā dā ju mus, kā arī vil nas 
ap mai ņu pret dzi ju un aus-
tiem iz strā dā ju miem. Pērkam 
suņu vilnu. 

Tālr. 29505937.

 2017. gada 19.martā
 Dagdas novada Tautas namā 

notiks pavasara Zolītes čempionāts.
 Reģistrācija no plkst.8:30. Sacensību sākums plkst.9:00  

Tālr. informācijai 26525566.

IEPĒRK 
krāsainos 

metāllūžņus.
Tālr. 26063346.

sakara ar pārcelšanos - māju 
Krāslavā (kopējā platība - 214 
m2, 2 stāvi, 4 istabas + 2 apdzī-
vojamas vasarā). Ir 17 āri zemes, 
dārzs. Visas ērtības, malkas - 
radiatoru apkure, eiroremonts, 
iebūvētas mēbeles, oša parkets, 
kamīns, kondicionieris. Garāža 
2 auto, grila laukums, malkas 
šķūnis. 40 000 €. Tālr. 26380699 
(zvanīt pēc 17:00);
vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
ziemas riepu izpārdošana! 
Krāslavā, Indras ielā 32 b. Tālr. 
29167019, 29147390;
KSP (1.20 x 2.70, biezums - 1.6 
cm). Tālr. 26400745;
benzīna zāģus (65 €), Metināša-
nas inventorus (90 €), ģenerato-
rus 2.2 kw (160 €). Viss jauns. 
Tālr. 28704679;
ķēvi (10 mēn.), lietotus MTZ aiz-
mugurējos diskus un riepas. Tālr. 
28353721;
govi. Tālr. 29792240;
grūsnu teli Kalniešu pag. Tālr. 
26817112;
Z/S pārdod dējējvistas, da-
žādu krāsu jaunputnus. Tālr. 
29186065;
kartupeļus. Tālr. 29156359.

zemi, mežu. Apmaksa uzreiz. 
Tālr. 29129658;
skaldītu malku, zāģētus nomaļus. 
Tālr. 26706113.

Viesnīca “Biplan” aicina darbā 
administratoru un istabeni. CV 
sūtīt uz e-pastu: biplanhotel@
gmail.com. Tālr. 29999952.
AICINA DARBĀ zāģerus. 
Apmaksa no kubiem. Tālr. 
24910992.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

Rokas, kas mīlēja darbu, 
nu gurušas,  
Sirds, kas vēlēja labu, nu 
atdusas.

Skumju brīdī izsakām līdzjū-
tību Annai Antoņevičai, māti 
mūžības ceļā pavadot.

PII “ Avotiņš” kolektīvs

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 35 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atro-

das Krāslavā, Lāčplēša 
ielā 17-1 (iepretim laik-
rakstam “Ezerzeme”)

Tālr. 27878088, 
28675525

Pār lieliem tīrumiem ceļš 
vijies, 
Nu klusā takā solis mieru 
rod.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Pāvela Ivanova tuviniekiem, 
no viņa uz mūžu atvadoties. 

Kāpņutelpas
 kaimiņi

Izsaku pateicību “Vara-
vīksnes” skolas administrā-
cijai, kolēģiem, kaimiņiem, 
draugiem, radiem un visiem, 
kas bija kopā ar mums sma-
gajā brīdī, izvadot pēdējā gai-
tā mūsu dārgo mammu, vec-
mammu Annu Jacinu.

Piederīgie
Izsakām  pateicību  no-
vada  domes  un  sociālā 
dienesta  darbiniekiem 
par  piešķirto  transportu 
braucienam uz sanatori-
ju “Vaivari”.

Pēteris Suveizda un Valentīna

II  Neaizmirstamā rožu un tulpju 
diena Skaistā

Reklāma un sludinājumi

Alekseja GONČAROVA  foto

Z/S “FLAVERI” 
pārdod jaunas vistiņas (4 - 5 

mēn.), labas dējējvistas, gailī-
šus. Iespējama piegāde. 

Tālr. 29142247, 27290172
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