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Šodien numurā

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā maijā ir reģistrēti 

9 bērni - 
5 meitenes un 4 zēni.

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām,

Šī dieba tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicu 
skaistajā jubilejā

Helēnu ČERŅENAKU!
Krustmeita Anna

Mazo novadnieku svētki 

Svētku turpinājums bija paredzēts pilsētas cen-
trālajā laukumā, bet, kā iepriekš bija plānots, lietus 
gadījumā - pasākums norisinājās Krāslavas kultū-
ras namā. 

Īpašais šo svētku noformējums – milzīgs dau-

dzums dzeltenu 
balonu, kurus 
svētku gājiena 
priekšgalā nesa 
Pepijas Garze-

ķes ko-
m a n d a . 
G ā j i e n ā 
p i e d a l ī -
jās šogad 
d z i m u š o 
novadnie-
ku vecāki, 
kas savus 
m a z u ļ u s 
veda in-
teresanti rotātos ratiņos. Izrādās – vecāku 
fantāzijai nav robežu – bērni brauca gan balto 
gulbju ratiņos, gan kuģī, gan policijas mašīnā, 
gan uzplaukušā ziedā. Baloni, taureņi, ziedi 
un mīļmantiņas rotāja pārējos ratiņus. Dažām 
ģimenēm bija arī saskaņoti tērpi. 

Turpinājums 2. lpp.

1. jūnijā Krāslavā “Mazo novadnieku svētki” sākās ar aizlūgu-
mu Romas katoļu baznīcā.

Latvijā un pasaulē•	 Tuvākajā laikā darbu 
sāks Labklājības ministri-
jas (LM) sociālo uzņēmumu 
reģistrs, kas apzinās sociālos 
uzņēmumus. Sociālās uzņē-
mējdarbības likuma un sociālā 
uzņēmuma statusa Latvijā vēl 
nav. Taču ir uzņēmumi, bied-
rības un nodibinājumi, kas jau 
šobrīd darbojas pēc sociālās 
uzņēmējdarbības principiem. To 
galvenais mērķis ir risināt kādu 
sabiedrībai nozīmīgu problēmu, 
piemēram, nodarbināt cilvēkus 
ar invaliditāti vai ilgstošus bez-
darbniekus. Lai apzinātu šos 
uzņēmumus un sniegtu tiem 
iespēju saņemt grantus, tuvāko 
divu nedēļu laikā Labklājības 
ministrija plāno atvērt speciālu 
reģistru.

•	 Turpinot diskusijas par vese-
lības aprūpes finansēšanas 
modeļiem, veselības ministre 
Anda Čakša piedāvā sociālā 
nodokļa nemaksātājiem par 
valsts līdzekļiem nodrošināt 
tikai minimālos, svarīgākos pa-
kalpojumus. Ēnu ekonomikas 
mazināšanai šobrīd ir svarīga 
veselības aprūpes pakalpojumu 
klāsta piesaiste sociālā nodok-
ļa nomaksai, un pakalpojumu 
grozs būtu sadalīts sociālā no-
dokļa nemaksātājiem un mak-
sātājiem. 

•	 Pirmdien Rīgā uz Imantu sāk 
kursēt zemās grīdas tramvajs 
un izveidots jauns tramvaja 
maršruts “Imanta-Jugla” ar pir-
mo numuru, kas kursēs darba 
dienās un brīvdienās. Sākotnēji 
jauno maršrutu un zemās grī-
das tramvaju bija iecerēts ie-
viest 17. maijā, taču, ievelkoties 

drošības testiem pielāgotajai in-
frastruktūrai, izmaiņas ir spēkā 
no pirmdienas.

•	 Sestdienas naktī Londonā uz 
Londonas tilta noticis incidents 
– auto ietriecās kājāmgājējos, 
vēlāk vairāki uzbrucēji sadūruši 
vairākus cilvēkus.  Policija ofi-
ciāli paziņoja, ka divi incidenti 
tiek izmeklēti kā teroristu uzbru-
kumi. Kopumā uzbrukumos gā-
juši bojā vismaz seši cilvēki, bet 
trīs uzbrucējus nošāva policija.

•	 Ar jaunu sparu ir uzliesmojušas 
nesaskaņas starp Kosovu un 
Serbiju, kas ir liegusi ieraša-
nos Belgradā bijušajai Kosovas 
prezidentei Atifetei Jahjagai. 
Kosovu šis Serbijas lēmums ir 
sadusmojis, un tā prasa strīdā 
iejaukties ES. Attiecības starp 
Serbiju un salīdzinoši nesen 
dibināto Kosovu allaž ir bijušas 
saspringtas. Pārsvarā albāņu 
apdzīvotā Kosova agrāk bija 
Serbijas sastāvdaļa.

•	 Turcijas krasta apsardze valsts 
teritoriālajos ūdeņos aizturējusi 
100 nelegālos imigrantus. Viņi 
laivās centās sasniegt Grieķijas 
krastus. Krasta apsardzes pār-
stāvji ziņo, ka 63 sīriešu migran-
ti pārtverti pie Izmiras provinces 
piekrastes. Aizturēti divi Turcijas 
pilsoņi, kuri organizēja  cilvēku 
kontrabandu.

•	 Vācijas varas iestādes uz laiku 
apturējušas noraidīto patvēru-
ma meklētāju nosūtīšanu uz 
Afganistānu. Tā iemels ir šīs 
valsts galvaspilsētā Kabulā no-
tikušais asiņainais teroristu uz-
brukums.

VAJADZĪGA 
pārdevēja 

darbam 
pārtikas preču 

kioskā pie 
lielveikala 
“Maxima”.

Prasības: 
komunikabilitāte, 

strādīgums, 
atbildība. 

T. 29710131

Esi vesels Krāslavas novadā!
Jau šovasar Krāslavas no-
vada dome uzsāks vērienī-
gu projektu, kura ietvaros 
vietējiem iedzīvotājiem būs 
iespēja iesaistīties veselības 
veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumos. Pasā-
kumi tiks īstenoti triju gadu 
garumā, proti, līdz 2019. gada 
nogalei. Aktivitātes, kurās 
plānots iesaistīt gandrīz 3000 
iedzīvotāju, norisināsies visā 
Krāslavas novada teritorijā.

Projekta mērķis ir sekmēt 
veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pakalpojumu 
pieejamību Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem, jo īpaši nabadzības 
un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem, īstenojot vietēja 
mēroga pasākumus.

Novadā regulāri tiks rīko-
tas bezmaksas sirds un onko-
loģiskās veselības profilakses 
dienas. Notiks kursi topošajām 
māmiņām, semināri un lekcijas, 

kurās zināšanas par ģimenes 
pašorganizāciju, pozitīvu bērnu 
audzināšanu un citiem aktuāliem 
jautājumiem varēs iegūt jaunie 
vecāki.  Plānoti garīgo veselību 
veicinoši nodarbību cikli novada 
pansionātos, kā arī veselīga dzī-
vesveida veicināšanas pasākumi 
novada senioriem. Jaunajā Krās- 
lavas baseinā notiks peldētmācī-
ba bērniem, tiks organizēti ievad-
kursi vingrošanā ūdenī. Bērni un 
pusaudži, dažādu projekta akti-
vitāšu ietvaros, tiks neformāli iz-
glītoti par reproduktīvo veselību, 
ģimenes plānošanu, attiecībām, 
veselīgu uzturu, dzīvesveidu un 
citiem jautājumiem. Iedzīvotājiem 
būs iespēja piedalīties jogas, nū-
jošanas, tenisa nodarbībās, arī 
sēdošie darbinieki apgūs īpašu 
programmu veselības veicināša-
nai.  Fizioterapeita vadībā noritēs 
vingrošanas nodarbības bērniem 
ar īpašām vajadzībām 

Realizējot šo projektu, paš-
valdība vēlas motivēt cilvēkus 
pozitīvai paradumu maiņai ikdie-

nā un veselības stāvokļa uzlabo-
šanai ilgtermiņā. 

Kopējās projekta attiecinā-
mās izmaksas ir 202  525, 00 
eiro, no tām 85% eiro ir Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) līdzfinansē-
jums, bet 15% – valsts budžeta 
līdzekļi. 

Plānotie pasākumi tiks īs-
tenoti  9.2.4. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieejamību ve-
selības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasāku-
ma “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” projekta Nr. 
9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profilaksei 
Krāslavas novadā” ietvaros. 

Gunta Ahromkina, projekta 
vadītāja,  Krāslavas novada 

domes Attīstības nodaļas Tel-
piskās plānošanas un projektu 

speciāliste 

I Noslēdzošais akords - vecāku asambleja

Alekseja GONČAROVA foto

Apkopoti pašvaldību vēlēšanu 
rezultāti

2.lpp

Hallo! Kāpēc zvani kļuvuši dārgi?
3., 5.lpp

Mēs neesam ideāli, mēs esam 
unikāli!

4.lpp

Vairāk par “Varavīksnes” vidusskolas vecāku asambleju lasiet 
nākamajā numurā. 
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AptaujaPar ko jūs atdevāt savu balsi vēlēšanās?
Valentīna Šama-

ka (Grāveri): “Esmu 
speciāli atbraukusi no 
Daugavpils. Lai mani 
dzimtie Grāveri nevis 
izdzīvotu, bet plauktu! 
Par tīru ezeru ūdeni, 
par zaļām pagasta 
ielām, kur nav jābūt 
tukšām mājām! Par 
ticību gaišai Latgales 
nākotnei! Par veselo 
saprātu pārvaldē!”

Georgijs Gorbunovs 
(Priežmale): “Ļoti žēl, ka 
mūsu gaidas nesakrīt ar 
realitāti. Balsoju ar ce-
rībām, ka beidzot izdo-
sies nodalīt ekonomiku 
no politiķu interesēm. Kā 
lai izskaidro to, ka no ie-
spējamajiem 4 miljardiem 
eiro no Eiropas fondiem 
Latvija apguvusi vien 300 
miljonus? Lauku projekti, 
dotācijas pieprasa moder-
nizāciju.”

Anatolijs Pupics (Ag-
lona): “Esam nogaidījušies 
pārmaiņas. Pašvaldībās 
pie varas jābūt reāli domā-
jošiem, izglītotiem, jauniem 
cilvēkiem. Ir vajadzīgas 
jaunas darba vietas, lai 
jaunieši nebrauktu prom, 
lai viņi atgrieztos. Mūsu 
ciematā jau sen ir jāsakārto 
centrālā iela.”

Vēlētāju atbildes vēlēšanu 
iecirkņos uzklausīja Alek-

sejs GONČAROVS

Š ķ e l t o -
vas vēlēša-
nu iecirknī 
pirmo reizi 
v ē l ē š a n u 
k o m i s i j a s 
priekšsēdē-
tājas pienā-
kumus vei-
ca Natālija 
M o t i ļ k o v a , 
bet sekretā-
ra pienāku-
mus - Astrī-
da Leikuma.

Alekseja 
GONČA-

ROVA foto

Pašvaldību 
vēlēšanas Šķeltovā

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Krāslavas kultūras namā izskanēja svētku kon-
certs, kuru sniedza pirmsskolas iestāžu “Pienenīte” 
un “Pīlādzītis” audzēkņi. 

Pēc koncerta bērnus izklaidēja un dažādās 
rotaļās iesaistīja pasaku tēli – Pepija Garzeķe ar 
savu komandu.

Tradicionāli šiem svētkiem, katram mazulim, 
kurš pasaulē nācis pēdējā gada laikā, tika pa-
sniegta sudraba karotīte ar pašvaldības ģerboni.

Kultūras nama priekštelpā visu pasākuma 
laiku norisinājās balsošana par interesantāk izro-
tātajiem ratiņiem sadarbībā ar Krāslavas māmiņu 
klubu. 

Rotāto ratiņu kon-
kursā šogad piedalījās 
15 ģimenes. Lielāko 
skatītāju atsaucību un 
1. vietu ieguva ratiņos – 
ziedā rāmi dusošā prin-
cese Emili Preceniece, 
2. vietu izpelnījās ratiņos 
– policijas mašīnā brau-
cošā Ksenija Obodniko-
va, savukārt godpilno 3. 
vietu - Daniels Stikuts, 
kura ratiņi bija pārvēr-
tušies par kuģi. Rotāto 
ratiņu konkursu inicēja 
un tehniski organizēja 
Krāslavas māmiņu klubs, 
savukārt balvas dalībnie-
kiem sagādāja Krāslavas 
novada dome.

Mazo rāpotāju sa-
censības gan izpalika, 
bet atsevišķi dalībnieki 
izmēģināja sacensībām 
sarūpēto paklāju.

Tos, kuri nebija 
piekusuši un mēroja 
ceļu līdz Baznīcas 
ielas 17 namam, 
gaidīja pārsteigums 
- iespēja piedalīties 
grafiti attēla zīmē-
šanā uz mājas sie-
nas, atstājot savas 
plaukstas nospie-
dumu. 

Attēlu, kas rotā 
nama sienu – mei-

teni ar lejkanniņu, no 
kuras līst smaidiņi, sāka 
zīmēt Rīgas Valsts teh-
nikuma (RVT) Krāslavas 
teritoriālās struktūrvienī-
bas audzēkņi priekšmeta 
skolotāja Māra Ločmeļa 
vadībā, nākamajā dienā 
viņiem pievienojās gal-
vaspilsētas tehnikuma 
audzēkņi, bet tā pabeig-
šanā bija iespēja pieda-
līties ikvienam svētku 
dalībniekam.

Savukārt kultūras 
namā pēc svinīgā pasā-
kuma bez maksas tika 
demonstrētas filmu stu-
dijas “Avārijas brigāde” 
jaunās leļļu filmas bēr-
niem. 

Iveta LEIKUMA

Mazo novadnieku svētki 

Apkopoti pašvaldību vēlēšanu 
rezultāti

Visā Latvijā darbojās 955 vēlēšanu iecirkņi. Uz tiem savu 
balsi atdot par sev tīkamo politisko spēku devās 50,41 % 
balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju. Iepriekšējās pašvaldību 
vēlēšanās pie vēlēšanu urnām devās 45.99 %. Tas liecina 
par to, ka šogad vēlētāju aktivitāte ir palielinājusies par 
4.42 %.

Kopumā vērtējot, Latvijas lielākajās pilsētās un novados pēc 
vēlēšanām būtiskas pārmaiņas nav gaidāmas. Tiek lēsts, ka eso-
šā vara varētu saglabāties Ventspilī, Jūrmalā, Jelgavā un Rēzeknē. 
Savukārt mums blakus esošajā Daugavpilī situācija ir neskaidra. Tur 
domē tikušas trīs partijas - līdzšinējā pilsētas galvas Jāņa Lāčplēša 
“Latgales partija”, no tās tikai nedaudz atpaliek “Saskaņa” un “Mūsu 
partija”, katra no tām vēlas ieņemt mēra krēslu. Varas noteicēju Dau-
gavpilī noteiks prasme sastrādāties un vienoties. 

Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija liecina, ka 
Latvijas pašvaldībās visvairāk būs pārstāvēta nacionālā apvienība 
“”Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (VL-TB/LNNK), kā 
arī Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un Latvijas Zemnieku savie-
nība (LZS). 

Starp ievēlētajiem deputātiem Latvijas pašvaldībās strādās arī 
sportisti, mākslinieki un TV sejas. 

Ieskatīsimies mums aktuālāko Latvijas novadu - Krāslavas, Dag-
das un Aglonas - provizoriskajos vēlēšanu rezultātos. 

Krāslavas novads
Krāslavas novada pašvaldību vēlēšanās startēja trīs politiskās 

partijas un apvienības - Zaļo un Zemnieku savienība,  sociāldemo-
krātiskā partija “Saskaņa” un LATGALES PARTIJA, Latvijas Reģio-
nu Apvienība. Pavisma novadā ir 11884 balsstiesīgie, bet 2017. 
gada vēlēšanās nobalsojuši ir 4583 jeb 38.56 %, kas ir par 2.06 % 
vairāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās pirms četriem ga-
diem.  

Pārliecinošs līderis Krāslavas novadā ir partija ZZS ar Gunāru 
Upenieku priekšgalā. 76.62 % vēlētāju ir balsojuši par šobrīd pie 
varas esošo spēku. Tas liecina par to, ka Krāslavas novadā, visti-
camāk, būtiskas pārmaiņas nav gaidāmas.

Pašvaldību vēlēšanu provizoriskie rezultāti Krāslavas novadā:

Turpinājums 5. lpp.
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Hallo! Kāpēc zvani kļuvuši dārgi?
No 1. jūnija Latvijas mobilo sakaru opera-

tori vienlaikus paaugstināja tarifus; par inter-
neta izmantošanu un zvaniem uz Eiropas 
valstīm tagad maksās pat tie latvieši, kuriem 
šie pakalpojumi nav vajadzīgi! Kāpēc valdī-
ba šajā jautājumā nesaskata pārkāpumu? 

No Eiroparlamenta tika saņemta laba ziņa 
– no 1. jūnija, atrodoties jebkurā Eiropas 
Ekonomikas zonas valstī, mēs varēsim iz-
mantot mobilo telefonu pēc tāda paša tarifa 
kā mājās, Latvijā. Ja šeit jūsu tarifu plāna 
ietvaros zvani un īsziņas ir bezmaksas, tad 
Eiropā arī! Bet prieks nebija ilgs. Vietējās 
telekomunikāciju kompānijas uzreiz paziņo-
ja par cenu paaugstināšanu. Turklāt visiem 
bez izņēmuma.

Nometa lācīti uz grīdas

Pagājušā gadsimta 90. gados, kad mobilie 
telefoni bija ķieģeļa lielumā un ne jau katram 
Latvijas iedzīvotājam, televīzijā tika raidī-
ta viena mobilo sakaru operatora reklāma. 
Maza meitenīte zvana mammai, kura aiz-
braukusi uz Parīzi komandējumā, pa mobilo 
telefonu, lai novēlētu ar labu nakti. Un stāsta 
par savu rotaļu lācīti, kā viņš nokrita un vi-
ņam sāpēja ķepiņa.

Šīs reklāmas veidotāji dzīvoja kaut kādā 
paralēlā pasaulē, jo tajos laikos sakari ar Pa-
rīzi bija tik dārgi, ka pat turīgi cilvēki zvanīja 
uz ārzemēm tikai ārkārtas gadījumos. Ko lai 
saka par vienkāršo tautu, kura vispār neva-
rēja iegādāties mobilo telefonu.

Tieši šis sižets man ienāca prātā, kad mana 
sievasmāte saņēma tikpat kreatīvu vēstuli 
no sava mobilo sakaru operatora. Vēstulei 
acīmredzot bija jākalpo kā reklāmai un jāiz-
skaidro maznodrošinātajai pensionārei, ka 
kompānija rūpējas par viņas labklājību.

Pavasaris nenāk viens!

“Labdien”, tā sākās vēstījums, “mums ir 
svarīgi iet kopsolī ar mūsu klientu vajadzī-
bām. Kompānijā Bite šis pavasaris nāk ar 
jaunumiem, tāpēc vēlamies jums pastāstīt 
par nozīmīgām izmaiņām Bite pakalpoju-
mos, kuras jūs skars un turpmāk piedāvās 
vēl lielākas iespējas mobilajā pasaulē”.

Pielikumā kompānija stāstīja pensionārei 
“visu par jūsu jauno tarifu plānu un tā priekš-
rocībām”:

– Tarifu plāns, kurš jums tiek piedāvāts no 
1. jūnija, ir pietuvināts jūsu vecajam plānam 
un papildināts (…). Jūsu numuram XXXXX 
būs tarifu plāns Bite 500 MB apjomā. Stan-
darta cena 8,50 eiro mēnesī. Lai atvieglotu 
pārejas periodu, mēs sagatavojām jums īpa-
šu piedāvājumu – līdz 31.12.2018. maksa 
saskaņā ar jūsu tarifu plānu būs 7,65 eiro 
mēnesī. Taču, lai jūsu mobilā pasaule kļūtu 
vēl pilnīgāka, jūsu tarifu plānā tiks iekļauti:

■ neierobežoti zvani un īsziņas visās Eiro-

pas Ekonomikas zonas valstīs un Latvijā;
■ 50 minūtes mēnesī sarunām no Latvijas 

ar tuviniekiem, kuri dzīvo Eiropas Ekonomi-
kas zonas valstīs;

■ 500 MB mobilā interneta kā Latvijā, tā 
arī ceļojot pa Eiropas Ekonomikas zonas 
valstīm;

Taču tas vēl nav viss! Jūsu numuram tāpat 
būs pieejami dažādi papildu pakalpojumi.

■ Jūsu personas datu drošībai Bite tīklā 
pieslēgsim telefonam antivīrusa programmu 
uz sešiem mēnešiem bez papildu maksas.

■ Populārākās lietotnes, kā WhatsApp, 
Waze, Facebook, Twitter, Draugiem.lv un 
Delfi, kuras sešus mēnešus varēsiet izman-
tot Latvijā neierobežoti bez papildu maksas.

■ Ekrāna apdrošināšana vienam mēnesim 
bez papildu maksas, sākot no jauna telefona 
iegādes brīža.

Kopsolī ar klienta vajadzībām?

Kādreiz mana sievasmāte pārgāja uz Bite 
no cita mobilo sakaru operatora, jo šī kom-
pānija piedāvāja viszemāko tarifu. Tāpat pie-
runāja pāriet visas savas draudzenes. Līdz 
šim brīdim pensionārei bija jāmaksā vien 
5,40 eiro mēnesī par bezlimita zvaniem uz 
visiem lielākajiem Latvijas tīkliem. Un pēkšņi 
– 8,50!

Taču pensionāre nebrauc no Latvijas uz 
ārzemēm, un viņai nav, kam zvanīt uz Ei-
ropas valstīm. Un, lūk, pārsteigums – viņa 
neizmanto sociālos tīklus, kā Draugiem.lv un 
Facebook, no mobilā telefona. 

Vēlos piebilst – viņa nesūta savus fotoattē-
lus WhatsApp un pat nezina, kas tas ir. Te-
lefonu viņa iegādājās, lai zvanītu, tāpēc viņai 
nav vajadzīgs mobilais internets.

Un ekrāna apdrošināšana uz mēnesi viņai 
arī nav nepieciešama. Viņa netaisās vese-
lu mēnesi atrasties ekstremālos apstākļos, 
kuru laikā ekrāns varētu saplīst. Tad kāpēc 
klientam tiek piedāvāti pakalpojumi, kas vi-
ņam nav vajadzīgi?

Mēs uzdevām šo jautājumu kompānijai 
Bite Latvija un saņēmām klientu apkalpoša-
nas nodaļas vadītājas Oksanas Stankevičas 
atbildi:

– Mēs patiešām esam izstrādājuši jaunus 
tarifu plānus, kuru saturs ievērojami atšķir-
sies no iepriekšējiem. Ar šiem tarifu plāniem 
tiks nomainīts viss Bites piedāvājumu vecais 
klāsts, un visiem klientiem no 1. jūnija būs 
pieejami tikai jaunie tarifu plāni. Iespējams, 
daži teiks, ka tā ir cenu paaugstināšana, un 
kaut kādā ziņā tā ir patiesība, jo rēķina sum-
ma pieaugs. Taču līdz ar to daudzi lietotāji 
novērtēs datu pārraides kvalitātes, drošības 
uzlabošanos, iespējas zvanīt uz Eiropu un 
citus pakalpojumus. 

Izstrādājot jaunus produktus, mēs vienmēr 
ņemam vērā klientu vēlmes un vajadzības. 
Redzam, ka viesabonēšanas pakalpojumi 

un zvani uz ārzemēm mūsu klientiem ir aktu-
āli, jo viņi ceļo arvien vairāk. 

Tarifu plāni, ar kuriem mēs piedāvājam 
nomainīt vecos tarifus, ir atlasīti maksimāli 
tuvu tiem, kurus pašlaik izmanto mūsu klien-
ti. Tas nenozīmē, ka lietotājiem automātiski 
jāpieņem šie tarifi kā vienīgais risinājums! 
Viņiem ir pieejami arī citi tarifu plāni, kuros 
katrs atradīs sev kaut ko piemērotu. Tāpat 
esam padomājuši par tiem klientiem, kuriem 
nav nozīmīgu prasību mobilo sakaru jomā, 
vislētākais tarifs maksās no 2 eiro mēnesī.

Dejo visi!

“Laimes vēstules” par negaidītu tarifu pa-
augstināšanu saņēmuši ne tikai Bite klienti. 
Visi lielie Latvijas mobilo sakaru operatori ir 
brīdinājuši lietotājus, ka no 1. jūnija paaugsti-
na maksu. Turklāt viņi skaidro, ka tagad lie-
totājiem – vēlas viņi to vai ne – būs pieejami 
papildu pakalpojumi.

Kā mainīsies tarifi?
Bite Latvija
■ Bite 500 MB – no 6,50 eiro mēnesī uz 

8,50 eiro mēnesī.
■ Bite 2 GB – no 9,50 uz 11,50 eiro mēnesī.
■ Bite 5 GB – no12,50 uz14,50 eiro mē-

nesī.
■ Bite 10 GB – no 16,50 uz 18,50 eiro mē-

nesī.
■ Bite “Neierobežotais” – no 19,50 uz 

22,50 eiro mēnesī.
Kompānijai ir vēl divi tarifu plāni: “Starts” un 

“Vietējais 100 MB”. “Starts” patiešām maksā 
2 eiro mēnesī. Taču iekļauj tikai 30 minūtes 
zvaniem un 30 SMS Latvijā un Eiropā, kā arī 
internetu 0,10 eiro par megabaitu un bez-
maksas ekrāna apdrošināšanu uz mēnesi.

Manai sievasmātei nav mazas, bet gan 
normālas prasības attiecībā uz mobilajiem 
sakariem. Viņa vēlas kā iepriekš zvanīt ne-
ierobežoti uz visiem tīkliem Latvijā par 5,40 
eiro mēnesī un nesaprot, kāpēc viņai piedā-
vā šo pakalpojumu par 8,50 eiro. Tarifu plāns 
ar 30 sarunu minūtēm viņai neder. 

Tarifu plāns “Vietējais 100 MB” par 6,50 
eiro mēnesī iekļauj 100 MB internetu, 50 
starptautisko zvanu minūtes uz Eiropas Eko-
nomikas zonas valstīm un neierobežotu zva-
nu skaitu un SMS uz lielākajiem Latvijas tīk-
liem. Sanāk praktiski tas pats, kas pašreiz ir 
iekļauts manas sievasmātes tarifā. Tikai par 
1,10 eiro dārgāk, tāpēc ka ir pievienotas vi-
ņai neaktuālās 50 zvanu minūtes uz Eiropu.

Salīdzinājumam kompānija Tele2 maina 
tarifus šādi:

■ “Zelts 100 MB” (agrāk 5,99 eiro mēne-
sī), tagad dēvēts “Zelts 500 MB” (8,49 eiro 
mēnesī).

■ “Zelts 1,5 GB” (agrāk 8,99 eiro mēnesī), 
tagad dēvēts “Zelts 2 GB” (11,49 eiro mēne-
sī).

■ “Zelts 6 GB” (agrāk 12,99 eiro mēnesī), 

nosaukums nav mainījies, taču maksā 16,99 
eiro mēnesī.

■ “Zelts Bezlimits” (agrāk 17,99 eiro), no-
saukums nav mainījies, taču maksā 21,99 
eiro mēnesī.

Kompānija Latvijas Mobilais Telefons no 
pagājušā gada 1. decembra pie tarifa “Brī-
vība, kurš maksāja 9,95 eiro mēnesī, ļaujot 
neierobežoti zvanīt un sūtīt SMS Latvijā, 
pievienoja neierobežotas zvanu un SMS 
sūtīšanas iespējas ES, kā arī starptautiskas 
sarunas no Latvijas uz jebkuru ES valsti un 
paaugstināja cenu līdz 12,90 mēnesī.

No 1. maija LMT klienti saņēma jaunus 
tarifu plānus mobilajam internetam. Tarifu 
plāns “Neatkarība”, kurš par 9,99 eiro mēne-
sī paredzēja neierobežotu interneta izman-
tošanu Latvijā, tagad ir kļuvis dārgāks līdz 
pat 11,99, bet tā lietotājiem radusies iespēja 
izmantot 2,51 gigabaitu internetu ES.

Ar ko tas saistīts?

Mums stāsta, ka tarifu pieaugšanas ie-
mesls mobilajiem sakariem Latvijā ir saistīts 
ar to, ka mainījusies Eiropas likumdošana. 
Eiroparlamenta deputāti 2017. gada 6. aprīlī 
nobalsoja par viesabonēšanas maksas at-
celšanu Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Kas ir viesabonēšana?

Tā ir iespēja izmantot mobilo telefonu ār-
pus sava mobilo sakaru operatora apkalpo-
šanas zonas. Citiem vārdiem, ārzemēs jūsu 
parastā SIM karte paliek aktīva, jūs varat 
zvanīt, sūtīt un saņemt īsziņas, lietot interne-
tu, bet pakalpojumu sniedzējs būs cita mo-
bilā operatora tīkls. Citam operatoram jūsu 
mājas operators maksās vairumtirdzniecī-
bas cenu, bet jums pakalpojumu pārdos par 
mazumtirdzniecības cenu, iekasējot papildu 
maksu jūsu pamattarifa ietvaros.

Tā, lūk, no 2017. gada jūnija stājas spēkā 
jauna viesabonēšanas sistēma – princips 
“viesabonēšana kā mājās”. Ceļojot ārvalstīs, 
par zvaniem, SMS un datu pārraidi (mobilo 
internetu) būs iespējams maksāt pēc tādām 
cenām, par kādām jūsu vietējais mobilais 
operators piemēro tarifus valsts iekšienē.

Problēma tajā, ka tarifus valsts iekšienē vi-
sas kompānijas vienlaikus nolēma paaugsti-
nāt. Vai tas nav signāls Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijai (Regulatoram)? 
Vai operatori nepārkāpj noteikumus?

Regulators attaisno operatorus

Taču Regulatoram jau gatava atbilde. Ko-
misija uzskata, ka, ja Latvijas operatori vairs 
nevar pieprasīt no lietotājiem papildu maksu 
par viesabonēšanas pakalpojumiem, tad tas 
nenozīmē, ka pakalpojums būs bezmaksas. 

Turpinājums 5. lpp.

Esi sveika, vasara!
Tā ikviens ģimnāzists varēja droši 
teikt 29. maijā, jo visi skolas skolēni 
devās divu dienu pārgājienā, kas iz-
vērtās par brīnišķīgu piedzīvojumu 
trasīti, ko izveidoja radošie un aktīvie 
10. c klases skolēni. 

Viss aizsākās no mana piedāvājuma 
savai audzināmajai klasei noorganizēt 
tradicionālo tūrisma dienu visai skolai. 
Izstāstīju visu, kas ir bijis iepriekš, un, 
protams, piedāvāju to vieglāko variantu 
– tepat ap skolu, pie skolas, pilsētas sta-
dionā un parkā, bet klase jau bija spār-
nos – un divu dienu tūrisma diena likās 
tīrais nieks. Tāpēc nolēmām turpināt 
tradīciju un trasīti noorganizēt Slutišķu 
sādžas apkaimē. Gandrīz divu mēnešu 
nopietnais darbs vainagojās ar uzvaru 
– mēs izaicinājām visus skolas skolē-
nus uz junioru Bada spēlēm! (Jābrīdina 
uzreiz – neviena skolēna dzīvībai bries-
mas nedraudēja. Vienkārši skolēni bija 
iedvesmojusies no Sūzenas Kolinsas 
grāmatas “Bada spēles”).

Nedēļu pirms tūrisma dienas katrai 
klasei bija iedota šifrēta vēstule, kurā 
aprakstīts neliels mājas darbs – izdomāt 
klases devīzi, pārdomāt klases vizuālo 
noformējumu, neaizmirst par klases ka-
rogu, kā arī piedomāt pie telšu pilsētiņas 
noformēšanas. Paldies visām klasēm – 
katra bija centusies, bet jo īpaši izcēlās 

11. d klase!
Un tā svarīgā diena, 29. maijs, bija 

klāt! 10. c klases skolēni bija izveidojuši 
trasīti ar 8 kontrolpunktiem, kuru mēr-
ķis bija pārbaudīt gan klases kolektīva 
saliedētību, gan atjautību, gan loģisko 
domāšanu, gan arī humora izjūtu. Izejot 
trasītē, skolēnus gaidīja šādi pārbaudīju-
mi: “Zirnekļa tīkls”, “Inženiera misēklis”, 
“Gravitācijas spēks”, “Kauja ar zirnekli”, 
“Purva bridējs”, “Sapiera pēdējais gā-
jiens”, “Slapjo sauciens”, “Vienoti dažā-
dībā”.

Tūrisma dienas svinīgajā atklāšanas 
ceremonijā katrai klasei bija iesniegta 
karte, pēc kuras orientēties apkārtnē un 
atrast to kontrolpunktu, kurā jābūt 
noteiktā laikā. Pēcpusdiena pa-
skrēja vēja spārniem. Viss izde-
vās!!! 

Vakarā pie ugunskura noti-
ka apbalvošanas ceremonija, kur 
katrai klasei tika pa kādai balvai, 
bet vislabāk veicās 11. d, 10. b un 
11.c klases skolēniem. 

Pēc spraigās un jautrās dar-
bošanās trasītē visus gaidīja bur-
vīgas vakariņas, ko mums sagā-
dāja zemessargi. Kas gan var būt 
labāks par sātīgām, siltām un gar-
šīgām vakariņām un arī brokastīm 
svaigā gaisā! Paldies LR Zemes-
sardzes 35. NBN komandierim L. 

Linberga kungam par atsaucību!
Kad visi oficiālie pasākumi bija bei-

gušies, varēja sākties “nakts dzīve”, 
un te mūs pārsteidza ģimnāzistu jaunā 
aizraušanās – dziesmas pie ugunskura 
ģitāras pavadījumā, kas ilga līdz pat di-
viem naktī. Tika padomāts arī par nakts 
disenīti, kas tika sarūpēta, pateicoties 
“Labiekārtošana K” direktora Ē. Cauņas 
kunga sarūpētajam ģeneratoram.  Un, 
protams, kur gan bez nakšņošanas tel-
tīs. Lielākā daļa skolēnu, kā ierasts, bija 
parūpējušies par teltīm paši, bet skolotā-
jus palutināja Krāslavas novada jaunsar-
gu vadītājs Ē. Daņiļevičs, kurš sarūpēja 
divas lielās apkurināmās teltis, kā arī 
guļammaisus, tāpēc skolotājiem un daļai 
skolēnu, kuriem nebija savu telšu, nakts 
pagāja ļoti mājīgā un siltā atmosfērā. 

Otrās dienas rīts uzausa kluss, 

skaists un saulains. Laiks mūs lutināja. 
Ar patiku visi baudīja skaistos dabas 
skatus Daugavas krastā. Taču, lai cik 
jauks būtu pasākums, jebkuram sāku-
mam ir arī gals. Tūrisma dienu pasākumi 
tuvojās noslēgumam. Vēl tikai rīta agru-
mā uzspēlētais volejbols, vēl tikai smar-
žīgās brokastis un siltā tēja, un….., lai 
cik tas arī nebūtu skumīgi, telšu pilsētiņa 
tika nojaukta, un visi draudzīgi devāmies 
atpakaļceļā. Te sakām lielu paldies SIA 
“Lapkovskis un dēls”, kas nodrošināja 
skolēnu atvešanu un aizvešanu līdz Slu-
tišķu sādžai.

“Esi sveika, vasara!” ar prieku sakām 
mēs, lai gūtu atkal jaunas emocijas un pie-
dzīvojumus, ar ko dalīties 1. septembrī.
	 	 Krāslavas	Valsts	ģim-

nāzijas	10.	c	klases	audzinātāja
	 	 	 A.	Jakovele
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Talantu šova idejas autore un da-
lībnieku iedvesmotāja, Krāslavas pa-
matskolas psiholoģe Velta Daņiļeviča 
ir pārliecināta: “Pasākums palīdz celt 
pašcieņu un pašapziņu, attīstīt publis-
kās uzstāšanās iemaņas, veicina sa-
darbību starp bērniem, sniedz iespēju 
vecākiem un skolotājiem paraudzīties 
uz bērniem no cita skatupunkta.”

Tik patīkami ir redzēt, kā uz skatu-
ves “uzplaukst” arī ikdienā ne tik drošie 
un aktīvie bērni, kā visiem mirdz acis un 
sejiņas rotā patiess smaids – Es esmu 

ievērots! 
Īpašs prieks un lepnums šogad 

bija tiem bērniem, kurus uz skatuves 
atbalstīja ģimenes locekļi – māmiņa, 
tētis, brālis vai māsa – deja vienoja 
visus. “Tu dejoji kopā ar manu mam-
mu!” – izskanēja tā, ka pat Holivudas 
zvaigznes blakus nobālētu... Sirsnīgs 
paldies tiem vecākiem, kuri uzstājās 
kopā ar bērniem!

26 priekšnesumi – dejas, arī dzies-
mu pavadījumā un pašdarināto tērpu 
demonstrēšana – kā deja. Bērnu idejas 

un radošas talanta izpausmes atklājās 
dažādās jomās – arī meistarīgi ritmiskā 
plastmasas glāzīšu spēlē. 

Divdesmit seši priekšnesumi – 
enerģijas un prieka pilni, kas sajūsmi-
nāja un tā aizrāva skatītājus, ka zuda 

laika sajūta. 
Pusotra stun-
da paskrēja kā 
viens sajūs-
mas pilns mir-
klis. Pēdējais 
priekšnesums 
– Guntara 
Rača un Ulda 
M a r h i l e v i č a 

dziesma “Tikai 
tā!” vienoja visus 
klātesošos skanī-

gā kopkorī.
Noslēgumā katrs šova dalībnieks 

saņēma Diplomu un dāvaniņu. Pa-
teicības par atbalstu tika izteiktas arī 
Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai 
Koncevičai, pedagogiem un pasākuma 
“krustmātei” - Latvijas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu 
komitejas izpilddirektorei Sandrai Mo-
lotokai un Norvēģijas Sarkanā Krusta 
Nord-Trøndelag nodaļai, kas atbalsta 
projektu “Tikai kopā sapņi kļūst krāsai-
ni”. 

Iveta LEIKUMA

Mēs neesam ideāli, 
mēs esam unikāli!  
Sauklis, kas dzimis Krās- 
lavas pamatskolā pirms 
8 gadiem kopā ar pirmo 
“Spico talantu šovu”, šī 
gada pēdējā mācību gada 
dienā uz Krāslavas kultū-
ras nama skatuves iedro-
šināja uzstāties vairāk kā 
200 dalībniekus. 

FLL Open European Championship Aarhus 2017
23.maijā mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda 

“KREKERI”, mērojām garo ceļu uz Dāniju, lai piedalītos 
Eiropas First Lego League čempionātā, kurš notika no 
25. līdz 28.maijam Orhūsas pilsētā. 

Čempionāta organizētāji mūs pārsteidza jau pirmajā 
dienā, jo visi dalībnieki tika sagaidīti Legolandā, pilsētā 
Billunda. Ar lielu prieku un azartu apskatījuši LEGO pil-
sētiņu un izvizinājušies uz daudzveidīgajām atrakcijām, 
patīkami noguruši un pozitīvām emocijām bagāti, devā-
mies uz viesnīcu, lai krātu spēkus otrai dienai. 

Otrajā dienā mēs ieradāmies sacensību vietā – milzī-
gajā Navitas ēkā – Orhūsas Universitātes zinātņu un teh-
noloģiju departamentā. Pēc reģistrēšanās devāmies uz 
komandai ierādīto vietu, lai iekārtotu informācijas stendu 
par Latviju, Krāslavu, savu skolu un komandas darbību 
projektā.

Pa visam uz sacensībām bija ieradušās 116 komandas 
no 50 valstīm. Tas ir neiedomājami liels skaits, jo pavi-
sam bija 1200 dalībnieku un komandu darbu vērtēja 48 
tiesneši no dažādām valstīm. Katrai komandai bija arī 
atvēlēts laiks diviem robotu izmēģinājuma braucieniem. 
Pēcpusdienā kopā ar pārējiem dalībniekiem devāmies uz 
atrakciju parku Tivoli Friheden, kur pulksten 15.00. notika 
atklāšanas ceremonija. Mēs godam pārstāvējām Latviju. 

Pašas svarīgākās sacensību dienas bija trešā un cetur-
tā. Trešajā dienā notika divi robotu braucieni un robota 
dizaina prezentācija,  kā arī komandas projekta par bi-
tēm prezentācija. Sacensību saziņas valoda bija angļu. 
28. maijā, ceturtajā dienā, bija trešais robotu brauciens, 

stenda prezentācija un noslēguma pasākums. Apkopo-
jot vērtējumu, tiesneši atzina, ka pirmo reizi, piedaloties 
šāda mēroga sacensībās, mūsu komanda cīnījās labi un 
izpildīja galvenās FLL pamatvērtības :

•	 Mēs esam komanda;
•	 Mēs cienām draudzīgu konkurenci;
•	 Tas, ko mēs atklājam, ir vērtīgāks nekā uzvara 

sacensībās;
•	 Mēs dalāmies ar citiem savos atklājumos
•	 Mēs demonstrējam labda-

bīgo profesionālismu un mums 
kopā ir interesanti.

Bet, lai gūtu labākus rezultātus robo-
tu spēlē, ir jāpilnveido dizains, prog-
rammēšana un jāiegūst vairāk detaļu.

Noslēguma ceremonijā par šī 
gada čempioniem kļuva Malāzijas 
komanda “PhantomX Assasin”, 
otro vietu ieguva Šveices komanda 
“Mindfactory”, trešo vietu – Austrāli-
jas komanda “Project Bucephalus”. 
Bet mēs visi pārējie priecājāmies 
un baudījām kolosālo noslēguma 
atmosfēru, un devāmies mājās ar 
jaunām zināšanām, pieredzi un 
draugiem.

Esam ļoti pateicīgi sponsoriem 
par šo lielisko iespēju būt šajās sa-
censībās:

Krāslavas novada domei, SIA Tieto Latvia, Start(it), 
Seb, SIA Iviks, Ivetai Puzo un Evitai Kjapsņai, skolas 
direktoram Jānim Tukānam un skolotājiem, kuri juta un 
priecājās par mums, it īpaši mūsu komandas skolotājām 
– trenerei Sandrai Nemeņonokai un klases audzinātājai 
Dainai Andžānei, kā arī mūsu mīļajiem vecākiem! 

Vasarā atpūtīsimies, bet jau rudenī atkal sāksim strādāt.
Komandas “KREKERI” vārdā 

Viesturs Andžāns
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Turpinājums. Sākums 3.lpp
Mūsu kompānijā paliek pienākums 

maksāt vairumtirdzniecības maksu citu 
valstu operatoriem. Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisija savā vietnē 
uzrāda vairumtirdzniecības cenas Eiro-
pā:

Vairumtirdzniecības tarifs Eiropā no 
15.06.2017.

Pakalpojums – Tarifs
Internets – 7,70 EUR/GB
Zvani – 0,032 EUR/min
Īsziņas – 0,01 EUR/īsziņa
Tālāk Regulators pazi-

ņo, ka lielākā daļa vietējo 
kompāniju pašlaik pie-
dāvā tarifu plānus, kuros 
maksa par internetu ir 
mazāka kā 7,70 eiro par 
gigabaitu. Tas nozīmē, 
ka diezgan bieži var ras-
ties situācijas, ka Latvijas 
operatora izmaksas par 
laika posmu, kad lietotājs 
atradies ārpus Latvijas, 
pārsniegs ieņēmumus, kurus operators 
saņēma no šī lietotāja.

Vienlaicīgi kā labu ziņu Regulators uz-
tver Eiropas līmenī pieņemto lēmumu 
pakāpeniski samazināt vairumtirdznie-
cības cenas par datu pārraidi (interneta 
izmantošanu) viesabonēšanā. Pare-
dzēts, ka, pakāpeniski samazinoties, 
vairumtirdzniecības cena līdz 2022. gada 
1. janvārim sasniegs atzīmi 2,5 eiro par 
gigabaitu. “Šī vairumtirdzniecības tarifu 
pazemināšanās izraisīs arī tarifu samazi-
nāšanos Latvijā”, tic Regulators. 

“Tas nav iemesls, bet gan 
iegansts!”

Taču ne visi piekrīt Regulatoram tajā, 
ka Latvijas kompānijas paaugstina tari-
fus tāpēc, ka var izputēt. Mūsu Eiroparla-
menta deputāts Andrejs Mamikins snie-
dza MK-Latvija šādu komentāru:

– Viesabonēšanas atcelšana bija ne-
pieciešama tāpēc, lai cilvēki nebaidoties 
varētu to lietot citās ES valstīs. Daudzi 
latvieši telefonu uz ārzemēm ņēma tikai 
“ārkārtas gadījumam”. Ja kāds zvanīja 
– neatbildēja, lai nemaksātu par ienāko-
šajiem zvaniem, neizmantoja internetu 
briesmīgo cenu dēļ. Katrs feodālis, tas ir, 
mobilo sakaru kompānija, iekasēja mak-

simālo cenu no iebraukušajiem ārzem-
niekiem. Šie viduslaiki bija jāizbeidz, kas 
arī tika izdarīts. Taču dažas nacionālās 
kompānijas šajā kņadā nolēma paaug-
stināt tarifus. It kā viņiem tāpēc būtu lieli 
zaudējumi. Kāpēc tas tā nav? Pirmkārt, 
operatori patiešām turpina maksāt cits 
citam, kad viņu klients izmanto mobilo 
telefonu citā ES valstī. Taču saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un ES Padomes 
lēmumu šī maksa bija ievērojami ierobe-
žota un izlīdzināta. Tas ir, kompānija ne-
var paziņot klientam, ka viņu kolēģi citās 

valstīs ir “uzpūtuši” cenas. 
Viņu savstarpējo norēķinu 
cena tagad ir ievērojami 
ierobežota un visiem vie-
nāda.

Otrkārt, neaizmirsīsim, 
ka Latvijas operatori ne 
tikai maksā ārzemju kom-
pānijām par savu klientu 
zvaniem, bet arī nopelna 
“uz tiem”, kuri atbrauc uz 
Latviju un izmanto mobilo 

telefonu pie mums. Tādu zvanu skaits 
var nesakrist, taču visumā asimetrija ne-
būs dramatiska.

Treškārt, vienu no iespējamajiem izde-
vumu pantiem – interneta izmantošanas 
apjomu ārzemēs – kompānija var iero-
bežot atkarībā no klienta izvēlētā tarifa. 
Tas arī ierobežo kompānijas potenciālos 
izdevumus un dod iespēju pieprasīt mak-
su no tiem, kuriem internets ārzemēs pa-
tiešām vajadzīgs.

Ceturtkārt, Latvijā operatoriem neviens 
neaizliedz izteikt dažādus piedāvājumus 
tiem, kuri bieži izmanto mobilo telefonu 
ārzemēs un tiem, kuri nekur neizbrauc. 
Jo pārējā Eiropā mobilo sakaru kompāni-
ju vairākums pēc jaunā regulējuma spē-
kā stāšanās tarifus nepaaugstina. Var 
secināt, ka nav objektīva pamata mobilo 
sakaru cenu paaugstināšanai, sprieda 
Andrejs Mamikins. 

Mums bija vēl cerība, ka Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pa-
manīs pārkāpumu. Un mēs arī pārsūtī-
jām mūsu lasītāju vēstules ar lūgumu tikt 
skaidrībā.

– Telekomunikāciju tarifu paaugstināša-
na – tas ir daudzu likumsakarību ķēdes 
rezultāts, tostarp jauna regulējuma ie-
viešana. PTAC pašlaik novērtē situāciju 

attiecībā uz operatoru dažādo reklāmu, 
kurā kompānija agrāk solīja nemainīt 
cenas. Tajā pašā laikā piedāvājam lieto-
tājiem uzmanīgi novērtēt visu operatoru 
piedāvājumus un izvēlēties atbilstošāko 
tarifu savām vajadzībām, atbildēja PTAC 
pārstāve Samita Gertmane.

Konkurences padome pagai-
dām nepārzina situāciju?

Taču mūsu varas pārstāvjiem vienlaicī-
ga visu mobilo sakaru operatoru pakal-
pojumu cenu paaugstināšana pagaidām 
nešķiet aizdomīga. Bet, kad konkurenti 
vienlaikus paaugstina cenas, tas “smar-
žo” pēc slepenas karteļa vienošanās. 
Konkurences padomes pārstāve Jūlija 
Linkeviča paziņoja:

– Ir kaut kādas saskaņošanas pazī-
mes kopējā cenu paaugstināšanā, bet 
tajā pašā laikā to var izskaidrot ar to, ka 
no 1. jūnija stājas spēkā Eiropas norma, 
kura uzliek par pienākumu Latvijas ope-
ratoriem izlīdzināt tarifus valsts iekšienē 
un tā saucamos viesabonēšanas tarifus. 
Esam pieprasījuši informāciju, saņem-
sim to, analizēsim, un tad būs kaut kas 
skaidrs.

Pirms dažām dienām Konkurences 
padomes pārstāvis Jānis Račko Latvi-
jas Radio 4 raidījumā paziņoja, ka, lai 
gan vienlaicīgais visu operatoru tarifu 
kāpums šķiet aizdomīgs, Padome ne-
saskata pamatu veikt izmeklēšanu. Taču 
vajadzētu!

Nabagie maksā par bagāta-
jiem

Apkoposim. Mobilie sakari Eiropā – tas 
ir labi tiem, kuri izmanto visus mūsdienās 
piedāvātos rīkus un bieži atrodas ārze-
mēs. Bet tie, kā ierasts, ir turīgi ļaudis, 
un viņiem abonēšanas maksas paaug-
stināšana par dažiem eiro mēnesī nav 
kritiska.

No otras puses, ko no tā iegūs mana sie-
vasmāte? Tikai to, ka katru mēnesi būs jā-
piemaksā par telefonu 1-2-3 eiro. Ļoti žēl, 
ka ne Konkurences padome, ne Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisija 
nesaskata tajā neko pretdabisku.

Olga KONTUS, mk-lat.lv

Hallo! Kāpēc zvani kļuvuši dārgi?

Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Krāslavas novada domes sastāvā strādā 15 deputāti. Pēc vēlēšanām, uz 

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa
01.05.2017.-31.05.2017.

Reģistrētas 18 miršanas.

Personas 
uzvārds, 

vārds

Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums

Ve-
cums

Bartkeviča 
Valentīna 11.11.1931 01.05.2017 85
Dzalbe 
Zenobija 
Valentija 06.11.1937 11.05.2017 79
Gaidziels 
Romualds 06.02.1943 23.05.2017 74
Galuščaka 
Leonora 25.09.1939 16.05.2017 77
Ivanova 
Viktorija 19.02.1935 17.05.2017 82
Krasovska 
Marija 02.02.1927 16.05.2017 90
Latkovskis 
Stanislavs 05.01.1946 17.05.2017 71
Lipšāne 
Virgīnija 04.01.1942 08.05.2017 75
Marķeviča 
Juzefa 19.11.1923 26.05.2017 93
Muižnieks 
Jānis 10.07.1938 28.05.2017 78
Orlovs 
Valērijs 05.03.1970 12.05.2017 47
Paškevičs 
Osips 20.02.1951 08.05.2017 66
Peipiņš 
Ilmārs 25.06.1955 14.05.2017 61
Rimšāne 
Leongina 08.11.1932 09.05.2017 84
Stivriņa 
Anastasija 26.05.1934 29.04.2017 82
Veličko 
Ēvalds 04.04.1949 09.05.2017 68
Zeilāne 
Janīna 17.01.1945 29.04.2017 72
Zuboviča 
Veronika 25.02.1940 22.05.2017 77

Apkopoti pašvaldību vēlēšanu rezultāti

šo brīdī, tie ir:
Dagdas novads
Novadā ir 5988 balsstiesīgie, no kuriem nobalsojuši 2522 jeb 42,12 %. Salīdzinot ar 2013. gada 

pašvaldību vēlēšanām, vēlētāju aktivitāte ir samazinājusies par 1.28 %. 
Dagdas novadā par vēlētāju atbalstu cīnījās pieci politiskie spēki: Zaļo un Zemnieku savienība, 

Latgales partija, Latvijas Reģionu Apvienība, No sirds Latvijai, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā parti-

ja. Lielāko atbalstu guvusi Latgales partija. Starp pārējām partijām balsu skaits sadalījies ļoti līdzīgi. 

Novada domē ir 15 deputātu vietas, kas būs 

jāsadala starp 
visām startēju-
šajām partijām. 
Kas būs pie 
varas Dagdas 
novadā? To no-
teiks prasme 
vadīt pārrunas 
un veidot koalī-
ciju.  

Aglonas novads 
Balsstiesīgo balsojums sadalījies sekojoši: 

Aglonas novadā, kurā ir salīdzino-
ši mazs balsstiesīgo iedzīvotāju skaits 
- 2946, tika iesniegti 8 saraksti: Par sa-
darbību mūsu novadā, Grāveru pagasta 
saraksts, Kastuļinas pagasta saraksts, 
“SPĒKAM, ZEMEI, DVĒSELEI”, “Latga-
les partija”, Šķeltovas pagasta saraksts, 
Jauna paaudze Aglonā, sociāldemokrā-
tiskā partija “Saskaņa”.  Par tiem savu 
balsi atdot devās vairāk kā puse vēlētā-
ju - 1553 jeb 52.72 %. Tas ir par 1.18 % 
mazāk nekā iepriekšējās pašvaldību vē-

Rakstu sagatavoja Inga PUDNIKA (izmantoti dati no www.cvk.lv)
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  7. jūnijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Plosītās sirdis
10.35 Top-Shop piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g 
kultūras
13.00, 14.45 Top-Shop piedāvā
13.15 Vides fakti
13.50 Latvietis. Animācijas 
filma
13.59 Poem po kulšen. 
Animācijas filma
14.20 Zorro hronikas.
15.00 Izmeklētāja Lanca. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Neatklātā pērle Japāna. 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Broukenvuda
1.00 Emanuels Makrons. ceļš 
uz Elizejas pili
5.30 Vides fakti

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 
6.30 Projekts Nākotne. 
7.00 Ceturtā studija 
7.30, 15.05 Personīga lieta. 
8.05 Province
8.35 LTV - 60. 
9.25, 12.45 Sāras mūzika. 
9.40 Aculiecinieks 
9.55 Izmeklētāja Lanca. 
11.00 Pazemes pāreja. 
11.55, 19.35 Bez aizvainojuma. 
13.05 Biznesa klase. 
13.35 Notikumu skatlogā. 
14.05 Aktualitātes. 
14.35 Automoto raidījums 
nr.2.
15.35, 1.30 Eiropa fokusā. 
16.05, 21.15 Maklauda meitas. 
17.00 Dzīve šodien
18.00 Pazemes pāreja. 
19.00 Ziņas
20.20 Nanorevolūcija. 
22.10 Ar sapni mugursomā 
22.40 Ekstrēmie kadri 
23.40 Austrālija. ceļojums 
laikā. 
0.40 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums 
1.10 Gavilējiet debesis. Rihards 
Dubra. Dokumentāla filma
5.00 Nedēļas apskats. 

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 1.45 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.40 Uta Danella. Ja sapņi 
spētu lidot
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 4
18.55, 1.00 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa 4
22.30 Neuzticība

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.45, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.10 Multfilmas
8.00, 1.45 Simpsoni

9.00 Pieci draugi
10.55 TV skatlogs
11.10 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.15 Grūtnieces 
augstpapēdenēs
16.15, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk
16.55 Kobra
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas
0.55 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.25, 15.50 Māja-2
6.05 Prakse
7.05 Multfilmas
8.15 Anželika
8.55, 0.35 Ekstrasensu cīņas
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV shop
12.25, 18.55 Radi
13.35, 19.55 Sporta skolotājs
14.40 Saška
22.45 Rubijs Sparks

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 tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Likumīgs skolotājs
21.40 Krasta apsardze
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Labie puiši
4.00 Vasarnīcu lietas
4.55 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 
17.05, 2.15 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Mūsu sētā 
13.45 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.20 Moderns 
spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.40 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45 Mažors

0.05 Vakara Urgants
1.40, 5.45 EuroNews
2.30 Mf. Kapteiņa meita
4.10 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-М
11.55 Tēvs Matvejs
14.55 Čērčils
17.40, 3.55 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Ideāls upuris
23.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas vēstis
2.00 Kinofestivāls
3.10 Divas ziemas un trīs 
vasaras

RenTV Baltic
5.35, 22.50 Skatīties visiem
5.55 Vadīt krievu stilā
6.20 Pēddziņi
7.05, 7.30 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
7.55, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.55 Pareizs līdzeklis

6. jūnijā Ir iemesls!
Svētā Villebrorda svētki Luksemburgā

Pasaulē ir daudz dažādu 
svētku. Ir mums labi saprotami 
un pierasti, ir eksotiski, nepa-
rasti un nesaprotami. Turklāt 
pēc eksotikas nav jābrauc uz 
svelmaino Āfriku vai noslēpu-
maino Āziju. Pietiek nokļūt ne-
lielā pilsētiņā Ehternahā, kas 
atrodas Luksemburgā. Otrdie-
nā pēc Vasarsvētkiem iebraukt 
pilsētiņā ir aizliegts. Pirms tam 
šeit ir pilnas visas viesnīcas 
un viesu nami, daudzo svētceļnieku autobusi no 
Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Francijas un Itālijas 
aizņem ne tikai autostāvvietas, bet arī visas brīvās 
vietas pilsētas nomalēs. Pūtēju orķestru mēģinājumi 
notiek visu nakti, svētkiem gatavojas veikalnieki, po-
licisti, restorānu īpašnieki. Svētku priekšvakarā Eh-
ternahā ierodas Luksemburgas arhibīskaps. Svētku 
pasākumi sākas no agra rīta… Bet kas tad ir šis svē-
tais ar grūti izrunājamo vārdu — Villebrords? Pār-
steidzoša, unikāla un neatkārtojama personība…

Villebrords piedzima tālajā 657. gadā Britānijā. 
Puisēnu audzināja stingrībā un kristieša mīlestībā. 
Jau septiņu gadu vecumā viņš tika atdots klostera 
audzināšanā. Pēc mācību beigām Villebrords saņē-
ma tonzūru un devās uz Īriju, kur turpināja studēt 
Svētos Rakstus. Viņam apritēja 43 gadi, kad viņš 
mūku misionāru grupā devās pievērst Frīzijas (mūs-
dienu Nīderlandes teritorija) pagānus kristīgajai ti-
cībai.

Misiju kavēja tas, ka šajā laikā frīzi karoja ar 
kristīgajiem frankiem. Pagānu karalis Radbods pre-
tojās visiem spēkiem Dieva vārda iekļūšanai savas 
valsts teritorijā, uzskatīdams jauno ticību par nai-
dīgu. Villebrords un viņa biedri veica savu misiju, 
neskatoties uz pastāvīgu apspiešanu un tiešiem 
dzīvības draudiem. Viss nonāca tiktāl, ka mūkus 
sagūstīja Radboda ļaudis un atveda uz viņa tiesu. 
Pagānu karalis gūstekņus uzklausīja un… lika viņus 
atbrīvot. Par kristieti viņš tā arī nekļuva, bet viņu tik 
spēcīgi iespaidoja Villebrorda un viņa biedru ticība, 
ka viņš nespēja tos sodīt…

Cietis neveiksmi savas pirmās vizītes laikā pie 
frīziem, Villebrords devās uz Romu, lai saņemtu 
pontifika svētību. Pāvests Sergijs I ne tikai svētīja 
misionāru, bet arī ordinēja viņu par Frīzijas zemju 
bīskapu. Neaizkavēdamies Romā, Villebrords at-
griezās Frīzijā un turpināja savu darbu: būvēja baz-
nīcas, veidoja klosterus, ar pārliecināšanas spēku 
un savu personīgo piemēru pievērsa pagānus ticī-
bai… Vairākas reizes visus labos darbus Frīzijas 
bīskaps bija spiests sākt no jauna, sīvais un nelo-
kāmais Radbods periodiski ieņēma Frīzijas zemes 
un sagrāva visu, ko bija cēlis bīskaps, nogalināja 
garīdzniekus un mūkus, iznīcināja kristiešus. Tikai 
pēc pagānu karaļa nāves drosmīgā bīskapa darbī-
bai bija panākumi…

Kad Villebrords beidza savus darbus, viņš ap-
metās uz dzīvi Ehternahā, kur arī uzcēla baznīcu un 
izveidoja klosteri. Pilsētas dievnamā viņš tika apgla-
bāts… Uzreiz pēc Frīzijas bīskapa nāves parādījās 

ziņas par brīnumainām dziedināšanām, kuras no-
tika blakus viņa kapam. Pirmie Villebrorda biogrāfi 
sniedz liecības par brīnumiem, kurus misionārs vei-
ca, būdams dzīvs: svētīja mazu vīna trauku, no kura 
remdēt slāpes varēja vairāk nekā četrdesmit cilvē-
ki, izbeidza dzīvnieku slimības epidēmiju… Blakus 
viņa kapavietai pastāvīgi tika izdziedināti epilepsijas 
slimnieki. Kad masveidā gāja bojā lopi Ehternahā, 
vienam no pilsētniekiem sapnī parādījās bīskaps 
Villebrords, kurš lūdza sarīkot krusta gājienu, tiesa, 
visai neparastu… Procesijas dalībniekiem vajadzēja 
atkārtot agonijā esošo dzīvnieku kustības. Viss tika 
organizēts un paveikts saskaņā ar sapņa vēstījumu. 
Lopu bojāeja izbeidzās… Bīskaps Villebrords tika 
ieskaitīts svēto kārtā uzreiz pēc nāves.

Ziņas par pirmo “dejojošo” procesiju Ehterna-
hā saistās ar XIV gadsimtu. Pilsētnieki gāja pa pil-
sētas galvenajām ielām, izpildīdami dīvainu deju, 
apstājās vairākas reizes, lūgdamies pilsētas svēta-
jam aizbildnim. Vairākas reizes līdzīgas procesijas 
baznīca mēģināja aizliegt, taču viss veltīgi. Ehter-
nahā nebija tāda, kurš nebūtu pārliecināts, ka pēc 
dejojošās procesijas atkāpjas jebkuras slimības. 
Tagad procesijas notiek ik gadu, sapulcējot tūksto-
šiem svētceļnieku no visas Eiropas. Svētki ir iekļauti 
UNESCO Pasaules nemateriālā mantojuma saraks-
tā. No rīta pilsētas katedrālē notiek mise, kuru vada 
arhibīskaps, pēc tam Luksemburgas baznīcas galva 
vēršas pie draudzes ar sludināšanu un svēta viņus 
dejojošajai procesijai. Gājiena priekšgalā iet pūtēju 
orķestri, spēlēdami jautru melodiju, kurai arī ir sava 
personīgā vēsture… Neviens jau neatceras, kurā 
gadā, kurā gadsimtā Ehternahas tirgus laukumā bija 
notverts zaglis.

Noziedznieks tika atmaskots un notiesāts uz 
nāvi. Zagli atveda uz laukumu, kurā bija jānotiek 
soda izpildei. Nelaimīgais publiski nožēloja izdarīto, 
saņemdams atļauju pēdējā lūguma izpildei. Viltnieks 
palūdza vijoli, lai pēdējo reizi pirms nāves nospēlē-
tu. Instruments tika iedots. Sāka skanēt tik aizrautī-
ga un jautra melodija, ka pilsētnieki nenocietās un 
metās dejā. Izmantodams kņadu, noziedznieks no-
zuda… Kopš tā laika svētā Villebrorda gājiena laikā 
orķestri spēlē tieši šo melodiju.

Jau rīt Ehternaha pārvērtīsies par mazu un mie-
gainu pilsētiņu labvēlīgajā un pārticīgajā valstī. Bet 
šodien tā ir Eiropas svētceļnieku centrs, senas un 
neparastas tradīcijas glabātuve UNESCO Pasaules 
mantojuma saraksta ietvaros.

Andrejs JAKUBOVSKIS

II Noslēdzošais akords - 
            vecāku asambleja

Alekseja GONČAROVA foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.45 Top-Shop 
piedāvā
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 2.
14.20 Zorro hronikas.
15.00 Izmeklētāja Lanca. 
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Kaut kur uz zemes
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim. Īrija
22.00 Restorāns Amigos. 
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
0.15 1.1. Aktuālā intervija
1.05 Neatklātā pērle Japāna. 
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Gruzijā. 
6.30 Pie stūres. 
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Kopā ar savvaļu. 
9.05 Plašā brīvdaba. 
9.35 LTV - 60. 
9.55 Izmeklētāja Lanca. 

11.00, 18.00 Pazemes pāreja. 
11.55 Tieša runa 
13.05 Aktualitātes. 
13.35 Automoto raidījums 
nr.2.
14.05 Nedēļas apskats. 
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā. 
15.05 Skats rītdienā. 
15.35, 1.25 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 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
23.40 Sporta studija 
0.25 Nanorevolūcija. 

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.25 Dzīvīte
9.10 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.40 Ļauj iet, ja mīli
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, 0.45 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 Izdzīvotāji 

22.40 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
00.45 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.45, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.10 Multfilmas
8.00, 1.00 Simpsoni
9.00 American Girl piedāvā. 
tiekties uz zvaigznēm
10.55 TV skatlogs
11.10 Pēdējais cilvēks uz 
zemes
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.15 Grūtnieces 
augstpapēdenēs
16.15, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk
16.55 Kobra
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 16 kvartāli
0.00 Bekstroms

TV3+
5.25, 15.50 Māja - 2
6.05 Prakse
7.05 Multfilmas
8.20 Anželika
8.55, 0.50 Ekstrasensu cīņas
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV Shop
12.25, 18.55 Radi
13.35, 19.55 Sporta skolotājs
14.40 Saška
21.00 Mf. Veiksmes horoskops
22.55 Saldā dzīve

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, 2.25 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Likumīgs skolotājs
21.40 Krasta apsardze
23.45 Dienas kopsavilkums 
0.15 Labie puiši
4.05 Mūsu uzraugs
5.00 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 1.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mažors
12.35, 21.15, 23.05 Mūsu sētā 
13.50 Vienatnē ar visiem
15.00 Moderns spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.15 Lai runā!
20.00 Laiks
23.40 Vakara Urgants 
1.15 EuroNews
2.05 Padomu pasaule
4.00 Mf. Mans draugs , Koļka!
5.25 Es mīlu tevi, Latvija!
5.50 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 Tēvs Matvejs
14.55 Čērčils
17.40, 3.55 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Ideāls upuris
23.15 Divkauja
1.15 Sanktpēterburgas vēstis
1.30 Divas ziemas, trīs vasaras
3.10 Mantinieki 

RenTV Baltic
5.30, 1.15 Skatīties visiem
5.55 Pazīsti mūsējos
6.20 Pēddziņi 
7.05, 7.25 Labrīt!
7.24 Laika ziņas
7.50, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.55 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.35 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums
23.25 Baltie vilki

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, 1.30 
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
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Mūsu sētā 
23.00 Vakara Urgants
0.35 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona 
Х
8.50 Izlaiduma eksāmeni
9.10, 10.05 Medības
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, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.00 Pēdas
0.35 Sporta diena
0.45 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.55 Galma pērle
10.20, 16.05 Šopinga dieviete
10.50, 16.35 Virtuve
12.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.00, 17.45 Jaunkundze - 
zemniece
15.20, 0.05 PIN kods
20.10 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO

CETURTDIENA,  8. jūnijs

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Debesu vārdā
9.35, 16.10 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris 
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Ātrāk, Minhauzen, 
ātrāk! 
14.00 Miega rūķi. 
14.20 Astrozēns.
15.05 Izmeklētāja Lanca. 
17.00 Debesu vārdā
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Aculiecinieks
19.25 Dzintara puse
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss 
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Restorāns Amigos. 
1.55 Broukenvuda
3.35 Sāras mūzika. 
3.50 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Gruzijā. 
6.30 Labākais no Euromaxx. 
7.00 Ceturtā studija 
7.30 Jauniešu kora koncerts 

9.40 Sāras mūzika. 
9.55 Izmeklētāja Lanca. 
11.00, 18.00 Pazemes pāreja. 
12.00 1.1. Aktuālā intervija 
12.50 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.35 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Kultūru stāsti. 
15.35, 5.00 Pie stūres. 
16.05 Maklauda meitas. 
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīga lieta. 
20.10 Pludmales volejbola 
apskats
20.30, 0.15 Futbols
0.25 Eiropa koncertos. 
1.15 Nepieradinātā Amerika. 
2.10 Anekdošu šovs 
3.00 Ekstrēmie kadri 
3.50 Troksnis

LNT

5.00 Karamba!
5.15 Čikāga liesmās 
5.55 800 vārdi 
6.00 Marta cep 
6.30, 3.20 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10, 2.00 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.40 Dora Helta. Apsveicam 
ar laimestu!
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, 1.15 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.55 Degpunktā 
21.10 Melnā vēža spīlēs
23.10 Karstgalvji 

TV3

5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40, 16.55, 1.10 Kobra
6.10, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.10 Multfilmas
8.00, 0.25 Simpsoni
9.00 Evermora
10.55 TV skatlogs
11.10 Nozieguma skelets
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.15 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.15, 20.20, 3.10 Viņas melo 
labāk
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Gārfilds
22.25 Mīlestība un citas 
katastrofas

TV3+

5.25, 15.50 Māja - 2 
6.05 Prakse
7.05 Multfilmas
8.20 Anželika
8.55, 23.35 Ekstrasensu cīņa
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV Shop
12.25 Radi
13.35 Sporta skolotājs
14.40 Saška
18.55 Tētuki
20.00 Despera piedzīvojumi
21.50 Mf. Viņš, es un viņa 
draugi

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, 1.40 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Krasta apsardze
23.35 Df. Palikt par cilvēkiem
3.35 Vieta zem saules

PBK

6.05, 1.45, 5.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mažors
13.55 Vienatnē ar visiem
14.55, 2.05 Moderns 
spriedums
16.00 Gaidi mani
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Trīskārša aizsardzība
23.10 Vakara Urgants
0.00 Mf. Maskava nekad 
neguļ
2.55 Mf. Rezidenta kļūda
5.10 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 Tēvs Matvejs
14.55 Čērčils
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.20 Mf. Līdzdalībnieki
1.20 Mf. Man ir divdesmit 
gadu
4.10 Mf. Mantinieki

RenTV Baltic

5.35, 16.00, 22.55, 1.15 
Skatīties visiem
6.20 Pēddziņi
7.10, 7.30 Labrīt!
7.29 Laika ziņas
7.55, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.55 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.35 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Kara noslēpums
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.25 Baltie vilki

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, 1.45 
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. Jezga

18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.40 Kas? Kur? Kad?
23.50 Mf. Kaisles liesma

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10, 10.05 Medības
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, 15.25 Majors un 
maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
16.20 Glābiet mūsu ģimeni
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Spāres ēna
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.50 Mf. Galma pērle
10.15, 16.05 Šopinga dieviete
10.50, 16.35 Virtuve
11.55, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.05, 17.45 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
20.05 Tētis sprukās 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.15 Onlains

PIEKTDIENA,  9. jūnijs

10.10, 17.30 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.25 Baltie vilki

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 Mūsu sētā
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, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas

7.10, 8.10, 19.40, 23.40 
Zona Х
9.10 Neapturamie
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55 Eksāmeni
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
0.45 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2

7.00 Rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05,18.50 Mf. Galma pērle
10.15, 16.05 Šopinga dieviete
10.45, 16.35 Virtuve
11.55, 17.45, 22.10 
Ekstrasensu cīņa
14.05 Jaunkundze - zemniece
15.20, 0.15 PIN kods
20.05 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO



8 2017. gada 6. jūnijs

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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

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

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

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

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

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 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.

PĒRK

Reklāma un sludinājumi
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 DA                          6 m/s   R                       3 m/s ZR                    3 m/s

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaid-
rā naudā vai ar pārskaitīju-

mu. 
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.

Z/S pārdod  dējējvistas, 
dažādu krāsu  jaunput-

nus.  Tālr. 29186065.

PĀRDOD

Jūlijs
1.07., plkst. 12.00 - Zastenku 

kapos,
1.07., plkst. 13.00 - Rukmaņu 

kapos,
1.07., plkst. 13.00 - Muižinīku 

kapos (Sv. Mise),
1.07. - plkst. 15.00 - Rēču ka-

pos,
8.07., plkst. 12.00 - Butkānu 

kapos, 
8.07., plkst. 13.00 - Leimaņu 

kapos,
8.07., plkst. 15.00 - Maču ka-

pos (Sv. Mise),
15.07., plkst. 11.00 - Viraudu 

kapos,
15.07., plkst. 13.00 - Jauno-

kras kapos,
15.07., plkst. 13.00 - Bricu ka-

pos (sv. Mise),
15.07. plkst. 15.00 - Kuprišu 

kapos,

22.07., plkst. 12.00 - Piertnī-
ku kapos,

22.07., plkst. 13.00 - Kovaļķu 
kapos (Sv. Mise),

22.07., plkst. 15.00 - Kōršup-
ļovas kapos,

29.07., uzreiz pēc sv. Mises 
- Beresnes kapos. (sv. Mise 
baznīcā plkst. 11.00),

29.07., plkst. 14.00 - Nazaru 
kapos,

30.07., plkst. 14.30 - Andrupe-
nes kapos.

Augusts
5.08., plkst. 12.00 - Zeļeno-

poles kapos,
12.08., plkst. 12.00 - Sivgaļu 

kapos,
19.08., plkst. 12.00 - Patmal-

nieku kapos,
27.08., plkst. 14.00 - Pušas 

kapos. 

Kapusvētki Dagdas Romas katoļu draudzes 
kapsētās

AICINA darbā metinātājus dar-
bam ar elektrisko gāzmetināša-
nas ierīci, atslēdzniekus - san-
tehniķus ar darba pieredzi. Tālr. 
29438546.
Meklējam pensionārei palīgu 
(krievu valodā runājošu sievie-
ti). Darba pienākumi - pārtikas 
produktu piegāde, ēdienu ga-
tavošana, daļēja mājas darbu 
veikšana u.c. Darba laiks: sākot 
no 15.06. līdz 15.08. - 2 mēneši. 
Darba vieta - Priedaine. Vairāk 
informācijas (arī par atalgojumu) 
pa tālr. 24401003 (Dana).
Sieviete (45) bez kaitīgiem ie-
radumiem meklē darbu. MAINU 
aplecinātu kazu (1 g.) pret tru-
šiem vai atdošu par simbolisku 
samaksu. Tālr. 26943052.
MAINA T-40 (1989.) pret T-25 
(ne vecāku kā 1990.). Tālr. 
29498537.

2-istabu dzīvokli Krāslavā (5.st., 
plastikāta logi). Tālr. 26524856, 
26263622;
2-istabu privatizētu dzīvokli ar 
krāsns apkuri. tālr. 29858460; 
“VW Passat” - 2.0 TDi, 125 
Kw, universāls, 2006., TA 
līdz 10.2017., 5200 €. Tālr. 
26149889;
benzīna trimeri (3,8 kw, viegls, 
ērts - 100 €), inventora metinā-
šanas ierīci (300 ampēri, 120 €), 
hameleona maskas (25 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
“AUDI 100” - 2.0 benzīns, 1992., 
TA, labās stāvoklī, cena pēc vie-
nošanās. Tālr. 25657223;
gaiļus. Tālr. 29386142;
graudus, miltus. Tālr. 29134527;
skaldītu malku. Tālr. 26527904;
malku, šķeldojamo materiālu. 
Tālr. 22012645.

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 19.05.2017. līdz 02.06.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 130 notikumi. Būtiskākie:
•	 21. maijā Krāslavas pagasta Livčanos tika konstatēts, ka no kokzā-

ģētavas un saimniecības ēkas tika nozagti “Jonsered” markas mo-
torzāģis un 2 krūmgrieži. Notiek vainīgo personu noskaidrošana. 

•	 22. maijā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Krāslavā, Vienības 
ielā 63, no pagrabtelpas, uzlaužot uzkaramo atslēgu, tika nozagts 
velosipēds “ROMET MOTORS”.

•	 26. maijā, ap plkst.13.00 Krāslavā, skvērā Tirgus ielā I., dzim. 1986. 
g., piekāva savu bijušo draudzeni N., dzim. 1985. g., cenšoties pār-
liecināt turpināt uzturēt ar viņu attiecības. Vainīgais tika aizturēts un, 
ievērojot viņa personību (vairākkārt tiesāts, kā arī narkotisko vielu 
lietotājs), tika pieņemts lēmums piemērot pāridarītājam drošības lī-
dzekli - apcietinājumu.

•	 1. jūnijā ap plkst.12.00 Krāslavā, mājā Dīķu ielā, konflikta laikā divi 
vīrieši, kuri vairākkārt bija policijas redzeslokā: Ž., dzim. 1986. g., un 
M., dzim. 1962. g., piekāva trešo - C., dzim. 1959. g., kurš pēc inci-
denta konstatēja mobilā telefona pazušanu. Abi kašķi tika aizturēti, 
notiek izmeklēšana.

ПОКУПАЮТ

zemi, mežu, jaunu mežu. Tālr. 
29129658.
māju Krāslavā. Tālr. 26795517.

Birstošu kravu (piemē-
ram, grants) pārvadājumi.
Tālr. 26423472 (Andrejs)

Nekustamā īpašuma izsole
Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līču lauki”, kadastra 
Nr.6094 004 0026, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes lietvedības un 
komunikācijas nodaļā, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov. un 
pašvaldības portālā www.aglona.lv.

 Īpašums apskatāms darbdienās līdz 15.06.2017., iepriekš piezva-
not pa tālruni 65324573. 

Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, 
Aglonas novadā, 2017.gada 15. jūnijā, plkst.10.00. 

Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedības un komunikāci-
jas nodaļā noteikta līdz 14.06.2017. plkst.17.00. Izsoles sākumce-
na - 30705,00 EUR, izsoles solis - 3000 EUR. Reģistrācijas maksa 
- 50,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 3070,50 EUR, kas jāieskaita 
Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kon-
tā LV47UNLA0026000130122.

Autoskola “AU-
TO-MADARA” 

uzņem “B” kategorijas 
vadītāju kursos. 

Sapulce 22. jūnijā plkst. 
15.00. Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.
Ir pieejamas braukša-
nas  nodarbības  ar  automā-
tisko ātrumkārbu.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, k izstaro sirds,
tas nezūd, tas paliek un mirdz. 
Skumju brīdī esam kopā 

ar Irinu Rutku un viņas 
piederīgajiem, vīru mūžībā 
pavadot. 

PI “Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs “Dagda”” 

administrācija un kolektīvs

Gan sāpju dienas, gan saules rīts, 
It viss tiek klusi zemē tīts.
Izsakām līdzjūtību Zinaīdai 

Kočanovai sakarā ar mātes 
nāvi.

Kolēģi Stefans Buzo un 
Marija Kozinda

PIEKTDIEN, 9. jūnijā, z/s “Flaveri” pārdos jaunas dējīgu šķir-
ņu brīvdabas vistiņas (Dominant (dažādas  krāsas), Lohman 
Brown un Leghorn) un gaiļus.

Pēc pasūtījuma - šķiroti un mājas cāļi, zoslēni, balti un daudz-
krāsu pīlēni, broileri un gaļas platkrūšu tītarēni. Visi vecumā 
no 1 līdz 2 nedēļām.

 Tālr. 29142247, šoferis - 29158908.
Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.10, Mariampole - 8.20, Andrupe-

ne - 8.30, Andzeļi - 8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda - 9.20, Konstan-
tinova - 9.45, Auleja - 10.05, Kombuļi - 10.20, Grāveri - 10.35, 
Šķeltova - 10.50, Izvalta - 11.05, Borovka - 11.20, Krāslava 
- 11.35, Skaista - 12.15, St. Skaista - 12.30, Kalnieši - 12.40, 
Piedruja - 12.50, Lupandi - 13.00, Indra - 13.10, Skuki - 13.25, 
Robežnieki - 13.35, Asūne - 13.45, Kromanišķi - 13.55, Svariņi - 
14.05, Porečje - 14.15, Šķaune - 14.30, Muižnieki - 14.40, Egļeva 
- 14.50, Ezernieki - 15.00.

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Pāvelam Višņakovam, māti 
kapu kalnā guldot.

Andzeļu pagasta pārvalde

Izsakām līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar Kirila Petu-
nova ģimeni, no tēva un vīra 
pāragri uz mūžu atvadoties. 
“Varavīksnes” vidusskolas 6.b 

klases skolotāji, skolēni un 
vecāki 
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