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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

PLAS TI KĀ TA LO GI un  DUR VIS. Plas-
tikāta logi: 6 kameru vācu  profili. 

Tālr. 28230237.

Latvijā un pasaulē

Šajā numurā:
Grozījumi likumā par 

zemes privatizāciju
2.lpp

Panākumi, kas spārno

Jaunie dagdānieši attīsta uzņē-
mējdarbības prasmes

2.lpp

Pastniece, 
kuru mīl un gaida

Iejūtīga un uzmanīga: Inga Rav-
deva no Skaistas pagasta.

3.lpp

Dagdas novadā 
 Sporta skola ir pilnībā 

 nokomplektēta

4.lpp

Ilona: “Es jutos, kā 
 izglābusi planētu!”

5.lpp

Kā  arī  TV  programma,  reklā-
mas, sludinājumi un daudz ci-
tas noderīgas un  interesantas 
informācijas.

Trīspusējā krustojuma pārvērtības pie vecticībnieku kapiem.

Labiekārtošana turpinās

Alekseja GONČAROVA foto

Skrien gadi prom, Tev dodot gadu skaitu,
Ir viņos dzīvots, strādāts, smiets.

Tiem gadiem netici un sevi jaunu jūti,
Ir jāveic viss, kas dzīves kausā liets.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā
Konstanciju KIRSANOVU!

Vēlam no Dieviņa - veselību, 
no saules - siltumu, veiksmi un izdošanos 

vienmēr un visur!

Māsa Ina, krustmeita Iveta ar ģimeni.

Vēlam stipru veselību un Dieva svētību!
Lai dzīves priekā katra diena mirdz!
Būt par avotu, kur spēka lāsi smeļam,

Lai mūs vienmēr priecē Tava labā sirds!

Sveicam dārgo un mīļo omīti
Konstanciju KIRSANOVU

Skaistajā dzīves jubilejā! 

Mazdēls Artūrs ar ģimeni 

Ir liela māka - dot un neatprasīt.
Ir liela māka - cilvēcīgam būt,

Un darbu grāmatu ar mīlestību lasīt,
Un pašam tajā mazam burtam būt.

Sirsnīgi sveicam bijušo Skuķu sākumskolas skolotāju 
Konstanciju KIRSANOVU 

dzīves jubilejā!
Vēlam dzīvē - smaidu, darbam prieku, 

veselību, dzīvesprieku!

Bijušie Skuķu sākumskolas audzēkņi.

Š. g. augustā tika veikti grozījumi Ceļu 
satiksmes noteikumos, kuri nosaka prasības 
gājējiem un velosipēdu vadītājiem vairāk rū-
pēties par savu un citu satiksmes dalībnieku 
drošību un lietot gaismu atstarojošas vestes 
vai arī apģērbu ar labi redzamiem gaismu 
atstarojošiem elementiem. No noteikumiem 
gājējiem izņemti tādi termini kā “gaismas at-
starotājs” un “iedegts lukturītis” .

Jaunās Ceļu satiksmes noteikumu nor-
mas stājušās spēkā ar šī gada 12. septembri.

Turpinājums 2.lpp.

Skolēnu un vecāku ievērībai

Tumsā uz ceļa jābūt 
pamanāmam 

Latvijā un daudzviet citur pasaulē 2014. 
gada 26. oktobrī notiks pāreja atpakaļ no 
vasaras laika, kad pulksteņa rādītāji būs jā-
pagriež par vienu stundu atpakaļ. Pie mums 
pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks svēt-
dien, 26. oktobrī, plkst. 04:00 (naktī no sest-
dienas uz svētdienu).

Pāreja uz vasaras laiku notiks 2015. gada 
29. martā plkst. 03:00 (naktī no sestdienas 
uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs jā-
pagriež par vienu stundu uz priekšu.

•	 Valdības veidotāji vienojušies par 80% jautājumu, partneri “Vieno-
tību” mudina atteikties no kāda amata.

•	 Vairāk nekā 7000 bērnu pēc likuma pienākas Latvijas pilsonība, 
taču vecākiem ir jāuzraksta iesniegums, pirms bērns sasniedz 15 
gadu vecumu. Daudzās ģimenēs to neizdara.

•	 Lai gan 2014./2015.mācību gads vēl tikai sācies, Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi noteikumus, kas nosaka 
2015./2016.mācību gada sākuma un beigu laiku.

•	 Iekšlietu ministrija (IeM) tuvāko divu gadu laikā plāno izveidot un 
pakāpeniski attīstīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu, 
kas atradīsies Valsts policijas (VP) sastāvā un specializēsies šo 
līdzekļu izsekošanā un atgūšanā saistībā ar lietvedībā esošajiem 
kriminālprocesiem. Šāda dienesta izveidošana un attīstīšana ir 
paredzēta Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas 
plānā 2014.-2016. gadam. 

•	 Ministru prezidenta un ministru algas šobrīd Latvijā nav atbilsto-
šas viņu pienākumiem un atbildībai, atzīmēja Saeimas deputāte 
Lolita Čigāne («Vienotība»), komentējot viņas iesniegtos grozīju-
mus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā. Čigāne rosina Ministru prezidenta un ministru 
algu koefi cientu paaugstināt par 1,45 punktiem, kas nozīmētu algu 
pieaugumu Ministru prezidentam un ministriem par apmēram 1200 
eiro.

•	 Lai arī līgums par maksātnespējīgā Liepājas metālapstrādes uzņē-
muma «Liepājas metalurgs» pamatražotnes pārdošanu ir paraks-
tīts, kompānija «Prudentia» joprojām konsultē procesu, atlīdzība 
var sasniegt 2,14 miljonus.

•	 Krievijas zemūdenē, kas, iespējams, avarējusi pie Zviedrijas kras-
tiem, varētu atrasties Krievijas speciālā vienība. Ar šādu versiju 
klajā nācis zviedru eksperts Joakims fon Brauns. Viņš apgalvo, 
ka zemūdenē varētu atrasties līdz  desmit speciālās vienības ka-
reivjiem.

•	 Pēc lielajiem panākumiem, kādus vēlēšanās guvusi pret imigran-
tiem noskaņotā Tautas partija (DF), Dānijā nodibināta partija, kas 
cer uz ieceļotāju balsīm un iestājas par imigrācijas likuma mīkstinā-
šanu, kā arī vēršas pret mēģinājumiem aizliegt reliģiskus simbolus.

26. oktobrī pulksteņa rādītāji 
 jāpagriež vienu stundu atpakaļ
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Šī gada 1. augustā stājās 
spēkā (atsevišķas normas – vēlāk) 
grozījumi likumā, kas reglamentē 
darījumus ar zemi, – t. i., likumā 
„Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”. Likums ir papildināts ar 
jaunu 28.1 pantu, kas nosaka, kā-
das personas drīkst iegūt īpašu-
mā lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi. Šis pants stāsies spēkā ar 
2014. gada 1. novembri, un tas no-
saka, kādām prasībām personām 
ir jāatbilst, ja tās vēlēsies iegūt 
savā īpašumā lauksaimniecības 
zemi.

Fiziskajām personām ir jāat-
bilst visiem šiem nosacījumiem:

• ir reģistrētas kā saimniecis-
kās darbības veicēji Latvijas Re-
publikā;

• vismaz gadu pēdējo triju 
gadu laikā ir saņēmušas vienotos 
platības maksājumus vai to ieņē-
mumi no lauksaimnieciskās ražo-
šanas ne mazāk kā pēdējos trīs 
gadus pēc kārtas veido vismaz vie-
nu trešdaļu no to kopējiem saim-
nieciskās darbības ieņēmumiem, 
vai ir ieguvušas lauksaimniecisko 
izglītību vai tai pielīdzināmu izglī-
tību arodizglītības programmā, 
profesionālās vidējās izglītības 
programmā vai profesionālās piln-
veides izglītības programmā, ap-
gūstot augkopības, lopkopības vai 
citus atbilstošus priekšmetus ne 
mazāk kā 160 stundu apmērā;

• rakstveidā apliecina, ka šīs 
zemes izmantošanu lauksaimnie-
ciskajā darbībā uzsāks gada laikā 
pēc tās iegādes un nodrošinās arī 
turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai 
pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem, vai uz-
sāks triju gadu laikā un nodrošinās 
arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai 
pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem;

• likuma 30.1 panta pirmajā 
daļā minētā iesnieguma iesniegša-
nas dienā tām nav nodokļu parādu 
Latvijā vai valstī, kurā atrodas to 
pastāvīgā dzīvesvieta.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst 
juridiskajām personām:

• vismaz gadu pēdējo triju 
gadu laikā ir saņēmušas vienotos 
platības maksājumus vai to ieņē-
mumi no lauksaimnieciskās ražo-
šanas ne mazāk kā pēdējos trīs 
gadus pēc kārtas veido vismaz vie-
nu trešdaļu no to kopējiem saim-
nieciskās darbības ieņēmumiem;

• rakstveidā apliecina, ka šīs 
zemes izmantošanu lauksaimnie-
ciskajā darbībā uzsāks gada laikā 
pēc tās iegādes un nodrošinās arī 
turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai 
pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem, vai uz-
sāks triju gadu laikā un nodrošinās 
arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai 
pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem;

• vismaz vienam īpašniekam 
vai pastāvīgajam darbiniekam ir 
atbilstoša profesionālā izglītība 
attiecīgajā juridiskās personas 
darbības jomā, kas iegūta ne ma-
zāk kā arodizglītības programmā 
vai profesionālās vidējās izglītī-
bas programmā, vai vismaz viena 
īpašnieka ieņēmumi no lauksaim-
nieciskās ražošanas ne mazāk 
kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas 
veido vismaz vienu trešdaļu no tā 
kopējiem saimnieciskās darbības 
ieņēmumiem;

• var norādīt patiesos labuma 
guvējus un apliecināt, ka visi patie-
sie labuma guvēji ir likuma 28. pan-

ta pirmās daļas 1. punktā minētās 
personas;

• likuma 30.1 panta pirmajā 
daļā minētā iesnieguma iesniegša-
nas dienā tām nav nodokļu parādu 
Latvijā vai valstī, kurā tās ir reģis-
trētas.

Likums pēc grozījumu izdarī-
šanas nosaka, ka viena fiziskā vai 
juridiskā persona var iegūt īpašu-
mā līdz 2000 hektāriem lauksaim-
niecības zemes.

Likumā iekļautais jaunais 30.2 
pants, kas arī stāsies spēkā šī 
gada 1. novembrī, nosaka, kam ir 
pirmpirkuma tiesības uz lauksaim-
niecības zemi. Ja lauksaimniecī-
bas zemes kopīpašnieks pārdod 
viņam piederošo zemes daļu, pir-
mpirkuma tiesības uz atsavināmo 
lauksaimniecības zemi ir zemes 
kopīpašniekiem. Likuma 28.1 pan-
ta pirmajā daļā minētajai personai, 
kas ir lauksaimniecības zemes 
nomnieks, ir pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo zemi, ja zemes no-
mas līgums ir reģistrēts attiecīgajā 
pašvaldībā. Šādā gadījumā lauk-
saimniecības zemes nomniekam ir 
pirmpirkuma tiesības arī uz to lauk-
saimniecības zemi, uz kuru pirm-
pirkuma tiesības neizmanto zemes 
kopīpašnieks.

Jaunās likuma prasības ne-
tiek attiecinātas uz:

• lauksaimniecības zemes 
ieguvējiem, kuru īpašumā vai tie-
siskajā valdījumā esošā lauksaim-
niecības zemes platība darījuma 
noslēgšanas brīdī un pēc darījuma 
kopā nepārsniedz desmit hektārus 
fiziskajām personām un piecus 
hektārus – juridiskajām personām;

• maksātnespējas procesā ie-
gūstamu lauksaimniecības zemi;

• mantošanas ceļā iegūstamu 
lauksaimniecības zemi;

• valsts vai pašvaldību funk-
ciju nodrošināšanai nepiecieša-
mo lauksaimniecības zemi, kā arī 
lauksaimniecības zemi, ko iegūst 
īpašumā valsts kapitālsabiedrības 
ar likumu deleģēto funkciju īsteno-
šanai;

• lauksaimniecības zemi, kuru 
persona iegūst īpašumā saskaņā 
ar Publiskas personas mantas at-
savināšanas likuma 4. panta cetur-
tās daļas 3., 4., 7. un 8. punktu;

• darījumiem ar lauksaimniecī-
bas zemi starp laulātajiem, pirmās 
un otrās pakāpes radiniekiem;

• lauksaimniecības zemi, kas 
tiek atsavināta zemes konsolidā-
cijas procesā saskaņā ar zemes 
pārvaldību regulējošiem normatī-
vajiem aktiem.

Likumā iekļautais 36. pants 
nosaka, ka lauksaimniecības ze-
mes nomas līgums slēdzams 
rakstveidā uz termiņu, kas nav 
īsāks par pieciem gadiem.

Pašvaldībai būs pienākums 
vest lauksaimniecības zemes no-
mas līgumu reģistru, bet kārtību, 
kādā zemes nomnieks vai izno-
mātājs informēs pašvaldību par 
noslēgtajiem zemes nomas līgu-
miem, noteiks Ministru kabinets.

Likums paredz arī Latvijas Ze-
mes fonda izveidi.

Linda PURIŅA, 
LLKC Grāmatvedības un finan-

šu nodaļas vadītāja

Grozījumi likumā 
par zemes privatizāciju

“Ideja par ogu audzēšanu 
dzima 2012. gadā,” stāsta Dag-
das novada lauku attīstības kon-
sultants un biedrības “Dagdas 
novada lauksaimnieki” biedrs 
Aivars Plotka, kurš bija viens no 
šī projekta iniciatoriem. “Ar 2013. 
gadu tika izveidota biedrība “Dag- 
das novada lauksaimnieki”, kura 
šo ideju noformēja kā pasākumu 
“Kļūsti uzņēmējs laukos” un vēr-
sās pašvaldībā, kur guva atbalstu 
tās realizācijai. 

Informējām novada jaunie-
šus, ka viņiem ir iespēja startēt 
šādā pasākumā. Piedāvājam 
viena āra platībā (10x10 metri) 
pašiem iestādīt zemenes un ave-
nes, kā arī pašiem ogulājus kopt, 
lai saprastu, ko nozīmē lauku 
darbi un kā gūt labumu no sava 
darba. Organizējām prezentāci-
jas, jauniešu uzrunāšanas pasā-
kumus. Interesentu netrūka, bet 
kā jebkurā tamlīdzīgā lietā laika 
gaitā daudzi atsijājās, šobrīd pa-
likuši 55, kas ir ļoti labs sasnie-
gums. Pārstāvēti šādi pagasti: 
Andrupenes, Andzeļu, Šķaunes, 
Bērziņu, Ezernieku, Ķepovas un 
Dagdas pilsēta. Iesaistījās abu 
dzimumu dažāda vecuma bērni 
un jaunieši, sākot no 10 līdz 18 
gadiem. Savu atbalstu viņiem 
sniedza vecāki, arī līgumus pa-
rakstīja ne tikai jaunieši, bet arī 
pretendentu vecāki.

Pirmajā gadā piešķīrām tikai 
zemeņu stādus, jo mums radās 
grūtības ar stādu atrašanu ne-
pieciešamā daudzumā. Avenes 
lielā apjomā vajadzēja pasūtīt 
iepriekš, bet dažus stādus tomēr 
izdevās sadabūt un šogad sada-
lījām atlikušo daļu. Līdz ar to va-
ram sacīt, ka ir pabeigts projekta 
pirmais posms.”

Šovasar Aivars Plotka kopā 
ar Dagdas novada jauniešu 

iniciatīvu centra vadītāju Ainu 
Odiņecu apsekoja projekta da-
lībnieku stādījumus, tikās ar ogu 
audzētājiem, pārrunāja problē-
mas un atbildēja uz jautājumiem. 
Projekta dalībnieku motivācijas 
nolūkā katram tika uzdāvināts 
krekliņš ar uzrakstu “Super jau-
nietis”. Visi projekta dalībnieki 
pasākumu uztvēra ļoti atbildīgi, 
speciālistus iepriecināja ne tikai 
sakoptie lauki, bet arī labā zeme-
ņu raža. Avenes vēl neražo, bet 
pirmās iestādītās ir pieaugušas 
un jādomā arī ražos labi.

“Negribu nevienu izcelt, bet 
dažam patiesi bija ļoti liela zeme-
ņu raža, ogas lielas, skaistas un 
garšīgas,” turpina A. Plotka. “At-
zīšos, ka, uzsākot projektu, mēs 
klusībā domājām, būs labi, ja 
bērni un jaunieši vismaz iestādīs 
zemenes un avenes, bet patiesī-
bā viņi šo pasākumu uztvēra ar 
lielu ieinteresētību un pieaugušo 
atbildību — tas ļoti priecē. Dažs 
pat ieviesa savas inovatīvās ide-
jas, lai audzētu ogas ar minimālu 
darba patēriņu stādījumu kopša-
nā. Mēs bijām pārsteigti par dau-
dziem jauniešiem, kā arī par to, 
ka visiem bija labs rezultāts, vie-
nīgi daļai raža bija sliktāka.”

Projekta dalībniekiem neti-
ka izvirzīta prasība peļņu atdot 
biedrībai, tālab ar ražu katrs va-
rēja rīkoties pēc paša ieskatiem 
– tirgot, vārīt ievārījumu, kon-
servēt, saldēt. Lielākā daļa ogas 
izmantoja pašpatēriņam, bet daļa 
centās realizēt. Biedrība gan ne-
apkopoja informāciju par to, cik 
veiksmīgi ritēja tirgošanās. 

A. Plotka: “Tagad, kad visi 
stādi sadalīti un veiksmīgi ieau-
dzēti, var sākt domāt par projek-
ta otro posmu — kā šo produktu 
pozicionēt vietējā tirgū. Lūk, mūsu 
novada jaunieši veikuši šādu dar-

bu, un iedzīvotāji var iegādāties 
no viņiem ekoloģisku produktu – 
ogas! Mums ir padomā izveidot 
Dagdā tirdzniecības vietu ar bied-
rības logo. Šobrīd vēl neatradām 
risinājumu kādai ļoti aktuālai prob-
lēmai – ogu transportēšana un uz-
glabāšana. Projekta dalībnieki ir 
pa visu novadu, kāds dzīvo tuvāk 
Dagdai, kāds – tālāk, bet ogas ir 
kaut kā jāatved. Izpaužas nevien-
līdzība. Svaigas ogas nevar stā-
vēt nedēļām ilgi uz letes, produkts 
bojāsies. Kopā ar Ainu Odiņecu 
domājam, kā to izdarīt labāk.”

Iespējams, ka būs arī tādi 
bērni un jaunieši, kuri nokavēju-
ši pieteikties dalībai projektā. Ai-
vars sola, ka biedrība centīsies 
rasts kādu risinājumu arī viņiem, 
piemēram, stādus varētu lūgt pie 
tiem, kuri jau strādā projektā. 
Neviens arī neliedz paplašināt 
laukus projekta dalībniekiem un 
sadarboties savā starpā. 

A. Plotka: “Mēs visādā veidā 
atbalstīsim jaunus interesentus, 
bet ir sarežģīti finansēt papildus 
audzētājus, jo ieekonomētos lī-
dzekļus gribam izmantot nāka-
majam posmam, kas ir ne mazāk 
svarīgs – realizācija. Projekta 
dalībniekiem „Kļūsti uzņēmējs 

laukos” noorganizējām braucienu 
uz SIA „Very Berry” Apes nova-
dā. Uzņēmums nodarbojas tieši 
ar ogām — dzērvenes, avenes, 
krūmmellenes pārstrādā sulās, 
morsā un citos produktos, kā arī 
tirgo tās svaigā veidā. Gribējām, 
lai skolēni savām acīm redz, kā-
das ir perspektīvas ogu audzēša-
nā. Uzņēmums ir liels un ilgstoši 
darbojas, bet viss sākas no ma-
zumiņa.”

Juris ROGA
Autora foto

Panākumi, kas spārno
Savulaik ziņojām, ka biedrība “Dagdas novada lauksaim-
nieki” uzsākusi realizēt līdz šim Dagdas novadā nebijušu 
pasākumu “Kļūsti uzņēmējs laukos” ar mērķi attīstīt uz-
ņēmējdarbības spējas jaunajā paaudzē. Ieceres pamatā 
ir ogu audzēšana vasarā, dodot iespēju jauniešiem apgūt 
pilnu ciklu no zemes apstrādes līdz gatavās produkcijas 
realizācijai. Programma paredzēta tieši novada jauniešiem 
un skolas vecuma bērniem. 

40% autovadītāju vienmēr 
iegādājas jaunas ziemas riepas 
brīžos, kad pienāk laiks iepriek-
šējās nomainīt, liecina apdro-
šināšanas sabiedrības «Ergo» 
veiktā aptauja internetā.

Lielākā daļa jeb 46% auto-
vadītāju brīdī, kad pienācis laiks 
nomainīt iepriekšējās ziemas 
riepas, mēdz iegādāties gan 
jaunas, gan lietotas riepas, un 
viņu izvēle atkarīga no konkrē-
tā piedāvājuma. Tajā pašā laikā 
14% «Ergo» aptaujas dalībnieku 
atzinuši, ka pērk lietotas ziemas 
riepas savam automobilim. In-
terneta aptaujā piedalījušies 500 
respondenti.

«Ergo» risku pa-
rakstīšanas noda-
ļas vadītājs Ritvars 
Heniņš pozitīvi 
vērtē faktu, ka 
a u t o v a d ī t ā j i 
nopietni uz-
tver jautājumu 
par ziemas riepu 
kvalitāti. Tomēr 
daudzi joprojām 
iegādājoties lie-
totas riepas, tā-
pēc to kvalitātei 

būtu jāpievērš īpaša vērība. Se-
zonai atbilstošām ziemas riepām 
minimālais protektora dziļums 
ir četri milimetri, kā to nosaka li-
kumdošana. Heniņš uzsver, ka 
līdz ar temperatūras pazeminā-
šanos, pirmo salu un kritušajām 
lapām nolietotas riepas var neno-
drošināt nepieciešamo saķeri, un 
pieaug negadījumu risks.

Neskatoties uz to, ka lielākā 
daļa autovadītāju labprātāk iz-
vēlas iegādāties jaunas riepas, 
Ceļu satiksmes drošības direk-
cijas statistika liecinot, ka daudzi 
joprojām nepietiekami novērtē 
jautājumu par automašīnas rie-
pām. No 2013. gada pavasara 

līdz 2014. gada pa-
vasarim gandrīz 
25 000 transport-
līdzekļu izbrāķēti 

tehniskajā apska-
tē neatbilstošu 
riepu dēļ, turklāt 
puse no tiem ne-
gatīvu vērtējumu 

saņem satiksmei 
potenciāli bīstamajā 

ziemas periodā — 
no decembra līdz 
martam.

Laiks nomainīt riepas!
Autovadītāju ievērībai

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Tagad noteikumi ir šādi:

•	 diennakts tumšajā laikā ār-
pus apdzīvotām vietām, kā 
arī apdzīvotās vietās, ja ceļš 
nav pietiekami un vienmērīgi 
apgaismots, gājējiem, kas pār-
vietojas pa brauktuvi vai noma-
li,  jābūt  tērptiem  atstarojošā 
vestē vai apģērbā ar  labi  re-
dzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem. 

•	 Braucot diennakts tumšajā 
laikā vai nepietiekamas redza-
mības apstākļos, velosipēdam 
abos tā sānos, riteņu abās 
pusēs, jābūt aprīkotam ar di-
viem oranžiem (dzelteniem) 
gaismas atstarotājiem, kā arī 
priekšpusē jādeg baltas gais-
mas lukturim, bet aizmugurē 
– sarkanas gaismas lukturim. 
Ja lukturu nav, velosipēdam 
priekšpusē jābūt aprīkotam ar 
baltu atstarotāju, bet aizmugu-
rē ar sarkanu atstarotāju un 
velosipēda vadītājam jābūt 
tērptam atstarojošā vestē vai 
apģērbā ar labi redzamiem 
gaismu atstarojoša materiāla 
elementiem.

Tumsā 
uz ceļa jābūt 
pamanāmam 
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Izdomas bagātā tautas bib-
liotēkas vadītāja Olga Brenča arī 
vecajās telpās bija centusies ra-
dīt mājīgumu, un šķita, ka jauna-
jā vietā viņas fantāzijas lidojums 
būs apsīcis, jo, kā saka, par visu 
padomāts jau renovācijas gaitā. 
Izrādās nē, Olga māk pārsteigt. 
Šoreiz tā ir viesu grāmata, kas nav 
gluži tāda, kādu esam pieraduši 
redzēt. Ciemiņi, kuri apmeklēju-
ši Bērziņu bibliotēku un atstājuši 
savu ierakstu, tiek fotografēti un 
izgatavotā bilde tiek ielīmēta lapā 
blakus atstātajam ierakstam.

“Piekritīsiet, ar fotogrāfiju ir 
interesantāk lasīt grāmatu, viens 
pats ieraksts – tas ir skumīgi,” savu 
ideju aizstāv Olga. “Pie mums cie-
mojušies Konstantinovas, Indras, 
Šķaunes, Andrupenes, Izvaltas 
pagasta bibliotekāres gan lielākā, 
gan mazākā delegācijā. Vārdu sa-
kot, līdz šai dienai pārstāvēti visi 
trīs novadi. Pāris reizes pie mums 
viesojās arī liela delegācija no Lī-
vāniem. Vienreiz kopā ar viņiem 
atbrauca Līvānu dzejniece Gaļina 
Bļinova, kura šeit lasīja savu dze-
ju, kā arī uzdāvināja bibliotēkai 

divus dzejas krājumus. 
Pasākums bija ļoti intere-
sants. Protams, sabildēju 
arī līvāniešus, tikai fotog-
rāfijas vēl nav izgatavo-
tas, tālab daža lapa, kur 
ir jābūt attēlam, pagaidām 
viesu grāmatā ir tukša.”

Patiesi, šādas viesu 
grāmatas ideja nav slikta 
un varbūt var ieteikt citām 
iestādēm pārņemt šo pie-
redzi. 

Juris ROGA
Autora foto

Jauna ideja
Bērziņu pagasta tautas bibliotēka ir skaistākā lauku bib-
liotēka Dagdas un Krāslavas novadā, kurā gandrīz visa in-
frastruktūra ir pilnīgi jauna un visas mēbeles, izņemot da-
torgaldus, ir jaunas un izgatavotas pēc pasūtījuma. Kopš 
telpu atklāšanas pērnā gada maijā pagājis vairāk nekā 
gads, bet šeit viss kā jauns. Laikam taisnība, ka skaistums 
cilvēkus mudina būt labākiem un saudzīgākiem. 

Tā ir pastniece, kura prot va-
jadzīgajā brīdī izstāstīt kādu joku, 
kas uzlabo garastāvokli. Viņai ir 
laiks, lai painteresētos par vecā-
ka gadagājuma cilvēku pašsajū-
tu, bet nevarīgam cilvēkam - pie-
dāvāt savu palīdzību. „Manuprāt, 
es ne ar ko neizceļos citu savu 
kolēģu, pastnieku, vidū. Un zinu, 
ka daudzi no viņiem arī atved no 
Krāslavas pēc savu klientu lūgu-
ma nepieciešamos medikamen-
tus vai kaut ko no produktiem. 
Vecāka gadagājuma cilvēkiem 
nav tik vienkārši nokļūt pie ārsta 
vai iepirkties veikalā, īpaši tiem, 
kas dzīvo attālās viensētās. Rei-
zēm atnāku pie vientuļa cilvēka 
un saprotu, ka viņam nepiecie-
šams izrunāties, viņš vēlas dalī-
ties ar savu sāpi. Vai ir iespējams 
pagriezt viņam muguru? Man ir 
žēl, ka saskarsmei ar cilvēkiem 
pastniekam nav daudz laika,” 
stāsta Inga.

Viņa pat nevar iedomāties, 
ka pret klientiem var izturēties 

citādāk, it īpaši pret tiem, kas 
dzīvo līdzās. Savus novadnie-
kus Inga uzskata par labiem un 
atsaucīgiem cilvēkiem. Aizkusti-
noši momenti, par kuriem vērts 
atcerēties, viņas ikdienas darbā 
notiek itin bieži. Piemēram, gluži 
nesens atgadījums. Kāds pensio-

nārs nolēmis uzcienāt pastnieci 
ar cepumiem, bet Inga pieklājīgi 
atteicās, atsaucoties uz laika trū-
kumu. Taču vecītis piegāja pie 
viņas ar maisiņu: sak, ņemiet 
cepumus – jums noderēs ceļā. 
Daži adresāti uztraucas, ka Ingai 
pat nav laika kaut ko iekost. Viņi 
lutina pastnieci ar saldumiem un 
zina, kuras konfektes viņai garšo 

vislabāk. „Es ļoti augstu vērtēju 
sava pagasta iedzīvotājus par 
viņu atvērtību un dvēseliskumu. 
Un ļoti uztraucos, kad redzu, ka 
kādam no pensionāriem paslik-
tinās veselības stāvoklis, bet es 
nevaru viņam palīdzēt,” — atzīst 
mūsu raksta varone.

Pasta darbinieces profesi-
ju Inga izvēlējās vienu reizi un 
uz visu mūžu. Starp citu, vienu 
gadu pēc Krāslavas 2.vidussko-
las beigšanas viņa nostrādājusi 
bērnudārzā. Un, neskatoties uz 
to, ka šajā darbā viņai klājās labi, 
iesniedza dokumentus Rīgas sa-
karu arodskolā. Un līdz ar to tur-
pināja ģimenes dinastiju — tolaik 
par pastnieku Skaistā strādājis vi-
ņas tēvs — Josifs Ravdevs. Pēc 
profesionālās skolas beigšanas 
Inga apguvusi pasta operatora 
darbu Krāslavā, bet darbinieku 
atvaļinājumu laikā aizvietojusi 
lauku pasta nodaļu priekšniekus. 
Un atviegloti nopūtās, kad par vi-
ņas pastāvīgo darba vietu kļuvusi 
Skaista. Viņa nekad nesapņoja 
par kāpšanu pa karjeras kāpnēm, 
bet lepojas ar to, ka viņas vārds 
tika nosaukts Latvijas labāko 
pastnieku vidū

Laiki mainās. Padomju pe-
riodā Skaistas pagasta teritoriju 
apkalpoja pieci pastnieki, pēc tam 
— trīs, divi, bet pašlaik tikai viens. 

Viņa piegādāja korespondenci ar 
velosipēdu, pārvietojās ar mašīnu, 
ko nodrošināja „Latvijas pasts”, 
bet tagad brauc ar savu personī-
go automobili. Problēmas pastāv, 
viss ir tāpat kā jebkurā citā darba 
vietā. Reizēm „iegāž” automašī-
na, ja tā noslāpst ceļa vidū. Taču, 
pēc Ingas vārdiem, vienmēr ir pa-
līgi, kuri gatavi palīdzēt iedarbināt 

motoru vai nomainīt auto riteni. 
Grūtāk ir ziemā, kad lauku ceļi ir 
aizputināti ar sniegu. Tādos laika 
apstākļos pastnieks bieži vien „no-
parko” savu automobili ceļmalā 
un dodas līdz saviem adresātiem 
kājām. Inga saka, kas vienmēr 
cenšas laicīgi piegādāt korespon-
denci, strādā bez kavējumiem. 
Piemēram, „Ezerzemi” abonē pār-
svarā pensionāri. Šo avīzi cilvēki 
gaida ar nepacietību un daudzi 
izlasa „no garozas līdz garozai”. 
Starp citu, Inga izteica redakcijai 
savu priekšlikumu — vairāk rakstīt 
par Skaistas iedzīvotājiem. Šeit ir 
daudz cilvēku, kas pelnījuši uzma-
nību, it īpaši zemnieki.

Protams, mūsu varones 
portrets nebūtu pilnvērtīgs, ja avī-
zes lappusēs nepastāstītu par vi-
ņas aizraušanos – tie ir zirgi. Pat-
laban Ingai ir seši zirgi, un viņa ir 
biedrības „Zirgu īpašnieku asoci-
ācija „Latgales rikšotājs”” dalīb-
niece. Īstenībā rikšotāju šķirnei, 
pēc saimnieces teiktā, ir pieskai-
tāms tikai viens zirgs - Zodiaks. 
Taču Ingai ir svarīgi komunicēt ar 
cilvēkiem, kuri daudz zina par zir-
gu raksturu un viņu paradumiem, 
kā arī par to audzēšanas īpatnī-
bām. Pirms desmit gadiem pa-
rādījās viņas 
pirmais zirgs 
- Alts, jo gribē-
jās nostiprināt 
veselību un 
jāt pa laukiem, 
cik sirds vēlas. 
Toreiz viņa 
nedomāja, ka 
drīz vien zirgu 
skaits viņas 
sa imn iec ībā 
ievērojami pie-
augs. Zarju at-
veda no Pied-
rujas, lai Altam nebūtu garlaicīgi, 
pēc tam parādījās Gremija... Kad 
Inga stāsta par saviem zirgiem, 
viņas acīs iedegas uguntiņa: 
„Zodiaks ir izaudzis mūsu saim-
niecībā. Ļoti uzticīgs, draudzīgs, 
bet reizēm arī draiskulīgs — var 

pārraut norobežojošu lenti un iz-
laist visus zirgus brīvībā. Gremi-
ja ir barvede. Ja viņa piegāja pie 
manis, tad citiem jāstāv maliņā, 
sagaidot savu rindu...”

Zirgi patīk daudziem cilvē-
kiem. Taču tikai daži saprot, kāda 
atbildība jāuzņemas par šo lab-
sirdīgo, skaisto un graciozo dzīv-
nieku. Pirms devāmies apciemot 
Ingas mīluļus, saimniece sagata-
voja viņiem cienastu - ābolus. Zir-
giem ļoti garšo šī sulīgā barība, 
un, zinot par to, vairāki Skaistas 
iedzīvotāji atdod Ingai ražas pār-
palikumus no saviem dārziem un 
laukiem. Dzīvnieku uztura saba-
lansēšanai bez rupjās un sulīgās 
barības jānodrošina mikroele-
menti un pietiekami daudz ūdens. 
Nagu aprūpe un vilnas kopšana 
ir atsevišķs temats. Vārdu sakot, 
Ingai ir daudz darba zirgu audzē-
šanas procesā. Taču cik patīkami 
pirms kāzu svinībām iejūgt zirgus 
skaistā pajūgā un izvizināt jaun-
laulātos pa dzimtajām vietām! 

Inga saka, ka, neskatoties uz 
visām raizēm, zirgi piepilda viņas 
dzīvi ar pozitīvām emocijām un 
arī liek vienmēr būt formā, ne-
būt grūtsirdīgai, neieciklēties uz 
problēmām. To pieprasa arī viņas 

izvēlētā profesija. Pastniekam 
vienmēr jābūt labā garastāvoklī. 
Katru rītu, gatavojoties iet uz dar-
bu, ir svarīgi atcerēties – tu ej pie 
cilvēkiem!

  Valentīna SIRICA
Autores foto

Par labiem cilvēkiemPastniece, kuru mīl un gaida

Eiropas valodu dienas ie-
tvaros Krāslavas novada centrā-
lajā bibliotēkā notika tematiskais 
pasākums skolu audzēkņiem – 
„Mums visiem ir viena valoda”. 
Tajā piedalījās Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas 5. c klases 
skolēni kopā ar savu klases au-
dzinātāju un angļu valodas skolo-
tāju – Jeļenu Kļimovu.

Bibliotēkas darbinieces Vik-
torija Urbanoviča un Valentīna 

Pantelejeva centās organizēt 
šo pasākumu tā, lai bērniem tas 
būtu ne tikai izzinošs, bet arī 
aizraujošs. Ar neviltotu intere-
si skolēni klausījās leģendu par 
valodas izcelšanos – vienu no 
lielākajiem noslēpumiem cilvēces 
vēsturē. Lai piedalītos viktorīnā, 
tematiskajās spēlēs un konkur-
sos, piektās klases skolēniem 
bija nepieciešamas gan zināša-
nas, gan erudīcija un azarts.

Radošo aktivitāti izrādījuši 
visi šī pasākuma dalībnieki, par 
ko nopelnīja ne tikai piemiņas 
diplomus, bet arī saldas balvas. 
Taču kā vienmēr bija labākie no 
labākajiem. Speciālo balvu –mu-
gursomu ar Eiropas Savienības 
simboliku - ieguva Diāna Belova. 
Kristapam Rukmanam, kuram arī 
bija ļoti daudz pareizo atbilžu, tika 
pasniegta cepurīte un šalle ar ES 
simboliem.

Valentīna SIRICA
Fotoattēls no Krāslavas 

 novada centrālās 
bibliotēkas arhīva

Viena valoda visiem

Uzrakstīt par Ingu Ravdevu redakciju lūdza Skaistas pa-
gasta iedzīvotāji. Viņi ir pateicīgi savai pastniecei par viņas 
uzmanīgo attieksmi pret cilvēkiem, it īpaši - pret pensionā-
riem. Ingas ierašanās Skaistas iedzīvotāju mājās ir saistīta 
ne tikai ar korespondences vai pensijas piegādi, bet arī ar 
viņas dvēseles siltumu –  domā Ingas novadnieki.

 „Manuprāt, es ne ar ko neizceļos citu savu kolēģu, pastnieku, 
vidū. Un zinu, ka daudzi no viņiem arī atved no Krāslavas 
pēc savu klientu līguma nepieciešamos medikamentus vai 
kaut ko no produktiem. Vecāka gadagājuma cilvēkiem nav 
tik vienkārši nokļūt pie ārsta vai iepirkties veikalā, īpaši tiem, 
kas dzīvo attālās viensētās.”

Eiropas valodu diena, ko Eiropas Padome rīko kopš 2001.
gada, tiek atzīmēta 26.septembrī. Taču pasākumi, kas ir 
veltīti šiem svētkiem, parasti notiek vairāku nedēļu garu-
mā. To galvenais mērķis – atbalstīt dažādu valodu apguvi 
studentu un skolēnu vidū. 
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Georgijs  Maskaļenoks  —  veik-
smīgs lauksaimnieks no Piedrujas.

Balles laikā… Zemnieku balle Krāslavā

Klasesbiedreņu  tikšanās —  Velta  Dzalbe,  Ināra  Dzergača, Aina  Lāce  un 
Biruta Čižika.

Sporta skolas direktore Vija Ni-
pere pastāstīja, ka iestādei ir 
izveidotas filiāles novada pa-
gastos: Andrupenē audzēkņus 
uzņēma florbola grupā (treneris 
Valērijs Nagļa), Ezerniekos – volej-
bola (treneris Jānis Vaišļa), Asūnē 
– vieglatlētikas (treneris Jevgēnijs 
Dubovecs). Dagdā ir gan florbols 
(treneris Valērijs Nagļa), gan vo-
lejbols (trenere Jeļena Nikolajeva), 
gan vieglatlētika (Lilija Navicka). 
Visi treneri ir vietējie, viņiem ir pie-
tiekoša zināšanu bāze, prakse un 
gūti dažādi panākumi, bet sporta 
skolai ir sava specifika un ir ne-
pieciešams papildināt zināšanas. 
Tamdēļ tiek slēgti līgumi ar attie-
cīgām sporta federācijām, kurp 
aicinās mūsu trenerus uz papildus 
apmācībām. 

Sporta skolas nodarbības 
audzēkņiem šobrīd ir bezmaksas. 
Taču, kā tas būs nākotnē, tas ir 
pašvaldības ziņā. Iestādes direkto-
re atzīmē, ka Sporta skolai ir sava 
specifika, kas atšķiras no mūzikas 
un mākslas skolas un ļoti vēlams, 
lai bērnu vecākiem arī turpmāk 
būtu iespēja to apmeklēt bez mak-
sas. Veidojot Sporta skolu un tās 
filiāles, tika ņemti vērā vairāki as-
pekti: apsprieda sporta bāzi, lai tā 
būtu maksimāli piemērota attiecī-
gajam sporta veidam, lai audzēkņu 
skaits būtu gana liels un varētu no-
komplektēt grupu, arī ģeogrāfiski 
skatījās, lai iespējami vairāk bērni 
varētu nokļūt uz filiāli un mājās. 
Piemēram, Andzeļu pamatskolas 
bērni var piebiedroties grupām 
Dagdā vai Ezerniekos. Audzēkņu 
pierakstīšanās sporta veidos tika 
izziņota jau pavasarī, definējot 
bērnu vecumu, atbilstoši izvēlētajai 
sporta sekcijai. Ir nokomplektētas 
visas grupas, audzēkņi lielākoties 
ir vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Sā-
cies smagais čaklā darba posms, 
un pirmie rezultāti, gaidāmi pēc 
kāda gada vai diviem. Kā apgalvo 
direktore, bērni labprāt nāk uz tre-
niņiem. 

“Tā kā skola tikko nodibinā-
ta, gados vecāki bērni tajā nemaz 

nevar būt,” stāsta V. Nipere. “Pie-
mēram, florbolā sākuma sagatavo-
šanas grupā drīkst uzņemt 7-9 ga-
dus vecus bērnus. Mēs sākam ar 
mazliet vecākiem — MT1 un MT2 
grupu. Tādejādi pirmklasnieku ne-
var uzņemt sporta skolā, jo viņa 
vecums neatbilst tam, kas rakstīts 
Ministru kabineta noteikumos, 
kas visu reglamentē. Ir noteikts 
minimālais audzēkņu skaits gru-
pā, maksimālais audzēkņu skaits, 
vecums utt. Gan pagastos, gan 
pilsētā Sporta skolā pieteicās pie-
tiekošs audzēkņu skaits, pat vairāk 
par minimāli nepieciešamo. Visur 
izveidotas pilnas grupas, vidēji 
vienā ir 17-18 bērni. Nebija krasas 
atšķirības starp pilsētu un laukiem, 
pilsētā vienkārši ir trīs sporta vei-
di un bērni vienmērīgi izsijājās pa 
visām trim. Protams, laukos pa-
pildus grupu salasīt nav reāli, bet 
mums pietiek ar to, kas šobrīd ir.”

Lai arī Sporta skola dibināta 
uz skolu bāzes, pavasarī ir sagā-
dāts pašiem savs inventārs. Trene-
ri iesniedza nepieciešamā inventā-
ra pieprasījumu, budžetā ieplānoja 
līdzekļus, un nepieciešamais spor-
ta inventārs tika iepirkts vēl skolas 
tapšanas laikā.

“Tagad bērni trenējas, pēc 
tam būs jāpiedalās sacensībās,” 
skolas direktore atbild uz jautāju-
mu darbu nākotnē. “Vieglatlēti jau 
tagad var braukt uz draudzības 
spēlēm. Sporta skolā kopumā jā-
mācās astoņi gadi, katrā gadā ir jā-
izpilda kontrolnormatīvi, jāpiedalās 
sacensībās, un ar katru nākamo 
gadu šīs prasības aug. Galarezul-
tātā tie, kuri sekmīgi izpildīs nor-
matīvus un citas prasības, saņems 
profesionālās ievirzes izglītību ap-
liecinošu dokumentu. Kā jaunietis 
šo apliecību pielietos dzīvē, vai vis-
pār izmantos, tas paliek viņa ziņā. 
Šī apliecība ir pirmais dokuments, 
lai turpinātu tālākizglītību sporta 
novirzienā. Tikai ar šo dokumentu 
varbūt varētu strādāt par trenera 
palīgu.”

Juris ROGA
Autora foto

Dagdas novadā Sporta skola 
 ir pilnībā nokomplektēta

Atgādināšu, ka pagājušā gada rudenī deputāti atbalstīja Dagdas 
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
“Dagdas novada Sporta skola” izveidi, kā arī apstiprināja sko-
las direktori, par kuru kļuva Vija Nipere. Reģistrācijas apliecību 
jaunajai mācību iestādei atbildīgā ministrija piešķīra šī gada 24. 
janvārī. Sākotnēji Sporta skolas administrācija strādāja vienā 
kabinetā ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta no-
daļas (IKSN) speciālistiem, bet tagad direktorei un IKSN sporta 
pasākumu organizatoram atvēlēts atsevišķs kabinets Dagdas 
vidusskolas 1. stāvā, kas nupat aprīkots ar mēbelēm.

bām. 
“Šodien folkloras kopas liktenis 

ir novada deputātu rokās,” stāsta 
Dagdas novada Folkloras centra 
vadītāja Inta Viļuma, kura uzrakstī-
jusi iesniegumu pašvaldības Izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejai ar lūgumu piešķirt finansē-
jumu tērpu izgatavošanai. “Šī gada 
12. aprīlī Krāslavas kultūras namā 
notika folkloras kopu, un etnogrāfis-
ko ansambļu skate, kurā folkloras 
kopa “Gaiļupeite” izpelnījās augstu 
skates žūrijas vērtējumu un ieguva 
II kategoriju, līdz ar to arī iespēju 
piedalīties Starptautiskajā folkloras 
festivālā „Baltica”, kas Latvijā no-
tiks 2015. gadā no 15. līdz 19. jūli-
jam. Viena no skates prasībām bija 
etnogrāfiski pareizs tautastērps. Lai 
veiksmīgi piedalītos skatē, Šķaunes 
folkloras kopa atrada problēmai īs-
laicīgu risinājumu — uz skates laiku 
aizņēmās tērpus no dažādiem Da-
gdas novada kolektīviem. No da-
žādiem tāpēc, ka vajadzēja atrast 
augumiem atbilstošus tērpus. Taču 
dalībai festivālā „Baltica” folkloras 
kopai “Gaiļupeite” ir vajadzīgi savi 
tērpi, tālab ceram uz pašvaldības 
atbalstu. Mēs lūdzam piešķirt nau-
du tikai pašam nepieciešamāka-
jam, sīkumus mēģināsim sarūpēt 
kādā citā ceļā.” 

Novada Folkloras centrs ir sa-
skaņojis ar Rīgas vēstures muzeju 
Šķaunes pusei atbilstošu brun-
ču rakstu. Ludzas amatniecības 
centrs gatavs izgatavot tautastēr-
pus folkloras kopai “Gaiļupeite” un 
atsūtījis viena nokomplektēta tērpa 
izmaksas – 213 eiro. Summā ie-

tverta brunču aušana un šūšana, 
kreklu izgatavošana (bez izšuvu-
ma), josta (celu tehnikā), garais 
galvasauts, krekla saktiņa. Visdār-
gākie sarakstā ir tautiskie brunči. 
Tādejādi, lai Folkloras kopa „Gaiļ- 
upeite”, kurā ir 15 dalībnieki, ar vēl 
trim šī novada folkloras kopām, 
godam varētu pārstāvēt novadu 
Starptautiskajā folkloras festivālā 
„Baltica”, nepieciešami vien 3195 
eiro. Tautastērpa nokomplektēša-
nā netika iekļautas kurpes, villai-
ņu un mežģīņrakstā veidotu baltu 
zeķu izmaksas – atribūti, kas arī 
nepieciešami dejotājiem.

Inta: “Ja finansējums tiks 
piešķirts, Dagdas novadu Starp-
tautiskajā folkloras festivālā „Bal-
tica” pārstāvēs četri pieaugušo 
folkloras kolektīvi: Šķaunes „Gai-
ļupeite”, Ezernieku “Akmiņeica”, 
Dagdas “Olūteņi” un Adrupe-
nes “Sovvaļnīki”. Mūsu novadā 
Andrupenes pamatskolā darbojas 
arī bērnu folkloras kopa “Saive-
ņa”, kuru vada Aija Vaičule un arī 
viņi ir apstiprināti dalībai festivālā 
„Baltica”. Pieci kolektīvi no viena 

novada — tas ir liels panākums!”
Starp citu, Intai nācās ieguldīt 

lielu darbu, lai vispār atrastu tautas 
tērpus, kas atbilstu „Gaiļupeitei”. 
Kā zināms, galvenais, kas pasaka 
par tērpu gandrīz visu, ir brunču 
raksts. Izrādās Šķaunes pusē pēt-
nieku ekspedīcija vispār nav bijusi 
un šī puse savulaik netika dziļāk 
pētīta, bet Inta sazinājās ar vēstu-
res muzeju, kur viņai piedāvāja vai-
rākus tērpu variantus, kas muzejā 
datēti ar to, ka ir Latgales tērpi. 
Starp tiem atrada vienu, kas ir Lat-
galei atbilstošs, pievilcīgs, jautrās, 
dzeltenīgas saulītes krāsās. Mu-
zeja speciālisti šo tērpu akceptēja, 
tagad atliek izgatavot.

P.S. Kad materiāls bija gatavs 
publicēšanai, Inta informēja, ka no-
vada finanšu komiteja nolēma iekļaut 
brunču izmaksas Šķaunei nākamā 
gada budžetā. Ludzas amatniecības 
centrs jau tagad sāka sagatavot visu 
nepieciešamo, sola brunču izgatavo-
šanas darbu pabeigt nākamā gada 
februārī, kas arī sakrīt ar jaunā bu-
džeta apstiprināšanas laiku.

Juris ROGA, autora foto

Četri vai pieci – gaidām lēmumu!
Varbūt kāds palaidis garām, 
bet Šķaunes Tautas namā 
2013. gadā izveidojās jauna 
folkloras kopa „Gaiļupeite”, 
kura uzreiz aktīvi iekļāvās ne 
tikai vietējā, bet arī kaimiņu 
Tautas namu rīkotajos pasā-
kumos. Lai kolektīvs varē-
tu veiksmīgi uzstāties, tika 
rasts risinājums ar pagaidu 
tērpiem, kas neatbilst etno-
grāfiskā tautastērpa prasī-

Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs Kultūras ministrijas uzdevu-
mā ir sagatavojis Latvijas kultūras 
(nemateriālā kultūras mantojuma 
izpausmes) objektu sarakstu kul-
tūras kartes mobilajai aplikācijai 
„Latvijas prezidentūra Eiropas 
Savienības Padomē”. Rīgā un 
Rīgas reģionā ir seši tādi objekti, 
Vidzemē – astoņi, Kurzemē seši, 
Zemgalē – trīs un Latgalē - seši. 
Patīkami, ka šo objektu skaitā ir 
Aleksandra Maijera mūzikas instru-

mentu darbnīca Krāslavā un Dag- 
das folkloras centrs. Saraksts tika 
veidots, izvērtējot kopīgo pozitīvo 
sadarbības pieredzi Dziesmu un 
deju svētkos, pasākumos „Satiec 
savu meistaru” un „Baltica”, kā arī 
novērtējot nozīmīgo ieguldījumu 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanā un popularizēšanā.

Dagdas folkloras centra vadī-
tāja Inta Viļuma pastāstīja, ka līdz 
šī gada 24. oktobrim Nacionālās 
kultūras centram jāiesniedz trīs 

krāsu fotogrāfijas, kā arī aprakstu 
latviešu valodā par objekta darbī-
bas virzieniem un norisēm. 

“Fakts, ka esam iekļuvuši ob-
jektu sarakstā kultūras kartes mo-
bilajai aplikācijai ir liels notikums,” 
uzsver Inta. “Saraksts nav liels un 
no Latgales tajā ir tikai seši objekti, 
tostarp divi no bijušā Krāslavas ra-
jona. Man ir liels gandarījums par 
mūsu darba augsto novērtējumu 
un tagad ir kvalitatīvi jāsagatavo 
pieprasītā informācija.”

Juris ROGA

Alekseja GONČAROVA foto

Patīkams pārsteigums
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Svariņos jaunieti satiku ne-
jauši, un viņa piekrita dalīties ie-
spaidos par dzīvi karalistes zemē. 
Izrādās, Ilona jau gadu ir precē-
jusies. Jaunā ģimene nesen at-
brauca ciemos pie vecākiem, lai 
ne tikai paciemotos, bet arī Buk-
muižas baznīcā (Ezerniekos) no-
kristītu savu pirmdzimto, kuru kris-
tīja svētā Dominika vārdā. Jaunā 
māmiņa pastāstīja, ka ģimene iz-
veidota pirms gada un vairākiem 
mēnešiem, kad pati vēl dzīvojusi 
Latvijā. Laulājušies Bukmuižas 
baznīcā, jo izredzētais – Dainis — 
nāk no Ezerniekiem un abi pazīs-
tami kopš skolas laikiem.  

“Mācījāmies vienā skolā, 
es biju divas klases jaunāka par 
viņu,” stāsta Ilona. “Skolā bijām 
draugi, bet tad mūsu ceļi šķīrās. 
Reiz draudzene man interneta 
sociālajos tīklos novēlēja iziet pie 
vīra un būt laimīgai. Es viņai atbil-
dēju: “Nav jau pie kā iet...” Dainis 
izlasīja un atrakstīja: “Precies ar 
mani!”. Joks pārauga mīlestībā 
jeb var sacīt arī tā, ka domas ma-
terializējās – pēc gada svinējām 
kāzas! 

— Šodien tava ģimene 
dzīvo Anglijā. Kad nolēmāt aiz-
braukt?

— Vīrs jau piecus gadus 
dzīvo un strādā Anglijā, es pie 
viņa aizbraucu uzreiz pēc kāzām. 
Latvijā, sevišķi laukos, viņam nav 
nekādu perspektīvu, bet tur viņam 
ir tiesības vadīt speciālo tehniku, 
stabila alga virs minimālās, soci-
ālās garantijas, labi sadzīves aps-
tākļi. Darbs kādas fabrikas nolikta-
vā — uz maza traktoriņa pārvadā 
kravas. Pēc izglītības vīrs ir vies-
nīcas servisa speciālists. Viņš kā 
vīrietis Latvijā jutīsies pazemojoši, 
saņemot niecīgu atalgojumu par 
savu darbu.

Es esmu pabeigusi Latvijas 
Universitātes Paula Stradiņa me-
dicīnas koledžu Rēzeknē kā ārsta 
palīgs. Profesijas izvēli ietekmēja 
nepatīkams notikums ģimenes 

lokā – mamma kokzāģētavā zau-
dēja roku. Sabrukuma gados cil-
vēki strādāja tur, kur bija iespēja 
un kaut kāds darbs. Es ļoti pārdzī-
voju, masēju mammai roku. Man 
bija bail ne tik daudz no rētām, 
kā no tā, ka nezinot varētu izdarīt 
sliktāk un tai brīdi nolēmu — būšu 
mediķis. 

— Bet Anglijā nācās strā-
dāt citu darbu…

— Jā, divus mēnešus biju 
iepakotāja pārtikas fabrikā, kur 
gatavo salātus. Darbs nepatika, 
šāds darbs nav man. Es jutos 
mazliet pazemojoši strādājot tikai 
naudas dēļ, kaut arī lielākas nekā 
pelnītu Latvijā “ātrajos”. Nostrādā-
ju divus mēnešus un sapratu, ka 
esmu stāvoklī. Lai saņemtu dekrē-
tu jānostrādā vismaz 26 nedēļas. 
Es strādāju 7 mēnešus un tikai tad 
noformēju dokumentus, aizgāju 
dekrēta atvaļinājumā, tagad saņe-
mu dekrēta naudu. Ar bērnu varu 
sēdēt mājās deviņus mēnešus, 
pēc tam jāiet darbā. Kāpēc nestrā-
dāju medicīnas jomā? Pirmkārt, 
vajag ļoti labi zināt valodu, otrkārt, 
tur nav tādas specialitātes, kādu 
es apguvu Latvijā. Esmu iesnie-
gusi dokumentus valodas koledžā 
trešajam līmenim, mācības sākās 
septembrī. Mana angļu valoda sa-
līdzinājumā ar citiem nav slikta, jo 
skolā to labi mācīja. Bet man ar to 
ir maz. Man kauns runāt slikti, es 
vienmēr izvirzu sev augstas pra-
sības, reizēm tamdēļ ir ļoti smagi, 
bet nemāku citādi. Nokārtošu ek-
sāmenu, saņemšu sertifikātu. Tad 
var mācīties profesiju, kas patīk, 
bet diemžēl tur jāmācās par savu 
naudu un tas nav lēti. Šodien tik 
tālu neaizdomājos. Uzskatu, ka 
darbs fabrikā ir laicīga nepiecieša-
mība. Mani arī nomāc, ka Latvijā 
pēc profesijas varu strādāt, bet 
tur jūtos apspiesta daudzos jautā-
jumos. Ceru, ka tas tikai valodas 
dēļ. Kad būs stipras valodas zinā-
šanas, varēšu iekārtoties labākā 
vietā. Vīrs arī mācījās valodu, 

tagad labi runā. Pierunāju viņu 
strādāt par tulku brīvajā laikā. 
Viņu izsauc tulkot slimnīcās, dar-
bā iekārtošanas iestādēs un citur, 
jo ne visi iebraucēji zina valodu. 
Angļiem šī sistēma nepatīk, jo uz-
skata, ja brauc uz svešu valsti, ie-
mācies valodu pats. Vēl viņi mūs 
nemīl par to, ka zinām vairākas 
valodas, lielākā daļa vismaz trīs 
– latviešu, krievu un angļu. Līdz 
ar to darba tirgū mums lielākas 
perspektīvas. Kaut kur viņiem 
taisnība, mūsējie strādā, mācās 
un iegūst tur labu darbu. Tikai ne-
varu saprast, kāpēc mums, uzcī-
tīgiem, mērķtiecīgiem, nav iespē-
ju sevi realizēt savā valstī. Šeit es 
nekad nestrādātu fabrikā, bet tur 
strādāju. Bet man ļoti negribētos, 
ka manam bērnam skolā uz jau-
tājumu, kur strādā tava mamma, 
būtu jāatbild: “Strādniece fabri-
kā!” Tāpēc gribu sasniegt kaut ko 
augstāku, esmu optimiste!

— Skumsti pēc dzimtenes, 
gribas atgriezties?

— Man bieži to jautā un es 
visiem atbildu vienādi: “Pamā-
te vienmēr paliek pamāte, lai ar 
ko viņa tevi vilinātu pie sevis!” 
Tur ir sociālās garantijas, lielāka 
vai mazāka pārticība, bet vienal-
ga viss ir svešs, pat daba. Kad 
ar bērnu dodos pastaigāties uz 
mežu, ir sajūta, ka pat mežs nav 
tāds kā Latvijā. Vietējie uz tevi 
skatās tā, it kā tu atņem viņiem 
maizes kumosu. Vīrs gan negrib 
braukt mājās, kad esam tur, bet, 
atbraucot pie vecākiem, sāk do-
māt, ka varbūt tomēr vajadzētu 
atgriezties. Aizbrauc atpakaļ un 
atkal viss pa vecam. 

Tomēr cerība mirst pēdējā. 
Mūsu pašreizējie plāni ir nopel-
nīt savai mājai vai dzīvoklim un 
atgriezties. Protams, ne jau dzī-
voklim laukos, mums gribas dzī-
vot lielā pilsētā, jo ne Svariņos, 
ne Ezerniekos man nebūs darba 
neatliekamajā medicīniskajā pa-
līdzībā. Ja Svariņos būtu neat-
liekamās palīdzības punkts, es 
gribētu te dzīvot un strādāt. Arī 
vīram te nav izredžu atrast darbu. 

— Daudz stāstu dzirdēts 
par labu sociālo aizsardzību. 
Kāda tava pieredze?

— Tā patiesi ir laba, bet 
problēma ir tajā, ka visus likumus 
jāzina pašam. Ja nezini, neviens 
klāt nepienāks un nepastāstīs. 
Man paveicās ar to, ka vīrs bija iz-
gājis tam cauri pirmais un daudz 
ko zināja. Tie, kuri pako čemodā-
nus un bez valodas zināšanām 
grasās doties uz Angliju, lai ņem 
vērā, ka vispirms jāiemācās va-
loda. Latvijā var nezināt latviešu 
valodu un kaut kā atrast darbu, 
bet tur ar tevi neviens nerunās. 
Šis jautājums pat nav diskutē-
jams, vismaz elementāras zinā-
šanas nepieciešamas pat vispa-
rastākajā darbā. Nav taisnība, ka 
jāstrādā svētkos un brīvdienās, tā 
dara tie, kuri grib vairāk nopelnīt. 
Tā ir cilvēka paša izvēle, strādāt 
svētkos vai nē.

Man maksā pabalstu, jo 
es oficiāli strādāju un maksāju 
nodokļus. Tā kā man ir pirmais 
bērns, tad bērna pabalsts ir 20 
mārciņas nedēļā — nav kos-
miska nauda, bet tā ir pastāvīga 
summa. Vēl ir bērnu kopšanas 
pabalsts. Pēc dekrēta beigām 
varu strādāt divas dienas nedēļā, 
kad vīram ir brīvdienas. Ja strā-
dājošiem vecākiem kopā nesa-
nāk noteiktā minimālā summa, 
starpību piemaksā valsts. 

Juris ROGA, autora foto
Turpinājumu lasiet nākamajā avīzes 

numurā.

Ilona: “Es jutos, kā izglābusi planētu!”

Aktīvā amatierkolektīvu dalībniece Ilona Korņilova-Zda-
novska pēdējoreiz uz Svariņu Tautas nama skatuves dzie-
dāja pērn, Valentīndienas pasākumā. Šodien viņa dzīvo 
Anglijā Corby pilsētā, un, tēlaini izsakoties, Svariņos parā-
dās retāk nekā kādreiz mūsu avīzes slejās. Ilona tik tiešām 
ir ļoti interesanta sarunbiedre ar bagātu iekšējo pasauli. 

Pārliecinošus panākumus 
fotogrāfijas izgudrošanā vēs-
turnieki saista ar trīs entuziastu 
vārdiem: francūžiem N.Njepsu 
un L.Dagēru un angli F.Tolbotu. 
Gandrīz pirms diviem gadsimtiem 
Nisefors Njepss uzsāka savus 
pētījumus un ieguva „heliogrā-
fiskus” attēlus, bet 1826.gadā ar 
gaismas staru palīdzību izveidoja 
gravīras kopiju un līdz ar to lika 
pamatus reprodukcijas tehnikai. 
Tajā pašā gadā Njepsam, izman-
tojot obskura fotokameru, pirmo 
reizi izdevās fiksēt attēlu, ko arī 
uzskata par pirmo fotogrāfiju. 
Vēlāk talantīgais gleznotājs Luijs 
Žaks Dagērs, kas vēlējies pa-
plašināt iluzionisma iespējas, arī 
nolēma mēģināt nofiksēt iegūtos 
attēlus ar obskura fotokameras 
palīdzību un sāka sadarboties ar 
Niseforu Njepsu. Taču 1833.gadā 
fotoattēlu pamatlicējs nomira, un 
iesākto darbu turpināja Lujis Da-
gērs. 1838.gadā savu atklājumu 
viņš nosaucis par dagerotipu. Tas 
ir pirmais atklātais fotogrāfiskā at-
tēla iegūšanas veids, un Parīzes 
Zinātņu akadēmijas sēdē tika pa-
ziņots par dagerotipijas atklāša-
nu, ar obskura fotokameru attēls 
tika iegūts uz apsudrabotas vara 
plates, gaismas iedarbībā tajā 
radies slēptais attēls, ko attīstīja 
dzīvsudraba tvaikos.

Jau 1840. gadā atvēra pirmo 
dagerotipu darbnīcu Rīgā, bet 
pēc 11 gadiem gaismas bildes 
uz kartona varēja pasūtīt Kaļķu 
ielā - Juliusa Franka dagerotipi-
jas darbnīcā. Lielu ieguldījumu 
fotogrāfijas mākslas attīstībā ir 
devuši Latvijas poļi, par ko lieci-
na senlaiku fotoportretu izstāde, 
kas tika atklāta Krāslavas Kultū-
ras namā. Skatītāju uzmanībai 
tiek piedāvāti sešu autoru darbi, 
šie fotomākslinieki darbojušies 
pirmskara laikā - Rīgā, Daugav-
pilī, Liepājā.

Laika gaitā nodzeltējušās 
fotogrāfijas. Tādas mēs saudzīgi 
glabājam ģimenes albumos. Ta-
jās - pagājušā laikmeta elpa, tērpi 
un seno laiku atribūti. Un kādas 
sejas... Pašcieņas pilni cilvēki, 
inteliģenti vaibsti, sieviešu skais-
tuma valdzinājums. To visu var 
un vajag redzēt unikālajā ekspo-
zīcijā Krāslavā. Par ko izsakām 
lielu pateicību Polijas Republikas 
vēstniecībai Latvijā, tās darbinie-
ki pacentās, lai Krāslavā notiktu 
otrā retrovernisāža (pirmā tika 
organizēta Rīgā). Izstādes atklā-
šanā klātesošos uzrunāja Poli-
jas vēstniecības Latvijā Politikas 
un ekonomikas nodaļas vadītājs 
Gžegožs  Šopinskis.

Laipni lūdzam!
Aleksejs GONČAROVS

Retroskatiens: poļu izcelsmes 
fotogrāfi Latvijā
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 22. oktobris

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

5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Aktualitātes
12.30 Jūrā un krastā
12.50 LTV - 60
15.30, 1.35 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.20 Eirokauss basketbolā
21.30 Kā darbojas Visums
22.20, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.50 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
23.50 Pēdējais liecinieks
0.40 Par cilvēkiem un bruņurupu-
čiem
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Karamba!
10.00 Mf. Dziesma Solveigai
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.30 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Okšķeris
23.15 Čikāga liesmās
0.30 Mf. Mīlestība un baloži
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs

7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 1.35 Medikopters 
10.05 Ģēnijs uzvalkā
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.05, 3.10 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.30 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
0.40 Uz robežas
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 1.25 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, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 

21.00 Tētis “iekritis”
23.20 Mf. Es zinu, ko jūs izdarījās 
pagājušā vasarā 

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.05 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.20 Kriminal+
14.45 Mf. Mīlestības brīvdienas
18.50 Ziņas
19.50 Melnie kaķi
22.00 Vakars@22
23.10 Čūsku midzenis
0.55 Mūzika

PBK
6.00, 0.30 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem

21. oktobrī Ir iemesls!

Uz Zemes droši vien nav citas 
tikpat noslēpumainas un biedējo-
šas vietas kā Bermudu trijstūris. Šī 
teritorija atrodas Atlantijas okeānā 
starp Floridu, Bermudu salām un 
Puertoriko un ieguvusi slavu ar to, 
ka ir ļoti viltīga un neparedzama. 
Kristofors Kolumbs, pirmais eiro-
pietis, kurš nokļuvis šajā teritorijā, 
rakstījis savā dienasgrāmatā par 
dīvainu ūdens spīdēšanu, ko  no-
vēroja vairāku stundu garumā. Ar 
šo ierakstu arī sākusies noslēpu-
mainu pazušanu un katastrofu hro-
nika šajā planētas daļā.

Kuģi, tvaikoņi, lidmašīnas, 
zemūdenes... Reizēm tie pazuda 
bez pēdām, citreiz tos atrada jau 
pēc vairākiem 
gadiem, bet daž-
reiz...

„Rubicon” 
– kravas kuģis, 
kas pārvadājis 
cukurniedres, 
rumu un pārējās 
eksportpreces 
no Kubas. 1944.
gada 21.oktobrī 
kuģis pazuda... Pēc tam atkal pa-
rādījās, bet... Kuģa apkalpe pazu-
da bez pēdām, uz borta atradās 
tikai nobijies suns, kas skaļi gau-
doja... Viss pārējais uz kuģa bija 
neskarts un pilnīgā kārtībā.

Šī noslēpuma atklāšana vēl 
tikai priekšā. Ja tas vispār ir iespē-
jams. Kā speciālisti izskaidro šos 
dīvainos atgadījumus Atlantijas 
okeānā - Bermudu trijstūrī? Izskai-
drojumu ir diezgan daudz, taču ne-
viens no tiem nav pietiekami pārlie-
cinošs... Tātad.

Pirmā versija – pie vainas ir 
Atlantīda! Noslēpumaina pilsēta 
kādreiz tika uzbūvēta uz jaudīgiem 
kristāliem, kas izstaroja spēcīgu 
enerģiju, ko atlanti izmantojuši 
savām vajadzībām un vispār tu-
rējuši to grožos (t.i.enerģiju). Pēc 
drausmīgas katastrofas Atlantīda 
pazuda zem ūdens, civilizācija 
gāja bojā, bet kristāli saglabājās un 
periodiski to aktivitāte pieaug.

Tā ir versija „REN-TV” garā, 
kas domāta „šausmeņu cienītā-
jiem”, turklāt notikumu ar kuģi „Ru-
bicon” tā neizskaidro...

Otrā versija - viltīga ultraska-
ņa. Spēcīgi vēji un milzīgi viļņi šajā 
okeāna daļā reizēm ultraskaņu dia-
pazonā ģenerē īpašas skaņas. Tās 
negatīvi ietekmē cilvēku psihi, un 
viņi ir spiesti panikā pamest kuģus... 

Šī versija ir ļoti pretrunīga. Fi-
ziķi vienā balsī apgalvo, ka okeāna 
viļņi un vēji vienkārši nespēj radīt 
šādas skaņas, taču fiziķos neviens 

neieklausās.
Trešā versija - magnētiskās 

vētras. Šajā „trijstūrī” tās ir tik spē-
cīgas, ka aparatūra iziet no ierin-
das, kuģi zaudē orientāciju un iet 
bojā, bet lidmašīnas krīt okeānā. 
Taču arī tas nekādi neizskaidro ga-
dījumu ar kuģi „Rubicon”.

Ceturtā versija - metāna bur-
buļi. Metāna atradnes šajā Zemes 
daļā atrodas ļoti tuvu okeāna dzī-
lēm. Periodiski izveidojas milzīgi 
metāna gāzveida burbuļi un putas. 
Tas arī nogremdē kuģus... Bet kā 
tas viss ietekmē lidmašīnas? Un 
arī kuģa „Rubicon” komandu? Vēl 
viena nepārliecinoša versija.

Piektā versija - pirāti. Vismaz 
saprotama, bez 
mistikas un ap-
šaubāmām psei-
dozinātniskajām 
teorijām. Bet... Kā 
tad šajā gadījumā 
izskaidrot lidma-
šīnu pazušanu? 
Un zemūdenes? 
Diemžēl visus Ber-
mudu trijstūra no-

slēpumus šī versija neatklāj.
Visi pazudušie kuģi nav pat 

paspējuši nosūtīt SOS signālu, 
nemaz nerunājot par kādu pla-
šāku informāciju... Taču bija arī 
izņēmums. Viena radiogramma 
tika aizsūtīta no kuģa, kas nogri-
ma „trijstūrī”: „Mums draud lielas 
briesmas... Ātrāk... Mēs nevaram 
izglābties...” Un teksts aprāvās. 
Tādējādi var piekrist tam, ka nekā-
das plašākas informācijas līdz šim 
laikam nav.

Drūma statistika: Bermudu 
trijstūra upuru skaits kļūst arvien 
lielāks. Bet rakstnieka un NLO 
eksperta Džona Spensera versija 
par NLO kļūst arvien populārāka. 
Spensers apgalvo, ka visus Ber-
mudu trijstūra noslēpumus varot 
izskaidrot ar to, ka tieši tajā zonā 
atrodoties liela citplanētiešu bāze, 
un viņi pastāvīgi dzīvojot uz mūsu 
planētas... Lūk, šie citplanētieši arī 
cenšoties glabāt noslēpumā faktus 
par savu atrašanos uz zemes, viņi, 
nabadziņi, esot spiesti iznīcināt 
visus, kas neviļus kļuvuši par lieci-
niekiem viņu aktīvajai darbībai uz 
mūsu planētas. 

Ko lai dara, pagaidām cita 
izskaidrojuma nav, šī versija par 
lidojošajiem šķīvīšiem patiešām 
šķiet vienīgā īsta un pareiza, un 
pat reāla. 

Citiem vārdiem sakot – no-
slēpumu atklāšanas laiks nav vēl 
pienācis...

Andrejs JAKUBOVSKIS

1944.gadā Bermudu trijstūrī pazudusi 
 amerikāņu kuģa „Rubicon” apkalpe

Kuģis  „Rubicon”  bez  apkal- 
pes...

Daugavpils mūzikas vidus-
skolas audzēkņi mūsu pilsētai 
sniedza neparastu koncertu. Uz 
mūzikas skolas skatuves norisi-

nājās īsts teatrāls uzvedums — 
orķestra mēģinājums. Noslēgu-
ma akordā — orķestra izrāde ar 
vokālistu uzstāšanos. 

Skatītāji bija sajūsmā, par to 
liels paldies režisorei - pedagoģei 
Elīnai Bambānei.

Alekseja GONČAROVA foto

 Neparasts koncerts

No šī gada 13.-19.oktob-
rim UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija rīko UNESCO nedēļu 
Latvijā. Atsaucoties aicinājumam 
apmeklēt kādu no 14 UNESCO 
mantojuma vietām Latvijā, 15. 
oktobrī Krāslavas novada PII “Pī-
lādzītis” 10. grupas bērni kopā ar 
skolotājām devās mācību ekskur-
sijā, lai iepazītos ar aizsargājamo 
ainavu dabas parku “Daugavas 
loki”, kā arī paciemoties zirgu 
sētā “Klajumi”.

“Klajumos” mūs sagaidīja 
jaukā, smaidīgā, atsaucīgā zir-
gu saimniece Ilze Stabulniece 
un viņas dēlēns Nauris, mūsu 
grupas audzēknis. Sākumā mēs 
devāmies uz aploku pie zirgiem, 
kuri, ieraugot mūs, nāca klāt. 
Mēs zirgus pacienājām ar līdz-
paņemtiem našķiem - burkāniem, 
āboliem un sakaltētu maizīti. Ilze 
daudz stāstīja par zirgiem - kā vi-
ņus sauc, kas garšo zirgiem, kas 
viņiem patīk, kas nepatīk utt. Bēr-
ni ar lielu interesi klausījās “Kla-
jumu” saimnieces stāstījumā un 
uzdeva dažādus jautājumus.

Bērniem tika parādīta zirgu 
māja - stallis, kur arī bija daži 

zirgi. Tos Ilze ar saviem palīgiem 
sapucēja un sagatavoja izjādei. 
Izjāžu laukumā Nauris rādīja da-
žādus vingrojumus uz zirga gan 
sēdus, gan guļus, gan arī stāvus. 
Arī bērnus izvizināja trīs mīļi zir-
dziņi - Zemene, Gunta un Raita. 

Vēl “Klajumos” bērni tika ie-
pazīstināti ar trušu ģimeni. Arī 
viņi tika cienāti ar garšīgiem bur-
kāniem.

Interesanti bija izstaigāt 
“Klajumu Odu taku”, apskatot 
burvīgās meža un purva ainavas. 
Ejot pa “Odu taku”, varēja redzēt 
vienā celmā saaugušus kokus 
(piem., egle un priede), kokus, 
kuri apauguši ar piepēm, kokus 
ar “asarām” jeb notecējušiem 
sveķiem, arī sausokņus (stāvo-
šus mirušus kokus) un kritalas 
(gulošus mirušus kokus). Bērni 
uzzināja, ka sausokņi mežā ir 
nepieciešami, lai varētu dzīvot 
retas putnu sugas (piem., melnā 
dzilna), savukārt kritalās mājok-
ļus veido kukaiņi, gliemeži, sīki 
zīdītāji, kas tur arī barojas un pa-
slēpjas no plēsējiem vai nelabvē-
līgiem laika apstākļiem. 

Mums bija iespēja pacie-

moties brīvdienu mājā “Ķemeri”, 
aplūkot jaukās, burvīgās dabas 
ainavas, kas atrodas Daugavas 
loku teritorijā. Atvadoties no zirgu 
sētas “Klajumi” īpašnieces Ilzes 
Stabulnieces, bērni uzdāvināja 
pateicībā par jauko ekskursiju 
pašgatavotu kolāžu “Rudens Kla-
jumos”.

Atpakaļceļā uz bērnudārzu 
piestājām pie mūsu likteņupes 
Daugavas. Šeit bērni vēroja Dau-
gavas senlejas ainavu. Bērniem 
tika pastāstīta latviešu tautas 
teika “Daugavas pieci līkloči pie 
Krāslavas”, un, ka šī ir vienīgā 
vieta Latvijā, kur Daugava ir sa-
glabājusi savu dabisko tecējumu. 

Vēlamies teikt lielu PALDIES 
“Klajumu” samniecei Ilzei Stabul-
niecei par interesanto un izzinošo 
ekskursiju, Krāslavas novada Do-
mei - Viktoram Aišpuram, Aulejas 
un Kombuļu pagastu pārvaldei 
– Aivaram Umbraško par trans-
portu, kā arī šoferim Albertam 
Plintam.

PII “Pīlādzītis” pirmsskolas 
skolotājas Iveta ALŽANOVA un 

Ligita ANDŽĀNE

Mācību ekskursija uz zirgu sētu “Klajumi”
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CETURTDIENA, 23. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.05 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Vai Rīga jau gatava? 
9.55 Turcijas prezidenta Redžepa 
Tajjipa Erdogana oficiālā vizīte 
Latvijā
10.20 Aculiecinieks
10.35, 13.35, 15.05 Top-Shop 
10.50 Sastrēgumstunda
12.40 Kas var būt labāks par šo?
13.15 Zebra
14.00 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
16.20 Kaķi
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Es varu būt premjerministrs
0.15 Trešā reiha propagandisti
1.10 Aizliegtais paņēmiens
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemša-
nai
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50, 1.00 LTV - 60

15.30, 1.25 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.05 Kamerūna
20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.30 Ātruma cilts
22.10, 5.00 Makšķerē ar Olti
22.40 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
23.10 Kā darbojas Visums
0.00 Autosporta programma 
0.30 Tavs auto

LNT
6.10 2.10 Zīlniece
6.45, 2.35 Šodien novados
7.00, 2.45 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Draugi uz mūžu
11.55 Okšķeris
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.25 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.15 Dīvainās dabas kaprīzes
23.10 Mf. Tuksneša vidū
4.15 Karamba!
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.20 Medikopters 
10.05 Ekstrasensu cīņas 
11.40 Betija Vaita un vecie ērmi
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne

15.40, 20.20 UgunsGrēks
17.00, 3.05 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Lidojums
0.55 Kinomānija 
1.25 Overtime TV
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 1.00 Māja 2
7.25, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Viens darbiņš par naudu
0.00 Pokers

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

PBK
6.00, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!

11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20, 4.00 Māja ar lilijām
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Pirms tumsas iestāšanās
2.00 Zvaigžņu lietus
2.25 Mf. Veiksmes josla
5.40 Mūzika

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

РТР Планета
5.00 Krievijas rīts
9.05 Šarls de Gols. Viņa augstība 
prezidents
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 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Bandītu karaliene
22.00 V. Salavjova raidījums
23.35 Dzimtenes smarža

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Fazenda
11.50 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 Ēdiens, ceļš, rokenrols
0.00 Pirms tumsas iestāšanās

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, 0.00 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Mf. Pinča Florizeļa piedzīvoju-
mi 12.40 Karsts ūdens
13.00 Augstāk par jumtu
13.35, 18.45 Universitāte
15.45 Pārlādēšana
17.45, 0.05 Taxi
19.55, 22.00 Futbols 21.55 KENO
0.40 Hali gali

PIEKTDIENA, 24. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 4.15 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.30 Kaķi
10.25, 13.15, 15.10 Top-Shop 
10.40, 1.15 Mūsu Čārlijs
11.35 De facto
12.20 1:1
13.30 Vides fakti
14.05 Brīnumskapja skola
14.35 Ciemiņš virtuvē
15.25 Kāpēc esmu viens? 
16.15 Kaķi
17.05 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 4.45 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15, 23.13 Miglas krasts
0.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.10 Es varu būt premjerministrs
3.10 Sastrēgumstunda
5.00 Firmas noslēpums

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemša-
nai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 1.55 LTV - 60
15.30, 5.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti
20.30 Anekdošu šovs 

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
21.25, 3.55 Māja ar lilijām
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Politika
2.10 Mf. Gan dzīve, gan asaras, gan 
mīlestība 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 0.50 Izmeklētāji
7.00, 13.55 Bernards
7.09 Laika prognoze
7.10, 13.25 Skatīties visiem!
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas

10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
12.20 Pasaules noslēpumi 
14.15, 18.35 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Lielais dvēseles noslēpums
23.55 Ziņas 24 0.25 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Neizgulējušos ļaužu pasaule
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, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Bandītu karaliene
23.40 Civilizācijas mīklas
0.35 Amerikāņu traģēdija

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 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 Vakars ar I.Urgantu
23.50 Mf.Zelta durvis

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.05 Zona X
8.50 Vārds mācītājam
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, 1.10 Maša likumā!

17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.45 Aktuāla intervija
1.00 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 23.50 TV barometrs
9.05, 16.35 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50 Mf. Melnā Vanaga krišana
13.25, 18.50 Universitāte
15.40 Reportieris
17.50, 1.00 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36.
21.30 KENO
21.40, 0.00 Futbols
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!!

21.00 Eiropa koncertos
21.55 Eiropas kinovakari
22.10 Mf. Laimīgajiem veicas
0.20 Vakars. Pietura. Jasmīns

LNT
6.10, 2.50 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.50 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Atvadas no Hannas
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.55 Mf. Terorists
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00 Dzīves krustcelēs
9.00, 1.05 Medikopters 
10.05 Kings un Maksvela
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.05, 2.00 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.45 Rozenheimas detektīvi
18.00 Betija Vaita un vecie ērmi
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Mf. Vecie čomi
22.50 Mf. Monstrs
4.40 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi 

5.00 CSI. Lasvegasa 
5.40 Amerikāņu ģimenīte

TV3+
6.45, 17.45 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 Radu būšana 
18.50, 2.15 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Koralaina
21.20 Mf. Tas ir sarežģīti
0.10 Tētis “iekritis”

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

PBK
6.00, 0.55 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 5.00 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Balss
23.55 Vakars ar I.Urgantu

1.45 Mf. Sirds atkal strauji pukst...
3.30 Mf. Ser
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.50, 14.05 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05, 13.20 Skatīties visiem!
7.55 Totālā izpārdošana
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.55 Dīvaina lieta
0.40 112
1.05 Dievu ēdiens

РТР Планета
5.00 Krievijas rīts
9.05 Dzelzs Šuriks
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.50 Visa Krievija
11.00 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 Tiešais ēteris
20.00 Bandītu karaliene
22.00 Speciālais korespondents
23.35 Mf. Veiksmes zīme
1.40 Mf. Iebrukums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.20 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 Mācīties dzīvot

14.40 Laiks parādīs
16.15 Mf. Lūk kāds es esmu
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Melnbalts
22.10 Balss
0.15 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 19.55 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.30 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Maša likumā!
17.20 Nezināmā Baltkrievija
17.55 Mūsejie
18.10 Lielā reportāža
21.00 Panorāma
21.45 Grupas Aura koncerts
23.20 Baltkrievija attīstībā
0.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.15 Kapeika kapeikā
10.55 Mf. Pinča Florizeļa piedzīvo-
jumi
13.45 Raidījums
14.20 Es gribu to redzēt!
14.55 Universitāte
16.05 Ir nu gan!
17.55 Taxi 
18.55 Mf. Krēsla. Sāga. Rītausma
21.00 Dabā
21.25 KENO
21.30 Ekstrasensu cīņas
23.05 Reportieris
0.00 Mf. Jāņtārpiņi dārzā
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Reklāma un sludinājumi

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

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

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

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektī vs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 
29996309, 26373728, 

26393921.

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

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

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

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!

Periods Fiziskai 
personai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

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

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

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA “Vego Plus”
Plastikāta alumīnija logi, me-
tāla ārdurvis,iekštelpu durvis, 
moskītu tīkli logiem, garāžu 
vārti. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, tālr. 22402950.
Dagda, tālr.25992850.

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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

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

e-mail: kraslava@atraiskredits.lv

Sadzīves tehnikai  
atlaides līdz 50%

Gāzes plīts sākot no 25 €
Tvaiku nosūcēji sākot no 39 €
LED televizori sākot no 99 €

Izpārdošana!!!

Krāslava, Tirgus iela 2.
Darba laiks no 10.00 līdz 18.00

Tālr. 65626636

STEIDZAMI! Guļbūvi, baļķus, bū-
vmateriālus. Tālr. 22465223; 
“MERCEDES Benz C 250-D”, 
1996., TA uz gadu, jaunas zie-
mas riepas, automātiskā pārne-
sumkārba, ādas salons, ideālā 
stāvoklī, 1500 €. Tālr. 20377801;
“MERCEDES Benz C 220”, 1994., 
labā stāvoklī, dīzelis 6-100, ir TA, 
visi nodokļi nomaksāti. STEIDZA-
MI! LĒTI! Tālr. 25369272;
traktoru T-74 ar rezerves daļām; 
4-korpusu arklu ar rezerves da-
ļām. LĒTI! Tālr. 22472069;
motoru ar kārbu (GAZ 69) labā 
stāvoklī. Tālr. 29890238;
ziemas riepas R14. Tālr. 
29776814;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
zirglietas - grābekli labā stāvok-
lī, pļaujmašīnu (lēti), daudz zirga 
braukšanas piederumu; motorzā-
ģi “Urals” (lēti). Tālr. 26512996;
melnraibu govi (izvēle no trijām). 
Tālr. 29361058;
teli no pienīgas govs. Atnesīsies 
janvārī. Tālr. 28386790;
kazas, kazlēnus. Tālr. 29575698;
sivēnus. Tālr. 26450677, 
26174487;
sivēnus. Tālr. 29129873;
kūtsmēslus. Tālr. 26598779;
tējas sēni; kimono tērpu zēnam 
(10-12. g.) Tālr. 25933982; 
kāpostus 0.20 €/kg. Tālr. 
26527904;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. Tālr. 27131681; 
miltus, graudus, piena kvotas. 
Tālr. 29134527;
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628.

IZĪRĒJU 1-istabas dzīvokli. Tālr. 
26056462.
Celtniecības un remontdarbi 
(krāsnis, kamīni). dimaserp@in-
box.lv. Tālr. 25663987.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). Tālr. 
27540758.
Atdosim labās rokās kucēnus 
(puikas). Tālr. 29734806.

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. 
Samaksa uzreiz. Tālrunis 
26346688;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
zemi, mežu, cirsmas. Palīdzēsim 
noformēt dokumentus. Tālr. 
26395187;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
malkas cirsmas. Tālr. 29499451;
s enlaicīgas dzintara (apaļu, 
ovālu un citas formas) krelles 
un rotaslietas. Lielus dzintara 
gabalus. Tālr. 28282963;
M. Prišvina kopotos rakstus. 
Tālr. 26065838;
piena kvotas. Tālr. 26243196.

Krāslavas novada invalī-
du biedrība “Stariņš” aicina 
Krāslavas novada invalīdus 
apmeklēt pasākumu rīkotu 
Starptautiskajā personu ar 
invaliditāti dienā 2014. gada 
3. decembrī, plkst. 14:00, 
Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā, N. Rancāna ielā 4, 
Krāslavā.

Lūgums iepriekš pieteikties 
līdz 15.11.2014. pa telefonu 
28219762.

 SIA “IVI gāze”
Realizē ogļskābo gāzi un 

skābekli. Zemas cenas. Strā-
dājam bez brīvdienām. Piegā-
de. Tālr. 65625222, 29575471.

Laika periodā no 10.10.2014 
līdz 17.10.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 50 no-
tikumi. Būtiskākie:

•	 10. oktobrī, agri no rīta, 
Andrupenes pagasta zemnieki 
bija nepatīkami pārsteigti, jo 
no laukiem pazuda 3 ģenerato-
ri un eletrogans ar akumulato-
ru. Notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi vērsti uz noziedzīga 
nodarījuma atklāšanu. Policija 
būs pateicīga par jebkuru in-
formāciju, kas sekmētu zādzī-
bu atklāšanu. 

•	 12. oktobrī Krāslavā no veika-
la Maxima 1993. g. dzimušais 
vīrietis nozaga preci 22,75 
EUR kopsummā. Tika uzsākts 

kriminālprocess pēc Krimināl-
likuma 180. p. 1. d. (zādzība 
nelielos apmēros), bet agrāk 
tiesātais viskija cienītājs tika 
aizturēts.

•	 12. oktobrī agrāk tiesātais 
Dagdas iedzīvotājs B., dzim. 
1973. g., nelikumīgi izman-
toja svešu kredītkarti, veicot 
pirkumus 113 EUR apmērā 
vietējā veikalā. Tika uzsākts 
kriminālprocess pēc Krimināl-
likuma 193. p. 2. d. (sveša 
maksāšanas līdzekļa neliku-
mīga izmantošana), saskaņā 
ar kuru par minēto noziedzīgo 
nodarījumu soda ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz desmit 
gadiem, konfi scējot mantu vai 
bez mantas konfi skācijas. 

Krimināls, notikumi

Šo neparasto sēni uz sat-
runējuša bērza stumbra atrada 
krāslaviete Vanda Melkova. Kā 
noskaidrojās, Koraļļu dižadate-
ne ir ļoti reta ēdama sēne, kas 

iekļauta Latvijas Sarkanajā grā-
matā. Ņemiet to vērā, cienījamie 
lasītāji!

Aleksejs GONČAROVS

Meža brīnums —  
Koraļļu dižadatene

Pierimst soļi, klusē doma, 
Neskan mīļās mātes balss. 
Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc viņas sauks.

Izsakām patiesu līdzjū-
tību Ludmilai Homutininai 
un viņas ģimenei  sakarā ar 
smago zaudējumu - mātes 
aiziešanu mūžībā. 

SIA “Rols” kolektīvs

Izglītojošais seminārs ar 
tādu nosaukumu notiks 28.-29. 
oktobrī Krāslavā (Skolas iela 9). 
Semināru organizē Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības cen-
tra Krāslavas fi liāle sadarbībā ar 
Krāslavas novada TIC. Dalība 
seminārā ir bezmaksas.

Tēma: Lauku sēta – lauku 

tūrisms (t. sk. lauku ainavas vei-
došana un aizsardzība, sētu lab- 
iekārtošana)

 Pieteikties pie uzņēmēj-
darbības konsultantes Terēzes 
Brazevičas pa e-pastu: Tereze.
Brazevica@llkc.lv, vai pa tālru-
ni 28370906.

Lauku sēta - lauku tūrisms


