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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!

Jau vairākus gadus Latvijas 
Valsts svētkos tiek godināti Aglo-
nas novada labākie iedzīvotāji, 
kuri gada laikā ir devuši vislielā-
ko ieguldījumu novada labā. Aici-
nām novada iedzīvotājus izvirzīt 
kandidātus apbalvojumiem. Ko-
lektīvu, sabiedrisko un politisko 
organizāciju, kā arī privātperso-
nu iesniegtos ierosinājumus par 
apbalvošanu apkopos, izskatīs 
un izvērtēs Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komiteja. 
Lēmumu par  balvu piešķiršanu 
pieņems Aglonas novada dome. 
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 
dienas svinīgajā pasākumā Ag-
lonas KC.

Anketas lūdzam iesniegt 
Aglonas novada domes kance-
lejā Somersetas iela 34, Aglona, 
līdz 2014. gada 1. novembrim.

Krāslavas TIC aicina uz le-
ģendu un tējas vakaru ar drau-
giem Krāslavas pils dārzā (Pils 
ielā 2) 25. oktobrī, plkst. 19.00.

Klausīsimies, stāstīsim un 
ilustrēsim muižas leģendas. 
Garšosim tējas pie ugunskura, 
varēs pasildīties arī pie kamīna 
jaunajās Krāslavas TIC un kuli-
nārā mantojuma centra telpās. 
Ja ieradīsies grāfa ķēkša, vārī-
sim īpašo grāfa Plātera zupu.

Dosimies lāpu gājienā un 
atradīsim vēl kādas citas aizrau-

17. oktobrī aicinām 
jūs uz mājsaimniecības un 
 amatniecības preču

Rudens  gadatirgu 
Dagdā! 

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

Latvijā un pasaulē

Ražots Latgalē.

Atbalstīsim vietējos ražotājus!

Alekseja GONČAROVA foto.

Aicina Jūs apmeklēt mūsu veikalu “GAĻAS BODE” 

Tirgus ielā 2b, Krāslavā
DEGUSTĀCIJAS CENAS!!!

Dagdas novada tautas namā
17. oktobrī, plkst. 19.00

Daugavpils teātra viesizrāde
kaislīga komēdija latgaļu gaumē

DABASEIBYS PŪDDARNEICA
Ieeja: 4,5 EURO 

(biļešu iepriekšpārdošana, 
tālr. 65653265)

Novadu ziņas

jošas nodarbes rudenīgam sestdienas vaka-
ram.

Ja arī Jums ir ko pastāstīt par Plāteru lai-
kiem, vai ir zināma kāda sen aizmirsta rotaļa, 
ko varat iemācīt citiem, ģērbieties silti, ņemiet 
līdzi lāpas un esiet mīļi gaidīti Krāslavas mui-
žā (pasākuma ilgums ~ 2 stundas).

Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Latvi-
jas piļu un muižu asociāciju un Krāslavas no-
vada domi. Kontaktinfomācija – 26487763 vai 
tic@kraslava.lv.

18. oktobrī notiks spiningošanas sacen-
sības ekipāžām no laivām “Ežezera asaris”. 
Pulcēšanās 7.00 Ezernieku pludmalē. Dalī-
bas maksa - 15 EUR no ekipāžas. Pieteikties 
līdz 16. oktobrim (t. 28329287). 

8. oktobrī notika Aglonas novada domes 
ārkārtas sēde. Sanāksmes darba kārtībā 
bija arī jautājums par piedalīšanos biedrī-
bas „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā 
projektu konkursā ar projektu „Tautu tērpu 
iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. 
Klašu skolēnu korim”.  1997. gadā darinātie 
tērpi jau  ir  novecojuši. Lai  koristi arī turp-
māk godam prezentētu Aglonu, Latgali, Lat-
viju ļoti  nepieciešami jauni Latgales novada 
tautas tērpi. Deputāti pieņēma lēmumu pie-
dalīties projekta konkursā. Kopējās izmaksas 
- euro 8796,60 (ar PVN), projekta attiecinā-
mās izmaksas - 7269,92 euro, neattiecinā-
mās izmaksas - 1526,68 euro, pašvaldības 
līdzfi nansējums 10 % – 726,99 euro.

Šajā numurā:
Cūka zem ozola

Cilvēks un daba 
2.lpp

Šūšanas uzņēmu-
mam “Nemo” jauna 

īpašniece

2.lpp

Žanis Zaltāns “Val-
dība pareizi lēma, 
Āfrikas cūku mēris 

nav joka lieta!”
3., 5. lpp

Deputāta Zaķa 
 nedienas

4.lpp

Atrast savu rok- 
rakstu

Vjačeslava Aprupa gleznu 
izstādes atklāšana

5.lpp

Ierobežojumi medī-
bu organizēšanā

6.lpp

Kā arī daudz citas no-
derīgas un interesan-
tas informācijas.

•	 Aizsardzības ministram Raimondam Vējonim 
pēc vairāku dienu piespiedu dīkstāves bei-
dzot ir izdevies izkļūt no nemieru un vardar-
bības plosītās Centrālāfrikas. Vējonis gan ne-
konkretizē, kādā veidā izkļuvis no šīs valsts.
Jau agrāk tika ziņots, ka 7. oktobrī Vējonis un 
Nacionālo bruņoto spēku komandieris Rai-
monds Graube ieradās Centrālāfrikas Repub-
likā, kur vairāku dienu darba vizītē iepazinās 
ar Eiropas Savienības militārās operācijas no-
rises gaitu. Latvijas kontingentu CĀR veido 40 
karavīru vienība, kas uzdevumus pilda valsts 
galvaspilsētā Bangi.

•	 Vēlētāji uz Latgales vēlēšanu iecirkņiem, lai 
nobalsotu par 4. sarakstu un pievilktu + 3. nu-
muram, vesti ar autobusiem no Ērgļiem, Ma-
donas un citām pašvaldībām, kā arī vietējie 
pie iecirkņiem pievesti ar mašīnām. Par vienu 
balsi samaksāts no pieciem līdz pat 20 eiro, 
liecina Latvijas Televīzijas raidījuma “De facto” 
iegūtās liecības no cilvēkiem, kuri pārdevuši 
savu balsi vai braukuši ar tā saucamo vēlētāju 
autobusu.

•	 Latvijas internetveikalos nopērkamās preces ir 
neadekvāti dārgas, identiskas preces ārzemju 
internetveikalos ir nopērkamas par krietni ze-
mākām cenām. 

•	 Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam nav 
izdevies sasniegt nevienu no saviem mērķiem 
Ukrainā un “Jaunkrievijas” projekts tiek slēgts, 
sociālajā tīklā “Facebook” raksta viens no pa-
zīstamākajiem Krievijas opozīcijas līderiem, 
bijušais vicepremjers Boriss Ņemcovs.
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Diena, kas nodzīvota ar labu 
garastāvokli, ir divkārt vērtīgāka. 
Kas ikdienas dzīvē mūs visbiežāk 
sarūgtina? Ikviens var atbildēt: 
komunikācija ar radiem un drau-
giem paaugstinātos toņos. Viens 
neuzmanīgs vārds. Un kas tur ko 
slēpt, ar vecumu cilvēks mainās 
un kļūst nelīdzsvarotāks – gadu 
gaitā ir sakrājušās problēmas, 
aizvainojumi, saasinās godīguma 
un taisnīguma izjūta, bet dzīve 
jauno demokrātisko vērtību ietva-
ros diemžēl ir tālu no ideāla. Tieši 
vecākajai paaudzei pārejas pe-
riods no neuzbūvētā sociālisma 
uz eksperimentālo kapitālismu 
izvērsies gandrīz par traģēdiju, 
taču ar laiku Eiropas vērtības 
arvien neatlaidīgāk sāka klauvēt 
pie mūsu durvīm. Tagad mēs 
esam datoru īpašnieki, iegādāju-
šies vismūsdienīgākos televizo-
rus, ar Japānā vai Vācijā ražoto 
automašīnu mūsdienās nevienu 
vairs nepārsteigsi. Vispārējās 
automobilizācijas laikmets strau-
ji iebrāzās neatkarīgajā Latvijā, 
un dzīve mainās uz labāko pusi, 
kaut gan ne tik ātri, kā mums gri-
bētos. 

Šajā rakstā es vēlos pievērst 
uzmanību kopdzīves kultūrai. 
Strādādams par žurnālistu jau 
četrdesmit gadu garumā, bieži 
novēroju vienu un to pašu ainu: 
cilvēka un apkārtējās vides mij-
iedarbības tematika nezaudē 
savu aktualitāti. Taču, ja godīgi, 
tā ievērojami pārveidojusies. Ja 
pirms divdesmit pieciem gadiem 
rajona avīze nesamierināmi cīnī-
jās pret stihiskajām izgāztuvēm 
Daugavas krastos un piepilsētas 

mežos, tad mūsdienās, kad tiek 
nodrošināta un organizēta sadzī-
ves atkritumu transportēšana, šī 
problēma novirzījusies otrajā plā-
nā. Cilvēks ātri pierod ne tikai pie 
sliktā, pašlaik Krāslava, mums 
visiem par lielu prieku, iedves-
mo arī pārējos dzīvei tīrībā un 
mājīgumā, par ko milzīgs paldies 
gan labiekārtotājiem, gan iedzī-
votājiem, kuriem patriotisms nav 
tukša skaņa. Īsta mīlestība pret 
dzimteni sākas no mūsu pagal-
ma, ielas, bērnības pilsētas. Sa-
protu: naudas līdzekļu trūkuma 
dēļ pagaidām netiek atjaunotas 
visas vecās apbūves koka māji-
ņas, taču ir jau pietiekami daudz 
piemēru, kad vecvecāku manto-
jums pakāpeniski kļūst par ielas 
skaistāko īpašumu. Gribas ticēt, 
ka sarūsējušie jumti un šīfera 
jumtu segums būs neatminama 
pagātne, bet renovēti jumti patī-
kami pārsteigs gan krāslaviešus, 
gan tūristus, kuri pēdējā laikā ir 
sajūsmā par mūsu saudzīgo at-
tieksmi pret saglabāto senatni, 
kas piešķir Krāslavai īpašu šar-
mu. 

Patīkami, ka, cenšoties sa-
kopt un uzturēt kārtībā apkārtē-
jo vidi, mēs ņemam vērā piere-
dzējušo kaimiņu piemēru. Taču 
arī cūciskuma gēns, kas nāk no 
nesenās pagātnes, nav tik ātri 
iznīcināms. Pēc veca pieradu-
ma, dodoties uz mežu sēņot vai 
ogot, mēs cenšamies ielikt auto 
bagāžniekā visas grabažas, kas 
sakrājušās pagalmā. Tā piepil-
sētas mežos rodas vecu apavu 
kaudzes, ir sastopamas durvis, 
kas tiek iznestas no mājām ei-

roremontu laikā, un  vēl – auto 
detaļas, stikla tara un plastikāts. 
Tauta privatizācijas periodā bieži 
vien, izmantojot vispārējo kņa-
du, klusītiņām, vilka no darba uz 
mājām visu, kas „slikti nolikts”. 
Tagad šie pārkrautie šķūņi un ga-
rāžas kļuvušas par smagu nastu. 
Paskatieties uz fotoattēliem, kuri 
tika uzņemti dienā, kad atvadījos 
no rudens meža – piecas verstis 
no pilsētas. Runa ir par jaunām 
„izgāztuvēm” mežā, kur nezin no 
kurienes parādījās ielas prožek-
tors, balkona durvis un krosenes. 
Vai mēs vēlamies līdzināties Kri-
lova fabulas varonei - cūkai zem 
ozola? Atgādināšu visiem iedzī-
votājiem, kuri pieraduši aizvest 
sadzīves atkritumus pie dabas 
krūts, par tiem nepatīkamajiem 
incidentiem, kad mūsu avīze ar 
ieinteresēto lasītāju palīdzību da-
rīja zināmu plašākai sabiedrībai 
meža izgāztuvju „organizētāju” 
vārdus. Viņiem bija kauns - to 
nevienam nenovēlēšu, taču ne-
gribētos atjaunot šo iedarbīgo 
morālo eksekūciju, un, manuprāt, 
šis raksts palīdzēs atjēgties tiem, 
kam nav raksturīga cēlsirdīga 
attieksme pret dabu. Arī mūsu 
jaunajai paaudzei šādas „mīles-
tības izpausmes” pret dabu  nav 
noderīgas. 

Un pēdējais. Vienmēr esmu 
ticējis iespiestā vārda spēkam. 
Piemēram, šī gada pavasarī – jau 
kuro reizi – mūsu avīze rakstīja 
par makšķerniekiem un atpūt-
niekiem, kuri piesārņo Daugavas 
krastus, jo biežāk apmeklētās 
vietas pārvērtās par izgāztuvēm. 
Taču nesen, atvadoties no upes, 
mēs ar pārinieku, braucot ar airu 
laivu, apskatījām Daugavas te-
ritoriju diezgan garā posmā. Kā 
spiningotājiem mums šoreiz ne-
veicās, taču mēs no sirds prie-
cājāmies, kad redzējām kārtību 
iecienītākajās makšķerēšanas 
vietās. Mūsu avīzes aicinājums: 
ja makšķerēji vai atpūties kādā 
no Daugavas krastiem – savāc 
un paņem līdzi arī svešus atkritu-
mus, sāk īstenoties dzīvē. Tas ir 
eiropiešu stilā. Un arī krāslaviešu 
stilā!

Aleksejs GONČAROVS

Izpriecu mirklis
Reportāžas no zemnieku balles turpinājums.

Alekseja GONČAROVA foto

Lauku nākotne

Pēteris, Svetlana, Ilona un Jurijs — Piedrujas cerība

Kristīne un Māris Leņi no Skaistas Z/S “Dridžmalas”

Patīkams apbalvojumu birums

Arī 2014. gadā Borisa un 
Ināras Teterevu fonds atbalstīja 
biedrības „Krāslavas katoļu drau-
dzes Caritas grupa” projektu „Sil-
ta maltīte mazaizsargātām per-
sonām un virtuves iekārtojums 
Krāslavā  2014/2015”.

Kopējais Teterevu fonda 
programmas „Maizes Rieciens” 
finansējums krāslaviešu projek-
tam ir 3 710,00 EUR, to skaitā 2 
520,00 EUR ir paredzēti pārtikas 
produktu iegādei maltītes pagata-
vošanai un 1 190,00 EUR labda-

rības virtuves iekārtojumam. 
Projekta ietvaros ir pare-

dzēts no šī gada 1.oktobra l ī d z 
2015.gada 30.aprīlim nodrošināt 
labdarības virtuves pakalpoju-
mus vienreiz nedēļā 90 mazaiz-
sargātām personām (to skaitā 
70 bērniem un 20 pieaugušiem). 
Līdz šī gada beigām projekta ie-
tvaros tiks atjaunots Krāslavas 
Caritas grupas telpu grīdas se-
gums, nomainīta vannas istabas 
iekārta un iegādāts tvaika nosū-
cējs.    

Teterevu fonds atkārtoti atbalstīja 
Krāslavas Caritas grupas projektu

Šī gada jūnijā SIA „NEMO” 
akciju kontrolpaketi iegādājusies 
Latvijas uzņēmēja Inga Zemde-
ga-Grāpe. Viņas vārds ir labi pa-
zīstams to uzņēmēju aprindās, 
kas saistīti ar aptieku darbību. 
Inga Zemdega-Grāpe ir Aptie-
ku attīstības biedrības valdes 
priekšsēdētāja, kā arī SIA „Euro-
aptieka” valdes locekle.

Ir sagatavota preses relīze, 
kas sniedz informāciju par to, ka 
kardinālas izmaiņas Krāslavas šū-
šanas fabrikai „NEMO” tuvākajā 
laikā nedraud. Tās tagadējā va-
dība vēlas saglabāt gan uzņēmu-
ma specializāciju, gan darbinieku 
skaitu. Taču perspektīvā ir iespē-

jama ražošanas paplašināšana.  
Inga Zemdega-Grāpe ir pārlieci-
nāta, ka Eiropā vienmēr būs pie-
prasīti augstas kvalitātes apģērbi. 
Uzņēmumam ir potenciālas iespē-
jas, lai varētu pilnveidot fabrikā 
ražotā apģērba modeļus, kā arī 
palielināt ražošanas apjomus.

Šūšanas fabrika „NEMO” ir 
viena no lielākajām sieviešu un 
bērnu virsdrēbju ražotnēm Lat-
vijā. Tā tika dibināta 1971.gadā 
kā apģērbu ražošanas apvienī-
bas „Latvija” filiāle. Savu statusu 
un nosaukumu fabrika mainījusi 
1994.gadā.

Pašlaik fabrikā strādā vai-
rāk nekā 200 darbinieku.  Uzņē-

muma „Nemo” eksports pēdējo 
gadu laikā pārsniedz 85% no 
saražotās produkcijas, apģērbs 
tiek eksportēts uz Ziemeļeiropas 
valstīm. Krāslavas šūšanas fabri-
kas tirdzniecības marka ir labi zi-
nāma arī vietējā tirgū. Piedāvāto 
preču sortiments ir samērā plašs: 
mēteļi, virsjakas, kostīmi, bikses 
un kleitas.

Fabrikas izpilddirektors 
Viktors Moisejs nesteidzas ar 
prognozēm. Pēc viņa vārdiem, 
svarīgākais ir tas, ka uzņēmums 
turpina strādāt un ka ir saglabā-
jies strādājošo skaitliskais sa-
stāvs. 

Valentīna SIRICA

Šūšanas uzņēmumam „NEMO” ir jauna īpašniece

Cilvēks un dabaCūka zem ozola
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Ina un Žanis Zaltāni, kuri, 
starp citu, gadiem ilgi ir uzticīgi 
“Ezerzemes” lasītāji, izkāva 
63 cūkas un sivēnus, likvidējot 
daudzu gadu rūpīgi iekopto 
biznesu faktiski pilnībā. Šķiet, pēc 
tāda trieciena nekādās sarunās ar 
žurnālistu zemnieks neielaidīsies, 
kā, starp citu, nereti arī notiek. 
Bet Ina un Žanis komunicē, pat 
smaida, kas ne tikai pierāda to, 
ka nav sīkstāka zemnieka par 
Latgales zemnieku, bet arī vieš 

nelielu optimismu par Latgales 
lauku turpmāku dzīvotspēju.

Žanis: “Valdība pareizi lēma, 
Āfrikas cūku mēris nav joka 
lieta, tā nav kaut kāda tur gripa! 
Iedomājieties – Spānijā savulaik 
ar Āfrikas cūku mēri cīnījās 35 
gadus! Mums no valsts tika 
sniegta laba kompensācija, un 
gaļu varēja atstāt sev. Bija viens 
vecs kuilis, kuru, kopā ar mazajiem 
sivēniem, aizvedu uz Daugavpils 
pārvietojamo krematoriju, jo patiesi 

neredzēju veidu, kā var citādi 
tos izmantot. Izkaut vajadzēja 
mēneša laikā, aicināju palīgā no 
Šķaunes sertificētu kāvēju, kurš 
agrāk strādāja Šķaunes cūku 
kompleksā. Sanāca ātrāk un 
nekādu cūku bēru, kas šo procesu 
varētu krietni paildzināt. Gandrīz 
visi cūkkopji šeit izprata situācijas 
nopietnību un izkāva cūkas. Tā 
nebija spiesta lieta, varēja turēt 
savām vajadzībām ievērojot 
bioloģiskās drošības noteikumus, 
bet tas vienalga būtu milzīgs risks 
-- vīrusu var ienest pat ar barību. 
Kompensācija sevi attaisnoja, 
par simbolisku es to nenosauktu. 
Protams, pārdodot sivēnus, es 
būtu nopelnījis daudz vairāk, bet 
šis nav tas gadījums, kad vērts 
riskēt. To te visi saprata.”

K o m p e n s ā c i j a 
kompensācijai, bet ražošanā būs 
zaudēts gads un tas ir daudz. 
Zaltāni nedrīkst atsākt cūkkopību 

līdz 2015. gada 1. 
septembrim. Kā 
izdzīvot? Saimnieki 
redz gaismiņu tuneļa 
galā. Viņiem palika 
četras govis, trīs 
teles, 20 vistas, nesen 
nopirka trīs pīles, kas 
nav tik prasīgas kā tītari 
vai citi putni, tālab tās 
viegli audzēt, un atsāks 
arī trušu audzēšanu, 
ar ko savulaik jau 
nodarbojās. Zemnieku 
saimniecība “Tumsiņi” 
dibināta 1993. gadā, 
nosaukumā velti 
meklēt kaut kādus 
mājienus uz zemnieka 
sūro ikdienu. Žanis stāsta, ka 
tās nosaukumu veidojis pēc 
asociācijām ar savu dzimto vietu 
Šķaunē, kur ir tāds Tumšais purvs. 
Šodien zemniekam nāk palīgā 
moderna tehnika un vairs nenākas 

rauties pa tumsiņu, varbūt tikai 
siena laikā un graudaugu pļaujas 
dienās ir vairāk darba, bet ar 
palīgiem vienalga visu paspēj 
izdarīt dienas gaismā.

                Turpinājums 5.lpp

Aicināt uz sarunu Lolitu man 
ieteica daži vietējie ļaudis, kuri 
neslēpa sajūsmu, ka viņu pagas-
ta pārvaldē strādā jauna, per-
spektīva darbiniece. Viņiem ir arī 
lepnums par to, ka ne visi jaunie 
aizmūk uz lielpilsētām vai vēl slik-
tāk – pamet valsti. Bet tas būtu 
cits stāsts un ne par Lolitu, kura, 
kā nojautu sarunas gaitā, mīl šo 
zemi, šo valsti, un negrasās ķert 
šķietamu laimes putnu sazin kurā 
pasaules malā. 

Sarunā viņa vēl un vēl aplie-
cina, ka nevēlas pamest dzimte-
ni, lai dotos peļņā uz ārzemēm, 
jo ar labu izglītību, centību un 
mērķtiecību arī Latvijā var sevi 
realizēt. Jāatzīmē, ka Lolitai šis 
gads jau ir svarīgiem notikumiem 
bagāts un var sacīt ir ielikti stabili 
pamati turpmākajai attīstībai.

Viņas dzimtā puse – Ludzas 
novada Pureņu pagasts. Skolas 
gaitas sākusi Ņukšu pamatsko-
lā, turpināja izglītoties Ludzas 
ģimnāzijā, studēja ekonomiku 
Daugavpils Universitātē, kuru 
absolvēja šī gada jūnijā. Darba 
meklējumus iesāka savlaicīgi un 
pirmsākumā darīja to tuvāk dzim-
tenei — Rēzeknē, bet, laikam 
ritot, izmainījās daži būtiski aps-
tākļi pašas dzīvē un darba mek-
lējumus novirzīja uz Krāslavas un 
Dagdas pusi. 

“Nesen – 12. septembrī – iz-
veidoju ģimeni, vīru sauc Viktors. 

Viņš strādā Valsts meža dienestā 
un ir Ezernieku apgaitas mežzi-
nis.” stāsta Lolita. “Pārcēlos dzī-
vot uz Dagdu un priecājos, ka uz-
varēju konkursā uz grāmatveža 
vakanci Bērziņu pārvaldē.” 

Lolita nepiekrīt tiem, kuri grā-
matvedībā saskata vienmulīgu 
un garlaicīgu profesiju. Viņasprāt, 
šis darbs ir ļoti aizraujošs un inte-
resants, ja vien to dara no sirds. 
Grāmatvedes profesija ir viņas 
bērnības sapnis. Jau mazotnē vi-
ņai paticis skaitīt un rēķināt. Bet 
viena lieta bērnības emocijas, 
pavisam cita lieta – pieaugušo 
dzīve. Vai apgūtā sapņu profesija 
patiesi ir tā īstā visam mūžam?  

Lolita: “Jau mēneša laikā 
sapratu, ka šis ir tas darbs, ko 
vēlējos darīt, ka profesijas izvēlē 
neesmu kļūdījusies!”

Kad darbi galā, un ir brīvs 
laiks, Lolita labprātāk izvēlas ak-
tīvu atpūtu dabā. Viņai nav daudz 
hobiju, toties viens ir ļoti aizrau-
jošs. Latviju mana sarunbiedre ir 
gatava pamest tikai ceļojumu lai-
kā – savulaik viņa ir apmeklējusi 
Slovākiju, Lietuvu un Igauniju, 
kā arī krustu šķērsu izbraukājusi 
Latviju. No visām mūsu mazās 
zemītes skaistākajām vietām, ku-
ras Lolita paspējusi apmeklēt, par 
šobrīd visskaistāko viņa sauc Si-
guldu. Bet arī tas nav arguments, 
lai Lolita pamestu dzimto pusi 
kaut Latvijas robežās. 

Varbūt izklaižu trūkums maz-
pilsētā būtu tas, kas liktu jauna-
jiem cilvēkiem pārdomāt? Katrā 
ziņā, šo argumentu piemin dau-
dzi, kuri aizspurdz uz lielpilsē-
tām… 

“Esam jauni un tātad mobili 
– varam sameklēt izklaides lie-
lākā pilsētā, izbaudīt atpūtu un 
atgriezties mājās,” atbild Lolita. 
“Man un vīram patīk apmeklēt 
kino un teātri, kad ir vēlme to 
darīt, sēžamies automašīnā un 
braucam uz Rēzekni vai Daugav-
pili.” 

Juris ROGA
Autora foto

Jaunas personas

Notikumiem bagāts gads
Bērziņu pagasta pārvalde augustā meklēja grāmatvedi pil-
nai darba slodzei uz nenoteiktu laiku. Konkurss noslēdzies 
un jau vairāk kā mēnesi šajā amatā strādā jauna sieviete 
Lolita Kuprijanova, kura pilnībā atbilst konkursa preten-
dentam izvirzītajām augstajām prasībām: izglītība grāmat-
vedībā, finansēs vai ekonomikā, teicamas datorlietošanas 
prasmes un biroja tehnikas lietošanas prasmes, teicamas 
latviešu un krievu valodas zināšanas, pieredze grāmatveža 
darbā, laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu izpratne 
un zināšanas. 

Krāslavas automoto spor-
ta klubā nesen sākuši darboties 
12 jauni audzēkņi. Tie ir jaunieši, 
kuri šajā mācību gadā sāka apgūt 
transportlīdzekļa virsbūves remon-
tatslēdznieka specialitāti Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas filiālē. 
Droši vien labāku prakses vietu nā-
kamajiem autoatslēdzniekiem būtu 
grūti iedomāties.

Turklāt 16-gadīgi jaunieši, 
kuri vēl neprot vadīt automobili vai 
pagaidām pie stūres jūtas ne visai 
pārliecināti, klubā veiksmīgi atrisi-
nās šo problēmu. 

Iesācēju apmācības norisinās 
jau pilnā sparā – viņi mācās vadīt 
automašīnu. Starp citu, tieši šajā 
laikā klubam ļoti noderēja dāvana, 

kas tika saņemta no Krāslavas no-
vada domes – norakstītais „BMW”. 
Jaunieši cenšas izpildīt savu pirmo 
uzdevumu – uzbūvēt sporta auto-
mobili no vecā „žiguļa”. 

Pašlaik Guntara Jemineja va-
dībā darbojas 26 audzēkņi. Jauniņo 
vidū ir arī 1 puisis no Daugavpils, 
kurš apmeklē  kluba nodarbības, 
pateicoties tēva ieinteresētībai un 
atbalstam. Pēc Guntara vārdiem, 
iepazīties ar kluba darbu vēlas dau-
dzi pusaudži, taču ne visi atnāk un 
paliek. Zēniem gribas ātrāk tikt pie 
sporta mašīnas stūres un traukties 
gluži kā vēja spārniem. Bet tā neno-
tiek. Ir jāapgūst ne tikai prakse, bet 
arī teorija. Autosacīkšu mašīnas bū-
vēšana ir tik netīrs un rūpīgs darbs, 

ka no sākuma, kā 
teikts senā parunā, 
vajag apēst pudu 
sāls. 

Par laimi, 
neatlaidīgu un 
mērķtiecīgu zēnu 
Guntara Jemine-
ja audzēkņu vidū 
ir daudz. Kluba 

sporta automašīnu parkā ir jau 10 
„žiguļi”, bet brīvu auto nav – katrai 
mašīnai ir savs saimnieks. Pēdējā 
laikā Krāslavas automoto sporta 
kluba dalībnieki nevarēja lepoties 
ar īpašiem panākumiem auto sa-
cīkšu trasēs. Šī gada augustā par 
„Krāslavas kausa” uzvarētājiem 
kļuvuši nevis mājinieki, bet gan vie-
si no Ludzas. Ne visai veiksmīga 
sezona ir bijusi arī mūsu labākajam 
braucējam – Ilmāram Jurānam. 
Pagājušajā gadā Latvijas čempio-
nāta finālbraucienā krāslavietis bija 
piektais 13 dalībnieku vidū „Super 
2000” klasē, bet šogad tehnisku 
problēmu dēļ viņam neizdevās ie-
kļūt pat labāko devītniekā.

Autosacīkstes ir īpašs spor-
ta veids, jo šo sportistu rezultāti ir 
atkarīgi ne tikai no rakstura īpašī-
bām, bet arī no daudziem citiem 
faktoriem. Godalga ir labs stimuls 
gan sportistam, gan viņa trenerim. 
Taču neveiksme ir vēl lielāks sti-
muls nopietnam darbam – ir pārlie-
cināts Guntars Jeminejs.

Valentīna SIRICA, autores foto

Krāslavas automoto sporta klubā - 
jauns auto un jauni dalībnieki

Žanis Zaltāns: “Valdība pareizi lēma, Āfrikas cūku mēris nav joka lieta!”
Kad laukos sabruka kolhozi un sovhozi, izjuka arī paju 
sabiedrības un ļaudis praktiski palika bez eksistences lī-
dzekļiem, tālajos Bērziņos bija pietiekoši daudz uzņēmīgu 
cilvēku, kuri šajā haosā neapjuka un atrada savu nišu, kurā 
veiksmīgi saimnieko šobaltdien. Bērziņieši tradicionāli tiek 
uzskatīti par cūkkopjiem. Runā, ja Dagdas vai Rēzeknes 
tirgū nav astoņas līdz desmit automašīnas ar sivēniem no 
Bērziņiem, tad tirgus nav izdevies. Šis teiciens visspilgtāk 
parāda, kādās sprukās Bērziņu cūkkopjus iedzina Āfrikas 
cūku mēris. 

Par traktortehnikas 
 reģistrāciju nebūs 

 jāmaksā valsts nodeva

Uzņēmējiem, kuriem jāreģistrē 
sava traktortehnika un piekabes, 
vairs nevajadzēs maksāt valsts no-
devu. Šādas izmaiņas likumā “Par 
nodokļiem un nodevām” galīgajā 
lasījumā pieņēma Saeima.  No nā-
kamā gada nodeva nebūs jāmak-
sā par traktortehniku, kas piedalās 
ceļu satiksmē un ko reģistrē Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūra.

Grozījumi arī paredz, ka valsts 
nodeva vairs nebūs jāmaksā par 
sertifikāta izsniegšanu personām, 
kas veic lauksaimniecības dzīvnie-
ku vērtēšanu, pārraudzību, mākslī-
go apsēklošanu, olšūnu un embriju 
transplantāciju, kā arī ganāmpulku 
un novietņu reģistrēšanu un zirga 
pases izsniegšanu. Šie pakalpojumi 
turpmāk būs noteikti kā maksas pa-
kalpojumiem, ņemot vērā līdzšinējo 
nodevu administrēšanas slogu.

Atteiksies no slimības lapu 
apstiprināšanas pie darba 

devēja 

No 2015. gada 1. jūlija darba 
devējiem darbnespējas lapās vairs 
nebūs jāapstiprina, ka darbinieks 
nav ieradies darbā laika periodā, par 
kuru izsniegta darbnespējas lapa. 
To paredz likumu izmaiņas, kas ok-

tobra 
s ā -
kumā otrajā lasījumā atbalstītas 
Saeimā. Turklāt no nākamā gada 
vidus plānots ieviest elektroniskās 
darbnespējas lapas – tas nozīmē, 
ka informācijas apmaiņa starp ār-
stiem un valsts iestādēm notiks 
e-veselības sistēmas ietvaros un 
slimības lapas papīra formā vairs 
nebūs nepieciešamas.

Līdz ar to, lai saņemtu sli-
mības vai maternitātes pabalstu, 
būs nepieciešams vienīgi pabalsta 
pieprasītāja iesniegums, ko varēs 
iesniegt Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūrā arī elektroniski. Ie-
sniegumā personai būs jāapliecina, 
ka darba nespējas periodā viņa nav 
strādājusi. 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu at-
tieksmi pret personām, kas zaudēju-
šas apgādnieku, Saeimā akceptētās 
likuma izmaiņas paredz noteikt, ka 
apgādnieka zaudējuma apmērs kat-
ram mirušā apgādnieka bērnam ne-
drīkst būt mazāks par 65 procentiem 
no valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsta līdzšinējo 50 % vietā.

Tāpat plānots noteikt īsāku ter-
miņu pabalstu pieprasīšanai par ie-
priekšējo termiņu. Līdzšinējo 12 mē-
nešu vietā tas būs seši mēneši. Šāds 
termiņš patlaban jau ir spēkā attiecī-
bā uz pensiju pieprasīšanu. Šī norma 
stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Grozījumi likumā atbildīgajai 

komisijai un Saeimai vēl jāvērtē tre-
šajā lasījumā.

Sods par nelikumīgi 
 iegūto un importēto kok-

materiālu tirdzniecību

Zemkopības ministrija sagata-
vojusi grozījumus Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz 
noteikt nacionāla līmeņa sankcijas 
par nelikumīgi iegūto un importēto 
kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka 
izstrādājumu laišanu tirgū. 

Šobrīd Administratīvo pārkā-
pumu kodeksā jau ir noteikts sods 
par nelikumīgu koku ciršanu un 
koku ciršanas noteikumu pārkāp-
šanu, taču nav noteiktas sankcijas 
par regulas prasību pārkāpumiem 
attiecībā uz importētajiem kokma-
teriāliem vai koka izstrādājumiem. 
Grozījumi paredz pilnībā nodrošināt 
regulas prasību izpildi. Plānots, ka 
par importētu nelikumīgi iegūtu kok-
materiālu vai no tiem iegūtu koka 
izstrādājumu pirmreizēju laišanu tir-
gū fiziskajām personām paredzēts 
sods no 100 līdz 700 eiro, bet juri-
diskajām personām – no 1000 līdz 
14000 eiro, konfiscējot šos kokma-
teriālus vai koka izstrādājumus vai 
bez konfiskācijas. 

Grozījumi vēl tiks skatīti valdī-
bā un Saeimā.

Likumdošanas aktualitātes
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Šķiet, ka tagad, kad vēlēša-
nu kņada ir beigusies, mūs gaida 
garlaicīga politiskā rutīna. Taču 
jau divas dienas pēc balsošanas 
izcēlās milzīgs skandāls: Dzin-
taru Zaķi, „Vienotības” Saeimas 
frakcijas līderi, tur aizdomās par 
negodīgu rīcību vēlēšanās. 

Ir vērts atgādināt, ka Zaķis ir 
viens no trim partijas „Vienotība” 
deputātiem, kuri tika ievēlēti Sa-
eimā no Latgales vēlēšanu apga-
bala. Interesanti, ka agrāk Zaķis 
parasti balotējies citos apgaba-
los. Ļaunas mēles pirms vēlēša-
nām apgalvoja, ka Dzintara Zaķa 
reitings ir tik slikts, ka izredzes vi-
ņam esot tikai Latgalē, kur parti-
jas vadība atvēlējusi viņam trešo 
vietu „Vienotības” sarakstā. 

Tā arī iznāca – mūsu reģionā 
Saeimā no „Vienotības” saraksta 
ticis Zaķis, kā arī Preiļu novada 
domes priekšsēdētājs Aldis Ada-
movičs un satiksmes ministrs 
Anrijs Matīss. Turklāt Zaķis no-
pelnīja tik daudz plusu, ka pat ap-
steidza savus līdzgaitniekus. Ko-
pumā vēlētāji ielika viņam 4554 
plusus un 2804 mīnusus. 

Ar šiem izcilajiem rādītājiem 
viens no „Vienotības” līderiem 
varētu  mierīgi pavadīt  četrus 
gadus parlamenta siltajā krēslā. 
Taču masu informācijas līdzekļos 
tika izplatīta informācija par to, ka 
politiķa panākumu pamatā ir vē-
lētāju piekukuļošana Latgalē. Un 
ir jāuzsver, ka informācijas avots, 
kas skaidri norādīja uz balsu pirk-
šanu Zaķa labā, ir viņa partijas 
biedrs. 

Viļānu slimnīcas valdes lo-
ceklis Juris Vidiņš („Vienotība”) 
uzrakstīja kolēģiem vēstuli, kurā 
paziņoja par iespējamiem pārkā-
pumiem: „Jau nedēļu pirms vēlē-
šanām vairākiem manis vadītās 
slimnīca darbiniekiem bija telefo-
na zvani, ka esot jābalso par Zaķi, 
liekot viņam+, pārējos izsvītrojot, 
par to dabūšot 10 eiro. Citiem bija 
solīts, ka Zaķis palielināšot bērnu 
pabalstus, zvanītāja apgalvoja, 
ka esot Zaķa sekretāre. Rikavas 
pagasta iedzīvotājiem tika solīts, 
ka Zaķis izkārtošot vietējā ceļa 
būvi. Telefona numuru, pa kuru 
tika solīti bērnu pabalsti, darīju 
zināmu partijas birojam.” 

„Vēlēšanu dienā Viļānu vē-
lēšanu komisijas locekle I.Kļi-

manova redzēja, ka, izejot no 
vēlēšanu telpas kādai sievietei, 
uzrādot atlikušās vēlēšanu zī-
mes un pasi, jauns cilvēks pasē 
ieliek 10 eiro. Kļimanova par to 
nekavējoties ziņoja policijai. Šo-
dien mana pacienta Z. radinieki 
apsveica ar V. uzvaru novadā un 
izteica pateicību Zaķim, jo vēlētāji 
Nagļu un Rikavas pagastos esot 
saņēmuši par + Zaķim, sākot ar 
5 un beidzot ar 20 eiro. Līdzīga 
aina bijusi Dekšāru pagastā. Sa-
vukārt Sokolku pagasta Strupļos 
līksmība sita augstu vilni, jo par 
iegūto naudu nekavējoši tika ie-
gādāts alkohols,” rakstīja Vidiņš. 
Ilgi nedomājot, ārsts uzrakstīja 
iesniegumu Drošības policijai. 

Dati no vēlēšanu iecirkņiem 
liecina par to, ka Zaķim patiešām 
ir liela popularitāte atsevišķās 
Latgales pašvaldībās. Piemēram, 
Viļānu novada iedzīvotāji viņam 
ielika 654 plusus un tikai 122 mī-
nusus, bet Rikavā – 100 plusus 
un 4 mīnusus. 

Pārsteidz kontrasti: piemē-
ram, Krāslavas novadā Zaķim 
ielikti tikai 96 plusi un 76 mīnusi, 
bet Dagdas novadā  – 76 plusi 
un 96 mīnusi. Rodas jautājums, 
kāpēc Rikavas iedzīvotāji pauž 
tik lielas simpātijas pret Dzintaru 
Zaķi, kuri dzīvo Zemgalē un ar 
Latgales novada cilvēkiem prak-
tiski nav saistīts? 

Visas šīs aizdomas Zaķis, 
dabiski, noraida. Pēc politiķa vār-
diem, pret viņu tika organizēta 
„rupja provokācija”. Un, protams, 
to izdarīja ienaidnieki no partijas 
„Saskaņa”. Tomēr Zaķis atkāpās 
no sava amata. Tagad „Vienotībai” 
jārisina vairākas problēmas. Solvi-
ta Āboltiņa, partijas līdere un Saei-
mas priekšsēdētāja, nav ievēlēta 
12.Saeimā, bet partijas galvena-
jam deputātam draud vēl lielākas 
nepatikšanas. Vai Zaķim izdosies 
izķepuroties, to rādīs laiks. 

Starp citu, pirms dažiem 
gadiem politiķim Jurim Boldā-
nam (toreiz – TB/LNNK) tika 
piespriests reāls cietumsods, 
astoņus mēnešus viņš nosēdējis 
cietumā par vēlēšanu rezultātu 
viltošanu Kubulu pagastā. Taču 
salīdzinājumā ar Dzintaru Zaķi 
viņš bija tikai „sīks gariņš”. 

 Turpinājums sekos.
Viktors ŪDRIŠS

 Deputāta Zaķa nedienas
Iespējams, kāds iebrauks Saeimā „pa zaķi” Kad rudens la-

pas ir viskrāsainākās 
un dārzos vēl koši 
greznojas dālijas un 
asteres, atnāk skolo-
tāju diena. Vēl liekas, 
tepat bija karstā va-
sara, vēl nupat stun-
das iezvanīja pirmais 
septembris. Nu jau 
oktobris ar nebei-
dzamajām skolēnu 
balsu skaņām, ku-
rām līdzās skolotāju 
balsis, pārliecinošas 
un spēcīgas, mīļas 
un piedodošas, sa-
trauktas un sargājo-
šas. Skolotāji – tā ir 
skolas dvēsele.

9.klases zēnu pavadībā Iz-
valtas pamatskolas zālē svinīgi 
ienāca skolotāji. Ar šādiem vār-
diem iesākās pasākums veltīts 
skolotāju dienai. Tas izvērtās 
īpašs gan skolēniem, gan skolo-
tājiem. 

Katru dienu skolā skolēni 
satiek savus skolotājus un liekas, 
ka viņi ir tik pazīstami. Lai iepa-
zīstinātu arī pārējos ar skolotā-
jiem, 9.klases skolēni sagādāja 
pārsteigumu – aicināja kopā no-
skatīties 3D dokumentālo filmu 
„Mūsu skolotāji”. Pirms noskatī-
šanās izsniedza brilles un kā tas 
pienākas arī popkornu. Skolēni 
komentēja katru filmas „kadru”, 
katram skolotājam veltot mīļus, 
siltus vārdus, ieskatījās viņu bēr-
nībā.

Būt par skolotāju nenolie-
dzami ir sūtība vai nolemtība, jo 
liktenis tik atbildīgu un grūtu dar-
bu uztic tikai garā stiprajiem un 
dvēselē bagātākajiem cilvēkiem, 
kas spējīgi būt par iedvesmas un 
jaunrades avotu. Viena no tādām 
ir mūsu sporta skolotāja Juzefa 
Gribule, kas darba mūžu veltījusi 

sportam. Skolas direktores Z.Ga-
veikas labie vārdi un pateicība 
par ieguldīto darbu skolas dzīvē, 
sporta pulciņa dalībnieku Paulas 
un Danielas dzejas rindas, skolē-
nu smaidi un ziedu pušķu paldies 
ir apliecinājums viņas darbam.

Skolotāja J.Gribule saņēma 
Krāslavas novada Domes un 
Izvaltas pagasta pārvaldes atzi-
nības rakstus par mūža ieguldī-
jumu pedagoģiskajā un fiziskajā 
audzināšanā. Arī Swedbank uz-
skata viņu par „Labāko skolotāju 
2014” pasniedzot dāvanu karti.

Būt par skolotāju – tā nav 
tikai misija, bet gan sirdsdegsme 
un izaicinājums. Tāda ir viņa – 
mūsu radošā un atraktīvā skolo-
tāja I.Delvere, kas saņēma Latvija 
Izglītības un Zinātnes ministrijas 
atzinības rakstu par nozīmīgu 
pedagoģiskā darba ieguldījumu 
izglītības sistēmas attīstībai.

Skolotājus sveica arī paši 
mazākie – bērnudārza audzēkņi 
ar iestudēto uzvedumu „Pasaka 
par rāceni”. Uzvedums bija izde-
vies – prieks bija gan skatītājiem, 
gan pašiem aktieriem! Dziesmotu 
sveicienu veltīja arī meiteņu an-

samblis un meiteņu duets.
Neizpalika arī pagasta pār-

valdes pārstāves A.Plataces 
skaistā sveiciena un saldā pal-
dies teikšana par skolotāju atbal-
stu un dalību pagasta kultūras 
pasākumos.

Kad zeme iet rudenī ar miķelīšu 
ziediem,
Ar pīlādžiem, kas visiem spēku 
dod,
Šajā dienā mēs ar siltiem, mī-
ļiem vārdiem
Gribam Jūs visus godināt.

Pēc šiem vārdiem skolotāju 
rokās gūla ziedu pušķi no visiem 
skolēniem kā pateicība. 9.klase 
devās vadīt pirmo mācību stun-
du. Tad apmeklēja pensionēto 
skolotājus mājās. Vēlāk nolika 
ziedus kapos uz bijušo skolotāju 
kapu kopiņām.

Paldies 9.klasei par sagādā-
tajiem svētkiem!

Izvaltas pamatskolas 9.kla-
ses audzinātāja Ā. MISJŪNE

Viktorijas PUPEIKAS foto

Skolotājam būt ir kas īpašs...

Ar prieku varam paziņot, ka 
arī šogad Krāslavas Svētā kņaza 
Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīca veiksmīgi realizēja pro-
jektu, kuru atbalstīja Krāslavas 
novada dome. Projekta ietvaros 
tika sakārtota teritorija, kas atro-
das Brīvības ielā un sniedzas no 
pagalma puses līdz dīķim apak-
šā.

Pavasarī kopējiem draudzes 
locekļu spēkiem tika organizēta 
talka. Tika izcirsti krūmi, savākti 
gruži, papīri un citi atkritumi, kas 
baznīcas teritorijā gar dīķi un taku 
krājās gadiem ilgi. 

Vasarā, iztīrītajā teritorijā tika 
ierīkota krāsaina dobe ar mūžza-
ļiem un daudzgadīgiem augiem, 
bet pēc krāsainas mulčas nācās 
braukt pat uz Liepāju, jo tā ir vie-
nīgā vieta Latvijā, kur to ražo. 
Bija iecerēts dobi izveidot spilgtu, 
modernu, kura piesaista skatie-
nu, un lai būtu labi pamanāma 
arī no tāluma. Projekta realizētā-
jus nedaudz apbēdināja tas, ka 
daži augi no dobes vēlāk pazuda. 
Tomēr nav laika skumjām, darbi 
turpinās. Rudenī ap dobi savesta 
melnzeme, pie akmens trepēm 
tika novietota miskaste un nākot-
nē tiek plānots pie dobes uzstādīt 
informatīvo plāksni un ierīkot so-
liņus. Esam gandarīti par paveik-
to, dobe patīk gan pieaugušajiem 
draudzes locekļiem, gan bēr-
niem, kuri apmeklē Svētdienas 
skolu un reizēm padraiskuļojas 

baznīcas teritorijā. Nodrošinot 
arī šī projekta ilgtspēju, turpmāk 
katru gadu draudzes locekļi pie-
skatīs šo teritoriju, atjaunos dobi 
un tīrīs no piesārņojumiem.

Projekta mērķis veiksmīgi 
sasniegts. Labiekārtojot baznīcas 
teritoriju, kas atrodas aiz baznī-
cas pagalma un aizsniedzas līdz 
dīķim, tā tika padarīta vairāk pie-
vilcīga un patīkama atpūtai un 
dabas baudīšanai. Ieguvēji ir gan 
draudzes locekļi, gan pilsētas ie-
dzīvotāji un ciemiņi. Teritorija ir 
pieejama lielai iedzīvotāju daļai, 
jo turpat iet sabiedriskā taciņa un 
blakus atrodas dīķis, kur labprāt 
pastaigājas Krāslavas iedzīvotāji 
un baznīcas apmeklētāji.

Kopumā projekts sekmē-
ja pareizticīgo draudzes dzīves 
kvalitāti, kas cieši saistīta ar pil-
sētas iedzīvotāju labklājību, vides 
sakārtošanu un pilsētas attīstību.

Gribam vērsties pie pilsētas 
iedzīvotājiem ar lūgumu būt sau-
dzīgiem un nepiesārņot sakārto-
to vietu, bet kopā ar mums gūt 
gandarījumu un prieku par mūsu 
skaisto pilsētu. Sirsnīgu pateicību 
gribam izteikt projekta atbalstītā-
jam - Krāslavas novada domei, ar 
kuras saprotošo attieksmi un at-
balstu jau padarīts tik daudz labu 
darbu. Protams, cerēsim arī uz 
turpmāku sadarbību un jauniem, 
labiem darbiem!

Sv. Aleksandra Nevska 
 pareizticīgo draudzes locekļi

Sakārtota baznīcas 
teritorija
Krāsaina dobe pie dīķa

Gunārs Upenieks pieņem 
katru pirmdienu novada domē 
(Rīgas iela 51, 4. kab.) no 14.00 
- 17.00

Aleksandrs Jevtušoks 
- katru pirmdienu Krāslavas 
novada domē no 14.00 - 16.00

Viktors Moisejs - SIA 
“NEMO”, Sporta ielā 8, 
Krāslavā,  katru pirmdienu no 
plkst. 15.00 līdz 17.00 (lūgums 
iepriekš obligāti pieteikties, 
piezvanot pa tālr. 29431585)

Vitālijs Aišpurs - Sadales 
tīklu ēka Rēzeknes ielā 51, 
24. kab., katra mēneša pirmā 
pirmdiena no 9.00 - 10.00 (lūgums 
iepriekš obligāti pieteikties, 
piezvanot pa tālr. 29443054).

Jāzeps Dobkēvičs - katra 
mēneša pirmā piektdiena 
Krāslavas kultūras namā (Rīgas 
iela 26, 2. stāvs) no 9.00 līdz 12.00

Vera Bīriņa - otrdienās no 
14.00 līdz 16.00 Robežnieku 
pagasta pārvaldē; trešdienās no 
12.00 līdz 15.00 Joņinu Tautas 
bibliotēkā

Antons Ļaksa - Kombuļu 
pagasta pārvaldē trešdienās no 
14.00 līdz 15.00

Francis Zalbovičs -  Indras 
pagasta pārvaldē, katra mēneša 
pirmā pirmdiena no 9.00 līdz 
10.00

Raimonds Kalvišs - 
katra mēneša otrā ceturtdiena 
Krāslavas novada domē (Rīgas 
iela 51, 17. kab.), no 12.00 līdz 
14.00, vai iepriekš piesakoties pa 
tālr. 26666101

Viktorija Vengreviča - katra 
mēneša otrā ceturtdiena Krāslavas 
novada domē (Rīgas iela 51, 
17.kab.), no 12.00 līdz 14.00   

Aivars Krūmiņš - 
Robežnieku pagasta pārvaldes 
telpās (c. Robežnieki, Jaunatnes 
iela 6), pirmdienās un trešdienās 
– 9.00 – 10.00

Sagatavots balstoties uz 
Krāslavas novada domes mājaslapā 
ievietoto informāciju. Par citu 
deputātu pieņemšanas laikiem 
informācija mājaslapā nav 
ievietota.

Lasītāju jautājums
Krāslavas novada domes deputātu 

pieņemšanas laiks

Balsis sadalījās šādi: 

•	 Jā, regulāri! (61 % jeb 14 res-
pondenti izvēlējās šo atbildes 
variantu)! 

•	 Šad tad! (26 % jeb 6 respon-
denti atzīmēja šo atbildes va-
riantu)! 

•	 Kas mani neskar tieši, tas mani 
neinteresē! (tikai 13 % jeb 3 
respondenti)! 

Individuālās sarunās daudzi 
iedzīvotāji pauž satraukumu par 
notikumiem Ukrainā, un arī šīs 
nelielās aptaujas dati liecina, ka 
vienaldzīgo patiesībā nav daudz. 
Lai kādi argumenti kuram būtu, 
svarīgi, ka karu negrib neviens. 
Savukārt, ja sabiedrībā iezogas 
vienaldzība, tad tas jau ir drauds 
kopējai drošībai, jo tieši vienal-
dzīgā attieksme pret visu un vi-
siem atraisa rokas tiem, kuri sevi 
iedomājušies par pasaules nabu 
un savu neģēlīgo mērķu sasnieg-
šanai gatavi uz jebko.

Starp citu, mūsu mājaslapā 
ir jauns jautājums. Apmeklējiet, 
lasiet, balsojiet!

Juris ROGA

Nepalikt 
 vienaldzīgiem!

Savā mājaslapā http://www.
ezerzeme.lv jautājām, vai 
jūs sekojat līdzi notikumiem 
Ukrainā? Pārsteidz, ka mē-
neša laikā par šo jautājumu 
ir nobalsojuši tikai 23 res-
pondenti! 
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Nobeigums. Sākums 3.lpp
Žanis iztiek ar padomju 

laika MTZ markas traktoru, 
jo nesaskata vajadzību pēc 
dārgajiem rietumu firmu 
ražojuma lieljaudas traktoriem. 
Saimniecībā apsēj kādus 10-11 
hektārus. Viņš labāk gribētu 
vienu mazjaudīgāku traktoriņu 
siena pļaušanas darbiem. 
Piekabināmais un uzkabināmais 
inventārs gan ir dažāda ražotāja 
-- gan no austrumiem, gan no 
rietumiem. 

Kooperācijas jautājumā 
Žanim ir savs viedoklis: 
“Manuprāt, tā ir lieka, jārunā 
par nepieciešamību savstarpēji 
izlīdzēt. Inas brālis dzīvo citā 
novadā 15 km no mums, 
un vienmēr atbrauc ar savu 
kombainu, lai nokultu manus 
desmit hektārus graudu. Paldies 
viņam! Ir labi, kad zemnieks izlīdz 
zemniekam, tas ļoti svarīgi, bet 
kooperācijā vienalga būs savs 
krekls katram tuvāks.”

Žanis zina, par ko runā, 
jo vietējo ļaužu nesavtīgā 
izpalīdzēšana reiz ļāva viņam 
pacelties no pelniem. Lieta 
tāda, ka pirms vairākiem gadiem 
vienā nelaimīgā vasaras rītā 
saimniecībā izcēlās ugunsgrēks 
un nodega trīs padomju laikā 
būvētās kūtis. Liellopus un 
cūkas izdevās izglābt, tiesa 
pāris govis apdega un tās 
nācās likvidēt. Tagad ir skaidrs, 
ka ugunsnelaimes cēlonis 
bija nesaderīgais alumīnija un 
vara vadu savienojums, kas 
sāka dzirksteļot. Varbūt tas 
25. augusta rīts būtu izvērsies 
mierīgāks, ja kūtsaugšā nebūtu 
siena, kur iemetās liesmas… Pēc 
kara visi gudri, bet tobrīd acis 
asaroja. Atjaunošanā palīdzēja 
vietējie iedzīvotāji, puiši strādāja 

par paldies un vēdera tiesu. 
Jauns jumts vien izmaksāja 
2200 latu, bet lai to dabūtu uz 
spārēm, strādniekiem samaksāt 
tikpat... Tāpēc Zaltāni, izmantojot 
izdevību, vēlas vēlreiz pateikties 
gan pašvaldībai, kura piešķīra 
viņiem finansiālu atbalstu savu 
iespēju robežās, gan visiem 
citiem, kuri atbalstīja materiāli vai 
ar savu darbu. 

Žanis: “Visi trīs mūsu bērni 
izauguši un ir prom no mājām, 
tālab saimniecību nepaplašinām, 
jo ar visu jātiek galā divatā. 
Kamēr turējām cūkas, sadalījums 
bija šāds: Inai -- govis, man -- 
cūkas. Teikšu godīgi, no govīm 
neko nesaprotu. Es desmit gadus 
nostrādāju par cūku nobarošanas 
operatoru Šķaunes cūkkopības 
kompleksā. Pat mācīties 
vajadzēja! Darba bija daudz, bet 
arī maksāja labi. Visu paspēju, 
vienīgi amonjaks atstāja iespaidu 
uz elpceļiem un visu darbadienu 
kājas atradās gumijas zābakos, 
tāpēc tagad tās sāp. Kad 
uzzināju, ka kompleksu slēdz, 
nespēju noticēt! Nesaprotu, 
kāpēc tā notika, jo kad es tur 
strādāju, redzēju mašīnas, 
kas atbraukušas pa tiešo no 
Maskavas un Sanktpēterburgas 
pēc mūsu produkcijas. Tagad 
braucu garām sagruvušajai 
ražotnei, asaras birst. Ja 
ne Āfrikas cūku mēris, mēs 
Bērziņos savas cūkas nekad 
mūžā neizkautu, jo pat lielās 
konkurences apstākļos katrs 
spējām turēties virs ūdens. Tālab 
jo vairāk nesaprotu, kas notika 
kompleksā?”

Kādu laiku Žanis pastrādāja 
arī par teļkopi, līdz ar to nav tā, ka 
nevar palīdzēt sievai pie govīm. 
Pat par kinomehāniķi Šķaunē uz 
pusslodzi viņš ir strādājis, līdz 

pat 1992. gadam. Uz kino pēdējā 
laikā neviens negāja, Žanis 
nopirka sev videomagnetofonu 
un tikai ar tā palīdzību spēja 
izpildīt plānu.

Ina pastāstīja, ka tagad 
govis ir pamatienākumu avots. 
Tās slauc no rīta un vakarā, 
šobrīd ar rokām, jo slaucamais 
aparāts salūzis. Bet tā kā lopu 
nav daudz, var paspēt arī slaucot 
ar rokām. Slaukšana notiek 
tīrumā, jo tā ir ekonomiskāk. Kā 
pavasarī govis izdzen no kūts, 
tā tās ganās laukā līdz sniegam. 
Bet abi atzīst, ka visizdevīgāk 
bija turēt sivēnmātes -- mazāk 
darba un atdeve lielāka. Ja vēl 
nesen piena iepirkuma cena bija 
ļoti laba, tad tagad tā nokrita no 
29 uz 20 centiem. Taču valsts 
nepameta nelaimē un vienreiz 
jau samaksāja kompensāciju, 
sola, ka būs vēl. 

Jāsecina, ka slikts 
noskaņojums varbūt ir tiem, kuri 
saimnieko negodīgi vai nereģistrē 
savus ganāmpulkus. Zaltāni 
stāsta, ka reģistrēt ganāmpulku 
un saimniekot godīgi ir izdevīgāk 
jau tālab vien, ka krīzē var cerēt 
uz valsts atbalstu, tas tagad ir 
acīmredzams fakts. Cita lieta, 
ka vienmēr gribas to lielāku. 
Protams, ir daudz darba, jāraksta 
atskaites, laikā jānosūta, bet tā 
saimniekot ir izdevīgāk, lai arī 
birokrātija krietni pieaugusi. 

“Eiropas Savienībā saka 
-- vēlams, Latvijā par to pašu 
mums saka – obligāti,” smejas 
Žanis. “Spilgts piemērs piena 
mājas. Sacīja, ja tās nebūs, pienu 
nepieņems, bet tāpat no visiem 
pieņem. Domāju, līdzīgi būs ar 
šīfera jumtiem kūtīm un fermām, 
kurus prasa nomainīt pret cita 
materiāla jumta segumu. Par 
laimi, mūs šī problēma neskar.”

Zaltāniem ir trīs pieauguši 
bērni un mazmeita. Visi trīs 
pabeiguši Šķaunes pamatskolu, 
un visi izvēlējās apgūt profesiju. 
Paši izlēma, vecāki neietekmēja 
viņu izvēli. Tiesa, Aina gadu 
pamācījās Ezernieku vidusskolā, 
bet neturpināja mācības 
vidusskolā, profesionālajā 
skolā izmācījās par grāmatvedi-
sekretāri un šobrīd strādā 
Daugavpilī par sekretāri. 
Arnita apguva pavāra palīga 
profesiju, viņa ir bijusī televīzijas 
darbiniece, tagad atrodas dekrēta 
atvaļinājuma – meitiņai Lailai ir 
gads un četri mēneši. Arnitas 
ģimene dzīvo Rēzeknes novada 
Čornajas pagastā. Dēls Arnis 
ieguva datoriķa izglītību, bet ir 
kļuvis par uzņēmēju – kopā ar 
draugu atvēra auto detaļu veikalu 
Rēzeknē. 

Diemžēl neviens no bērniem 
negrib turpināt tēva un mātes 
darbu, neviens nav sacījis, 
ka gribētu atgriezties dzīvot 
laukos. “Varbūt mazmeita, mēs 
tā ceram,” Žaņa balsī pirmoreiz 
saklausu gandrīz nemanāmu 
rūgtuma noti, un var saprast gan 
vecākus, gan bērnus. Vieniem tas 

ir mūža darbs, gribas, lai kāds to 
turpinātu, otriem gribas spilgtāku 
un krāšņāku ikdienu, lielākas 
izaugsmes iespējas. Nevar 
sacīt, ka zemnieks pārtiek no 
rokas mutē. Zaltāniem ir pašiem 
sava Līvānu māja, nosiltināta no 
iekšpuses, veikts labs remonts, 
skaista kūts, divas automašīnas. 
Žanis saka, zemnieka pārticība 
atkarīga no tā, cik veiksmīgi 
esi atradis savu nišu. Izaudzēt 
produkciju spējīgs jebkurš, bet 
jāmāk to arī izdevīgi pārdot. 
Žanim un Inai tas ir izdevies, un 
varbūt tieši tālab viņi nekad nav 
apsvēruši domu doties peļņā uz 
ārzemēm.

“Nav mums tur ko darīt, es 
ceru, ka pēc gada varēsim atsākt 
turēt cūkas un atkal viss nostāsies 
savā vietā,” atbild Žanis. “Mūsu 
Aina gadu pastrādāja Anglijā, 
gadu Skotijā, bet arī viņai nebija 
doma tur palikt, tikai dzīvoklim 
ātrāk naudiņu sakrāt. Bērziņos ar 
sivēnmātēm nodarbojās daudzi, 
bet visi varēja izdzīvot, jo bija liels 
pieprasījums pēc sivēniem.”

Juris ROGA
Autora foto un 

Izstādes atklāšanas pasā-
kumu apmeklēja mākslinieka 
dzīvesbiedre Ilona un gana kupls 
mākslas cienītāju pulks, klāteso-
šie atzinīgi novērtēja mūsu no-
vadnieka veikumu un pasākuma 
gaitā sacīja viņam paldies gan 
par skaisto devumu mākslā, gan 

par sirsnību un profesionalitāti 
ķirurga profesijā. Vairāki sveicēji 
Vjačeslavu raksturoja kā apbrī-
nojamu cilvēku, kurš spēj paveikt 
lielus darbus, kā arī tika akcentē-
tas citas viņam piemītošās labās 
īpašības un prasmes. 

„Rīti dūmakaini un apmāku-
šies, krīt koku la-
pas uz asfalta un 
ceļiem – vasara 
pagājusi, un ru-
dens ir tas laiks, 
kad cilvēks ap-
sver, kas ir bijis 
labs gada laikā, 
ko ir paveicis,” 
klātesošos uzru-
nāja bibliotēkas 
vadītāja Valen-
tīna Magidas. 
„Rudens parasti 
ir tas laiks, kad 
cilvēks grib at-
skaitīties citiem 

par to, ko ir pavei-
cis. Mēs visi esam 
ļoti steidzīgi, gribam 
daudz paspēt un ne 
vienmēr tas izdodas, 
bet mūsu pulkā ir 
tādi, kam tas izdodas 
— visu paspēt!”

Vārds tika dots 
Vjačeslavam, kurš dažos tei-
kumos pastāstīja par savām 
gleznām: „Aleksandra iela šajā 
izstādē ir pats svaigākais darbs, 
uzgleznots pēc Zvejsalnieka iz-
stādes. Redzēju, ka Zvejsalnieka 
darbos dominē zilgantumši, pe-
lēcīgi toņi. Nē, man tā negribas, 
man vajag kaut ko gaišāku un 
mēģināju izmantot gaišas krāsas. 
Asteres un dālijas – tie ir sep-
tembrī tapuši darbi. Man sanāk 
vidēji viens darbs nedēļā — pa 
vakariem nesēžu bezdarbībā. 
Prieks, ka jums patīk mani darbi, 
es pats uz tiem skatos kritiski un 
nereti pārstrādāju. Sākuma šķiet 
– labi, pēc kāda laika apskatos 
vēl un redzu, ka ir, ko darīt pie tā 
darba. Cenšos iet uz priekšu un 
neapstāties, jo iespējas mākslā 
ir bezgalīgas un apstāties nevar. 
Māksliniekam dvēsele vienmēr 
nemierīga, tā meklē kaut ko jau-

nu un jaunu, tā arī es cen-
šos atrast savu rokrakstu, 
nevis kādu kopēt.”

Novembrī apritēs 
pieci gadi, kopš  Vjačes-
lavs glezno, bet šis laiks viņam 
paskrēja kā viena sekunde. Viņa 
vecāki nekad nebija saistīti ar 
glezniecību, arī skolā Vjačeslavs 
zīmēja tikai nedaudz labāk par 
citiem. Šodien pats brīnās, ka vi-
ņam labi sanāk. Viņa mākslinie-
cisko izjūtu atzīst arī Ukrainas fo-
tomākslinieku savienības biedrs, 
profesionāls fotogrāfs Anatols 
Kauškalis.  

Zīmīgi, ka Vjačeslavs lielāko-
ties glezno pēc paša taisītām fo-
togrāfijām, jo viņam nav tik daudz 
laika, lai skrietu apkārt ar molber-
tu. Nereti, garām skrienot, nobildē 
iepatikušos ainavu, tad skatās at-
tēlā, interpretē ainavu un ar eļļas 
krāsām liek virsū audumam. Glez-
no tikai ar eļļas krāsām, neekspe-
rimentējot ar jauktu tehniku. Gal-
venais šajā darbā ir pacietība, jo 
eļļai ir jāpažūst. Ja skrien ātri, krā-
sas sajaucas un visu sabojā. Vja-
česlavs uzskata, ka nevar sintezēt 
galvā jaunu pasauli, visas vietas 
gleznās ir konkrētas, piemēram, 
Kombuļu pagasts, Rēzeknes un 

Aleksandra Iela Krāslavā, tikai 
bišķiņ pārveidotas. Vjačeslavs 
glezno arī portretus, bet uzskata, 
ka pie tiem viņam vēl ir jāpiestrā-
dā, tālab tos plāno izstādīt kaut 
kad vēlāk. Ir saņemti arī ieteikumi 
pievērsties medicīniskajai tēmai, 
bet tai Vjačeslavs saka „Nē!”. 
Līdz šai izstādei bibliotēkā, viņa 
gleznas tikušas izstādītas Dagdā, 
Aknīstē, Jēkabpilī, Rīgā un Dau-
gavpilī. Nākamgad mākslinieks 
plāno rīkot plašāku izstādi Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzejā, 
kas būs veltīta četriem gadalai-
kiem. Ir no kā, jo piecu gadu laikā 
pa vakariem, strādājot mājas ot-
rajā stāvā, ir radītas 350 gleznas. 
Pamatā viņš glezno sev, reizēm 
arī dāvina savus darbus radiem, 
draugiem un paziņām. Viņa darbi 
izstaro saules siltumu, ir mazliet 
nostalģiski, bet dziļi optimistiski 
un pats galvenais – kā dzīvi! Tā 
vien šķiet, ka vari iekāpt gleznā 
un sajust dabas elpu. Izstāde būs 
apskatāma mēnesi, nenokavējiet!

Juris ROGA
Autora foto

Atrast savu rokrakstu
8. oktobrī Krāslavas novada centrāla-
jā bibliotēkā atklāta mūsu novadnieka, 
Krāslavas slimnīcas ķirurga Vjačeslava 
Aprupa gleznu izstāde „Daba nezina, cik 
tā liela”, kurā ir apskatāmi deviņi viņa šī 
gada jaunākie darbi un viena pērn tapusi 
glezna, kurā attēlots dabas skats Kuldī-
gā, līdzās populārajām Riežupes smilšu 
alām. 

 fotoreprodukcija

Žanis Zaltāns: “Valdība pareizi lēma, Āfrikas cūku mēris nav joka lieta!”
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 15. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.25, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Aizliegtais paņēmiens
11.25 Latvija var! 
11.55 Skats no malas
12.25 Lielā lasīšana
13.00 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
14.05 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
0.05 1:1
0.55 Valdība
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.35, 0.15 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Tādas lietas
12.30 Reģionālā attī  stī ba Latvijā
12.50, 0.45 LTV - 60
15.30, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti  virs i
20.30 1000 jūdzes Kambodžā
21.00 Kā darbojas Visums
21.50, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.20 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
23.20 Pēdējais liecinieks

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. Četras sievietes un 
mīlestī ba
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestī ba nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Cilvēks no Kapucīnu 
bulvāra
5.45 Kristī gā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri

8.00, 18.00 Risks
9.00, 1.35 Medikopters 
10.05 Ģēnijs uzvalkā
11.05 Ekstrasensi kā detektī vi
14.05 Radīti  skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.25 Rozenheimas detektī vi
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
0.40 Uz robežas
3.10, 5.00 Mīlestī bas sirdspuksti  

TV3+
6.45, 17.45, 0.45 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi-detektī vi
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.40 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Tēti s “iekriti s”
22.45 Mf. Baiļu nakts

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.05 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestī ba
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.50 Kriminal+
14.45, 19.50 Melnie kaķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Čūsku midzenis
1.15 Mūzika

PBK
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.10 Ziņas
9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.35, 3.50 Māja ar lilijām

14. oktobrī Ir iemesls!

Šī varoņa raksturu salīdzina 
ar Dona Kihota un Šveika rakstu-
riem, ar Hamletu un Čārlza Diken-
sa misteru Pikviku. Viņš ir vien-
kāršs, zāģu skaidām pildīts, rotaļu 
lācēns, viņu biedē gari vārdi, bet 
grāmatas tekstā vairākas reizes 
ir uzsvērts, ka šim lācēnam ir ļoti 
maz smadzeņu. Neskatoties uz to, 
Vinnijs Pūks ir bērnu iemīļots literā-
rais varonis visā pasaulē.

Viss sākās 1921.gadā, kad 
Alans Aleksandrs Milns, nopietns 
rakstnieks, diezgan populārs 
dramaturgs un vairāku hu-
moristisku stāstu autors, 
uzdāvināja savam dēlam 
Kristoferam rotaļlietu. Tas 
bija lācēns, kuram galvā 
bijušas zāģu skaidas. Tā 
ir viena no parastākajām 
un izplatītākajām rotaļ-
lietām. Visā pasaulē ir 
zināms, ka rotaļu lācis 
nosaukts Teodora Rūz-
velta vārdā, lai pieminētu to 
nelaimīgo lāci, uz kuru ASV prezi-
dents atteicās šaut medību laikā, 
sakot, ka „tas būtu nekrietni”. Lā-
cis, protams, tik un tā bija nošauts 
pēc tā paša „žēlsirdīgā” prezidenta 
pavēles. Tas nu gan... Atbilstoši 
amerikāņu stilam: lai pārtrauktu 
kāda ciešanas, viņu vienkārši ir ne-
pieciešams nogalināt, taču labāk 
- ar svešām rokām. Šis gadījums 
tika aprakstīts avīzēs, mākslinieki 
sacentās - kurš no viņiem attēlos 
šo ainu ar lielāku devu sarkasma 
un ironijas. Kādu no šīm karika-
tūrām ieraudzījis rotaļlietu veikala 
īpašnieks, krievu emigrants. Jau 
pēc nedēļas viņa veikalā parādījās 
jauna rotaļlieta -  ar zāģu skaidām 
pildītais plīša lācēns. Nosaukums 
„Tedijlācis” nāk no prezidenta Rū-
zvelta vārda, jo viņa saīsinātais 
vārds bija Tedijs. Jau pēc dažiem 
gadiem šis plīša lācēns kļuva par 
pasaulē populārāko rotaļlietu.

Tātad - Milns uzdāvināja sa-
vam 1 gadu vecajam dēlam jau-
nu rotaļlietu, bet pēc tam 5 gadus 
novēroja, kā viņa dēls spēlējas, 
par ko sarunājas un kādas spē-
les izdomā. Pēc kāda laika, 1925.
gada Ziemassvētku priekšvakarā, 
kādā avīzē tika publicēts viņa pir-
mais stāsts ar nosaukumu „Vinnijs 
Pūks”, kuru pirmssvētku rosībā 
gandrīz neviens nepamanīja. Pēc 
tam katru mēnesi avīzē varēja iz-
lasīt citus stāstus par Vinniju Pūku, 
bet 1926.gada 14.oktobrī nāca kla-
jā grāmata. 

Šī neparastā varoņa pielūdzē-
ju skaits auga pa stundām. 

Pēc pirmās grāmatas par Vin-

niju Pūku tika izdota otrā. Tad tika 
publicēti bērnu dzejoļu krājumi. 
Alana Milna, bērnu rakstnieka, sla-
va esot bijusi apbrīnojami spoža. 
Taču viņa mēģinājumi atgriezties 
pie „pieaugušo” literatūras noslē-
dzās ar neveiksmi. Galu galā Alans 
Milns pārtrauca rakstīt drāmas un 
„nopietno” literatūru. Grāmatu sēri-
ja par Kristoferu Robinu arī rakst-
nieka dēlu padarīja par slavenību. 
Un tieši šīs slavas dēļ Milna man-

tinieka vārds ir ierakstīts li-
teratūras vēsturē, kaut 
gan viņam nebija ne-

kādu īpašu talantu. 
Ja godīgi, tad Kristo-

fera Robina bērnība bijusi 
diezgan bēdīga. Vecāki 
sapņoja par meitiņu, tā-
pēc pēc zēna piedzimša-
nas ātri vien atdeva dēlu 

auklei, kura viņu arī au-
dzinājusi. Māte vispār 
neinteresējās par dēlu, 

bet tēvs... Tēvam viņa 
dēls bija sava veida novērojumu 
objekts, nevis dzīvs bērns. Tāpēc 
zēns bijis ļoti bikls un slimīgs. At-
tiecības ar tēvu normalizējušās ti-
kai tad, kad Kristofers izauga, bet 
rakstnieka sieva un zēna māte 
aizgāja no ģimenes un pēc tam 
aizbrauca pie mīļākā uz Ameriku.

Kristofers Robins ieguva izcilu 
izglītību, bija laimīgs ģimenes tēvs, 
taču visu dzīvi viņam sagandēja 
viņa ārprātīgā popularitāte un tas, 
ka viņu visu mūžu uzskatīja par 
zēnu no fantāziju pasaules. Viņš 
nevarēja ciest Vinniju Pūku... 

Milna grāmata par lācēnu 
Pūku ir pārtulkota 25 valodās, ie-
skaitot latīņu valodu. Ir grūti iedo-
māties bērnu, kuram nebūtu ne-
kāda priekšstata par Vinnija Pūka, 
viņa drauga Sivēna un ēzelīša Ī-ā 
piedzīvojumiem. PSRS laikos grā-
mata par Vinniju Pūku pirmo reizi 
tika pārtulkota Lietuvā, bet, kad Mil-
na grāmatas krievu valodā bija pār-
tulkojis Boriss Zahoders, ar Vinniju 
Pūku iepazinās visi Padomju Sa-
vienības bērni. Pēc multfi lmas šis 
varonis ieguva milzu popularitāti.

Pasaulē ir vairāki Vinnija Pūka 
muzeji, viņa vārdā ir nosaukta iela 
Varšavā, pēc grāmatas par Vinniju 
Pūku ir uzrakstīta opera, 18 valstīs 
ir nākušas klajā pastmarkas ar 
Vinnija Pūka tēlu, par godu šim 
varonim ir uzstādīti arī pieminekļi.

Un līdz mūsu dienām visiem 
ir zināmas Vinnija Pūka atziņas, 
tai skaitā par gudriniekiem, kas 
ciemos iet no rīta.

Andrejs JAKUBOVSKIS

1926.gadā nākusi klajā pirmā grāmata 
par Vinniju Pūku

27. septembrī Rēzeknē noti-
ka VIII Latgales Kausa sacensī-
bas – Rēzeknes pilsētas atklātais 
čempionāts svaru stieņa spieša-
nā guļus bez ekipējuma. Vienlai-
kus šīs sacensības bija arī Lat-
vijas Kausa izcīņas 14. posms. 
Sacensības norisinājās jauniešu, 
junioru, open, sieviešu, senioru 
virs 40 gadiem un senioru virs 
50 gadiem vecuma grupās dažā-
dās svara kategorijās, atbilstoši 
Starptautiskās Pauerliftinga fede-
rācijas (IPF) noteikumiem.

Sacensības organizēja Latvi-
jas Pauerliftinga Federācija sadar-
bībā ar Rēzeknes pilsētas domes 
Sporta pārvaldi. Katru gadu tās 
pulcē vairākus desmitus sportistu 
no dažādām sporta komandām 
un pilsētām, šogad sacensībām 
pieteicās 91 dalībnieks. Krāslavu 
tajās pārstāvēja divi sportisti – 
Viktors Lebedevs un čempionāta 
debitants Mihails Naruševičs. Vik-
tors, kurš startēja senioru virs 50 
gadiem vecuma grupā, svara ka-
tegorijā līdz 74 kg, izcīnīja 2. vie-
tu. Viņa rezultāts – 105 kg smags 
svaru stienis. Mihails, kurš startēja 
40-50 gadu vecuma grupā, svara 
kategorijā līdz 105 kg, arī izcīnīja 
2. vietu, pieveicot 130 kg smagu 
svaru stieni.

Abi sudraba godalgu laureāti 
tagad gatavosies Latvijas čem-
pionātam, kas notiks decembrī. 

Juris ROGA

Ar sudraba 
medaļām!

Par godu šiem svētkiem SAC 
„Aglona” iemītnieku sirdis priecē-
ja Vārkavas novada pašdarbnie-
ki. Viņi dziedāja dziesmas, de-
joja, kā arī stāstīja interesantus 
savas dzīves atgadījumus. Vār-
kavieši  SAC iemītniekiem bija arī  
sarūpējuši cienastu, padarot šos 
svētkus vēl jaukākus.

Pēcpusdienā ar dejām un 
dziesmām viesojās Aglonas vi-
dusskolas mazāko klašu skolēni, 
piešķirot Starptautisko veco ļau-
žu dienai krāsaināku nokrāsu.

Mīļš paldies Vārkavas nova-
da senioru deju kopas „Odziņas” 
vadītajai Elvīrai Āboliņai un Ag-
lonas vidusskolas ārpus klases 
organizatorei Karīnai Stivrinai par 
jauko svētku noskaņas radīšanu 
veco ļaužu dienā mūsu sociālās 
aprūpes centrā.

SAC „Aglona” sociālā 
 darbiniece Inga SPRŪĢE

Veco ļaužu diena 
SAC „Aglona”

1. oktobris – Starptautis-
kā veco ļaužu diena

Vairāk nekā 40 Krāslavas 
vecticībnieku draudzes locekļi 
ar garīgo tēvu Andreju Sokolovu 
priekšgalā nesen viesojās pie 
Viļņas vecticībniekiem. Tas bija 
izzinošs brauciens, tāpat kā visi 
iepriekšējie. Turklāt Viļņas vecti-
cībnieku draudze ir viena no vis-
senākajām Baltijā, tajā ir vairāk 
nekā 10 000 ticīgo. 

Krāslavieši apmeklēja Sv. 
Pokrova vecticībnieku baznīcu, 
kas būvēta 1901. gadā. Tās arhi-
tektūra ir pārsteidzoša -- piecstā-
vu svētbilžu siena un 25 m augsts 
zvanu tornis. Viesus iepazīstināja 

ar draudzes un baznīcas vēsturi. 
Mūsu vecticībniekiem bija intere-
santi uzzināt, kā strādā svētdie-
nas skola un ko dara Jaunatnes 
padome. 

Jāpiebilst, ka krāslaviešus, 
kuri bija mērojuši diezgan tālo 
ceļu, lietuvieši uzaicināja pusdie-
nās. Pēc tām ceļš veda uz Sv. 
Gara pareizticīgo baznīcu, kur 
atrodas Viļenskas svēto mocek-
ļu Antonija, Johanna un Jestafi -
ja, kuri cīnījās par ticību Kristum 
1347. gadā, mirstīgās atliekas.

Valentīna SIRICA 

Krāslavas vecticībnieki 
viesojās Viļņā

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 03.10.2014 
līdz 10.10.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 48 no-
tikumi. Būtiskākie:

•	 2. oktobrī Dagdā jaunietis pēc 
paziņu aiziešanas no dzīvok-
ļa konstatēja mobilā telefona 
SONY C5303 XPERIA SP pa-
zušanu. Izmeklēšanas gaitā 
tika noskaidrota vainīga perso-
na un nozagtais tika atgūts.

•	 4. oktobrī Krāslavas veikalā 
Maxima 1991.g. dzimušais 
vīrietis mēģināja iznest pre-
ci 6,82 EUR kopsummā. Tika 
uzsākts kriminālprocess pēc 
Krimināllikuma 180.p.1.d. (zā-
dzība nelielos apmēros).

•	 4. oktobrī Krāslavā, Rancāna 

un Aronsona ielās tika uzlauz-
tas vairākas daudzdzīvokļu 
māju pagrabtelpas un izdarīta 
mantas zādzība. Notiek krimi-
nālmeklēšanas pasākumi, vēr-
sti uz vainīgo noskaidrošanu.

•	 7. oktobrī Krāslavā, Vienības 
ielā nenoskaidrotas personas 
no veikala palīgtelpas nozaga 
naudu. Notiek kriminālmeklē-
šanas pasākumi, vērsti uz no-
ziedzīgā nodarījuma atklāšanu.

•	 9. oktobrī Dagdā, Brīvības ielā 
vīrietis izteica draudus savai 
dzīvesbiedrei. Ņemot vērā to, 
ka draudu īstenošanai varē-
ja tikt lietota sērskābe, tie tiek 
uztverti visai nopietni- tika uz-
sākts kriminālprocess, ļaunda-
ris tika aizturēts. 

Ievērojot būtiskas sabied-
rības intereses, kas saistītas 
ar Āfrikas cūku mēra izplatības 
ierobežošanu, ārkārtējās situā-
cijas izsludinātajā teritorijā ar 
1. oktobri  tiek noteikti papildu 
ierobežojumi medību organizē-
šanā 2014./2015. gada medību 
sezonā, kad nav atļautas me-
dības ar dzinējiem vai traucē-
šanu un nav atļauts medībās 
izmantot šķirnes medību suņus.
Medības ar dzinējiem vai traucē-
šanu nav atļautas arī Aglonas, 
Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, 
Aulejas, Bērziņu, Dag-
das, Ezernieku, Grā-
veru, Indras, Izvaltas, 
Kalniešu, Kaplavas, 
Kastuļinas, Kombuļu, 
Konstantinovas, Krāsla-
vas, Ķepovas, Piedrujas, 
Robežnieku, Skaistas, 
Svariņu, Šķaunes, Šķel-
tovas, Ūdrīšu pagastos;
Tāpat ārkārtējās situāci-

jas teritorijās medībās nav atļauts 
izmantot šķirnes medību suņus, 
izņemot, medījot ar šķirnes me-
dību suni alās vai izmantojot ie-
vainota dzīvnieka atrašanai, kad 
šķirnes medību suns ir pavadā.

Ja tiks konstatēti jauni Āfri-
kas cūku mēra saslimšanas ga-
dījumi meža  cūku populācijā vēl 
citos pagastos, tad tiks noteiktas 
papildu medību platības, kurās 
medības ar dzinējiem vai traucē-
šanu nebūs atļautas.

Selva ŠULCE, 
Valsts meža dienests

Ierobežojumi medību  organizēšanā
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CETURTDIENA, 16. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.05 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30, 13.35, 15.05 Top-Shop 
10.50 Sastrēgumstunda
12.40 Kas var būt labāks par šo?
13.15 Zebra
14.00 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Es varu būt premjerministrs
0.15 Mao lielais bads
1.15 Aizliegtais paņēmiens
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemša-
nai
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Automoto raidījums 
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50, 1.00 LTV - 60
15.30, 1.30 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.05 Kamerūna
20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.30 Ātruma cilts

22.10 Makšķerē ar Olti
22.40 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
23.10 Kā darbojas Visums
0.00 Autosporta programma 
0.30 Tavs auto
5.00 Makšķerē ar Olti

LNT 
6.10, 2.30 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.35 Karamba!
10.00 Mf. Ar mīlestību no Grieķijas
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.40 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.30 Sporta un laika ziņas
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.15 Dīvainās dabas kaprīzes
23.10 Mf. Sniegāju gūstekņi
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 18.00 Risks
9.00, 1.40 Medikopters 
10.05 Ekstrasensu cīņas 
11.40 Betija Vaita un vecie ērmi
14.05 Radīti skatuvei 
15.05, 3.20 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu

21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Neiznīcināmie 
0.05 Kinomānija 
0.40 Overtime TV
2.35 Mīlestības sirdspuksti 
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 1.00 Māja 2
7.25, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.30, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Afēristi Diks un Džeina
0.00 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.05 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.50 Kriminal+
14.45, 19.50 Melnie kaķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Čūsku midzenis
1.15 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.10 
Ziņas
6.40 Multfilmas 7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30, 4.00 Māja ar lilijām
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Pirms tumsas iestāšanās
2.10 Zvaigžņu lietus
2.30 Mf. Gaidīšana
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 1.05 Izmeklētāji
6.55, 14.00 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05, 14.20 Mīlestība 911
8.00 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kosmosa lielais noslēpums
13.30 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
0.40 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Pīrāgs diktatoram
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Smiltsērkšķa aromāts
22.55 Nacionālā virtuve
23.50 Nezināmais koncerts
0.45 Māja, kuru uzcēla Svifts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.00 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
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Māja ar lilijām
23.10 Ēdiens, ceļš, rokenrols
0.00 Mf. Mēs. Ticam mīlestībai

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.20 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.40 Grūtas dienas vakars
1.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.35 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 22.50 Kulinārs
12.00, 21.35 Virtuozi
13.10 Karsts ūdens
13.30, 18.50 Universitāte
15.45 Pārlādēšana 
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
0.50 Hali gali

PIEKTDIENA, 17. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 4.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.30, 16.15 Suņi
10.25, 13.15, 15.10 Top-Shop 
10.40, 1.15 Mūsu Čārlijs 
11.35 De facto
12.20 1:1
13.30 Vides fakti
14.05 Brīnumskapja skola
14.35 Ciemiņš virtuvē
15.25 Kāpēc esmu viens? 
17.05 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 4.40 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15, 23.13 Miglas krasts
0.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.05 Es varu būt premjerministrs
3.05 Sastrēgumstunda
5.00 Firmas noslēpums

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05, 1.35 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 2.55 LTV - 60
15.30 Kas var būt labāks par šo?
18.35 Personīgas lietas 
19.30 MHL spēle
21.55 Eiropas kinovakari
22.10 Mf. Medības

0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.40 Euronews
1.25 J. Ļermontovam 200
2.25 Mf. Divkāršā apdzīšana
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
9.00 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
12.20 Pasaules noslēpumi 
13.25 Skatīties visiem!
14.00 Bernards
14.20 Mīlestība 911
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
19.40 Saviesīgas vakariņas
20.45 Kosmosa lielais noslēpums

23.55 Ziņas 24
0.25 112
0.50 Izmeklētāji

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Dzīves un nāves pusē
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 2.10 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Smiltsērkšķa aromāts
23.50 Civilizācijas mīklas
0.45 Māja, kuru uzcēla Svifts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.00 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
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Māja ar lilijām
23.10 J. Ļermontovam 200

0.15 Mf. Ideālā izglābšanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05 Lauku dakteris
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.10 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
20.00 Ilgais ceļš mājās

21.00 Panorāma
23.45 Aktuāla intervija 1.00 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 22.55 Kulinārs
11.50, 21.40 Virtuozi
13.00 Augstāk par jumtu
13.35, 18.50 Universitāte
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!!
0.55 Hali gali

0.15 Eiropa koncertos
1.05 Pasaules stāsti
2.00 Anekdošu šovs 
2.25, 5.30 Pie stūres

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Dziedi manu dziesmu
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.10 Mf. 88 minūtes
1.40 Mf. Ar mīlestību no Grieķijas
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00 Risks
9.00, 1.40 Medikopters 
10.05 Kings un Maksvela
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.05 Radīti skatuvei 
15.05, 3.20 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.35 Rozenheimas detektīvi
18.00 Betija Vaita un vecie ērmi
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Mf. Apsēstā māja
22.45 Mf. Nolaupīšana
0.40, 5.00 CSI. Lasvegasa

5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.45, 17.45 Māja 2
7.25, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.25 Radu būšana 
18.50, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Trīs bruņinieki tālajos 
krastos
21.20 Mf. Mīlestība ar šķēršļiem
23.45 Tētis “iekritis”

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25 Kriminal+
14.45 Melnie kaķi
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.00 Mf. Galvenais kalibrs
1.50 Mūzika

PBK
6.00, 1.00 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 5.10 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.35 Balss
0.05 Vakars ar I.Urgantu

1.45 Mf. Cietais rieksts
3.10 Māja ar lilijām

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05, 14.20 Mīlestība 911
8.00 Totālā izpārdošana
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
13.20 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.45 Dīvaina lieta
0.35 112
1.00 Dievu ēdiens

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Zem cirka kupola
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Visa Krievija
11.00 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Speciālais korespondents
22.05 Ko vēlas vīrieši
0.00 Plastilīna sapņi
1.50 Duelis

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.00 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
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Mācīties dzīvot

14.45 Laiks parādīs
16.15 Mf. Mimino
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Vakars Minskā 22.10 Balss
0.10 Mf. Jaunā Viktorija. Х/ф

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 19.55 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.30 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Maša likumā!
17.20 Nezināmā Baltkrievija
17.55 Mūsējie
18.10 Lielā reportāža
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Reiz Meksikā
23.50 Baltkrievija attīstībā
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 16.35 Saška
10.15 Kapeika kapeikā
10.50 Kulinārs
12.00 Virtuozi
13.10 Es gribu to redzēt!
13.45 Universitāte
16.00 Ir nu gan!
17.45 Trīsdesmitgadnieki
18.45 Mf. Krēsla. Sāga. Aptumsums
21.00 Pie dabas kopā ar Vitāliju 
Gumenu
21.25 KENO
21.30 Ekstrasensu cīņas
23.05 Reportieris
0.00 Mf. Es vēl joprojām zinu, ko jūs 
izdarījāt pagājušā vasarā
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LAIKA ZIŅAS

15.10. 16.10. 17.10.

+8... +15 +8... +13 +4... +8

D     4 m/s Z     3 m/s Z    4 m/s

Reklāma un sludinājumi

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

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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

KRĀSLAVA  t. 29426781;
Ostas ielā 7, LV-5600,

e-mail: kraslava@atraiskredits.lv

SIA “Skaistas dārzi” 
IEPĒRK lapu koku malku 3 
m garumā. Cena 19-20 EUR, 
koefic.-0.6. Tālr. 29368917.

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!

Periods Fiziskai 
personai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55
12 mēn. 32,85 40,98 28,17

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Visu akmens veidu un 
formu pieminekļi. Elastīgas 
cenas. Atlaides. Rudens 
pasūtījumi ar pēcapmaksu.

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Rudenīgas izdarības

Natālijas ZDANOVSKAS foto

PATEICĪBA
 
Izsakām sirsnīgu pateicī-

bu dziedātājām, kaimiņiem, 
draugiem, Robežnieku pa-
gasta pārvaldes darbinie-
kiem, īpaši Ērikai Gabrusānei 
un Verai Bīriņai, autobusa šo-
ferim Pēterim Stavro, visiem, 
kuri mani atbalstīja šajā sma-
gajā brīdī un pavadīja pēdē-
jā gaitā manu vīru Tadeušu 
Dovgeli. 

Sieva  

Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds,  
Bet atmiņas tik dārgas 
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Riharda Mickeviča tuvinie-
kiem sakarā ar viņa nāvi. 

Kāpņutelpas kaimiņi

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SVECĪŠU VAKARS Izvaltas 
pagasta kapos 1. novembrī.

•	 Suveizdišķu kapos pl. 14.30,
•	 Izvaltas kapos pl. 16.00

 0.31 ha zemes Dagdā. Tālr. 
29948212;
4-istabu dzīvokli (96 m2, 2 lī-
meņos) Tirgus ielā 2-1. Tālr. 
26412060;
2-istabu dzīvokli 3. st., Baznī-
cas ielā 17. Tālr. 22007322, 
29595215;
1-istabas privatizētu dzīvokli, 
33.79 m2, 3. st., Podnieku ielā. 
Tālr. 28683023;
“Mitshubishi Lancer” - 1.6, ben-
zīns, 1993., TA līdz 11.09.2015. 
labā stāvoklī. Tālr. 29709644;
dīvānu + 2 krēslus; paklāju. Tālr. 
26238625;
melnraibu govi (izvēle no trijām). 
Tālr. 29361058;
3 govis pēc izvēles (brūna, mel-
na, raiba). Miltus, graudus, kartu-
peļus. Piegāde. Tālr. 29134527;
pirmpieni. Tālr. 26656506;
šķirnes aunu. Tālr. 28744164;
sivēnus. Tālr. 26450677, 
26174487;
lopbarības kartupeļus, teles. Tālr. 
29910209;
pārtikas un lopbarības kartupeļus. 
Tālr. 26163279;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681; 
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem, cirsmām, L/S 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. T. 26346688;
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. T. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
malkas cirsmas. Tālr. 29499451;
2 - korpusu arklu traktoriem 
T-25 vai T-40. Tālr. 26171496;
IŽ 350 (koka), IŽ 49, M72, 
K750. To rezerves daļas un 
dokumentus. Tālr. 27802708;
lietotu plastikāta laivu. Tālr. 
26289681; 
M. Šolohova grāmatu “Klusā 
Dona”. Tālr. 26065838;
piena kvotas. Tālr. 26243196.

VAJADZĪGI profesionāli zāģeri 
ar savu zāģi. Tālr. 22472104;
Vīrietis MEKLĒ DARBU pie 
saimnieka. Tālr. 20552036.
Skaldu malku, veicu celtniecī-
bas darbus. Tālr. 24808802.
Godīga sieviete meklē darbu, 
ir autovadītāja tiesības. Arī var 
pieskatīt vecu vai slimu cilvē-
ku, ir ļoti labas krievu un lat-
viešu valodas zināšanas. Tālr. 
20419220.
Vēlos īrēt garāžu karjerā. Tālr. 
26476491.
IZĪRĒJU 2 telpas ofi sam - 29.7 
m2 un 15.1 m2. (Lāčplēša ielā 5). 
Tālr. 29438546. 
Dārzu uzaršana ar mazo trakto-
ru. Tālr. 29824483.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus. Tālr. 28601483.
PĀRDOD vai MAINA šķirnes āzi 
pret aunu. Tālr. 26068674.
Atdosim labās rokās trīs skaistus 
kaķēnus. Tālr. 26312452.

 Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, 

 psiholoģe

“Jūsu problēmu risinājums ir 
jūsu rokās”

Krāslavā – no 20.10. līdz 
23.10.
Dagdā – no 23.10. līdz 25.10.

Tālr. 26234797.

“Rumba Centrs”
piedāvā plašu būvmateriālu 
un jumta segumu klāstu. Iz-
devīgas cenas! Visu oktobri 
supercenas durvīm, čugu-
nam, akmensvatei, OSB. 

Gaidām Jūs mūsu veikalā 
Tirgus ielā 15, Krāslavā.

Pie mums vienmēr lētāk!

SIA “RENEM P” 
gaļas sadales ceham 

Preiļu nov. Kastīrē  
VAJADZĪGI  atkaulotāji. 
E-pasts: re-nem@inbox.lv

Tālr. 29183601. 

21. oktobrī Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) būs 
medfirma “AURIS”. Aicinām vi-
sus, kam ir dzirdes traucējumi. 
Pārdošanā būs dzirdes aparāti, 
to rezerves daļas, pielaikošana 
un labošana. 

Meistara tālr. 26019076.

SVECĪŠU VAKARI
Robežnieku pagastā:

18. oktobrī
plkst. 14.00 - Pleiku kapos 
plkst. 15.30 - Pustiņas kapos 

19. oktobrī
15.30 - Nauļānu kapos
17.00 - Borovinas kapos

SIA “AIBI” aicina darbā 
Inešos kautuves darbinie-
ku. Labs atalgojums. Dzī-
vesvieta. 

Tālr. 29478728

Dagdas novada pašvaldības 
domes 2014.gada 18.septem-
bra sēdē tika pieņemts lēmums 
par satiksmes ierobežojumiem 
pa Dagdas novada pašvaldī-
bas autoceļiem rudens – zie-
mas periodā no 01.11.2014.  
līdz 31.03.2015.  

Ar satiksmes ierobežoju-
miem varat iepazīties Dagdas 
novada pašvaldības mājasla-
pā: www.dagda.lv/Pasvaldiba/
Dagdas novada celi

17.10.2014. plkst. 12.00 Krāslavas Kultūras namā (Rīgas 26, 2. 
st.) notiks seminārs “Zeme - laiks pirkt vai pārdot?” 

Semināru vadīs uzņēmējs, ju-
rists un investors Vladimirs Mis-
niks (darba pieredze nekusta-
mā īpašuma investēšanā kopš 
2004. gada). 

Seminārā tiks izskatīti šādi 
jautājumi:
1) Kā pareizi novērtēt zemi pirk-
šanai vai pārdošanai.
2) Kas ir zemes pamatpircēji?

3) Komentāri par lauksaimniecī-
bas zemes pirkšanas ierobežo-
jumiem no 01.11.2014.

Jums būs iespēja saņemt at-
bildes uz jums interesējošiem 
jautājumiem.

Bezmaksas ieeja.
Dalībnieku reģistrēšanās no-

tiek pa tālr. 29761673.

Valsts izglītī bas attī  stī bas aģentūra 
(VIAA) portālā Draugiem.lv izveidojusi 
digitālu spēli „Kāds ti piņš Tu esi?”. Savu 
personības ti pu jaunieti s var noteikt, iz-
vēloti es kādu no 5 uzvedības veidiem 10 
dažādās, bet viņam zināmās situācijās.

Spēlē iespējams izzināt, kā jaunie-
ti m piemītošās personības iezīmes, īpa-

šības un spējas visveiksmīgāk izmantot 
karjeras plānošanā, kā arī saņemt ie-
teikumus to pilnveidei. Iespējams iegūt 
noderīgu informāciju par vietnēm un 
rīkiem, kas vairāk atklāj nākotnes profe-
sijas aizkulises.

Digitālā spēle „Kāds ti piņš Tu esi?” 
pieejama vietnē www.draugiem.lv/

Digitālā karjeras spēlē jauniešiem 

viaa.


