
•	 Šogad mēneša pamatalga 
Latvijā ir palielinājusies vidē-
ji par 4,7% un gada kopējā 
alga - par 5,8%, liecina vadī-
bas konsultāciju kompānijas 
“Fontes” ikgadējā atalgojuma 
pētījuma rezultāti. Pētījumā 
analizēti dati no 249 orga-
nizācijām par vairāk nekā 
43000 darbiniekiem. Algas 
pielikumu galvenokārt ir sa-
ņēmuši vecākie speciālisti un 
pieredzējuši vadītāji.

•	No nākamā gada 1. jūlija dar-
ba devējiem slimības lapās 
vairs nebūs jāapstiprina, ka 
darbinieks nav ieradies dar-
bā periodā, par kuru izsnieg-
ta darbnespējas lapa. Tur-
klāt no nākamā gada vidus 
plānots ieviest elektroniskās 
darbnespējas lapas – tas 
nozīmē, ka informācijas ap-
maiņa starp ārstiem un valsts 
iestādēm notiks e-veselības 
sistēmas ietvaros un slimī-
bas lapas papīra formā vairs 
nebūs nepieciešamas. Šie 
un citi grozījumi likumā “Par 
obligāto sociālo apdrošināša-
nu pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām” un 
likumā “Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu” at-
bildīgajai komisijai un Saei-
mai vēl jāvērtē otrajā un tre-
šajā lasījumā.  

•	 Personāla atlases kompāni-
jas “WorkingDay Latvia” pētī-
juma dalībnieki par TOP 10 ie-
kārotākajiem darba devējiem 
Latvijā atzinuši: 1. “Latvener-

go”, 2. “Lattelecom”, 3. 
“Latvijas Mobilais Telefons”, 
4. “Swedbank” 5. “Latvijas 
Valsts meži”, 6. “Air Baltic 
Corporation”, 7. “Statoil Fuel 
& Retail Latvia”, 8. Latvijas 
Banka, 9. AS “Latvijas Gāze” 
un 10. “Latvijas Dzelzeļš”.

•	Nacionālajai lidsabiedrībai 
“airBaltic” izdevies pacelties 
no 100 miljonu eiro mīnusiem 
2011. gadā līdz plusiem pērn. 
Par spīti vairāku maršrutu 
slēgšanai Ukrainas krīzes 
dēļ, šogad “airBaltic” cer iz-
skatīties vēl labāk. 

•	 AS “Sadales tīkls” patlaban 
mājsaimniecībās esošos 
vecos elektrības skaitītājus 
desmit gadu laikā plāno no-
mainīt pret jauniem - vieda-
jiem skaitītājiem.

•	 Finanšu un kapitāla tirgus ko-
misijas redzeslokā nonākusi 
persona, kura, iespējams, 
veic akciju izkrāpšanu no bir-
žā “NASDAQ OMX Riga” tir-
gotu uzņēmumu akciju īpaš-
niekiem.

•	Rīgas domes deputāts Valdis 
Gavars nosūtījis iesniegumu 
Latvijas Ģenerālprokuratūrai 
ar lūgumu izvērtēt ēkas Rīgā, 
Maskavas ielā 39. īpašnieku 
attieksmi pret īrniekiem. De-
putāts ir saņēmis iedzīvotā-
ju sūdzības par necilvēcisko 
mājas īpašnieku rīcību, iz-
mantojot dažādas nelikumī-
gas metodes, lai piespiestu 
īrniekus pamest savus dzī-
vokļus. 

•	 Šajā nedēļas nogalē Rīgas 
pašvaldības policisti krīzes 
centrā nogādāja divus bēr-
nus, kuru mātes nespēja par 
viņiem parūpēties.

•	 Bikstu pagastā policisti par 
kukuļdošanu aizturējuši di-
vus autovadītājus.

•	Rietumu amatpersonas pauž 
satraukumu, ka Krievija, iz-
vēršot uzbrukumu Ukrainas 
Azovas jūras piekrastē, ir 
sākusi operāciju, lai nodro-
šinātu sauszemes savieno-
jumu ar februārī okupēto Uk-
rainas Krimas pussalu, ziņo 
laikraksts “The New York 
Times”. Cits izskaidrojums 
varētu būt, ka Krievija cen-
šas iekarot Ukrainas Azovas 
jūras piekrasti gadījumam, ja 
Krievija centīsies nodibināt 
Ukrainas austrumos separā-
tistu anklāvu.

•	 Liverpūles Universitātes mo-
lekulārās bioloģijas zinātnie-
kam Jari Louhelainenam esot 
izdevies noskaidrot, kas pa-
tiesībā bija slepkava Džeks 
Uzšķērdējs. Zem šī psei-
donīma slēpies kāds poļu 
imigrants - frizieris Ārons 
Kosminskis, kurš savulaik 
uzskatīts arī par vienu no 
sešiem galvenajiem, aizdo-
mās turamajiem šajā lietā, 
taču kura vaina tā arī netika 
pierādīta. Noteikt slepkavas 
personību zinātniekam esot 
izdevies, pateicoties DNS 
analīzei.

9 771407 962024

37
ISSN 1407-9623

Otrdiena, 2014. gada 9. septembris Nr. 69 (8869) Cena - 41 cents

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Latvijā un pasaulē

Fotomeistara grēksūdze
Laime – priekā, prieks – 
skaistajā. Dziļi maldās 
tas, kurš domā, ka kād-
reiz  pienāks tā stunda, 
kad viņš radīs ko nozī-
mīgu, izcilu... Un kāpēc 
vispār cilvēks piedzimst?  
Lai cilvēku atmiņās at-
stātu ko redzamu, bet vēl 
labāk – redzamās, sajūta-
mās formās. Šī uzdevu-
ma īstenošanai vislabāk 
noder mākslinieciskais 
foto, kas daudziem jau ir 
kļuvis par nopietnu aiz-
raušanos. 

Profesionālo fotokameru 
pieejamība diemžēl ir pārvērtu-
sies arī par fotogrāfi jas nelaimi, 
kad zīmogveidīgās fotogrāfi jas 
un nekaunīgā haltūra ir pārpildī-
jušas internetu un avīžu slejas 
tik lielā mērā, ka reizēm pat nav 
iespējams atšķirt „graudus no pe-
lavām”. Līdzīga veida pārmetums 
nekādā mērā nav attiecināms uz 
manas publikācijas galveno varo-
ni. Igors Pličs, Latgales fotogrāfu 
biedrības priekšsēdētājs, kautrē-
jas sevi nosaukt par mākslinieku, 
bet pieticība, kā zināms, ir cilvēka 
labākais raksturotājs. 

... Liktenis mūs tuvināja ļoti 
pakāpeniski, un beidzot senā 
pazīšanās pārvērtās par jaukām 
attiecībām. Palīdzēja kāds gadī-
jums. 

Turpinājums 3.lpp.

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija aicina ierasties pēc hono-
rāra savus ārštata korespondentus:

Karīnu PARAZENKO, Andri MILEIKU, 
Sandru DJATKOVIČU. 

Honorāru var saņemt redakcijā - Lāčplēša ielā 20, Krāslavā 
- katru dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

12. septembris
Piektā fotoplenēra atklāšana 

un Rīgas ielas svētki Krāslavā
13.00 - Lielformāta fotogrāfiju 
„Senā Krāslava” un foto kluba 
„Zibsnis” piektā fotoplenēra 
„Krāslava” atklāšana. 
Rīgas ielā 34
13.00 - 19.00 - Rīgas ielas Krā-
slavā svētki 
19.00 - “Kino vakars”. Lekci-
ja „Pilsētas ainava fotogrāfijās” 
Krāslavas Kultūras namā

Vada - Anatols Kauškalis 
(NSFHU)

13. septembris
Krāslavas Kultūras namā 

8.30 - Reģistrācija 
9.00 - “Telpa”. Lekciju vada 
Linda Gunde Lazdiņa (Foto 
klubs “Ogre”)

11.00 - Kafijas pauze 
11.15 - “Pilsētvide fotogrāfi-
jā”. Lekciju vada Aivars Bulis 
(Daugavpils)
12.00 - “Kadrēšana”. Lekciju 
vada Kaspars Freimanis (Foto 
klubs “Ogre”)
13.30 - Pusdienas
14.30 - “Scenārijs”. Lekci-
ju - meistarklasi vada režisors 
(Andrejs Jakubovskis (Krā-
slava)
16.00 - Kafijas pauze
16.30 - “Fotostāstu veidoša-
na”. Lekciju - meistarklasi vada 
Reinis Fjodorovs (Rīga)

14. septembris
5.55 - Izbraukuma foto nodar-
bība Indrā Fotokluba “Zibsnis” 
5. dzimšanas dienas pikniks

12.40 - Eiropas kultūras man-
tojuma dienu karoga pacelšana 
Rīgas ielā 51

13.00 - Lielformāta fotogrāfiju 
„Senā Krāslava” un foto klu-
ba „Zibsnis” piektā fotoplenēra 
„Krāslava” atklāšana Rīgas ielā 
34, autentiskāko māju īpašnie-
ku godināšana

15.00 - Foto pulciņa „Kadrs” 
izstāde „Rīgas ielas mājas un to 
iedzīvotāji”, Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centra radošās darb-
nīcas, skolēnu improvizācijas 
teātra uzvedums 18.novembra 
laukumā

16.00 - Foto izstādes „Krāsla-
vas Rīgas ielas kultūrvēsturiskie 
objekti. Senatne un mūsdienas” 
atklāšana Krāslavas vēstures 
un mākslas muzejā

17.00 - Foto orientēšanās sa-
censības “Iepazīsti Rīgas ielu 
Krāslavā” (tikšanās 18.novem-
bra laukumā)

18.00 - Ekskursija pa Rīgas 
ielu ar pārsteigumiem (tikšanās 
Rīgas ielā 14, ekskursijas lat-
viešu un krievu valodās)

19.00 - Kino vakars - lekcija 
„Pilsētas ainava fotogrāfijās” 
Krāslavas Kultūras namā

Rīgas ielas dienu programma Krāslavā
Eiropas kultūras mantojuma dienu 2014 ietvaros

12.septembrī

Pasākumu rīko Krāslavas novada dome sa-
darbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekciju, foto klubu „Zibsnis”, Krāslavas 
novada Tūrisma informācijas centru, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeju, Krāslavas Bērnu 
un Jauniešu centru, Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas teātra sporta pulciņu „Vārna”, Rīgas Valsts 
tehnikuma Krāslavas struktūrvienību, Rietumu 
bankas labdarības fondu, ZS „Sapnis”, SIA „Bungala”

Obligāti līdzi jābūt pasei vai ID kartei!!!
Dalības maksa - 20 EUR
Pieteikties fotoplenēram - radošajai darbnīcai var aizpildot 

anketu https://docs.google.com/forms/d/18sBJhZUsPRR19b-
KrPhxxEp5k7-udSRuK-7Ahrtqe-3U/viewform 

Zvanot pa tālr.
Gunta – 22013825
Oksana - 28348778
Inga – 22021290
Rakstot zibsnis@kraslava.lv 
Pieteikties līdz 10.septembrim!
Pieteikšanās tiks apstiprināta pēc avansa saņemšanas - 5 EUR, 

pārējos 15 EUR varēs samaksāt uz vietas.
Maksājumu jāveic uz kontu: LV30UNLA0050019864165 (Bied-

rība “Foto klubs “Zibsnis””, reģ. nr. 40008146768).

Fotoplenērs - radošā darbnīca 
“Krāslava 2014”!

PLAS TI KĀ TA LO GI un  DUR VIS. Plastikāta logi: 6 
kameru vācu profili. Tālr. 28230237.
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“Esam laimīgi, ka mums bija 
tāda iespēja, strādāt ar tik brīniš-
ķīgu pedagogu un gaišu cilvēku 
kā Ļubova Vedļa,” saka Ērika 
Dobkeviča, “Varavīksnes” vidus-
skolas direktores vietniece darbā 
ar sākumskolas klasēm.

Ļubova savukārt uzskata, 
ka pirms 45 gadiem liktenis snie-
dza brīnišķīgu iespēju - nokļūt tik 
vienreizējā pilsētā kā Krāslava, 
dzīvot starp atvērtiem un labvē-
līgiem cilvēkiem. Te viņa varēja 
izpausties kā pedagogs un atrast 
savu otro pusīti. Viņas kopdzīve 
ar Pēteri Vedļu ilgst jau 40 ga-
dus. Visus šos gadus esot viņam 
blakus, viņa jutās kā aiz akmens 
sienas. Lai gaiša piemiņa tā laika 
Krāslavas 2. vidusskolas direkto-
ram Jevģēnijam Kornevičam, ka 
viņš pierunāja viņu, bez piecām 
minūtēm Liepājas pedagoģiskā 
institūta absolventi, palikt uz dzīvi 
mūsu mazajā pilsētiņā. 

Taču lēmums par pārcelša-

nos uz Krāslavu Ļubovai nenāca 
viegli. Viņa apstulba, ieskatoties 
kartē: kur Liepāja, bet kur Krā-
slava?! Turklāt, pametot Liepāju, 
viņai bija jāšķiras no sev mīļajiem 
cilvēkiem. Tur palika māsa Vero-
nika, kura arī mēģināja iestāties 
pedagoģiskajā institūtā, taču 
konkursa kārtībā netika, rezultā-
tā kļuva par stomatoloģi; brālēns, 
kurš dzīvoja Liepājā, pateicoties 
viņam, Veronika nokļuva Latvijā. 
Līdz vidusskolas beigšanai dvī-
ņumāsas ar vecākiem dzīvoja 
Ukrainas dienvidos.

Ja runā atklāti, tad sākum-
skolas skolotāju nodaļā viņa 
iestājās tāpēc, ka matemātikas 
skolotājus institūtā apmācīja tikai 
latviešu valodā. Tā laikam bija 
lēmis liktenis, jo starp mazuļiem 
viņa vienmēr ir jutusies brīvi. 
Taču skolas administrācija, vē-
rojot jaunās skolotājas darbu, ne 
reizi vien izteica neapmierinātību 
par to, ka viņa neliek dienasgrā-
matā neapmierinošas atzīmes. 
“Es taču uzrakstīju, ka bērns 
pagaidām netiek galā ar šādiem 
uzdevumiem. Vai tad tas nav tas 
pats? “ - atspēkoja Ļubova.

Tiesa, ar laiku jaunā skolo-
tāja, kurai piemita arī logopēda 
prasmes, bija kā piemērs citiem. 
Un uzticējai viņai atbildīgu ama-
tu - audzināšanas darba organi-
zatora vietniece. Šajā amatā Ļu-
bova Vedļa nostrādāja 11 gadus. 
Pasteidzoties notikumiem pa 
priekšu, teikšu, ka radošā pieeja 
mācību un audzināšanas darbā, 
pastāvīga tiekšanās pilnībā atdo-
ties darbam ļāva skolotājai Ļubo-
vai iegūt valstī labākās skolotājs 
titulu un skolēnu, vecāku un ko-

lēģu acīs pakāpties uz tik augsta 
pjedestāla, par kuru sapņo katrs 
skolotājs. 

No ieraduma saviem au-
dzēkņiem nelikt neapmierinošas 
atzīmes Ļubova neatteicās visu 
45 darba gadus. Nekad nav raks-
tījusi tādas piezīmes kā “traucēja 
vadīt stundu” vai “stundas laikā 
ēda bulciņu”. Ar vecākiem sazi-
nājās tad, kad situācija kļuva pa-
tiešām nopietna, taču veltīgi tinti 
netērēja. Šāda pieeja, pēc viņas 
bijušo kolēģu viedokļa, nesa tikai 
labus augļus. Pedagogs, kurš 
mazajā skolēnā redz personību 
un tic, ka viņa nākotne būs veik-
smīga, var rēķināties ar veiksmi 
un pateicību no bērniem un viņu 
vecākiem. Saka, ka dažas mam-
mas un tēti sākotnēji skolotājas 
darba stilu uztvēruši ar bažām, 
bet pēc kāda laika bija sajūsmā 
par viņu.

Pēc Ļubovas teiktā, viņas 
darba gadu laikā skolā tika ie-
viestas gan jaunas programmas, 
gan inovatīvi mācīšanas paņē-
mieni sākumskolas klasēs, bet 
dot bērnam pamatzināšanas un 
attīstīt viņa prasmes ļauj tikai ra-
doša, individuāla pieeja. Rezul-
tāts veidojas no mazumiņiem. Un 
nav jāpārdzīvo, ka iepriekšējā va-
karā sagatavotais stundas plāns 
jāpārveido līdz nepazīšanai.

Ļubova Vedļa — ļoti laba 
metodiste. Būt viņas vadītā mācī-
bu stundā — dāvana katram jau-
nam skolotājam, tā uzskata viņas 
bijušie kolēģi. “Ļubovu raksturo 
mierīgs, detalizēts darba temps. 
Viņa ne uz vienu stundu nav at-
nākusi nesagatavojusies. Katrs 
uzdevums skolēnam vienmēr sa-

drukāts datorrakstā. Cik ilgs laiks 
bija vajadzīgs šādam sagatavo-
šanās darbam?  - es domāju, to 
nezina neviens,” saka skolas di-
rektore Ludmila Senčenkova.

Piemēram, tādam jēdzienam 
kā kaligrāfija skolā vairs nepie-
vērš tik lielu uzmanību kā kād-
reiz. Taču Ļubovai bija ļoti svarī-
gi, ka viņas audzēkņiem ir skaists 
rokraksts. Viņa piekrīt speciālis-
tiem, kuri apgalvo, ka rokrakstam 
ir liela saistība ar bērna prāta 
spējām. Ne velti saka, ka cilvēks, 
kurš izveidojis skaistu rokrakstu, 
mainās uz labo pusi.   

“Bija laiks, kad mūziku un 
latviešu valodu sākumskolas kla-
sēs ļāva mācīt priekšmetu sko-
lotājiem. Sākotnēji tas daudzus 
iedvesmoja, taču pēc kāda laika 
pedagogi sāka atteikties no mā-
cību stundām jaunākajās klasēs. 
Izrādījās, ka nav nemaz tik viegli 
mazajiem kaut ko iemācīt”- atce-
ras Ļubova Vedļa. 

Kā tas izdevās viņai? Ir jā-
prot bērnu aizraut, ieinteresēt, 
pārliecināt. Jau no paša sākuma 
ir bērni jāmīl, viņi to ļoti jūt. Skolo-
tāja Vedļa uzskata, ka šī prasme 
jau dota “no augšas”. Viņa atce-
ras savu angļu valodas skolotāju 
Ņinu Pavlovnu. Tas bija sarežģīts 
laiks, pēckara gadi. Klasēs bija 
vairāk nekā 40 audzēkņi, starp 
viņiem ne mazums tādu, kuri gri-
bēja patrokšņot. Taču, kad klasē 
ienāca viņa - kārtība bija visas 45 
minūtes. Turklāt skolotāja Ņina 
nekad nepaaugstināja balsi. Kaut 
kāds viņas iekšējais spēks un 
pārliecība, neskatoties uz traus-
lo ārieni, kā arī prasme mācību 
vielu pasniegti nestandarta vei-

dā, viegli — saistīja visu, bez 
izņēmuma, audzēkņu uzmanību. 
Ļubova uzskata, ka tās laikam arī 
ir skolotāja pamatvērtības, kurām 
pateicoties viņš var, kā tagad mo-
derni saka, pārvaldīt auditoriju.

Diez vai kāds apstrīdēs, ka 
sākumskolas skolotāja nozīme 
ir nenovērtējama, jo tieši viņa 
audzina pareizu attieksmi pret 
darbu un veido tikumisko vērtī-
bu pamatus. Strādāt pavirši labs 
skolotājs neatļausies, bet laiks, 
grozi kā gribi, dara savu. 

“Ar savu pēdējo klasi es 
diemžēl līdz galam nenostrādāju 
vienu gadu. Zinu, ka bērni nodo-
ti labās rokās. Bet 1. septembrī 
vienalga interesējos, kā šī diena 
pagājusi bērniem un viņu ve-
cākiem. Zinu, ka skolu sapņos 
redzēšu vēl ilgi — skolotājs var 
pamest darbu, bet ne profesiju,” 
— sarunas nobeigumā saka Ļu-
bova Vedļa. 

Valentīna SIRICA
Autora foto 

un no Ļubovas Vedļas arhīva.

— Kādas būtiskākās pār-
maiņas notikušas novada 
izglītības iestāžu tīklā, sagai-
dot jauno 2014./2015. mācību 
gadu?

— Lielas pārmaiņas ir Krās- 
lavas ģimnāzijā, kurp pārcē-
lās Bērnu un jauniešu interešu 
centrs. Lai pārcelšanās notiktu, 
skolā tika veikts remonts par 
pašvaldības līdzekļiem, mēs arī 
domājam nākotnē piesaistīt Ei-
ropas līdzekļus un dot iespēju 
centram paplašināties. Līdz ar 
to mēs atrisinājām nosiltinātās 
skolas ēkas telpu optimālas iz-
mantošanas problēmu. Tā ir laba 
vieta bērniem. Vienlaikus atrisi-
nājās mākslinieku, dejotāju un 
citu kultūras nama darbinieku 
dažas problēmas, piemēram, tie 
paši tautas tērpi vairs nebūs jātur 
pagrabā, bet varēs izvietot sau-
sās telpās un būs ērti pieejami. 
Protams, arī kultūras namā tiek 
veikts atbrīvoto telpu neliels kos-
mētiskais remonts. 

Dienas kartībā ir jautājums 
par Krāslavas mākslas skolu, 
kuru plānojam pārvietot uz Vara-
vīksnes vidusskolas sākumsko-
las telpām, bet tur nepieciešams 
liels remonts. Ir zināms, ka tur 
jāsakārto kanalizācijas sistēma, 
tualetes, jāpārplāno telpas, jāveic 
citi darbi. Bet mēs strādāsim šajā 
virzienā, ja paspēsim, izdarīsim 
to nākamgad vasarā. Abu skolu 
direktori ir saskaņojuši šo plāno-
to pārcelšanos, bet darbus aptu-
rējām, lai mākslas skola varētu 
ievākties izremontētās telpās un 
varētu uzreiz normāli strādāt.

Dažas būtiskas pārmaiņas 

ir laukos – Skaistas pamatskola 
reorganizēta par sākumskolu, un 
uz skolas ēku pārvietojām pagas-
ta pārvaldes speciālistus un feld-
šerpunktu. 

— Kam īsti pieder Krāsla-
vas poļu skolas ēka, kurā bēr-
nu arī nav daudz? Kādu redzat 
tās nākotni mūsu pilsētā? 

— Godīgi sakot arī domē 
saasināta situācija par šo jau-
tājumu. Skola var būt, bet jāno-
tiek pārmaiņām. Par telpām ko-
mentārus sniegt grūti – tās nav 
mūsu, bet pieder Polijas pusei un 
īpašnieku šeit pārstāv Krāslavas 
poļu biedrība. Mēs ar viņiem sa-
skaņojam savu rīcību un jautāju-
mus, kas attiecas uz šo izglītības 
iestādi. Ēku uztur pašvaldība no 
sava budžeta, nodrošinot apku-
ri, ūdensapgādi un kanalizāciju, 
atkritumu izvešanu, kosmētisko 
remontu, algas tehniskajam per-
sonālam utt. Pagaidām esam 
tikuši galā ar saviem spēkiem, 
kaut gan esam griezušies Poli-
jas vēstniecībā, informējot, ka uz 
priekšdienām varētu būt problē-
mas ar ēkas uzturēšanu. Prasī-
jām finansējumu, bet nekas neti-
ka piešķirts. Neskatoties uz to, ka 
mums ar vairākām Polijas paš-
valdībām ir labas un, uzsveru, ļoti 
atklātas attiecības, bet par poļu 
skolas problēmām sarunas nav 
notikušas. Galu galā tā nav viņu 
funkcija, kaut arī es domāju, ka 
nelielu atbalstu viņi varētu sniegt 
neskatoties uz to, ka tā ir valstis-
ka funkcija. Poļu skolā ir jābūt 
kaut kam tādam, kas to paceltu 
jaunā līmenī. Runāšu nosacīti – 
tā varētu pozicionēties kā nesmē-

ķētāju skola, vai kā matemātikas 
padziļinātas apguves skola, vai… 
Ne tikai poļu skolai, es to novē-
lēju arī Varavīksnes vidusskolai, 
Krāslavas valsts ģimnāzijai un 
citām skolām – ir jāatrod sava 
specifiska niša, ja tās grib izdzī-
vot. Ja situācija nemainīsies, poļu 
skolai nebūs perspektīvas, jo 
bērnu nebūs. Otra lieta – mēs re-
dzam, kādas skolas izvēlas poļu 
skolas absolventi. Viņi dodas uz 
Varavīksnes vidusskolu, Krās- la-
vas Valsts ģimnāziju, un tikai ne-
daudzi uz Daugavpili, lai turpinā-
tu izglītoties poļu ģimnāzijā. Kaut 
arī neesmu izglītības jomas spe-
ciālists, domāju, tas nav labi, ka 
bērns sākumā mācās poļu skolā, 
pēc tam turpina iegūt izglītību lat-
viešu vai krievu skolā. Katrā ziņā 
poļu skolai jāatrod kaut kas neor-
dinārs, lai bērni bezmaz stāvētu 
rindā uz iekļūšanu šajā mācību 
iestādē. Domāju, ka, sastādot nā-
kamā gada budžetu, deputātiem 
būs ļoti nopietnas diskusijas un 
ar pāris skolēniem netiks atvērtas 
klases. Laiks skolai vēl ir.

— Mēs visi redzam, ka arī 
lauku skolās situācija ar telpu 
piepildījumu un klašu atvērša-
nu ir pavisam bēdīga, piemē-
ram, Skaistas, Sauleskalna, 
Aulejas skolā. Ko šeit gaidīt?

— Situācija diemžēl ir ļoti ne-
stabila, pietiek, ka viena vai pāris 
lielākas ģimenes no pagasta aiz-
brauc, aizvedot līdzi bērnus un 
skola praktiski jāslēdz. Tā nu tas 
ir. Un otrādi, ja atbrauc ģimene ar 
četriem bērniem, maza skola uz-
reiz var atviegloti uzelpot. Šodien 
cilvēki ir gana mobili un šobrīd ne-

var prognozēt, kā 
attīstīsies situācija. 
Mēs esam lauku 
skolas vilkuši ilgus 
gadus, un turpi-
nāsim to darīt, bet 
baidos, ka vienā 
brīdī viss var beig-
ties. Dažādi runā 
par koeficentiem, 
klašu piepildīju-
mu, un parādās 
pat tādas ziņas, ja 
skolā mazāk par 
100 skolēniem, tad 
tā gandrīz vai nav 
skola. Citi apgal-
vo ko citu, jautā-
jums, kurš vinnēs 
šo politiku. Ja pēc 
vēlēšanām valsts 
līmeņi pateiks, ka 
minimālais bērnu skaits skolā ir 
simts, tad būs vien bērniem jā-
brauc uz lielajām skolām.

— Skolai sākoties, ik gadu 
saasinās bērnu drošības jau-
tājums uz ceļiem un ielām. 
Krāslavas pašvaldības jauni-
nājums – pašdarināti ceļa āt-
rumvaļņi. Vienu no tādiem pie 
lielveikala “Beta” autovadītāji 
šķērso, nesamazinot ātrumu, 
un bez bažām salauzt mašīnu... 
Kāda jēga?

— Ir arī rūpnieciski izgatavo-
ti ceļa ātrumvaļņi, kas uzlikti pie 
ģimnāzijas un pamatskolas, kā 
arī pēc iedzīvotāju lūguma — uz 
Alejas ielas Berendejevkas rajo-
nā.  Kalnā ir uzliets asfalta pa-
augstinājums uz gājēju pārejas, 
pa kuru bērni dodas no dzīvoja-
mā masīva uz Varavīksnes sko-

lu. Lietainās dienās pāreja mirka 
ūdenī un mēģinājām risināt tieši 
šo jautājumu, pie reizes liekot 
šoferiem samazināt braukšanas 
ātrumu. Uz gājēju pārejas pie liel-
veikala “Beta” bija pirmais mūsu 
mēģinājums, bet sapratām, ka 
daudzi nesamazina ātrumu. Pa-
domāsim kā, un labosim šo situā-
ciju. Katrā ziņā rūpnieciskos ceļa 
ātrumvaļņus nevar pārskriet, ja 
arī kāds tā dara, tad nāksies re-
montēt mašīnu. Diemžēl ir cilvē-
ku kategorija, kurus citādi nevar 
pārliecināt braukt prātīgi, ievēro-
jot ceļu satiksmes noteikumus. 
Ceļa ātrumvaļņus plaši izmanto 
arī citās valstīs. 
Turpinājums nākamajā avīzes numurā!

— Paldies par interviju!
Juris ROGA
Autora foto

Uz žurnālista jautājumiem atbild Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

Par labiem cilvēkiemSapņos rādīsies skola
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Vīlies par krāsaino fotoattēlu 

printēšanas kvalitāti pat galvas-
pilsētas salonos, es vēl pirms 
pusgada nevarēju iedomāties par 
kārtējo personālizstādi, kaut arī 
apstākļi bija jau sarežģīti. Nejau-
ši kā mēģinājumu piesakot izci-
lās mākslinieces Daigas Lapsas 
portretu, pēkšņi secināju: Preiļos 
dzīvo Mūza. Pliča fotodarbnīca 
ne vien ieguva jaunākās iekār-

tas, bet arī izvēlē-
jās māksliniecisko 
jomu. Kas arī izpro-
vocēja mani veidot 
jubilejas fotoizstādi, 
kurā vismīļākais cie-
miņš arī bija Igors 
Pličs. Tālāk – lo-
ģisks uzaicinājums 
uz Preiļiem, ko es 
arī ar lielāko prieku 
pieņēmu. Laime no 
debesīm nekrīt, bet 
kaprīzā Veiksme 

apspīd ceļu vien tiem, kas ir atra-
dis savu dvēseles nodarbošanos. 
Pabeidzis mācības Maskavas 
Politehniskajā institutā un iegu-
vis fototehniķa diplomu, Igors ne 
vienu dienu neatstāja savu pro-
fesiju, pilnveidojot savas amatie-
ra dotības līdz mākslinieciskās 
fotogrāfijas meistara līmenim. 
Karjeru uzsāka Ludzā, bet vēlāk 
laimīgais liktenis ļāva uzņēmēja 
talantam attīstīties Preiļos. Bija 
nepieciešams milzīgs darbs un 
liela nauda, lai restaurētu koka 
ēku pilsētas vēsturiskajā daļā, 
bet kapella pagalmā – tas ir ra-
došas dvēseles pašizpausmes 
apliecinājums. Kā aicinājums: ie-
mācījies dzīvot – dalies ar savu 
prieku! Tas ir ļoti svarīgi apkārtē-
jās vides ikdienišķajā īdēšanā un 
apjukumā. 

Un tagad par galveno. Foto- 
grāfijas meistara jubileja būs no-
vembrī, bet pilsētas tēvi palūdza 
Pliču, lai personālizstāde sakristu 
ar reģionālā centra 666. gadadie-
nu. Interesants datums, arī Igora 
nozīmīgajā skaitlī ir sešinieks. Vai 
gan viņš, kļuvis par pilsētas rado-
šuma simbolu, varēja atteikties 
no šī piedāvājuma?... Preiļi kļuva 
par viņa otro dzimteni, jo dzimis 
Igors ir Balvu rajonā. Cik izstāžu 

ir bijis līdz šim – pats jubilārs ne-
atceras. Balvas, pagodinājumi un 
kā loģisks rezultāts – valsts ap-
balvojums „Atzinības Krusts”, ko 
pagājušajā gadā pasniedza pre-
zidents Andris Bērziņš. Jubilejas 
izstāde visplašākā – 90 darbi! Krā-
saini un melnbalti fotouzņēmumi, 
kas atklāj mākslinieka dvēseli un 
mākslu ierastajā saskatīt neieras-
to. Sejas, raksturi, precīzi notverts 
nosakaņojums, kā arī ainavas 
– tas viss ir atzīšanās mīlestībā 
dzimtajam novadam. Personāliz-
stāde tā vienmēr ir grēksūdze, bet 
autora kredo, bez šaubām, - tas 
ir profesionālisms, kura bieži vien 
pietrūkst mūsdienu ambiciozajiem 
vieglas slavas meklētājiem. Kopu-
mā fotoizstādi es uztvēru kā izai-
cinājumu skanīgajai vulgaritātei. 
Nebija vienkārši no tūkstošiem 
fotouzņēmumu, kas glabājās 
mākslinieka personīgajos arhīvos, 
izvēlēties labākos. Mākslinieks, 
dāsnā dvēsele, svinīgās ceremo-
nijas laikā uzdāvināja brīnišķīgu 
ziemas etīdi rāmītī sabiedrisko at-
tiecību speciālistei Maijai Paeglei, 
kas palīdzēja autoram izvēlēties 
jubilejas kolekciju, kurā bija darbi, 
darināti sarežģītā drukas tehnikā. 

Bija ļoti daudz apsveikumu 
un izjustu runu. Kā arī bija daudz 
dāvanu, bet Krievijas Federācijas 
nopelniem bagātais mākslinieks 
Nikolajs Kovaļevs savam sena-
jam draugam pasniedza pašrocī-
gi zīmētu viņa portretu. Vēlāk vis-
tālākais ciemiņš pastāstīja man, 
ka pirms pāris gadiem viņš aici-
nāja Igoru Pliču uz savu perso-
nālizstādi, kas notika Murmanskā 
un kur fotoekspozīcija „Brīnišķīgā 
Latgale” radīja lielu interesi zie-
meļu pilsētas skaistuma cienītāju 
vidū. Ceremonijā piedalījās arī 
pasaules slavenā Latvijas māks-

linieka Jāņa Gleizda 
dzīvesbiedre, viņa 
pateicās par to, ka, 
pateicoties viņam, 
tagad izcilā Latga-
les meistara foto- 
grāfijas sāka ceļot 
pa Latgali. Pateicī-
bā Annele Gleizda 
Igoram Pličam pa-
sniedza leģendā-
rā fotomākslinieka 
darbu, kas Japānā 
tika novērtēts ar 
zelta medaļu. Svei-
cēju vidū bija daudz 
kolēģu no vairākām 
Latgales pilsētām. 
Daudzi no mums 
ierakstīja viesu grā-
matā. Patiesu jūtu 
vadīts, arī es ne-
spēju atturēties no 
vilinājuma uzrakstīt: 
„Eksistē kāda gaišu 
cilvēku kategorija, 
un tai piederi arī Tu, 
Igor!”

Aleksejs 
GONČAROVS

Šodien runāšu par sēnēm. 
Pēdējo divu gadu laikā priežu sili 
un lapukoku meži ar sēnēm ne-
priecēja. Likās, ka dabas vardar-
bības laikmetā tā tas turpināsies 
visu laiku, bet nu ir sēņu pārpil-
nība. Augusta beigās un septem-
bra pirmajos datumos mūsu pusi 
pāršalca ziņa - aug baravikas! 
Pirmie sēņošanas prieku izjuta 
tie, kuri sēnes meklēja nelielos 
mežos vai mežmalās. Tur varēja 
atrast arī agrās apšu bekas, par 
to varēja nojaust arī tirgū. Meža 
skaistās veltes arī attiecīgi mak-
sāja. Par kilogramu baraviku bija 
jāmaksā 7 eiro, bet pircēju netrū-
ka. Jo baraviku zupa ir īsta deli-
katese. Atceros, pirms divdesmit 
gadiem kāds iebraucējs no ASV 
stāstīja, ka aiz okeāna baraviku 
kilograms maksājot gandrīz simts 
dolārus. 

Redzot, cik veikli pie mums 
tiek iznīcināti skujkoku meži, ne-
viļus jādomā, ka arī mūsu bara-
viku cena augs. Pagaidām sē-

ņošanai labvēlīgu vietu pietiek, 
taču masveida automobilizācija 
palielina slodzi zaļajiem augiem, 
kuru gan Krāslavas apkaimē pa-
gaidām pietiek. 

Tiesa, asprāši saka, ka no 
mūsu pilsētas drīz varēšot redzēt 
Varnavičus. Dzīvosim — redzē-
sim, mežstrādnieki strādā neno-
gurdami, atstājot spēcīgu silu vie-
tā milzīgas zaru kaudzes. Ne reizi 
un ne divas, sēņojot esmu uzgā-
jis celmus un meža izvešanas 
tehnikas sagrautu meža paklāju. 

Tomēr ražīgā gadā visiem 
sēņu pietiek, un sevi cienošs sē-
ņotājs mazāk par  pussimtu bara-
viku mājās nenes. Tas, kurš mežā 
ir kopš rītausmas, lielās arī ar 
simts baravikām. Galvu reibino-
šā ziņa par sēnēm, katru ģimeni 
mudina doties uz mežu. Pēdējās 
dienās, goda vārds, cilvēku mežā 
bija tik liels skaits, ka ne visiem 
pietika vērtīgo sēņu. Tad izlīdzē-
jās ar bērzlapēm, lipīgajiem mas-
ļakiem. Apšu bekas parādījās 
pavisam nesen, tāpēc sarkano 

cepurīšu sezona vēl priekšā. Pro-
tams, ja neuznāks nakts salnas. 
Katra meža ciemiņa sapnis ir at-
rast tādu meža nostūri, kur sēnes 
var ar izkapti pļaut. Vai tāds brī-
nums var būt? Es esmu piedzīvo-
jis tādu gadījumu. 

Viss mans laimīgais mūžs 
rotāts ar upēm. Dzimu pie Dau-
gavas, armijas gadus pavadīju 
pie Kļazmas, ceļoju ar tvaikoni pa 
Volgu un Jeniseju. Mācīties nā-
cās pie Vetlugas, kuras krastos 
auga skaisti priežu sili. Stipendi-
jas visos laikos bijušas simbolis-
kas un, lai izdzīvotu, mēs, topo-
šie mēžinieki, nodrošinājāmies 
ziemai ar sēnēm. Tur meža velšu 
bija tik daudz, ka vietējie atzina 
tikai četru veidu sēnes — bara-
vikas, apšu bekas, baltās krimil-
des un vilnīšus. Baltās sēnes ar 
zaļganu cepurītes apakšu tika 
uzskatītas par nederīgām, grozā 
tika aicinātas tikai jaunās sarkano 
cepurīšu īpašnieces, vilnīši — ne 
lielāki par pieckapeikas monētu, 
bet krimildes ne lielākas par 10 

cm diametrā. 
Reiz, beidzot makšķerēt 

upes ūdeņos, es iegriezos ozolu 
audzē. Un tur… es salasīju vese-
lu kreklu un T-kreklu ar skaistām 
baravikām. Kad pēc dažām die-
nām turp atgriezos ar diviem lie-
liem groziem, sapratu, ka baravi-
kas ir smagākas par svinu: piecus 
kilometrus garais ceļš man likās 
kā mūžība. Lasīju tikai visjaunā-
kās sēnes, pilnībā ignorējot apšu 
bekas. Kad, knapi dzīvs, atkū-
los uz mājam, kur īrējām istabu, 
saimniece baravikas sacepa ar 
sīpoliem krievu krāsnī… Neesmu 
neko garšīgāku dzīvē ēdis. Starp 
citu, tur nav pieņemts sēnes vārīt. 
Vilnīšus un krimildes pāris nedē-
ļas izmērcē, tikai tad sāla. 

Es ar pārinieku iesālījām zie-
mai trīs spaiņus sēņu, bet bara-
vikas kaltējām krievu ceplī. Atlika 
vien nopirkt pāris maisus kartu-
peļu un sātīga ziemošana, kaut 
arī veģetāra, bija nodrošināta. 
Gaļa Krievijas nomalē vienmēr ir 
bijusi deficīts, bet zivis noķert es 
vienmēr esmu pratis. 

… Kad pienāk ilgi gaidītais 
sēņu laiks — makšķeres atpū-
šas. Dienas kļūst īsākas. Nav aiz 
kalniem laiks, kad aiz logiem gau-
dos putenis, bet uz galda tiks likta 
sēņu mērce (varens izgudrojums 
ir tās saldētavas!). Ieelpojot ru-
dens aromātus, neviļus nāk prātā 
tie meži, kur atrastas baravikas, 
apšu bekas vai vesels lērums 
gailenīšu.

Aleksejs GONČAROVS

Trešā kaislība — klusās medības
Aizraušanās - varens mundruma un ilgdzīvošanas stimuls. 
Mani sešu gadu desmitu laikā savos stipros apskāvienos 
tur trīs kaislības — fotogrāfija, makšķerēšana un klusās 
medības. Jaunības gados mēģināju darboties arī ar iero-
čiem, bet kādā pavasarī dziļā meža biezoknī nomedījot 
medni, prieka vietā izjutu sirdsapziņas pārmetumus. Snie-
dzoties pēc ievainotā putna, es reizi par visām reizēm sev 
pateicu, ka medības nav mans hobijs. Pēdējos gados aiz-
vien retāk makšķerēju ar spiningu, jo izjūtu žēlumu pret 
noķertajām līdakām. Iemesls ir vienkāršs - gadsimtā, kad 
masveidīgi izplatās dažādu supermodernu ēsmu, motoru 
un elektronikas lietošana, saldūdens muļķītei, medniecei 
līdakai, draud pilnīga izmiršana.

Fotomeistara grēksūdze

Dagdas novada Šķaunē, 
veikalā-kafejnīcā „Romis un 
com” tagad ir pieejams jau-
ns pakalpojums – skaidras 
naudas izņemšana ar Swed-
bank karti. 

Swedbank piedāvā pakal-
pojumu - klients ar savu bankas 
karti var veikalā pie kases izņemt 
skaidru naudu (līdzīgi, kā norēķi-
noties ar karti par pirkumu). Šā-
das tirdzniecības vietas var pazīt 
arī pēc īpašas uzlīmes uz veikala 
durvīm.

Kā notiek skaidras naudas 
izmaksa tirdzniecības vietās? 

Skaidras naudas izņemšana 
tiek noformēta kā atsevišķs da-
rījums pirms vai pēc iepirkšanās 
pie tirgotāja. Minimālā izmaksas 
summa ir 1 eiro cents, maksimā-
lā – 75 eiro. 

Klientam ir tiesības veikt 
vairākus secīgus naudas izņem-
šanas darījumus. Nauda var tikt 
izmaksāta gan banknotēs, gan 
monētās. Katram darījumam tiek 
piemērota bankas cenrādī noteik-
tā komisijas maksa. Tirgotājam ir 
tiesības atteikt skaidras naudas 
izmaksu, ja nav iespējams nodro-
šināt tā izpildi, piemēram, nav at-
bilstoša skaidra nauda viņa kasē.

Lai arī par skaidras naudas 
izņemšanu pie tirgotāja ir komisi-
jas maksa (0,71 EUR), tā atsver 
laika patēriņu un transporta iz-
devumus, ja cilvēks brauktu tikai 
pēc skaidras naudas uz banko-
mātu.

Tagad arī Šķaunes 
pagastā var izņemt 

skaidru naudu 
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zes numurā.

Truboviči varēja kļūt arī par 
zemniekiem tai laikā, kad Latvija 
atguva brīvību un lauksaimnie-
cība kļuva bezmaz par modes 
kliedzienu. Tolaik daudzi domā-
ja, ka atgūtajos īpašumos viss 
plauks un zels. Truboviči iesāka 
nodarboties ar graudaugiem, bet 
drīz apjauta, ka lauksaimnieciskā 
darbība nav rentabla un tehniku 
izpārdeva, bet pēdējo traktoru 
DT-25 viņiem nozaga un ar ga-
liem. Kopš bērni devās plašajā 
pasaulē, viņi vairs netur lopus, 
lai gan agrāk bija govs, cūkas un 
liels dārzs. Tagad ir tikai tūrisms.

„Ar tūrismu sākām nodarbo-
ties ne jau tāpēc, ka būtu to sav-
laicīgi plānojuši, vai tik ļoti patiktu 
ar to nodarboties,” sarunai pievie-
nojas mājas saimnieks Viktors. 
„Palūkojieties apkārt, šeit ne-
viens cits ar to nenodarbojas, bet 
iespējas taču ir daudziem! Savu-
laik, 1975. gadā, varēju izvēlēties 
arī citu vietu, kur būvēt dzīvoja-
mo māju – biju labās attiecībās 
ar vietējo varu. Praktiski šo vietu 
izvēlējos pateicoties kaimiņam, 
kurš aicināja būvēties tieši šeit, 
sakot, ka varēsim kopā doties 
makšķerēt. Kad bērni gāja skolā, 
šurp brauca tūristi no Sanktpēter-
burgas, Maskavas un izmitinājās 
iedzīvotāju mājās. Arī mums bija 
piedāvājumi izmitināt viesus uz 
vasaras laiku par labu samaksu, 
bet mēs vienmēr atteicāmies. 
Māju būvēju plašu un lielu ar 
domu, lai visiem bērniem pietiktu 
vietas, bet, kad bērni aizbrauks, 
tad noteikti būs kādi paziņas, ko 
retumis šeit ielaist padzīvoties, 
būs papildus ienākumi. 

Ja ceļotājiem no bijušās pa-
domju valsts teritorijas būtu vieg-

lāk šķērsot valsts robežu, tūristi 
šurp brauktu un viņu būtu daudz. 
Šengenas vīzu iegūt vieglāk 
un līdz ko tā ir kabatā, viņi caur 
Somiju uz citām valstīm, Latvijā 
neiegriežas. Tikmēr tie, kuri at-
brauc, saka, ka skumst pēc šīm 
vietām, jo savulaik neviena vien 
vasara pavadīta šeit, kad, bērni 
būdami, atpūtās kopā ar vecā-
kiem. Ģimenēm brauca un dzī-
voja. Saprotiet pareizi, es nesū-
dzos, mums ir bijuši tūristi arī no 
rietumvalstīm – Anglijas, Vācijas, 
Izraēlas, Itālijas, Spānijas, bet 
tādi te iegriežas retumis. Varbūt 
tāpēc, ka mēs nereklamējāmies, 
jo ilgu laiku nebija atbilstošas in-
frastruktūras. Ar laiku, kad mājā 
parādījās brīvas istabas, ierīko-
jām sākumā divas gultasvietas, 
tad četras un tagad jau ir sešas. 
Dzīvot laukā teltīs tūristi var, taču 
ienākumu no tā mums, var sacīt, 
nav. Daudz nepaņemsi, bet ap-
gādāt ar nepieciešamo vajag un 
uzmanību izrādīt arī vajag. Izde-
vīgāk, kad nakšņo telpās, bet arī 

tad, ja ciemojas ilgāku laiku. Kat-
ram jaunam ciemiņam jāuzklāj 
izmazgāta un izgludināta veļa, jā-
sakārto istaba, un tie ir izdevumi. 
Arī teritorija mums diezgan liela, 
vajag to uzturēt pievilcīgu, vajag 
remontēt laivas, jāsagādā malku 
grilam. Bet no otras puses, pa-
teicoties tūrismam, esam satikuši 

daudz interesantu 
cilvēku, ar kuriem 
risinām sadzīvis-
kas sarunas, poli-
tikā nejaucamies. 
P r i ekšvē lēšanu 
laikā nebūs korekti 
nosaukt uzvārdus, 
bet pie mums vie-
sojās arī Latvijā 
ievērojami politiķi.”

Viktors un 
Aldona vēlas, lai 
bērni pārņemtu šo 
nelielo biznesu. 
Tiesa, pagaidām 
neviens nealkst at-
griezties tēva mā-
jās, tālab vecākiem 
vismaz vēl desmit 
gadus būs jāspēj saimniekot pa-
šiem. Pensionāri par šo perspek-
tīvu nav pārāk sarūgtināti, jo šis 
darbs viņiem pa spēkam un vei-
cina interesi dzīvot pilnvērtīgi, kā 
arī pagūt atstāt pēc sevis daudz 
labā bērniem. Abi lolo cerību, ka 
pēc gadiem desmit bērni būs sa-

snieguši vecumu, kad gribēsies 
dzīvot pie dabas. Vismaz kādam. 
Šodien viņi gan vecākiem saka 
tā: „Mamma, tēti, mēs ar prieku 
šeit dzīvotu, bet šis bizness nav 
tik ienesīgs, lai uzturētu ģime-
ni!” Diemžēl. Piemēram, šī gada 
sezona izrādījās ļoti īsa, vēl tiek 
liktas cerības uz rudens pusi, bet 
diez vai visas vietas visu rudeni 
būs aizpildītas...

Ja Aldona pamatā gādā par 
viesu labsajūtu, tad Viktors — par 
izklaides iespējām. Ugunskura 
vieta, šašliku grils, izbraucieni 
laivā ir pats par sevi, bet galve-
nā odziņa – makšķerēšana. Pats 
ir aizrautīgs makšķernieks, tā-
lab arī viesus ir ar ko pārsteigt. 
Viktoram pieder daži iespaidīgi 
personiskie rekordi – ar spinin-
gu noķertas divas 13 kilogramu 
smagas līdakas, pērn un aizpērn. 
Tika izvilkta arī ne pārāk smaga 
(6,5 kg), bet gara līdaka — 98 

cm. Pērn uz Līgo noķēra 4,6 kg 
smagu zandartu – Ežezerā šo 
zivju nav daudz un vajag lielas 
prasmes, lai tiktu pie laba loma. 
Tūristi- makšķernieki Viktoram 
parasti jautā ezera dziļumu tai 
vai citā vietā, interesantākās 
makšķerēšanas vietas, kur zivju 
vairāk? Profesionāli makšķerēt 
gribošu ir maz, ja tādi trāpās, tad 
nākas ņemt talkā motorlaivu, lai 
aizvestu līdz tālākām vietām. Lie-
lākoties tūristi šo hobiju piekopj 
tikai kā vienu no atpūtas veidiem 
— noķēru - labi, ja nē, arī nepār-
dzīvo. Vispārzināms, ka zivis va-
kar ķērās un rīt noteikti ķersies.

„Gadījās man reiz pārbie-
dēt savu mazdēlu, kuram tolaik 
bija 13 gadu,” Viktoram netrūkst 
makšķernieka stāstiņu. „Pirmo-
reiz braucām kopā makšķerēt un 
man pieķērās 13 kg līdaka. Izlēca 
no ūdens, uztaisīja svecīti. Milzī-
ga — 1,25 metrus gara. Mazdēls 
saka: „Ņemšu ķeseli!” „Nē, ar to 
nekas nebūs līdzēts,” norādīju uz 
citu zvejas rīku. „Liec to tai mutē 
vai žaunās!” Ar trešo piegājienu 
viņam tas izdevās, bet es nepa-
spēju visu paskaidrot. Viņš sēdē-
ja uz sola, tuvāk bortam un vilka 
zivi uz sevi, bet tai mute vaļā, kas 
vārda tiešā nozīmē virzās virsū 
puikas galvai un es tur neko ne-
varu palīdzēt. Tomēr līdaku puika 
neatlaida, izvilka. Man neko ne-
teica, bet vecmammai pačukstē-
ja: „Ar vectēvu vairs makšķerēt 
nebraukšu!” Gadās arī citādi inte-
resanti piedzīvojumi.” 

Juris ROGA
Autora foto

Savs darbs, savas idejas, pašu piedzīvotais

Ja ceļotājiem no bijušās padomju valsts teritorijas būtu vieg-
lāk šķērsot valsts robežu, tūristi šurp brauktu un viņu būtu 
daudz. Šengenas vīzu iegūt vieglāk un līdz ko tā ir kabatā, 
viņi caur Somiju uz citām valstīm, Latvijā neiegriežas. Tikmēr 
tie, kuri atbrauc, saka, ka skumst pēc šīm vietām, jo savulaik 
neviena vien vasara pavadīta šeit, kad, bērni būdami, atpūtās 
kopā ar vecākiem.

Projekts tika atbalstīts, un jūnija sākumā, 
pirms izlaiduma balles skolēni ķērās pie dar-
ba. Sākotnēji bija jāizrok puķu dobē esošie 
augi un tie jāpārstāda citur. Pēc šī darba tika 
iegādāti dekoratīvie augi un materiāli augsnes 
uzlabošanai. Un tad sekoja pats galvenais - 
puķu dobes sagatavošana un augu stādīšana 
pie iemīļotās skolas logiem. Skolēniem pa-
līdzēja arī viņu vecāki: Ligita Pobudina, Zoja 
Terentjeva, Sergejs Jančevskis un Aleksandrs 
Purpišs.

Šobrīd vēl nav skaidri redzams šīs iece-
res rezultāts - puķu dobē ir izveidotas 3 da-
žādas zonas - zaļā, kur rotāsies četras tūjas, 

pelēkā ar sudrabaino krūmveida īvi un viole-
tais tonis parādīsies, kad uzziedēs spirejas. 
Pēc kāda laika puķu dobe plauks un zels tieši 
tā, kā tas bija iecerēts, pagaidām dekoratīvie 
augi pieņemas spēkā un acis priecē rudens 
košie vēstneši - samtenes.

Bijušie devītklasnieki saka lielu paldies 
par palīdzību šādas neparastas dāvanas 
izveidošanā Ditai Laurei, Inārai Dzalbei un 
Inetai Danovskai. Un, protams, milzīgs pal-
dies Krāslavas novada domei par finansiālu 
atbalstu!

Natālija ZDANOVSKA
Foto no skolas arhīva

Bijušie devītklasnieki 
veido savu vidi

Aprīlī ziņojām, ka Latgalē 
bija reģistrēti vairāki desmiti ve-
losipēdu zādzības fakti. Šobrīd 
šīs skaits ir sasniedzis jau vairā-
kus simtus. Diemžēl varam seci-
nāt, ka cilvēki ne pārāk atbildīgi 
un piesardzīgi izturas pret savas 
mantas drošību, bieži vien pa-
ļaujoties uz veiksmi un apkārtējo 
godprātību, kad bez pieskatīša-
nas tiek atstāti dārgi velosipē-
di. 

Ņemot vērā to, ka Latgalē 
joprojām vērojams velosipēdu 
zādzību skaita palielinājums, po-
licijas vēlreiz vēlas atgādināt par 
dažiem pamatprincipiem velosi-
pēdistu drošībai. 

Vietas, no kurām visbiežāk 
notiek velosipēdu zādzības:
•	 tirdzniecības centru stāvlauku-

mi;
•	 daudzīvokļu namu pagalmi, 

kāpņutelpas, pagrabtelpas, 
balkoni un šķūnīši;

•	 velosipēdu novietnes pie valsts 
un pašvaldību iestādēm;

•	 privātmāju pagalmi.
•	 Pēc velosipēda iegādes:
•	 pieraksti tā datus;
•	 nofotografē savu velosipēdu;
•	 padari velosipēdu iespējami 

atpazīstamu, aplīmējot to ar 
gaismu atstarojošām plēvēm, 
krāsainiem elementiem utt.;

•	 interesējies pie sava velotirgo-
tāja par iespējām reģistrēt savu 
velosipēdu datu bāzē. Velosi-

pēdu reģistrācija ir brīvprātīga, 
bet ieteicama (vairāk info www.
csdd.lv).

Šādi rīkojoties, nepiecieša-
mības gadījumā, palīdzēsi polici-
jas darbiniekiem atrast un identi-
ficēt velosipēdu!

Ievēro šādus nosacījumus: 
•	 neatstāj velosipēdu bez uzrau-

dzības;
•	 novieto velosipēdu sev labi 

pārredzamā vietā;
•	 atstājot velosipēdu kāpņu tel-

pā vai pagrabā, ja iespējams, 
pieslēdz to pie kāda stacionā-
ra objekta (radiatoriem, metāla 
konstrukcijām u.c.);

•	 neatstāj vairākus velosipēdus 
vienā telpā, jo, kā liecina dau-
dzi gadījumi, vienlaicīgi tiek 
nozagti arī divi un vairāk velo-
sipēdi;

•	 izvēlies un izmanto kvalitatīvas 
velosipēdu pretaizdzīšanas ie-
kārtas (atslēgas);

•	 ja velosipēds ir dārgs, to var 
padarīt mazāk iekārojamu sve-
šām personām, noņemot fir-
mas uzlīmes.

Ja tomēr ir notikusi velosi-
pēda zādzība, policija aicina 
par to ziņot tuvākajā polici-
jas iecirknī. Krimināllikums 
paredz sodu par noziedzīgā 
kārtā iegūtas mantas, tajā 
skaitā velosipēda, pirkšanu 
vai pārdošanu.

Policija atgādina kā 
pasargāt velosipēdu 

no zādzības

Laikam katrā mācību iestādē ir tradīcija - klase, kas, pabeidzot skolu, 
atstāj par piemiņu kādu dāvanu. Kāds dāvina grāmatas, albumus, kāds 
palmas podos vai magnetafonus, bet “Varavīksnes” vidusskolas 2013. 
gada devītās klases absolventi pasniedza skolai neierastu un oriģinālu 
dāvanu. Viens no audzēkņiem - Ričards Pobudins - izstrādāja projektu 
“Skolas puķu dobe”, ko veiksmīgi aizstāvēja Latgales reģionālajā maz-
pulku darbu skatē. Pēc tam puisis organizēja 46 devītklasnieku darba 
grupu. Visi kopā uzrakstīja un iesniedza projektu Krāslavas novada do-
mes izsludinātajā konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”. 
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Skaistas pagastā

531.81 eiro apmērā. 
Projekta koordinatore Gun-

dega Grišāne pastāstīja, ka visus 
desmit grupas dalībniekus vieno 
piederīgie, kuri apbedīti Bebrišu 
kapos. Katru gadu kopā tiek veikts 
liels darbs, lai kapsētu sakoptu un 
uzturētu kārtībā, bet ar katru gadu 
dzīvo radinieku, kuri atbrauc, pa-
liek arvien mazāk. Apbedījumi 
Skaistas pagastā Bebrišu kapsētā 
ir kopš 19. gadsimta, tā kā apbe-
dīto radinieku ar katru gadu paliek 
arvien mazāk, ir sarežģīti uzturēt 
kapus kārtībā. Vecais Lūgšanu 
namiņš savu laiku bija nokalpojis 
– tā kā koka konstrukcijas sapu-
va, namiņš sašķiebās un draudē-
ja sabrukt. Arī lielais krusts, kas 
balsta namiņu, bija savu laiku no-
kalpojis. Tādejādi projekta mērķis 
un iedzīvotāju grupas galvenais 
uzdevums bija sakārtot Skaistas 

pagasta Bebrišu kap-
sētas centrālo laukumu: 
atjaunot lūgšanu nami-
ņu un lielo kapu krustu 
kapsētas teritorijā.

Tamdēļ tika ie-
gādāti nepieciešamie 
būvmateriāli, nojaukts 
vecais lūgšanu namiņš 
un krusts, uzbūvēts jau-
ns namiņš un krusts, kā 
arī lab- iekārtota namiņa 
teritorija. Rezultāts iepriecināja vi-
sus — kapsētas kopskats kļuvis 
krietni pievilcīgāks nekā līdz šim, 
cilvēki jūtas drošībā lūgšanu laikā 
un pats galvenais, ka ieguvēji ir 
visi radinieki, kuru piederīgie atdu-
sas šajā kapsētā.

G. Grišāne: “Papildus šiem 
darbiem salabojām arī kapu vār-
tus – tika iebetonēti metāla stabi, 
kuriem pieskrūvēja vārtu kons-

trukciju, kurai nav nekādas vai-
nas, vienīgi koka balstu apakšējā 
daļa bija sapuvusi. Visus darbus 
praktiski paveica triju apdzīvoto 
vietu – Ļaksu, Povrišķu un Ber-
nišķu iedzīvotāji. Sevišķi lielu 
ieguldījumu projekta realizācijā 
deva Aivars Grišāns un Vladislavs 
Zukuls. Krustu un jauno lūgšanu 
namiņu kapusvētkos, 16. augus-
tā, iesvētīja draudzes prāvests P. 
Odiņš.”                     

Pārvaldes vadī-
tāja Gundega Grišā-
ne pastāstīja, ka 
pagasta pārvaldes 
divstāvīgā ēka vairs 
nav apdzīvota. To 
bija plānots pārdot 
izsolē, bet šobrīd 
ēkas telpas tiek iz-
mantotas komunālās 
saimniecības vaja-
dzībām un tur uzgla-
bā darbam nepiecie-
šamo tehniku. 

Ieguvums no 
pārcelšanās uz citu 
vietu ir visu skolas 
telpu lietderīga iz-
mantošana un ēku uzturēšanas 
izdevumu samazinājums. Jauna-
jā vietā pārvaldes speciālisti va-
rēja izvietoties ērtāk. 

Nekādas jaunas mēbeles 
vai orgtehnika netika iegādāta, 
gan galdi, gan krēsli, gan skap-
ji un cits aprīkojums ir tas pats, 
kas bija vecajā vietā. Ieguvums 

ir arī iedzīvotājiem, sevišķi gados 
veciem, jo krietni uzlabojusies 
piekļūšana speciālistiem. Iepriek-
šējā vietā apmeklētāji bija spiesti 
kāpt otrajā stāvā pa stāvām un 
šaurām kāpnēm. Gados veciem 
ļaudīm tas bija ļoti smags pār-
baudījums.

Dievam tīkams darbs
Vislielākie ieguvēji – 

 gados veci cilvēki
Augusta vidū uz Skaistas sākumskolas ēkas brīvajām tel-
pām pārcēlās pagasta pārvalde un Skaistas feldšeru vec-
māšu punkts. Pagasta pārvaldes speciālisti izmitināti ēkas 
pirmā stāva rietumu spārnā un darbu jaunajā vietā uzsā-
ka klusiņām — bez lielas pompozitātes. Jaunas izkārtnes 
kabinetiem gan tika atvestas un piestiprinātas ar nelielu 
nokavēšanos, taču vietējiem iedzīvotājiem šī aizķeršanās 
problēmas nesagādāja. 

Skaistas feldšerpunktā strā-
dā divi speciālisti — ārsta palīgs 
Zita Ponomarjova un ambulato-
rās aprūpes māsa Aļona Oleh-
no. Zitai medicīnas lauciņā ir 32 
gadu pieredze, Aļona kā mediķis 
nostrādājusi jau 21 gadu. Feld-
šere strādā nepilnu darba laiku, 
viņai nav pilna slodze, savukārt 
medmāsai ir pilna slodze un tāda 

kārtība pastāv, kopš tika izveidots 
novads. Pacientus pieņem arī ģi-
menes ārste no Krāslavas Jeļena 
Krasņikova, kura šurp ierodas 
vienu reizi nedēļā un kuru par 
savu ģimenes ārsti izvēlējušies 
vairākums pagasta ļaužu. 

Abas mediķes pastāstīja, ka 
pārceļoties uz jaunajām telpām, 
pacientu skaits palicis nemainīgs, 

toties bija tādi cilvēki, kuri feldšer-
punktu apmeklēja intereses vadīti 
– gribēja redzēt, kā mediķi iekār-
tojušies jaunajā vietā.  Mediķiem 
nebija slikti arī iepriekšējā vietā, 
bet jaunajā ir viens būtisks iegu-
vums — plaša uzgaidāmā telpa. 
Vecajā ēkā cilvēki bija spiesti gai-
dīt rindā uz pieņemšanu ļoti šau-
ros apstākļos. Citādi nekā jauna 
nav: medicīniskais aprīkojums, 
mēbeles, datortehnika un citas 
lietas ir tās pašas, kuras lietoja 
vecajā ēkā. Viss darbam nepie-
ciešamais tika sapirkts pirms da-
žiem gadiem, kad Skaistas feld-
šerpunktu gatavoja sertifikācijai.

Zita: “Vasarā vienmēr cilvēku 
plūsma uz feldšerpunktu ir mazā-
ka nekā citos gadalaikos. Visbie-
žāk pacienti pie mums griežas 
ar saaukstēšanās slimībām, ne-
trūkst sūdzību par kustību-balsta 
aparāta problēmām, liels ir spon-
dilozes sirdzēju skaits un tādu, 
kuriem paaugstināts arteriālais 
spiediens. Protams, ir arī citas, 
retākas sūdzības. Mūsu feldšer-
punktā iegriežas arī tūristi un citi 
viesi. Svešinieki visbiežāk iegrie-
žas ar lūgumu noņemt ērces un 
apārstēt sadzīves traumas. Ērces 
šogad visvairāk pieķērās maijā 
un jūnijā. Mums Skaistā neviens 
nebija saslimis ar encefalītu, bet 
Laima slimība bija gan. Laima ir 
ārstējama ar antibiotikām, pret to 
nav potes. Savukārt ērču encefa-

līts ir ļoti smaga slimība, obligāti 
vajag potēties, bet problēma ir tā, 
ka šī vakcīna ir dārga un ne katrs 
var atļauties to iegādāties. 

Iedzīvotāju kopējo veselības 
stāvokli raksturo fakts, ka mūsu 
kontingents noveco, jaunatne 
pamatā aizbrauc projām, līdz ar 
to arī bērnu dzimst maz, parasti 
tie ir daži jaundzimušie gada lai-
kā. Vienīgi pērn Skaistas pagastā 
piedzima desmit bērni, šī ir pir-
mā reize pēdējo 19 gadu laikā! 
Vairāk par 10 bērniem piedzima 
1994. gadā.”

Skaistas feldšerpunkta me-
diķu pakalpojumi jebkuram ie-
dzīvotājam ir pieejami par velti, 
vienalga, vai tās ir mājas vizītes 
(transportu pēc 
vajadzības un ie-
spējām nodrošina 
pagasta pārval-
de), patronāžas, 
pieņemšana, pro-
cedūras. Izņemot 
vizīti pie ģimenes 
ārsta, par ko ir jā-
maksā, ja vien nav 
iegādāta veselības 
apdroš ināšanas 
polise, kas apmak-
sā šo pakalpojumu 
(mūspusē iedzīvo-
tāji plaši izmanto tā 
saucamo “rozā grā-
matiņu”). 

Tikai ģimenes 
ārsts var dod no-
rīkojumu pie spe-

ciālista, feldšerpunkta mediķiem 
šādu tiesību nav. Kad dakteris 
nav uz vietas, abas mediķes rī-
kojas pēc situācijas: ja ir neat-
liekams gadījums, izsauc neat-
liekamo medicīnisko palīdzību, 
ja redz, ka pacienta sūdzība nav 
pašu kompetencē un nepiecie-
šams norīkojums pie speciālista, 
aicina cilvēku apmeklēt ģimenes 
ārstu Krāslavā, vai sagaidīt ārsta 
pieņemšanas dienu šeit feldšer-
punktā, protams, ja vien ir iespē-
jams tik ilgi gaidīt. Skaistā jau 
sen nav aptiekas, pēc medika-
mentiem cilvēki diemžēl ir spiesti 
braukt uz pilsētu.

Lappusi sagatavoja 
Juris Roga

Skaistas mediķu ikdiena

Skaistas feldšeru vecmāšu punkts izmitināts sākumskolas 
ēkas austrumu spārnā, un, atšķirībā no pagasta pārval-
des, tam ir atsevišķa ieeja un ir nodrošināta feldšerpunkta 
pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslā. Ir uzgaidāmā telpa, pro-
cedūru istaba, pacientu pieņemšanas kabinets, tualetes 
atsevišķi personālam un klientiem, kas ir aprīkotas tā, lai 
tualeti var izmantot arī apmeklētājs ratiņkrēslā.

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Nemiera gariņi” no 
Skaistas pagasta realizēja savu projektu “Skais-
tas pagasta Bebrišu kapu lūgšanu namiņa atjau-
nošana”, kura pieteikums tika iesniegts projektu 
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013” un 
guva Krāslavas novada domes finansiālu atbalstu 
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 10. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Zoodārzu mazuļi 
10.35, 13.50, 15.00 Top-Shop 
10.50 Aizliegtais paņēmiens
11.35 Latvija var! 
12.05 Skats no malas
12.35 Ielas garumā
13.05 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.05 Džeronīmo Stiltons 
14.30 Raķetēni
17.15, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.33 Sporta ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 100 krēslu
22.30 Zebra
22.45 Es dzīvoju koka mājā
0.00 1:1
0.50 Valdība
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 0.55 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Pa karstām pēdām 
9.30, 15.30 Mana ģimene
10.35 SeMS 
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Jūrā un krastā
12.30 Rūpes par tevi
12.50 LTV - 60
16.30, 23.30 UEFA 2016
18.35 Punkti virs i
19.35 Sieviete pasaules malā
20.35 1000 jūdzes Kambodžā
21.05 Visuma izpēte 
22.00, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.30 Strongman Champions League 
2014 Latvia
0.00 Pēdējais liecinieks
5.00 Globalizācija 3000

LNT
6.10 Zīlniece

6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.35 Karamba!
10.00 Mf. Dzīves vidū
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
17.40 Vislatvijas Spēka diena
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Radinieki
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Smieklīgākie videokuriozi 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.30, 13.35 Transformeri

7.55, 17.55 Radu būšana
9.00, 1.05 Medikopters
10.00 Bagātnieku dakteris 
11.00 Atradējs
12.00, 5.40 Tikko precējušies
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.00 Alkas pēc laimes
16.00, 20.20 Garšas mednieki
16.50, 0.40 Voroņini
19.00, 3.30 TV3 Ziņas
19.30, 4.00 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Reiz sensenos laikos 
23.40 Mahinatori
2.45 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.55 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri 9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.45 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.05 Mf. 13 spoki

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 Mūsu tēma
9.10 6 kadri
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.50 Kriminal+
14.45 Mf. Ārpus likuma
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.10 Vācietis
1.15 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Laulība mantojumā
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!

9. septembrī Ir iemesls!

Romas impērija, mūsuprāt, ir 
liela un varena valsts, kuras armi-
ja, brīnišķīgi apmācīta un organi-
zēta, uzturēja kārtību milzīgā teri-
torijā. Atmiņā ataust vesela virkne 
valsts darbinieku, imperatoru un 
pulkvežu, filozofu 
un dzejnieku. Ar 
Romas impēriju ir 
saistīta arī jēgpilnā 
un prātīgākā tiesī-
bu sistēma... Bet tā 
nav bijis vienmēr...

Mūsu ēras tre-
šajā gadsimtā Lie-
lā Romas impērija 
sastāvēja no trim 
spēcīgām valstīm. 
Uz to laiku Romas 
austrumu provin-
ces, kā arī valsts 
ziemeļrietumu daļa 
faktiski nebija atkarīga no cen-
tra. Barbari grauzās iekšā ne tik 
senā kolosa nevarīgajā ķermenī, 
impērijas vidienē pastāvīgi notika 
iekšējie konflikti, sazvērestības 
mijās ar nāvessodiem, bet nā-
vessodi – ar jaunām sazvērestī-
bām... 

Imperatori mainījās tik bieži, 
ka armija, īpaši leģioni, kas bija 
izvietoti valsts nomalēs, nespēja 
sekot līdzi valsts maiņai, vēl jo 
vairāk tādēļ, ka situācija valstī 
nekļuva labāka... Leģioni, kas 
bija izvietoti tuvāk Romai, vairāk 
nodarbojās ar politiskām intrigām 
nekā ar saviem tiešajiem pienā-
kumiem. Impērija acīmredzami 
dzisa...

Aureliāns nebija dižciltīgu 
ģimeņu pārstāvis, vēl jo vairāk 
– viņa tēvs bija vienkāršs zem-
nieks, kas strādāja uz senatora 
Aurēlija zemes, bet māte „strādā-
ja” par priesterieni „Neuzvaramās 
saules” templī, impērijā bija arī 
tāds kults. Nākamais imperators 
piedzima Dalmācijā (tagadējās 
Horvātijas teritorija) vai Dakijā 
(tagadējās Rumānijas teritorija). 
Zemnieka un priesterienes dēlam 
karjeru impērijā varēja veidot ti-
kai vienā veidā – parādot savus 
pulkveža talantus, tāpēc Aureliā-
nu atdeva dienestam armijā. Un 
izrādījās veiksmīgi!

Pārējo vidū atšķīrās ar nere-
dzētu fizisko spēku, viņam patika 
izdzert spaini vīna un izrādīties 
ar savu rijību; Aureliāns drīz vien 
armijā atrada sev draugus un ko-
pumā kļuva par autoritāti tādiem 
pašiem kā viņš – drošsirdīgiem 

Romas kareivjiem. Bet atšķirībā 
no citiem, kam patika asiņainas 
cīņas un vardarbīga pārmērīga 
dzeršana, nākamais imperators 
sevi parādīja kā teicams koman-
dieris un sevī atklāja pulkveža 

talantu.  Karjera 
attīstījās... Beidzot 
imperators Klaudijs 
II iecēla Aureliānu 
par visu karapul-
ku, kas dodas cīņā 
pret gotiem, kas 
Romu apdraudēja 
no ziemeļiem, ko-
mandieri. 

I m p e r a t o -
ru Klaudiju nāve 
pārsteidza pēkšņi 
(bieži dzirdama 
frāze, it kā nāve 
varētu būt gaidī-

ta). Mēris, kas sasniedza armi-
ju, skāra arī pašu valdnieku... 
Līdzko ziņa par nāvi sasniedza 
leģionus, kas bija Aureliāna 
pakļautībā, zaldāti uzreiz savu 
priekšnieku iecēla par Varenās 
impērijas valdnieku. 

Bet viss nebija tik vienkār-
ši... Romā šajā sakarā bija savas 
domas. Senāts par imperatoru 
iecēla Klaudija brāli Kvintillu. Ne-
laimīgajam valdīšanai bija lemtas 
vien 17 dienas. Viņš bija pārlieku 

stingrs attiecībā pret zaldātiem, 
bet šie jau bija paspējuši aizmirst 
līdzīga veida stingrību un prasī-
bas. Cerot uz bezrūpīgāku dzīvi, 
leģioni nolēma pāriet „sava pui-
ša” Aureliāna pusē. Kad Kvintills 
saprata, ka viss ir beidzies, viņš 
lūdza savam dakterim, lai tas 
pārgriež vēnas... Tādi laiki, neko 
nepadarīsi..

Jaunais imperators, kā  iz-
rādījās, bija ne vien labs pulk-
vedis, bet arī prātīgs valdnieks. 
Protams, vēsturē viņš palika kā 
„Romas impērijas atjaunotājs”, 
viņam izdevās savaldīt barbarus 
Ziemeļos un Rietumos, kā arī at-
karot visas austrumu provinces, 
iegūstot izaicinošo un augstprātī-
go Palmīras carieni Zenobiju, un 
pie reizes arī sev pakļaujot Sīriju 

un Ēģipti. 
Līdz ar ārējām uzvarām bija 

arī iekšējās uzvaras. Vienkārši 
kareivīgi (galvu nost un viss) at-
risinot visas senāta intrigas, Au-
reliāns impērijā panāca iekšējo 
stabilitāti. Noorganizēja reliģisku 
reformu, aktīvi propogandējot 
„Neuzvaramās saules” kultu (25.
decembrī – Romas saules pielū-
dzēju galvenos svētkus vēlāk no-
mainīja Ziemassvētki), lai valstī 
būtu vienota reliģija. Nostiprinā-
ja Romas mūrus, radīja aizsar-
dzības sistēmu Itālijas ziemeļos 
(dažas daļas ir saglabājušās 
līdz mūsdienām). Noorganizēja 
monētu reformu, palielinot sud-
raba masu monētās, kā arī sāka 
zelta monētu izdošanu. Mainīja 
armiju, palielinot jātnieku skaitu, 
izveidojot dažus jaunus leģionus, 
kuru vidū pirmo reizi bija pilnīgi 
„barbaru” leģioni (noformēti no 
bijušajiem ienaidniekiem). Lai at-
vieglotu vienkāršo romiešu dzīvi, 
imperators pavēlēja uz ielām dalīt 
maizi un gaļu tiem, kam tā ir ne-
pieciešama, atbrīvoja vīndarus 
no nodokļiem, kā rezultātā cena 
vīnam strauji samazinājās. Ne-
žēlīgi cīnījās pret kukuļņēmējiem 
un negodīgiem ziņnešiem. Tauta 
dievināja savu imperatoru... 

Bet, lūk, armija skuma pēc 

valsts apvērsuma... Šoreiz im-
pērijas likteni noteica gļēvais, bet 
viltīgais imperatora  lietvedis... 
Aureliānu pārtvēra vienā no kara-
gājieniem un, uzbrūkot no mugur-
puses, nodūra... 

Taisnības labad jāsaka, ka 
imperatoram – zemniekam bija 
arī daudz vājību... Viņš bija pir-
mais, ko iecēla ne vien par pa-
vēlnieku, bet arī par dievu, viņš 
pirmais uz galvas sāka nēsāt 
diadēmu, tas ir, kroni... Bet tas 
tā, sīkumi... Pēcteči ilgi atcerējās 
Aureliānu ar pateicību par dažu 
gadu stabilitāti un cerību tajā lai-
kā, kad Varenās impērijas vēstu-
re bija tik tuvu norietam...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Romas imperatora Aureliāna (pirms 
1800 gadiem) dzimšanas diena

Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvalde informē, ka Saeimas 
vēlēšanās 2014. gada 4. oktobrī 
Latvijas pilsoņi varēs piedalīties, 
uzrādot:

1) pasi vai
2) personas apliecību kopā ar 
vēlētāja apliecību.

Ja Jūs līdz 2014. gada 11. 
septembrim nebūsiet pieteicies 
pases saņemšanai, Jums tiks iz-
gatavota vēlētāja apliecība, kuru 
no 2014. gada 22. septembra līdz 
3. oktobrim bez maksas varēsiet 
saņemt tajā Pārvaldes teritoriāla-

jā nodaļā, kurā saņēmāt perso-
nas apliecību.

Ja vēlaties vēlētāja apliecību 
saņemt citā Pārvaldes teritoriā-
lajā nodaļā, tad līdz 2014. gada 
22. septembrim Jums jāiesniedz 
attiecīgs iesniegums Pārvaldē 
Čiekurkalna 1. līnija 1, korpuss 3, 
Rīgā, LV-1026. 

Vēlētāja apliecības saņem-
šanai jāuzrāda Jums izsniegtā 
personas apliecība.

Sīkāka informācija pa tālruni 
8300.

Augusta nogalē Jēkabpilī 
noslēdzās Latgales futbola čem-
pionāts U-7, kurā piedalījās arī 
futbola kluba Krāslava U-7 grupas 
futbolisti. Spēles notika trijās kār-
tās: 26. jūnijā un 8. augustā Dau-
gavpilī, 26. augustā Jēkabpilī. 

Pirmās kārtas visās trijās 
spēlēs Krāslavas komanda uz-
varēja savus pretiniekus no BFC 
Daugava. Otrajā kārtā BJSS Rē-
zekne komandai mūsējie zaudēja 
ar rezultātu 1:3, bet pieveica ma-
zos futbolistus no SS Jēkabpils ar 
rezultātu 2:0. Pēc otrajā kārtā no-
spēlētajām spēlēm mūsu futbolis-
ti ierindojās trešajā pozīcijā starp 
deviņām čempionāta komandām. 
Trešajā kārtā mums bija jānova-
da trīs spēles ar pretiniekiem no 

BFC Daugava, kuriem ir lielāka 
pieredze, jo viņi vairākkārt ir pie-
dalījušies valsts mēroga turnīros 
un čempionātos. Šīs spēles bija 
sīvas, mēs cīnījāmies un pretinie-
kiem nepadevāmies. Vienu spēli 
zaudējām 0:3, otru uzvarējām 
3:2, bet pēdējo izšķirošo čempio-
nāta spēli nospēlējām neizšķirti 
1:1. Kopumā Latgales futbola 
čempionātā 2014 futbola klubs 
Krāslava U-7 ieņēma ceturto vie-
tu. Ar to mēs apsveicam futbolis-
tus, treneri un visus līdzjutējus. 
Paldies visiem, kuri mūs atbalsta. 
Lai futbola kluba Krāslava futbo-
listu sasniegumi priecē pilsētas 
un novada iedzīvotājus. Futbo-
lam Krāslavā būt!

Mazo futbolistu vecāki

PMLP atgādina

Jaunie futbolisti vasaru noslēdz 
ar labiem sasniegumiem

Sports

Lai atvieglotu vienkāršo romiešu dzīvi, imperators pavēlēja 
uz ielām dalīt maizi un gaļu tiem, kam tā ir nepieciešama, 
atbrīvoja vīndarus no nodokļiem, kā rezultātā cena vīnam 
strauji samazinājās. Nežēlīgi cīnījās pret kukuļņēmējiem un 
negodīgiem ziņnešiem. Tauta dievināja savu imperatoru... 

Laikraksta “ Ezerzeme” 
redakcija 

pieņem 
 SLUDINĀJUMUS

darbadienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālr. 65681464.

Pievienojies mūsu 
lasītāju pulkam!

3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 

 informāciju!
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CETURTDIENA, 11. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Zoodārzu mazuļi 
10.35, 13.45, 15.00 Top-Shop 
10.50 Apokalipse
11.50 De facto
12.30 Citādi latviskais 
13.00 Kas var būt labāks par šo?
13.30 Zebra
14.05 Džeronīmo Stiltons 
14.30 Kas te? Es te! 
17.15, 19.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Flemings, vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
0.05 Aizliegtais paņēmiens
0.50 Priekšvēlēšanu speciālizlaidums 
100 krēslu
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Pa karstām pēdām 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50 LTV - 60
15.30, 2.00 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainojumiem
20.05 Drosmīgās pārmaiņas
20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.00 Ātruma cilts

22.10 Piedzīvojums dabā
22.40, 5.30 Motociklisti
23.10 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
23.40 Visuma izpēte 
0.30 Autosporta programma 
1.00 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Karamba!
10.05 Mf. Skaistās krāpnieces
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
17.40 Vislatvijas Spēka diena
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā
21.15 Lauku sēta
22.15 Dabas stihiju varā 
23.10 Mf. Astotā lappuse
1.40 Mf. Skaistās krāpnieces
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.00 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.35, 13.35 Transformeri
7.55, 17.55 Radu būšana
9.00 Medikopters
10.00 Ekstrasensu cīņas 
11.30 Voroņini
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.15 Alkas pēc laimes
16.00, 20.20 Garšas mednieki
16.50 Voroņini
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu

21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Džeks Rīčers
0.50 Kinomānija 
1.20 Overtime TV
3.00, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 1.10 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Uzraugs
0.05 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.20 Kriminal+
14.45 Mf. Savi bērni
18.50 Ziņas
20.00 Mf. Ciemiņš
22.00 Vakars@22
23.10 Vācietis
0.50 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Laulība mantojumā. Dejas uz 
oglēm
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Mf. Labās rokas. 
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.15 Zvaigžņu lietus
1.40 Mf. Barhanovs un viņa mie-
sassargi
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.20 Skatīties visiem!
7.25, 1.05 Brīvais laiks
7.55 Pasaules noslēpumi 
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Armagedona varenie noslē-
pumi
14.15 Iesūdzi mani!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
0.45 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Staļina pieņemtais dēls
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
21.45 Es tevi nekad neaizmirsīšu
23.40 Savienības nostalģija
0.35 Upe Ugrjum
2.00 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
20.30, 18.00, 1.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports

11.10 Fazenda
12.00 Laulība mantojumā. Dejas uz 
oglēm
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Labās rokas
23.05 Ēdiens, ceļš, rokenrols
23.55 Mf. Līgavainis pēc sludinājuma

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpi-
nājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vilku vasara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.30 Sports
0.40 Valsts padomnieks

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.55, 22.50 Kulinārs
12.05, 21.40 Virtuozi
13.30 Karsts ūdens
13.50, 18.50 Universitāte
14.55, 19.25 Interni
16.05 Raidījums
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
21.00 Reālā pasaule
21.25 KENO

PIEKTDIENA, 12. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris 
9.30, 16.05 Zoodārzu mazuļi 
10.30, 13.15, 15.00 Top-Shop 
10.45, 1.55 Mūsu Čārlijs 
12.25 1:1
13.30 Vides fakti
14.00 Brīnumskapja skola
14.30 Kas te? Es te! 
15.15 Kāpēc esmu viens? 
18.00, 23.15 Ziņas
18.45 100 krēslu
19.00 Imanta Ziedoņa Kurzemīte pēc 
45 gadiem
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014
21.35 Nemiers
23.30 Jaunie laiki Šķērsielā
1.05 Flemings — vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
3.25 Sporta studija
4.05 Firmas noslēpums
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 2.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Pa karstām pēdām 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 2.30 LTV - 60
15.30, 5.00 Pie stūres
18.35 Personīga lieta
20.05 Pasaules stāsti
20.35 Anekdošu šovs 

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Mf. Labās rokas. 
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.25 Mākslas filma
2.50 Mf. Pēdējais upuris 5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.10 Skatīties visiem!
7.30, 1.10 Brīvais laiks
8.05 Apziņas vētra
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!

18.40 Drošs līdzeklis
20.50 Armagedona varenie noslē-
pumi
0.00 Dokumentālais specprojekts
0.50 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Diagnoze: ģēnijs
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.40 Arābu pavasaris
0.35 Mf. Upe Ugrjum

1.50 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda
12.00 Laulība mantojumā
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem 16.15 Labdien
16.50 Precamies! 18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Labās rokas
23.05 Vakars ar I.Urgantu

23.45 Mf. Praktiskā maģija

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpi-
nājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vilku vasara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma

23.40 Aktuāla intervija 0.25 Sports
0.40 Valsts padomnieks

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Div ar pus pavāri
10.45, 22.55 Kulinārs
11.55, 21.40 Virtuozi
13.05 Augstāk par jumtu
13.40, 18.50 Universitāte
14.45, 19.50 Interni
15.50 Reportieris
17.50, 0.05 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36
21.30 KENO
0.00 Gribu nokļūt televīzijā!

21.05 Eiropa koncertos
22.00 Mf. Stokholmas austrumos
23.45 Grupas Pērkons koncerts 
5.30 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 2.00 Dzīvīte 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Karamba!
10.05 Mf. Skaistās krāpnieces
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
17.40 Vislatvijas Spēka diena
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.15 Mf. Sabiedrības ienaidnieki
4.40, 5.40 Bernards
5.50 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 12.00 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.35, 13.35 Transformeri
7.55 Radu būšana
9.00, 1.10 Medikopters
10.00 Kings un Maksvela
11.00 Atradējs
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.05 Alkas pēc laimes
16.00 Garšas mednieki
16.50, 0.45 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
20.20 Valstī viss ir kārtībā 
21.00 Mf. Mistera Bīna brīvdienas
22.50 Mf. Doms Hemingvejs

2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.45 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.40, 17.45 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15 Radu būšana 
18.50, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Iepazīstieties, Robinsoni!
21.50 Mf. Nevainojams plāns
0.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.10 6 kadri
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40 Kriminal+
14.45 Mf. Ciemiņš
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Mf. Neprātīgais novembris
1.40 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Laulība mantojumā. Dejas uz 
oglēm
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.10 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Balss

23.55 Vakars ar I.Urgantu
0.50 Euronews
1.35 Mf. Širļi mirļi
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.00 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.30 Brīvais laiks
8.00 Slepenās teritorijas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.25 Dokumentālais specprojekts
14.20 Iesūdzi mani!
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.50 Dīvaina lieta
23.50 Apziņas vētra
0.40 Dievu ēdiens

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 N. Vavilovs
12.00 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Viens uz visiem
23.55 Mf. Meža ezers
1.45 Mf. Nekas nav nejauši
3.30 Kamēr ciems guļ

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda

12.00 Laulība mantojumā. Dejas uz 
oglēm
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Mf. Atkārtotās kāzas
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Vakars Minskā
22.10 Balss
0.20 Mf. Vārna

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.35 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 19.55 Lauku dakteris. Turpi-
nājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.25 Ģimenes melodrāmas
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vilku vasara
17.20 Zvaigžņu dzīve 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Lamatas. 
23.50 Sports
0.05 Valsts padomnieks

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50 Kulinārs 12.00 Virtuozi
13.35 Karsts ūdens
13.55 Universitāte
14.30 Interni 16.10 Raidījums
17.55 Trīsdesmitgadnieki
19.00 Mf. Melnais zelts
21.25 KENO
21.35 Ekstrasensu cīņas
23.15 Reportieris 0.00 Hokejs
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 28761515.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

“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.

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

Izdevēja - 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”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektī vs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

 Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri 
pavadīja pēdējā gaitā mūsu 
māmiņu, vecmāmiņu Mariju 
Dilbu. Īpašs paldies Krāsla-
vas slimnīcas darbiniekiem, 
priesterim Radionam un dzie-
dātājām.

Piederīgie 

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Dalām bēdu smagumu un 
izsakām patiesu līdzjūtību 
Marikai Nipānei sakarā ar 
tēta nāvi. 

“Varavīksnes” vidusskolas 
5 b. klases skolēni, viņu 

vecāki, klases audzinātāja 
un sākumskolas klases 

audzinātāja 

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profils. ATLAIDES - 40 %
METĀLA DURVIS.Tālr. 
28675525, 65621730

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019.

 P iektd ien , 
12. septembrī 
p ā r d o š a n ā 
būs jaunas 
dažādu krā-
su dējīgas 

šķirnes dējējvistas 4-6 mēn. 
(jau dēj) un gaiļi. Pēc pasū-
tījuma paipalas, jaunas pīles 
un pīļtēviņi. Tālr. 29142247, 
29158908.

PĀRDOŠANAS SEZONA 
DRĪZ NOSLĒGSIES!

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.40, Andzeļi - 
9.00, Ezernieki - 9.15, Dagda 
- 9.35, Konstantinova 
- 10.05, Auleja - 10.25, 
Grāveri - 10.45, Kombuļi 
- 11.00, Krāslava (Ostas 
ielā) - 11.15, Skaista - 
11.45, St. Skaista - 12.00, 
Kalnieši - 12.15, Piedruja 
- 12.30, Lupandi - 12.45, 
Indra - 13.00, Skuki - 13.20, 
Robežnieki - 13.35, Asūne - 
13.50, Kromanišķi - 14.00, 
Svariņi - 14.15, Porečje 
- 14.30, Šķaune - 14.45, 
Muižnieki - 15.00, Egļeva - 
15.10, Ezernieki - 15.20.

Pārdod 
 Stafordšīras 

terjera 
 kucēnus. 

Tālr. 
26131147

Savukārt 30. augustā Jūr-
malā, Ķemeros, Jaunajā parkā 
pie mākslīgā dīķa notika orientē-
šanās spēļu 3. sacensību posms, 
kas sastāvēja no sacensību sē-
rijas: „Latvijas Taku - O Rangs 
‘2014” un “Latvijas Paralimpiskais 
Kauss 2014” ieskaites sacen-
sībām, kā arī Tautas sacensību 
seriāla „Kurzemes – Zemgales 
Taku-ABC‘2014” ieskaites sa-
censībām. Distance — pārsvarā 
pa asfaltētiem celiņiem. Bija vie-
tas, kur laika zobs un koku sak-
nes ir asfaltu izlauzušas, bet tas 
neradīja problēmas pārvietoties 
arī ratiņkrēslā. Dalībniekiem tika 
ieteikts nodrošināties ar pretodu 

līdzekļiem, jo apmēram 36 % no 
distances bija ceļš purvainā apvi-
dū.

Krāslavas novada invalīdu 
sporta un rehabilitācijas klubs 
“Krāslava” uz sacensībām bija 
deleģējis divus sportistus. Vja-
česlavs Lukaševičs mājup pār-
veda medaļu birumu – no abām 
kopumā piecas: par trīs pirmajām 
izcīnītām vietām un divām otra-
jām vietām. Savukārt Anatolijs 
Lebedoks piedalījās tikai 30. au-
gusta sacensībās un palīdzēja 
Vjačeslavam izcīnīt 1. vietu ko-
mandu vērtējumā, par ko abi sa-
ņēma kausu.

Juris ROGA, autora foto

Mūsu orientieristu panākumi
Augusta sākumā Jūrmalā norisinājās orientēšanās spēles 

“Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2014”, kuru viens 
no mērķiem ir popularizēt Taku Orientēšanās (Taku-O”) un orien-
tēšanas velobraucienu kā vienu no vislabākajiem aktīvās atpūtas 
veidiem, kā arī radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cil-
vēkiem ar dažādām fi ziskajām īpašībām. 

Vjačeslavs un Anatolijs

pusi mājas Krāslavā. Tālr. 
25454190;
1-istabas dzīvokli 3. st. piecstā-
vu mājā, Podnieku ielā 22. Tālr. 
28683023; 
mobilo graudu kalti K4-USA, 
dīzelis, 7 t porcionālā un 
caurplūsmu, 4000 EUR. Tālr. 
26338822;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 
4, ROU 6. Pieejamas cenas. 
Iespējama piegāde. T. 26447738;
rezerves daļas CHRYSLER 
Grand Voyager - 2.5 TD. Lēti! 
Tālr. 26600122;
apaļās krāsns apvalku, plauktu, 
dīvānu, virtuves mēbeles. Viss 
lietots. Tālr. 28396410;
dīvānu + 2krēsli. Tālr. 29597308; 
klavieres “Rīga” (ar krēslu). Tālr. 
26868001;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
govi (pēc izvēles - 2. un 3. laktā-
cijas). T. 65628064, 26255033;
teli (13 mēn.). Tālr. 20011455; 
teli no pienīgas govs. Atnesīsies 
janvārī. Tālr. 28386790;
kazu (balta, bez ragiem, 17 
mēn.). Tālr. 20021486; 
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
graudus, miltus, kviešus “Pam-
jati Fedina”. Piegāde. Tālr. 
29134527;
ziemas kviešu sēklas “Fredis”. 
Tālr. 65621048, 29489854;
auzas, kviešus, trušus. Tālr. 
28397057;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
sausu skaldītu malku. Vieglās 
auto piekabes krava (1.1 m3) - 30 
€. Tālr.26160359;
malku. Tālr. 29189194.

Sieviete pēc 50 meklē darbu In-
drā vai apkārtnē (auto nav). Tālr. 
27587922.
IZĪRĒ 1-istabas dzīvokli Krāsla-
vā. Tālr. 26699706, 65621304.
VĒLOS ĪRĒT 2-istabu dzīvokli 
Dagdā. Tālr. 28790754.
Atdošu kaziņu (Šķeltova). Tālr. 
29819372.
NOZAUDĒTA tehniskā pase ma-
šīnai VAZ 2101 Krāslavā, Rīgas 
vai Strēlnieku ielas apkaimes. 
Lūdzam atdot pret atlīdzību. 
Tālr. 65622891.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto 
zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas 
cenas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. T. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
cirsmas, L/S zemi, nenoformē-
tus mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905. 

Latvijas Pieaugušo izglītī-
bas centrs aicina pieteikties

100 stundu LATVIEŠU 
VALODAS KURSOS 
 Krāslavas un Dagdas 

novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds.

Kursos var pieteikties perso-
nas vecumā no 18 gadiem,

 izņemot skolēnus, personas, 
kas atrodas uzskaitē NVA vai

 pēdējā gada laikā ir apmek-
lējuši apmaksātus

 (NVA, LVA, SIF) latviešu va-
lodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 
2014.gada 9.septembra līdz 
24.septembrim:

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļā,

 Skolas ielā 7, 23.kab., no 
plkst.9.00 – 17.00

tālr. 65620025, 26531015.

Dagdas novada izglītības, 
kultūras un sporta nodaļā,

Mičurina ielā 3a, 2.stāvā, no 
plkst.9.00 – 17.00

tālr. 65653240, 29681560.

“Jūsu problēmu atrisinājums 
ir Jūsu rokās”.

Krāslavā 15.09-18.09. un 
Dagdā 18.09.- 19.09. pieņems 
psihoterapeite, psiholoģe un 
kosmoenerģētiķe. 

Tālr. 26234797

9. septembrī durvis vērs 
jauns solārijs - studija 

“MANHETTEN”.
Brīvības ielā 20-1 (2. st.), 

Krāslavā 

Sertif icēta zibensaizsardzī-
bas izbūve. Vācu kvalitāte. 

Rudens cenu atlaides! 
Tālr. 65625103, 29275604

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods). 

Sapulce 23.09.2014. 
plkst. 17.00.

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

Uzmanību!
Populārākais un veiksmīgākais Latgales reģionālais karatē 

klubs „SATORI”, kuru vada nopelniem bagātais treneris 
IGORS KOMARS (melnā josta, 6 dans),
un sertificēts treneris Oļegs Komars (melnā josta, 3 dans),
uzņem jaunus dalībniekus.

KLUBA PROGRAMMĀ:
•	 japāņu fi lozofi ja, pašaizsardzības paņēmienu apgūšana,
•	 jostu atestācija,
•	 piedalīšanās dažādu līmeņu sacensībās,
•	 vasaras nometnes bērniem.
REGULĀRAS NODARBĪBAS KLUBĀ „SATORI” ĻAUS JUMS:
•	 uzlabot garīgo un fi zisko stāvokli un palielināt izturību,  
•	 atbrīvoties no liekā svara, 
•	 justies drošāk ikdienā.

AICINĀM JŪS!
Nāciet paši un ņemiet līdzi savus bērnus.

Organizatoriskās sapulces notiks 17. un 19. septembrī, 
plkst. 18.00 Poļu skolas sporta zālē.

Tālruņi uzziņām: 27427452, 29457372

PĀRDOD

 Laikraksts “Ezerzeme” 
saviem reklāmdevējiem 

piedāvā veikt maksājumus 
redakcijā ne tikai skaidrā 
naudā, bet arī izmantojot 

bankas karti.

Izsakām patiesu pateicī-
bu Krāslavas vecticībnieku 
draudzes pārzinim tēvam 
Andrejam Sokolovam, dziedā-
tājām, Kalniešu pagasta pār-
valdei, SIA “Debessmala”, kai-
miņiem, paziņām, draugiem, 
visiem, kuri bija kopā ar mums 
šajā smagajā brīdī un pava-
dīja pēdējā gaitā mūsu dārgo 
Aleksandru Nipānu.

Piederīgie  


