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

Vēlamas tehniskas zināšanas. 
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu mara.n@apollo.lv

Tālr. 26525566.

Latvijā 

Šodien numurā
Trauksmes cēlēju 

aizsardzības likums 
iestrēgst Saeimā

  3., 8. lpp

Sporta jaunumi 
4. lpp

Dagdas novada aktua- 
litātes

5. lpp

Zemkopības ministri-
jas konkurss “Sējējs 

2017”
6.lpp

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

•	 Valsts kontroliere Elita Krūmiņa 
uzskata, ka Latvijā ir nepiecieša-
ma plaša izdienas pensiju revīzija, 
kurā pārvērtētu, vai un cik lielā 
mērā valsts tās var atļauties izmak-
sāt. Diskusiju laikā tika runāts par 
profesijām, uz ko attiecas izdienas 
pensijas un vecumu, no kura tās 
piešķirt. 

•	 Nacionālās apvienības (NA) depu-
tāti iesnieguši Saeimā grozījumus 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā, kas par atkārtotiem valsts 
valodas lietojuma pārkāpumiem 
kā sodu paredzēs liegumu uz laiku 
ieņemt valsts amatpersonas ama-
tus. Bargākus sodus par valsts va-
lodas normu pārkāpumiem atbal-
sta arī Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS), tikmēr “Vienotība” vēl plāno 
diskutēt par sodu samērīgumu.

•	 Eiropas Savienības patvēruma 
meklētāju pārvietošanas program-
mā uz Latviju atvesti 318 cilvēki. 
Joprojām vērojama tendence, ka 
lielākā daļa no viņiem tūlīt pēc 
bēgļa vai alternatīvā statusa sa-
ņemšanas nolemj Latviju pamest. 
Šobrīd Latvijā darbu atraduši tikai 
pieci no atbraukušajiem cilvē-
kiem. Kopumā Latvija ES pārvieto-
šanas programmas ietvaros piekri-
tusi brīvprātīgi uzņemt 250 bēgļus 

un vēl 531 personu uzņems 
ES pārvietošanas programmas 
ietvaros.

•	 Pārbaudot vietnē “Facebook” 
publicētu sludinājumu, Pārtikas 
un veterinārais dienests (PVD) bi-
roju ēkā Sēlpils ielā, Rīgā, atklājis 
nelegālu aitas gaļas un gaļas sub-
produktu, kā arī gaļas konservu 
uzglabāšanu un izplatīšanu. Veicot 
kontrolpirkumu, inspektori kon-
statēja, ka konservi nav marķēti 
vai arī ir marķēti neatbilstoši prasī-
bām, tādēļ nav iespējams pārlieci-
nāties par to izcelsmi. PVD atgādi-
na, ka, iesaistoties pārtikas apritē, 
tas ir – uzsākot ražot, uzglabāt vai 
tirgot pārtikas produktus, ir obli-
gāti jāreģistrējas PVD. Reģistrācija 
notiek piecu darba dienu laikā un 
ir bez maksas.

•	 Nepilnas nedēļas laikā uz jaunat-
klātajiem reisiem uz un no Liepā-
jas pārdotas vairāk nekā 1200 bi-
ļetes. Tādejādi Latvijas nacionālās 
aviokompānijas “airBaltic” jaunā 
reisa Rīga-Liepāja rezultāti ir labā-
ki, nekā sākotnēji kompānija bija 
plānojusi. 

•	 Deputāti veikuši pamatīgāko Saei-
mas Kārtības ruļļa revīziju kopš tā 
darbības atjaunošanas 1994. gadā. 
Kas valstij ir Satversme, Sa-

eimai - Kārtības rullis. Tajā iekļauti 
parlamenta darbības pamati, sā-
kot ar to, kā tiek apstiprināti de-
putātu mandāti, kā tiek pieņemti 
likumi un ievēlētas amatpersonas, 
kādas ir Saeimas komisijas un kā 
tās strādā, un beidzot ar deputātu 
Ētikas kodeksu.

•	 Latvijā vērojama tā pati tendence, 
kas citur Eiropā un attīstītajās val-
stīs - cilvēki ir noguruši no aptau-
jām, intervētājiem arvien grūtāk 
iekļūt mājokļos un turpina pieaugt 
interneta aptauju īpatsvars, seci-
nāts Latvijas Sociologu asociācijas 
(LSA) un Latvijas Universitātes So-
cioloģijas nodaļas rīkotajā diskusi-
jā par interneta aptaujām.

•	 Kopš stacionāro fotoradaru darbī-
bas sākuma soda naudās piemē-
roti 8 895 723 eiro. Pirmais sta-
cionārais fotoradars Latvijā sāka 
darboties 2015. gada 12. februārī 
un pakāpeniski laika gaitā uzstā-
dīto mērierīču skaits pieauga. 
Šobrīd darbojošies stacionārie fo-
toradari ir 40 un līdz gada beigām 
tiks uzstādīti vēl 20, bet nākamgad 
izvietos vēl papildus 40 stacionā-
ros fotoradarus.

Veterinārā aptieka piedāvā:
•	 Preparāti varrozes apkarošanai, 
•	 Mākslīgās bišu vaska šūnas,
•	 Preces liellopiem un mājdzīvniekiem,
•	 Profesionāla vetārsta konsultācijas.
Rīgas iela 30, Krāslavā ( MAXIMAs pagalmā). T. 29106312.

Novadu ziņasAglonas novada iedzīvotāji vecuma grupā 54+, 
gan vīrieši, gan sievietes,  aicināti pieteikties  bezmak-
sas ritmisko deju nodarbībām. Vadītāja Dina Staškevi-
ča. Nodarbības notiks Kultūras centrā, Somersetas ielā 
34,   ceturtdienās plkst.  17.30. Pirmā nodarbība notiks 
ceturtdien, 18. maijā plkst. 17.30. Ritmisko deju nodarbī-
bas notiek   projekta Nr.9.2.4.2./16/I/002 “Veselības vei-
cināšanas pasākumi Aglonas novadā” ietvaros. Ritmisko 
deju nodarbības ir virzītas uz veselības veicināšanu mēr-
ķa grupai un vietējai sabiedrībai, kā  arī uz mērķa gru-
pas un vietējās sabiedrības paradumu maiņu, un prob-
lemātisko slimību profilaksi (sirds un asinsvadu slimības, 
onkoloģiskas slimības, liekais svars). Kontaktinformācija: 
Attīstības plānotāja Ineta Valaine,  t. 29188350 , e-pasts: 
ineta.valaine@aglona.lv

* * *
Priežmalas pamatskolas mazpulks piedalījās Mini 

Ideju konkursā “Krāsainās Bumbas dod iespēju jau-
niešiem 2017” un ieguva nodibinājuma “Viduslatgales 
pārnovadu fonda”  finansējumu projektam “Ģimeņu 
diena Priežmalas pamatskolā”. 19. maijā skolēni aici-
nāja savus vecākus uz skolu, lai kopā pastrādātu un 
atpūstos: tiks stādītas lilijas, atjaunoti skrejceliņi sporta 
laukumā, varēs vērot skolēnu priekšnesumus un baudīt 
smaržīgu zāļu tēju.

* * *
Sākot ar 10. maiju Dagdas novada bērniem vecumā 

no 13 līdz 17 gadiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas pila-

tes nodar-
bības Dagdā. 
Nodarbībās aici-
nāti piedalīties visi interesenti.  Nodarbību pulcēšanas 
vietas un grafiks ir publicēts www.dagda.lv.

Nodarbības un inventāra izdevumus segs Dag-
das novada pašvaldība no projekta „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilak-
sei Dagdas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/020 pieejamajiem 
līdzekļiem.

 Dalībniekiem ir iespēja gan nākt vingrot ar savu 
inventāru, gan izmantot projekta ietvaros iegādātos.

* * *
Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 2. kār-

tas izsludinātā ELFLA projektu konkursa ietvaros Lau-
ku atbalsta dienests (LAD) 2017. gada februāra beigās 
atbalstījis projektu “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieeja-
mības uzlabošana”. 

Projekta ietvaros tiks uzlabota baznīcas infra-
struktūra arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tādā vei-
dā uzlabojot sociālo vidi. Tiks veikta galveno kāpņu un 
palīgkāpņu pārbūve, pandusa un jaunu bruģakmens 
celiņu izbūve. Pārbūvējot kāpnes, ir paredzēts saglabāt 
visus vēsturiskos akmens bluķus, integrējot tos moder-
nā būvniecības izpildījumā. Kopējā projekta summa – 12 
724,73 EUR, t.sk. ELFLA finansējums – 11 452,26 EUR. 
Līdzfinansējumu Asūnes katoļu baznīcai ir sniegusi Dag-
das pašvaldība 10 % apmērā – 1 272,47 EUR.

Ziedošais maijs

Ābeles ziedos, gulbju uzticība.
Alekseja GONČAROVA foto

Z/S pārdod  dējējvistas, dažādu krāsu  
jaunputnus.  Tālr. 29186065.

PĒRK VĪNGLIEMEŽUS. Tālr. 29158702.

Lauksaimniecības zemes pircējiem būs 
jāprot latviešu valoda

Saeima, otrreiz caurlūkojot gro-
zījumus likumā “Par zemes priva-
tizāciju lauku apvidos”, lēma, ka 
ārzemniekiem, kuri pērk lauksaim-
niecības zemi Latvijā, būs jāprot 
latviešu valoda. Saeima 23. martā 
galīgajā lasījumā pieņēma likuma 
grozījumus, taču Valsts prezidents 
tos nosūtīja parlamentam otrreizē-
jai caurlūkošanai.

Izmaiņas paredz stiprināt valsts 
valodas prasības ārzemniekiem, 
kuri vēlas iegādāties zemi Lat-
vijā. Noteikts, ka ārzemniekiem 
būs jāprot valsts valoda vismaz B 
līmeņa 2.pakāpē. Iepriekš Saeimā 
atbalstītajā variantā gan fiziska-
jām, gan juridiskajām personām 
tika noteikts prast latviešu valodu 
vismaz A līmeņa 1.pakāpē un valsts 
valodā prezentēt zemes turpmākas 
izmantošanas plānu lauksaimnie-
cībā, kā arī atbildēt uz pašvaldības 
komisijas jautājumiem. 

Grozījumi paredz arī, ka paš-
valdību komisijas nepieciešamības 
gadījumā varēs uzaicināt perso-
nas valsts valodā prezentēt zemes 
turpmāku izmantošanu lauksaim-
nieciskajā darbībā.

Grozījumi cita starpā paredz 
no likuma izslēgt nosacījumu, ka 
zemi drīkst pirkt personas, kuras 
vismaz pēdējo trīs gadu laikā ir 
saņēmušas Eiropas Savienības (ES) 
tiešos maksājumus. Izslēgta arī 
norma, kas paredz saimniecībām 
vai uzņēmumiem zemes iegādē 
nosacījumu par to, ka ieņēmu-
miem no lauksaimnieciskās ražoša-
nas jāveido vismaz viena trešdaļa 
no kopējiem saimnieciskās darbī-
bas ieņēmumiem pēdējo trīs gadu 
laikā. Tāpat juridiskām personām 
vairs neprasīs, lai vismaz vienam 
īpašniekam vai pastāvīgam darbi-
niekam ir atbilstoša profesionālā 
izglītība. Par šīm normām Eiropas 
Komisija (EK) pret Latviju ierosinā-
jusi pārkāpuma procedūru, pama-
tojoties uz to, ka ierobežojumiem 
jābūt samērīgiem un tie nedrīkst 
būt diskriminējoši attiecībā pret 
citiem ES pilsoņiem.

Lai atvieglotu zemes iegādi 
pašmāju lauksaimniekiem, plānots 
mainīt pirmpirkuma tiesību kārtī-
bu. Ja īpašnieks vēlēsies savu zemi 
pārdot, pirmpirkuma tiesības uz 
to būs zemes nomniekam un Lat-

vijas Zemes fonda pārvaldītājam. 
Patlaban likums paredz šādu nor-
mu – ja kopīpašnieks pārdod savu 
zemes daļu, pirmpirkuma tiesības 
ir zemes kopīpašniekiem.

Pašvaldības no 2018. gada 
neapbūvētu lauksaimniecības zemi 
varēs iznomāt ar izpirkuma tiesī-
bām. Zemi varēs nomāt uz laiku 
līdz 12 gadiem, nosakot nomas 
maksu gadā 4,5 procentu apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības. 
Uz šādu zemes iegādes kārtību 
varēs pretendēt fiziskā persona, 
kura gada laikā pēc nomas līguma 
noslēgšanas sāks zemes apsaim-
niekošanu. Zemi varēs izpirkt ne 
agrāk kā ceturtajā gadā.

Lai nepieļautu daudzu tūksto-
šu hektāru lauksaimniecības zem-
ju koncentrēšanos viena vai cieši 
saistītu cilvēku rokās, zemes iegā-
des kārtība papildināta ar jaunu 
ierobežojumu - saistītās personas 
turpmāk drīkstēs iegūt īpašumā 
līdz 4000 hektāru lauksaimniecības 
zemes. Pašvaldības, pamatojoties 
uz attīstības prioritātēm, varēs 
noteikt savus ierobežojumus.

Līdz ar izmaiņām noteikts, ka 
pašvaldībām būs jāuztur zemes 
iegādes darījumu reģistrs. Tas 
attieksies uz tiem darījumiem, kas 
noslēgti līdz 2014. gada 31.okto-
brim un nav reģistrēti zemesgrā-
matā līdz 2017.gada 30.jūnijam. 
Reģistrā norādīs darījuma priekš-
metu un līguma noslēgšanas datu-
mu, un tas būs publiski pieejams 
pašvaldību mājaslapās. Šādiem 
darījumiem ierakstīšanai zemes-
grāmatā būs nepieciešama pašval-
dības komisijas izziņa par darījuma 
reģistrēšanu pašvaldībā līdz 2017.
gada 31.decembrim. Savukārt no 
2018.gada 1.janvāra šādi darīju-
mi ierakstīšanai zemesgrāmatā 
būs derīgi tikai, ja tiem pievienots 
pašvaldības komisijas lēmums par 
piekrišanu lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā.

Tāpat precizēta zemes iegādes 
nosacījumu ievērošanas kontrole. 
Turpmāk pašvaldībām būs jāpār-
bauda rakstveida apliecinājumi par 
zemes izmantošanu lauksaimniecī-
bā izpildi.

Izmaiņas stāsies spēkā šī gada 
1.jūlijā.

Avots: www.saeima.lv
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Pasaulē

I Atvadu koncerts

LATVIJAS EKSPRESIS SIMTGADEI 
jau ceļa jūtīs!

No 26. – 28. maijam cauri 
visiem Latvijas vēsturiskajiem 
novadiem ceļā dosies speciāls 
vilciena reiss Latvijas ekspresis 
simtgadei ar vairāk kā 180 pa-
sažieriem – dziedātājiem un de-
jotājiem. Gaidot XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkus un Latvijas simtgadi, īpa-
šais vilciens piestās 12 Latvijas 
vietās un dzelzceļa staciju lau-
kumos. Kopā ar koriem BALSIS, 
Monēta un Rīga, deju ansam-
bļiem Ačkups, Auda, Dardedze 
un vietējiem māksliniekiem trijās 
dienās tiks sniegti 12 unikāli bez-
maksas koncerti.

Dzelzceļš vēsturiski ir vieno-
jis dažādos novadus un to cilvē-
kus. Tieši pa dzelzceļu dziedātāji 
un dejotāji krāšņos, izrakstītos 
tautas tērpos no visas Latvijas 
devās ceļā un saplūda Rīgā, lai 

karstajās vasaras dienās vieno-
tos kopīgā dziesmā un dejā, kas 
vēl šodien kā tradīcija simbolizē 
tautas saknes, vienotību un spē-
ku.

Vilciens savu maršrutu sāks 
Latgalē – Indras stacijā, bet vē-
rienīgais noslēgums sagaidāms 
Valkā/Valgā, kur muzikālā uzve-
dumā tiks akcentēta Valkas 1917. 
gada notikumu izšķirošā nozīme 
Latvijas valsts izveidē. Ikviens 
aicināts stacijā sagaidīt māks-
liniekus un kopīgi uzsākt valsts 
simtgades svinības.

26. maijā, piektdien
Indras stacijas laukums 14.00
Daugavpils stacijas laukums 18.00

27. maijā, sestdien
Krustpils stacijas laukums 8.00
Daugavas stacijas laukums 

9.30

Vecumnieku stacijas laukums 
12.30

Dobeles stacijas laukums 
17.00

Liepājas Annas tirgus laukums 
21.00

28. maijā, svētdien
Tukums I stacija 8.00

Rīga, Stacijas laukums 10.00
Inčukalna stacijas laukums 

13.50
Siguldas stacijas laukums 

14.00
Valgas stacijas laukums 20.00

BALSIS jau regulāri organi-
zē vērienīgus koncertprojektus 
La tvijas reģionos – bijuši 16 kon-
certi dažādās Latvijas stacijās, 
tautas ekskursiju braucieni uz 
Siguldu, Cēsīm, Gulbeni, Alūksni. 
Savukārt 2013. gadā veiksmīgi 
tika realizēts projekts Dziesmu 
un deju svētku ekspresis. Vienas 
dienas laikā notika vairāki kon-
certi, turklāt īpaši izgreznotais 
vilciena sastāvs vairākas nedēļas 
piestāja dažādās Latvijas vietās, 
sagaidot Dziesmu un Deju svēt-
kus.

Paldies visām pašvaldībām 
un māksliniekiem par iesaistīša-
nos un atbalstu.

Ints TETEROVSKIS
 (www.balsis.lv)

devās ceļā un saplūda Rīgā, lai 

Būvējam drošu skolu
Kā skolēnam skolā justies droši? Kā pe-
dagogam būt autoritātei un vienlaikus - 
draugam? Kā visiem kopā būvēt skolu par 
vietu, kur mācīties, mācīt un vienkārši būt 
ir patīkami, viegli un lietderīgi?

Lai runātu par šiem jautājumiem, uzklausītu 
aktuālākos ieteikumus un labās prakses piemērus, 
kā arī kopīgiem spēkiem meklētu risinājumus var-
darbības problēmai, 2017. gada 10. maijā biznesa 
augstskolā “Turība”, Rīgā, notika kustības “Drau-
dzīga skola” Valsts bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcijas konference “Būvējam drošu skolu”.

Konferences dalībniekus uzrunāja VBTAI 
priekšniece Ilona Kronberga. Latvijas universitā-
tes doktorante Ļubova Vasečko atgādināja – acis, 
lai redzētu, ausis, lai dzirdētu, sirds – lai nepaliktu 
vienaldzīgs. Organizāciju psiholoģe Lauma Žubule 
uzsvēra neformālās izglītības metožu resursu ne-
pieciešamību skolas ikdienā. Lelde Vaivode, kas 
ir Iespējamās Misijas pārstāve un antropoloģe, 
jautāja – kā mācīt skolēniem savstarpēji mijiedar-
boties? Jo nav profesiju, kur cilvēks strādā viens 
pats. Nodibinājuma “Centrs Dardedze” pārstāve 
Ilze Zariņa piedāvāja interaktīvas metodes vienau-
džu savstarpējās vardarbības mazināšanai klasēs: 
“Lielās Dzīves skola”, programma “Drosme drau-
dzēties”, Iecietības stundiņas, spēle “Kas un Kāds 
Tu esi?”.

Pēc garšīgām pusdienām novada jaunieši 
strādāja grupās un diskutēja par jautājumu – kā 
būvēt drošu skolu? Konferences noslēgumā – pats 
interesantākais. Paneļdiskusija ar sabiedrībā pa-
zīstamām personībām. Skolēni uzdeva jautājumus 
par pieaugušo skolas laiku, par profesijas izvēli, 
par labiem darbiem un arī par nedarbiem.

Noslēgumā ciemiņi izteica novēlējumus kon-
ferences dalībniekiem: 

- Atklāj to, kas Tev patīk un dari to! 
- Nebaidīties, ko par mani padomās. Kas manī 

ir cits? Kas man ir savādāks? Drosme būt pašam. 
- Veidot ģimenisku skolu – lielākie kļūst atbildī-

gi par mazākajiem. 
-  Ir jābūt drosmei būt labiem, pareiziem. Jo to 

jūs nekad nenožēlosiet un sekot labām lietām. 
Paldies kustības “Draudzīga skola” mācību 

iestādēm par sadarbību – Krāslavas pamatsko-
lai, Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolai un Robežnieku pamatskolai. 
Paldies par atbalstu Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas vietniecei 
Snežanai Petrovičai. Pateicība Krāslavas novada 
domei par sarūpēto transportu konferences dalīb-
niekiem. 

Krāslavas novada klašu audzinātāju MA 
vadītāja Skaidrīte GASPEROVIČA

Erdogans atkal vada 
Turcijas valdošo partiju

Turcijas prezidents Ra-
džeps Tajips Erdogans ievēlēts par valdošās Taisnīguma un attīstības 
partijas priekšsēdētāju. Tiesības augstākai valsts amatpersonai vadīt 
politiskajās partijās paredz aprīļa referendumā atbalstītie grozījumi 
konstitūcijā. Erdogans par partijas vadītāju tika ievēlēts tās kongresā 
Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Viņš bija vienīgais kandidāts un balso-
jumā saņēma 96% delegātu balsis. 

Venecuēlas ielās iziet protestanti
Simtiem tūkstoši protestēju 20. maijā izgāja Venecuēlas ielās, 

atzīmējot 50. dienu kopš sākās jaunākais demonstrāciju vilnis pret 
sociālistu prezidentu Nikolasu Maduro. Šajās nedēļās sadursmēs un 
vardarbībā bojā gājuši jau vairāki desmiti cilvēku. Sadursmes izcēlās 
arī protestu laikā sestdien.

Holēras epidēmija Jemenā
Kara pārņemto Jemenu ir pārņēmusi holēras epidēmija – pēdē-

jās trijās nedēļās dzīvības ir zaudējuši 242 cilvēki un konstatēti gan-
drīz 23 500 saslimšanas gadījumi. Paredzams, ka tuvākajās divās 
dienās ANO izstrādās plānu, kā apturēt holēras epidēmiju. Jemenā 
tūkstošiem cilvēku kara dēļ dzīvo pagaidu mītnēs, kur ūdens piegā-
de un sanitārā aprūpe ir neregulāri pieejama. Turklāt karš ir izpostījis 
veselības aprūpes infrastruktūru un traucē medikmentu pieejamību. 
Divas trešdaļas iedzīvotāju ir uz bada sliekšņa.

Alkohola tirdzniecības ierobežojumi Lietuvā
Saskaņā ar šonedēļ publicētiem datiem Lietuva atrodas pirmajā 

vietā Pasaules Veselības organizācijas veidotajā topā par alkohola pa-
tēriņu. Valstī top kārtējās izmaiņas, kā samazināt alkohola patēriņu un 
glābt sabiedrību no šīs problēmas. Tiek apspriesta ideja par alkoholisko 
dzērienu tirgošanu speciālos veikalos, akcīzes nodoklis no marta tam 
jau ir paaugstināts. Tiek gatavotas arī izmaiņas par alkoholisko dzērie-
nu tirgošanu kafejnīcās ar terasēm. Daļai no tām draud lielas pārmai-
ņas. Tiek virzīti arī citi noteikumi, viens no tiem – pilnībā aizliegt alko-
holisko dzērienu tirdzniecību bezmaksas pasākumos, piemērām, ielu 
svētkos, festivālos un tamlīdzīgi. Veselības ministrijas šo ideju pamato 
ar to, ka tas palīdzēs izmainīt alkohola lietošanas kultūru. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šī gada 29.maijā no plkst. 14:00 līdz 
plkst. 14:15 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un 
apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus 
trauksmes sirēnu darbībā.

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

Tiks rīkotas trauksmes sirēnu gatavības pārbaudes
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No lasītāju vēstulēmPaldies par prieku!

Mums katram ir savs priekšstats par to, kas ir 
skaistākais, nozīmīgākais, labākais, pareizākais katra 
dzīvē. Ir svarīgi notvert to mirkli, ka tas, ko dari, ir tavs 
un tuvs tavai dvēselei. 

Milzīga darba mīlestība, enerģija, daiļuma izjūta, 
sirsnība, smaidi, kas staroja no dejotājiem koncertā, 
kas veltīts TDA “Dagda” 40 gadu jubilejai.

Kam pirmajam teikt paldies par gaišo prieka un 
estētiskā baudījuma brīžiem? 

Koncertu lieliski papildināja uzlūgtie deju kolektī-
vi no Baltinavas, Aglonas, Rušonas, d.k. “Ondrupīši” 
un d.k. “Eži”. Katrs no viņiem gleznoja un greznojās 
ar sava novada tautu tērpiem ar savām varavīksnes 
krāsām, ar daudzveidīgo repertuāru. Katrs vadītājs 
vēsturi veido ar savu rokrakstu. Dejotājiem vienmēr ir 
iespēja izlocīt kājas jaunos, neparastos deju soļos un 
rakstos. Vērtētājs ir un paliek skatītājs. Kā ar neredza-
mu spēku dejotāji prata noturēt skatītājus savā varā. 
Ar aplausiem tika pavadīta ikkatra deja. Brīnišķīgi! 

Draudzīgus aplausus izpelnījās TDA sniegums 

dejās “Lielais rits” (hor. A. Daniļevičs), Kungi mani 
karā sūta (J. Ērglis), Rīga dimd (J. Purviņa hor.).

Puišu staltums un meiteņu smaidi un iznesī-
ba, pārliecība par sevi. Siltums pret deju, ieguldītais 
darbs, ko veic visi dejotāji, apliecinādami savu varē-
šanu un dejotprieku.

Koncerta izskaņā dejotāji pelnīti saņēma gan 
ziedus, gan skatītāju aplausus kā pateicībā par jau-
niešu ieguldīto darbu un lielisku dāvanu mūsu valsts 
27. neatkarības gadadienai.

Gribu pateikties tiem dejotājiem, kuri ik pēc 5 
gadiem pulcējas, lai kavētos savās atmiņās par sa-
vām dejotāju gaitām Dagdas Tautas namā. TDA tikai 

var redzēt, ka pašiem pirmajiem celmlaužiem jau sir-
mums matos. Un nav brīnums, ka viņu bērni un maz-
bērni turpina bērnībā iegūto dejas prieku, dejojot citos 
kolektīvos.

Paldies ans. vad. Ritai Vaišļai, kura 9 gadus cen-
šas turpināt uzturēt dejas tradīcijas Dagdā. 

Tas ir viņas aicinājums savu pieredzi, dejojot vai-
rākus gadus, pielietot kolektīva vadīšanā. Viņas lat-
viskums savienojas kopā ar mīlestību uz deju, turpina 
pilnveidoties par prieku mums. 

Priecē arī tas, ka viņa novērtē savu tautas tērpu, 
kurš iegūts kā apbalvojums par “Latgales zeltenes” 
titulu 1990. g. (toreiz kā TDA “Dagda” dejotāja, kas uz-
mirdz jubilejas reizē un svētkos!)

Vēlu TDA “Dagda” un visiem kolektīviem sagla-
bāt enerģiju, daiļuma izjūtu, dejotprieku arī turpmāk. 

Veiksmīgu piedalīšanos mūsu valsts simtgadei 
veltītajos Dziesmu un deju svētkos!
Ar cieņu, bijusī TDA “Dagda” vadītāja  Ina ZANDERE

Alekseja GONČAROVA foto

Krāslava - Preiļi - Bauska

1.-2. jūnijā Bauskā 5. Latvi-
jas bērnu un jauniešu mākslas 
un mūzikas festivāla “Toņi un 
pustoņi” izstādē būs skatāmi Lat-
galē 1. pakāpes diplomus ieguvu-
šie Krāslavas BJC pulciņa “Vilna 
Brīnumdare” (sk. Žanna Garbrē-
dere) audzēknes Jolantas Mar-
kevičas darbs filcēšanas tehnikā 
“Ezeru dzelmju bagātība” un Krā-
slavas “Varavīksnes” vidusskolas 
(sk. Jevgēnija Sergejenko) au-
dzēkņa Vadima Čiževska darbs 
kartogrāfijas tehnikā “Krāslavas 
laukums un strūklaka”, kā arī 2. 
pakāpes diplomus ieguvušie Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas (sk. Inga 
Skerškāne) audzēknes Janas Ki-
tokas kolāža “Latgales krāsas”, 
Krāslavas BJC pulciņa “Vilna 
Brīnumdare” (sk. Žanna Garbrē-
dere) audzēknes Lauras Mežiņas 
darbs “Mūsu gardums”, audzēk-

ņu Bernadettas Po-
djavas, Aleksandras 
Korovajas un Gunitas 
Upenieces kopdarbs 

“Brīnumainais sapnis” un suve-
nīru pulciņa (sk. Larisa Kizjalo) 
audzēknes Sandras Gaiļevičas 
darbs pērlīšu aušanas tehnikā 
“Latgales rokas sprādzes ritmi”.

Uz Preiļu KN mēles žūrijas 
vērtējumam tērpu kolekciju 
kategorijās tika nodotas 16 tērpu 
kolekcijas no Rēzekne, Viesītes, 
Līvāniem, Ludzas, Kārsavas, 
Balviem, Daugavpils, Viļāniem un 
3 kolekcijas no Krāslavas. Valsts 
izglītības satura centra žūrija ka-
tegorijā modes dizains Krāslavas 
BJC pulciņu (sk. Ainai Gubai) ko-
lekcijai “Dridzis” piešķīra 30 no 
iespējamajiem 30 punktiem un 
1.pakāpes diplomu (esam 8 la-
bāko/veiksmīgāko kolekciju vidū 
Latvijā), tērpu kolekcija “Deviņu 
zāļu spēks” ieguva 2.pakāpes 
diplomu, bet kategorijā koncep-

tuālā mode un avangards In-
dras rozītes Indras pamatskolas 
mākslas pulciņa (sk. Ērika Urba-
noviča) tērpi “Latgales keramikas 
kolekcija…” arī saņēma 1.pakāpi.

 Savam pagastam, Krāsla-
vai, Latgalei, citiem novadiem 
raksturīgo vidē, dabā, arhitektūrā, 
dažāda veida kultūrvēsturiskajā 
mantojumā, folklorā, etnogrāfijā, 
rakstu zīmēs, sabiedrībā un sap-
ņos vēros Bauskā jūnija sākumā, 
kurp dosies visas trīs tērpu kolek-
cijas, lai piedalītos festivāla “Toņi 
un pustoņi” mākslas program-
mās, parādot sevi un iepazīstot 
arī citu Latvijas novadu dabu, 
kultūrvidi un cilvēkus.

   
Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas darbu konkursa “Latvi-
jas toņi un pustoņi” koordinato-
re Krāslavas novadā, Krāslavas 
BJC metodiķe Sanita KUMPIŅA

Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas novada interešu izglītības pulciņu audzēk-
ņi aktīvi uzsākuši līdzdarbošanos Latvijas 100-gades 
svinību ietvaros, šogad piedaloties Valsts izglītības 
satura centra organizētajā Vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas darbu konkursa “Latvijas toņi un 
pustoņi” Latgales kultūrvēsturiskā novadā, iegūstot 
iespēju piedalīties Valsts nozīmes pasākumā.

Trauksmes cēlēju aizsardzības likums 
iestrēgst Saeimā 

Saeimas Valsts pārvaldes 
komisijas un Korupcijas novērša-
nas apakškomisijas vadītāji tika 
aicināti atsūtīt pārstāvjus, kas 
uzklausītu starptautisko ekspertu 
stāstīto par trauksmes celšanas 
pieredzi, taču neviens no Saei-
mas šo iespēju neizmantoja…

Tikmēr trauksmes cēlēju 
aizsardzības likumprojekts, kuru 
pēc ilgiem saskaņošanas gadiem 
valdība martā beidzot atbalstīja 
un nosūtīja Saeimai, tagad, vis-
ticamāk, iestrēgs parlamenta at-
vilktnēs, ziņo Latvijas Televīzijas 
raidījums “De facto”.

Par to, kas ir trauksmes cē-
lēji un kāpēc nepieciešams šo 
cilvēku aizsardzības likums, jau 
rakstījām mūsu laikrakstā (rak-
stīju par šo tēmu 2016. gada 15. 
jūnijā)

Atgādināsim - trauksmes cē-
lēji ir cilvēki, kuri savā darbavietā 
novēro pārkāpumus, kas var ap-
draudēt sabiedrības intereses, un 
par to ziņo.

Vides vai veselības apdrau-
dējums, korupcija, pārkāpumi 
būvniecībā vai publisko iepirku-
mu procesā ir biežākie trauksmes 
cēlēju atklāto problēmu piemēri.

Saeimas atbildīgā komisija 
divu mēnešu laikā jautājumu nav 
sākusi kustināt, turklāt parlamen-
tā sāk skanēt iepriekš no ierēd-
ņiem dzirdētās šaubas, vai tāds 
likums Latvijai vispār ir nepiecie-
šams.

Eksperti, kas šonedēļ Rīgā 
pulcējās starptautiskā pretkorup-
cijas konferencē, gan norāda, ka 
šādas politiķu runas parasti lieci-
na vai nu par nekompetenci, vai 
nu par to, ka kaut kas ir slēpjams.

Saeimas komisija
 nesteidzas

Pēc ilgām diskusijām valdība 
beidzot sagatavoja un iesniedza 
Saeimai likumprojektu, kura mēr-
ķis ir sargāt trauksmes cēlējus 
- nodrošināt viņu anonimitāti un 
nepieļaut darba devēju atriebību. 
Pēdējos gados līdzīgi speciāli li-
kumi pieņemti vairākās Eiropas 
valstīs, tā ir arī Eiropas Padomes, 
OECD un citu starptautisko orga-
nizāciju prioritāte.

Pirms diviem mēnešiem Sa-
eima likumprojektu nodeva at-
bildīgajai parlamenta komisijai, 
taču tā vēl nav lēmusi pat par 
konceptuālu atbalstu iecerei. Ti-
kai maija beigās Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas vadītājs 
Sergejs Dolgopolovs („Saskaņa”) 
plāno tikties ar Valsts kancelejas 
vadību, lai par to runātu. Viņaprāt, 
piedāvātais likums esot pārāk bi-
rokrātisks un nekvalitatīvs.

Dolgopolovs klāsta, ka ko-
misija negrasās vilcināties, tomēr 
atzīst – viņš vispirms gribot pats 
saprast, ko jaunu dotu jaunais li-
kums.

Saruna ar deputātu rada ie-
spaidu, ka viņam par trauksmes 
celšanu zināšanas ir patiešām 
skopas. Dolgopolovs apgalvo, ka 
citās valstīs šādu trauksmes cē-
lēju likumu nav, arī par praksi šā-
dus cilvēkus atalgot viņš neesot 
neko dzirdējis.

Valsts kanceleja sola 
palīdzēt

Tikmēr Valsts kancelejā sola 
palīdzēt Saeimas komisijai liku-
mu uzlabot.

“Likumprojekts šobrīd iekļauj 
sevī ļoti daudzas vērtīgas nor-
mas, taču, ja mēs skatāmies uz 

citu valstu praksi, to varētu papil-
dināt ar vēl stiprāku regulējumu 
atsevišķos jautājumos, lai trauk-
smes cēlēju aizsardzību stipri-
nātu,” saka likumprojekta autore, 
Valsts kancelejas Pārmaiņu va-
dības nodaļas konsultante Inese 
Kušķe.

Viņa atzīst, ka tagadējā versi-
ja ir kompromiss, jo daudz iebildu-
mu nāca gan no ministrijām, gan 
no pašvaldības pārstāvošajām 
organizācijām, taču vairākas ne-
valstiskās organizācijas un Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas 
birojs (KNAB) likumu atbalsta.

Interesi par trauksmes cēlēju 
aizsardzību izrāda arī Saeimas 
Korupcijas novēršanas apakš-
komisija, apliecina tās vadītājs 
Aleksejs Loskutovs (“Vienotība”).

“Ja mēs gribam stiprināt 
tiesiskumu, tai skaitā valsts pār-
valdē, ir nepieciešams, lai cilvēki 
justos pasargāti,” uzsver Losku-
tovs. “To, ka Saeimā likumpro-
jekts virzās ne pārāk ātri, var vēr-
tēt divējādi. Ja ievilksies vēl, tas 
būs slikti, bet tas, ka netiek lemts 
pa galvu, pa kaklu, dod cerību, ka 
saturīgās diskusijās būs iespēja 
nosargāt ne tikai likuma formālu 
ietvaru, bet arī pamatjēgu,” spriež 
deputāts.

Loskutovs sola, ka viņa vadī-
tā apakškomisija ar “Sabiedrības 
par atklātību “Delna”” palīdzību 
pieskatīs, lai Valsts pārvaldes ko-
misijā likums netiktu vājināts.
Eksperti aicina nejaukt 
trauksmes cēlējus ar tā 
dēvētajiem “stukačiem”

Viens no konferences par 
korupcijas un nodokļu krāpšanas 
ietekmi uz ekonomiku galvena-
jiem runātājiem bija Pauls Radu 
no organizēto noziedzību un ko-
rupciju pētošo žurnālistu starp-
tautiskā konsorcija OCCRP.

Radu atzīst, ka, līdzīgi kā 
Latvijā politiķi piesauc “stuka-
čus”, arī viņa dzimtajā Rumānijā 
sabiedrības vēsturiskā nepatika 
pret ziņotājiem tiek izmantota, lai 
diskreditētu trauksmes celšanas 
ideju, taču šie argumenti ir jāno-
raida.

“Motivācija trauksmes celša-
nai nav salīdzināma ar to, kāda 
tā bija slepenpolicijas ziņotājiem. 
Tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. 
Trauksmes cēlējus motivē sa-
biedriskais labums, viņi grib izda-
rīt pakalpojumu sabiedrībai. Tas 
nav saistīts ar atriebību priekš-
niekam vai sievai, kā tas mēdza 
notikt agrāk, kad pat ģimenē kāds 
varēja būt ziņotājs,” saka Radu.

Savukārt Stokholmas Eko-
nomikas augstskolas profesors 
Džanluka Spaņjolo stāsta par pē-
tījumiem, kas pierāda, ka, piemē-
ram, finanšu sektorā trauksmes 
cēlēju atalgošana palielina pama-
toto ziņojumu skaitu.

“Mēs runājam par atlīdzī-
bu, kuru pilnībā ir finansējis pats 
trauksmes cēlējs. Viņš atklāj lie-
tu, par kuru neviens neko nezi-
nāja, tad lieta tiek izskatīta tiesā 
un noziedznieks samaksā sodu. 
Tā nauda nenāk no budžeta, bet 
gan no noziedznieku maka. Līdz 
ar to ideja ir tāda, ka jūs atdodat 
daļu no noziedznieka naudas 
personai, kas paziņoja par no-
ziedzīgām darbībām. Budžets no 
tā necieš, bet cilvēkiem, kas ap-
galvo pretējo, parasti ir kaut kas 
slēpjams,” norāda Spaņjolo.

Turpinājums 8. lpp.

Šomēnes  Rīgā  notika Baltijas politiski ekonomisko pētī-
jumu centra BICEPS organizēta konference par korupcijas 
un nodokļu krāpšanas ietekmi uz ekonomiku.  Dažas pre-
zentācijas skāra arī trauksmes cēlēju tēmu.
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KNAB soda Dagdas novada 
 bijušo priekšsēdētājas vietnieku 

Daudzi laikraksta lasītāji vēl 
atceras rakstus par Dagdas no-
vada domes darbinieku sporta 
spēlēm Ķepovā, kas norisinājās 
2016. gada vasarā. Tās notika 
darba laikā, pasākuma ietvaros 
tika lietots alkohols, pusdienu 
galds tika klāts par nodokļu mak-
sātāju līdzekļiem. Daudzi novad-
nieki lūdza šo jautājumu neatstāt 
novārtā un noskaidrot, kurā pusē 
ir taisnība. Vai novada domes 
vadībai bija tiesības neievērot 
likumu par pašvaldības līdzekļu 
neracionālu izmantošanu u.c.? 

Jautājums par sportošanu, 
ēšanu un dzeršanu uz tautas rē-
ķina “aizsportojās” līdz vairākām 
valsts iestādēm, kas neatstāja šo 
jautājumu neskatītu. 

Kā daudzi atceras, spor-
ta spēlēs piedalījās arī Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Viškure, kura intervijas 
laikā atgādināja, ka viņa pasā-
kuma laikā ir tikai dalībniece. Par 
sportošanu un ēšanu uz tautas 
rēķina videokameru priekšā tika 
pasmīnēts un pasmiets. Nekāda 
veida pārkāpumu savā rīcībā no-
vada pirmā persona nesaskatīja. 
Pārkāpumu nesaskatīja arī Ķe-
povas pagasta pārvaldes vadītā-
ja Žanna Aišpure, kuras teritorijā 
šāda veida pasākums notika, un 
kuras vadītā pagasta pārvalde 
tajā dienā plkst.13:25 bija slēgta. 
Arī alkohola esamība uz pusdienu 
galdiem darba laikā tika pamatota 
ar sportistu pašu gribu dzert vai at-
turēties. Kā saka, jauna sporta dis-
ciplīna - “atturēšanās”. Uzvar tas, 
kurš visilgāk noturas “atturējies 
nepacelt glāzīti”. Lai arī novada 
domes priekšsēdētāja un Ķepovas 
pagasta pārvaldes vadītāja nekā-

du pārkāpumu nesaskatīja, citādās 
domās bija Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs (KNAB).

2016. gada 16. decembrī, 
izskatot administratīvā pārkāpu-
ma lietas materiālus, Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas 
birojs (KNAB) ir sodījis Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku saistībā ar pašvaldības 
darbinieku nosūtīšanu uz apmak-
sātu saietu darba dienā. 

KNAB konstatējis, ka Raitis 
Azins pagājušā gada vasarā parak-
stījis rīkojumu par Dagdas novada 
pašvaldības darbinieku nosūtīšanu 
komandējumā darba dienā uz pa-
sākumu “Dagdas novada pašval-
dības darbinieku saiets “Ķepova 
2016””, nosakot visiem 103 saieta 
dalībniekiem apmaksāt ēdināšanas 
izdevumus par kopējo summu 412 
eiro apmērā, kā arī citus ar pasāku-
mu saistītos izdevumus.

KNAB uzskata, ka R. Azins 
nav ievērojis Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības likuma normu, kas 
paredz, ka atlīdzību veido darba 
samaksa, sociālās garantijas un 
atvaļinājumi. Tāpat šis likums nosa-
ka, ka darba samaksa ir mēnešal-
ga, piemaksas, prēmijas un naudas 
balvas. Sociālās garantijas šā liku-
ma izpratnē ir pabalsti, kompensā-
cijas, apdrošināšana un šajā likumā 
noteikto izdevumu segšana. Tāpat 
viņš nav ievērojis likuma normu, ka 
publiska persona rīkojas ar saviem 
finanšu līdzekļiem un mantu likumī-
gi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas 
personas finanšu līdzekļiem un 
mantu atbilst ārējos normatīvajos 
aktos paredzētajiem mērķiem, kā 
arī normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai. Tāpat amatpersona nav 

ievērojusi Ministru kabineta notei-
kumus, kas regulē kārtību, kādā at-
līdzināmi ar komandējumiem saistī-
tie izdevumi. 

KNAB par valsts amatper-
sonai noteikto ierobežojumu un 
aizliegumu pārkāpšanu rīkoties 
ar valsts vai pašvaldības mantu 
neievērošanu Azinam piemēroja 
70 eiro sodu. 

Pasākuma laikā Žanna 
Aišpure teica, ka pasākuma 
mērķis ir “saliedēt novada dar-
biniekus, labi atpūsties”. Kā re-
dzam, mērķis netika sasniegts. 
Kolektīvā notika šķelšanās - tika 
atrasts viens vainīgais un valsts 
iestādēm, izskatot šo lietu, atpū-
tas vietā - smags darbs. 

Tā kā šī informācija KNAB 
mājaslapā parādījās nesen, tikai 
9. maijā, bet bijušais priekšsēdētā-
jas vietnieks Raitis Azins no sava 
amata atkāpās dažus mēnešus 
pirms vēlēšanām, oficiāli nesnie-
dzot iemeslus, vairāk izskatās, ka 
tie nebija personīga rakstura ie-
mesli, jo viņam KNAB lēmums bija 
jau zināms 2017. gada janvārī. 

Izpētot amatpersonu dekla-
rāciju par 2016. gadu, laikam ir 
saprotama rīcība, kur lai vēl gada 
laikā nopelna 15 026.53 EUR 
algu? Darbs kaulus nelauž un par 
tādu algu var katru mēnesi KNAB 
sodu maksāt!

Elizabete Viļuma - Gražule

SportsČetrcīņa 
vieglatlētikā

10. maijā Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas sta-
dionā pulcējās skolēni no sešām Krāslavas un Dagdas 
novada skolām, kuras piedalījās vieglatlētikas sacensībās 
četrcīņā. Katrs dalībnieks piedalījās četrās vieglatlētikas 
disciplīnās: 60 metru skrējienā, tāllēkšanā, bumbiņas me-
šanā un vidējas distances skrējienā. 

Starp 2005. gadā dzimušām un jaunākām meitenēm 
kopvērtējumā uzvarēja Jekaterina Griņko, otro vietu ieguva 
Elizaveta Zinkeviča un trešo - Elizabete Vorožcova, visas 
meitenes mācās Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolā.

Zēniem šajā pašā vecuma grupā zelta medaļu izcīnīja 
Aleksejs Silibitkins, sudraba medaļu ieguva Valērijs Čurge-
lis, abi zēni Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas skolnieki, 
bet bronzas medaļu izcīnīja Daniels Kazakevičs no Dagdas 
vidusskolas.

Savukārt starp 2003. - 2004. gadā dzimušām meite-
nēm uzvaru svinēja Līga Volka no Krāslavas pamatskolas, 
sudraba medaļu ieguva Nadežda Gribute no Dagdas vidus-
skolas, trešo vietu ieņēma Aleksandra Soročina no Krāsla-
vas “Varavīksnes” vidusskolas.

Zēniem šajā pašā vecuma grupā zelta medaļu izcīnīja 
Juris Kartenko, sudraba medaļu Aivis Mizāns, abi mācās 
Dagdas vidusskolā, bronzas medaļu ieguva Krāslavas “Va-
ravīksnes” skolēns Ronalds Murāns.

Kopvērtējumā starp skolām, ņemot vēra trīs labākos 
skolēnu rezultātus, pirmo vietu zēniem izcīnīja Dagdas 
vidusskolas komanda, otro vietu ieguva Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas skolēni un trešo Indras pamatskola.

Skolu kopvērtējumā meiteņu vidū kausu izcīnīja Krās- 
lavas “Va-
rav īksnes” 
vidusskolas 
k o m a n d a , 
otro vietu ie-
guva Dagdas 
vidusskolas 
skolnieces 
un trešo vie-
tu ieņēma 
Izvaltas pa-
matsko l a s 
meitenes.

I. Vana-
ga, Krāsla-
vas Sporta 
skolas me-
todiķe 

    Šāvēji no Dobeles atved četras Lat-
vijas kausa izcīņas godalgas

 6.- 7. maijā Dobelē norisinājās 
Latvijas kauss pieaugušajiem - stāsta 
šaušanas treneris Sergejs Šveds. 

 Mūsu šāvēji uzrādīja labus re-
zultātus un sīvā cīņā ierindojās god-
algoto šāvēju vidū.

Vingrinājumā 60 šāvieni guļus  
Karīna Krilova pārveda mājās kau-
su par 2. vietu, bet Dana Soskova 
ierindojās 4. vietā. Šajā vingrinājumā 
vīriešu konkurencē  Rihardam Mis-
junam  4. vieta un  Artūram Verigo 
10. vieta.

Otrajā sacensību dienā sacen-
sības norisinājās vingrinājumā MŠ 
3x20 (šaušanā no ceļa, guļus un stā-
vus), Karīna Krilova izcīnīja 3.vietu, 

zaudējot tikai 2 punk-
tus sudraba kausa ie-
guvējai.

Ne mazāk nervus 
kutinoša cīņa izvērtās 
šajā pašā vingrināju-
mā vīriešu konkuren-
cē. Bet mūsu puiši 
izturēja spriedzi un 
spēja uzkāpt uz goda 
pjedestāla: Marekam 
Mjadjutam 2.vieta un 
Rihardam Plociņam 
3.vieta, bet Rihardam 
Misjunam 8.vieta. 

    Maija beigās mūsu šāvēji Lat-
vijas izlases sastāvā piedalīsies Balti-

jas kausa izcīņas sacensībās. Novē-
lēsim viņiem veiksmi, drosmi un labus 
rezultātus.

Volejbola sacensības jaunākajiem
11. maijā Krāslavas pilsētas skolu interešu izglītības 

sporta pulciņu vadītāji Krāslavas Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē organizēja sacensības volejbolā 7. klašu skolēniem. Šis 
turnīrs tiek organizēts jau trešo gadu, šogad tika uzaicinātas 
kaimiņu novada komandas. Turnīra spēlēs piedalījās septiņas 
komandas – trīs meiteņu un četras zēnu komandas no “Vara-
vīksnes” vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Ezernieku 
un Dagdas vidusskolas un Indras pamatskolas. Turnīra mēr-
ķis ir popularizēt volejbolu, veselīgu dzīvesveidu, veidot sa-
darbību starp pilsētas un novadu skolām. Šīs vecuma grupas 
skolēni pirmo reizi satikās uz volejbola laukuma un ar interesi 
vēroja, kā spēlē viņu vienaudži no citām skolām, iepazinās 
ar spēles veidoto taktiku, spēles elementu tehnikas iemaņām 

un prasmēm, skolēni atbalstīja katru komandu, pārdzīvoja par 
neveiksmēm un priecājās par katru uzvarēto punktu. Sacensī-
bu beigās uzvarētāju komandas tika apbalvotas ar medaļām 
un sporta inventāra balvām. Meiteņu konkurencē pirmo vietu 
ieguva Dagdas vidusskolas komanda, otro – Krāslavas Valsts 
ģimnāzija, trešo – Indras pamatskola. Zēnu konkurencē Ezer-
nieku komanda izcīnīja uzvaru, otrajā vietā ierindojās Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas komanda, “Varavīksnes” vidusskola 
ieguva trešo godalgoto vietu, ceturto vietu ieguva Dagdas 
vidusskola. Paldies par tik jauku sporta pasākumu interešu 
izglītības sporta skolotājiem I. Lukšam, D. Duškinam, J. Vaiš-
ļam, H. Kavinskim, Ž. Bunto, kā arī KVĢ administrācijai par 
viesmīlīgu uzņemšanu savā skolā. Paldies Krāslavas volejbo-
la klubam par skaistām balvām un medaļām!
 Natālija Raudive, Krāslavas novada sporta skolotāju MK vadītāja

Izsludinām jau 3. Lasīšanas stafeti 
jaunajiem grāmatu lasītājiem!

Ja esat vecumā no 7 līdz 16 gadiem, mēdzat lasīt savam prie-
kam vai citu mērķu sasniegšanai (vai pazīstat kādu, kurš at-
bilst šim aprakstam), šī ir lieliska iespēja vasarā saturīgi pava-
dīt laiku un iegūt noderīgas balvas!

Apgāds Zvaigzne ABC sadarbībā ar Tallink izsludina jau 3. La-
sīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem. Tās mērķis ir veicināt 
bērnu lasītprasmi un interesi par grāmatām. Stafete norisinās no 
8. maija līdz 16. jūlijam. Lasīšanas stafetes nolikumu atradīsiet 
Zvaigzne ABC mājaslapā www.zvaigzne.lv.

Lai piedalītos Lasīšanas stafetē, ir jābūt 7 līdz 16 gadus jaunam, 
jālasa grāmatas no piedāvātā saraksta un jāpauž savs viedoklis Zvaig-
zne ABC mājaslapā, kā arī savā blogā vai sociālajos tīklos.

Vērtēšana notiek 3 grupās: 7-9 gadi, 10-13 gadi un 14-16 gadi. 
Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 10 dalībnieki. 5 labākie no katras 
grupas saņems naudas balvu 100 eiro apmērā, un nākamie 5 saņems 
naudas balvu 50 eiro apmērā. 

Katrā grupā viens Lasīšanas stafetes dalībnieks, kurš būs saņē-
mis visaugstāko žūrijas novērtējumu, papildus 100 eiro balvai saņems 
arī TALLINK ceļojuma dāvanu karti jūras ceļojumam maršrutā Rī-
ga-Stokholma-Rīga (1-4 personām) ar aizraujošu atpūtas un izklaides 
programmu uz kuģa. 

Šogad konkursa dalībniekiem ir iespēja arī tikt pie bonusa balvas: 
katrs dalībnieks, kurš konkursa norises laikā būs izlasījis un apskatījis 
vismaz 10 darbus, pēc konkursa noslēguma uz savu norādīto e-pastu 
saņems dāvanā 1 e-grāmatu.

2015. gadā stafetē piedalījās 23 bērni, kas uzrakstīja 145 atsauks-
mes par grāmatām. 2016. gadā dalībnieku skaits bija krietni audzis: 
stafetē piedalījās 172 bērni ar gandrīz 2000 atsauksmēm! Ceram, 
ka šogad piedalīsies vēl vairāk bērnu un visi kopā varēsim pulcēties 
noslēguma pasākumā kopā ar latviešu rakstniekiem.

Nāve angļu stilā 
Šogad Lielbritānijā un 

visā pasaulē pieminēs dienu, 
kad pirms 20 gadiem autoka-
tastrofā gāja bojā princese Diāna. Par 
traģēdijas patiesajiem cēloņiem jo- 
projām spriež prese, tos mēģina atklāt 
neatkarīgie eksperti.

Staļina zelts
PSRS diktators Josifs Staļins man-

tojumā atstāja ne tikai sarkanā terora 
ēnu, bet arī lielākās zelta rezerves im-
pērijas vēsturē, kas tika iegūtas, sa-
maksājot neprātīgi augstu cenu.

Preses karaliene 
Emīliju Benjamiņu dēvēja par 

nekronēto latviešu preses karalieni. 
Viņa ne tikai izdeva visu laiku veiksmī-
gāko avīzi Latvijā Jaunākās Ziņas, bet 
arī ietekmēja politiskos un kultūras 
procesus.

Sicīlijas Robins Huds

Pēc Otrā 
pasaules kara 
Sicīlijā radās 
melnais tirgus, 
kura darbo-
ņiem draudēja 
bargi sodi, un 
tieši šī situācija 
noveda pie tā, 
ka Salvatore 
Džuliāno kļuva 
teju par visas 
Itālijas valdības biedu.

Pieklājīgais dakteris Nāve 
Britu ārsts Harolds Šipmens no-

galināja mierīgi un profesionāli. Viņš 
pārspēja agrākos rekordus upuru skai-
ta ziņā, uz viņpasauli aizraidot aptuve-
ni 300 savu pacientu. 
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Новости из Дагдского краяПо воздуху — над водой и землей…

Дагдская средняя школа продол-
жает работу в международном про-
екте «Erasmus+». Тема этого этапа 
– «Земля, вода, воздух». 

В период с 7 по 13 мая пять учеников 
— Элина Стаге, Катрина Мацевича, Мила-
на Горбунова, Харийс Айшпурс и Айгар 
Анджанс, — а также два педагога (авторы 
этой статьи) – отправились в венгерский 
город Сольнок, чтобы вместе с другими 
партнерами из Чехии, Австрии, Венгрии и 
Хорватии принять участие в исследовании 
темы воды, земли и водуха.

Показательно, что исследовать нача-
ли уже в пути, поскольку для большинства 
из нас это был первый полет на самолете. 
Фотографировали природу, облака, опре-
деляли уровень турбулентности. Воскрес-
ным вечером, благополучно добравшись 
до Будапешта, прогулялись по окрестно-
стям. Казалось, что уже настало лето — 
цвели сады и деревья, зеленела трава, 
было очень тепло. Знакомство со столи-
цей состоялось на следующий день, ког-
да встретили остальных участников меро-
приятия. Один из символов Будапешта 
— Площадь героев. А на ней — грандиоз-
ный монумент, возведенный в честь тыся-
челетия Венгрии.

Затем наш маршрут лежал через зоо-
логический сад. Осмотрели здание бас-
сейна и термальных ванн «Széchenyi», 

ощутили особую атмосферу у парламен-
та. Затем вдоль берега Дуная отправи-
лись на мост, чтобы подняться на высо-
чайшую гору, на которой находится замок 
Буда (Budavári Palota). Закончилось наше 
путешествие в церкви Матьяша (Mátyás 
templom), которая является Римско-като-
лическим кафедральным собором Буда-
пешта.

После знакомства со столицей отпра-
вились в Сольнок. Во вторник, в первой 
половине дня, посетили школу, где состо-
ялась встреча наших учащихся с местной 
молодежью, а педагоги обсудили ход про-
екта. После обеда посетили арборетум  и 
Венгрию в миниатюре — парк, в котором 
сооружены макеты важнейших государ-
ственных объектов.

Среда началась с посещения Музея 
природы, где объединены живые и искус-
ственные экспонаты, дополняющие друг 
друга. Во время занятий была возмож-
ность познакомиться с орнитологами и 
понаблюдать за тем, как окольцовывают 
птиц. После полудня наши наблюдения 
продолжились в Састо — гористой мест-
ности с благоустроенными местами обзо-
ра и возможностью взобраться на башню 
высотой в 53 м. Однако это была не самая 
высокая точка, потому что дорога вела 
еще выше в горы, пока не достигли высо-
чайшей точки Кекестето, откуда открывал-
ся удивительный вид на горы Венгрии.

В четверг, после экскурсии по Соль-

ноку — по аллее 
роз, к минеральным 
источникам, памят-
никам архитектуры 
и мостам, — состо-
ялась презентация 
темы проекта. Наши 
школьники рассказа-
ли о природных объ-
ектах Латвии, также 
преподнеся предста-
вителям школ-партне-
ров подарки, глав-
ным мотивом которых 
были вода, земля и 
воздух. Учащиеся 
местной школы дали 
небольшой концерт, 
на котором выступи-
ли ансамбль духовых инструментов, вока-
листы и танцоры в ярких национальных 
костюмах. Участники проекта также мог-
ли попробовать исполнить зажигательный 
венгерский танец. В продолжение учитель 
истории перенес нас в средние века, пред-
ложив освоить стрельбу из лука и метание 
копья.

Пятница прошла в творческой атмос-
фере. Это был день воздуха, поэтому 
мастерили воздушных змеев и запускали 
их в небо. У школы было посажено дере-
во — как символ вклада участников проек-
та Erasmus+. Чуть позже посетили музей 
авиации, где осмотрели самолеты и дета-

ли от них. Все увиденное здесь напомни-
ло, что пора собираться домой. А молния, 
сопровождавшая нас во время прощания 
с Венгрией, словно указывала путь…

В субботу вечером успешно добра-
лись до дома, привезя теплые впечатле-
ния и воспоминания о новых друзьях.

Мы благодарны координатору проек-
та Erasmus+ Марии Мицкевиче, а также 
директору Дагдской средней школы Вии 
Гекише — за возможность принять уча-
стие в поездке. 

Софинансируется проект из сред-
ства ЕС.
Лариса МАЧУКАНЕ и Анна КРЫЛОВА.

Необычные конкурсы
Как медленно тянутся дни, когда 
ты совсем маленький. Они напол-
нены чудесами. Милые мама, 
папа! Идите помедленнее ради 
меня. Смотрите в мои глаза. 
Открывайте для себя заново все, 
что забыли, — все маленькие чуде-
са: цветок и лужу, домик улитки 
и перышко, радугу, листик… Это 
подарок вам! (Пэм Браун).

   Отдел образования, культуры и 
спорта Дагдского края объявил конкурс 
«Kad acis mirdz». Его цель — призвать 
жителей края увидеть и запечатлеть 
красивые, необычные фотографии, ото-
бражающие жизнь и события, в пози-
тивном ключе ассоциирующиеся с 
семейной тематикой. 
Конкурсанты должны 
были прислать такие 
фотографии (не больше 
трех) и прислать в отдел 
с 1 февраля до 23 апре-
ля с. г.

Участники конкурса: 

1. Алекса  Голубе (Дагдская сред-
няя школа, 3 a класс)

2. Ратис Богданс (Асунская основ-
ная школа, 1-й кл.)

3. Элвис Круминьш (Асунская 
основная школа, 4-й кл.)

4. Оскар Степиньш (Асунская 
основная школа, 2-й кл.)

5. Валерия Корнилова (Эзерниек-
ская средняя школа, 11 лет)

6. Иева Ануфриева (Эзерниекская 
средняя школа, 15 лет, 9-й кл.)

7. Кристапс Карвелис (Дагдская 
средняя школа, 2 а класс, 8 лет)

8. Вия Нипере (Спортивная школа 
Дагдского края)

9. Алиса Селезнева (Дагдская сред-
няя школа, 2-й кл., 8 лет)

* * * * *
Отделом образо-

вания, культуры и спор-
та Дагдского края был 
объявлен также второй 
очень сердечный и жен-
ственный фотоконкурс – 
«Skaistākie māmiņu un 

vecmāmiņu adījumi», состоявший-
ся с 1 февраля по 23 апреля. Актив-
ное участие в нем приняли руко-
дельницы края, которые описали 
свои вязаные изделия, сфотографи-
ровали их и представили на обозре-
ние, а также для вдохновения дру-
гих талантливых мам и бабушек.

Участницы конкурса:
1. Эрна Шляхота
2. Светлана Степиня (бабушка 

Миланы и Максима)
3. Иева Балдиня (подарок 

дедушки)
4. Илона Круминя
5. Ольга Левашковича
6. Валентина Вигуле
7. Карина Карвеле
Огромное спасибо всем участ-

ника конкурса за неиссякаемый дух 
творчества!

Итоги конкурсов, а также рабо-
ты можно осмотреть в электронной 
версии на сайте Дагдской краевой 
думы www.dagda.lv/konkursi, а также в 
краевой детской библиотеке.

К. Карвеле, Отдел образования, 
культуры и спорта Дагдского края.

II. Прощальный концерт

…Пятьдесят третий выпуск, четыр-
надцать музыкантов, прощальный экза-
мен на школьной сцене, переполненный 
зал… И гордость педагогов Олги и Яниса 
Грецких, Анатолия Ливчи, Елены Михай-
ловой, Михаила Питрана, Майи Стель-
мачонок, Лилиты Ивановой… На протя-
жении учебных лет восемь нынешних 
выпускников участвовали и побеждали в 
престижных конкурсах и фестивалях — 
Алексей Кароль, Артемий Козачук, Али-
на Валтере, Элизабете Анна Стивриня, 
Фаустина Подява, Талис Тукан, Эрик и 
Каролина Лукашевичи. Среди выпусни-
ков – участники известных в республике 
ансамблей саксофонистов и «Краслави-
ня». В итоговом концерте звучали фор-
тепиано и аккордеон, саксофон, флей-
та, гитара… Был и мастер класс – дуэт 
педагогов-скрипачей Инги Лауры и Свет-
ланы Блажевич.

Восторженные слова, сердеч-
ные благодарности, множество цве-
тов, фотосессия… Не забывается такое 
никогда!               Алексей ГОНЧАРОВ.

Концерты в Краславской музыкальной школе – это  всегда 
торжество высокой культуры. В музыке есть нечто особен-
ное, заставляющее нас верить и чувствовать: возвышен-
ное доступно и нам.
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Dagdas novada aktualitātesPa gaisu gar ūdeņiem pie zemes…

Dagdas vidusskola turpina darbu 
starptautiskajā projektā  Erasmus+ un 
šī posma tēma ir “Zeme, ūdens, gaiss”. 
Laikā no 7.-13. maijam 5 skolēni – Elīna 
Staģe, Katrīna Maceviča, Milāna Gorbu-
nova, Harijs Aišpurs, Aigars Andžāns un 2 
skolotājas – Larisa Mačukāne un Anna Kri-
lova devās uz Ungārijas pilsētu Szolnok, 
lai kopā ar projekta partneriem no Čehijas, 
Austrijas, Ungārijas, Horvātijas piedalītos 
kopīgās aktivitātēs zemes, ūdens un gaisa 
tēmu izpētē.

Zīmīgi, ka jau ceļā mēs sākām pētī-
jumu, jo lielākajai daļai tas bija pirmais 
lidojums. Tika fotografēti dabas skati, 
mākoņi, izbaudīts turbulences stāvoklis. 
Svētdienas vakarā, veiksmīgi nokļuvuši 
Budapeštā, veicām nelielu pastaigu pa tu-
vāko apkārtni. Šķita, ka esam ieradušies 
vasarā – ziedoši koki un krūmi, zaļa zāle, 
silts laiks. Iepazīšanās ar galvaspilsētu 
notika nākošajā dienā, kad tika sagaidīti 
pārējie dalībnieki. Viens no Budapeštas 
simboliem ir Varoņu laukums, ap kuru riņ-
ķo automašīnas un ko apbrīno tūristi. Tā 
vidū slejas grandiozs Ungārijas tūkstoš-
gadei veltīts monuments. Varoņu laukuma 
centrā ir septiņi ungāru karavadoņi, kurus 
puslokā ieskauj citas ievērojamu personu 
skulptūras. Tālāk mūsu maršruts veda ga-
rām zooloģiskajam dārzam, apskatījām 
“Széchenyi” baseinu un termālo vannu 
kompleksa ēku, izbaudījām īpašo gaisotni 

pie parlamenta ēkas. Gar Donavas kras-
tu devāmies uz tiltu, lai kāptu augstākajā 
kalnā, kur atrodas Budas pils (Budavári 
Palota). Ceļojums beidzās pie Māķāša ka-
tedrāles (Mátyás templom), kas ir Romas 
katoļu katedrāle Budapeštā. 

Pēc iepazīšanās ar galvaspilsētu, de-
vāmies uz Szolnoku. Otrdien apmeklējām 
skolu, kur dienas pirmajā pusē notika sko-
lēnu tikšanās ar vietējiem jauniešiem, bet 
skolotājiem notika apspriedes par projekta 
norisi, plānošanu un atskaitēm. Pēcpus-
dienā tika apmeklēts Szarvazi arborētums 
un  Ungārija miniatūrā – parks, kurā izvie-
toti svarīgāko valsts objektu maketi.

Trešdiena sākās ar Dabas muzeja 
apmeklējumu, kurā varējām izsekot gan 
dabas, gan arī vēsturiskajai evolūcijai. 
Muzejā veiksmīgi apvienoti dzīvie ekspo-
nāti ar mākslīgajiem, kas papildina viens 
otru. Nodarbībā bija iespēja iepazīties ar 
ornitologiem un vērot, kā notiek putnu ap-
gredzenošana. Pēcpusdienā dabas vēro-
šana turpinājās Sasto – kalnainā apvidū ar 
labiekārtotām skatu vietām un arī iespēju 
uzkāpt 53 m augstā tornī. Taču tas vēl ne-
bija augstākais punkts, jo ceļš vijās aizvien 
augstāk kalnos, līdz tika sasniegta augstā-
kā virsotne Kēkestetō, no kuras pavērās 
Ungārijas kalnu ainava.

Ceturtdien, pēc ekskursijas pa Szol-
noku, kas atstāja iespaidu ar rožu aleju, 
minerālūdens avotiem, arhitektūru un til-

tiem, notika projekta tēmas prezentācija. 
Arī mūsu skolēni stāstīja par Latvijas da-
bas objektiem, kā arī pasniedza partner-
skolu delegācijām savas sagatavotās dā-
vanas, kuru vadmotīvs bija ūdens, zeme, 
gaiss. Vietējās skolas skolēni sniedza 
nelielu koncertu, kurā uzstājās pūšamins-
trumentu kolektīvs, dziedātāji un dejotāji 
krāšņos tautiskos tērpos. Arī projekta da-
lībniekiem bija iespēja izdejot ungāru deju 
straujos soļus. Turpinājumā vēstures sko-
lotājs mūs pārvietoja viduslaikos, piedāvā-
jot apgūt loka šaušanas un šķēpa meša-
nas prasmes.

Piektdiena pagā-
ja radošajos darbos. 
Tā bija gaisa diena, 
tāpēc taisījām gai-
sa pūķus, laidām tos 
gaisā. Pie skolas  tika 
iestādīts koks, kas 
simbolizēs Erasmus+ 
projekta dalībnieku 
devumu. Pēcpusdie-
nā apmeklējām aviā-
cijas muzeju. Tajā 
apskatījām dažādu 
laiku lidmašīnas un to 
detaļas. Redzētais at-
gādināja, ka jādodas 
mājup, jo nemanot 
bija pagājusi nedēļa. 
Atvadoties Ungārijas 

debesis bagātīgi nobirdināja asaras, ar zi-
bens šautrām norādot mājupceļa virzienu.

Sestdien vakarā veiksmīgi nokļuvām 
mājās, līdzi vedot siltas atmiņas par Ungā-
riju un jaunajiem draugiem.

Esam pateicīgas projekta Erasmus+ 
koordinatorei Marijai Micķevičai un Dag-
das vidusskolas direktorei Vijai Gekišai 
par piedāvāto iespēju piedalīties projekta 
aktivitātēs Ungārijā. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Skolotājas Larisa Mačukāne un 
Anna Krilova 

 2. maijā, ievadot Latgales simtgades 
kongresu, 41 Latgales  reģiona skolā 
notika novadmācība kopā ar Latgalē 
pazīstamiem  kultūras  un  sabiedris-
kiem darbiniekiem. 

Reģiona kultūras personības stāstīja 
par Latgales kongresu un aicināja līdzdalī-
bai Latgaliešu valodas naktī. Novadmācības 
stunda bija interaktīva, un dažādās virtuālās, 
atjautības un kustību spēlēs skolēni izzināja 
novadu. Tāpat skolēniem bija iespēja iegūt 
vērtīgas dāvanas – jaunākās grāmatas, mū-
zikas ierakstus un žurnālus.

 Arī Dagdas vidusskolas 3., 6., 7., 10. klašu 
skolēniem bija iespēja piedalīties novadmācī-
bas stundā, kuru vadīja Dagdas vidusskolas 
bijusī skolniece, tagad Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmijas pasniedzēja, profesore Ilga 
Šuplinska.

  Viņa stāstīja par Latgales kongresu, par 
Latgales 20. gadsimta ievērojamiem darbi-
niekiem, rādīja filmu par gatavošanos Latga-
les kongresam 2017. gadā.

  Skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas 
latgaliešu valodā, piedalīties spēlēs, atbildēt 
uz jautājumiem, iegūstot balvas.

  Dagdas vidusskolas kolektīvs ir pateicīgs 
Ilgai Šuplinskai par iespēju piedalīties novad-
mācības stundā un saņemtajām dāvanām.

Dagdas vidusskolas direktore V. Gekiša

Novadmācības stunda 
Dagdas vidusskolā 

Līderu diena 2017

2016./2017. mācību gadā Ezernie-
ku vidusskola uzsāka darbību projektā 
“Esi līderis!”. Projekta ietvaros 10.-12. 
klašu skolēni apgūst profesionālās 
pilnveides izglītības programmu “Uzņē-
mējdarbības pamati”, kas ir akreditēta 
(akreditācijas lapa Nr.AI7796), un par 
tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta 
profesionālās pilnveides apliecība.

Projekta “Esi līderis!” mērķis ir veici-
nāt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, 
attieksmes un vērtību veidošanos, lai mo-
tivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Konkursi, zināšanu olimpiādes, ide-

ju sanāksmes, attīstības 
un biznesa spēles, ideju un 
uzņēmējdarbības inkubatori, 
prakses zināmos Latvijas uz-
ņēmumos, izzinošie ceļojumi 
pa Eiropu un vēl daudzi citi 
personības un profesionālo 
prasmju attīstošie pasākumi 
3 gadu garumā. 

Paralēli skolā apgūsta-
majiem priekšmetiem sko-
lēniem ir iespēja ērtā un 
vienkāršā veidā apgūt vēl 7 
uzņēmējdarbības priekšme-
tus, kas jauniešus sagatavos 
turpmākajām dzīves gaitām, 
darba meklējumiem, studi-
jām vai privātai uzņēmējdar-

bībai.
Projekta “Esi līderis!” ietvaros 21. ap-

rīlī Rīgas Domē norisinājās ikgadējā Lī-
deru diena, kurā piedalījās arī Ezernieku 
vidusskolas 10. klases skolēni. Arī šogad 
jauniešiem bija iespēja iepazīties un pa-
šiem prezentēt “Es savai skolai” un “Es sa-
vai videi” labākos projektus. Tādu iespēju 
izmantoja arī Ezernieku vidusskolas skol-
nieces – Nikita Dolgova, Agneta Igaune, 
Viola Daniela Kiseļova, Daiga Karpoviča, 
un veiksmīgi prezentēja savu projektu “Pa-
vasaris ienāk skolā”.

Turpmāk sekoja interesanta ekskursi-

ja Rīgas Domes telpās, kuras laikā skolēni 
varēja dziļāk iepazīt tās vēsturi, apskatīt 
interjeru, Nila Ušakova darba kabine-
tu, Rīgas Domes deputātu darba telpas. 
Skolēni, kuri prezentēja savus projektus, 
varēja izmēģināt arī deputātu darba galdu 
un krēslu ērtumu un piemērotību darbam. 
Skolēnus pārsteidza ēkas stiklotās, caur-
spīdīgās sienas. Izrādās, būvējot šo ēku, 
bijusi doma radīt rīdziniekiem iespaidu, 
ka šajā ēkā padarītais visiem ir skaidri re-
dzams un no tautas nav slēpjams, tātad 
“caurspīdīgs”.

Līderu dienas ietvaros tika apbalvoti 
konkursu laureāti, kopīgi atskatījāmies uz 
paveikto šajā mācību gadā, kā arī tika no-
teikti Līderu Lielās balvas ieguvēji. Dienas 
beigās visus klātesošos sagaidīja neliels 
pārsteigums – uzstājās dziedātāja Laura 
Lo un visiem bija iespēja pacienāties ar 
garšīgu torti.

Projekta dalībnieki un koordinatore 
pateicas Ezernieku pagasta šoferim Niko-
lajam Potapovam par drošumu un atbildī-
bu brauciena laikā, Ezernieku vidusskolas 
lietišķās mākslas pulciņa dalībniekiem un 
vadītājai Diānai Kiseļovai par atbalstu pro-
jekta “Es savai videi” izstrādē.

Projekta “Esi līderis!” koordinatore 
skolā Bronislava Andžāne sadarbībā ar 
projekta dalībnieci, 10. klases skolnieci 

Ilzi Andžāni

 Neparastie  konkursi  
Cik lēni paiet dienas, kad esi ļoti 
mazs,- tas ir piesātinātas ar brīnu-
miem. Mīļo māmiņ, tēt!  Ejiet lēnāk 
manis dēļ. Skatieties ar manām 
acīm. Atklājiet no jauna visu, ko 
esat aizmirsuši,- visus mazos brī-
numus: ziedu un peļķi, gliemežvā-
ku un spalvu, oli, varavīksni, lapu. 
Tā ir dāvana Jums!   
/Pema Brauna/

Dagdas novada IKSN izsludināja kon-
kursu “Kad acis mirdz”,  kura mērķis bija 
aicinājums Dagdas novada iedzīvotājiem 
saskatīt un iemūžināt skaistas, neparastas 
fotogrāfijas, kuru centrā ir dzīve vai notiku-
mi, kas emocionāli pozitīvā gaisotnē asociē-
jas ar ģimenes tematiku. 
Katram konkursantam 
savās fotogrāfijās bija jā-
ierauga tāds mirklis un jā-
iesūta (no š.g. 1.februara 
līdz 23.aprīlim) ne vairāk 
3 fotogrāfijas. 

Konkursa 
dalībnieki: 
1.Aleksa Golube 

(Dagdas vsk., 3.a klase),
2. Ratis Bogdāns  (1.kl., Asūnes psk.),
3. Elvis Krūmiņš (4.kl., Asūnes psk.),
4. Oskars Stepiņs (2.kl., Asūnes psk.),
5.Valērija Kornilova (11 gadi, Ezernie-

ku vsk.),
6. Ieva Anufrijeva (15 gadi, 9 kl., Ezer-

nieku vsk.),
7. Kristaps Karvelis ( 8 gadi, 2.a kl., 

Dagdas vsk.),
8. Vija Nipere ( Dagdas novada  Spor-

ta skola),
9. Alisa Seļezņova (8 gadi, 2.kl., Dag-

das vsk.).
* * * * * * *

Dagdas novada IKSN izsludināja 
arī otru  sievišķīgu un mīļu foto konkursu 

“Skaistākie  māmiņu 
un  vecmāmiņu  adīju-
mi”, kas norisinājās no 
š.g. 1.februāra līdz 23. 
aprīlim. Konkursā aktīvi 
piedalījās Dagdas no-
vada rokdarbnieces, kas  
aprakstīja savu adījumu, 
nofotografēja un ļāva 
arī citām mūsu Dagdas 

novada māmiņām un vecmāmiņām 
iedvesmoties. 

Konkursa dalībnieces:
1.Erna Šļahota,
2. Svetlana Stepiņa (Milanas un 

Maksima vecmāmiņa),
3. Ieva Baldiņa (vectēva dāvinā-

jums),
4. Ilona Krūmiņa,
5. Olga Levaškoviča,
6. Valentīna Vigule,
7. Karīna Karvele
Sirsnīgs paldies konkursa dalīb-

niecēm par drosmīgu dalību konkursā 
un neizsīkstošu radošumu!

Pateicamies fotokonkursu “Kad 
acis mirdz” un “Skaistākie māmiņu un 
vecmāmiņu adījumi” dalībniekiem par 
aktīvu dalību un  fotogrāfijām, kurās 
kā vērtība atspoguļota ģimene, tradī-
cijas, pienākums un atbildība. 

Fotokonkursu kopīgo veikumu 
var skatīt elektroniskajā versijā Dag-
das novada mājas lapā www.dagda.
lv/konkursi un Dagdas novada bērnu 
bibliotēkā.

K. Karvele, Dagdas novada IKSN  
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  24. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15 Vides fak�  
13.50 Raķetēni
14.35 Jaunie ārs� 
16.30, 21.20 Pašvaldību vēlēšanas. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ābols upē. Filmas arhe-
oloģija. 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
23.20 Indijas vasaras. 
1.15 ANO skandāli. Doku-
mentāla fi lma 
5.30 Vides fak�  

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kūku kari
9.30 Sāras mūzika
9.45 Aculiecinieks
10.00 Jaunie ārs� . 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Bez aizvainojuma
12.45 Sāras mūzika
13.05 Biznesa klase.
13.35 No� kumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.

14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.35 Eiropa fokusā
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Nanorevolūcija.
21.20 Maklauda meitas
22.10 Ar sapni mugursomā
22.40 Ekstrēmie kadri 
23.40 Austrālija. ceļojums 
laikā. Mežonīgie gadi
0.40 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.15 Bernards 
5.30 Kris� gā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00 M. Stjuartes pavārskola
6.30, 2.40 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 Sapņu ceļojums. Maurīcija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
18.55 Iemīlē� es vēlreiz
20.40, 2.15 Degpunktā
21.10 Zebra
21.25 NCIS. LA 4
22.30 Sicario. Narkokarš
1.10 Košākai dzīvei 
1.35 Majors un maģija

TV3

5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40 Elementāri, Vatson!
6.40, 13.10 Mul� ilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.45 Televeikala skatlogs
11.00, 2.30 Universitāte
12.05 Elementāri, Vatson!
14.10 Īs� e veči
15.15, 1.40 Grūtnieces augst-
papēdenēs
16.20, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas
0.50 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.15, 15.30 Māja - 2
6.00 Prakse
7.00 Mul� ilmas
8.00 Mf. Anželika
8.35, 1.25 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV shop
12.40, 18.45 Interni
14.25 Saška
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.00 Mf. Nedaudz precējies

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto � esa

13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.15 Sa� kšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Goda lieta
21.55 Krasta apsardze
23.50 Dienas kopsavilkums
0.20 Jūras dēmoni
4.10 Vasarnīcu lietas
5.05 Tiesu detek� vs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 
17.10, 2.20 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 21.50, 23.05 Viss, kas 
jau bijis
13.45 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.15 Moderns spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55, 0.45 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
0.05 Vakara Urgants
1.40, 5.45 EuroNews
2.35 “Melno strazdu” noslēpums
4.05 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēs� s
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēs� s-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Personīga lieta
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Kapteine

23.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas vēs� s
2.00 Divas ziemas, trīs vasaras

RenTV Baltic
5.00, 9.00, 4.00 Maldu teri-
torija
6.00, 11.00 Dokumentāls 
projekts
7.00 Labrīt!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Ziņas
12.00, 16.00, 19.00 Informa� -
vais raidījums 112
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Džeks - milžu iekarotājs
17.00, 3.00 Čapmanes noslēpumi
18.00, 1.00, 2.00 Visšokējošā-
kās hipotēzes
20.00 Mf. No saulrieta līdz 
saullēktam
22.00 Katram pa kaķēnam
23.25 Mf. Kurinātājs

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 0.35 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.20 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Vlasiks. Staļina ēna
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.25, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 16.40, 23.45 Zona Х
9.10 Mf. Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.00 Pēdas
0.35 Sporta diena
0.50 Pēdējā � kšanās

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 0.20 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīles� ba un visā-
das citas muļķības…
11.10, 17.30 Šopinga dieviete
11.45, 17.00 Virtuve
12.25, 20.00 Tē� s sprukās
14.05 Jaunkunze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Mf. Te kāds ir…
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Futbols

23. maijā Ir iemesls!

Pēdējo gadsimtu laikā cilvē-
ki tik nežēlīgi pārveido dabu, ka 
ik gadu bez pēdām pazūd dažā-
das augu un dzīvnieku sugas. 
Cilvēki sen vairs neuzskata sevi 
par daļu no dabas, uztver to kā 
personīgās labpatikas un kom-
forta zonu. Pie kā tas novedīs? 
Drīz vien redzēsim… Bruņurupu-
či ir īpaši dzīvnieki, kuriem vel-
tīti pat starptautiski svētki. Ar šo 
iniciatīvu – izsludināt 23. maiju 
par bruņurupuču dienu – 2000. 
gadā nāca klajā Malibu dzīvnie-
ku aizstāvji. Neskatoties uz sugu 
daudzveidību un plašām apdzī-
votām vietām visos kontinentos, 
izņemot Antarktīdu, bruņurupuču 
skaits pastāvīgi samazinās. Gal-
venais iemesls – skaistas bruņas 
un ļoti garšīga gaļa. Klāt pielik-
sim arī apkārtējās vides piesār-
ņojumu.

Līdz bruņurupuču pilnīgai iz-
nīcināšanai uz Zemes, protams, 
vēl ir tālu. Bet sākt to aizsardzī-
bu nepieciešams jau šodien. 
Aizstāvji, kuri piedāvāja šo die-
nu atzīmēt visā pasaulē, šodien 
slēgs ceļus gar okeāna krastu, 
lai jūras bruņurupuči varētu mie-
rīgi izdēt olas, šodien pieņemts 
atteikties no dažādu aksesuāru 
(lādīšu, futlāru, brošu, ķemmī-
šu, matu spraužu utt.) iegādes, 
kuri izgatavoti no bruņurupuču 
bruņām, no bruņurupuču gaļas 
zupām (daudzi restorāni, kur 
tamlīdzīgs ēdiens ir galvenā vi-
zītkarte, uz vienu dienu izņems 
to no ēdienkartes). Visi šie lī-
dzekļi nav pārāk efektīvi, taču, 
pateicoties entuziastu pūlēm, ik 
gadu izdodas glābt vairākus tūk-
stošus bruņurupuču no iznīcības 
cilvēces mūžīgās baudas un mī-
lestības pret eksotikas dēļ. 

Kāpēc tad bruņurupuči ir 
pelnījuši tādu godu? Atceroties 
vēsturi, prātā uzreiz uzpeld cil-
vēku senais priekšstats par Visu-
ma iekārtojumu. Vai atminaties? 
“Zeme atrodas uz trim ziloņiem, 
kuri stāv uz milzīga, pa bezgalī-
go okeānu peldoša bruņurupuča 
muguras…” Daudzas tautas sa-
vos mītos slavināja bruņurupuču 

nesteidzīgumu un apdomīgumu, 
uzskatīja tos par gudrības ie-
miesojumu, nākotnes noslēpu-
mu sargātājiem…Jaunzēlandes 
aborigēni līdz pat šim laikam uz-
skata, ka, ja atmin šifrētu uzraks-
tu uz vecā bruņurupuča bruņām, 
tad var uzzināt savu un radinieku 
likteni… 

Līdz pat šodienai bruņu-
rupuči ir biologu lielākā mīkla. 
Neviens nevar pateikt, cik ilgi 
tie dzīvo uz Zemes, droši ir zi-
nāms tikai tas, ka bruņurupuči ir 
dinozauru laikabiedri, un no tiem 
tālajiem laikiem viņi praktiski 
nav mainījušies (vien zaudējuši 
zobus un iemācījušies paslēpt 
galvu bruņās). Biologi nevar iz-
skaidrot arī pierādīto faktu, ka 
jūras bruņurupuči saprot delfīnu 
valodu. Vēl vairāk, viņi sadarbo-
jas ar delfīniem, izmantojot tos 
kā izlūkus. Tas notiek tā: delfīni 
piepeld pie krasta, kur ir olu izdē-
šanai labākā pludmale, novērtē 
tuvumā esošo cilvēku daudzumu 
un “paziņo” bruņurupučiem par 
redzēto. Tikai gadījumā, ja cilvē-
ku nebūs pavisam vai to skaits 
būs minimāls, notiks bruņurupu-
ču “desants”. Ir grūti noticēt, bet 
notiek tieši tā.

Bruņurupuču mūža ilgums 
sasniedz gadu simtus un pat vai-
rāk. Daudzas sauszemes sugas 
ir spējīgas iztikt bez ēdiena līdz 
pieciem gadiem! Bet dažu sugu 
spēja “aizturēt elpu” uz 10-12 
stundām vispār pārsteidz zināt-
niekus.

Tie, kuriem mājās ir bru-
ņurupucis, sen būs pievērsuši 
uzmanību tam, ka viņu mīlulis 
ne tikai atpazīst saimniekus pēc 
balss, bet arī iegaumē to sejas. 
Vēl vairāk, bruņurupucis reaģē 
uz balss intonāciju: ja ar to sa-
runājas maigā balsī – tas izvelk 
kaklu un tiecas pie saimnieka, ja 
to rāj – tas slēpj galvu bruņās.

Senos laikos uz Zemes dzī-
voja gigantiski bruņurupuči, tie 
sasniedza 3,5 metru garumu un 
svēra ap tonnu. Mūsdienu lielā-
kie bruņurupuči svarā sasniedz 
300-500 kilogramus.

Tradicionāli bruņurupučus 
uzskata par vislēnākajiem planē-
tas dzīvniekiem, taču taisnība ir 
tikai daļēji: jūras bruņurupuči ir 
spējīgi attīstīt ātrumu līdz 35 ki-
lometriem stundā. Arī šodienas 
svētku gaviļnieku ātruma antire-
kords ir uzstādīts: bruņurupucis 
Česters no sava saimnieka aiz-
bēga 1960. gadā. To atrada pēc 
35 gadiem. Šajā laikā Česters 
paguva pievarēt 700 metru lielu 
attālumu!  

Izmantot pārtikā bruņuru-
puču gaļu cilvēki sāka vēl senos 
laikos. Eiropiešu jūrnieki “iemācī-
jās” no Dienvidaustrumāzijas un 
Centrālās Amerikas aborigēniem 
pagatavot bruņurupuču gaļu. 
Pateicoties tam, ka bruņurupu-
či nav pārāk izvēlīgi, tos varēja 
pārvadāt lielos attālumos kuģu 
tilpnēs dzīvā veidā. Būdami “ga-
ļas konservu” lomā, šie dzīvnieki 
tika barbariski iznīcināti ne vien 
daudzus gadus, bet gan gadsim-
tus. Šodien no 328 sugām 259 ir 
izzūdošas un aizsargājamas.

Neskatoties uz dzīvnieku 
aizstāvju paveikto, bruņurupuči 
dažās valstīs joprojām ir iznīci-
nāšanas objekts. Vjetnamā jeb-
kurā pārtikas tirgū jums piedāvās 
zupu no šiem dzīvniekiem, kas 
pagatavota viseksotiskākajos 
veidos. Bet rotas no bruņurupu-
ču bruņām ir tradicionālas japā-
nietēm līdz pat mūsdienām. Ko 
tur Japāna… Atsauciet atmiņā, 
vai tad mūsu vecmāmiņām uz 
spoguļa neatradās tukšas bru-
ņas, kur glabājās daudzas matu 
adatas?

Sveiciens starptautiskajā 
bruņurupuču dienā! Glābsim šos 
brīnišķīgos radījumus no pilnī-
gas iznīcības!

Andrejs JAKUBOVSKIS,
Foto no interneta

  

Vispasaules bruņurupuču diena

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 13.05.2017. līdz 19.05.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 66 notikumi.  Būtiskākie:
• 17. maijā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Svariņu pagasta 

Kromanišķu ezera krastā vandāļi sabojāja atpūtas vietas galdu, 
krēslus un miskastes. Notiek vainīgo personu noskaidrošana.

• 13. maijā Kalniešu pagasta Raudavišķos M., dzim. 1965. g., mājā 
kārtējo reizi tika izņemts nelikumīgi ražots alkohols: 7,5 litri kandžas 
un 76 litri brāgas.

• 15. maijā Krāslavā tika aizturēts vietējais, agrāk tiesāts A., dzim. 
1976.g., kuram tika izņemta šļirce ar narkotisko vielu (iespējams 
amfetamīns) un 9 tabletes Tazepāma. Tika uzsākts kriminālprocess, 
nozīmēta ekspertīze.

Līdz 1. jūnijam vēl var pieteikties Zemkopības 
ministrijas konkursam “Sējējs 2017”

Zemkopības ministrija (ZM) 
aicina lauku uzņēmējus, jaunos 
zemniekus, kā arī ģimenes lau-
kos pieteikties lauksaimnieku 
vidū iecienītajam konkursam 
“Sējējs 2017”. Izvirzīt pretenden-
tus konkursam aicinātas ne tikai 
pašvaldības, lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas, bet arī lauku at-
tīstības konsultanti. Atgādinām, 
ka konkursa dalībniekus šogad 
vērtēs astoņās nominācijās un 
tiks pasniegta arī balva par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā “Sē-
jējs 2017” tiks vērtēti nomināci-
jās – “Gada lauku saimniecība”, 
kurā vērtēs augkopības, piena 
un gaļas ražošanas saimniecī-
bas, “Gada uzņēmums pārtikas 
ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, 
“Bioloģiskā lauku saimniecība”, 
kā arī “Gada LEADER projekts 
vietējā rīcības grupā”. Pietei-
kumi dalībai šajās nominācijās 
jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 
konsultāciju birojos vai Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģionā-
lajās lauksaimniecības pārval-
dēs, vai LAD Centrālajā aparātā 
Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, 
Republikas laukumā 2 līdz 2017. 
gada 1. jūnijam.

Tāpat šogad dalībniekus 
vērtēs arī nominācijās “Rītdienas 
sējējs – mazpulks” un “Zinātne 
praksē, inovācijas”. Nominācijā 
“Rītdienas sējējs – mazpulks” 
pieteikumus jāiesniedz biedrībā 
“Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezer-

malas ielā 28-2, LV-
1014 līdz 2017. gada 
9. jūnijam, savukārt 
nominācijā “Zinātne 
praksē, inovācijas” 
– Latvijas Lauksaim-
niecības un meža 
zinātņu akadēmijā 
(LLMZA), Rīgā, Aka-
dēmijas laukumā 1, 204. kabinetā 
līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Jau vienpadsmito gadu tiks 
pasniegta balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Preten-
dentus šai balvai var izvirzīt ZM 
un tās padotībā esošās iestādes, 
lauksaimnieku un pārtikas ražo-
tāju nevalstiskās organizācijas 
un LLMZA. Lai pieteiktu preten-
dentus balvai par mūža ieguldīju-
mu lauksaimniecībā, ZM Preses 
un sabiedrisko attiecību nodaļā, 
Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. 
stāvā 2302. kabinetā jāiesniedz 
rakstisks pieteikums (brīvā for-
mā) līdz 2017. gada 1. augustam.

Katrā konkursa grupā no-
teiks vienu laureātu, kurš saņems 
Gada balvu “Sējējs” (bronzas 
statuja), diplomu un naudas bal-
vu, kā arī veicināšanas balvu sa-
ņēmējus. Konkursa dalībniekus 
godinās konkursa noslēguma pa-
sākumā 2017. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa no-
likumu, vērtēšanas kritērijiem, 
pieteikuma veidlapām un citu ar 
konkursu saistīto informāciju var 
konkursa tīmekļa vietnē www.se-
jejs.lv.

Viktorija KALNIŅA



2017. gada 23. maijs 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija 
11.15 Aizliegtais paņēmiens 
12.10 1.1. Aktuālā intervija 
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.50 Raķetēni
14.35 Jaunie ārsti
16.30, 0.15 Pašvaldību vēlēšanas. 
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Daugavieši
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim. Īrija
22.00 Restorāns Amigos
23.15 Personība. 100 g kultūras
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.
9.05 LTV - 60
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas

11.55 Kam pieder šī pasaule? 
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.40 Projekts Nākotne
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.00 Latvijas Basketbola līgas 
4.finālspēle
23.10 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.55 Sporta studija
0.40 Nanorevolūcija.

LNT
5.00, 10.30, 4.45 Karamba!
5.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma 
6.00 Marta cep
6.30, 3.05 LNT “900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 1.55 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.55 Pateicības dienas nams
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
18.55, 1.10 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 

0.05 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40, 12.05 Elementāri, Vatson!
6.50, 13.10 Multfilmas
8.05, 18.00, 2.55 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Pēdējais cilvēks uz zemes
10.45 TV skatlogs
11.00 Universitāte
14.10 Īstie veči
15.15, 1.00 Grūtnieces augstpa-
pēdenēs
16.20, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un nāvi
0.05 Pēdējais cilvēks uz zemes
2.00 Svešais starp savējiem

TV3+
5.15, 15.30 Māja - 2
6.00 Prakse
7.00 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10, 18.45 Interni
14.25 Saška
19.55 Sparta
21.45 Mafija. Spēle uz izdzīvošanu
23.30 Akmens džungļu likums

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien

6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.15 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Goda lieta
21.55 Krasta apsardze
23.50 Dienas kopsavilkums 
0.20 Jūras dēmoni
4.010 Mūsu uzraugs
5.05 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 17.10, 
2.05 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 Viss, kas 
jau bijis 
13.50 Vienatnē ar visiem
15.00 Moderns spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55, 23.55 Vakara Urgants
0.30 Lai runā!    1.25 EuroNews
2.20 Mf. Bēgšana
5.35 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Mf. Krimināllieta

17.40, 3.05 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Kapteine
1.15 Sanktpēterburgas vēstis
1.30 Divas ziemas, trīs vasaras

RenTV Baltic
5.00, 4.50 Maldu teritorija
6.00, 9.00 Dokumentāls projekts
7.00 Labrīt!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Ziņas
12.00, 16.00, 19.00 Informatīvā 
programma 112
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. No saulrieta līdz 
saullēktam
17.00, 3.50 Čapmanes noslē-
pumi
18.00, 1,20, 2.50 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.00 Mf. Ievainojumi
22.00 Skatīties visiem
23.25 Mf. Karš

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.35 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
19.00 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Vlasiks. Staļina nāve 
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona Х
8.40 Metropolīta uzruna
9.10, 21.45 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.20 Sporta diena
0.30 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.50 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un citas 
muļķības
11.00, 17.30 Šopinga dieviete
11.35, 17.00 Virtuve
12.10, 19.55 Tētis sprukās
14.05, 21.40, 22.05 Jaunkundze 
- zemniece
15.20, 23.50 PIN kods
16.05, 22.55 Te kāds bija…
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO

CETURTDIENA,  25. maijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Debesu vārdā
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Astrozēns. 
14.35 Jaunie ārsti
16.30, 21.15 Pašvaldību vēlēšanas. 
17.00 Debesu vārdā
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
23.15 Latvijas sirdsdziesma 
0.10 Restorāns Amigos. 
2.00 Indijas vasaras. 
3.50 Aizliegtais paņēmiens 
4.45 Sporta studija 
5.30 Province 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā.
6.30, 5.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks
9.25 Kopā ar savvaļu. 
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 

g kultūras
13.30 Personība. 100 g kultūras
14.30, 0.50 Kultūru stāsti
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas,  19.35 Personīgā lieta
20.05 Apokalipse, Otrais Pasau-
les karš
21.05 Tās tik ir operas! Parsifāls
22.00 Sangailes vasara. 
23.40 Eiropa koncertos
0.35 Sāras mūzika
1.55 LTV - 60
2.15 Uz priekšu, Latvija!
3.05 Ekstrēmie kadri 
3.55 SeMS piedāvā Mūzikas gru-
pu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.15 Čikāga liesmās 2
5.55 800 vārdi 2
6.00 Marta cep
6.30, 3.00 LNT  ”900 sekundes”
8.40, 2.15 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Dora Helta. Bez mīlestības
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 
21.50 Agrā Rūsa

23.50 Ērmotie ļaudis

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40 Universitāte
6.50, 13.10 Multfilmas
8.05, 18.00, 2.40 Divarpus vīri
8.35, 16.55, 1.50 Kobra
9.40 Nozieguma skelets
10.45 Televeikala skatlogs
11.00 Universitāte
12.05 Elementāri, Vatson!
14.10 Īstie veči
15.15, 0.50 Grūtnieces augstpa-
pēdenēs
16.20, 20.20, 3.05 Viņas melo 
labāk
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Džonijs Anglis
22.45 Amerikāņu pīrāgs 3. 
Amerikāņu kāzas

TV3+
5.15, 15.30 Māja - 2 
6.00 Prakse   7.00 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35, 0.15 Ekstrasensu cīņa
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10 Interni
13.25 Mūsu Krievija
14.25 Saška  18.45 Tētuki
20.00 Mf. Turbo 21.50 Mf. Viesis

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta

7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.30 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Krasta apsardze
23.35 Uzvaras altāris
0.30 Mēs un zinātne. Zinātne un 
mēs     3.30 Jūras dēmoni
4.20 Mangusts

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Viss, kas vēl bijis
13.55 Vienatnē ar visiem
14.55 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Trīskārša aizsardzība
23.25 Vakara Urgants
0.10, 4.10 Humora raidījums
0.55, 5.40, 6.00 Euronews
1.35 Meklējiet sievieti
4.55 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis

14.55 Mf. Krimināllieta
17.40, 4.20 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora šovs
23.10 Mf. Reiz pārkāpjot robežu
1.00 Mf. Pārbaude uz ceļa
2.40 Mf. Atpakaļceļš

RenTV Baltic
5.00 Maldu teritorija
6.00, 9.00 Dokumentāls projekts
7.00 Labrīt!
8.30, 12.30, 16.30 Ziņas
12.00, 16.00, 19.00, 19.30 Infor-
matīvais raidījums 112
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Ievainojumi
17.00 Čapmanes noslēpumi
18.00 Visšokējošākās hipotēzes
20.00 Izdzīvot un uzvarēt
22.00 Skatīties visiem
23.00 Apokalipse
1.30 Mf. Vilkacis
4.10 Mf. Bēgšana

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.55 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Nevar būt!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā

19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.45 Kas? Kur? Kad?
23.55 Mf. Džo

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 15.35 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
16.30 Mūsējie
16.50 Glābiet mūsu ģimeni
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Diletants
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.55 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un visādas 
muļķības
11.10, 17.30 Šopinga dieviete
11.40, 17.00 Virtuve
12.15, 20.00 Tētis sprukās
14.05 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir…
21.35, 22.05 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.00 Eņģeļi un dēmoni

PIEKTDIENA,  26. maijs

II Atvadu koncerts
Koncerti Krāslavas Mūzikas skolā - tie 
vienmēr ir augstās mākslas svētki. Mūzikai 
piemīt kas īpašs, kas liek mums noticēt un 
sajust, ka cildenais sasniedzams arī mums. 

… Piecdesmit trešais izlaidums, četrpadsmit 
mūziķi, atvadu eksāmens uz skolas skatuves, 
pārpildīta zāle… Un pedagogu Olgas un Jāņa 
Grecku, Anatolija Livčas, Jeļenas Mihailovas, Mi-
haila Pitrāna, Maijas Stelmačonokas, Lilitas Iva-
novas lepnums… Mācību gadu laikā astoņi no šī 
gada absolventiem ir piedalījušies un uzvarējuši 
prestižos konkursos un festivālos - Aleksejs Ka-
rols, Artēmijs Kozačuks, Alīna Valtere, Elizabete 
Anna Stivriņa, Faustīna Podjava, Tālis Tukāns, 
Ēriks un Karolīna Lukaševiči. Starp absolven-
tiem - valstī atpazīstamā saksofonistu ansambļa 
un “Krāslaviņas” dalībnieki. Noslēguma koncertā 
skanēja fortepiano, akordeons, saksofons, flau-
ta, ģitāra… Bija arī meistarklase - pedagogu-vi-
jolnieku dueta, Ingas Lauras un Svetlanas Blaže-
vičas, uzstāšanās. 

Aleksejs GONČAROVS
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

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

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, 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 “LAUKU 
MIESNIEKS”

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

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

PĀRDOD

Izsakām patiesu pateicību visiem radiem, 
draugiem, kaimiņiem, paziņām, tēvam Ro-
dionam, mednieku kolektīvam “Piedruja”, 
autoostas kolektīvam, autoservisa kolek-
tīvam, SIA “Rekviems” un visiem, kas at-
nāca mūs atbalstīt smagajā brīdī un izvadīt 
pēdējā gaitā mūsu dārgo vīru, tēvu un brāli 
Stanislavu Latkovski.

Piederīgie

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 15 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas 

Krāslavā, Lāčplēša ielā 17-1 
(iepretim laikrakstam “Ezer-
zeme”)T. 27878088, 28675525

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes jaun-
lopus eksportam. Labas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Svari.  

Tālr. 26142514, 20238990.

Reklāma un sludinājumi

DAŽĀDI

LAIKA ZIŅAS
24.05 25.05 26.05

+ 9 ... +15  + 8 ...    + 18 + 11 ...  + 16 

ZR                          3 m/s   DR                       2 m/s Z                    5 m/s

“SEAT Alhambra” - 1.9 D, 
2001., ir jauna TA, 2700 €. Tālr. 
25956373;
“AUDI”, TA līdz 30.05.2018. Tālr. 
26563353;
“TOYOTA Corolla” - 1.3 benzīns, 
1999., jauna TA, 450 €. Labā stā-
voklī. Tālr. 25970755;
“AUDI 100 Avant” - 1988, jauna 
TA, benzīns, cena pēc vienoša-
nās. Tālr. 26737194;
jaunu metāla gulta (90x200) - 50 
€, virtuves galdu (100x75) - 15 €. 
Tālr. 29843537;
broileru cāļus (2 nedēļas), pīlēnu 
(3 nedēļas). Tālr. 20035054;
cāļus. Tālr. 28741066;
sēklas kartupeļus “Vineta”. Tālr. 
29156359;
malku, 75 €. Tālr. 29515786;
skaldītu malku. Tālr. 28296806;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 28381659.

MEKLĒJU labus celtniekus 
pārvesta šķūņa uzstādīšanai. 
Tālr. 26663880, 29468407, 
65621400;
VAJADZĪGS PVC logu montāžas 
darbinieks. Tālr. 20333462;
ATDOD kucēnus (2 mēn.). Tālr. 
26817112.

Izsakām līdzjūtību Janīnai 
Poļakovai un viņas ģimenei 
sakarā ar viņas brāļa nāvi.          

Bižānu ģimene

Laiks apstājas 
ar skarbu piesitienu. 
Nav nākotnes, 
ir tikai vēju balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij
nekad vairs nesāpēs, 
ne arī sals. 
Klusi skumstot un jūtot līdzi, 

skumju un atvadu brīdī izsa-
kām patiesu līdzjūtību bijušās 
skolotājas, skolas direktores 
Viktorijas Ivanovas piederī-
gajiem, no viņas uz mūžu at-
vadoties. 

Robežnieku pamatskolas 
kolektīvs

Kaut varētu šo smilšu sauju 
nemest,

Bet to nevar, maijs bez tevis 
plauks,

Ņem mūsu mīlestību, lai tev 
nesalst,

ņem siltus vārdus aukstā 
ceļā līdz.

Skumju brīdī, kad līdzi pava-
sara vēju dziesmai aizsaulē 
aizgājusi Viktorija Ivanova, 
izsakām patiesu līdzjūtību vi-
ņas piederīgajiem.

Robežnieku pagasta pārvalde

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Spaņjolo rosina Latvijas likumā paredzēt aizsardzību 

arī tiem trauksmes cēlējiem, kas caur žurnālistiem vai pub-
liskiem paziņojumiem padara pārkāpumus savā darbavietā 
zināmus sabiedrībai.

Lai gan šāda iecere apsvērta, likumprojektā Valsts kan-
celeja to neiekļāva, jo nejuta tam atbalstu. Profesors Spaņ-
jolo norāda, ka paļauties tikai uz iekšējo ziņošanu ir riskanti.

“Problēma ir tāda, ka korupcija ļoti bieži nāk no pašas 
augšas. Ja jūs liekat cilvēkam ziņot viņa vadībai, tad varbūt 
tieši šie vadītāji ir galvenie korumpētie iestādē. Līdz ar to 
viņi var uzpirkt darbinieku, paaugstinot viņu amatā vai palie-
linot algu, lai izvairītos no tā, ka viņš ziņo kaut kur ārpusē,” 
skaidro Spaņjolo.

Vaicāts, vai tas nozīmē, ka sargāt arī publiskos trauk-
smes cēlējus būtu laba doma, profesors atbild: “Es domāju, 
ka tas ir pats svarīgākais.”

Arī žurnālists Radu ir pārliecināts, ka trauksmes cēlēju 
aizsardzība ir ļoti būtiska un uz to ir jāvirzās, neņemot vērā 
iebildumus, ka tas, lūk, izveidošot sistēmu, kurā slinkie dar-
binieki sūdzēsies par vadību, lai viņus nevarētu atlaist.

“Pašvaldības un valdības visā pasaulē vienmēr dancos 
apkārt šai trauksmes celšanas tēmai. Jo viņi baidās,” uzsver 
Radu. “Un viņi vienmēr meklēs argumentus, lai nepieņemtu 
šādu likumu. 

Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība, godīgi 
politiķi un godīgi cilvēki radītu uz valdību spiedienu pieņemt 
trauksmes celšanas likumu. 

Jo tas var pilnībā izmainīt valsti,” uzskata žurnālists.
Raksta sagatavošanā izmantoti interneta resursi.

Iveta LEIKUMA

Trauksmes cēlēju aizsardzības 
likums iestrēgst Saeimā 

PIEKTDIEN, 26. maijā, z/s 
“Flaveri” pārdos dažādu krā-
su dējīgu šķirņu vistiņas, la-
bas dējējvistas (10 - 12 mēn.) 
un gaiļus. Diennakti vecus 
un paaugušos cāļus, pīlēnus, 
zoslēnus, broilerus un baltus 
tītarēnus. Mazuļu tirdzniecība 
pēc pasūtījuma. T. 29142247.

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.15, 
Mariampole - 8.25, Andrupene 
- 8.35, Andzeļi - 8.55, Ezernieki - 
9.10, Egļeva - 9.30, Muižnieki - 9.40, 
Šķaune - 9.55, Porečje - 10.20, Sva-
riņi - 10.35, Dagda - 10.55, Asūne 
- 11.25, Račeva - 11.40, Robežnieki 
- 11.50, Skuki - 12.05, Indra - 12.20, 
Vaicuļeva - 12.30, Lupandi - 12.40, 
Piedruja - 12.55, Kalnieši - 13.05, 
St. Skaista - 13.20, Skaista - 13.35, 
Krāslava - 14.00, Kombuļi - 14.30, 
Auleja - 14.50, Grāveri - 15.15.

IEPĒRK
jebkādus zirgus. Augstas cenas. 
Apmaksa uzreiz. Tālr. 26477904.
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