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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. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu  profili. 

Tālr. 28230237.

Šajā numurā:
Laiks vākt akme-

ņus
“Par narkotikām Krāsla-
vā runā pusčukstus…”

2.lpp

Ķirbis - rekor-
dists no Dagdas

2.lpp

Reāls veiksmes 
stāsts

Uzbūvēta jaunā fi rmas 
“IV Plus” fabrikas ēka.

3.lpp

Neskatoties uz 
robežām…

Aivara Plotkas nepa-
rastā aizraušanās.

4.lpp

Vecums nav 
šķērslis fi ziskām 

aktivitātēm

4.lpp

Prasme notvert 
trauslo robežu

Saruna ar triju bērnu 
tēvu, aulejieti Aivaru 
Umbraško

5.lpp

Kā arī TV programma, 
reklāmas, sludinājumi 
un daudz citas noderī-
gas un aktuālas infor-
mācijas.

I Reāls veiksmes stāsts!

„Ražots Krāslavā”

Šūšanas cehā - silti, gaiši, mājīgi

Politiskās 
paģiras

Kā partijas dala nenomedītā 
lāča ādu

Nepagāja ne pāris dienu pēc vēlēšanām, 
bet vadošo politisko partiju pārstāvji ķērās pie 
tām pašām vecajām labajām metodēm: niknā-
kie „sabiedrotie” ir gatavi pārgrauzt cits citam 
rīkli cīņā par „ietekmes sfērām” jaunajā valdī-
bā. 

Kā jau iepriekš rakstīja „Ezerzeme”, poli-
tisko spēku sadalījums jaunajā Saeimā būtiski 
nav mainījies. Vecās koalīcijas partijas ieguva 
vairāk nekā 50 vietas, kas nodrošina iespēju 
turpināt iepriekšējo politiku un ne ar vienu ne-
dalīties varā. Jau naktī pēc vēlēšanām „Vie-
notības”, „Zaļo un zemnieku savienības” un 
Nacionālās apvienības līderi lika saprast, ka 
partija „Saskaņa” viņu koalīcijā nav vēlama. 

Tiesa, divu nedēļu garumā vēl turpinājās 
spekulācijas par to, ka varēja taču aicināt valdī-
bā Latvijas Reģionu apvienību, kas saņēmusi 
Saeimā 8 mandātus. Par tādu variantu īpa-
ši iestājās „nacionāļi”. Un tam ir savi iemesli: 
„reģionāļu” piesaistīšana nodrošinātu koalīcijai 
balsu pārsvaru (trīs ceturtdaļas) -„konstitucio-
nālo vairākumu”. Tas dotu iespēju pēc saviem 
ieskatiem veikt grozījumus Satversmē, neko 
neapspriežot ar opozīciju. 

Taču drīz vien valdošie politiķi izvēlējušies 
jau nostaigāto ceļu: saglabāt veco koalīciju un 
valdības sastāvu mainīt nenozīmīgi. Šo „domu-
biedru terāriju” atkal vadīs Laimdota Strauju-
ma, kura pirms deviņiem mēnešiem pārliecinā-
ti apgalvoja, ka vara viņu neinteresē. Izskatās, 
ka mūsu Ministru prezidentei iepatikās vadīt 
Ministru kabinetu un viņa nolēma neatdot vadī-
bas grožus svešās rokās. 

Turpinājums 2.lpp

SIA “Kristafors”
aicina darbā  datora operatoru 

ar labām latviešu valodas zinā-
šanām. 

CV sūtīt uz e-pastu: kristafors@apollo.lv

Šī diena lai Tev skaistāka 
par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam dzimšanas dienā 
Liliozu STAVRO, 

Vladimiru RUSKULI un 
Žannu GALILEJEVU!

Invalīdu biedrība “Stariņš”

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 risinā-
šana;
- 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.

Latvijā un pasaulē
•	 Septembrī Saeimas deputātiem atalgojumā izmaksāti 

166445 eiro pēc nodokļu nomaksas. Līdzīgi kā citos mēne-
šos, arī septembrī lielāko atalgojumu saņēma parlamenta 
Prezidija locekļi - Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, 
kuras atalgojums bija 2520 eiro, priekšsēdētājas biedri Ine-
se Lībiņa-Egnere un Andrejs Klementjevs, kuri saņēma at-
tiecīgi 2237 eiro un 2198 eiro, parlamenta sekretārs Dzin-
tars Rasnačs - 2238 eiro un sekretāra biedrs Jānis Vucāns 
- 2264 eiro. Vismazāko atalgojumu pagājušajā mēnesī 
saņēma deputāts Aleksandrs Jakimovs - 1413 eiro, kā arī 
parlamentārietis Māris Kučinskis (ZZS) - 1423 eiro.

•	 24. oktobrī Latvijas Ārstu biedrība pasniedza ikgadējo Ve-
selības gada balvu. Svinīgā apbalvošanas ceremonijā tika 
godināti desmit laureāti – pārtikas ražotāji, sabiedriskās or-
ganizācijas, likumdevēji un pašvaldības, kas ar savu dar-
bību veido izpratni par sabiedrības veselību. Pirmoreiz pa-
sniegta balva par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā 
un nominēts Gada cilvēks sabiedrības veselībā.

•	 Latvija mēģina pārliecināt sabiedrotos par NATO kuģu 
bāzes veidošanu Liepājā, vēstīja Latvijas Televīzijas raidī-
jums “De facto”. Laikā, kad Krievijas karakuģi biežāk pie-
tuvojas Latvijas ūdeņiem, NATO plāno palielināt alianses 
klātbūtni Baltijas jūrā, tostarp šeit biežāk darbosies NATO 
pastāvīgā pretmīnu eskadra. Latvija pašlaik mēģina panākt 
vēl vairāk un lobē plānu, lai sabiedrotie izvēlētos Liepājas 
ostu kā bāzi NATO kuģiem.

1. novembris (sestdiena)
VISI  SVĒTIE (lieli svētki)

•	 9:15 – Sv. Mise (poliski)
•	 11:30 – Sv. Mise (latviski)  

Vesperes un procesija par 
mirušajiem

•	 18:00 – Sv. Mise (latviski)

 2. novembris (svētdiena)
VISU  TICĪGO  MIRUŠO  

PIEMIŅAS  DIENA

•	 8:00 – Sv. Mise (krieviski)
•	 9:15 – Sv. Mise (latviski)
•	 11:30 – Sv. Mise (poliski)

Procesija par mirušajiem
•	 15:00 – Sv. Mise (Krāslavas 

Vecajos katoļu kapos)

8. novembris (sestdiena)
13:00 – Dievkalpojums (Krā-
slavas Meža kapos)

Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu draudzē
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23. oktobrī Rīgas Zooloģiska-
jā dārzā jau devīto gadu pēc kārtas 
norisinājās par tradīciju kļuvušais 
Latvijas lielākā ķirbja čempionāts, 
kur no 10 Latvijas raženākajām 
dārza ogām atkārtoti par uzvarē-
tāju kļuva dagdānietes Innas Ko-
zlovskas 232 kg smagais ķirbis, 
uzstādot jaunu Latvijas rekordu.

Šī gada čempionei piekāpās 
otrās vietas ieguvēja dagdāniete 
Gaļina Kozlovska, kuras izau-
dzētais ķirbis svēra 179 kg, bet 
godpilnā trešā vieta tika skrundē-
nietes Dainas Badovskas 174 kg 
smagajam ķirbim. Šogad konkur-
sam pieteiktie dižķirbji nākuši no 
Skrundas, Jaunokras, Carnika-

vas, Ādažiem, Grobiņas, Kuldī-
gas, kā arī citām Latvijas pilsētām 
un novadiem.

Arī šogad sacensībās par 
diženo dārza milžu svēršanu un 
mērīšanu rūpējās Latvijas lielā-
kā ķirbju čempionāta ilggadējais 
patrons - spēkavīrs Raimonds 
Bergmanis, kuram palīgā nāca arī 
spēkavīrs Agris Kazeļņiks. Pēc uz-
varētāju paziņošanas un svinīgās 
apbalvošanas ceremonijas noslē-
guma milzu ķirbis tika piešķirts kā 
kārums launagā Rīgas Zooloģiskā 
dārza iemītniekiem – degunlāču 
ģimenei, kuriem par godu ķirbis 
tika pildīts ar šo dzīvnieku iemīļoto 
kārumu – kāpuriem.

Raženākā ķirbja īpašniece 
balvā saņēma elektronisko dāva-
nu karti 350 eiro vērtībā, bet otrās 
un trešās vietas ieguvēji - dāvanu 
kartes attiecīgi 220 un 150 eiro 
vērtībā, kuras varēs izmantot pir-
kumiem veikalos „Maxima”. Visu 
10 finālā iekļuvušo ķirbju īpašnie-
kiem tika piešķirtas dāvanu kartes 
70 eiro vērtībā.

Pērn Latvijas lielākā ķirbja 
čempiona titulu ieguva 214 kg 
smagais dagdānietes Innas Koz-
lovskas izaudzētais ķirbis, kuram 
piekāpās 184 kg smagais Montas 
Marijas Kozlovskas izlolotais ķir-
bis. Godpilnajā trešajā vietā ierin-
dojās Gundegas Neimanes izau-
dzētā 154 kg smagā dārza oga.

www.maxima.lv

Ķirbis - rekordists no Dagdas

 — Tu gribi teikt, ka narko-
tiku izplatīšanas problēma pie 
mums tiek noklusēta? 

 — Protams. Vecāki un pe-
dagogi negrib un neredz jēgu 
tam, lai lieku reizi, kā saka, klās-
tītu savas nebūšanas ārpus mā-
jas. Vai ir vērts vērsties policijā, 
ja ar narkotiku pārdevējiem pie 
mums nodarbojas, var teikt, acu 
apmānīšanai? Tiesībsargājošo 
institūciju darbinieki aizbildi-
nās ar to, ka ir ļoti grūti pierādīt 
narkotiku realizācijas faktu, un, 
spriežot pēc apkārt notiekošā, 
nesarežģī sev dzīvi ar šādiem 
pierādījumiem.

— Taču Valsts polici-
jas vadītājs ir pārliecināts, 
ka kopš šī gada 9.aprīļa, kad 
stājušies spēkā grozījumi kri-
mināllikumā, kas paredz kri-
minālatbildību par aizliegto 
psihoaktīvo vielu jeb tā sauktā 
spaisa tirdzniecību, apreibino-
šo vielu pārdevēju skaits sa-
mazinājies.

— Rīgā, iespējams, patie-
šām tādu tirgotāju tagad ir ma-
zāk. Kaut kas mainījās tad, kad 
nakts reidos pa tām vietām, kur 
tirgo spaisu, sāka piedalīties gal-
vaspilsētas mērs Nils Ušakovs, 
un pašvaldības policijas ietvaros 
tika izveidota speciālā apakšvie-
nība cīņai pret narkotikām. Bet 
kad sākās šī cīņa? Kad slimnī-
cās pēc saindēšanās ar spaisu 
tika nogādāti desmitiem pusau-
džu, bet izmisušie galvaspilsē-
tas iedzīvotāji sāka dedzināt, de-
molēt ar beisbola nūjām „legālo 
narkotiku” tirdzniecības kioskus. 
Labi, ka mūsu tauta nāca pie 
saprašanas, ka ir nepieciešams 
glābt jaunatni. Pagājušajā gadā 
tika izveidota tautas kustība 
„Stop Drugs” un biedrība „Rīga 
bez narkotikām”.

Manuprāt, mūsu likumdevēji 
pārāk vēlu sapratuši, ka pienā-
ca laiks „vākt akmeņus”. Spaisa 
industrija jau pārāk dziļi iesak-
ņojusies mūsu valstī. Atbilstoši 
statistikas datiem dažādus augu 
maisījumus jeb smēķējamos vī-
rakus vismaz vienu reizi pamēģi-
nājis katrs desmitais pusaudzis. 
Spaisa pārdošana sākās Eiropā 
2006.gadā. Taču tad, kad tika 
noskaidrots, ka šiem „vīrakiem” 
piemīt halucinogēns efekts, to 
realizāciju aizliedza daudzās 
valstīs. Mums arī jau sen vaja-
dzēja aizliegt spaisa pārdošanu, 
nevis nodarboties ar tā sastāv-
daļu ekspertīzēm un konkrētu 
psihoaktīvo vielu izplatīšanas 
aizliegumu. Kāda jēga paplaši-
nāt aizliegto vielu sarakstu, kas 
neiekļaujas ķīmiskajā formulā, ja 
tirgotāji ļoti ātri pierādīja, ka vi-
ņiem nesastāda nekādas problē-
mas mainīt spaisa sastāvu? 

— Rīgas piemērs ierosi-
nāja pašvaldības vērsties Sa-
eimā ar priekšlikumu piešķirt 
tām tiesības pašam noteikt 
savās teritorijās ierobežoju-
mus un kontrolēt vietas, kur 
var pārdot „legālās narkoti-
kas”. Taču pašvaldībām bija 
atteikts...

— Jā, valdošā partija „Vie-
notība” nav atbalstījusi šo ini-
ciatīvu, kā argumentu minot to 
faktu, ka šādi puslīdzekļi problē-
mu neatrisinās. Un paziņoja, ka 
ir nepieciešams nevis regulēt šo 
procesu, bet gan aizliegt „legālo 
narkotiku” pārdošanu valsts lī-
menī. Tikai rodas jautājums: bet 
kas ir valsts? Un kas tajā pieņem 
likumus? Diemžēl mūsu politiķi 
diezgan bieži publiski noper sevi 
ar žagariem, bet pat neapjēdz, 
ko dara. 

Un par kādu cīņu ar narko-

tiku tirgoņiem var būt runa, ja 
mūsu ģenerālprokurors atzīst, 
ka izmeklēšanas darba līmenis 
valstī ir ļoti zems, un situācija var 
beigties ar to, ka drīz labu izmek-
lētāju  mums vispār nebūs?

Domāju, ka pašvaldībām 
aktīvāk jāsadarbojas ar Valsts 
policiju. Jo ir skaidrs, ka pēc tam, 
kad „legālo narkotiku” tirgoņus 
galvaspilsētā sāka nepārtraukti 
kontrolēt – prece tika novirzīta 
uz perifēriju. Piemēram, Tukumā 
daži spaisa pārdevēji pārtrauca 
savu „uzņēmējdarbību”, kad iz-
juta pastāvīgu presingu no vie-
tējās varas un tiesībsargājošo 
institūciju puses. 

— Kāda loma šajos apka-
rošanas pasākumos ir skolai, 
sabiedriskajām organizāci-
jām?

— Šīm institūcijām  arī ir 
jānosaka sava loma. Viss ir sa-

protams, kad, piemēram, tiek 
organizēts labdarības koncerts, 
un savāktie līdzekļi ir domāti 
narkotisko vielu atkarības slim-
nieku ārstēšanai. Bet „Rokmū-
zikas festivāls pret narkotikām”, 
pēc manām domām, ir pilnīgs 
absurds. Tas ir tieši tas pats, ja 
formulējums būtu - „Dēmons 
pret sātanu”. 

Zināms, ka psihoaktīvās 
vielas cilvēki lietojuši vēl kopš 
senajiem laikiem. Opiju dzied-
nieki izmantoja, lai pagatavotu 
pretsāpju mikstūru. Slāvu kara-
vīri lietoja mušmires novārījumu, 
lai kļūtu bezbailīgiem cīņā ar sa-
viem ienaidniekiem. 

Skolotāju uzdevums – 
skaidrot skolēniem un viņu vecā-
kiem, ka tās psihoaktīvās vielas, 
ko narkotiku tirgotāji piedāvā 
vieglas peļņas nolūkos – neārstē 
dvēseli, nepadara mūs laimīgā-
kus, bet gan lēnām nogalina cil-
vēkus, iznīcina viņu personību.

Valentīna SIRICA

Laiks vākt akmeņus

To paredz Saeimas Tautsaim-
niecības, vides, agrārās un re-
ģionālās politikas komisijas 23. 
oktobrī izskatīšanai Saeimā galī-
gajā lasījumā atbalstītie grozīju-
mi Ceļu satiksmes likumā.

“Tiesības vadīt transportlīdzekli 
jāaizliedz personām, kuru uzve-
dība norāda uz lielu risku, ka tā 
var apdraudēt ceļu satiksmes 
drošību un citu satiksmes da-
lībnieku dzīvību un veselību,” 
uzsver komisijas priekšsēdētājs 
Jānis Ozoliņš.

Patlaban likums paredz kārtī-
bu, kā persona var iegūt tiesības 
vadīt transportlīdzekli. Grozījumi 
noteic, ka transportlīdzekļu vadī-
šanas tiesības un vadītāja aplie-
cību nevarēs iegūt vai atgūt per-
sona, kura sodīta par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu pret satik-
smes drošību alkohola, narkotis-
ko, psihotropo, toksisko vai citu 
apreibinošu vielu ietekmē.

Tāpat tiesības nevarēs iegūt 
vai atgūt persona, kura sodīta 
par transportlīdzekļa vadīšanu 

alkohola reibumā vai narkotisko 
vai citu apreibinošu vielu ietek-
mē, vai par atteikšanos no me-
dicīniskās pārbaudes alkohola 
koncentrācijas noteikšanai, nar-
kotisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmes pārbaudes.

Savukārt, lai persona iegūtu vai 
atgūtu tiesības pēc tam, kad tai 
ir dzēsta vai noņemta sodāmība 
par minētajiem pārkāpumiem, 
valdībai līdz nākamā gada 30. 
aprīlim šādām personām jāpa-
redz papildu nosacījumi.

Pašlaik normatīvie akti paredz 
iespēju ierobežot transportlī-
dzekļa vadīšanas tiesības perso-
nām, ņemot vērā tikai personas 
veselību vai pārkāpumus, kas 
izdarīti alkohola reibumā vai nar-
kotisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē.

Plānots, ka likuma grozījumi 
stāsies spēkā nākamā gada 1. 
maijā. Ceļu satiksmes likuma 
grozījumi galīgajā lasījumā vēl 
jāskata Saeimai.

Saeimas Preses dienests

Par narkotiku lietošanu sodītie 
nevarēs iegūt vadītāja apliecību

Politiskās paģiras
Kā partijas dala nenomedītā lāča ādu

Bezmaksas informācija 
par transportlīdzekļu no-

braukuma vēsturi
Autovadītāji tagad bez maksas 

var iegūt informāciju no Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas (CSDD) reģistra par 
transportlīdzekļu nobraukuma vēsturi 
jeb odometra skaitliskos rādījumus, 
informē CSDD. Šos datus CSDD fiksē 
katru reizi, kad transportlīdzeklim tiek 
veikta tehniskā apskate. Līdz ar to ik-
viens var sekot līdzi transportlīdzekļu 
nobraukumam, un šī informācija no-
derēs, piemēram, iegādājoties auto-
mobili.

Jaunā informācija par nobrauku-
mu, kā arī pēdējās tehniskās apskates 
dati atrodami gan CSDD e-pakalpo-
jumu (https://e.csdd.lv), gan CSDD 
mobilās aplikācijas sadaļās Tehniskās 
apskates dati.

CSDD lūdz klientus, kuri to vēl nav 
izdarījuši, reģistrēties CSDD e-pakalpo-
jumos (https://e.csdd.lv) vai lejupielā-
dēt CSDD mobilo aplikāciju: Apple vei-
dtālruņiem un planšetdatoriem http://
ej.uz/CSDDiOS, Android veidtālruņiem 
un planšetdatoriem http://ej.uz/CSD-
DAndroid.

Grozījumi mazinās ēnu 
ekonomikas īpatsvaru

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
vērš uzmanību, ka 2014. gada 2. ok-
tobrī Saeimā tika pieņemti grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, 
ka no 2015. gada 1. augusta visiem 
pretendentiem uz valsts un pašvaldību 
iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu 
darbinieku vidējā stundu tarifa likme 
nav zemāka par 80% no darba ņēmēju 
vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā 
profesiju grupā valstī.

VID aicina uzņēmējus jau tagad 
pievērst uzmanību grozījumiem Pub-
lisko iepirkumu likumā un sekot līdzi 
vidējai darba ņēmēju stundu tarifa lik-
mei attiecīgajā profesiju grupā valstī, iz-
mantojot jau šobrīd VID mājaslapā pie-
ejamo informāciju par vidējo stundas 
tarifa likmi 2014.gada jūlijā atbilstoši 
profesiju klasifikatoram. Minētā infor-
mācija tiek atjaunota reizi ceturksnī, 
bet saistībā ar pieņemtajiem grozīju-
miem Publisko iepirkumu likumā VID 
plāno šo informāciju atjaunot biežāk.

Likumdošanas 
aktualitātes

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Iespējams, tas nemaz nav 

slikti. Katrā ziņā Straujuma ar vi-
ņas mērenību un piesardzību nav 
tā sliktākā premjerministre Latvi-
jas vēsturē. 

Varētu iedomāties, ka jauno 
valdību var izveidot maksimāli ātri: 
partneri - tie paši, premjerminis-
tre - iepriekšējā, visi cits citu labi 
pazīst. Taču koalīcijas pārrunas 
vairākas reizes nonāca strupce-
ļā. ZZS un „Visu Latvijai!” – „Tē-
vzemei un Brīvībai/LNNK” vēlas 
pārdalīt ietekmes sfēras. Tāpēc 
ka jaunajā Saeimā viņi ieguvuši 
vairāk vietu. 

Līdz ar to „jaunākā brāļa po-
zīcija” viņus vairs neapmierina. 
Piemēram, Zaļo un zemnieku sa-
vienība iecerējusi atņemt „nacio-
nāļiem” Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministra amatu, 
bet viņi savukārt paziņoja, ka tiem 
ir vajadzīgs izglītības ministra un 
Saeimas spīkera postenis. 

Toties Veselības ministrija 
nevienu neinteresē: partijas sa-
prot, ka tuvākajos gados būtisks 
finanšu līdzekļu pieaugums me-
dicīnas nozarē nav paredzēts. 
Līdz ar to jebkurš drošsirdis, kas 

būs Veselības ministrijas priekš-
galā, riskē ar „politisko pašnāvī-
bu”. Taču pavisam nesen, pirms 
vēlēšanām, visas partijas solīja 
nodrošināt tautai kvalitatīvu un 
pieejamu veselības aprūpi. 

Tiek plānots, ka „Vienotības” 
pārstāvjiem būs Ministru prezi-
denta amats, kā arī ārlietu, finan-
šu, satiksmes, iekšlietu un veselī-
bas ministru portfeļi. 

ZZS piedāvā vadīt Zemkopī-
bas, Ekonomikas, Aizsardzības, 
Labklājības un Izglītības minis-
triju. Savukārt „nacionāļiem” tiks 
atvēlēta Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministra ama-
tu, Tieslietu un Kultūras ministrijas 
darba pārvaldīšana. Protams, si-
tuācija var mainīties: portfeļu da-
līšana rit pilnā sparā. 

Finanšu ministrs Andris Vilks, 
kurš nolēmis aiziet no politikas, 
uzskata, ka jauno valdību veidos 
„stagnācijas un liekulības koalīci-
ja”. Šķiet, viņam ir taisnība. Kaut 
gan tāda definīcija ļoti raksturīga 
arī iepriekšējai valdībai. Atliek 
novēlēt mūsu izredzētajiem poli-
tiķiem nepārgrauzt cits citam rīkli. 

Viktors ŪDRIŠS

 Šo cilvēku es pazīstu jau daudzus gadus un cienu viņu 
par humora izjūtu, erudīciju, prasmi analizēt faktus un ar-
gumentēt savu viedokli. Mūsu pēdējās tikšanās laikā mēs 
apspriedām dažādas tēmas, bet publicēt šo anonīmo in-
terviju mani ierosināja viņa izteikums: „Par narkotikām pie 
mums, Krāslavā, runā pusčukstus.” 

Laikraksta “ Ezerzeme” redakcija pieņem  SLUDINĀJUMUS 
darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 65681464.
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Aiz loga - vēls rudens, garie 
rudens vakari nevairo optimismu. 
Arī nesenās parlamenta vēlēša-
nas, kas atkailināja lielās politikas 
cinismu, veicina pesimistisko no-
skaņu. Varas partijas, kas solīja, 
pat zvērēja, pārvarēt bezdibeni 
starp bagātajiem un nabadzīga-
jiem, tagad valdības locekļu vār-
dā piedāvā savai tautai izdzīvot 
ar minimālo ienākuma līmeni 129 
eiro apmērā. Uz šī fona kā zibens 
spēriens no skaidrām debesīm 
skanējis Lolitas Čigānes, frakci-
jas „Vienotība” pārstāves, priekš-
likums - palielināt ministru darba 
algas... par 800 eiro. Par laimi, 
tas netika atbalstīts, un kungiem 
ar portfeļiem, par kuriem izvērsās 
nopietnas cīņas, nāksies „izdzī-
vot” ar 1757 eiro mēnesī. Tāds, 
lūk, ir skaļi izreklamētā „veiksmes 
stāsta” noslēguma akords. Pro-
tams, tādā laikā rodas vēlēšanās 
dzirdēt labas ziņas, un - kas mek-
lē, tas atrod.

Mūsu pilsētā tika uzbūvēta 
jauna fabrikas ēka, pirmā Krās- 
lavas jauno laiku vēsturē! Otrais 
brīnums - mūsdienīgu šūšanas 
ražotni izveidojusi krāslaviete Irē-
na Voicehoviča, diplomētā eko-
nomiste un uzņēmēja pēc aicinā-
juma. Gēnu labvēlīga ietekme arī 
acīmredzama: Irēnas māte - Ma-
rija Voicehoviča - jaunības gados 
ar personīgo šujmašīnu atnāca 

uz kombinātu Studentu ielā 4, bet 
pēc 50 gadiem meita tās pašas 
ēkas sienās atklāja savu ražotni, 
kur monotonu dziesmu dziedāja 
trīs desmiti elektrisko šujmašīnu. 
Pašlaik jaunajos cehos darbojas 
jau 90 aprīkojuma vienības, bet 
darbavietu skaits 14 gadu laikā 
pieaudzis no astoņām – līdz pus-
simt. Mūsdienīgas ražotnes štatā 
ir tikai 4 vadības grupas pārstāvji  
uz 50 strādājošajiem.

Kas kļuva par attīstības sti-
mulu? Pirmkārt, pasūtītāji no 
Norvēģijas, kas redzēja Krāslavā 
perspektīvu partneri un paši pie-
dāvāja paplašināt ražošanas jau-
du, par ko solīja palīdzību - mūs-
dienu aprīkojuma piegādi. Un 
turēja savu vārdu. Otrkārt, jauna 
ēka – tas nozīmē darba apstāk-
ļu uzlabošanu, mehanizācijas 
līmeņa paaugstināšanu, īpaši 
loģistikas sfērā. Ik mēnesi firma 
pieņem 8 lielkravas automašīnas, 
kas piegādā izejvielu un aizved 
gatavo produkciju - galvenokārt 
speciālo apģērbu norvēģu ener-
ģētiķiem, naftiniekiem, ceļu bū-
vētājiem, bet pēdējā laikā augsti 
profesionāls kolektīvs pievērsies 
citam sortimentam – bērnu ap-
ģērbam. Krāslavas šuvējas ražo 
modernās zīmola „LENNE” virsja-
kas, kas tiek sūtītas uz Krievijas, 
Somijas, Baltijas valstu tirdzniecī-
bas tīkliem. Rīgā mūsu izstrādā-

jumus var iegadāties 
tirdzniecības centrā 
„Stockmann”. Ar lai-
ku Krāslavas šūša-
nas ražotne veiksmīgi 
integrējās pasaules 
tirgus ekonomikā, un 
tagad nepieciešamās 
izejvielas un furnitūra 
atbilstoši grafikam tiek 
piegādātas no Sin-
gapūras, Pakistānas, 
Norvēģijas, Zviedrijas.

Iegūtā pieredze 
un izveidotie komerciā- 
lie kontakti palīdzēja 
mūsu Irēnai spert visai 
riskantu soli - noformēt 
kredītu bankā un uz-
būvēt fabrikas korpusu 
Aronsona ielā, kas arī 
deva iespēju ievēroja-
mi paplašināt ražoša-
nas platības. Neslēp-
šu: ekskursijas laikā 
pa piegriešanas cehu 
un pa diviem šūšanas 
cehiem, es biju patī-
kami pārsteigts. Šis ir 
tas retais gadījums, 
kad ražošanas telpām 
raksturīgs mājīgums. 
Plašums, teicams ap-
gaismojums, jaunas 
šuvējas, kuras ir vasa-
rīgi ģērbušas, bet uz  
sienām - fototapetes. 
Patiešām uz tādām 
fabrikas telpām cilvē-
ki nāk labprāt. Darba 

laiks - astoņas stundas dienā, 
brīvdienas, visas sociālās garan-
tijas. Darba alga - individuāla, bet 
stingra uzskaite stimulē darba ra-
žīguma paaugstināšanu. Problē-
mas ar kadriem tiek risinātas, gan 
izmantojot fabrikas šuvēju bagā-
to pieredzi, gan Nodarbinātības 
valsts aģentūras palīdzību. Starp 
citu, SIA „IV plus” ir arī neliela fi-
liāle Dagdā.

Protams, nenoturējos no kār-
dinājuma iepazīties ar firmas dar-
biniecēm. Nepārtraucot darbu, 
Tatjana Ozerska stāsta: „Esmu 
dzimusi Indrā, kur pēdējos gados 
nav iespējams atrast darbu. Pēc 
vidusskolas beigšanas mācījos 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
organizētajos trīsmēnešu kursos. 
Šuvējas motoristes specialitāte 
man patīk. Grūti, bet interesanti, 
un darba alga ir normāla. Viss ir 
atkarīgs no manis pašas, un es 
cenšos.” Tāds pats viedoklis ir 
arī Aļonai Smirnovai: „Man pavei-
cās atrast darbu specialitātē pēc 
Dagdas arodskolas beigšanas. 
Viss ļoti patīk: gan jauni cehi un 
draudzīgs kolektīvs, gan mūsu 
vadītāja. Mēs šeit esam kā liela 
ģimene.”

Pašai Irēnai vēl grūti noti-
cēt, ka visi celtniecības darbi jau 
galā, pašlaik vēl jāpabeidz teri-
torijas labiekārtošana. Firmas 

vadītāja atzinās, ka viņai pavei-
cās ar ģenerālo darbuzņēmēju: 
darbu izpildes termiņi un kvali-
tāte - saskaņā ar līgumu, par ko 
jāizteic liela pateicība SIA „RH 
Būve” un personīgi Ruslanam 
Homutininam. Biznesa lēdijas 
biroju rotā šīs būvfirmas apsvei-
kums sakarā ar fabrikas jaunās 
ēkas atklāšanu.

Daudz ko esmu piedzīvojis 
savā korespondenta mūžā, bet 
avīzes rakstu kā dāvanu rāmī-
tī redzēju pirmo reizi. Tā jaunās 
fabrikas atklāšanas dienā savu 
māmiņu apsveica bērni - Artūrs 
un Arīna. Pagāja jau divi gadi 
kopš tās publikācijas, un tie izrā-
dījās izšķiroši gan mūsu talantī-

gajai uzņēmējai, gan mūsu pilsē-
tai. Tas ir brīnišķīgs piemērs – kā 
izglābt pilsētu no degradācijas! 
Pat nežēlīgas konkurences aps-
tākļos Eiropas Savienības ietva-
ros tādām mazpilsētām kā Krās- 
lava ir iespējas ne tikai izdzīvot, 
bet arī attīstīties.

Kamēr mūsu nabaga politi-
ķi turpina neauglīgas diskusijas 
par katastrofālo demogrāfiju un 
darbaspēka aizplūšanu no Lat-
vijas, dzimtās pilsētas patriotes 
Irēnas Voicehovičas prakse rāda 
reālu iespēju un ceļu, kā var ri-
sināt šīs sarežģītās problēmas. 
Vispārsteidzošākais šajā vietējā 
mēroga veiksmes stāstā ir tas, 
ka savu iecerēto tehnoloģisko 

izaugsmi mūsu drosmīgā 
uzņēmēja īstenoja bez 
Eiropas Savienības finan-
siālas palīdzības, uz kuru 
no sākuma savā naivumā 
cerēja.

Vēl viens pierādī-
jums: ES vecākajiem brā-
ļiem spēcīgi konkurenti 
ekonomiskajā telpā nav 
vajadzīgi. Pienācis laiks 
strādāt, būvēt, ražot un 
pārdot, nevis diedelēt kre-
dītus, ar ko aizrāvusies 
mūsu valdošā elite. Lai-
kam tāpēc ekonomikas 
ministra portfelis Latvijā 
nav īpaši pieprasīts. 

Aleksejs GONČAROVS 

II Reāls veiksmes stāsts!

Irēna Voicehoviča ar dāvanu

Šuvēja motoriste Tatjana 
Ozerska

Norvēģijas naftinieki speciālajā 
apģērbā no Krāslavas

Piegriešanas cehā

Nākamais darba posms - pieguļošās teritorijas labiekārtošana

   

Mājīga atmosfēra
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Šo Raiņa aforismu var iz-
mantot kā karjeras dienu vadmo-
tīvu. Kad, skolu beidzot, jāizdara 
izšķirošā izvēle, svarīga ir visa 
iepriekš gūtā pieredze. Es būšu.. 
Vai zini, kas būsi Tu? Rast atbildi 
uz šo jautājumu varēja,  pieda-
loties Karjeras nedēļā, kas laikā 
no 13. līdz 17. oktobrim notika 15 
Latvijas pilsētās - Liepājā, Vents-
pilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Val-
mierā u. c. 

Jau otro gadu mūsu skolas 
vecāko klašu skolēni piedalās 
Karjeras nedēļas pasākumos 
Daugavpilī. Šoreiz tika izmantota 
Karjeras nedēļas ietvaros piedā-
vātā iespēja apmeklēt uzņēmu-
mus.

Vispirms devāmies uz SIA 
“Regula Baltija” Uzņēmuma gal-
venais darbības virziens ir iekārtu 
ražošana, kas ļauj veikt aizsargā-
tu dokumentu autentiskuma pār-
baudi, pārbaudīt identifikācijas 
kartes, pases, banknotes, vadī-
tāja apliecības utml. Kompānija 
arī izstrādā programmnodrošinā-
jumu, kas paredzēts darbam ar 
augstāk minētajām iekārtām un 
ieceļošanas dokumentu un bank-
nošu datubāzes.

Kompānijas produkti ir caur-
skates lupas,  banku aprīkojums 
banknošu pārbaudei, pasu lasī-
tāji, pirkstu nospiedumu skeneri.

SIA „Regula Baltija” ražotās 
iekārtas un programmnodrošinā-
jums tiek eksportēts uz daudzām 
pasaules valstīm (Japānu, Spāni-
ju, Šveici, Lielbritāniju, Franciju, 
Ungāriju, Vāciju, Poliju, ASV, In-
diju u.c.). 

Ekskursijas vadītājs uzsvē-
ra, ka veiksmīgas karjeras pa-
matā ir skolā iegūtās zināšanas. 
Šajā uzņēmumā īpaši tiek novēr-
tēta izpratne par fiziku un ķīmiju, 
kā arī, protams, svešvalodu pras-
mes.  Skolēniem interesants šķita 
piedāvājums vasaras brīvlaikā iz-
mēģināt savus spēkus, strādājot 
šajā uzņēmumā un veicot vien-
kāršākos darbiņus.

Nākošā apskates vieta bija 
uzņēmums „Zieglera mašīn-
būve”. Šeit ražo elektriskos un 
hidrauliskos rapšu dalītājus un 
dozētājiekārtas, kukurūzas pļauj- 
mašīnas, kā arī kabeļu savieno-
jumus automašīnu drošības spil-

veniem un parkošanās sensorus, 
kurus savās automašīnās uzstā-
da pasaules lielākie auto ražotāji, 
tostarp Opel, Volkswagen, SAAB, 
Renault, Toyota, Volvo un Ford. 
Tā kā daudzu audzēkņu mājās 
ir lauksaimniecības tehnika, tad 
bija interesanti apskatīt ražoša-
nas procesu, sākot no rasējuma 
līdz gatavajai produkcijai. 

Ekskursijas vadītājs uzsvē-
ra, ka uzņēmums ir iepircis vai-
rākus miljonus vērtas iekārtas, 
tāpēc tās apkalpot drīkst tikai 
kvalificēti specialisti ar augstu 
atbildības sajūtu.  Vēlreiz tika 
uzsvērta skolā iegūto zināšanu 
nozīme un prasme apzinīgi veikt 
uzticētos pienākumus.

Tālāk devāmies uz Daugav-
pils Tirdzniecības profesionālo 
vidusskolu. Tajā skolas audzēkņi 
sagatavoja radošās darbnīcas, 
kurās varēja iepazīties ar skolā 
apgūstamām profesijām. Skolēni 
ar interesi iepazinās ar kabinetu 
aprīkojumiem, daži apsvēra ideju 
kādreiz doties mācīties uz šo mā-
cību iestādi.

Mācību ekskursijas noslē-
gumā tikām aicināti izspēlēt spēli  
“Izspēlē savu dzīvi pats!” Spēles 
gaitā skolēni rosināti uzņemties 
atbildību par savu nākotnes pro-
fesijas izvēli, izpētīt profesijas, iz-
vērtēt savus resursus, izvēlēties 
dažādus dzīves scenārijus mērķa 
sasniegšanai. Mūsu skolas mei-
tenes aktīvi iesaistījās spēlē un 
secināja, ka dzīvē jāprot prasmīgi 
izmantot dāvātās iespējas.

Mājupceļā visi devāmies in-
formācijas pārpilni, domājot par 
to, kā rīkoties, lai spētu veidot 
savu karjeru veiksmīgi, un kā ne-
palaist garām skolā piedāvātās 
iespējas. 

Pateicamies Indras pagasta 
pārvaldes priekšsēdētājai Ērikai 
Gabrusānei par to, ka jau otro 
gadu  tiek atbalstīta iespēja ap-
meklēt Karjeras nedēļas aktivitā-
tes Daugavpilī. Varbūt pēc dau-
dziem gadiem šie paši jaunieši 
atgriezīsies dzimtajā ciematā kā 
veiksmīgi uzņēmēji un dibinās 
jaunus uzņēmumus, tādā veidā 
ceļot visa ciemata iedzīvotāju  
labklājību.

Indras vidusskolas skolotāja 
Vija SJADRO

Karjeras nedēļā

Kas zina, ko grib – spēj, ko grib

Bērziņu tautas nams ir vie-
nīgais, kurā uz ziņojumu dēļa 
ieraudzīju arī citus noderīgus 
padomus:

“Ja esat nokavējis pasā-
kuma sākumu, neejiet uz savu 
vietu, traucējot pārējos. Palieciet 
sēžot tuvāk pie durvīm. Ja ir ļoti 
liela nepieciešamība doties ārā 
no pasākuma telpas, neejiet gar 
skatītāju pirmo rindu un skatuvi, 
bet centieties uz izeju doties pa 
zāles aizmuguri. Vēlams to darīt 
aplausu laikā. Kad vēlaties at-
griezties zālē, durvis veriet vaļā 
tikai aplausu laikā.

Ja esat paņēmis līdzi bērnus, 
tad atbildiet par viņu uzvedību. 
Bērni nedrīkst traucēt pasākuma 
norisi, skraidīt pa zāli, trokšņot, 
kāpt uz skatuves, ja mākslinieks 
viņus neuzaicina pats. Neļaujiet 
savam bērnam aiztikt skaņu apa-
ratūru, vadus un kontaktus. At-
ļaujot to darīt, jūs pats apdraudat 

sava bērna drošību un veiksmīgu 
pasākuma norisi.

Ja pasākuma laikā jūs 
moka klepus, un jūtat, ka tas ne-
pāries, aplausu laikā dodieties 
ārā no skatītāju zāles. Pasā-
kuma laikā ar savām sarunām 
centieties netraucēt apkārtējos, 
nečaukstiniet konfekšu un šoko-
lādes papīrus. 

Visbeidzot novēlējums: Lai 
pozitīvu emociju piepildīts kultū-
ras pasākuma apmeklējums!”

Vai esat pārsteigti par šo 
sarakstu? Cik daudz punktus iz-
pildām un vai par kādu no tiem 
vispār aizdomājamies, sēžot ska-
tītāju zālē? Izrādās, šie noteikumi 
nav nekas jauns, Bērziņu tautas 
nama vadītāja Larisa Meikšāne 
tos noskatīja, ciemojoties Līvā-
nos.  

“Es ieraudzīju sarakstu, un 
man iešāvās prātā, ka visur pa-
stāv aprakstītās problēmas, arī 

pie mums. Kāds koncertā skaļi 
runā, kādam telefons iezvanās un 
tamlīdzīgi. Iedomājos, ka vajag 
arī mums atgādināt pasākuma 
apmeklētājiem šos elementāros 
uzvedības noteikumus. Sagata-
voju informāciju un piespraudu 
uz ziņojumu dēļa pie ieejas tau-
tas namā, lai to pamanītu katrs 
apmeklētājs. Cits jautājums, kā 
kurš reaģē un pilda tos vai nē. 
Līvānos man patika arī tas, ka 
papildus par labas uzvedības 
noteikumiem skatītājiem un klau-
sītājiem atgādina īsu brīdi pirms 
pasākuma.”

Patiesi laba ideja, kuru va-
rētu pārņemt visi tautas nami. 
Protams, varam aizbildināties, ka 
ir tādu cilvēku kontingents, kuru 
intereses ir pavisam citā plāksnē 
un viņus ar vārdiem vien nepār-
liecināsi. Tamdēļ tautas namu va-
dītājām strādāt kļūst arvien grū-
tāk un grūtāk. Taču, kad tautas 
namā nemāk uzvesties arī citādi 
kulturāli cilvēki, ar to viņi izdara 
lāča pakalpojumu tiem, kuri dzī-
vi laukos cenšas padarīt intere-
santāku, piepildītāku, krāšņāku. 
Cerēsim, Bērziņu iniciatīvai būs 
sekotāji.

Juris ROGA

Ja esat nokavējis…
Pirmais labas uzvedības nosacījums, apmeklējot kultūras 
pasākumus — pirms pasākuma izslēdziet savu mobilo tāl-
runi! Vienkārša un pašsaprotama lieta, kas publikas lielā-
kajai daļai bieži piemirstas…

Savu pirmo metāldetektē-
šanas iekārtu Aivars nopirka par 
pussimtu latu, bet nopietnam dar-
bam tas nederēja. Nācās atvērt 
maku krietni plašāk — profesio-
nāls metāldetektors spēj atšķirt 
krāsaino un melno metālu, spēj 
to atrast dziļāk. Metāldetektētāji 
nemeklē visu pēc kārtas, katram 
savas intereses. Starp citu, šo-
gad pie Aivara viesojās ciemiņi 
no Krievijas, jauni draugi, ar ku-
riem viņš iepazinies metāldetek-
tētāju forumos. Aivars apgalvo, 
ka ar metāldetektēšanu mūspusē 
aizraujas arvien vairāk cilvēku, 
bet atšķirībā no Krievijas tur tas ir 
hobijs daudziem. 

“Šodien ar metāldetektēšanu 
nodarbojas ļoti daudzi arī mūsu 
pusē, katram savi tarakāni galvā 
skraida un katrs pamazām izvē-
las savu virzienu,” stāsta Aivars. 
“Kādreiz es meklēju intereses 
pēc, bet pamazām ir izstrādājies 
konkrēts virziens, kuru paturēšu 
noslēpumā. Ja atrodu ko tādu, kas 
manā kolekcijā neiederas, atradu-
mu cenšos iemainīt pret citu man 
vajadzīgu. Ja kaut ko nevar iegūt 
maiņas ceļā, tad to nopērku.”

Krievijas ceļotāji nebija tūris-
ti, bet bija atbraukuši uz Dagdas 
novadu, lai kārtotu sava īpašuma 
lietas. Aivars ar viņiem iepazinās 
pirms vairākiem gadiem, un, pro-
tams, tikšanās klātienē bija inte-
resanta un neaizmirstama. Viņi 
ne tikai sprieda par savu hobiju, 
bet Aivars aizveda viesus uz sa-
viem zemes īpašumiem un deva 
iespēju viesiem parādīt savas ie-
maņas metāldetektēšanā. Vārdu 
sakot, sanāca improvizēts piere-
dzes apmaiņas seminārs.

“Protams, darbojāmies tikai 
uz manas zemes un stingri ie-
vērojot likumu,” turpina Aivars. 
“Savstarpējās sarunās viesi bija 
izbrīnīti, ka Latvijā šī hobija pie-
kopēji ar to nodarbojas salīdzi-
noši brīvi. Būtībā mēs varam 
doties meklēt uz jebkuru lauku, 
uz jebkuru vietu, ja vien tur nav 
kāds vēsturisks un valsts aizsar-
gāts objekts. Pie viņiem šis hobijs 

gandrīz iedzīts pagrīdē, turklāt 
pastāv liela konkurence, gadās, 
nonāk līdz konfliktiem.

“Kā tu zini, ka droši vari do-
ties tajā vai citā laukā un kaut ko 
meklēt?”, ciemiņi man jautāja. 
Mani izbrīnīja šādi jautājumi, at-
bildēju: “Labi, pienāks saimnieks, 
pastāstīšu ko daru un viss. Ja vi-
ņam būs pretenzijas, iešu projām, 
bet parasti cilvēki ir atsaucīgi.” 
“Bet policija?” “Kāda policija, ja 
es likumu nepārkāpju, kādas var 
būt problēmas?” Savukārt man 
viņi stāstīja, ka Krievijā piekopt šo 
hobiju gandrīz aizliegts, bet privā-
tā zemē vispār problemātiski kaut 
ko meklēt, neviens neļauj. Pro-
tams, var aizbraukt simtiem kilo-
metrus no civilizācijas un mek-
lēt taigā, bet vai tur ko atradīsi? 
Mani sarunbiedri stāstīja, ka paši 
ar metāldetektēšanu nodarbo-
jas tādās vietās, kur šodien aug 
mežs, bet kādreiz 
dzīvoja cilvēki un 
bija mājas. Salī-
dzinot pašu mek-
lēšanas procesu, 
man jāatzīst, viņu 
priekšā es esmu 
skolnieks. Viņi 
strādā nopiet-
ni, līmenis aug-
stāks. Varbūt pēc 
dabas es esmu 
tāds, kuram ne-
patīk ilgi ņemties 
vietā, kurā esmu 
uzgājis kādu at-
radumu. Viņi tam 
pieiet ļoti skrupu-
lozi — atraduši 
kādu vienu vecu 
priekšmetu, tūlīt 
sāk iedziļināties – 
rūpīgi noņem pir-
mo augsnes slā-
ni, noņem – otru, 
trešo. Bija inte-
resanti pavērot, 
daudzas prasmes 
no viņiem pārņē-
mu sev.”

— Noteikti 
pārrunājāt arī 

citas tēmas. Kāda bija tavu 
viesu attieksme pret vietējiem 
ļaudīm, mūsu mazpilsētu, ce-
nām veikalos un tamlīdzīgām 
lietām?

— Mani ciemiņi bija no 
Sanktpēterburgas un Pleskavas. 
Mūsu cenas viņiem šķita lētas. 
Viņiem ļoti garšo mūsu siers un 
šokolādes sieriņi, kas Krievijas 
pilsētās ir vismaz divas reizes 
dārgāki. Vēl viņus izbrīnīja, ka 
pie mums ir tīra un sakopta vide. 
Piemēram, kad rādīju Dagdu, bija 
jautājumi: “Šeit drīkst pasēdēt? 
Maksāt vajag? Tas ir atļauts?” 
Mierināju: “Beidziet uztraukties, 
to visu drīkst.” Ciemiņi neliekas 
mierā: “Tad pasaki, ko šeit ne-
var?” Jo tiešām uz visiem viņu 
jautājumiem mana atbilde bija 
īsa: ”Drīkst!” Aizejam uz Dagdas 
ezera peldvietu, viņiem prieks, 
cik tur sakopts un tīrs, turklāt ne-
viens neprasa maksāt par atpūtu. 
Viņiem pie mums patika. Pirmo-
reiz bija atbraukuši vien uz divām 
dienām, otrreiz — uz nedēļu un 
tad mums bija vairāk laika kopā 
izbraukāt pilsētu un novadu.

Juris ROGA, autora foto

Kopīgas intereses vieno pāri robežām
Asūnietis Aivars Plotka ir viens no tiem, kurš lepojas ar 
salīdzinoši retu hobiju — metāldetektēšana. Tam viņš pie-
vērsās pateicoties patikai pret vēsturi, kuru ir iemīlējis tieši 
vidusskolas gados. Paša iegūts un attīstīts šis hobijs ir ar 
viņu līdz pat šodienai un izdzīvojis gan studiju gados Banku 
augstskolā, gan uzsākot darba gaitas, gan mainot darbus. 

Krāslavas novada pašvaldī-
bas Sociālā dienesta iestādē, 14. 
gadu pēc kārtas, notiek ārstniecī-
bas fizkultūra pensionāriem, kas 
palīdz uzturēt fizisko un garīgo 
labsajūtu. Fizkultūra notiek katru 
darba dienu, no oktobra līdz mai-
jam. Nodarbības vada azartiskā 
fizioterapeite Tatjana Vasiļevska. 

Ideju organizēt fizkultūras no-
darbības realizēja biedrības „Ca-
ritas” vadītāja Valentīna Gekiša, 
kura labprāt nodarbojas ar fizkul-
tūru gandrīz piecpadsmit gadus. 

Fizkultūras vingrinājumu 
komplekss, kas tiek piedāvāts 
pensionāriem, ir ne tikai lietde-
rīgs fiziskam stāvoklim, bet arī ir 
efektīvs noskaņojuma uzlaboša-
nai. Tāpēc nodarbību laikā tiek 
uzlabots pensionāru garastāvok-
lis, kamēr viņi centīgi veic visus 
vingrinājumus.

 Vingrinājumu komplekss 
ir pietiekami daudzveidīgs, kat-
ru mēnesi fizioterapeite Tatjana 
maina fizkultūras vingrinājuma 
kompleksu, kā arī mūziku, jo vin-
grinājumi tiek veikti, pamatojoties 

uz mūzikas ritmu. 
Organizatore Valentīna at-

zīst, ka Tatjanas vingrinājumi ir 
labi pārdomāti un piemēroti pus-
mūža cilvēkiem, tie nav sarežģīti, 
bet ir interesanti. 

Bieži pēc nodarbību beigām 
pensionāri paliek zālē, lai varētu 
vairāk laika pavadīt kopā, ap-
spriežot dzīves jaunumus, vai arī 
vienkārši klusām atpūsties pēc 
fiziskām aktivitātēm.  Viņiem pa-
tīk pavadīt laiku citam ar citu, to 
apstiprina fizioterapeite Tatjana: 
„Man ir ļoti draudzīga grupa, liels 
prieks strādāt ar tik jaukiem cil-
vēkiem, kas arī draudzējas savā 
starpā, ir atsaucīgi un izpalīdzīgi.”

Šoruden, nodarbības tiks at-
sāktas 1. oktobrī sociālā dienesta 
lielajā zālē. Nodarbības apmeklē 
pozitīvas un enerģijas pilnas 20 
sievietes, visvecākajai no tām ir 
82 gadi.

Grupas dalībnieki vienmēr 
ir priecīgi satikt kādu jaunpienā-
cēju, kurš ir draudzīgs, aktīvs un 
dzīvespriecīgs. 

Kristīne VASIĻEVSKA

Vecums nav šķērslis 
fiziskām aktivitātēm
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Zemnieku saimniecība “Diev-
lodziņi” ir maza, bet perspektīva 
saimniecība, kas savu nosau-
kumu izpelnījās ar to, ka Aivara 
vectēva zeme ir visapkārt Lejas-
podnieku sādžas kapiem. Tepat 
arī kalns Maga – viena no aug-
stākajām vietām virs jūras līmeņa, 
aptuveni 185 metri. Tautā cirkulē 
nostāsts par to, kā cēlies kalna 
nosaukums — otrpus kalnam ir 
Ūgleņu ezers, kurā savulaik noslī-
dējusi baznīca un Ziemassvētkos, 
ja ezers nav aizsalis, var redzēt 
baznīcas gaismas un dzirdēt zva-
nu skaņas. Pašā kalnā uzbraukt 
sarežģīti un Aivars šajā kopainā 
saskatīja logu pie Dieva — tā arī 
izdomāja nosaukumu saimnie-
cībai, kurā šobrīd ir 34 zīdītāju 
govis jeb gaļas liellopi. Aivara un 
Skaidrītes ģimene dzīvo Viguļos, 
mājās “Vēsmas”. Vecākais dēls 
Jānis mācās 9. klasē, viņam ir 15 
gadu. Meita Antra iet 7. klasē, vi-
ņai — 13 gadu. Jaunākais bērns 
– sešgadīgā Anna – ir pirmssko-
las vecuma grupas audzēkne. Visi 
trīs apmeklē Aulejas pamatskolu. 

Mans sarunbiedrs neatbild 
tieši uz jautājumu, vai viņu ne-
satrauc tas, ka reiz bērni var 
aizbraukt peļņā uz ārzemēm? 
Viņš liek iedziļināties bērnu au-
dzināšanas jautājumos, jo tieši 
tur ir meklējama atbilde. 

Aivars: “Laukos nevienu mir-
kli neesmu atstājis sevi bez darba, 
vienmēr esmu sējis, pļāvis, turējis 
gan piena govis, kad tam bija iz-
devīgs laikaposms, gan sivēnmā-
tes, kad tirgū bija pieprasīti sivēni. 
Līdz ar krīzi un problēmām pien-
kopībā, aplecināju piena govis ar 
gaļas lopiem un pakāpeniski iz-
veidoju zīdītājgovju ganāmpulku. 
Saimniekot esmu sācis, kad Antra 
bija pavisam maza, savukārt dē-
lam bija aptuveni trīs gadiņi. Lai 
atvieglotu sievai mājas rūpes, 
dēlu uz visu dienu ņēmu līdzi trak-
torā, strādājot saimniecības lau-
kos. Līdzi paņemts ūdens, mīksts 
deķis un viņš neskaitāmas reizes 
modās un atkal aizmiga. Vasaras 
karstas, traktorā ielido gan muša, 
gan dundurs, kondicioniera nav — 
parastais “MTZ” markas rumaks. 
Tādā veidā no dienas uz dienu, 
sākumā tikai gulēja, pēc gada vai 
diviem palūdza pastūrēt. Pama-
zām apguva vienu lietu, tad otru, 
trešo un septiņos gados dēls jau 
pats atkabināja piekabi un palī-
dzēja piekabināt arklu, siena grā-
bekli un citus agregātus. Ar katru 
nākamo dienu dēls kļuva arvien 
vairāk izglītots traktorista specia-
litātē. Braucu art, sēt, pļaut vai 
kult – visur viņš bija klāt. Sākumā 
es viņu ņēmu līdzi, jo cita varianta 
nebija, pēc tam vairs nevarēju tikt 
vaļā, jo lauku darbi puikam iekrita 
sirdī. Varbūt pārāk agri ņēmu, var-
būt tieši otrādi — puikam vienmēr 
tehnika patikusi.”

— Vai tas rada pārliecību, ka 
dēls pēc skološanās atgriezīsies 
tēva mājās? Vai ir kaut kas cits, 
būtiskāks un svarīgāks, kas ļauj 
justies drošam par ceļu, kuru iz-
vēlēsies atvases?

— Es nekad un nevienam 
neteicu, ka zināšanas nav sva-
rīgas, ka vajag sevi realizēt tikai 
un vienīgi laukos. Pieaugušajiem, 
kuriem bērns pabeidz vidusskolu 

vai devīto klasi un kuri man jau-
tāja: “Aivar, ko tu iesaki – laist uz 
vidusskolu vai tehnikumu, laist uz 
augstskolu vai nelaist?” nekad ne-
teicu, ka nevajag laist. Es vienmēr 
esmu bijis par izglītību un tālākiem 
horizontiem. Domāju, ka tam, kurš 
ir izglītots un perspektīvs, nevajag 
sēdēt laukos un rauties no gais-
miņas līdz tumsai smagā darbā. 
Kad pats grib — tad ir citādi. Kad 
vecāki to uzspiež, var sabojāt jau-
no dzinumu, jauno stādiņu vai pat 
visu viņa dzīvi. 

Šķiet, dēlam bija desmit 
gadu, kad atbraucām no kapus-
vētkiem un pie mājas bija no-
pļauts hektārs zāles sienam. Ļoti 
labs laiks, atbraukuši ciemiņi, viss 
notiek, man laika nav. Pēkšņi pie-
nāk dēls: “Tēti, varbūt es varētu 
piekabināt traktoram grābekli un 
sadzīt sienu vālos?” Saku, liec 
klāt, jo zinu — dēls perfekti ap-
guvis traktora darbus. Bet neliels 
nemiers ir, ar vienu aci es vienal-
ga pieskatu, ko un kā dara. Palaist 
vienu pirmoreiz nedrīkst, otru un 
trešo reizi arī nedrīkst. Vecākiem 
jābūt atbildīgiem, to nekad nevar 
aizmirst. Viņš atbrauca no lauka 
viss putekļos, bet ļoti priecīgs – 
darbs paveikts. Noliek vietā grā-
bekli, viss kārtībā. Klāt vakars un 
vakarā parasti piekabinu trakto-
ram presi un braucu tīrumā, bet 
šoreiz pavisam nav laika. Dēls 
nepacietīgi raugās uz mani, kad 
tad es sēdīšos pie traktora stūres 
un tad: “Tēti, varbūt es varu pie-
kabināt presi?” Labi, piekabini! 
Un atkal pieskatu ar acs kaktiņu, 
ko viņš dara. Nu jau laiks presēt, 
bet arī jāpaspēj padzirdīt lopus un 
citus darbus paveikt. Dēls jautā, 
kad presēsim sienu. Saminstinos 
ar atbildi. “Bet varbūt es varētu?” 
viņš neliekas mierā. Man jau mute 
pavērās, lai sacītu “nē!”, bet ie-
skatījos viņam acīs, un, redzot 
dzirksti, to milzīgo vēlēšanos, at-
ļāvu. Domāju, tāpat esmu tuvu-
mā, tikai pabrīdināju, ja rodas kaut 
mazākā tehniskā ķibele, lai pats 
neko nedara. Kamēr tiku galā ar 
lopiem, viņš jau atbraucis mājās. 
“Cik ruļļu?” jautāju. “Desmit!” Ma-
lacis, paldies! Kādu dienu mans 
sievastēvs saka: “Vajadzētu sienu 
atbraukt sapresēt…” Saku, pa-
šam nav laika, lai ņem līdzi manu 
dēlu, viņš visu zina, kur kas at-
rodas. Pēc nedēļas sievastēvs ir 
klāt: “Znot, neticēsi, mazdēls pats 
presēja, mani nelaida klāt pie šī 
darba. Tikai pa ceļu pats ar trak-
toru pabraucu, uz tīruma mazdēls 
man saka: “Sēdies blakus, es pats 
presēšu!”

— Kāds sacīs, ka tas ir tikai 
viens veiksmes stāsts… 

— Viena lieta ir visādi ierobe-
žot bērnu, otra – ļaut darīt, bet ir 
jānoķer šī trauslā robeža: tu drīksti 
uzlikt viņam tik daudz, cik viņš spēj 
paveikt, es nekad mūžā nedotu dē-
lam strādāt ar tehniku, ja diendienā 
abiem kopā darbojoties es nebūtu 
guvis pārliecību, ka viņš prot ar to 
traktoru braukt, prot paveikt darbu, 
saprot drošības jautājumus un arī 
viņam pietiek spēka šim darbam. 
Daudzi vecāki visu palaiž pašplūs-
mā, to nedrīkst darīt. Otra nepa-
reiza lieta, ko daudzās ģimenēs 
piekopj, ir nemitīgi aizliegumi: to 
neaiztiec, to tagad nedrīkst, to pēc 

tam, kad paaugsies. Bet pēc tam 
viņam vairs nav interesanti, un tad 
jau ar varu mīļš nebūsi. Bērnam 
jau ir citas intereses, viņš izaudzis 
citā vidē, kurā pakārtojis savu per-
sonību. Turklāt tieši aizliegumi ne-
reti ir nelaimju cēlonis, kad bērns 
vienalga apmierina ziņkāri klusībā 
no vecākiem. 

Vēl viena epizode. Būtu ļoti 
labi saimniekot ar trīs govīm un 
četrām sivēnmātēm. Dēlam au-
got, sāku domāt, ka varbūt vajag 
paplašināties, jo paspēju vairāk, 
precīzāk dēls paspēja vairāk pa-
veikt un jau rīkojās kā īsts lauk-
saimnieks. Var audzēt aitas, var 
sivēnmātes, var attīstīt piena 
saimniecību. Katrā nozarē ir savi 
plusi un mīnusi, bet manā skatīju-
mā gaļas lopi ir perspektīvi mūsu 
laukiem un dabas apstākļiem. Viņi 
nav prasīgi, nevajag ideālu barī-
bu. Gaļas lopiem nav vajadzīga 
ferma, ka tikai ir ēdiens un ūdens 
padzerties. Ieguldījumi gaļas lo-
pos perspektīvi. Šodien saimnie-
cībā 23 pamatgovis un 10 teļi, 
kas dzimuši ziemas mēnešos un 
sasnieguši 7, 8, 9 mēnešu robe-
žu, kad tie jāatšķir nobarošanai 
vai atdošanai izsoļu namam. Pro-
tams, liellopa gaļas cena šobrīd ir 
katastrofa — līdz 90 centiem par 
dzīvsvara kilogramu ieguldījumi 
neatmaksājas. Dēls ir tas, kurš 
regulāri paskatās izsoļu nama 
mājaslapu internetā. Saku viņam: 
“Vajadzētu divus bullēnus nodot 
izsoļu namam. Paskaties, kas tam 
vajadzīgs.” Viņš visu man izstās-
ta. “Te būs lopiņu numuri — uz 
priekšu!” Bet viņš: “Tēti tas nav 
viss – mēs gribam divus realizēt, 
bet tur rakstīts, ka bezmaksas 
transports ir četriem. Tēti, nav labi 
pārdot divus!” Es biju pārsteigts, 
ka puika neatstāja bez uzmanības 
šo faktu! Kas viņu iemācīja? Dzī-
ve iemācīja!

Jā, varbūt man ir neticami 
paveicies ar to, ka dēls mani sa-
prot, es viņu saprotu, respektē-
jam viens otru. Bet visa pamatā 
ir mana vēlme atstāt viņu saim-
niecībā par mantinieku un tātad 
– ļaut dzīvot līdzi saimniecības 
izaugsmei. Šīs lietas ir tās, uz ko 
vecākiem būtu jāskatās, lai bēr-
ni vieglu prātu nelido projām. Es 
nesaku, ka tas ir viegli, tas ir ļoti 
smagi arī kā tēvam, kurš dēlam 
nepiedāvā neko labāku par sma-
gu darbu saimniecībā. Es nepie-
dāvāju ne vieglu darbu baltā krek-
liņā, ne spēļu automātus, ne citas 
izklaides. Bet varbūt to nemaz ne-
vajag? Esmu pārliecināts, ka at-
tieksme pret pagastu, pret skolu, 
pret saimniecību, pret darbu tēva 
saimniecībā aug tepat uz vietas 
dēlam kopā esot ar tēvu, ar māti, 
ar kaimiņu un citiem līdzcilvēkiem. 
Ielikt to visu bērnā, kad pašam gri-
bas kaut kādā īsā laika posmā, ir 
neiespējami. Ir jāaug līdzi, jo mī-
lestība, gribēšana strādāt un citas 
svarīgas īpašības nedzimst vienā 
dienā.

— Bet ko mūsdienās lau-
kos var darīt meitenes?

— Trīs bērni un trīs ļoti atšķi-
rīgi raksturi. Dēlu vajag uzaicināt 
palasīt grāmatu. Mednieku žur-
nālu – labprāt, kad runa par daiļ-
literatūru, ir jāpieliek pūles. Tajā 
pašā laikā Antra aizrautīgi lasa 
kopš viena pati sāka salikt zilbes. 
Viņa mēdz paņemt grāmatu, aiziet 
klusā vietā un lasīt – mūsdienās 
lasītkāri bērni ir retums. Šodien 
varu droši sacīt, ka viņas izlasīto 
grāmatu kalns ir milzīgs un mūsu 
pagasta bibliotēkā sen beigušās 
tās grāmatas, kas viņai šķiet inte-
resantas. Kad tētis brauc uz Krās- 
lavu, viņš ir arī kurjers, kurš at-

ved no centrālās bibliotēkas 
meitai grāmatas. Antrai ir bagāta 
valoda, viņai nav problēmu ar an-
gļu valodu, viņa brauc uz olimpi-
ādēm, meitene visas lietas pada-
ra ar maigumu, lielu atbildību, un 
viņa nav radīta kartupeļu laukam 
– es to labi apzinos. Tai pašā laikā 
viņa nevairās no kartupeļu rak-
šanas, puķu laistīšana un citiem 
lauku darbiem, bet es redzu viņā 
citu potenciālu, ko būtu žēl pazau-
dēt, jo jebkurš cits virziens ir tikpat 
cienījams kā lauksaimnieka darbs 
un otrādi. 

Savukārt sešgadīgā Anna 
nebaidās basām kājām aiziet līdzi 
tētim pie govīm, viņai nav bailes 
saplūkt ziedus pļavā, nav bailes 
aiziet līdzi kartupeļus rakt, viņa 
sēžas man blakus traktorā, pat 
vēlas pabraukt pie stūres. Jaunā-
kajai meitai ir milzīga apetīte uz 
strādāšanu, grāmatu tārps viņa 
nebūs. Annai patīk izskrieties un 
uzzīmēt emocijas uz papīra lapas. 
Kas tik nav zīmēts! Ziemā aizsū-
tījām viņas zīmējumu žurnālam 
“Ezis”, un tur tas ieguva godalgu 
kā mēneša labākais zīmējums. 
Prieks bija milzīgs.

— Atgriezīšos pie jautāju-
ma, ar ko sākām sarunu — vai 
jūs neuztrauc, ka reiz bērni var 
aizbraukt peļņā uz ārzemēm un 
tur arī palikt?

— Es par varītēm neatrunāšu 
un neturēšu, bet šodien redzu, ka 
saimniecība būs jādala uz pusēm, 
jo var izrādāties, ka ģimenē būs 
divi pretendenti saimniekot tēva 
sētā. Būtiski ir ļaut bērnam darīt 
to, kas viņa sirdij tuvs. 

— Cits iebildīs, ka viegli au-
dzināt, ja ir laba alga, saimniecī-
ba dod ienākumus un visu var 
atļauties. Vai tamdēļ, lai nosēdi-
nātu bērnu sev blakus traktorā 
un kopā darbotos vajag naudu?

— Galīgi bez naudas, bez ve-
cāku un vecvecāku atbalsta mēs 
neviens nevarētu iesākt daudzas 
labas lietas. Diemžēl šis faktors 
savu lomu dzīvē spēlē. Bet tas ne-
nozīmē, ka nav risinājumu. Ja nav 
traktora, ir augļudārzi, ir siltumnī-
cas, ir mazdārziņi, ir neskaitāmas 
iespējas mācīt augt kopā ar ģimeni. 
Mans piemērs nebūt nav vienīgais. 
Mums pagastā ir saimniecība, kas 
nav ne liela, ne spilgta, ne bagāta, 
ne sliktāka nekā manējā. Es runāju 
par Vorslovu ģimeni, kurā aug četri 
bērni. Puikas ir vienkārši unikāli, 
tas redzams jau no pirmajiem sa-
skarsmes mirkļiem. Viņi nav bīdā-
mi un stumdāmi, viņi ir auguši līdzi 
vecākiem saimniecībā, kur zina, 
kas ir darbs, un zina kā šis darbs 
jādara. Liels paldies šādiem vecā-
kiem, kuri ar minimāliem naudas 
līdzekļiem izaudzina lietaskokus! 
Divi šīs ģimenes puikas mācību 
gadu pabeidza, nekavējuši nevie-
nu mācību stundu! Ģimenē aug 
arī meita, invalīde kopš bērnības. 
Vārdu sakot, par šo ģimeni noteikti 
būtu vērts pastāstīt jūsu lasītājiem.

Juris ROGA, autora foto 

Prasme notvert trauslo robežu
Labāki dzīves un darba apstākļi ir katra sapnis, kura vadī-
ti daudzi pameta ģimenes Latvijā, lai dotos peļņā uz ārze-
mēm. Ja agrāk raupjo garozu izjuta mājās bez mammas vai 
tēta palikušie bērni, tad šodien nereti jāsaskaras ar pretējo 
– Latvijā paliek vecāki, peļņā aizbrauc viņu bērni. Kā aptu-
rēt jauno aizbraukšanu? Sarunai par šo tēmu caur savas 
ģimenes prizmu piekrita triju bērnu tētis, aulejietis Aivars 
Umbraško, kurš vada pagasta pārvaldi un strādā arī savā 
zemnieku saimniecībā “Dievlodziņi”. 

Laika periodā no 17.10.2014. 
līdz 24.10.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 56 no-
tikumi. Būtiskākie:
•	 18. oktobrī Krāslavā, Raiņa 

ielā 23 tika konstatēts, ka no 
pagrabtelpas pazuda trimme-
ris Sandri Garden. 20. oktobrī 
analoģiska zādzība tika konsta-
tēta Baznīcas ielā 6, kur pazu-
da laivas motors. Tika uzsākti 
kriminālprocesi, notiek vainīgo 
personu noskaidrošana.

•	 19. oktobrī Dagdā, veikalā 
Maxima 1962 .g. dzimušais vī-
rietis mēģināja nozagt degvīna 
pudeli.

•	 20. oktobrī Krāslavā tika aiztu-
rēts 1986. g. dzimušais vīrietis 
no kura tika izņemta apm. 2,5 
gr. nezināmas augu izcelsmes 
viela. Tika uzsākts kriminālpro-
cess, nozīmēta ekspertīze.

* * *

Krāslavas policija meklē 
bezvēsts pazudušo Jāni Vaičuku, 
dz. 1931. g., dzīvojošu Kalniešu 
pag., Krāslavas nov., kurš kopš 
2014. gada 13. augusta nav re-
dzēts, un nav zināma viņa atraša-
nās vieta. Lūgums visiem, kam ir 
jebkāda informācija par J. Vaiču-
ka atrašanās vietu, ziņot pa tālr. 
64603500; 65603409 vai griez-
ties tuvākajā policijas iecirknī. 

Krimināls, notikumi 

VUGD Latgales reģio-
na brigāde informē

(14.10.2014. - 27.10..2014.)

18.10. - Vienstāvu dzīvojamās mā-
jas dūmvadā dega sodrēji
 Dagdas nov., Ķepovas 
pag., Apaļi, Cīruļi

19.10. - Divu stāvu dzīvojamās mā-
jas dūmvadā dega sodrēji
 Aglonas nov., Aglonas pag., 
Aglona, Aloīza Broka iela

Uzņēmēju dienas 2014 
Daugavpilī – lielākā 

izstāde reģionā!
Š.g. 7.- 8. novembrī Daugav-

pilī norisināsies ikgadējā izstāde 
– gadatirgus „Uzņēmēju dienas 
2014”. Izstāde nemainīgi pulcē da-
žādu nozaru uzņēmumus.

Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kameras (LTRK) organi-
zētajā ikgadējā izstādē – gadatirgū 
uzņēmumiem būs iespēja palieli-
nāt savu konkurētspēju, prezen-
tējot jaunus produktus un pakal-
pojumus, savukārt iedzīvotājiem 
- uzzināt par noderīgiem pakalpo-
jumiem, produktiem.

Izstādes „Uzņēmēju dienas 
2014” mērķis ir veicināt Latgales 
reģiona uzņēmumu un to produktu 
atpazīstamību, kā arī sniegt iespē-
ju pašmāju ražotājiem, pakalpoju-
mu sniedzējiem un amatniekiem 
iegūt jaunus sadarbības partnerus, 
klientus, palielināt konkurētspēju 
un iepazīties ar jaunākajām aktu-
alitātēm nozarē.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 29. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Kaķi
10.25, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Aizliegtais paņēmiens
11.25 Latvija var! 
11.55 Skats no malas
12.25 Lielā lasīšana
13.00 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
14.05 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking 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 Pietura - Kuldīga
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 23.20 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Rūpes par tevi
12.30 Reģionālā attīstība Latvijā
12.50 LTV - 60
15.30, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.20 Eirokauss basketbolā
21.00 Kā darbojas Visums
21.50, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.20 Strongman Champions League 
2014 Latvia
0.10 Pēdējais liecinieks
1.00 Ēst, lai izdzīvotu
1.55 1000 jūdzes Kambodžā

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.40 Šodien novados
7.00, 2.50 900 sekundes

9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.20 Karamba!
10.00 Mf. Par mīlestību
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 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. Kur atrodas nofelets?
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Pūķi
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 1.30 Simpsoni 
9.00 Mf. Templiešu zudušie dārgumi 
III

11.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 3.05 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Vikingi 23.40 Mahinatori 
0.35 Uz robežas
2.25, 5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.10, 17.45, 0.50 Māja 2
8.00, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
9.00 Mf. Meklējot kapteini Grantu
10.20 Meistaru grāmata
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.30, 19.55 Radu būšana 
15.35 Comedy Club
18.50, 1.40 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mf. Tētis sprukās
23.00 Mf. Es vienmēr zināšu, ko jūs 
izdarījāt pagājušā vasarā

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule

8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 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, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Majora Sokolova 
hetēras
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.10 Mf. Petrovičs
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.00 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.35 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 R. Grigorijs

Ezerniekos izveidots celiņš 
un ierīkota laivu piestātne, bet Pi-
loru ozolu audzē tagad ir ar dro-
šības barjerām aprīkota speciāla 
laipa, atpūtas vieta un labierīcī-
bas. Abi objekti ir pieejami ceļotā-
jiem ar dažāda veida invaliditāti. 
Jaunā infrastruktūra uzbūvēta, 
realizējot projektu „Zaļie maršru-
ti bez šķēršļiem”, kura mērķis ir 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
īpaši aizsargājamo dabas teritori-
ju tūrisma objektos izveidot infra-
struktūru, kas dara tos pieejamus 
cilvēkiem ar dažāda veida invali-
ditāti, un veidot pozitīvu sabied-
rības attieksmi pret ceļotājiem ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Juris ROGA
Autora foto

Zaļie maršruti 
bez šķēršļiem

Rāznas Nacionālā parka teritorijā divās vietās pie Ežezera 
uzbūvēta dabas tūrisma infrastruktūra. 

28. oktobrī Ir iemesls!

Tādu sieviešu - varoņu, kuri 
rīko revolūcijas, - nav daudz. Prin-
cipā - tā ir pārsvarā vīriešu lieta... 
Un tas viss notiek tautas laimes 
vārdā... Bet nu labi. Šoreiz stāsts 
par par apbrīnojamu dāmu, kura 
iegājusi vēsturē, pateicoties savai 
nelokāmībai, nesamierināmībai, 
gribai un vaļsirdīgajai vēlmei pada-
rīt dzīvi taisnīgāku.

Vēsturnieki pa-
rasti meklē atbildes 
uz daudziem jautā-
jumiem, kas saistīti 
ar dažādu personību 
darbību, šo cilvēku 
bērnībā un jaunībā. 
Un daudzas atbildes 
slēpjas ģimenes īpat-
nībās. Taču par Mari-
jas Spiridonovas bēr-
nību praktiski nekas 
nav zināms. Kas bija 
par iemeslu tam, ka šī meitene, 
ģimnāziste, labākā skolniece, turī-
gu vecāku meita pēkšņi aizrāvās 
ar demokrātijas un sociālā taisnī-
guma idejām? Atbildes nav. Ir zi-
nāms tikai tas, ka 1901.gadā Maša 
Spiridonova (tolaik viņai bija 17 
gadu) bija viena no eseru partijas 
kaujas grupas aktīvākajām dalīb-
niecēm dzimtajā Tambovā.

1906. g. janvārī Marijai Spiri-
donovai tika uzticēts pirmais svarī-
gais uzdevums...Īstenībā meitene 
pierunāja partijas vadoņus atļaut 
izpildīt šo darbu tieši viņai. Ierēd-
nis, kuram eseri piesprieda nāves 
sodu, bija ārkārtīgi nelietīgs cil-
vēks... 

Gavrils Luženovskis, Viņa 
Majestātes uzticamais kalps, Tam-
bovas gubernatora padomnieks, 
advokāts, bija aizņemts ar zem-
nieku dumpja apspiešanu guber-
ņā. Izmeklēšanu par šo lietu viņš 
organizēja ātri un bez vilcināša-
nās. Zemniekus līdz nāvei sita ar 
nagaikām, spīdzināja un mocīja... 
Priekšniecības uzslavas vārdā 
Luženovskis bija gatavs uz visu... 
Par šo zvērisko „darbību” eseri arī 
vēlējās viņu iznīcināt...

Izpildīt šo spriedumu bija uzti-
cēts Marijai. Viņa dažas dienas iz-
sekoja gubernatora padomdevēju. 
Trīs dienas bija jādzīvo stacijas uz-
gaidāmajās telpās, un tad veiksme 
viņai uzsmaidīja...Padomnieks de-
vās kārtējā inspekcijā pa guberņu 
un ieradās dzelzceļa stacijā. Šeit 
viņu sagaidīja Spiridonova. Teroris-
te un atriebēja izšāva 5 reizes, un 
visi šāvieni sasniedza mērķi. Ses-
tais šāviens bija paredzēts viņai pa-
šai. Bet meitene paspēja tikai pielikt 

pistoli pie deniņiem. Šajā momentā 
viņu apdullināja gorodovojs...

Tālāk bija cietums, spīdzi-
nāšana, izvarošana... Par visiem 
briesmīgajiem pazemojumiem un 
ņirgāšanos, ko viņa izturēja cie-
tumā, Marija ziņoja tiem, kuri pa-
lika brīvībā... Piedzēries ziņvedis 
aplipināja viņu ar sifilisu, kazaki 

izklaidējās, viņu sitot 
ar ieroču laidnēm, bet 
pēc tam sagrāba aiz 
bizēm un vilka pa cie-
tuma pagalmu - kurš 
ātrāk... Viņa neizdeva 
nevienu skaņu... Mei-
tene klusēja, sākumā 
pat mēģināja smaidīt, 
bet drīz viņai vairs ne-
bija spēka... 

Marija saslima 
ar tuberkulozi... Tiesa 
piesprieda Spiridono-

vai nāves sodu, bet cars apžēlojās 
un pavēlēja piespriest mūža ieslo-
dzījumu katorgā. Tās dienas priekš-
vakarā Marija rakstīja māsai: „Ļoti 
sāp galva, pasliktinājās atmiņa, ir 
grūti loģiski izklāstīt domas, sāpes 
krūšu kurvī, dažbrīd asiņošana. 
Viena acs neko neredz, ar labo ausi 
nedzirdu. Pa visu ķermeni - rētas 
un asinsizplūdumi...” Vēstule nonā-
ca vairāku avīžu rīcībā. Uzliesmoja 
skandāls. Neviens neatcerējās par 
nogalināto ierēdni. Visi runāja par 
to, ka krievu cietumos valda vidus-
laiku tikumi. Skandāls varēja izpla-
tīties pa visu Eiropu... 

Neskatoties uz tuberkulozi 
un vispārējo veselības stāvokli, 
Spiridonovu steidzami izsūtīja uz 
Nerčinskas katorgu, tomēr režīmu 
viņai mīkstināja: uz darbu nedzi-
na, atļāva pasūtīt grāmatas, nēsāt 
savu apģērbu, saņemt sūtījumus. 
Bet no viņas gaidīja vēstules par 
„labiem” apcietinājuma apstākļiem. 
Marija neko labu par katorgu uz-
rakstīt nevarēja... Tāpēc jau pēc 
gada viņu pārcēla pie kriminālno-
ziedzniecēm... 

Katorga turpinājās līdz 1917.
gada februārim, pēc tam Mariju at-
brīvoja Kerenskis.

Pēc oktobra apvērsuma Krie-
vijā Marija Spiridonova aktīvi iestā-
jās par sadarbību ar boļševikiem, 
lai būtu iespējams glābt Krievijas 
zemniekus no boļševistiskā terora 
un šīs varas nespējas pārvaldīt 
situāciju valstī, neizmantojot iebie-
dēšanas metodes un masveida 
nogalināšanu.

„Sadarbība” turpinājās aptu-
veni gadu. Ļeņins, būdams valdī-
bas vadītājs, centīgi izvairījās no 

tikšanās ar Spiridonovu, jo viņam 
parasti trūka argumentu, bet strī-
dos virsroku vienmēr guva esere 
Spiridonova, un tas nevarēja ne-
kaitināt „proletāriešu revolūcijas 
līderi”. 

Kad boļševiki nolēma pa-
rakstīt Brestas miera līgumu, eseri 
neizturēja... Sadarboties ar „bandī-
tiem” vairs nedrīkstēja. Arī boļševi-
ki šajā laikā bija paēduši līdz kak-
lam, atbalstot šo „sadarbību”. Visi 
koalīcijas dalībnieki no Sociālistu 
revolucionāru partijas tika apcie-
tināti. Vienu gadu cietumā pie-
sprieda arī Spiridonovai... Tiesa, 
pavisam drīz izlaida... Pat tādiem 
neprincipiāliem un ciniskiem valsts 
vadītājiem bija neērti turēt cietumā 
Krievijas ietekmīgāko sievieti revo-
lucionāri - kā viņu dēvēja ievēroja-
mais amerikānis Džons Rīds savā 
slavenajā grāmatā. Spiridonovas 
ietekmi patiešām grūti pārvērtēt. 
Viņai juta līdzi un ticēja desmitiem 
miljonu krievu zemnieku. Cietu-
mā tika saņemti sūtījumi no visas 
Krievijas, kas bija adresēti Marijai 
Spiridonovai. Tā bija ne tikai līdz 
revolūcijai, bet arī pēc... 

Drīz vien Spiridonovu atkal 
apcietināja un viņa nokļuva cietu-
mā... Pēc kāda laika viņu atbrīvoja. 
Un tā – vairākas reizes... Visi gri-
bēja turēt viņu tālāk no politikas un 
tautas. Mainījās tikai viņas uzraugi 
un valsts līderi. Bet viņa pati bija 
neērta visiem. Tāpēc ka patiesi ti-
cēja tam, par ko runāja, bet melot 
nemācēja. Tambovas ģimnāzijā, 
kuru viņa beigusi ar izcilību, to ne-
mācīja.

1937. gadā Staļins viņu apcie-
tināja uz ilgāku laiku. Viņa rakstīja 
vēstules saviem augstu stāvoša-
jiem cietumsargiem: „Izrādiet hu-
māno attieksmi, nogaliniet mani 
uzreiz!” Nē... Viņu nenogalināja... 
Tikai 1941.gadā, kad Hitlera kara-
pulki sāka aktīvu uzbrukumu, Tulas 
VPP pārvaldē tika saņemta pavēle 
- iznīcināt Spiridonovu. Pavēli izpil-
dīja pats priekšnieks, Spiridonovu 
nav veduši tālu projām, spriedums 
tika izpildīts piepilsētas mežā... 

No 1906.gada janvāra līdz 
1941.gada septembrim Marija Spi-
ridonova pavadījusi brīvībā mazliet 
vairāk kā divus gadus. Visa viņas 
dzīve pagāja cietumos... Viņas 
metodes cīņā par taisnīgumu, pro-
tams, ir nosodāmas. Taču Marijas 
Spiridonovas personības spēks, 
centieni nodrošināt labāku nākot-
ni savai tautai un viņas drosme ir 
mūsu ievērības cienīgi... 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Marijas Spiridonovas – eseru līderes, revolucionāres un teroristes - 
dzimšanas diena
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CETURTDIENA, 30. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 12.05 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Kaķi
10.30, 13.35, 15.05 Top-Shop 
10.50 Sastrēgumstunda
12.40 Kas var būt labāks par šo?
13.15 Zebra
14.00 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
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 Pietura - Kuldīga
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 līdzņemšanai
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Automoto raidījums 
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50, 0.30 LTV - 60
15.30, 1.40 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.05 Kamerūna
20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.30 Ātruma cilts

PIEKTDIENA, 31. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 4.15 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.30, 16.15 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? 
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
2.05 Es varu būt premjerministrs
3.00 Sastrēgumstunda
4.05 Alternatīva izgāztuvei
5.00 Aculiecinieks
5.15 100 g kultūras

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 Pietura - Kuldīga
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 līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 2.35 LTV - 60
15.30, 5.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti
20.30 Anekdošu šovs 
21.00 Eiropa koncertos
21.55 Eiropas kinovakari

22.10 Mf. Melanholija
0.35 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Vairāk nekā vārdi
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas 18.00 Mf. Mīlestības ceļojums
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.00 Mf. Sarkanās gaismas
1.40 Mf. Romantika uz jumta
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 Pūķi
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 2.00 Simpsoni 
9.00 Mf. Tēti rīko nometni
11.05 Dzīves krustcelēs 
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.55 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Betija Vaita un vecie ērmi
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Mf. Mazais
22.45 Mf. Telefona būda
0.20 Mf. Tēti rīko nometni
5.00 CSI. Lasvegasa 
5.40 Čūska no 23. dzīvokļa

TV3+
7.05, 17.45 Māja 2
8.00, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
9.00 Meklējot kapteini Grantu
10.20 Mf. Beisbola laukums
12.20, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks?
13.30 Radu būšana 
15.35 Comedy Club
18.50, 1.20 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Madagaskāra
21.35 Mf. Gluži kā debesīs
23.40 Mf. Tētis sprukās 
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 noslēpumi
11.55, 22.25 Kriminal+
14.35 Majora Sokolova hetēras
18.50 Ziņas 19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.00 Mf. Neatkarības diena
1.25 Mūzika

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.35 Multfilmas 7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.45 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks 21.20 Balss
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Mf. Aktrise no Gribovas. 
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji 6.50, 14.05 Bernards
6.59 Laika prognoze
7.00, 13.20 Skatīties visiem!
7.55 Totālā izpārdošana

8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Anna Čapmane un viņas vīrieši 
21.50 Sieviešu noslēpumi
22.50 Vīru patiesība
23.50 Dīvaina lieta 0.40 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Gandi ģimenes lāsts
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, 2.30 Tiešais ēteris
20.00 Aiziet, lai atgrieztos
22.55 Speciālais korespondents
0.35 Mf. Pušķis

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 0.20 Ziņas
5.05 Mūsu rīts 8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Mācīties dzīvot
13.40 Laiks parādīs
15.15 Mf. Ziemas vakars Gagros
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks 19.00 Laiks
20.05 Melnbalts 21.10 Balss
23.15 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.20 Ziņas

22.10 Uz meža takas
22.40 Kā darbojas Visums
23.30 Autosporta programma 
0.00 Tavs auto
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 2.05 Zīlniece
6.45, 2.30 Šodien novados
7.00, 2.40 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Romantika uz jumta
11.45 Okšķeris
12.50 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.20 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
23.15 Mf. Nolaupītie
4.10 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Pūķi
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 1.55 Simpsoni 
9.00 Mf. Supervaroņu akadēmija
11.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
14.05 Radīti skatuvei 
15.05, 2.40 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 3.10 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela

22.00 Mf. G.I. Džo. Kobras sacelšanās
0.20 Kinomānija 
0.55 Overtime TV
5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.10, 17.45, 1.25 Māja 2
8.00, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
9.00 Meklējot kapteini Grantu
10.20 Mf. Beisbola laukums
12.20, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.25, 19.55 Radu būšana 
15.35 Comedy Club
18.50, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve 
22.10 Mf. Džampstrīta 21
0.20 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 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, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Majora Sokolova 
hetēras
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.05 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.35 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt! 9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 R. Grigorijs
23.25 Vakars ar I.Urgantu
0.50 Pirms tumsas iestāšanās
1.35 Zvaigžņu lietus
2.05 Mf. Au-au 5.10 Mūzika

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

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Krievu Rivjēra
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, 1.55 Tiešais ēteris
20.00 Aiziet, lai atgrieztos
22.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
23.40 Slepenie materiāli
0.30 Meklējiet sievieti

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 0.45 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 

Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies! 17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Māja ar lilijām
22.15 Ēdiens, ceļš, rokenrols
23.05 Mf. Laimīgi kopā. 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.15 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.20 Viss no jauna
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.40 Grūtas dienas vakars
0.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 21.45 Kulinārs
10.55, 20.35 Virtuozi
12.15 Karsts ūdens
12.35, 17.50 Universitāte
14.50 Pārlādēšana
16.50, 22.55 Taxi
19.55 Reālā pasaule
20.25 KENO 23.25 Hali gali

23.25 Vakars ar I.Urgantu
0.50 Politika 2.00 Mf. Katala
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 0.50 Izmeklētāji
6.55, 13.55 Bernards
7.09 Laika prognoze
7.10, 13.30 Skatīties visiem!
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
12.25 Pasaules noslēpumi 
14.15, 18.35 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Laika lielais noslēpums

23.55 Ziņas 24 0.25 112
0.50 Izmeklētāji

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 MIkrobu neredzamā vara
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, 2.10 Tiešais ēteris
20.00 Aiziet, lai atgrieztos
23.45 Civilizācijas mīklas
0.45 Mf. Meklējiet sievieti

ONT 
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 23.30 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Māja ar lilijām
22.10 Leģendas Live

22.50 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.10 Viss no jauna
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.20 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
22.45 Aktuāla intervija 0.00 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.45 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 21.50 Kulinārs
10.55, 20.40 Virtuozi
12.00 Augstāk par jumtu
12.35, 17.50 Universitāte
14.50 Reportieris
16.50, 22.55 Taxi
19.55 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
22.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Hali gali

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.50 Viss no jauna
16.20 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie 17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Rēgu bruņinieks
22.50 Baltkrievija attīstībā
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.45 Saška
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Kulinārs 10.50 Virtuozi
11.55 Karsts ūdens
12.15 Es gribu to redzēt!
12.55 Universitāte
15.10 Ir nu gan! 16.55 Taxi
18.00 Mf. Krēsla. Sāga. Rītausma. 2. 
daļa
20.00 Pie dabas ar Vitāliju Gumenu
20.25 KENO 20.30 Ekstrasensu cīņas
22.05 Reportieris
23.00 Mf. Identitāte

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.
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LAIKA ZIŅAS

29.10. 30.10. 31.10.
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Reklāma un sludinājumi

“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
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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
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SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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

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.

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

 SIA “IVI gāze”
Realizē ogļskābo gāzi un 

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

• Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

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

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

• Elastīgas cenas. Atlaides. 
• Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.

Tas notika Latvijas meistar-
sacīkstēs jauniešiem brīvajā cīņā, 
kas 17.-18.oktobrī tika organizētas 
Daugavpilī. 

Jevgēnija Tarvida audzēk-
nis - Artūrs Gončarenoks izcīnīja 
„zeltu” svara kategorijā līdz 35 kg. 
Šis augstākās proves apbalvojums 
Artūram ir sava veida kompensā-
cija pēc neveiksmīgā starta Jelga-
vas pilsētas atklātajās meistarsa-
cīkstēs. Tur mūsu sportists cīnījās 
par „bronzu”, bet piekāpās Krievi-
jas pārstāvim, un līdz ar to ierindo-

jās piektajā vietā. 
Daugavpilī Artūra bēdīgo pie-

redzi atkārtoja Aleksandrs Silibit-
kins, kurš uzstājās svara kategorijā 
līdz 59 kg. Viņš nonāca līdz pus-
fi nālam un cīnījās par trešo vietu, 
taču zaudēja pretiniekam.

Konstantīns Dombrovskis, kurš 
Jelgavā ieguva „bronzu” - atkārtoja 
šo rezultātu arī Daugavpilī, svara ka-
tegorijā līdz 42 kg. Sudraba medaļu 
izcīnīja Edgars Sadovskis. Tiesa, 
sacensties viņam vajadzēja grieķu 
romiešu cīņā, jo tikai šajā sporta vei-

dā svara kategorijā, kas pārsniedz 
85 kg, viņam bija pretinieki.

Nepalika bez medaļas arī 
mūsu vienīgā meitene, kura arī pie-
dalījās meistarsacīkstēs Daugavpi-
lī, - Anželika Jakuboviča. Viņa izcī-
nīja bronzas godalgu junioru grupā 
svara kategorijā līdz 48 kg. 

Latvijas 2014.gada čempio-
nāts ir noslēdzies, un Krāslavas 
cīkstoņi var lepoties ar ievērojamu 
sasniegumu - 6 augstākās proves 
apbalvojumiem. 
Valentīna SIRICA, autores foto.

Sports

Mūsu cīkstoņi aizņēma visu goda pjedestālu

Tradicionālajā slēpotāju kro-
sā šogad 19. oktobrī piedalījās 
vairāk nekā divi simti dalībnieku 
no dažādām pilsētām un nova-
diem. 

Mūsu Krāslavas slēpotā-

ji uzrādīja ļoti labus rezultātus. 
Elites grupā, 3 km distancē starp 
sievietēm pirmo vietu sīvā cīņā 
izcīnīja Krāslavas Sporta sko-
las audzēkne Natālija Kovaļova, 
starp jaunietēm (1997.-1998. g. 

dz.) 3 km distancē pārliecinoši 
pirmā bija Jolanta Konstantino-
viča, kura mācās Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolā, bet bron-
zas medaļu ieguva Krāslavas 
pamatskolas skolniece Snežana 
Jegorčenko.

Labus rezultātus starp jau-
nākajiem skrējējiem uzrādīja 
Edgars Labišs, kurš starp 51 
dalībnieku savā vecuma grupā 
ieguva sesto vietu, Sanitai Jako-
velei astotā vieta starp jaunāka-
jām meitēnem.

Slēpotāji turpina gatavoties 
ziemas sezonai un gaidīsim ar 
sniegu bagātu ziemu!

Ilona VANAGA, 
distanču slēpošanas trenere

Slēpotāju kross

Attēlā (no kreisās uz labo) Konstantīns Dombrovskis, Anželika Jakuboviča, Artūrs Gončarenoks un Edgars Sadovskis

Izsakām pateicību apbedī-
šanas birojam, piederīgajiem, 
paziņām un visiem, kuri pieda-
lījās mūsu dārgā Igora Stepa-
nova apbedīšanā. 

Māte un piederīgie 

PĀRDOD

PĒRK

Kad smaga sāpe saliec 
plecus un klusi vēji pāri 
kapu kalnam aiznes pē-
dējos atvadu vārdus PII 
“Pienenīte” kolektīvs izsa-
ka līdzjūtību Irēnai Ļaperei 
māmiņu kapu kalnā guldot.  

Norimst sāpes, izskan 
dziesma,
Apklust mātes valodiņa.
Dvēselīte aizgājusi,
Saules stariem apbirusi.

Šajā smagajā skumju un 
atvadu brīdī esam kopā 
ar Irēnu Ļaperi, māmulīti 
mūžībā pavadot.

LIZDA Krāslavas 
un Dagdas novadu 

arodbiedrības organizācija

Ne tavi soļi skan, ne balss, 
Kaut velti – sirds arvien vēl 
gaida.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Irēnai Ļaperei sakarā ar 
mātes nāvi. 

PII “Pienenīte” 2. grupas 
audzēkņi un viņu vecāki

riepas R13, lietotas 1 sezonu, 
komplekts - 50 €. Tālr. 26256376;
govis pēc izvēles. Tālr. 26126409;
teli (16 mēn.) - 50%Li, 400 €; 
rotora pļaujmašīnu 2.6 m, vaja-
dzīgs remonts. Tālr. 27534876;
sivēnus. T. 26450677, 26174487;
sivēnus. Tālr. 29129873;
kāpostus 0.20 €/kg. Tālr. 
26527904;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. Tālr. 27131681;
miltus, graudus, piena kvotas. 
Tālr. 29134527;
sausus dēļus, ķieģeļus, caurules. 
Viss lietots. Tālr. 29517757;
malku. Tālr. 29728133. 

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. Tālr. 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;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
malkas cirsmas. Tālr. 29499451;
“Golf IV” - 1.9 TDi, “VW Passat B4”- 
1.9 TDi, “AUDI A6” - 1.9, TDi, “AUDI 
A4” - 1.9, TDi. Tālr. 28658540;
bojātu auto (dīzelis) vai bez TA. 
Tālr. 22324274;
senlaicīgas dzintara (apaļu, 
ovālu un citas formas) krelles 
un rotaslietas. Lielus dzintara 
gabalus. Tālr. 28282963;
piena kvotas. Tālr. 26243196. 

DAŽĀDI
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
PĒRKU burkānus, PĀRDODU ai-
tas. Tālr. 29649744.
Pensionārs palīdzēs saim-
niecības darbos laukos. Tālr. 
20619335. 

Šī gada 3. novembrī plkst. 
18.00 Krāslavas mūzikas skolā 
(Rēzeknes ielā 6) notiks Raiņa, 
Rēzeknes un tām piegulošo 
ielu iedzīvotāju tikšanās ar no-
vada domes vadošajiem darbi-
niekiem. 

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

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

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

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

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.


