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

I. Krāslavas rudens dievišķā gaisma

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

25. oktobrī plkst. 14.00 Svariņu tautas 
namā notiks mazākumtautību kultūras 
pasākums “Zavaļinka”!

Šī gada tēma “Spēlē, Muzikant!”
Aicinām piedalīties muzikantus, kuri spēlē 

jebkuru mūzikas instrumentu, tautas namu 
kolektīvus, mazākumtautību biedrības! 
Koncertprogrammai jāsagatavo 1-2 jebkura 
žanra priekšnesumi jebkurā valodā! Pieteik-
ties pa tālr. 26150442 līdz 20. oktobrim, no-
rādot priekšnesuma nosaukumu un autoru. 

•	 Jauniešu integrāci-
ju veicinātu divplūsmu 
skolas, kādas Latvijā ir sa-
glabājušās tikai dažas, apgalvo Latvijas Krievu mācībvalodas skolu 
atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Igors 
Pimenovs.

•	 Latvijas simtgades svinībām ir jābūt tautas svētkiem, forumā «Kultū-
ras centru loma ceļā uz Latvijas simtgadi» norādīja kultūras ministre 
Dace Melbārde.

•	 Investīciju bankas pakalpojumu un fi nanšu konsultāciju sniedzējas 
AS «Prudentia» un biržas «Nasdaq Riga» veidotajā Baltijas vērtī-
gāko uzņēmumu topā «TOP10» par visvērtīgāko uzņēmumu Baltijā 
atzīta «Swedbank» grupa, kas apvieno Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas struktūras.

•	 Raugoties uz šī brīža tendencēm, varētu būt gaidāms jauns degvie-
las mazumtirdzniecības cenu kritums, lai gan no augusta beigām 
būtiskas izmaiņas degvielas mazumtirdzniecības cenā nav novēro-
tas, norāda «Virši-A» valdes priekšsēdētājs Jānis Riekstiņš.

•	 Visas pasaules bagātība pēdējā gada laikā pieaugusi par 8,3%. Tā 
ir sasniegusi rekordaugstu līmeni 263 triljonu dolāru (207,4 triljo-
nu eiro) apmērā, taču vienlaikus turīgo cilvēku izplatība arī kļuvusi 
nevienlīdzīgāka, teikts Šveices bankas «Credit Suisse» veidotajā 
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globālās labklājības pārskatā «Global Wea-
lth Report».

•	 Apdraudējums eiroatlantiskajai telpai sais-
tībā ar Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā 
saglabājas kā galvenā problēma Latvijas 
drošības kontekstā un noteiks Latvijas, 
NATO un ES rīcību tuvākajā laikposmā. 
Tas teikts Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas ikgadējā ziņojumā Saeimai 
par Ministru kabineta paveikto un iecerēto 
darbību, kas otrdien tika skatīts valdībā. 
Ziņojumā norādīts, ka Latvijai kopā ar sa-
biedrotajiem jāturpina stabilitātes un dro-
šības stiprināšana eiroatlantiskajā telpā, 
sabiedroto drošības garantēšana, atbalsta 
sniegšana Ukrainai un pasākumu veikšana 
Krievijas atturēšanai no tālākas agresijas.
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Kā zināms, šī gada vasa-
rā Latvija nosūtījusi uz CAR 40 
miera spēku karavīrus Eiropas 
Savienības kopējās misijas sa-
stāvā. Bija paziņots un uzsvērts, 
ka mūsu karavīri militārajās dar-
bībās nepiedalīsies. Viņiem tika 
atvēlēta vienkārša, bet droša 
funkcija – galvaspilsētas Bangi 
aerodroma apsardze un kravu 
konvojēšana. Līdz nesenam lai-
kam par kādiem incidentiem ar 
mūsu karavīru piedalīšanos ne-
kas netika ziņots.  

Raimonds Vējonis un Na-
cionālo bruņoto spēku koman-
dieris Raimonds Graube nolēma 
doties pieklājības vizītē uz CAR, 
lai aprunātos ar karavīriem un 
noklausītos pateicības vārdus 
no republikas varas pārstāvjiem. 
Taču Latvijas delegācijas ieraša-
nās dienā CAR noticis kārtējais 
vardarbības uzliesmojums. 

Sestdien masu informācijas 
līdzekļos tika izplatīta informācija 
par to, ka R.Vējonis un R.Grau-
be jau divas dienas nevar izkļūt 
no galvaspilsētas. Sadursmju un 
apšaudes dēļ Bangi pilsētā tika 
atcelti visi civilās aviācijas reisi. 
Lai izvestu viesus no CAR, bija 
nepieciešama speciāla operācija. 
Jāuzsver, ka Aizsardzības minis-
trijai kādu laiku nebija sakaru ar 
savu priekšnieku: CAR vadība 
atslēdza mobilos sakarus, lai ap-
grūtinātu nemiernieku darbību. 
Tikai pirmdien Raimonds Vējonis 
beidzot ieradās mierpilnajā Eiro-
pā. Tajā pašā dienā Bangi pilsētā 
tika apšaudīti Latvijas miera spē-

ku karavīri. Par laimi, neviens no 
viņiem nav cietis. Tika bojāti divi 
NBS automobiļi. 

Pēc atgriešanās Rīgā R.Vē-
jonis preses konferencē apstip-
rinājis, ka novembrī mūsu miera 
spēku karavīri atstās „melno kon-
tinentu”. Protams, tas nav sais-
tīts ar politiķa neveiksmīgo vizīti 
CAR. Valdība jau pirms tam nolē-
musi, ka šai misijai būs īstermiņa 
raksturs. No citas puses, politiķi 
varēja to pagarināt, tāpat kā vai-
rākas reizes pagarinājuši mūsu 
karavīru misijas Irākā, Afganistā-
nā un Balkānos. 

Droši vien karavīru ģimenes 
ir laimīgas, ka Latvija pārtrauc šīs 
misijas darbību, kamēr nav gājis 
bojā neviens no mūsu puišiem. 
Pēdējie notikumi pierāda, ka, par 
spīti Eiropas militārpersonu ievē-
rojamam atbalstam, CAR varas 
pārstāvji nekontrolē situāciju pat 
savas valsts galvaspilsētā. Starp-
tautiskā solidaritāte ir laba lieta, 
taču diez vai tā ir svarīgāka nekā 
Latvijas karavīru dzīvība. 

Asiņains konflikts Centrālās 
Āfrikas Republikā turpinās jau 
vairākus mēnešus. Martā nemier-
nieku koalīcija „Seleka” gāza pre-
zidentu Fransuā Bozizē. Turklāt 
kaujinieki ir musulmaņi, bet lielā-
kā daļa valsts iedzīvotāju — kris-
tieši. Pēc apvērsuma nemiernieki 
turpināja reliģiozas masu tīrīša-
nas. Reaģējot uz to, kristīgie ie-
dzīvotāji sāka formēt savas kau-
jinieku vienības. Šajā laikā gājuši 
bojā tūkstošiem cilvēku. 

Viktors ŪDRIŠS

Glābjot ierindnieku Vējoni
Kā Latvijas ministrs „iestrēga” karstajā punktā

Plenēra „Krāslavas palete 
2014” dalībnieki nedaudz pastei-
dzās, taču Bauskas fotomāks-
linieki, kā saka, trāpījuši des-

mitniekā. Sestdiena izdevusies 
ideāla: liega gaisma, bezvējš, 
un pilsētiņa pie Daugavas jau 
trešo reizi pārvērtusies par foto-

salonu zem rudenīgām debesīm. 
Mākslas fotogrāfijas cienītāju sa-
lidojumā iesaistījās ap trīsdesmit 
dalībnieku - no tālās Bauskas un 
no tuvākajām pilsētām - Dagdas, 
Preiļiem un Rēzeknes. Dažādas 
ekspresizstāžu prezentācijas ie-
vadīja radošo cilvēku svētkus, 
kas turpinājušies divu dienu ga-
rumā un kuri, protams, nav iedo-
mājami bez Igora Pliča, Latgales 
Fotogrāfu biedrības priekšsēdē-
tāja, līdzdalības. Klātesošos uz-

runāja Linda Kaufmane, kura jau 
trīs gadus ir Tautas fotostudijas 
„Bauska” vadītāja. Iedegta svece, 
suvenīru dāvināšana. Valdis Pau-
liņš, slavenais Latgales keramiķis 
un fotomākslinieks amatu savie-
nošanas kārtībā, pasniedza vie-
siem no Zemgales vāzi ar pērnā 
plenēra dalībnieku autogrāfiem. 
Igors Pličs uzdāvināja saviem 
kolēģiem foto mākslas meistaru 
darbu apkopojumu - albumu „Lat-
gale fotogrāfijās”.

Pa Krāslavu bradā rudens... Purpursārtu koku un 
zelta lapu perioda kulminācijas punkts. Stindzinošs 
aukstums pagaidām neskar mūsu svētīgo zemi, tā-
pēc arī lapkritis nesteidzas no mums atvadīties. Ve-
cās liepas grāfu parkā nomet pēdējās lapas, kļavas 
liesmo un deg Plāteru pils nogāzēs un atstāj uz zāles 
spilgti sārtus paklājus.

II. Krāslavas rudens dievišķā gaisma

Nesen uz redakciju piezva-
nīja krāslaviete, kura stā-
dījās priekšā kā Nadežda. 
Viņa pārmeta „Ezerzemes” 
žurnālistiem, ka viņiem ir 
vienaldzīga attieksme: „Nu, 
saprotams, kāpēc kungus 
no novada domes nesa-
trauc šis jautājums - viņi 
taču droši vien kājām ne-
staigā! Bet vai tiešām arī 
mūsu žurnālisti nepamana, 
kādā stāvoklī ir tilta trotuā-
ra daļa pāri Jāņupītei Rīgas 
ielā?!” 

Sieviete pastāstīja, ka pa ce-
ļam uz lielveikalu „Maxima” viņa 
kārtējo reizē gandrīz vai izmež-
ģījusi kāju uz „burbuļainā” tilta. 
Bet kas būs tad, kad ietves kļūs 
slidenas?

Mēs jums pilnībā piekrītam, 
Nadežda, iet pa šo „burbuļaino” 
tiltu, bet precīzāk - pa tā ietves 
daļu, ir ne tikai neērti, bet arī 
nedroši. Un atbilstošajiem die-
nestiem noteikti ir jāizlabo ceļu 
būvētāju kļūda, kas tika pieļauta 
asfaltēšanas periodā. Vēl jo vai-
rāk tāpēc, ka šis „burbuļainais” 
asfalts uz tilta ir jau sen.

 Valentīna SIRICA 

    Pilsētniekiem 
 apnicis 

„ burbuļains” tilts 

Anita Reščenko ieguva pirtnie-
ku čempionātā 1. vietu un iespēju 
piedalīties čempionātā Austrijā.

Pēdējos gados pasaulē un arī 
Latvijā cilvēki pievērš lielāku uzma-
nību veselīgam dzīvesveidam, 
meklē veidus kā būt saskaņā ar 
dabu un atrast iekšējo līdzsvaru. 
Tas ir tik būtiski laikā, kad visi aiz-
ņemti darbos, telefona sarunās, sa-
dzīviskās rūpēs un atstāj novārtā 
savu labsajūtu un ķermeni. Mēs 
bieži dzirdam par stresu un bezmie-
gu, par nomāktību un neizpratni par 
to, kas mums ir vajadzīgs un ko vē-
lamies. Cilvēks dzīvo sadalīti, bet 
tajā pašā laikā tiecas būt iekšēji sa-
kārtots un iegūt mieru, pārliecību un 
veselību.

Viens no veidiem, kā atkal kļūt ve-
selam- gan atveseļoties, gan iegūt iek-
šēju veseluma un miera izjūtu, ir pirts.

Pirts Latvijas teritorijā vēsturis-
ki ir kalpojusi par vietu, kur attīrīties 
no liekā, sakārtoties un gūt enerģiju, 
kas nepieciešama, lai atgūtu darba 
sparu un labsajūtu. Tas ir zināms no 
tautasdziesmām un pārstāstīts no 
paaudzes paaudzē. Mūsu pirtiņa ir 
īpaša, jo izmanto dabas veltes — 
augu slotiņas, zāļu tējas, uguni un 
ūdeni, kas apvienojumā ar augsto 
temperatūru, attīra ķermeni no sār-
ņiem un prātu no spriedzes. Savu-
kārt tīrs, sakārtots ķermenis ir arī 
sakārtots prāts un gars. Šobrīd gan-
drīz katra māja var lepoties ar lielā-
ku vai mazāku pirtiņu, tomēr telpa 
vēl nav viss process. Mēs paši gan 
zinām, ko vēlamies, bet ne vienmēr 

tas ir tas, kas mums vajadzīgs, un 
te palīgā nāk pirtnieks.  Pirtnieka 
darbs ir atbildīgs un interesants- 
piemeklēt īstās slotiņas, sagatavot 
pirts telpu, veikt pēršanas procesu, 
kontrasta procedūras un pats sva-
rīgākais, darīt to visu individuāli, 
tieši tam cilvēkam, kurš nācis uz 
pirtiņu pēc veselības. Profesionāla, 
prasmīga meistara rokās slotiņas 
dejo un uz lāvas gulošais piedzīvo 
attīrīšanās un baudas mirkļus.  Pirt-
nieki arī pilnveido savu meistarību 

lūkojoties pēc jaunas pieredzes, 
piedaloties arī pasaules līmeņa pa-
sākumos.

Latvijas pirtnieki šogad pie-
dalījās Latvijas/Lietuvas atlases 
čempionātā „SAUNA WORLD 
CUP 2014”, kas septembrī notika 
Lietuvas kūrortpilsētā Druskininkai. 
Dalībnieku 15 minūšu garos priekš-
nesumus vērtēja trīs kategorijās- 

stāsts, gara vadīšanas prasme un 
prasme izklaidēt un relaksēt. Pirmo 
vietu un iespēju piedalīties Pasau-
les čempionātā Austrijā, ieguva 
Pirts skolas absolvente, Aglonas 
novada iedzīvotāja, pirtniece Anita 
Reščenko, kura apbūra publiku ar 
profesionālu pieeju augu izmanto-
šanā saunā. 

Savukārt duetu kategorijā 
kurzemnieku pāris Dace Porniece 
un Guntis Fridrihsons arī ieguva 
iespēju pārstāvēt Latviju Pasaules 
čempionātā. Vēlēsim labu ceļa vēju 
un veiksmi  mūsu pirtniekiem, kuri 
dosies oktobra nogalē uz Austriju.  
Šī būs lieliska iespēja Eiropā un 
pasaulē parādīt mūsu tradīcijas un 
kultūras mantojumu- latvisko pirtiņu 
un pirtnieka profesiju, kas ir mūsu 
nacionālās identitātes daļa.

Pirtnieka profesiju ir iespējams 
apgūt akreditētā izglītības iestādē 
— Pirts skolā, kur paralēli teorētis-
kajām lekcijām, audzēkņi apgūst 
praktiskās iemaņas darbam pirtī- 
pēršanas procedūras, skaistum-
kopšana pirtī un darbu ar ķermeni. 
Pirts skolā mācās cilvēki, kuri par 
savu dzīvesveidu izvēlējušies ve-
selību un palīdz to gūt tiem, kuri 
nāk pie viņiem pērties. Šobrīd Pirts 
skola uzņem audzēkņus visās filiā-
lēs — Rīgā, Balvos, Aglonā, Cēsīs, 
Jelgavā, Valdemārpilī un Burtnieku 
novadā. Informāciju par Pirts skolas 
programmām un rīkotajiem pasā-
kumiem meklējiet mājas lapā www.
pirtsskola.lv vai jautājiet rakstot uz 
info@pirtsskola.lv.  

Skaidra MEŽINIECE, 
Pirts skolas Latgales filiāles 

Aglonā vadītāja

Pirtnieku čempionāts

Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padome (LOSP) vērš 
uzmanību, ka Krievijas embargo 
ietekmējis ne tikai piena, dārzeņu 
un augļu sektoru, bet arī Latvijas 
cūkkopības nozarē ir izveidoju-
sies kritiska situācija.  Latvijas 
cūku audzētājiem, kas ievēro vi-
sus nepieciešamos biodrošības 
pasākumus un kuru īpašumā 
esošie ganāmpulki ir veseli, kļu-
vis neiespējami savu saražoto 
produkciju realizēt par cenu, kas 
sedz pašizmaksu. Būtiski sama-

zinājušās cūku iepirkuma cenas 
gan Latvijas, gan Lietuvas un Po-
lijas kautuvēs.

Tā kā īsā laika periodā tik-
pat kā nav iespējams atrast 
jaunus eksporta tirgus, tad ES 
Krievijas eksportam paredzētais 
gaļas apjoms tika piedāvāts iek-
šējā ES tirgū, kā rezultātā strauji 
nokritās cenas. Ja šā gada 30. 
nedēļā kautuves iepirka cūkas 
dzīvsvarā pa cenu 1,21 EUR/kg 
līdz 1,26 EUR/kg, tad 40. nedē-
ļā cena kritās līdz 1,03 EUR/kg. 

Iepirkuma cenu piedāvājums 41. 
nedēļā vairs tikai 1,00 EUR/kg. 
Pat zemā graudu cena nekādi 
neattaisno un nekompensē dra-
matisko cenu kritumu cūkgaļas 
tirgū.

Pēc Lauksaimniecības datu 
centra (LDC) datiem Latvijā ir 
223505 nobarojamās cūkas, no 
kurām ik mēnesi realizācijai tirgū 
nonāk vidēji 50300 nobarotu cūku. 
Līdz ar to šobrīd kopējie zaudēju-
mi nozarei mēnesī jau pārsniedz 1 
miljonu eiro ( EUR 1006000).

www.losp.lv

Embargo skāris arī cūkkopības nozari

Pagājušajā nedēļā aiz-
sardzības ministrs Rai-
monds Vējonis nokļuva 
ārkārtīgi neveiklā situāci-
jā. Vizītes laikā Centrālās 
Āfrikas Republikā politi-
ķim nācās uz savas ādas 
izjust visus jaukumus, 
kas ir saistīti ar atraša-
nos „karstajā punktā”. 
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Tūlīt pēc šīs tikšanās vēst-
nieks atbildēja arī uz žurnālistu 
jautājumiem. Peters Hatjars iz-
stāstīja, ka, sākot darbu Latvi-
jā pērnā gada sākumā, tikās ar 
Latvijas prezidentu Andri Bērzi-
ņu, kurš aicinājis strādāt ne tikai 
Rīgā, bet braukt arī uz reģioniem, 
tikties ar cilvēkiem. Šī vizīte no-
tikusi, lai sāktos sadarbība starp 
Krāslavu un kādu Slovākijas 
pilsētu. Vēstnieks vēlas iegūt 
kompleksu informāciju, kādas 
ir iespējas kultūras, tūrisma un 
sporta jomā, šo informāciju sū-
tīs pilsētu padomei Slovākijā, un 

varbūt kādai pilsētai ir vēlme sākt 
sadarbību ar Krāslavu. Iespēja-
mās sadarbības sfēras – sports, 
kultūra un, iespējams, veicināt arī 
tūrismu starp Krāslavu un Aug-
stajiem Tatriem, kur var slēpot. 
Daudzi Latvijā par to zina un dau-
dzi arī izmanto — 20 000 slēpotā-
ju no Latvijas brauc uz Slovākiju. 

Vēstnieks arī grib popularizēt jau-
nu projektu, kas tiks uzsākts 13. 
decembrī un dos iespēju slēpotā-
jiem ļoti ātri ar lidmašīnu no Rī-
gas nokļūt tieši Augstajos Tatros. 

Vizītes turpinājumā vēst-
nieks apmeklēja muzeju, baznī-
cu, tūrisma informācijas centru, 
Krāslavas Valsts ģimnāziju, ap-
skatīja pilsētu un Krāslavas Kul-
tūras namā atklāja informatīvi un 
kulturāli izglītojošu Jurija Dojča 
fotoizstādi “Mīlas dziesma Slovā-
kijai”. 

Ar klātesošajiem vēstnieks 
sasveicinājās latviski, taču savu 

uzrunu turpināja valodā, kuru ir 
apguvis un kuru Latgalē saprot 
faktiski visi — krievu. Peters Hat-
jars akcentēja, ka ir priecīgs par 
doto iespēju apmeklēt mūsu pil-
sētu, satikt novada domes priekš-
sēdētāju Gunāru Upenieku, 
apmeklēt objektus un iestādes, 
satikt daudzus cilvēkus. Vēst-

nieks īsi akcentēja galveno, ko 
varēs redzēt konkrētajā izstādē. 
Viņš arī sacīja, ka būs priecīgs, ja 
pēc šīs vizītes sāktos sadarbība 
starp Krāslavu un kādu pilsētu 
Slovākijā. Konkrētu pilsētu viņš 
gan nenosauca, bet pauda cerī-
bu, ka sadarbība būs produktīva. 
Pēc atklāšanas neformālā gai-
sotnē cilvēki izklīda pa zāli. Kāds 
ilgāk pakavējās pie fotogrāfijām, 
cits — pie bagātīgiem informatī-
vajiem stendiem, bet katrā ziņā 
vīlušos nebija.

Kāda ir mūsdienu 
 Slovākija?

Slovākijas Republikas pie-
redze, gūta pārejas laikā no to-
talitārisma režīma uz demokrā-
tiju, ir unikāla un neatņemama. 
Slovākija izgājusi cauri krietnām 
pārmaiņām - no plašas pārmai-
ņu ieviešanas, ekonomiskām un 

sociālām reformām 
līdz pat funkcionā-
las civilās sabiedrī-
bas radīšanai. Citās 
valstīs līdzīgi proce-
si aizņēma krietni 
ilgākus gadus.

Modernisms - 
šis atslēgas vārds 
raksturo mūslaiku 
Slovākiju. Tas pauž 
mūsu perioda dina-
miku; tas nosaka 
mūsu nacionālo un 
kulturālo identitāti 
21. gadsimtā. Modernisms savi-
jās kopā ar tradīciju, kuras avoti 
sākotnēji rodami milzīgajā cil-
vēku saskaņā ar valsti, kurā viņi 
dzimuši un kuru sirdis mūžīgi tai 
piederēs.

Slovākija ir valsts ar bagā-
tām kultūras tradīcijām. Tās kul-
tūras pieminekļi ir liecība mūsu 

vēsturiskajai vietai Eiropā, krust-
celes dažādām mākslinieciskām 
straumēm un kultūras kustībai. 
1993. gadā pirmie trīs slovāku 
kultūras pieminekļi tika pievieno-
ti UNESCO Pasaules Kultūras 
mantojuma sarakstam. 1995. 
gadā tie tika papildināti ar pir-
mo pielikumu Pasaules Naturālā 
mantojuma sarakstam.

Slovākijai piemīt viena no la-
bākām dabas daudzveidībām Ei-
ropā. Tai ir deviņi nacionālie parki 
un 14 aizsargātas dabas zonas, 
ievērojams skaits naturālo sugu, 

kā arī dažādi biotopi un genotipi.
Slovāku atlēti ir sasnieguši 

daudzus ievērojamus rezultātus, 
sagādājuši daudzus top klases 
sniegumus prestižos globāla 
mēroga sporta pasākumos. Tie 
iekļauj pasaules čempionus un, 
protams, Olimpiskos uzvarētājus. 
Slovākijas Republika ir cienījams 

globālā sporta un Olimpiskās 
kustības dalībnieks, tā rūpējas 
par talantīgiem, jauniem spor-
tistiem, kā arī sportistiem-invalī-
diem.

Pateicoties tās plašajām 
strukturālām ekonomikas refor-
mām, Slovākijas Republika ir 
izcīnījusi investoru uzticību, kuri 
novērtē valsts pozitīvo ekonomi-
kas un nodokļu sistēmu, kā arī 
tās kvalificēto darbaspēku.

Slovākijas Republikas IKP 
augšanas tempi ir vieni no di-
namiskākajiem visā eiro zonā. 

Līdzās ar Pasaules Bankas kla-
sifikāciju, tā ir vietējais līderis 
efektīvā privātuzņēmējdarbībā. 
Slovākijai ir arī augstākie rādītāji 
pēc kopējā Ekonomikas Brīvības 
Indeksa.

Juris ROGA
Autora foto

Slovākijas Republikas vēstniecība Latvijā
Krāslavu darba vīzītē apmeklēja Slovākijas vēstnieks Latvi-
jā Peters Hatiars, kurš rīta pusē Krāslavas pilsētas domes 
sēžu zālē tikās ar pašvaldības vadītāju Gunāru Upenieku 
un uzaicinātajiem speciālistiem. Stundu ilgušās diskusijas 
gaitā Upenieka kungs un pārējie speciālisti izstāstīja par 
pilsētu un novadu, kā arī stāstījumu ilustrēja ar īsfilmu. 

Apbalvojumu ieguvēji noslēguma pasākumā “Saimnieks 2014” - Pēteris Skovorodko, Līvija Petročenko un Antons Puškelis.                                     Alekseja GONČAROVA foto

Kalnieši - darba tikuma skola
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Visu autoskolu darbību reg-
lamentē Ministru kabineta pra-
sības. MK 2010.gada 13.aprīļa 
noteikumi № 358 nosaka nepie-
ciešamo teorētisko priekšmetu 
un braukšanas mācību stundu 
skaitu un apmācības veidu, tiek 
noteikts arī vienas mācību stun-
das ilgums - 45 minūtes. Taču ir 
saprotams, ka mūsdienās jebku-
ra autoskola – tas ir komercuzņē-
mums. Vai tiešām nākamajiem 
autovadītājiem tiks nodrošinātas 

mācības drošas braukšanas sko-
lā, kā tas tiek apgalvots reklāmā, 
tas paliek uz firmas darbinieku 
sirdsapziņas.

Patīkami, ka „Autoskola Nr. 
1”, kas nesen tika atvērta  Krās- 
lavā, savus kursantus sagaida ar 
fotostendiem, kas atspoguļo au-
totransporta vēsturi mūsu nova-
dā. Fotoattēlos var redzēt ne tikai 
veco zapīti, bet arī vienu no pir-
majiem automobiļa „Russo - Balt” 
modeļiem. Fotokopija iepazīsti-
na ar vieglo automašīnu „Russo 
- Balt”, kas parādījusies mūsu 
pusē 1910.gadā. Tās ražošana 
ar dzinēja jaudu, kas sasniedza 
24 zirgspēkus, tika organizēta 
Krievu-Baltijas vagonu rūpnīcā 
Rīgā 1909.gadā. Zināms, ka Krie-
vu-Baltijas vagonu rūpnīcas part-
neris bija viens no 
Beļģijas uzņēmu-
miem, bet galvenā 
konstruktora amatā 
strādāja jauns švei-
cietis, kura pakļau-
tībā bijuši 10 inže-
nieri, vairāk nekā 
140 strādnieku un 
3 autovadītāji-izmē-
ģinātāji. Stendos 
var apskatīt attēlus 
ar mikroautobusu 
RAF- 977, ko pār-
trauca ražot 1960.
gadā, pirmo moto-
ciklu „Minska” un 
„Kovrovec” mode-
ļus un pat graudu 
novākšanas kom-
bainu „Staļinec 4” 
(pašgājēju, T veida), kas parādī-
jās mūsu kolhozos 1955.gadā.

Vēl viens jaunās autoskolas 
vadītāja Edgara Arsobas hobijs, 
par kuru tagad pieejama infor-
mācija visiem apmeklētājiem, ir 
auto numurzīmju kolekcija, sākot 
ar PSRS laikiem un pēc Latvijas 
iestāšanās ES. 

No pirmā acu uzmetiena 
šķiet, ka tie ir sīkumi, bet, tieši 
pateicoties tiem, arī veidojas tā 
labvēlīgā atmosfēra, kas ir ļoti 
nepieciešama kursantiem. Jo cil-
vēkam nav patīkamas arī mājas, 

kurās trūkst mājīguma, nemaz 
nerunājot par darba vidi autosko-
lā. Protams, būtu labi, ja auto-
skolā tiktu nodrošināti ne tikai ērti 
regulējamie krēsli, bet arī, piemē-
ram, stūres trenažieris. Skaidrs, 
ka ir ļoti grūti sākt un iekārtot pil-
nīgi visu atbilstoši visaugtākajām 
prasībām. Grēks būtu sūdzēties. 
Mācību klase aprīkota ar visām 
teorētiskajai apmācībai nepie-
ciešamajām iekārtām. Visas sa-
režģītās situācijas uz ceļiem var 

analizēt, pateicoties attēliem par 
ceļu satiksmes noteikumiem, kas 
tiek papildināti ar komentāriem, 
kurus ar projektora palīdzību de-
monstrē uz speciālā ekrāna.

Droši vien pats svarīgākais ir 
tas, ka sākotnējā braukšanas ap-
mācība tiek organizēta uz vietas, 
Krāslavā. Pēc Edgara Arsobas 
vārdiem, ir mācību laukums, kur 
nākamie autovadītāji var vingri-
nāties figūru izpildīšanā, apgūt 
prasmi novietot mašīnu stāvvie-
tā, pareizi apgriezties un citas 
iemaņas. Starp citu, kursanti 
mācās braukt nevis ar kādu ve-
cās ģenerācijas automobili, bet 
gan ar „Mercedes - Benz C220”, 
kuram ir tikai 10 gadi. Katrā pil-
sētā, protams, ir savas satiksmes 
organizācijas īpatnības. Automa-

šīnu kustību pa ceļiem Krāslavā 
nekādā gadījumā nenosauksi par 
intensīvu, un mums ir mūsdienīgi 
luksofori un apzīmējumi, kas pa-
līdz autovadītājiem labāk orientē-
ties uz ceļa. Bet nostiprināt visas 
iegūtās iemaņas auto vadīšanā 
var Daugavpilī, kur CSDD darbi-
nieki organizē eksāmenu.

 Krāslavas autoskola ok-
tobrī mēģināja „ievilināt” savos 
kursos „В” kategorijas autova-
dītājus, piedāvājot 30 procentu 
atlaidi teorijai, bet skolēniem un 
skolotājiem - atlaidi teorijai 50% 

apmērā. Tie kursanti, kuri teorē-
tiskas apmācības kursa laikā svin 
savu dzimšanas dienu,  dāvanā 
saņem divas braukšanas mācī-
bu stundas bez maksas. Un viss 
izdevās! “B” kategorijas apmācī-
bas notiek jau divās grupās - va-
kara un brīvdienu. 

Protams, ir vajadzīga nauda, 
bet tā ir laba iespēja „atsvaidzi-
nāt” savas CSN zināšanas un 
uzlabot iemaņas auto vadīšanā, 
it  īpaši tad, ja šī prasme prak-
tiski ir zudusi sakarā ar ieilgušu 
pārtraukumu. Vēl jo vairāk tāpēc, 
ka no nākamā gada Latvijā tiks 
ieviestas jaunas ceļazīmes un 
apzīmējumu veidi. 

Jauno noteikumu mērķis ir 
uzlabot mazaizsargāto satiksmes 
dalībnieku drošību. Tie ir saistīti, 
piemēram, ar velosipēdistiem, 

kuri nereti biedē gā-
jējus ar savu hao-
tisko braukšanu pa 
ceļu un ietvēm. Bet, 
neskatoties uz to, 
ka velosipēds nav 
mehānisks  trans-
portlīdzeklis, tam 
ir veltīta speciālā 
CSN nodaļa, uz to 
attiecas arī lielākā 
daļa noteikumu. No 
nākamā gada 1. 
janvāra, ja nokār-
tots eksāmens un 
iegūtas tiesības, ar 
velosipēdu varēs 
braukt pat 10-gadī-

gie bērni, ja viņiem būs aizsarg-
cepures. Velosipēdistiem pašlaik 
daudzviet ir priekšrocības. Jau-
najos noteikumos tiek ieviests jē-
dziens „velojosla” un tiek noteikta 
tās izmantošanas kārtība. 

Gribētāju bez maksas apgūt 
prasmi braukt ar velosipēdu au-
toskolā ir daudz. Pieaugušie un 
pusaudži saprot, ka pēc apmā-
cībām viņi varēs bez problēmām 
nokārtot eksāmenu un saņemt 
tiesības. Starp citu, tas notiks jau 
šajā nedēļā – eksāmens notiks17 
kursantiem no Robežniekiem un 
6 krāslaviešiem. Eksaminētāji no 
СSDD, pēc vienošanās ar auto-
skolas vadību, pieņem eksāme-
nu uz vietas. Un tiek plānots, ka 
nākamā gada pavasarī sāksies 
mopēdistu apmācības. 

Autoskolas pasniedzēji Ed-
gars Arsoba un Ērika Romule 
saka, ka strādāt Krāslavā ir viens 
vienīgs prieks un bauda. Kursan-
ti lielākoties ir zinātkāri un aktīvi 
cilvēki, kuri nebaidās uzdot jau-
tājumus. Un tas ir labi. Izglītots 
un atjautīgs autovadītājs, kurš 
pārliecināti jūtas pie stūres, varēs 
garantēt drošību gan sev, gan ci-
tiem kustības dalībniekiem. Ceļš 
itin bieži nepiedod ne tikai kļūdas, 
bet arī vienaldzīgu  attieksmi.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Autoskolu daudz, bet jēgas maz
Tā saka krāslavieši, kuri ir spiesti apgūt braukšanas iema-
ņas Daugavpilī. Protams, ir arī tie, kuri vēlas mācīties tikai 
Daugavpilī, un nežēlo tam ne savus līdzekļus, ne laiku. Bet 
pārējie var priecāties par to, ka Krāslavā atkal parādījusies 
autoskola, kurā tiek organizēta ne tikai teorētiskā sagata-
vošana, bet ir nodrošināta iespēja iegūt iemaņas auto va-
dīšanā vismaz iesācēja līmenī.

III. Krāslavas rudens 
dievišķā gaisma

Turpinājums. Sākums 2.lpp
Prezentējot savu fotogrāfiju 

kolekcijas, kas bija rāmīšos vai 
vienkārši saliktas pa galdiem, fo-
togrāfi tukšu nerunāja. Latgales 
meistari demonstrēja savu īpašo 
rokrakstu - radošās idejas lako-
nisko izteiksmi. Katrā fotogleznā 
precīzi atspoguļots laika posms 
- ainavā, portretā, klusajā dabā 
vai sadzīves ainā. Tikai Rēzek-
nes fotomākslinieka Jura Laizā-
na kolekcija atšķīrās no kopējās 
tendences: meistarīga makro- 
uzņemšana, tuvplānā - zirnekļu, 
skudru, taureņu un citu kukaiņu 
noslēpumainā pasaule. No kultū-
ras nama foajē, kas tika pārvērsta 
par fotovernisāžu, salidojuma da-
lībnieki devās uz otro stāvu, kur 
izstāžu zālē skatāma  Slovākijas  
fotogrāfu galerija. Pēc tam liela-
jā zālē, uz ekrāna, fotoizstāde 
transformējusies digitālajā formā-
tā. Teorētiskā daļa pakāpeniski 
pārvērtās praktiskajā, kad divos 
improvizētajos salonos ar māks-
līgo apgaismojumu norisinājās 
fotoportreta meistardarbnīcas. 
Kolektīvās daiļrades atmosfēra ir 
vienkārši apbrīnojama. Tie, kam 
fotostudijas sienas bija par šau-

ru, varēja izvērsties parkā, bet 
tur, kā pēc pasūtījuma - fotokluba 
„Zibsnis” vadītājas kāzas. Gunta 
un Andrejs, svinību vaininieki, 
protams, neiebilda pret vairāku 
fotogrāfu uzmanību.

Svētdien viesi no Bauskas 
ar „nikoniem” un „kenoniem” foto-
grafēja Ilzes Stabulnieces zirgus, 
Priedaines skatu tornī priecājās 
par Daugavas ainavām, ar lielu 
sajūsmu darbojās Latvijas galve-
nās upes krastos.

Ievērojams fakts: savu veco 
un jauno domubiedru vidū es 
satiku... Bauskas novada domes 
priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku. 
Vēsturnieks ar darba stāžu skolā 
un muzejā jau četrus gadu des-

mitus „sirgst” ar fotografēšanas 
bacili. Trešo reizi fotografē rude-
nīgo Krāslavu un, protams, saim-
nieka acs pamana redzamas pār-
maiņas: „Jūs esat malači! Redzu 
atjaunotas ielas, ietves. Uzmanī-
gi sekoju līdzi Latgales fotomāks-
linieku daiļradei. Ikvienam ir savs 
pasaules redzējums, bet galve-
nais - jums izdodas būt vajadzī-
gajā vietā vispiemērotākajā brīdī. 
Radošā saskarsme vienmēr ir 
pozitīva. It īpaši - Krāslavā.” 

Turpina Linda Kaufmane: 
„No jums mēs mācāmies patiesi 
mīlēt savu dzimto zemi. Un cil-
vēkus. Uzmanīgi aplūkojot jūsu 
darbus, pieķeru sevi pie domas: 
skaistums slēpjas vienkāršībā. 
Ļoti svarīgi, ka jums nav rakstu-
rīgi pārspīlējumi kompozīcijā, kas 
arī ir latgaliešu šarma pamatā. 
Man, profesionālajai fotogrāfei, 
bija ko mācīties no jums - ainavu, 
portretu žanros. Jūsu darbi ne-
prasa komentārus.

Mans viedoklis par Krāsla-
vu? Dievišķa pilsēta, iedvesmas 
avots māksliniekiem.”

Svētdienas rītā, atvadoties 
no viesiem, es biju pārsteigts, 
kad ieraudzīju Juri Laizānu: „Ne-

noturējos pretī kārdinājumam pa-
strādāt ar kolēģēm no Bauskas 
arī otrajā dienā. Mūsu saskarsme 
ir ne tikai radoša pieredzes ap-
maiņa, bet arī jaunu ideju radīša-
na. Mēs esam dažādi, taču ir ko 
mācīties no visiem. Ar to ir sais-
tīta Krāslavas fotoplenēra īpašā 
vērtība.”

Būdams republikas mēroga 
fotomākslinieku salidojuma de-
bitants, izsaku kopīgu viedokli 
– esam pateicīgi Anatolam Kauš-
kalim par šo jauno radošo savie-
nību, kas, bez šaubām, veicinās 
Krāslavas atpazīstamību un pie-
vilcību.

Aleksejs GONČAROVS

Būdams republikas mēroga fotomākslinieku salidojuma de-
bitants, izsaku kopīgu viedokli – esam pateicīgi Anatolam 
Kauškalim par šo jauno radošo savienību, kas, bez šaubām, 
veicinās Krāslavas atpazīstamību un pievilcību.
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Putniem un dzīvniekiem ba-
gāto zoodārzu ekskursantiem 
izrāda komunikablais saimnieks 
Viesturs Gabrusāns un dažu reizi ir 
nācies dzirdēt, ka lielāka interese ir 
par pašu Viesturu un viņa intrigām 
bagāto stāstījumu, kurā nezinātājs 
nespēj novilkt robežu starp patiesī-
bu un izdomājumu. 

“Viestur, gribas redzēt kā 
ir paaugušies jaunie strausiņi,” 

uzrunāju saimnieku.
Novietnē saimnieks mani ne-

laiž, jo, redz viņam kūtī veselas 
cūkas: “Neuztraucies — nesa-
slimsi, bet cūkas gan var saslimt. 
Dzirdēji, kaut kādi cilvēki par mil-
zu naudu nopirka krematoriju, 
slimu cūku pietrūkst, vienīgi uz 
robežas atrod beigtas. A ko da-
rīt? Nauda iztērēta, krematorija 
tukšgaitā jādarbina. Tad nu stai-

gā dažādi cilvēki pa kūtīm, ska-
tās kur vēl kāda cūka ir. Noteikti 
visi apbēdināti, ka manas cūkas 
veselas un nevaru palīdzēt tiem, 
kuri krematoriju nopirka…”

Saimnieks iznes savus put-
nus saulītē un īsti nepaspēju sa-
gremot vienu pusjoku vai puspa-
tiesību, kad smadzenēm jāšķetina 
nākamais Viestura šedevrs: “Tu 
kādreiz redzēji, kā pa gaisu aizli-
do 300 latu? Kad atvedu pirmos 
strausus, tie bija tikpat maziņi — 
katrs maksāja 300 latu. Es tos 
izlaidu pagalmā, pēkšņi nez no 
kurienes uzradās vanags, satvē-
ra ar nagiem vienu strausēnu un 
projām uz purvu. Es tikai noska-
tījos, kā mani 300 lati lēnīgi aizli-
doja zilās tālēs un neko tur vairs 
nevarēju padarīt. Reti kuram tāds 
pārdzīvojums. Tālab šos izlaižu 
kastē, kuru no augšas piesedzu 
ar tīklu. Šajā vecumā strausi ļoti 
aktīvi ēd zāli, mīl arī graudus, gaļu 
un zivis un pats galvenais – nevar 
nodarīt pāri cilvēkam kā tie, kuri 
sasnieguši piecu gadu vecumu.  
Parasti strausi no olām izšķiļas in-
kubatoros, bet šos no desmit olām 
izsēdēja pieaudzis putns.

Mēs te vairojamies krustu 
šķērsu, sak, dzīres mēra laikā. 
Nesen piedzimušie pekari arī 
labi aug. Patiesībā šie dzīvnie-
ciņi ir bailīgi, bet ja aiztiksi, ar 
asajiem zobiem nokodīs roku, 
ka nemetas. Viņiem garšo āboli, 
banāni, ananāsi. Tikai līdz galam 
nesaprotu, vai uz šiem attiecas 
sankcijas? Pēc manas sapraša-
nas nē, bet kas viņu zina? Tautā 
runā, ka ir divi mobilie pārnēsātāji 
— mežacūkas un inspektori.

Bet tur tālāk turam žurku-
lēnus, kas atvesti no Maskavas 
metro. Nedzirdēji? Pirms 15 ga-
diem radio stāstīja, ka Maskavas 
metro kanalizācijas ejās parādī-
jušās milzu žurkas-mutanti. Es 
uzreiz divas tarbas rokās un uz 
turieni. Iedevu 100 dolārus gal-

venajam slaucītājam, kurš slauka 
staciju, viņš mani ielaida tur dzi-
ļāk iekšā… Lūk, tev bija tur jābūt 
— milzīga pilsēta pazemē! Cik 
rakstus varētu sacerēt! Es uzreiz 
sapratu, kas tās par žurkām — 
nutrijas. Tās labi vairojas, kāds 
būs joka pēc ielaidis.”

“Redzu, ka tavai viesu mā-
jai arvien nav logu…” turpinu 
par tūrisma tematiku. 

“Ko tu, mājai tādi skaisti 
logi, tādu nekur pilsētā nav!” at-
bild saimnieks. “Nav domāts, ka 
tiem ir jāredz cauri. Daži kļūdaini 
domā, ka tā rūpējos par dzims-
tības veicināšanu, bet patiesībā 
es rūpējos par to, lai elektrības 
ražotājam būtu naudiņa. Par sevi 

tā neuztraucos, kā par citiem. Lai 
viņiem cena nav jāceļ pārāk aug-
stu, es palīdzēšu — pacelšu pa-
tēriņa apjomu. Viss elementāri!”

“Skatos, pie dzīvojamās 
mājas sienas audzējat mūspu-
sē neredzētu koku…”, turpinu 
jautāt.

“Ai, tikko biju Vjetnamā, at-
vedu bambukus,” atbild Viesturs. 

“Vjetnamā aug daudz šķirņu, ir 
tādi, kas aug debesīs. Kur tu Lat-
vijā tos ņemsi? 

“Pastāsti kā ir patiesībā, lai 
par mani pēc tam nesmejas, kā 
par dažiem, kuri noticēja, ka pie 
tevis dīķī dzīvo krokodils…”

“Tagad pie mums demokrāti-
ja, plurālisms, ar to arī sāc rakstu. 
Vai tad nav taisnība? Saku, ka no 
Vjetnamas atvedu. Vai tad nav 
smuks bambuks? Ja uzrakstīsi, 
ka nopirku Krāslavas “tolkučkā”, 
vai tam kāds noticēs? Ja rakstī-
si, ka no Vjetnamas – noticēs par 
visiem 100! Tu domā, ka es protu 
vjetnamiski?”

Cik daudz te patiesības un 
cik – izdomājuma? Es sacītu, 

kurš nav bijis Viestura saimniecī-
bā un nav izbaudījis viņa stāstus, 
tas Latgali nav redzējis visā tās 
krāšņumā. Jokus no patiesības 
beigu beigās saimnieks tomēr 
ļauj atšķirt. Galu galā urbanizāci-
jai ir netīkamas sekas — cilvēki 
govi no buļļa vairs neatšķir, kur 
nu vēl ko mazāk redzētu.

Juris ROGA, autora foto

Tagad pie mums demokrātija, plurālisms…

Pirms kāda laika ziņojām, ka Robežnieku pagastā Gabru-
sānu mini zoodārzā nākuši pasaulē trīs jauni strausēni un 
pāris pekari. 

Rīga — pilsēta, kurā piepil-
dās sapņi, tiek pārdzīvotas bailes 
un rūgtums. Tā ir pilsēta, kas nav 
piemērota visiem, jo pilsētas dzī-
ves ritms ir tik dinamisks, ka ne-
reti tas nogurdina cilvēkus

Galvaspilsētas rajoni ir tik 
dažādi, liekas, ka Rīga ir sadalīta 
daudzās nelielās pilsētās, kurā ir 
daudzdzīvokļu un dzīvojamās mā-
jas, skolas, augstskolas un bērnu-
dārzi, kā arī tirdzniecības centri.

Man – meitenei, kura nāk no 
mazpilsētas, bija sarežģīti pierast 
pie galvaspilsētas ritma. 

Atbildēt tieši uz jautājumu, 
vai man patīk Rīga, es nevarēju, 
jo pirmajos mēnešos man viss 
bija svešs un neparasts. Taču šo-
brīd, gadu nodzīvojot Rīga, esmu 
iemīlējusi Rīgu, tajā es jūtos labi. 
Kā gan var nepatikt pilsēta, kas 
dod tik daudz iespēju pilnveido-
ties? Kurā ir tik daudz izklaides 
vietu?

Viena no manām labām pa-
ziņām, Sintija Masjuka, kuras 
dzimtā pilsēta ir Dagda, nesen 
pārcēlās uz Rīgu, viņa saskata 
galvaspilsētā gan plusus, gan mī-
nusus.

Plusus viņa min šādus: 
”Plašas izklaides un atpūtas ie-
spējas. Nedēļas nogalē nav “jā-
lauž galva”, kā sevi izklaidēt un 
nodarbināt. Parasti sazinos ar 
draugiem, kuri arī ir Rīgā un tad 
kopīgi kaut ko „saštukojam”. Kat-
ru reizi cenšamies izdomāt kaut 
ko jaunu. Tā var būt došanās uz 
kino, skrituļošana Mežaparkā, 

vakariņas „Čili Picā”, pastaiga pa 
Vecrīgu, brauciens ar kartingiem 
un daudzas citas izklaides. Kā arī 
lielāka iespēja “izsisties” un kāpt 
pa karjeras kāpnēm. Rīga paver 
lielākas darba iespējas. Pat ja arī 
kāds darbs, kas sākumā likās ap-
mierinošs, vēlāk dažādu iemeslu 
dēļ vairs neder, ir iespējams mek-
lēt ko citu”.

Kā mīnusu dzīvošanai lielpil-
sētā viņa saskata nemitīgo skrie-
šanu, stresu, saspringto ikdienas 
ritmu. Kā saka Sintija: „Tas ir rak-
sturīgs visām lielām pilsētām. Kā 
saka, tas pieder pie lietas. Taču 
dažreiz tas ļoti traucē. Agri rītos 
visi skrien, brauc un neredz neko 
sev apkārt. Tas nomāc un rada 
stresu. Kā arī pārvietošanās sa-
biedriskajā transportā un lielie 
attālumi. Daudzkārt sabiedriskais 
transports ir tik pārpildīts, ka ne-
var redzēt, kurā pieturā jākāpj 
ārā. Traucē arī tas, ka tas bieži 
vien kavē un neierodas laikā. Tā 
rezultātā nākas kavēt svarīgas 
tikšanās un darbu. Ja dzīvo vie-
nas Rīgas galā un darbs atrodas 
citā – tad ir apgrūtināta nokļūša-
na līdz darbam”.

Tāds, lūk, ir Sintijas viedok-
lis. Protams, katram cilvēkam ir 
savs skatpunkts. Ir tie, kas uzska-
ta, ka Rīga ir labākā pilsēta Latvi-
jā, bet ir arī cilvēki, kuri domā, ka 
tā nav laba vieta dzīvošanai.

Rīdzinieki, kā jau visi cilvē-
ki, ir dažādi, katram piemīt savs 
raksturs un dzīvesveids. Ir gan 
izpalīdzīgi, labsirdīgi cilvēki, ku-

riem nesagādā nekādas grūtības 
palīdzēt pusmūža cilvēkiem nest 
smagās somas, sniegt viņiem 
vietu sabiedriskajā transportā. 
Cilvēkiem nav grūti būt jaukiem 
viens pret otru, smaidīt un izteikt 
kādu komplimentu par ārējo iz-
skatu. 

Bet ir arī tādi cilvēki, kuru 
dzīvesveids nav labs lielākoties 
tādu ieradumu dēļ, kuri iznīcina 
cilvēka personību. Šos cilvēkus 
nereti var manīt pilsētas ielās, 
viņi pievērš sev uzmanību ar ska-
ļu, uzbāzīgu vai pārāk savādu 
uzvedību. 

Neskatoties uz to, Rīga ap-
bur sava skaistuma dēļ. Manu-
prāt, plusu tajā ir daudz vairāk 
nekā mīnusu. It īpaši lielu prieku 
sagādā manas mīļākās Rīgas 
vietas – Vecrīga, Krastmala, Na-
cionālas operas un Brīvības pie-
minekļa vieta, kā arī Gaismas pils 
jeb Nacionālās bibliotēka, kas pa-
visam nesen ir atvērta. Atradoties 

šajās vietās, man uzlabojas gara-
stāvoklis. Ir tik patīkami mācīties 
un izklaidēties skaistajā Latvijas 
galvaspilsētā, kurā sapņi piepil-
dās. 

Kristīne VASIĻEVSKA

Rīga – sapņu pilsēta

Sintija Masjuka

26. oktobrī plkst.14.00 Krās- 
lavas vecticībnieku lūgšanu 
namā notiks tikšanās ar sakrā-
lās mākslas meistaru – Nikolaju 
Portnovu, svētbilžu gleznotāju no 
Daugavpils.

Viņš ir dzimis 1958.gadā 
Daugavpilī, vecticībnieku ģi-
menē. Bērnību pavadījis Grīvā. 
Jaunības gados sāka aizrauties 
ar vizuālo mākslu, kopējis krievu 
ainavistu darbus. Likteņa ironija: 
viņš netika uzņemts Rēzeknes 
Mākslas vidusskolā un Latvijas 
Mākslas akadēmijā, Nikolajs 
Portnovs  ir beidzis Daugavpils 
arodskolu un ieguvis atslēdznie-
ka specialitāti.

Pēc arodskolas absolvēša-
nas apguvis ikonu glezniecības 
mākslu pie restauratora Ivana  
Mihailova Viļņā. Tika iesaukts 
armijas rindās, bet pēc dienes-
ta turpināja apmācības pie Iva-
na Mihailova. 1996.gadā Viļņas 
Vecticībnieku Pomoras Baznīcas 
Centrālā Padome piešķīra Ni-
kolajam Portnovam ikonu glez-
notāja statusu. Viņa svētbildes 
piedalījās vairākās starptautiskās 
sakrālās mākslas izstādēs.

Daugavpils vecticībnieku 
baznīcas ieejas fasādes nišā (16 
metru augstumā virs ieejas) 2002. 
gadā tika uzstādīta Svētā Nikola-
ja Brīnumdarītāja ikona (1,5x 1,1 
metri), kuru pēc kanoniem darinā-
jis gleznotājs Nikolajs Portnovs.  

Valentīna SIRICA

Notiks tikšanās 
ar svētbilžu 
gleznotāju
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Zem Mēness nekas nav mū-
žīgs. Pat akmens. Paskatieties 
fotoattēlā: Daugava pie Krāsla-
vas ir ļoti sekla, tā atkailinājusi 
to, kas ir palicis no milzīga lauk-
akmens. Kāda vērīga acs var pa-
mēģināt atminēt šī svešinieka no 
Skandināvijas likteni. Pirms simts 
tūkstošiem gadu šo akmens ga-
balu līdz mūsu novadam pārvie-
tojis gigantisks ledājs, kura garais 
ceļš noslēdzās tagadējās Ukrai-
nas teritorijā. Gadsimtiem ilgi mil-
zīgā laukakmens sānus slīpēja 
upes ūdeņi. Pirmās plaisas, visti-
camāk, parādījās virsūdens daļā, 
bet pēc tam saules iesākto darbu 
turpināja ūdens un sals, kas sa-
šķaidīja akmeni vairākās daļās. 
Un pēc tam pavasara palu laikā 
ledus blāķi izšķīra akmens bāleli-
ņus, aiznesot tos lejā pa straumi. 

Lai pārbaudītu savu versi-
ju, es piezvanīju vēstures sko-
lotājam, un mans vecais paziņa 
Viktors Kalnišs izklāstīja citu va-
riantu. Deviņpadsmitajā gadsim-
tā plostnieki cīnījušies ar viltīgiem 
akmeņiem, kas traucēja baļķu 
pludināšanai. Tādos laukakme-
ņos tika izurbtas atveres, kurās 
ielika dinamītu, un pēc sprādzie-
na problēma bija atrisināta. Šādi 

sadrumstaloti akmeņi ir sastopa-
mi Krāslavas apkārtnē. Līdz ar 
to mūsu granīta stāstam ir divi 
sižeti, un katram ir tiesības uz pa-
stāvēšanu.

Šis Daugavas upes foto- 
uzņēmums tika veikts laikā, kad 
vasaras - rudens periodā ūdens 
līmenis Daugavā bija ļoti zems. 
Taču ilgdzīvotāji atceras gadus, 
kad upe bijusi vēl seklāka. Ne-
tālu no Piedrujas ir akmens, uz 
kura atzīmēts rekordzems upes 
līmenis, kas bija konstatēts 1939.
gadā. Mūsu lasītājs Iosifs Borš-
čevskis apstiprināja, ka pirms 75 
gadiem upe bijusi vēl seklāka, 
par ko liecina atzīme, kas tagad 
atrodas zem ūdens.

„Lasīt” akmeņus - apbrīnoja-
mi interesanta nodarbe. Skaidri 
atceros, kā pagājušā gadsimta 
piecdesmitajos gados Daugava 
iepretim Augustovkai izskatīju-
sies kā milzīgu akmeņu grēda, 
tie tika izmantoti būvdarbos. Arī 
toreiz bija dzirdami sprādzieni, 
protams, tie nebija saistīti ar kara 
darbību. Ļoti izturīgu materiālu no 
Skandināvijas izmantoja, būvējot 
dzīvojamo māju un ražošanas 
ēku pamatus.

Aleksejs GONČAROVS

Akmens viesis

10. oktobrī Dagdā notika 
ceturtie starptautiskie „Zavoloko 
lasījumi”. Tā ir tradicionāla starp-
tautiska zinātniski praktiska kon-
ference, kas turpina pazīstamā 
vecticībnieka, slavenā vēsturnie-
ka un pētnieka Ivana Zavoloko 
darbību. 

Ceturtajā starptautiskajā 
„Zavoloko lasījumu” konferencē 
piedalījās zinātnieki, vecticībnie-
ku pētnieki, pasniedzēji, studenti 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Baltkrievijas, Rumāni-
jas, Čehijas, Polijas, Moldovas, 
Japānas un ASV. 

Konference ilga četras die-
nas – no 9. līdz 12. oktobrim. Pir-
majā dienā Rīgā un otrajā dienā 
Dagdā notika pētniecisko darbu 

prezentācijas. Trešajā un cetur-
tajā dienā konferences dalībnieki 
apmeklēja Lietuvu un iepazina 
Daugavpili un Rēzekni .

Pasākumu organizatori: Lat-
vijas Vecticības institūts, Baltijas 
Starptautiskā Akadēmija, Ivana 
Zavoloko vecticībnieku Biedrība, 
Latvijas reģionālo un mazākum-
tautību valodu savienība.

Pasākuma atbalstītāji: Rī-
gas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departaments (Sabied-
rības integrācijas programmas 
projektu konkursa finansējums), 
Dagdas novada pašvaldība, Ana-
tolijs Iļjins.

Guna MALINOVSKA, 
 sabiedrisko attiecību un 

 komunikāciju nodaļas vadītāja 

Zavoloko lasījumi 

Analizējot mūsdienu demo-
grāfiskās situācijas cēloņus, pirm-
kārt, ir jāatceras vispārējo soci-
ālās attīstības vēsturi, un konkrēti 
– svarīgākās izmaiņas sociālajā 
jomā, kas norisinājušās divu pa-
gājušo gadsimtu laikā. Periodā 
starp XVIII gadsimta otro pusi un 
XIX gadsimta vidu vispirms Liel-
britānijā, bet pēc tam citās Rietu-
mu Eiropas valstīs sācies indust-
rializācijas process, ko veicināja 
kapitālistiskās ražošanas attiecību 
attīstība. Kapitāla koncentrācija 
izraisīja fabriku un rūpnīcu būv-
niecību, kas pastāvīgi pieprasīja 
jaunu darbaspēku. Lauksaimnie-
ciskajā ražošanā pakāpeniski tika 
ieviesti tehniskie jauninājumi: sēj-
mašīnas, pļaujmašīnas, siena ār-
dītāji utt. Aptuveni šajā pašā laikā 
sāka ražot un vispusīgi izmantot 
mākslīgo mēslojumu. Tādēļ lauk-
saimniecībā vairs nebija nepie-
ciešams tikpat daudz strādnieku, 
kā agrāk, un tad sākusies cilvēku 
masveidīga izceļošana no lau-
kiem uz pilsētām.

Jāuzver, ka pirmsindustriali-

zācijas periodam bija raksturīga 
liela atšķirība starp pilsētas un 
lauku iedzīvotāju dzīvesveidu, 
laulības dzīvi un reproduktī-
vo uzvedību.[...]Eiropas pilsētu 
iedzīvotāju vidū bija pieņemts 
precēties diezgan vēlu: vidējais 
līgavaiņu vecums bija 29 gadi, 
pirmajā laulībā stājušos sieviešu 
vidējais vecums - 27 gadi. Tur-
klāt aptuveni 15 % pilsētnieku un 
pilsētnieču vispār nebija precē-
jušies dažādu apstākļu dēļ, vis-
biežāk to ietekmēja ekonomiskie 
cēloņi. Ņemot vērā to, ka sievie-
šu vidējais dzīves ilgums līdz XIX 
gadsimta vidum nepārsniedza 
30 gadus, jo daudzas nomira 
sakarā ar nepietiekamo medicī-
nisko palīdzību dzemdību laikā, 
arī dzimstības līmenis nebija ļoti 
augsts. Savukārt lauku iedzīvotā-

jiem, pārsvarā zemniekiem, bija 
raksturīgs precēties agrāk, bieži 
vien, nesasniedzot 20 gadu vecu-
mu, kas noteica augstu dzimstī-
bu. Liels bērnu skaits nodrošināja 
izdzīvošanu un ģimenes eko-
nomisko efektivitāti, jo vajadzē-
ja atražot pēcnācējus, nākamo 
strādnieku paaudzi. Turklāt bērnu 
darbaspēku izmantoja gan mā-
jas darbos, gan piespiedu lauku 
darbos. Zemnieku daudzbērnu 
ģimenes bija tipiska parādība vai-
rāku gadsimtu garumā, un šo tra-
dīciju arī mūsdienās pēc inerces 
turpina dažas ģimenes, kas dzīvo 
lauku teritorijās.

Par pagrieziena punktu so-
ciālajā vēsturē kļuvusi dzimtbūša-
nas atcelšana. Krievijas impērijā, 
kuras sastāvā līdz 1918. gadam 
bija arī Latvija, dzimtbūšana Kur-
zemes (Kurlandes) un Vidzemes 
(Liflandes) teritorijā tika atcelta 
jau 1819. gadā, bet Latgalē (biju-
sī Inflantija), kas tolaik piederēja 
Vitebskas guberņai - tikai 1861. 
gadā. Zemnieku atbrīvošana no 
dzimtbūšanas bija par pamatu 

tam, ka daudzi no viņiem kļuva 
par bezzemniekiem, praktiski tie 
bija palikuši bez iztikas līdzek-
ļiem. Tieši viņi veidoja darbaspēka 
straumi, kas aizplūda uz pilsētām. 
Darbs fabrikā vai rūpnīcā solīja 
kaut vai nelielu, bet pastāvīgus 
ienākumus, ko varēja tērēt sev, 
ģimenei vai sakrāt naudu utt.

Agrāk, patriarhālajā sabied-
rībā, atsevišķs cilvēks, indivīds it 
kā neeksistēja, lielākā cilvēku daļa 
neuztvēra sevi atsevišķi no savas 
ģimenes vai pilnībā identificēja 
sevi ar sociālo grupu. Tagad ik-
viens strādnieks personiski stājās 
darba tiesiskajās attiecībās ar rūp-
nīcas vai fabrikas īpašnieku. Līdz 
ar to pilsētā cilvēks kļuvis par at-
sevišķu ekonomisko vienību. Tieši 
šajā laikā bijušo zemnieku apziņā 
notika kardinālas pārmaiņas, pa-

kāpeniski izmainījās arī viņu dzī-
vesveids, un situācija, kad ģimenē 
ir daudz bērnu, vairs nebija galve-
nais produktivitātes nosacījums 
un ģimenes pamatmērķis.

Līdztekus urbanizācijas pro-
cesam izmaiņas ģimenes struktū-
rā un sastāvā veicinājusi arī izglī-
tības pieejamības paplašināšana. 
XIX gadsimta beigās tika piedāvā-
ta iespēja iegūt izglītību, apmek-
lējot svētdienas skolu, vakarskolu 
vai dažādus kursus, līdz ar to pa-
augstinājās iedzīvotāju izglītības 
līmenis, paplašinājās redzesloks 
un sociālā kompetence. Tieši šajā 
laikā sāka veidoties arodbiedrību 
kustība, kas ātri vien ieguva popu-
laritāti strādnieku vidū. Arodbied-
rību galvenie mērķi bija aizstāvēt 
strādājošo tiesības uz fiksētu 
darba dienas ilgumu, kā arī tiesī-
bas apstiprināt  saskaņotās tarifu 
likmes, saņemt slimības pabalstu 
un vēlāk - tiesības uz atpūtu un 
ikgadēju atvaļinājumu. Lielu lomu 
spēlēja operatīvās informācijas 
pieejamība par notikumiem valstī 
un pasaulē, ko nodrošināja pirmās 
avīzes, kas bija domātas plašākai 
auditorijai un kuras sāka izdot lie-
lās tirāžās. Avīžu lasīšana kļuvusi 
par pilsētas iedzīvotāju dzīvesvei-
da neatņemamu sastāvdaļu.

Visi iepriekšminētie faktori 
noteica pakāpenisku prioritāšu 
maiņu bijušo zemnieku dzīvē, un 
industrializācijas gaitā zemnieki 
kļuva par proletāriešiem. Priekš-
plānā izvirzījusies tieksme sas-
niegt materiālo labklājību, kas 
izpaudās kā vēlēšanās iegādāties 
tādus priekšmetus, kuri simbolizē 
pārticību: mēbeles, radiouztvērē-
jus, svētku tērpus, traukus, citus 
sadzīves priekšmetus, kas pirms 
tam plaši nebija pieejami. Jāat-
zīmē, ka daudziem strādājošiem 
cilvēkiem, atšķirībā no iepriekšē-
jām paaudzēm, tagad parādījās 
brīvais laiks, kuru varēja izmantot 
izklaidēm, piemēram, kino, dažā-
diem vaļaspriekiem, bet vēlāk arī 
ceļojumiem.

Tatjana AZAMATOVA
Turpinājumu lasiet vienā no nākama-

jiem laikraksta numuriem.

Jautājumi, kas ir saistīti ar 
demogrāfiskajām izmaiņām mūsu 
sabiedrībā, aktualizējās jau sen. 
Pēdējā laikā vairākos rakstos, kas 
tika publicēti masu informācijas 
līdzekļos, izskanēja demogrāfu, 
piemēram, Ilmāra Meža, satraukti 
brīdinājumi par dzimstības sama-
zināšanās negatīvajām sekām 
Latvijā. Par šo problēmu beidzot 
sāka uztraukties ne tikai speciālis-
ti, bet arī valdība, kas sagatavoja 
vairākus steidzamus pasākumus, 
kas paredzēti jauno ģimeņu eko-
nomiskam atbalstam ar mērķi 
paaugstināt dzimstības līmeni. 
Līdztekus zemā dzimstības līme-
ņa problēmai bieži tiek apspries-
tas arī tādas savstarpēji saistītas 
tēmas kā emigrācija (pārcelšanās 
uz pastāvīgu dzīvesvietu ārzemēs) 
un iedzīvotāju demogrāfiskā nove-

cošana – vecākā gadagājuma cil-
vēku īpatsvara palielināšanās sa-
līdzinājumā ar kopējo iedzīvotāju 
skaitu. Līdz ar to skaidri iezīmējas 
tās tēmas, kuras ir nepieciešams 
aktīvi un daudzpusīgi apspriest, 
tas varētu būtiski ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas ātrumu un efektīvu 
pasākumu īstenošanu, kas uzla-
botu augstākminēto situāciju.

Neskatoties uz to, ka šī 
tēma mūsdienās ir īpaši aktuāla, 
masu informācijas līdzekļos nav 
vērojama šo jautājumu vispusī-
ga apspriešana, netiek analizēts 
tas, kādi ir patiesie iemesli, kas, 
iespējams, ir par pamatu tagadē-
jam stāvoklim, nav izskaidrots, cik 
lielā mērā un ar ko ir bīstamas tās 
izmaiņas, par kurām spriež demo-
grāfi. Zīmīgs ir tas fakts, ka presē 
praktiski netiek piedāvāti iespēja-

mie risinājumi, kas palīdzētu adap-
tēties šīs situācijas apstākļos, bez 
šaubām, tas izraisa problēmu pa-
dziļināšanos.

Lasītāju uzmanībai tiek piedā-
vāta rakstu sērija, kuros tiks izklās-
tīti Latvijas iedzīvotāju dzimstības 
līmeņa samazināšanās galvenie 
priekšnoteikumi, kā arī īsi tiks ap-
rakstīti ilgstošo sociāli ekonomisko 
procesu galvenie posmi pēdējo 
200 gadu laikā, kuri ievērojami 
ietekmējuši tagadējo dzimstības 
līmeņa samazināšanos. Noslē-
gumā tiks atspoguļots autores 
priekšstats par to, ar kādu līdzek-
ļu palīdzību mūsdienu apstākļos 
var mazināt demogrāfisko izmaiņu 
negatīvo ietekmi, īstenojot pasāku-
mus, kas ļautu pielāgoties jaunai 
demogrāfiskajai situācijai.

1. Industrializācijas un  
urbanizācijas periods

Demogrāfija bez liekām emocijām

Pirmsindustrializācijas periodam bija raksturīga liela atšķi-
rība starp pilsētas un lauku iedzīvotāju dzīvesveidu, laulības 
dzīvi un reproduktīvo uzvedību.

Laika periodā no 7. līdz 14. 
oktobrim saņemtie laboratoris
ko analīžu rezultāti joprojām 
apstiprina Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) vīrusu meža cūkām.

ĀCM apstiprinājies 5 atras-
tajām beigtajām meža cūkām 
Krustpils novada Mežāres pa-

gastā. Krustpils novada Mežāres 
pagastā ĀCM meža cūkām kon-
statēts pirmo reizi un pagasts jau 
pirms tam atradās ĀCM ārkārtē-
jās situācijas teritorijā.

Arī Ziemeļvidzemē ĀCM ap-
stiprinājies 2 atrastajām beigta-
jām meža cūkām Burtnieku nova-

da Rencēnu pagastā.
Uz doto brīdi ĀCM konsta-

tēts 126 mežacūkām 11 novadu 
26 pagastos. Mājas cūkām ĀCM 
pēdējo reizi konstatēts 19. sep-
tembrī.

PVD Sabiedrisko attiecību 
daļas vadītāja Anna JOFFE

PVD informēĀCM konstatēts 7 meža cūkām 
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2014. gada 18. oktobrī plkst. 
12 Ezernieku Tautas namā no-
tiks atceres pēcpusdiena, kas vel-
tīta skolotājai un Latgales rakst-
niecei Valentīnai Ivanovskai (dz. 
Celitānei). Kopā godināsim skolo-
tāju kā personību, kā audzinātāju, 
kā latviešu valodas izglītojošu per-
sonu, kā Latgales rakstnieci, kura 
deva milzīgu ieguldījumu mūsu 
Latgales valodas attīstīšanai, 
pagastam, novadam un Latvijas 
valsts iedzīvotājiem kultūras un 
izglītības jomā. 

Valentīna Celitāne veltīja 
savu dzīvi Latgales iedzīvotāju iz-
glītībai, skolas un pagasta (Tautas 
nama) kultūras attīstībai, Bukmui-
žas Romas-Katoļu baznīcas dvē-
seles saglabāšanai. No Tautas 

nama skatuves skanēs stāsti par 
skolotāju, uz ekrāna tiks atspogu-
ļoti daudzi dzīves mirkļi, Tautas 
nama dramatiskais kolektīvs Ve-
nerandes Lutinskas vadībā rādīs 
lugas pēc Valentīnas Celitānes - 
Ivanovskas scenārijiem un mūsu 
novadniece Veronika Grišāne 
prezentēs grāmatu „Viens darbīgs 
mūžs”, veltītu skolotājai un rakst-
niecei.

Pasākuma organizatori aici-
na visus interesentus kopā atce-
rēties skolotāju un Latgales rakst-
nieci, kura visu savu mūžu, visu 
savu veselību, emocijas, erudīciju 
atdeva pagastam un novadam, 
dzimtajai Latgalei un ne velti viņu 
tik augstu novērtē un godina. 

Juris ROGA, autora foto

Iepriekšpieteikums

— Svariņu kultūras namā 
sāku strādāt vēl padomju gados, 
kad pastāvēja kolhozi un sovho-
zi. Tolaik naudiņu pasākumiem 
piešķīra vairākas organizācijas – 
sovhozs “Voshod”, arodbiedrība, 
ciema padome. Tie bija trīs lieli 
sponsori, līdz ar to visi pulciņu 
vadītāji bija apmaksāti. Atceros, 
mums bija koris, sieviešu an-
samblis, dramatiskais kolektīvs, 
rokdarbu pulciņš, iespējams, to-
brīd bija jau arī deju kolektīvs. 
Katrs kolektīvs bija nodrošināts 
ar visu nepieciešamo, piemēram, 
vajadzēja skaņu aparatūru – ne-
kādu problēmu. Kaut ko nopirka 
sovhozs, kaut ko - arodbiedrība. 
Taču bija arī medaļas otrā puse 
— daudz kontrolējošo struktūru, 
turklāt kontrolēja ne tik daudz fi -
nansiālo pusi, kas ir pašsaprota-
ma lieta, bet gan noteica politisko 
līniju, norādīja, kā strādāt, kam 
ir jābūt uz skatuves, bieži vien 
pašiem nezinot, ko īsti vēlas. 
Kontrolēja partija, komjauniešu 
organizācija, arodbiedrība, ciema 
padome un sovhozs. Bet mēs bi-
jām divatā – es un māksliniecis-
kais vadītājs un divatā ar to visu 
kaut kā tikām galā. Vēl kontrole 
bija arī no Krāslavas. Finansiāli 
partija un komjaunatne neko pa-
līdzēt nevarēja, bet spiediens bija 
tāds, ka maz nelikās. Arī pasāku-
mi bija stipri politizēti —neviena 
koncerta ievads nebija iedomā-
jams bez patriotiskas dzejas rin-
dām vai dziesmām. 

— Koncerti bija pasūtīju-
ma produkts, vai tos varēja 

rīkot pēc savas iniciatīvas, pie-
mēram, sarīkot Līgo svētkus?

— Kādi Līgo, tādu pasākumu 
vispār nebija! Svinējām 1. maiju, 
9. maiju, 22. aprīli, kas ir Ļeņina 
dzimšanas diena, konstitūcijas 
dienu un citus valstiski svarīgus 
svētkus. Jebkura līmeņa vēlēša-
nu dienā obligāti bija jābūt kon-
certam, kas notika pēcpusdienā. 

Tagad nekā tāda nav. Bija lauk-
saimniekiem veltīti svētki, kuros 
pasniedza dāvanas un prēmijas. 

— Kas no tā pārceļoja uz 
mūsdienām?

— Mūsu pagasta tautas 
namā palika tikai Jaungada svi-
nības 31. decembrī un ar to nav 
nekādas jēgas un vajadzības cī-
nīties. Cilvēkiem tas jau ir asinīs 
un citādi viņi to neiedomājas. Visi 
pārējie pasākumi dabīgi atmira.  

— Viena puse — pasāku-
mi, otra puse – telpas. Cik la-
bas tās bija un ir?

— Katram savs dzimtais tau-
tas nams vienmēr šķiet labākais 
un skaistākais un nezinu, kurš 
kultūras darbinieks, atbildot uz šo 
jautājumu, sacīs, ka viņam slikts 
tautas nams. Ja atklāti, tad mūsu 
tautas nams visvairāk cieta 90. 
gados, kad viss juka un bruka. 
Mēs bijām spiesti mitināties ne-
piemērotās telpās – strādājām 
bijušās ēdnīcas un kafejnīcas tel-
pās, bet Tautas namā otrajā stāvā 
tika izmitināta skola. Tikai lielajos 
svētkos nācām uzstāties zālē, 
kas bija pielāgota skolas vajadzī-
bām – šeit bērniem notika sporta 
nodarbības.  Atgriezāmies savās 
telpās pirms kādiem 12 gadiem, 
vairākus gadus strādājām kopā 
ar skolu. Pēc atgriešanās te vairs 
nebija tautas namam raksturīgā 
noformējuma – sporta zālē krā-
sa kā sporta zālei, logus aizse-
dza tīkls, lai pasargātu stiklus no 
bumbas, logiem nebija aizkaru. 
Tikai tuvojieties Tautas nama 50 
gadu jubilejai nopirkām vienus un 

otrus aizkarus. Krēsli bija iegādā-
ti vēl sagaidot sovhoza 50 gadu 
jubileju, tie saglabājās. Nebija ne 
pasākumu apskaņošanas apara-
tūras, ne metodiskā materiāla, at-
griezāmies tukšās sienās un viss 
jāsāk no jauna. Jauni svētki, jau-
nas vēsmas. Kā organizēt Līgo, 
kā svinēt Lieldienas, kā – Zie-
massvētkus? Domāju, visu tau-
tas namu darbinieki bija vienādā 

situācijā – taustījāmies tumsā.  
Sāku strādāt ar jauniešiem, 

dzima kolektīvi “Vesjolije rebjata”, 
“Večerinka”, kas transformējās 
un nākamgad svinēsim 15 gadu 
jubileju, nāca klāt bērnu kolektīvi 
– “Neposedi”, “Karuseļ”, “Oma”, 
solo dziedātāji, varbūt kāds vēl, 
esmu aizmirsusi. Izaugām līdz 
tam, ka sākām ieviest modernos 
rokdarbus, kas nebija padomju 
laikā un pats galvenais – atjau-
nojām aušanas tradīciju. Tas bija 
iespējams pateicoties plašajām 
telpām otrajā stāvā, kuras atbrī-
vojās sakara ar skolas slēgšanu 
un mums pavērās iespēja izvēr-
sties. Tapa arī novadpētniecības 
muzejs, lūgšanu istaba. Tautas 
nams piedzīvoja remontu, tika 
nomainīts apgaismojums zālē un 
uz skatuves, atjaunota grīda, krā-
sotas sienas, foajē un vestibilā 
griestus nomainīja, visā ēkā no-
minīti jauni logi, sakārtota apku-
re un saremontēts jumts. Šodien 
tautas nams ir kā jauns. 

— Starp lauku tautas na-
miem jūsējais viennozīmīgi ir 
līderpozīcijās ne tikai Dagdas 
novadā. Bet vienalga atrodas 
cilvēki, kuri saka: “Ko viņi tur 
tagad dara, lūk mūsu laikā…” 

— Ir tādi cilvēki, bet viņi dzī-
vo tajos laikos, kad bija citi pasā-
kumi, un nevar tieši salīdzināt tā 
laika koncertus un tagadējos kon-
certus. Bija daudz vairāk cilvēku, 
bija liels apmeklējums, bet arī 
tagad nevar sūdzēties — cilvēki 
apmeklē pasākumus, bet tik lie-
lā skaitā, kā kādreiz, sapulcējas 
varbūt tikai uz “Zavaļinku”. Kopš 
vadu tautas namu, pagasta iedzī-
votāju skaits sarucis vismaz divas 
reizes, es sliecos domāt, ka vēl 

vairāk. Ja runājam par 
repertuāra saturu, tad 
šodien jebkurš mūsu 
koncerts ir daudzvei-
dīgāks, dinamiskāks, 
interesantāks. Vismaz 
man gribas domāt, ka 
tā, varbūt kāds uzska-
ta citādi. Agrāk bijām 
ielikti stingros rāmjos, 
strikti ierobežojumi, 
bet tagad varu strādāt 
brīvi. 

— Bet vai tad 
padomju laikos pa-

sākumus visi apmeklēja pēc 
brīvas gribas?

— Bija lieli svētki, bija prē-
mijas un kā tu neatnāksi pēc prē-
mijas? Atkal nākamie svētki un 
atkal prēmijas — kā tu nenāksi? 
Es pazīstu tos, kuri pasākumus 
apmeklēja tikai dēļ prēmijām un 
stenēja: “Atkal šie svētki, nu kā 
neaiziesi pēc prēmijas…” Kādas 
tagad prēmijas? Nekādas!

— Cik populāri ir kolektīvu 

apmaiņas braucie-
ni?

— Esam kon-
certējuši pa visu 
novadu, daudzviet 
rajonā un Latvijā, 
vienreiz pat ārpus 
Latvijas – ar “Veče-
rinku” braucām uz 
Dubrovnu. Arī pie 
mums brauc, un 
tas ir patīkami, jo 
dažādo mūsu pa-
sākumus. Neticami, 
bet padomju gados 
tik plaši neceļojām, 
bija dažādas skates 
Krāslavā un faktiski 
viss. Toties padomju laikā varē-
jām uzaicināt pie sevis profesio-
nālus kolektīvus, jo bija tie trīs 
lielie sponsori, kuri varēja samak-
sāt par viesturnejām. Visus vairs 
nevaru atcerēties, bet pie mums 
brauca daudz un profesionāli ko-
lektīvi. Tagad vairs nevaru atļau-
ties samaksāt šiem kolektīviem, 
lai gan telpas atļauj viņus uzņemt. 

Šodien tautas namu pamatā 
atbalsta pašvaldība jeb pagasta 
pārvalde, sponsoru mums tikpat 
kā nav. Nekādas lielas ražotnes 
pagastā nav, lielu zemnieku tā-
pat. Citreiz svētkus iemanos sarī-
kot ne no kā — ar iedzīvotāju at-
balstu. Piemēram, viņi ar saviem 
darbiem piedalās izstādēs. Mēs 
taču nemaksājam viņiem par at-
nestajiem ziediem un dārzeņiem. 
Viņi atbalsta mani, apmeklējot pa-
sākumus. Es nekad neapvaino-
jos uz cilvēkiem, kuri neapmeklē 
katru pasākumu. Dažs nāk tikai 
reizi gadā un tikai uz Zavaļinku, 
jo viņam šis pasākums ir iekšēji 
tuvs. Viņam nepatīk danči, nepa-
tīk pasēdēšana pie galdiņiem. Tai 
pašā laikā pazīstu cilvēkus, kuri 
nāks tikai uz skaļiem un atraktī-
viem pasākumiem. 

— Kad bija patīkamāk strā-
dāt – toreiz vai tagad?

— Viennozīmīgi tagad. Nav 
nekādu politiska rakstura ierobe-
žojumu, izpausmes brīvība. Var-
būt kolēģiem ir citas domas, bet 
es tā jūtos. Turklāt tagad varam 
brīvi svinēt tos svētkus, kurus cil-
vēki paklusām svinēja mājās arī 
agrāk. Ziniet bija tāds notikums 
manā dzīvē: strādāju skolā par 
pionieru vadītāju un pirms jau-
nā gada sarīkoju konkursu par 
skaistāk noformēto kalsi. Mani 
izsauca pie direktora, jo kādam 
ienāca galvā absurda doma, ka 
es gatavoju savus pionierus Zie-
massvētkiem. Paldies, ka direk-
tors bija saprotošs cilvēks, bet 
vienalga dabūju rājienu tikai par 
to, ka izrādīju iniciatīvu. 

— Vai kultūras darbinieka 
maizei ir garoza?

— Es varu saprast tos kolē-
ģus, kuri Līgo svētkus rīko pirms 
vai pēc 23 datuma, bet pati ne-
pieņemu, ka ir svētki, kurus jāsvin 
tikai konkrētajā dienā, kā tas ir pie 
mums. Tāpat gadu mijas sagai-
dīšanu nākas rīkot 31. datumā. 
Cilvēki to pieprasa. Es ļoti gribu 
būt mājās un kaut vienu reizi sa-
gaidīt gadumiju kopā ar ģimeni, 
bet nesanāk. To neviens nekad 
nesapratīs, kamēr šajā vietā 
nebūs pats. Bērni izauga faktis-
ki bez mammas. Visiem svētki, 
mums mājās plikas sviestmaizes 
un nikna mamma. Šodien ausīs 
skan bērnu vārdi, ar kuriem viņi 
viens otru uzmundrināja: “Klusāk, 
klusāk, mammai šodien svētki!”. 
Mammai pirms svētkiem papil-
nam problēmu, jo neko nevar pa-
redzēt līdz pēdējam sīkumam un 
bērni to bija uztvēruši.

— Varbūt tev ir kāds sap-
nis, fantāzijas?

— Sapņoju, lai mūsu Tautas 
namā būtu muzikālais darbinieks, 
horeogrāfs, kurš atbrauktu kaut 
vienu reizi nedēļā. Nav svarīgi, 
ka maz cilvēku, bet starp viņiem 
gana tādu, kuri grib dejot un dzie-
dāt, bet mums nav profesionāļu, 
kuri palīdzētu viņiem veiksmīgāk 
darboties. Dagdas Tautas na-
mam pret lauku iestādēm ir mil-
zīga priekšrocība — tur strādā 
cilvēku kolektīvs. Protams, ka 
laukos cilvēku maz, bet arī vi-
ņiem vajag pasākumus sirdij un 
dvēselei. Gribas, lai tautas nams 
ne tikai saglabātos, bet attīstītos. 
Šo nepieciešamību diktē tas, ka 
mums nav ne skolas, ne pilsētām 
raksturīgo izklaižu. Vēlos arī, lai 
cilvēki man atklāti izsaka savas 
vēlmes un kritiku, tikai ne apvai-
nojumus. Ja ir slikts pasākums, 
kāds numurs koncertā nepatīk, 
tad paskaidrojiet, kas tieši slik-
ti un kā būtu labāk. Jo tikai caur 
atklātu kritiku, nevis apvainoju-
miem, mēs katrs varam uzlabot 
savu darbu. 

— Paldies par atbildēm!
Juris ROGA, autora foto

Klusāk, klusāk mammai šodien svētki!
Erna Šļahota vada Svariņu tautas namu kopš 1986. gada 
un var pastāstīt, kas un kā ir mainījies šo gadu laikā pagas-
ta kultūras dzīvē.

Valentīna Ivanovska (2. rindā, centrā) ar  f/k “Akmiņeica“

Leontīne Višņevska un Erna Šļahota

Kolektīvs “LORETa“

 Žurnāls “Una” oktobrī
•	 Dietoloģe Lolita Neimane: 

„Viss ir sievietes rokās”. 
•	 Kaspara Zlidņa grēksūdze mī-

ļotajai sievietei. 
•	 Bīstamais teicamnieces sin-

droms.
•	 Laulības noslēpums. Dace un 

Valts Pūces. Mūsu formula – 
pluss ar mīnusu pievelkas.

•	 Labsajūtas ABC. Ar dzīves 
garšu.

•	 Iedvesma. Oktobra piezīmes.
•	 Mūsējie pasaulē. Ginta Lapiņa. 

La Dolce Vita.
•	 Pieaugušo meiteņu stāsti. Sie-

vietes un pēdējais vilciens. 
•	 Stils. Sievietes liktenīgās krā-

sas. Sievišķības renesanse. 
Melnais šiks. 

•	 Skaistums. Maksimāls efekts 
tavai ādai.
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17. oktobrī Ir iemesls!

Vēsture atvēl dažādiem 
valdniekiem īsāku vai garāku 
pastāvēšanas laiku. Kāds valda 
savā valstī 50 vai 60 gadus. Bet 
cits paspēj tikai pielaikot kroni... 
Nāve drīz vien pēc kāpšanas 
tronī izraisa jautājumus, rodas 
visneticamākās sazvērestības 
teorijas. Neviens negrib ticēt ofi-
ciālajām versijām, ko izplata tu-
vākie līdzgaitnieki. Ko lai saka, 
te veselais saprāts ņem virsroku. 
Pasaules vēsturē 
ir zināmi tik baisi 
un asiņaini notiku-
mi, ka parasts dzī-
ves gadījums, bez 
sazvērniekiem un 
ļaundariem, vairs 
neizskatās īsti ti-
cams.

Albīno Lučāni 
ir dzimis visparas- 
tākajā strādnieku 
ģimenē Itālijas zie-
meļos. Viņa bēr-
nība pagājusi ātri un nemanot. 
Nākamā pontifika tēvs bija pārlie-
cināts sociālists, taču viņš gribē-
ja, lai dēls kļūtu par garīdznieku, 
labāku karjeru vienkārša strād-
nieka dēlam nevarēja pat iedo-
māties. Pēc skolas beigšanas 
Albīno iestājās Garīgajā semi-
nārā, pēc tam - citā. Par priesteri 
ordinēts 1935. gadā, tad Lučāni 
iestājās Gregoriāņu universitātē, 
kur arī noslēdzās viņa izglītības 
iegūšanas posms. 1937.gadā 
kļuva par priestera palīgu dzimta-
jā diecēzē. Priesteris Lučāni pa-
sniedza ticības mācību ogļraču 
bērniem, pēc tam kalpoja nelielā 
draudzē, strādāja par pasniedzē-
ju Garīgajā seminārā. Viņam ne-
kad nepietika laika zinātniskajam 
darbam, jo par savu dzīves jēgu 
un aicinājumu viņš uzskatīja kal-
pošanu Dievam un cilvēkiem. 

Romas pāvests Jānis XXIII 
pievērsa uzmanību priesterim 
Lučāni, kurš bija ļoti strādīgs un 
ieguva autoritāti draudzes locekļu 
vidū, un 1958.gadā viņu nominē-
ja par Vittorio Veneto diecēzes 
vadītāju. Būdams par bīskapu, 
Albīno Lučāni bija personīgi pa-
zīstams ar visiem kristiešiem 

savā diecezē, ikvienam viņš vel-
tīja savu laiku un labus vārdus. 
Draudzes locekļi vienkārši dievi-
nāja savu bīskapu.

Romas pāvests Pāvils VI 
bija gandarīts par Lučāni panā-
kumiem, un 1969. gadā Albīno  
kļuva par Venēcijas patriarhu, bet 
četrus gadus vēlāk,1973.gadā, - 
par kardinālu...

1978.gada 26.augustā - kon-
klāva sēdes otrajā dienā, tika ievē-

lēts jaunais Romas 
pāvests. Pirmie 
divi balsojumi bijuši 
nesekmīgi. Vakara 
balsojums beidzās 
ar to, ka 65 no 111 
balsīm tika atdotas 
par Venēcijas pat-
riarhu, kardinālu 
Albīno Lučāni. Kar-
dināls bija apjucis 
un lūdza visus kon-
klāva dalībniekus 
ļoti labi padomāt 

un nobalsot vēl vienu reizi. Kon-
klāvs piekrita, un notika vēl viens 
balsojums. Tad par Albīno Lučāni 
nobalsojuši 82 kardināli...

Pēc tam sākusies pierunāša-
na, pārliecināšana... Vēlēšanas 
nesasniedz rezultātu, ja kandi-
dāts nav izteicis piekrišanu. Bez 
tās jaunā prāvesta ievēlēšana 
nav iedomājama. Kardināliem 
nācās papūlēties. Albīno Lučā-
ni nekad nebija vēlējies kļūt par 
Baznīcas galvu, jo uzskatīja, 
ka nav pelnījis tādu godu... Kad 
konklāva argumentiem vairs ne-
varēja pretoties, jaunais pāvests, 
vēršoties pie balsojuma dalībnie-
kiem, lūdza, lai Dievs viņus pie-
dod par to, ko viņi izdarīja! Šīs 
frāzes pravietiska būtība atklājās 
pavisam drīz. 

Kad tika paziņots, ka jaunais 
pāvests ir ievēlēts, noskaidro-
jās, ka par viņu praktiski neviens 
neko nezina. Patiešām, pontifiks 
pirms tam nebija ieņēmis nekā-
dus amatus Vatikānā, nebija dar-
bojies nevienā no kūrijām. Visu 
savu mūžu līdz ievēlēšanai viņš 
godprātīgi pildīja priestera pie-
nākumus, un saskarsmē ar cilvē-
kiem vienmēr bija laipns, atklāts 

un optimistisks (vēsturē iegājis kā 
„smaidošais pāvests”). 

Par citu pārsteigumu kļuva 
jaunā pāvests vārds, kuru viņš 
pieņēma sev pēc ievēlēšanas, īs-
tenībā tie bija divi vārdi. Tas noti-
ka pirmo reizi kristietības vēsturē. 
Zīmīgi, ka, izvēloties sev vārdu, 
jaunievēlētie Romas pāvesti pa-
ziņo pasaulei par savas nāka-
mās politikas būtību. Mūsdienās 
pāvesti izvēlas kāda priekšgājēja 
vārdu (Jānis, Pāvils, Benedikts, 
Levs, Inokentijs, Pijs u.c.), līdz 
ar to pievērš uzmanību, ka tieši 
šis pontifikāts, pēc viņu domām, 
bija vispareizākais, Baznīcai un 
pasaulei noderīgākais. Divu vār-
du savienojums nozīmēja, ka 
jaunais pāvests grasās turpināt 
to, pie kā apstājās divi pāvesti - 
Jānis XXIII un Pāvils VI. 

Pārsteigumi sekoja cits pēc 
cita. Jaunais Romas pāvests 
atteicās no krāšņas un dārgas 
inaugurācijas ceremonijas. Tās 
vietā notikusi vienkārša introni-
zācija pie Svētā Pētera bazilikas. 
Albīno Lučāni atteicās vilkt pā-
vesta tiāru (pāvesta kronis), kas 
ir pāvesta varas simbols, dodot 
priekšroku bīskapa mitrai.

Sākās jauns pontifikāts, tika 
apspriestas izmaiņas Baznīcas 
vadība, bija gaidāma Vatikāna 
finanšu lietu sakārtošana... Jau-
ninājumi jau bija iecerēti. Romas 
pāvesta Jāņa Pāvila I pontifi-
kāts ilga 33 dienas. 1978.gada 
28.septembrī no rīta viņš tika at-
rasts miris savā guļamistabā. Ro-
kās viņam bija dokumentu projek-
ti... Žurnālisti izvirzījuši simtiem 
versiju, tai skaitā arī par noindē-
šanu, mafijas atriebību un maso-
nu sazvērestību. Oficiālo versiju 
- infarktu - neviens nopietni nav 
izskatījis... Kurš zina patiesību? 
Tikai Tas Kungs, mūsu Dievs... 

Nākamais konklāvs ievēlē-
ja par Romas pāvestu kardinālu 
Karolu Voitilu, kurš pieņēma sev 
vārdu Jānis Pāvils II, lai sāktu no 
tās vietas, kur tā arī nebija lemts 
darboties Albīno Lučāni. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta 

1912.gadā dzimis Romas pāvests Jānis Pāvils I

Mūsu skolas vecāko klašu 
skolēni jau gadu īsteno mācību 
projektu „Skolas, pašvaldības un 
uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbī-
bas modelis karjeras attīstības at-
balstam”. Mūsu projekta mērķis ir 
veicināt karjeras izvēli un mācīša-
nos reālajai dzīvei. 

Viena no aktivitātēm bija ie-
saistīšanās Krāslavas novada paš-
valdības Jauniešu projektu konkur-
sā. Mēs iesniedzām 4 projektus.
Vērtēšanas komisija atbalstīja 
projektu „Mācību ekskursija „Uz-
ņēmējdarbība Krāslavas novadā”

30. septembrī 44 vidusskolēni 
devās ekskursijā, lai iepazītos ar 
sava novada uzņēmējiem.  Lai īs-
tenotu mācīšanos dzīvē, ir savām 
acīm jāredz reāla situācija un jāru-
nā ar cilvēkiem, kuri nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību.

No paša rīta mēs tikāmies 
ar Sergeju Zakrevski. Mēs redzē-
jām, kā tiek pārstrādātas kaņe-
pes un uzzinājām, ka uzņēmums 
piedāvā izejvielas ekoloģiskiem 
siltināšanas materiāliem, degvie-
lai, piedāvā šķiedru audumam un 
auklai, ražo kaņepju eļļu. Sergejs 
stāstīja mums par savu biznesu un 
cienāja ar garšīgu pašceptu maizi 
un kaņepju eļļu. Tad mēs kopā ar 
viņu devāmies uz kaņepju laukiem, 
pastaigājāmies starp 3 metrus ga-
riem augiem un ieguvām informā-
ciju par sējplatību, sēklu cenām, 
sadarbību ar Igaunijas un Lietu-
vas uzņēmējiem. Protams, darbs 
nav viegls, bet mēs domājam, ka 
Sergejs var lepoties ar to, ka kļuva 
par pirmo uzņēmēju Latgalē, kurš 
audzē kaņepes. Mēs pateicāmies 
Sergejam un  novēlam neizsīksto-
šu enerģiju.

Mūsu nākamais pieturas 
punkts bija Piedruja, kur mēs tikā-
mies ar viesmīlīgiem cilvēkiem Ga-
ļinu Borovaju un Jevgēniju Borzolu. 
Šajā ciematā jau vairākus gadus 
darbojas viesnīca “Piedruja”, kura  
piedāvā labiekārtotas naktsmītnes 
52 cilvēkiem. Mēs iepazināmies ar 
lauku tūrisma attīstības iespējām 
un apskatījām viesnīcu. Viesnīcas 
telpas izskatās ļoti mājīgas. Saim-
nieki piedāvā ne tikai nakšņošanas 
iespējas, bet arī izklaidi pie dabas 
krūts. Gaļina pacienāja mūs ar tēju 
un ļoti garšīgu pīrāgu, bet Jevgēni-
js piedāvāja ekskursiju pa Piedru-
ju. Daudzi no mums uz šejieni at-
brauca pirmoreiz, un bija pārsteigti, 
ka no Daugavas krasta var redzēt 
otro upes krastu, kur atrodas jau 
pavisam cita valsts. Jevgēnijs 
stāstīja interesantus gadījumus, 
rādīja dažādas fotogrāfijas.Mēs 
apskatījām vecās Piedrujas mā-
jiņas, skaistas baznīcas, sajutām 
neatkārtojamu ciemata gaisotni. 
Lielu paldies mēs sakām Gaļinai 
un Jevgēnijam par viesmīlību un 
novēlam, lai šo skaisto vietu ap-
meklē pēc iespējas vairāk tūristu.

 Tad mēs devāmies uz  Pāter-
nieku robežkontroles punktu, kur 
mums ļoti sīki pastāstīja par dar-

ba apstākļiem. Mēs iepazināmies 
ar robežsarga un kinologa darbu. 
Mums bija iespēja apskatīt katru 
telpu un iepazīties gandrīz ar kat-
ra darbinieka pienākumiem. Mēs 
esam ļoti pateicīgi mūsu gidam par 
tik sīku stāstījumu (diemžēl mēs 
nepajautājām viņa vārdu). Ekskur-
sijas dalībnieki nepalika vienaldzī-
gi, katrs saskatīja kaut ko intere-
santu, piemēram, daži aizkavējās 
pie liela datora, kurā redzama visa 
apkārtne un nav nekādu izredžu 
paslēpties. Bet dažus ieinteresēja 
izstāde, kurā var apskatīt kobru 
pudelē, brūnā lāča taukus vai kro-
kodīlādas somiņu.

 Pēc tam mēs atkal atgriezā-
mies Piedrujā. Šeit, robežapsar-
dzības nodaļā, mūs sagaidīja VRS 
Daugavpils pārvaldes Piedrujas 
robežapsardzības nodaļas priekš-

n i e k s 
Ana-

tolijs Vecelis. Viņš iepazīstināja 
mūs ar visiem darbiniekiem un 
parādīja jaunās ēkas telpas. Mēs 
zinājām, ka Anatolijs ir beidzis Krā-
slavas 2. vidusskolu, tāpēc bija in-
teresanti uzzināt, kā viņš ir veidojis 
savu karjeru. Stāstījums bija patie-
šām interesants, jo Anatolijs ir dzī-
vojis un strādājis dažādās valstīs. 
Viņš ar smaidu pastāstīja arī par 
jaukākajiem brīžiem no dienesta 
dzīves.

Tad kinologi parādīja mums 
savu suņu talantus. Var pabrīnīties, 
cik gudras būtnes ir cilvēka četrkā-
jainie draugi. Mums piedāvāja pavi-
zināties ar motorlaivu, un tas bija brī-
nišķīģi. Paldies visiem robežsargiem!

Pēdējais pieturas punkts bija 
uzņēmums „Akva systems’”. Šeit 
mēs bijām mazliet pārsteigti, ierau-
got mūsdienīgu zivkopības fermu. 
Uzņēmuma mērķis ir storu dzimtas 
zivju audzēšana, mātīšu pavairo-
šana un melno ikru iegūšana. Mēs 
apskatījām lielus baseinus ar pel-
došām zivīm. Uzņēmējs Saftars 
Rahimovs bija laipns un uzmanīgs 
un atbildēja uz visiem jautājumiem. 
Šajā uzņēmumā mēs satikām 
mūsu skolas absolventu Aigaru 
Kučiku, kurš pašlaik strādā zivko-
pības uzņēmumā un drīz uzsāks 
studijas Lauksaimniecības Univer-
sitātes neklātienes nodaļā. Paldies 
Saftaram par saturīgu stāstījumu.

   Šī diena bija iespaidiem ba-
gāta. Mēs daudz ko uzzinājām un 
daudz ko ieraudzījām. Uzskatām, 
ka mums, vidusskolēniem, šādas 
ekskursijas un tikšanās ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem ir ļoti nepie-
ciešamas. Tāpēc mēs pateicamies 
arī mācību projekta organizato-
riem. Skolotājas Ludmila Kairāne 
un Valentīna Purpiša iesaistīja mā-
cību projekta īstenošanā, projekta 
nedēļas laikā mācīja un palīdzēja 
rakstīt projektus konkursam, kā arī 
palīdzēja organizēt šo jauko brau-
cienu. Paldies Krāslavas novada 
domei par piešķirto finansējumu. 
Pateicamies J. Moisejenkovai par 
sadarbību un atbalstu.

Rita ZAIKOVSKA, 
projekta dalībniece

Izglītojoša 
ekskursija

IV Krāslavas rudens dievišķā gaisma 
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Vienmēr biju pārliecināta, 
ka šaušana ir vīriešu iecienītākā 
nodarbe. Taču, kad es ierados 
šautuvē, kas atrodas Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas telpās, 
un iepazinos ar tās galvenajiem 
apmeklētājiem, biju pārsteigta un 
sapratu, ka kļūdījos. Tur ar iero-
čiem stāvēja meitenes, kas mēr-
ķēja un šāva…

Karīnai Krilovai ir tikai 21 
gads. Pēc izskata viņa ir tik traus-
la un tieviņa meitene, ka rodas 
iespaids, ka viņu ir nepieciešams 
aizstāvēt. Taču, kontaktējoties ar 
viņu, var saprast, ka šīs meitenes 
gribasspēku, izturību un raksturu 
varētu apskaust daudzi par viņu 
stiprāki un spēcīgāki vīrieši. 

Karīna sākusi nodarboties ar 
ložu šaušanu, kad mācījās sesta-
jā klasē, tas bija pirms 10 gadiem. 
„Es atnācu ar divām draudze-
nēm, kuras, starp citu, pēc nedē-
ļas vairs negāja uz nodarbībām, 
bet es paliku - uz 10 gadiem,” pa-
stāstīja sportiste. „Agrāk šautuve 
bija parkā, apstākļi - drausmīgi, 
peles skraidīja pa kaktiem… Zie-
mā bija ļoti auksti, apkure ar mal-
ku, ko nodrošināja neliela krāsni-

ņa („buržuika”), bet liela sala laikā 
arī tā nelīdzēja. No paša sākuma 
un līdz šim laikam mans treneris 
ir Sergejs Šveds, kuram esmu 
ļoti pateicīga par viņa pacietību. 
Saprotu, ka ar mani nebija viegli.”

„Kad pie manis uz nodarbī-
bām ložu šaušanas sekcijā at-
nāca šī mazā, trauslā sestklas- 
niece, man kļuva viņas žēl, un 
es bieži domāju: „Meitenīt, kad 
tu vairs neizturēsi un aiziesi?”” 
sarunā iesaistās treneris Sergejs 
Šveds. „Šautene svēra gandrīz 
tikpat daudz kā Karīna. No guļus 
stāvokļa  viņa varējusi to noturēt 
tikai kādas divas minūtes, el-
konīši mazi, rociņas vājas. Biju 
pārsteigts par to, ka viņai pietika 
izturības iet, nodarboties, nekur 
nebraukt, nekur nepiedalīties. Tā 
pagāja divi gadi. Tikai trešajā viņa 
pirmo reizi aizbrauca uz sacen-
sībām. Ierindojās 4.vietā 8 da-
lībnieku vidū. Pakāpeniski sāka 
attīstīt savas prasmes, brauca uz 
sacensībām, un reizēm pat iegu-
va medaļas. Bet pēc septiņiem 
gadiem, 2012.gada pavasarī iz-
pildīja sporta meistarkandidāta 
normatīvu, tad jau  regulāri izcīnī-
ja godalgotas vietas. 2012. gada 
vasarā notika Latvijas olimpiāde. 
Karīnai bija jau18 gadu, un viņa 
pirmo reizi sacentās ar profe-
sionālajiem šāvējiem pieaugušo 
konkurencē. Varu teikt, ka pēdē-
jo 20 gadu laikā krāslaviešiem 

neizdevās iegūt zelta medaļas 
pieaugušo sacensībās, labi, ja 
kādreiz mājās tika atvesta bron-
za. Un tad Karīna uzrādīja rezul-
tātu, par kuru šokā bija visi! Viņa 
izcīnīja zelta medaļu un izpildīja 
sporta meistara normatīvu! Es 
vēl gadu staigāju „transā”, nespē-
dams noticēt. Kad mēs braucām 
uz Olimpiādi, jau varējām pare-
dzēt, ka divas pirmās vietas ie-
gūs šāvēji no Aizputes, bet trešo, 
iespējams, kāds cits sportists. Un 
pēkšņi tāds notikumu  pavērsiens 
- mūsu 18-gadīgā Karīna šāva la-
bāk nekā 45-gadīgā čempione no 
Aizputes.” 

Saskaņā ar Sporta likumu, 
pēc sporta meistara normatīvu 
izpildīšanas šis sasniegums ir 
jāatkārto gada laikā, tikai tad tiek 
izsniegts oficiāls dokuments. Tajā 
pašā rudenī starptautiskajās sa-
censībās Dobelē, kurās piedalī-
jās sportisti no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas un Polijas, 
Karīna Krilova ieguva 392 punk-
tus no 400 iespējamajiem. Un 
atkal zelta medaļa! Līdz ar to ap-
stiprinājums par sporta meistara  
normatīva izpildi, par ko saņēma 

arī oficiālo dokumen-
tu. Visi treneri šajās 
sacensībās atkal bija 
šokēti, kad uzzināja, 
no kādas šautenes 
viņa šāva - veca, ne-
ērta, kuru pēc katra 
šāviena bija nepiecie-
šams pārlādēt. Neti-
cēja, teica, ka tas nav 
reāli.

Tad Krāslavas 
sportisti noticēja sa-
viem spēkiem un tam, 
ka viss ir iespējams. 
Olimpiādē  Karīna par 
9 punktiem uzlabojusi 
rajona rekordu no trim 
stāvokļiem (guļus, stā-
vus, no ceļa), un otra-
jās sacensībās – par 
14 punktiem uzlaboja 
rezultātu šaušanā ar 
pneimatisko šauteni. 
Un pie tā neapstājās. 
Divu pēdējo gadu lai-
kā  viņa vēl 2 reizes 
uzlabojusi savu per-

sonisko rekordu. Pašlaik rajona 
rekords un Karīnas rekords pne-
imatikā sastāda 394 punktus no 
400, līdz Latvijas rekordam ne-
pietiek tikai viena punkta. „Tagad 
mūsu Karīna praktiski no visām 
sacensībām atbrauc ar meda-
ļām,” turpina Sergejs. „2013.
gadā piedalījusies Baltijas kausa 
izcīņā, kas notika Igaunijā. Uz 
šīm sacensībām ieradās sportis-
ti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Somijas. Karīna junioru grupā 

izcīnījusi 2. un 3.vietu. 
Tajā pašā gadā, rudenī 
notika Polijas atklātais 
čempionāts, kurā sa-
centās sportisti no 8 val-
stīm - Lietuvas, Latvijas, 
Igaunijas, Polijas, Balt-
krievijas, Krievijas, Šri-
lankas, Zviedrijas. Mūsu 
vecuma grupā sacentās 
80 sportisti. Pirmajā die-
nā Karīna ierindojās 10. 
vietā, otrajā – 6.! Viņa ir 
liela malacīte! Tikai pē-
dējā pusgada laikā viņai 
nedaudz zudusi pašpār-
liecinātība.” 

 „Jā, es pati to jūtu,” 
saka Karīna. „Vienkārši 
treniņu tagad ir daudz 
mazāk. Braucu uz sacīkstēm, bet 
man sirds sitas, rokas dreb. Bet 
vispār, ja godīgi, es nekad neuz-
tvēru šaušanu kā manas dzīves 
galveno mērķi. Nedomāju, ka es 
ar to nodarbošos visu mūžu, iztu-
rējos pret to vienkārši, iespējams, 
tāpēc visu panācu salīdzinoši 
viegli.”

Meitene ir beigusi Krāsla-
vas Valsts ģimnāziju un iestā-
jusies Daugavpils Universitātē, 
lai iegūtu ekonomistes speciali-
tāti. Kaut gan draugi un paziņas 

bija pārliecināti, ka viņa kļūs par 
sporta skolotāju. Skolā viņai pa-
tika sporta stundas, labi spēlēja 
volejbolu. Vienmēr bijusi aktīva, 
piedalījusies ārpusklases pasā-
kumos. Tagad viņa apvieno studi-
jas universitātē un ložu šaušanas 
treniņus, tautas dejas un kasiera 
darbu! No kurienes šai meitenei 
tik daudz spēka un enerģijas – 
par to brīnās daudzi cilvēki. Viņas 
tētis arī aizrāvās ar ložu šaušanu, 
viņam bija labi panākumi, rekordi. 
Sporta skolā pie sienas līdz šim 
brīdim var redzēt viņa labākos re-
zultātus. Mamma vienmēr atbal-
sta meitu, neļauj atslābt. Ja kaut 
kas nesanāk un nolaižas rokas, 
mamma stingri pasaka: „Pietiek 
čīkstēt! Ej un trenējies!” Un tas 
palīdz. 

Kas attiecas uz šī sporta vei-
da finansiālo pusi - gan treneris, 
gan viņa audzēkne ir vienisprāt. 
Ja būtu finansējums, tad atklātos 
pavisam citas iespējas. Latvijas 
līmeni Karīna ir „pāraugusi”, ta-
gad varētu virzīties uz priekšu. 
Ziemā mūsu sportistei un vēl 
divām meitenēm tika piedāvāta 

iespēja  Latvijas izlases sastāvā 
piedalīties Eiropas čempionātā. 
Bija vajadzīga liela naudas sum-
ma, Karīnai ar Krāslavas nova-
da domes palīdzību izdevās to 
savākt, bet citas meitenes nav 
varējušas to izdarīt, tāpēc viņām 
arī neizdevās aizbraukt. Tagad 
parādās informācija par to, ka ir 
iespēja nokļūt 2016.gada vasa-
ras olimpiskajās spēlēs, kas no-
risināsies Riodežaneiro. Bet. Tad 
vismaz 10 reizes gadā jāstartē 
starptautiskajās sacensībās, tur-

nīros. Tam ir nepieciešami 5000 
eiro. Nav pa kabatai. 

Novada dome sadarbībā 
ar sporta federāciju nodrošinā-
ja Krāslavas sportistiem jaunu 
šauteni par 1800 eiro, palīdzēja 
iegādāties sporta formu, kuru 
pēc vajadzības izmanto vairākas 
meitenes. Un tas ir viss, virzīties 
tālāk pagaidām nav finansiālo ie-
spēju.

Uz atvadām es pajautāju Ka-
rīnai, cik apbalvojumu -medaļu 
un kausu - viņa ir ieguvusi visu 
šo gadu garumā. Un meitene at-
bildēja, ka nekad tos neskaita, ci-
tādi (saskaņā ar tautas ticējumu) 
vairs nebūs tik daudz apbalvoju-
mu. Ieraudzīt visus kausus man 
neizdevās, bet medaļu smagumu 
savās rokās es sajutu... un arī 
saskaitīju tās ar sportistes atļau-
ju. Precīzu skaitu neatklāšu, bet 
varu teikt, ka medaļu skaits jau 
pārsniedz 50!

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

10 treniņu un uzvaru gadi Sports

8. oktobrī Krāslavā notika nu 
jau tradicionālais rudens kross, kur 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas nova-
da skolas sacentās savā starpā.

162 skolēni cīnījās par godalgo-
tām vietām un katrs centās uzrādīt 
savu labāko rezultātu.

500 m distancē dažādās vecu-
ma grupās meiteņu konkurencē uz-
varēja Terēze Podjava no Krāslavas 
pamatskolas, Anastasija Skorohodi-
na no Grāveru pamatskolas, Sintija 
Platace no Šķeltovas pamatskolas 
un Aļona Burceva no Andrupenes 
pamatskolas. Šajā pašā distancē zē-
niem dažādās vecuma grupās ātrā-
kie bija Daniels Kazakevičs no Dag- 
das vidusskolas, Valērijs Čurgelis no 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, 
Mareks Podjava no Krāslavas pamat-
skolas. Savukārt 1 km distancē starp 
meitenēm katra savā vecuma grupā 
par uzvarētājām kļuva Daniela Vai-
vare no Izvaltas pamatskolas, Anna 
Burceva no Andzeļu pamatskolas un 
Arina Miščenko no Šķeltovas pamat-
skolas. Toties starp zēniem 1 km dis-
tanci visātrāk noskrēja Aivis Mizāns 
no Dagdas vidusskolas un Ernests 
Matjušonoks no Krāslavas pamat-
skolas. 

1,5 km distancē jaunietēm 
(1999. g. dz. un 1998. g. dz.) uzva-
rēja Aleksandra Andrukoviča un Jo-
lanta Konstantinoviča, abas mācās 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. 
Zēniem 1,5 km distancē labākie bija 
Kaspars Mirgazijanovs no Krāslavas 
pamatskolas un Aleks Maciļevičs 
no Andrupenes pamatskolas. Starp 
jaunietēm 2 km distancē ātrākā bija 
Kristīne Semjonova no Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas. Zēniem 1999. 
g. dz. 2 km distancē uzvarēja Ivars 
Bernats no Krāslavas Varavīksnes 
vidussskolas. Jauniešiem 1998. g. 
dz. 3 km distancē uzvaru svinēja 
Raimonds Jacina  no Robežnieku 
pamatskolas un no jauniešiem 3km 
distanci visātrāk noskrēja Dmitrijs 
Suško no Krāslavas Varavīksnes  vi-
dusskolas.

Priecē tas, ka gandrīz katras 
skolas skolēni izcīnīja godalgotās 
vietas. Krāslavas pamatskolas skolē-
ni kopā ieguva astoņas godalgotas 
vietas, toties Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas sportisti izcīnīja piecas 
pirmās vietas. 

Ik gadu rudens kross iegūsts lie-
lāku popularitāti skolēnu vidū, tādē-
jādi apliecinot interesi par veselīgu 
dzīvesveidu. 

 Ilona VANAGA, Krāslavas Sporta 
skolas metodiķe.

Rudens kross

Treneris Sergejs Šveds: “Varu teikt, ka pēdējo 20 gadu laikā 
mūsu Krāslava parasti neieguva zelta medaļas pieaugušo sa-
censībās, labi, ja kādreiz mājās tika atvesta bronza. Un tad 
Karīna uzrāda rezultātu, par kuru šokā bijuši visi! Viņa izcī-
nījusi zelta medaļu un izpildījusi sporta meistara normatīvu!

Galda teniss 
“RUDENS 2014”: 

11. oktobrī notika kārtējais Krāslavas 
novada atklātais galda tenisa turnīrs, 
kurus Krāslavas novada dome organizē 
katru gadu pavasarī un rudenī.  2  grupās 
triumfēja Andzeļu pārstāvji, bet sievie-
šu grupā Veronika Ruža no Svariņiem.

Sieviešu grupā ieradās tikai 1 
dalībniece — Veronika Ruža no Svari-
ņiem. Veronika spēlēja arī ping-pongu, 
bet tikai jauniešu grupā, sacenšoties 
ar zēniem. Arī šajā konkurencē Ve-
ronika parādīja labu sniegumu un ie-
rindojās 5. vietā no 11 iespējamām.

Jauniešu grupā ar uzvarām vi-
sās 10 partijās zelta medaļu izcīnīja 
Grabovskis arī no Andzeļiem. 2. vietā 
— Artūrs Rudaks, bet 3. — Vladislavs 
Dilba (abi no Varavīksnes vidusskolas.)

Vīriešu konkurencē bija 13 
spēlētāji. Bez zaudējumiem turnīru 
nenospēlēja neviens tenisists, bet 
uzvaru visvairāk bija Andzeļu pār-
stāvim — Ļebedevam, tāpēc viņam 
zelta medaļa, sudrabs — Aleksand-
ram Lubganam (Svariņi), bet 3. vie-
tā — krāslavietis Antons Cimoško.

Raitis TIMMA
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Televīzijas programmaSESTDIENA, 18. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Timija pludmales patruļa
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE!
12.05 Mf. Labākās draudzenes
13.45 Vakars ar Renāru Zeltiņu
14.45 Ciemos
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
16.50 Dzīvnieku prāta noslēpumi
17.50 Mana bibliotēka ir mans spots
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Lielā lasīšana
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25, 1.50 Rīga 2014
0.05 Miglas krasts
4.10 Spēles veselībai
4.20 100 g kultūras
5.00 Sapnis par pili

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35, 3.45 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts

13.35 Kultūras mantojums 3D
13.45 Mf. Mēs neatkāpsimies
16.00 Kāpēc nabadzība? 
17.00 LTV - 60
19.55 Eiropa koncertos
20.45 Saules izaicinātie
21.15 Midsomeras slepkavības 
23.00 SOKO Vismāra
23.50 Mf. Medības
1.55 Ziņģu ziņģe
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.00 Degpunktā 
7.30 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 1.50 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Iesaukts armijā!
12.30 Dīvainās dabas kaprīzes
13.05 Policists no pagātnes 
14.05 Titāniks
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dauntonas abatija
19.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.45 Greizais spogulis
3.20 Gadās arī trakāk 
4.00 Ķerto līga 
4.20 Karamba!
4.40, 5.45 Bernards
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.05, 5.40 Amerikāņu ģimenīte 
6.35 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Kungfu panda 
9.10 Leģendas par CHIMA
9.30 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi 
10.00 Autoziņas
10.35, 2.10 Mf. Divsimtgadīgais
13.10, 0.35 Mf. Mīlestības garais ceļš
15.00 Es mīlu tevi, Latvija!
17.15 Mf. Apsēstā māja
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Aizskalotais

22.20 Mf. Nekādu saistību
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.50 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.35 Skapis 
11.35 Laimes grupa
14.00 Mf. Nezinītis no mūsu pagal-
ma
16.50 Mf. Afēristi Diks un Džeina
18.35 Mf. Trīs bruņinieki tālajos kras-
tos
20.00 Brāļi maiņas ceļā
21.00 Mf. Asteriks Olimpiskajās spē-
lēs
23.20 Mf. Rejs
2.10 Interni 

TV5
7.55 Kino detaļās
8.55, 13.05 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 1.05 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Uz nažiem
13.20 Mistiķi
14.20 Iemāciet man dzīvot
15.20 Mf. Pazudušā vīra atgriešanās
17.15 6 kadri
17.45 Greizais spogulis
20.00 Mf. Laiks laimei
22.00 Mf. Laiks laimei 2
23.50 Mūsu tēma
0.35 Kriminal+
1.35 Mūzika

PBK
6.00 Mūzika
6.30, 0.40 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.10 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 Krievu virtuves vēsture
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30, 14.25 Mf. Krauķis
16.30, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks

20.30 Ekstrasensu cīņas
23.00 Šovakar
1.25 Mf. Kazaki
3.05 Mf. Simts grami drosmei
4.15 Jūrmala

RenTV Baltic 
6.10, 11.00, 21.00 Skatīties visiem!
7.05 Tiesības mīlēt
8.50 Tīrs darbs
9.45 Par 10 gadiem jaunāka
10.30 Tās ir manas mājas
13.00 Mums pat sapņos nav rādījies
15.55 Pasaules noslēpumi 
16.55 Slepenās teritorijas
18.00 Maldu teritorija 
20.00 Dīvaina lieta
22.00 Mf. Sīkums, bet patīkami
23.55 Kosmosa brāļi
0.45 Cīņa par Sniega karalisti

RTR Krievija
5.10, 2.45 Mf. Repetitors
6.35, 7.15 Mf. Ko vēlas vīrieši. 
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Ceļš mājās
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.45 Uzbekistāna. Smilšu pērle
14.35 Greizais spogulis
17.00 Sestdienas vakars
19.45 Spaiss - epidēmija
20.40 Mf. Vīrs uz stundu
0.30 Ceļš mājās
0.55 Mf. Nodevības aritmētika
4.15 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 Gudrinieces un gudrinieki
12.50 Mf. Pokrovas vārti
15.15 Sasmīdini komiķi
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lielās sacīkstes

17.50 100 miljoni
18.45 Šovakar
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
0.20 Mf. Visa patiesība par vīriešiem

Baltkrievija 1
6.50 Būtība
7.15 Mf. Pastāsti par mani
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 23.45 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu! 
11.25 Kulinārā diplomātija
12.10 Vasarnīca
12.50 Veselība 
13.30 BaltkrievijaLIFE
13.55 Zvaigžņu dzīve 
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Baltkrievija attīstībā
16.00, 1.00 Liela starpība
17.15 Putns būrī
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Trakā jubileja
0.50 Sports

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Vecītis Hattabičs
8.35 Burvju skola
9.25 Baltkrievu virtuve
10.00, 21.10 TV barometrs
10.05 Kapeika kapeikā
10.40, 21.30 Universitāte
11.50 Ekstrasensu cīņas
13.25 Ir nu gan!
14.00 Marija Verna. Ēna no pagātnes
15.50 Mf. Medību nacionālās īpatnī-
bas ziemas periodā
17.20 Comedy woman
18.25 Ikri
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.15 Pie dabas kopā ar Vitāliju Gu-
menu
22.40 Mf. Vārdi
0.30 Futbols

SVĒTDIENA, 19. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Baltijas neskartā daba
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Kas var būt labāks par šo? 
15.45 Ķepa uz sirds
16.15 100 g kultūras
17.00 Firmas noslēpums
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Mf. Vasara Romā
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Mf. Laulības dzīve
23.20 Dzīvnieku prāta noslēpumi
0.20 Vakars ar Renāru Zeltiņu
1.20 Radio SWH 20 gadu jubilejas 
koncerts
2.55 Rīga 2014
4.05 Pateikt un pateikties. Anda Līce
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem

10.30 Tavs auto
11.00 Makšķerē ar Olti
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.15 Saules izaicinātie
12.45 Mf. Mēs neatkāpsimies
15.00 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
16.45 VTB Vienotā līga
19.05 Mf. Minhauzens - barons uz 
lielgabala lodes
20.45 Pasaules stāsti
21.15 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
22.15 Noziegums
23.20 Eiropa koncertos
0.10 Amber Songs
1.40 Dzīve un nāve Valdnieku ielejā
2.40 Plūstošais zelts
3.40 LTV – 60

LNT
6.00 Ķerto līga 
6.20 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30, 4.05 Gadās arī trakāk 
9.00, 3.20 LNT Brokastis
10.00 Vecpuisis 
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.30 Greizais spogulis
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi
0.00 Mf. Dziedi manu dziesmu
1.50 Dauntonas abatija 
2.35 Ceļojošais bruņinieks
4.45 Bernards

TV3
6.10, 4.10 Amerikāņu ģimenīte 
6.45 Maģiskās laumiņas
7.20 Aģents Dadlijs
7.50 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo

11.00 Runā Rīga 
11.35 Suns meklē mājas
12.35 Iespējams tikai Krievijā
13.05 Mf. Neierobežotie
15.20 Mf. Aizskalotais
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.15 Mf. Zeltacs
1.00 Mf. Vientuļais vilks
2.35 Mf. Nolaupīšana

TV3+
6.55 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Gribu ticēt
9.25 Jauniņā
10.25 Samāra
13.05 Mf. Sniega karaliene
14.20 Bring It On. In It to Win It
16.10 Mf. Asteriks Olimpiskajās spē-
lēs
18.30 Intuīcija
19.45, 1.20 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Pērtiķu planēta
23.20 Mf. Pieskāriens
0.20 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās
9.00, 12.05 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Savedēja
11.15 Ievas pārvērtības
12.20 Kaulu licējs
16.50 Hokejs
19.30 Neticamā vēsture
20.00 Mf. Dartanjans un trīs muske-
tieri
21.55 Smieties atļauts
23.50 Mf. Pazudušā vīra atgriešanās
1.40 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.40 Multfilma
7.55 Veselība

9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.20 Mf. Pati burvīgākā un pievilcī-
gākā
14.15 Mats matā 17.20 Melnbalts
18.25 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks 21.55 Estrādes teātris
0.20 Tolstojs. Svētdiena
1.25 Sudraba lauva
3.00 Euronews
3.40 Mf. Putnubiedēklis
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Skatīties visiem!
6.55 Vecpuiši
8.30 Dievu ēdiens
9.30 Skatīties visiem!
10.30 Jūrmala
12.15 Sīkums, bet patīkami
14.10 Cīnītājs. Seriāls
1.25 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.35 Mf. Afrikaničs
6.45 Plastilīna sapņi
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.40 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Privātā telpa
13.50 Smieties atļauts
15.30 Mūsu iznāciens
17.05 Veltīgs ziedojums
21.00 Svētdienas vakars 

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma
9.35 D.Krilova piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda 11.10 TV-taxi
11.35 Krievu virtuves vēsture
12.10 Brain-ring

13.10 Mihails Kazakovs. Vai tad es 
neesmu ģeniāls?!
14.10 Es mīlu Baltkrieviju
15.20, 16.20 JAK
17.50 Estrādes teātris
20.00 Kontūras
21.05 Ledus laikmets
23.45 Mf. Pastnieka Alekseja Trjapi-
cina baltās naktis

Baltkrievija 1
7.05 Mf. Trakā jubileja
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.20 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 
13.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.40 Pārnesumkārba
14.15 Raidījums
14.50, 22.15 Lielā televīzija
15.15 Tava pilsēta
15.30 Apkārt planētai
16.20 Lielā reportāža
16.55 Es varu!
17.15 Mf. Saules aptumsums
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.25 Mf. Pastāsti par mani

Baltkrievija 2
7.05 Augstāk par jumtu
7.35 Mf. Medību nacionālās īpatnī-
bas ziemas periodā
9.10 Burvju skola
10.20 Prāta vētra
11.00, 20.25 TV barometrs
11.05, 21.30 Universitāte
12.15 Es gribu to redzēt!
12.50 Gudrinieks
14.50 Pārlādēšana 
15.35 Mf. Krēsla. Sāga. Aptumsums
17.55 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO 21.15 Dabā
22.40 Mf. Melnā Vanaga krišana
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OTRDIENA, 21. oktobris

01.10. - Dega kūdra 100m2 
Krāslavas nov., Piedru-
jas pag., Berjozki

04.10. -  Vienstāvu dzīvojamās 
mājas piebūves bēniņos 
dega jumta pārsegums 
2m2
 Aglonas nov., Aglonas 
pag., Guļbinka

05.10. -  Noslīkuša vīrieša izcel-
šana krastā no upes 
 Krāslavas nov., Krāslava, 
Ausekļa iela, Daugava

 - Dega saimniecības ēka 
20m2 

Krāslavas nov., Ūdrīšu 
pag., Zapoļniki

07.10. -  Vienstāvu dzīvojamās 
mājas dūmvadā dega 
sodrēji
 Dagdas nov., Andrupe-
nes pag., Mariampole

09.10. -  Dega elektrolīnijas 
balsts 
 Krāslavas nov., Krāsla-
vas pag., Gintauti

-  Dega vienstāvu saim-
niecības ēka 78m2 un 
vienstāvu dzīvojamās mā-
jas jumta kore 2m2

 Aglonas nov., Grāveru 
pag., Belogrudova

-  Noslīkušā meklēšana 
ezerā (atrasts 64 gadu 
vecs vīrietis) 

 Aglonas nov., Grāveru 
pag., Grāveri, Grāveru 
ezers

VUGD Latgales 
reģiona 

brigāde informē 
(30.09.2014. - 14.10.2014.)

PIRMDIENA, 20. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Vasara Romā
11.15, 14.00, 15.05 Top-Shop 
11.30 Mf. Labākās draudzenes
13.00 Sporta studijas diskusija
14.20 Raķetēni
16.20 Suņi
17.10 Aculiecinieks
17.25 Skats no malas
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.30 Valdība
0.35 Baltijas neskartā daba
1.30 De facto
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 1.30 Labākais no Euromaxx
18.35, 23.20 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
20.00 Dzīve un nāve Valdnieku ielejā
21.10 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
21.40 Mf. Minhauzens - barons uz 
lielgabala lodes
23.50 Midsomeras slepkavības 
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15, 4.45 Bernards
6.30, 4.20 Nedēļa novados

7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Dallasa
11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
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 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.30 Nikita
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 Dullās sacensības 
9.00 Medikopters 
10.05, 3.20 Būt par papucīti 
11.00 Māmiņu Klubs
11.35 Gatavo 
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00 Rozenheimas detektīvi
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Zeltacs
2.35 Nekā personīga
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.00, 17.30, 23.55 Māja 2
7.50, 14.15 Ekstrasensi - Detektīvi
8.50 Pērtiķu planēta
11.10, 15.20 Comedy Club
12.10, 16.25 Kurš mājās ir saimnieks
13.10 Intuīcija
18.35, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Nāves ordenis

TV5
6.15, 13.45 Pats sev režisors

7.00 Mf. Dartanjans un trīs muske-
tieri
8.50, 19.00, 23.05, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
11.55, 22.30, 0.55 Kriminal+
12.40 Paralēlā pasaule
14.40 Smieties atļauts
18.50 Ziņas
19.50 Melnie kaķi
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.15 Čūsku midzenis
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.15 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.50 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mihails Kazakovs. Vai tad es 
neesmu ģeniāls?!
12.55, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20, 3.55 Māja ar lilijām
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Raidījums
2.15 Mf. Astotais pasaules brīnums
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.15, 0.40 Izmeklētāji
7.00, 14.00 Bernards
7.14 Laika prognoze
7.15 Diktatora dēls
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.00 Pazaudēto pasauļu cīņa
13.00 Skatīties visiem!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Kosmiskie glābēji
23.50 Ziņas 24 0.15 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Eiropas nolaupīšana
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 16.10, 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
16.30 Kamenskaja. Seriāls
17.30, 2.00 Tiešais ēteris
20.00 Bandītu karaliene. Х/ф
23.40 Balkānu kara noslēpumi
0.35 Mf. Amerikāņu traģēdija

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.15 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda
11.50 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.10, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Iļja Muromecs. Pārtrauktais 
lidojums
19.00 Gaidi mani
20.00 Laiks
21.05 Principa jautājums
22.15 Leģendas Live
23.00 Vakars ar I.Urgantu
23.40 Mf. Skaistuļu karš

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.05 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Redaktoru klubs
10.50 Zvaigžņu dzīve 
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Mf. Mīlestības formula
13.45, 15.50 Saules aptumsums
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna 20.00 Forums 
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
23.45 Aktuāla intervija
0.40 Sports
0.55 Mf. Reiz Meksikā

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.40 Mf. Vecītis Hattabičs

22.15, 5.00 Autosporta programma 
23.15 Noziegums

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mīlestības medības
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 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Dziesma Solveigai
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
4.35 Karamba!
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 Dzīves krustcelēs 
9.00, 1.10 Medikopters 
10.05 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.05, 2.55 Radīti skatuvei
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.05 Rozenheimas detektīvi
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 
22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem
0.15 Calendar Live

5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 23.55 Māja 2
7.30, 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, 19.55 Radu būšana 
18.50, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 Mf. Mīlestība lielā pilsētā

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 noslēpu-
mi
11.55, 22.25, 0.50 Kriminal+
14.45 Melnie kaķi
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.10 Čūsku midzenis
1.15 Mūzika

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.05 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.40, 3.55 Māja ar lilijām
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Mf. Mirkļa struktūra
2.15 Mf. Saņikova zeme
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 0.30 Izmeklētāji
7.00, 13.50 Bernards
7.09 Laika prognoze
7.10, 12.55 Skatīties visiem!
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
11.55 Laika pagrabos
14.10, 18.35 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 23.35 Ziņas 24
0.05 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Kuzkina mat
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 16.10, 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
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.00 Tiešais ēteris
20.00 Bandītu karaliene
23.40 Leitnanta Ļermontova lietas 
izmeklēšanas pēdas
0.35 Amerikāņu traģēdija

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 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
11.50 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.10, 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 Mf. Gaidot mīlestību

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, 1.25 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.40 Grūtas dienas vakars
1.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 0.20 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.10 Karsts ūdens
10.30 Kulinārs
11.35 Virtuozi 12.45 Ikri
13.20, 18.50 Universitāte
15.35 Comedy woman
16.35 Gribu nokļūt televīzijā!!
17.50 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.30, 23.45 Futbols

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30 Mf. Kruīzs septītajās debesīs 
12.15, 13.35, 15.05 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.55 Gārfīlda šovs
14.30, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 19.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Trešā reiha propagandisti
23.15 Nezūdība
0.10 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
0.55 Mf. Ģimenes dzīve
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.3. 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Attīstības kods
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Tādas lietas
12.30 Skatpunkti
12.50, 0.20 LTV - 60
15.30, 1.30 Vienmēr formā!
18.35, 22.45 Ekstrēmie kadri
20.00 Sporta studija
20.45 Par cilvēkiem un bruņurupu-
čiem
21.45, 5.30 Tavs auto

12.05 Gudrinieks
13.50 Marija Verna. Ēna no pagātnes
15.35 Comedy Batls
17.50, 23.55 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Virtuozi
22.45 Kulinārs
23.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
0.45 Hali gali
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

LAIKA ZIŅAS
St                18.10 Sv             19.10. Pr               20.10. Ot               21.10.

-2 ... +4 -3 ... +9 +10 ... +13 +1 ... +10

 Z            3 m/s  D                5 m/s  R              5 m/s  ZA               3 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna 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

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.

Reklāma un sludinājumi

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari. Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

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

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava 
pastnieka, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

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

MEŽA ĪPAŠUMUS
PĒRK CIRSMAS UN

MOB.T.:29412159; 25658789 

Izgatavojam koka  logus,  durvis 
un laivas. Tālr. 29162064

At jau no jo ša vā cu me di cī na “HE EL”
- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.

Sa vā dar bā — ne vis ma zi nu sim pto mus, bet gan ār stē ju sli mī bas 
un at jau no ju or ga nis mu.

Pie re dze, po zi tī vi re zul tā ti.

Ārsts Bo riss Mi hai lovs (sert. Nr. A-60866). Tālr. 29105248.

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis 

(Lat vi jas, Po li jas ra žo
jums).

Iz mē ru no ņem ša na, uz-
stā dī ša na, ap da re. Pa sū-
tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 
65681152, 20220306.

Zviedrijas firmas 
 pārstāvji Latgalē 

PĒRK dažādus meža 
īpašumus par augstām 

 cenām. Iespējams 
avanss. 

Tālr. 29548596.

IK “DJM Auto”
piedāvā auto remonta pa-

kalpojumus, riepu montā-
žas pakalpojumus.

Krāslavā, 
Vienības ielā 67, 
tālr. 26869953

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

DAŽĀDI

Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību Tatjanai Dzalbei sa-
karā ar smago zaudējumu, 
tēva Vladimira Kazakeviča 
nāvi. 
Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības kolektīvs

PĀRDOD

PĒRK

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
ATLAIDES LĪDZ 40 %

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

0.31 ha zemes Dagdā. Tālr. 
29948212;
dzīvojamo māju Kombuļu pagasta 
centrā. Ir saimniecības ēkas, 1.2 
ha zemes. Lēti. Tālr. 26868597;
2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr. 28343714;
STEIDZAMI! 2-istabu privat. dzī-
vokli ar krāsns apkuri Krāslavas 
centrā. Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 26021731; 
2-istabu kooperatīvo dzīvokli, 4. 
stāvs, 43 m2, balkons, kosmē-
tiskais remonts, daļēji mēbelēts 
(jaunas guļamistabas mēbeles). 
7500 €. Tālr. 26779393;
garāžu Indras ielā. Augšējā 
rindā, ir bedre, elektrība. Tālr. 
26843603;
“AUDI A6 Avant” - 1997., TA līdz 
15.10.2015., sudrabkrāsā. Tālr. 
28723516;
“MERCEDES Benz 200 C”, 
1995., jauna TA, ziemas riepu 
kompl., cena pēc vienošanās. 
Tālr. 28318846;
“MAZDA Xedos 6” - 2.0, TA līdz 
10.2015., 1992. Tālr. 27880275;
riepas traktoram T-25 (Aglonā). 
Tālr. 27594010;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
mazlietotu boileri; jaunu tērauda 
vannu. Lēti! Tālr. 26760735;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
piena kvotas (3 t). T. 26140361; 
zirgu (10 g.) Robežnieku pag., 
Pleikos. Tālr. 28716755;
govi. Tālr. 28788273; 
STEIDZAMI! Govi. Tālr. 
65600873;
govi (7. laktācija). T. 29186451;
2 teles, kūtsmēslus. Tālr. 
22121116;
pienīgas govs teli. Atnesīsies 
janvārī. Tālr. 28386790;
grūsnu teli (LB, atnesīsies 
decembrī) Lupandos. Tālr. 
28279324;
grūsnu teli, sivēnus. Tālr. 
65628006, 26117668;
šķirnes aunu. Tālr. 28744164; 
10 LT auniņus (gaļai vai pa-
vairošanai) - 65 €/ gab. Tālr. 
29272379;
sivēnus. Tālr. 25949788;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 29129873;
kūtsmēslus. Tālr. 26598779;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
kūtsmēslus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 26452782;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
pārtikas kartupeļus “Vineta” 0.20 
€/kg. Tālr. 25600261;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
26252102; 
bioloģiskā saimniecība - kartu-
peļus “Vineta”, “Laura” (sertificēti 
un marķēti). Tālr. 26644163;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
pārtikas, sēklas, lopbarības kartu-
peļus. Piegāde. Tālr. 27131681; 
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 26793485.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirs-
mas. Par brīvu kārtojam robežu 
plānus, meža taksācijas, ze-
mesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
augošu mežu. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
27875596; 
2-korpusu arklu traktoram T-25 
vai T-40. Tālr. 26171496; 
piena kvotas. Tālr. 26243196.

Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus. Tālr. 28601483.
Iepērk metāllūžņus, vecas auto-
mašīnas. Tālr. 26671773.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

Z/S “Kurmīši” 
iepērk vasku.
Mainām šūnas 
pret vasku.  
Ražojam bišu 
vaska šūnas.
Sertificēta BIO 
vaska pārstrāde.

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

Veikalā “Magnolija”
(IK “Štilleri”) Rīgas ielā 69 
sieviešu un vīriešu apģērbu 
izpārdošana. 
Cenas samazinātas par 50 %.

SIA “RENEM P” 
gaļas sadales ceham 

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

Tālr. 29183601.

SIA “AIBI” aicina darbā 
Inešos kautuves darbi-
niekus. Labs atalgojums. 
 Dzīvesvieta. 

Tālr. 29478728

“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” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA “VOLKEN BERG”
Mēbeļu izgatavošana un uz-

stādīšana pēc individuāla pasū-
tījuma. Izbraucam pie klienta. Ir 
iespējams kredīts “BEST LIZING”. 

Rēzekne, Lubānas 12 
Tālr. 26308874 

E-pasts: volken.berg@inbox.lv

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 70

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 70

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

Ceļu distance paziņo, ka 
dzelzceļa pārbrauktuve 444. 
km Skaistas stacijā (autoceļa 
“Veceļi - Baltiņi”) tiks slēgta 
remonta darbu veikšanai 2014. 
gada 22. oktobrī no plkst. 7.30 
līdz plkst. 14.50. 

Autobusu kustības shēma uz 
Dagdu tiks mainīta. Informācija 
pa tālr. 65622423, 65653853.

Ceļu distance atvainojas par 
sagādātajām neērtībām.


