
“Turi Latviju dziļi 
ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko 
dārgumu, ko nedrīkst 
pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu 
zudīsi pats.”

Pieminēsim  ļaudis, 
kuri tālajā 1919. 
gadā izcīnīja  Latvijas 
 brīvību. 
Saglabāsim ticību 

savai valstij un tās 
 nākotnei!
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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!

Mūsu novads ir bagāts ar dažādiem 
talantiem, ko apliecina tradicionālā rudens 
vernisāža. Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs ik pēc diviem gadiem aicina vie-
tējos māksliniekus piedalīties noslēguma 
akcijā - radošo darbu izstādē. Šogad sa-

sniegts rekordliels dalībnieku skaits - 24 
gleznotāji, pieredzējuši otas meistari un 
debitanti. Laipni lūdzam!

Sīkāk - nākamajā numurā.
Alekseja GONČAROVA foto

Rudens 2014

Elektrību  šobrīd piedāvā 
trīs  tirgotāji,  

gatavojas vēl četri
Tirgus atvēršanas principi paliek ne-

mainīgi – iedzīvotājiem ir jāizvēlas sev 
piemērotākais piedāvājums, izvērtējot 
dažādu tirgotāju produktus. Elektroener-
ģijas piegādi mājsaimniecībām un valsts 
elektrotīklu uzturēšanu kā līdz šim no-
drošinās AS „Sadales tīkls”. Savukārt, lai 
kompensētu elektroenerģijas tarifu izmai-
ņas, valstij atsakoties no visiem iedzīvotā-
jiem subsidētā „Starta tarifa”, ir izstrādāts 
atbalsta mehānisms sociāli mazaizsargā-
tajām sabiedrības grupām – trūcīgajām, 
maznodrošinātajām personām un daudz-
bērnu ģimenēm.

Turpinājums 3.lpp

Elektroenerģijas tirgus 
 atvēršana

• Nelegālo robežas šķērsotāju skaits šogad 
strauji pieaudzis un robežsardzei trūkst vairāk 
nekā 236 cilvēku, sacīja Valsts robežsardzes 
priekšnieks, ģenerālis Normunds Garbars.

• Nākamā gada valsts budžetā papildus prioritā-
tēm varēs sadalīt virs 100 miljoniem eiro, teica 
fi nanšu ministrs Jānis Reirs.

• Svētdien, 9. novembrī, Vācijā ar vērienīgiem 
pasākumiem galvaspilsētā tika atzīmēta 25. 
gadadiena kopš Berlīnes mūra krišanas. Pasā-
kumos piedalījās simtiem tūkstošu cilvēku, bet 
svētdienas vakarā gaisā tika palaisti septiņi tūk-
stoši izgaismotu baltu balonu. Gaismas instalā-
cija tika sarīkota 15 kilometru garā posmā gar 
bijušā Berlīnes mūra trasi. Austrumvācijas va-
ras iestādes 1961. gadā uzcēla mūri starp Ber-
līnes austrumdaļu un Rietumberlīni, lai apturētu 
savu pilsoņu bēgšanu uz Rietumiem. Mūris pa-
stāvēja 28 gadus, divus mēnešus un 27 dienas. 

• Katalonijā simboliskajā balsojumā par neatkarī-
bu nobalsojuši 80,7% vēlētāju. Balsojumu orga-
nizēja brīvprātīgie, tajā bija tiesīgi piedalīties 5,4 
miljoni Katalonijas iedzīvotāju, kuri ir sasnieguši 
16 gadu vecumu.

• Pēc Krimas okupācijas vairākiem simtiem Uk-
rainas bruņoto spēku karavīru nācās nekavējoši 
pārvākties uz dzīvi citviet Ukrainā. Tagad daļai 
šo ģimeņu klājas ļoti grūti. Tādēļ Aizsardzības 
ministrija, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju 
LATO, tuvojoties Ziemassvētkiem, sākusi lab-
darības kampaņu. Tajā ikviens aicināts sarūpēt 
dāvanu šajās ģimenēs augošajiem bērniem.

Latvijā un pasaulē
Lāčplēša dienu Latvijā atzī-

mē par godu neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas uzvarai pār Rietu-
mu brīvprātīgo armiju jeb tā sauk-
to Bermonta karaspēku 1919. 
gada 11. novembrī. Pieminot šo 
notikumu, Lāčplēša dienā tiek go-
dināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Laika posms no 1918. gada 
18. novembra – Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienas – līdz 
1919. gada 11. novembrim – Rī-
gas atbrīvošanai no iekarotāju 
karaspēka – ir viens no sarež-
ģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai 
gan 1918. gadā tika pasludināta 
Latvijas neatkarība, valstī vēl aiz-
vien atradās vācu un krievu kara-
spēks, un tikai 1919. gadā, kad 
Latvijas Brīvības cīņu laikā ieka-
rotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva 
skaidrs, ka valsts ir atguvusi un 
nostiprinājusi savu neatkarību.

Bermontiāde ir ievērojama 
ar to, ka sākotnēji salīdzinoši 
nelielā Latvijas valsts armija ar 
ierobežotiem resursiem spēja 
sakaut skaitliski daudz lielā-
ko un labāk bruņoto Rietumu 
brīvprātīgo armiju. Kā galvenie 
Latvijas valsts armijas uzvaras 
iemesli tiek minēti – latviešu ka-
ravīru drosme un varonīgums; 

sabiedroto valstu sniegtais at-
balsts Latvijai; pretinieka armi-
jas iniciatīvas trūkums un sliktā 
kaujas organizācija.

Lāčplēša diena ir nozīmī-
ga arī ar to, ka 1919. gada 11. 
novembrī tika dibināts Latvijas 
valsts apbalvojums – Lāčplē-
ša Kara ordenis ar devīzi „Par 
Latviju”. Lāčplēša kara ordeni 
piešķīra Latvijas armijas kara-
vīriem, bijušo latviešu strēlnieku 
pulku karavīriem, kā arī ārzem-
niekiem, kuri piedalījās Latvijas 
Brīvības cīņās vai sniedza ie-
guldījumu un sekmēja Latvijas 
valsts nodibināšanu.

Lāčplēša diena
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Sāk atdzimt stikla 
 tradīcijas Līvānos

Šī gada pavasarī Līvānu 
novada pašvaldība startēja Lat-
gales reģiona attīstības aģen-
tūras izsludinātā VKKF mēr-
ķprogrammas „Latvijas valsts 
meži“ atbalstītā Latgales kultū-
ras programmas 2014 projektu 
konkursā ar projektu „Līvānu 
novada tradicionālo stikla ražo-
šanas tradīciju saglabāšana un 
stikla amatniecības attīstība”. 
Kā rezultātā, šoruden tika iegā-
dāta speciāla stikla karsēšanas 
krāsns un daži instrumenti, kā 
arī stikla atlaidināšanas krāsns. 

Rēzeknē būs  apskatāma 
vērienīga Latvijas 

 naudas dizaina izstāde

18. novembrī Latgales vēst-
niecībā GORS tiks atklāta unikā-
la multimediāla izstāde “Naudas 
dizains. PIN kods”. Tajā līdz pat 
2015. gada 15. februārim varēs 
iepazīt vairāk nekā 20 gados 
paveikto lata banknošu, monētu 
un tagad arī Latvijas eiro monē-
tu dizaina veidošanā. Izstādes 
mājaslapa ar aktuālo informāciju 
un grupu pieteikšanās iespējām 
– www.naudasdizains.lv. Īpaši 
aicinātas skolu grupas – izstādē 
darbosies gidi un radošā darbnī-
ca, tā ka būs interesanti un izzi-
noši mazākiem un lielākiem sko-
lēniem no vispārizglītojošām un 
jo īpaši – mākslas skolām.

Latvijas Pensionāru federā-
cijas domes sēdē pieņemta re-
zolūcija, kurā pensionāri aicina 
valdību pārskatīt pensiju indeksā-
cijas kārtību, mazināt birokrātiskā 
aparāta slogu, samazināt PVN 

pārtikas precēm, medikamentiem 
un komunālajiem pakalpojumiem 
un atcelt nekustamā īpašuma 
nodokli pensionāra vienīgajam 
mājoklim. 

Federācijas domes sēdē 1. 

novembrī pulcējās ap pieciem 
simtiem pensionāru, tostarp arī 
no Krāslavas novada. Sēdei bija 
dots nosaukums „Ko mēs gaidām 
no 12. Saeimas un valdības”. 
Pensionārus uzrunāja federāci-

jas priekšsēdētājs Andris Siliņš, 
kuru tikko ievēlēja Saeimā no 
Zaļo un Zemnieku savienības. 
“Kā zināms, Latvijas republikā 
turpat 80% pensionāru saņem 
pensijas, kas ir mazākas par šo-
brīd valstī noteikto minimālo algu, 
un tādēļ ir pilnīgi saprotams, ka 
lielākās daļas pensionāru vēlme 
ir saņemt lielāku pensiju, tādējādi 
risinot savas sasāpējušās problē-
mas, kuru diemžēl ar katru dienu 
parādās arvien vairāk,” norādīja 
Siliņš. Antons Ločmelis no Latga-
les aicināja pārtraukt ieturēt ienā-
kuma nodokli no pensijām, kas ir 
mazākas par iztikas minimumu. 
Pie pensionāriem bija ieradušies 
piecu Saeimā ievēlēto partiju pār-
stāvji, izņemot “Vienotību”.

Priekšlikumus pensionāri 
nosūtīja valdībai, valsts preziden-
tam un visām Saeimas partijām.

Pagājušajā ceturtdienā LR 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvi-
čs (partijas „Vienotība” pārstāvis) 
paziņoja, ka viņš ir gejs.Un tajā 
pašā vakarā apstiprināja, ka viņa 
tvitera konts nav uzlauzts un tajā 
rakstītais ir patiesība. Ministrs ir 
pārliecināts, ka viņa atzīšanās 
izraisīs īstu histēriju, bet gatavs 
cīnīties. 

Viens no pirmajiem ir atsau-
cies Rīgas mērs Nils Ušakovs. 
„Godīga rīcība. Apsveicami. No-
vēlu veiksmi darbā un privātajā 
dzīvē!” tā rakstīja opozīcijas par-
tijas „Saskaņa” līderis. E.Rinkēvi-
ču atbalstīja partijas biedri - Ilze 
Viņķele, Aleksejs Loskutovs, po-
litoloģe Iveta Kažoka un daudzas 
citas sabiedrībā zināmas perso-
nas. 

Kungi ilgāk gaidīt vairs ne-
varēja. 25.oktobrī Rīgā notika 
gājiens tradicionālas ģimenes 

atbalstam. Ar plakātiem „Ģimene 
ir tētis, mamma un bērni”, „Gad-
simtiem pārbaudītas vērtības” ie-
dzīvotāji gāja no Kongresu nama 
līdz Saeimai, aicinot deputātus 
pieņemt grozījumus Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likumā. Valsts 
prezidents Andris Bērziņš uzsvē-
ra, ka stingri jāievēro Satversmes 
110.pants, kas nosaka, ka valsts 
aizsargā un atbalsta laulību - sa-
vienību starp vīrieti un sievieti.

Mani nepavisam neinteresē 
Ārlietu ministra personiskā dzīve. 
Taču es neesmu pārliecināta, ka 
viņam ar savu atzīšanos ir vērts 
lepoties. Toties nešaubos: Edga-
ra Rinkēviča rīcība izraisīs lielu 
rezonansi mūsu sabiedrībā. Un 
laiku, kas būs veltīts šī jautājuma 
apspriešanai, politiķi izmantos 
saviem mērķiem. To mēs esam 
pieredzējuši ne vienu reizi vien... 

Valentīna SIRICA

Kurš ar ko lepojas

Ilze Andžāne šobrīd studē 
LU bakalaura programmā „Politi-
kas zinātne”. Brīvajā laikā aizrau-
jas ar saksofonspēli, dejošanu, 
fotografēšanu, aerobiku, galda 
spēlēm. Par sevi stāsta: „Esmu 
apķērīga un izpalīdzīga meitene, 
kurai piemīt latgaliskais šarms. 
Man patīk sevi provocēt un pār-
baudīt, uz ko esmu spējīga. Ne-
laižu garām iespējas, kurās sevi 
varu pilnveidot profesionāli. Bieži 
vien alkstu mieru, tāpēc sveši nav 
dārza darbi – tie palīdz atbrīvo-
ties no ikdienas steigas, darbiem 
un domām.

Pašlaik darbojos LU teātrī, 
izmantoju LU sporta iespējas, ie-
saistos sava dzimtā novada paš-
valdības dokumentu uzlabošanā 
kā brīvprātīgā un veicu darbiņus 
Latvijas Politologu biedrības labā. 
Visnotaļ liela aizraušanās man ir 
sporta pasākumu apmeklēšana.

Stipendijas iegūšana vairo 
ticību un paļāvību saviem spē-
kiem un spējām. Kristapa Mor-
berga stipendija ir kā atzinība par 
paveiktajiem akadēmiskajiem un 
sabiedriskajiem darbiem un moti-
vācija pilnveidoties, izglītoties un 
kļūt par LU vizītkarti.”

Par LU Fondu
LU Fonda mecenātu stipen-

dijas 2014./2015.akadēmiskajā 
gadā ir ieguvuši 115 studenti no 
LU, Rīgas Tehniskās universitā-
tes, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes, Rīgas Stradiņa uni-
versitātes, Latvijas Kultūras aka-
dēmijas, Rīgas Tehniskās kole-
džas par kopsummu 265 529.34 
eiro.

Visi stipendiju ieguvēju vārdi 
atrodami LU Fonda mājas lapā: 
www.fonds.lv/zinas/t/29776/

K. Morberga stipendiju  ieguvusi 
KrāslavasValstsģimnāzijasabsolvente

Kopš 2001.gada Latvijas Universitātē (LU) tiek piešķirtas 
visu laiku lielākā universitātes mecenāta Kristapa Morber-
ga stipendijas izcilniekiem, vienu no 15 stipendijām 2 200 
eiro apmērā izdevies iegūt LU Sociālo zinātņu fakultātes 
studentei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas abiturientei Ilzei 
Andžānei. 

Pensionārurezolūcijaarpriekšlikumiem

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks: “Videonovērošanu pilsētā 
mēs attīstīsim, jo tā dod vēlamo 
efektu un par šo jautājumu esam 
runājuši arī ar policijas pārstāv-
jiem. Gribam startēt diezgan lielā 
projektā, kurā piedalītos Latgales 
pašvaldības ar savu līdzfinansēju-
mu un vienkāršoti varētu sacīt, ka 

tiktu izveidots centrs, kurā zinātu, 
kādas mašīnas iebrauc pilsētā, 
kādas — izbrauc, cikos izbrauc 
utt. Citreiz nedarbus paveic arī ie-
braucēji, ne tikai vietējie iedzīvotā-
ji. Ja tas projekts netiks atbalstīts, 
jebkurā gadījumā papildināsim vi-
deonovērošanu Krāslavā. 

Atgriežoties pie Siena ie-
las – tajā vietā pie avotiņa mēs 

grasāmies uzlabot Siena ielas 
ceļa plātni. Esam saskaņojuši ar 
iedzīvotājiem, kuri tur dzīvo, ka 
autotransporta iebraukšanu mēs 
neliegsim, bet braukt cauri nebūs 
iespējams. Šis ir šaurs, nelīdzens 
un bīstams ielas posms, seviš-
ķi ziemas apstākļos. Piebildīšu, 
kopš pilsētā sākām ceļa ātrum-
vaļņu (t.s. „gulošo policistu”) iz-
vietošanu ielās, lai uzlabotu sa-
tiksmes drošību, esam saņēmuši 
jau trīs iedzīvotāju pieprasījumus 
pēc tiem citās vietās, kur to vēl 
nav, jo diemžēl ne visi šoferi ir 
kārtīgi braucēji.”

Juris ROGA

Vai Krāslavas novada dome attīstīs videonovērošanu 
pilsētā, un kad videonovērošanas kameru redzeslokā 
nokļūs Siena ielas posms avotiņa tuvumā, lai varētu 
fiksēt tās automašīnas, kuru šoferi neievēro ceļa zī-
mes un īsina šeit ceļu, pārkāpjot ceļu satiksmes no-
teikumus?

Jautājums – atbilde

Latgales ziņas
 „Ražots  Latgalē”

TP SOLO un Daugavpils 
pilsētas dome aicina apmeklēt 
tirdziņu „Ražots Latgalē”. Tirdz-
niecības parka SOLO 2. stāvā 
būs unikāla iespēja iegādāties 
preces, kas ir roku darbs  un ie-
robežotā daudzumā. Tās nav sa-
stopamas citos veikalos. Sešas 
dienas nedēļā, izņemot pirmdie-
nu, visu novembri un decembri 
tirdzniecības parka SOLO 2. 
stāvā jūs gaidīs Latgales gaļas 
un maizes izstrādājumu, dabīgo 
linu un kaņepju eļļu, medus un 
aromātisko zāļu tēju ražotāji, acis 
priecēs medus sveces, iesala 
alus, mājas vīns un augļu sulas, 
suvenīri un daudz kas cits.

Pēc visa spriežot, valstī tiek gatavota augsne, lai pieņem-
tu viendzimuma pāru laulību legalizācijas likumu. Tūlīt pēc 
Igaunijas, kur šo likumu atbalstīja parlaments un parakstī-
ja prezidents Tomass Hendriks Ilvess. Igaunijā tas stāsies 
spēkā 2016.gadā.

6. novembrī Latvijas Nacio-
nālās Bibliotēkas jaunajā ēkā no-
risinājās Latvijas Veselības nedē-
ļas jeb MOVE Week noslēguma 
pasākums. Tā laikā notika serti-
fikātu pasniegšana visiem Kus-
tību aģentiem, kā arī paziņotas 

aktīvākās novadu pašvaldības, 
kas saņēma naudas balvas spor-
ta inventāra iegādei. Uzvarētāji 
tika noteikti vairākās kategorijās, 
atkarībā no iedzīvotāju skaita. 
Krāslavas novads starp lieliem 
novadiem izcīnīja 2. vietu.

Veselībasnedēļasaktīvākāspašvaldības
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— Jauns saraksts jau gatavs 
un tajā ir vairāki svarīgi punkti, 
sagrupēti pēc prioritātēm. Visu-
pirms mums nepieciešams veikt 
dzeramā ūdens atdzelžošanas 
iekārtu nomaiņu Mariampoles 
ciematā, kurp savulaik tika pār-
vestas iekārtas no Andrupenes, 
jo šeit vajadzēja izvietot daudz 
jaudīgākas. Tagad arī Mariampo-
lē ūdens analīzes ir sasniegušas 
kritisko rādītāju un jārīkojas. Sāk-
sies Eiropas projekti, varbūt kādu 
daļu mūsu vēlmju varēs realizēt 
caur tiem. 

Nākamā svarīgā lieta – garā-
žas būvniecības pagasta pārval-
des transportam, lai šoferi varētu 
novērtēt sava transporta tehnisko 
stāvokli un uz vietas veikt sīkus 
remontdarbus. Mums ir divi au-
tobusi un divas vieglās automa-
šīnas, traktors ar inventāru un šo 
tehniku šodien droši var uzglabāt 
tikai darbinieku dzīvesvietā. 

Vēl ir ļoti nepieciešams pa-
matskolas sporta zāles kosmē-
tiskais remonts un apkures sistē-
mas rekonstrukcija. Zālē diezgan 
vēsi, lai gan skolā ir silti un jā-
meklē problēmas risinājums. Ar 
būvvaldes speciālistiem par šīm 
lietām esam runājuši. Ja nebūs 
iespēju ieceri realizēt ar projektu 
palīdzību, tad apkures sistēma 
būs jāsakārto pa daļām, jo tā ir 
ļoti svarīga.

Gribas ierīkot Andrupenes 
ciema ielu apgaismojumu. Šodien 
centrā ir izgaismoti daži punkti – pie 
mājām, pie pagasta, pie skolas kur-
tuves, pie tautas nama, pagrie-
zienā, kur beidzas Dagdas iela 
un sākas Skolas iela, uz Dzegu-
zes kalna, kur ir ozolu birzs. Šis ir 
sens sapnis — izgaismot Skolas, 
Dagdas, Nākotnes un Ezernieku 
ielu. Ja nebūs šādas iespējas, 
tad vismaz Skolas ielu, pa kuru 
vietējie bērni iet uz skolu. 

Ir iecere iztīrīt un padziļināt 
lielo dīķi Andrupenes centrā, iz-
veidot atpūtas vietu ciemata ie-
dzīvotājiem. Šī iecere varētu tikt 
realizēta caur kādu projektu, ja 
viss novads kopumā atrastu 
iespēju iekļauties kādā labie-
kārtošanas projektā. 

Pie Andrupenes tautas 
nama būtu vajadzīga brīv-
dabas skatuve. Savulaik ar 
cementu esam palabojuši 
pašu skatuvīti, bet ar to 
ir par maz. Vajag bru-
ģētu vietu brīvdabas 
izrādēm un pasāku-
miem, lai var izvie-
tot solus, lai Līgo 
svētkus var svinēt 
pie tautas nama, kur 
var droši iznest laukā 
aparatūru un ātri pa-

slēpties no lie-
t u s . 

Šobrīd nākas dejot pie auto pie-
turas.

Skolas ielā laika gaitā sabru-
cis gājēju celiņš, būtu vajadzīgs 
jauns bruģis arī Dagdas ielā, un 
PII “Avotiņš” celiņi arī ir ļoti sliktā 
stāvoklī. Mums ir jauns traktors, 
piekabe, nupat saņēmām arī 
sniega lāpstu, bet vēl gribas iegā-
dāties pļaujmašīnu pagasta ceļ-
malu appļaušanai un mucu dūņu 
atsūkšanai attīrīšanas iekārtās 
un avārijas seku likvidēšanai.

Ir vēlme iekārtot tirdzniecī-
bas vietu ciemata centrā, lai ie-
dzīvotāji var ērti tirgot savu izau-
dzēto produkciju. 

Nepieciešams rekonstruēt 
ieeju Andrupenes pagasta pār-
valdes ēkā, pielāgojot to cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. 
Caur esošajām durvīm šie cilvēki 
ēkā nevar iekļūt, bet ir iespēja ie-
eju izveidot autostāvvietas pusē, 
loga vietā un esošo atstāt kā re-
zerves ieeju. 

Vēlamies ierīkot hokeja lau-
kumu pie pagastmājas aiz tūjām, 
vietā, kur bija izveidots spēļu lau-
kums bērniem, bet tas vairs ne-
tiek izmantots šim mērķim. Vietu 
var pielāgot hokeja laukumam: 
vajag ierīkot žogu, nocementēt 
pamatni, lai uzlietu ūdeni ledum, 
ierīkot apgaismojumu. 

Andrupenes hokeja koman-
dā trenējas daudzi vietējie, ko-
mandai jau top krekliņi, kas būs 
nacionālajās krāsās. Treniņiem 
mūsu hokejisti izmanto Zundu 
ezera ledu. 

Bijušajā kurtuvē pie tautas 
nama gribam ierīkot galdnieku 
darbnīcu. Mēs šo darbu paveik-
sim saviem spēkiem. Kad būvē-
jām šķūni, salabojām arī jumtu 
kurtuvei – abas ēkas ir savieno-
tas. Jau pievedām smiltis, tagad 
jāuztaisa grīda. Pavasarī ieliksim 
logus, kur ir izsisti biezā stikla 
bloki. Iekārtas ir saglabājušās no 
sovhoza un pagasta pašvaldī-
bas laikiem. Mēs arī tagad kaut 
ko paši pielabojam, bet darbnīca 
vajadzīga, lai varētu remontēt 

mēbeles un citas koka kons-
trukcijas. 

— Dažos pagastos 
cilvēkiem piedāvā nebi-
jušus sociālos pakalpo-
jumus: dušu, veļas maz-

gāšanu un tamlīdzīgus. 
Kaut kas no tā ir pie-

ejams Andrupe-
nē?

— Mums bija iespēja izmaz-
gāt veļu tā saucamajā pansionā-
ta mājā, bet pakalpojums neguva 
pietiekamu atsaucību. Tur tagad 
uzglabājam humānās palīdzības 
mantas. Krāsnis iekurinām reti, 
tāpēc veļas automātu drošības 
pēc aizvedām glabāšanai uz feld- 
šeru vecmāšu punktu. Dušas 
mums nav, bet darbojas neliela 
pirts, kas bija paredzēta pansio-
nāta iemītniekiem. Arī pirtiņa ne-
bija pieprasīta, lai gan vajadzības 
gadījumā to varētu saremontēt 
un izmantot. Var sacīt tā, ka šāda 
veida sociālajiem pakalpojumiem 
mūspusē ir niecīgs pieprasījums, 
varbūt ar laiku kaut kas mainī-
sies, bet pagaidām iedzīvotāji 
nav vērsušies ar lūgumiem, ka vi-
ņiem vajag tādus pakalpojumus. 

— Pirms kāda laika “Ezer-
zemē” bija informācija, ka Dag-
das iedzīvotāji var saņemt asi-
nizācijas pakalpojumu. Bet arī 
laukos ir tualetes, kuru bedres 
ir jāizsūknē un saturs jāizved 
uz attīrīšanas iekārtām. Ko da-
rīt?

— Traktors ar mucu ir vietē-
jā kooperatīvā, un cilvēki pērk šo 
pakalpojumu. Arī kokaudzētava 
ir iegādājusies mucu, varbūt arī 
viņi veiktu šādu pasūtījumu. Es 
gan ļoti gribu, lai tādu pakalpoju-
mu varētu sniegt pagasts. Dagdā 
pirkt šo pakalpojumu ir nesaprā-
tīgi ceļa izdevumu dēļ. Bet šī pa-
tiesi ir sāpīga problēma. Vienu 
atsevišķu neliela tilpuma bedri 
neizved, parasti sagaida lielāku 
pasūtījumu skaitu, lai efektīvāk 
izmantotu tehniku. Cilvēkiem ir 
jāpielāgojas pakalpojuma snie-
dzējam, ja nav citas iespējas.  

— Andrupenes pagastā 
ir arī vairākas daudzdzīvokļu 
mājas gan Andrupenē, gan Ma-
riampolē (katrā trīs šādi nami). 
Kā tajās atrisināts apkures jau-
tājums?

— Mums nav daudzdzīvokļu 
namu centrālapkures, iedzīvotāji 
savos dzīvokļos ierīkoja krāsns 
apkuri, un katrs gādā malku pats. 
Vēl viena vienstāvu māja ir Ka-
zimirovā, kur vienā spārnā bija 
pasts. Arī tur ir krāsns apkure.

— Starp citu, kā tagad Ka-
zimirovā tiek izmantotas tel-
pas, kurās savulaik bija pasts?

— Izremontējām un pie-
šķīrām vienai ģimenei dzīvokli. 
Andrupenē pasts savulaik pār-
cēlās no lielās ēkas uz mazākām 
telpām. Lielo pasta ēku centrā 
privatizēja zemnieku saimniecība 
“Daira”, kas nodarbojas ar ma-
zumtirdzniecību un lauksaimnie-
cību. Bet pati ēka šobrīd netiek 
izmantota — stāv tukša.

— Turpinot ēku tēmu – kad 
oktobra sākumā Pumpuru vi-
dusskolā Jūrmalā iebruka ie-
karamie griesti, Izglītības kva-
litātes valsts dienests atzina, 
ka bērni ēkā atrasties nedrīkst, 
jo tas nav droši. Cik droši esat 
par savām ēkām?

— Nesen pie mums bija 
ieradies novada būvval-
des vadītājs apsekot visas 
pašvaldības ēkas. Kopā 

izstaigājām un apskatījām 
pamatskolu, tautas namu, 
bērnudārzu, pagasta ēku, 
Andrupenes lauku sētu – vi-
sos objektos viss ir kārtībā. No 

sabiedriskajām ēkām 
nebijām vienīgi baz-
nīcā, kas ir draudzes 
īpašums un viņi paši 
lemj, kā rīkoties. 

— Paldies par 
interviju!

Juris ROGA
Autora foto

Lauku dzīves aktualitātes
Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Melānija Rudavina 
ir izsvītrojusi daudzus punktus no pērnā gada ieceru sa-
raksta, jo tās tika realizētas. Kādas ir jaunās ieceres, kuras 
gribas realizēt nākamgad?

«Visā visumā, par cik Izvaltas 
pagasts ir latvisks, tas atbalstīja 
visas aktivitātes. Viens no cilvē-
kim, kurš bija pret visām aktivi-
tātēm bija Jakovels Jāzaps. J. 
Jāzaps skrēja pie Eleonoras Dun-
dures iebaidīt un atturēt sakot, 
«Jūs tiksiet Sibīrijā, jūs neziniet, 
kas ir karš», tomēr Eleonora at-
bildeja: «Ļoti labi, lai mani sūta uz 
Sibīriju, mans tēvs gāja bojā Sibī-
rijā, man nav bail». Turpretim viņa 
dēls Leons bija par Tautas Fronti, 
kā arī par Baltijas ceļu. Dažus ga-
dus vēlāk, augustā, Izvaltas aktī-
visti kurināja  ugunskuru sakarā ar 
Baltijas ceļa jubileju. Dziedāja pat-
riotiskās dziesmas, gāja ar karogu 

Z. Gaveika, E. Jaķimova – Dundu-
re, Ingūna Jaķimova, I. Delvere, 
L. Jemeļjanova. Par ugunskuru 
parūpējās Valentīna Japiņa. Lai 
parādītu sarkanbaltsarkanajam 
karogam godu, tas tika nodots no 
rokas rokā. Brīnumainā kārta pir-
mais, kurš vēlējās paturēt šo ka-
rogu bija Lielā Tēvijas kara dalīb-
nieks Vladislavs, kurš bija karojis 
PSRS pusē, tomēr E. Jaķimovas 
– Dundures bijušais kaimiņš Stiv-
riņš Jāzeps nobijās, paslēpās un 
neņēma karogu rokās.

Jakovels Jāzeps vēlāk iz-
pļāpājās, ka arī apvērsuma gadī-
jumā, ja pēkšņi Maskavā Kremlī 
Gorbačovu gāzīs (1991.), tad arī 
Izvaltas aktīvistiem bija paredzēts 
uzlikt rokudzelžus, tajā skaitā bija 
E. Jaķimova, I. Delvere, L. Ja-
piņa, J.Pogumirskis, S.Stivriņa. 
Šiem cilvēkiem bija paredzēta 
vieta Sibīrijā, viņi nebaidījās. Pēc 
E. Jaķimovas – Dundures teiktā: 
“Baltijas ceļš, kurā  cilvēki sade-
vās rokās no Tallinas līdz Viļņai 
bija mācība arī citām pasaules 
tautām, kas cīnās par valstisko 
neatkarību, jo spēks ir vienotībā. 
Baltijas ceļš bija paraugs, kā var 
stāties ar gara spēku pret kara 
spēku. No tā tagad mācās arī Uk-
raiņu tauta.”

Stāstu iesniedza 
Madara-Vineta STIVRIŅA

Turpinājums sekos

Izvaltieši stāsta par Baltijas ceļu

Eleonora Dundure – Jaķimova

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Gada sākumā gatavību tirgot 

elektroenerģiju bija izteikuši četri 
tirgotāji, savukārt šobrīd – jau 
septiņi, no kuriem trijiem – AS 
„Latvenergo” (ar „Elektrum” pro-
duktu līniju), SIA „Baltkom” un 
SIA „WIN Baltic” – jau ir spēkā 
esoši piedāvājumi, savukārt pā-
rējie tirgotāji ar saviem elektrības 
piedāvājumiem iepazīstinās līdz 
gada beigām vai nākamajā gadā.

„Tirgotāju interese par 
elektroenerģijas tirdzniecību 
mājsaimniecībām liecina, ka 
konkurence ir un kļūst aizvien 
sīvāka. Tā ir laba ziņa patērētā-
jam – elektrības tirgotājiem būs 
jāpiedāvā lietotājiem elektrība 
un citi pakalpojumi konkurences 
apstākļos par iespējami zemā-
ko tirgus cenu vai komplektā ar 
citiem mājsaimniecībām node-
rīgiem pakalpojumiem. Lielākā 
iedzīvotāju daļa iekļaujas zemā-
kajā elektrības patēriņa grupā – 
līdz 200 kWh mēnesī, savukārt 
visasākā cīņa starp tirgotājiem 
būs par klientiem ar vidēju un lie-
lu elektroenerģijas patēriņu – no 
200 kWh līdz 600 kWh mēnesī un 
vairāk. Tāpēc īpaši aicinām šos 
klientus laicīgi iedziļināties tirgo-
tāju piedāvājumos un vērtēt tos, 
meklējot sev izdevīgāko,” uzsver 
AS „Sadales tīkls” valdes loceklis 
Ilvars Pētersons.

Lai atbalstītu sociāli mazaiz-
sargātās sabiedrības grupas, li-
kumdošanā paredzēts finansiāls 
atbalsts daudzbērnu ģimenēm, 
kuras no 1. janvāra katru mē-
nesi 300 kWh varēs iegādāties 
par pašreiz spēkā esošo „Star-
ta tarifu”. Savukārt trūcīgām un 
maznodrošinātām personām tiks 
saglabāta iespēja katru mēnesi 
iegādāties 100 kWh par minēto 
tarifu. 2015. gadā valsts noteikto 
atbalstu īstenos AS „Latvenergo”. 
Turpmāk valsts sludinās iepirku-
mu konkursus elektrības tirgotā-
jiem par iespēju nodrošināt valsts 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm un 

maznodrošinātajiem.
Daļa elektroenerģijas tirgo-

tāju savu piedāvājumu reklāmas 
kampaņas jau ir uzsākuši, daļa 
plāno tās uzsākt tuvākajā laikā. 
“Izvērtējot tirgotāju publiskotos 
piedāvājumus, var secināt, ka 
mājsaimniecībām prognozēja-
mais elektroenerģijas cenas pie-
augums būs 15 – 30 % apmērā, 
kas atkarīgs no mājsaimniecības 
patēriņa. Vienlaikus jāuzsver, 
ka tas nevar būt par pamatu citu 
preču un pakalpojumu cenu kā-
pumam, jo lielie komersanti elek-
troenerģiju jau iegādājas brīvajā 
tirgū kopš 2008. gada, bet vidējie 
un mazie komersanti – kopš 2012. 
gada,” norāda J. Spiridonovs.

Iedzīvotāju informēšanas 
kampaņu par tirgotāju piedāvāju-
mu izvēles principiem īstenos AS 
„Sadales tīkls”, Ekonomikas mi-
nistrija, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija un Patērē-
tāju tiesību aizsardzības centrs, 
kas savas kompetences ietvaros 
sniegs skaidrojumus par jaunajiem 
noteikumiem mājsaimniecībām un 
patērētāju tiesību ievērošanas uz-
raudzību. Šogad visi informatīvās 
kampaņas partneri piedalīsies arī 
Regulatora Reģionu dienu pasā-
kumos, kas notiks astoņās Latvijas 
pilsētās, tostarp Rīgā, kuru ietva-
ros eksperti un tirgotāju pārstāvji 
skaidros iedzīvotājiem elektroener-
ģijas piedāvājumu izvērtēšanas un 
izvēles principus. 

AS „Sadales tīkls” loma elek-
troenerģijas tirgus atvēršanas 
procesā saglabājas nemainīga – 
elektroenerģijas sadale, partneris 
visiem tirgotājiem, kā arī sabied-
rības informēšana par iedzīvo-
tājiem aktuāliem jautājumiem. 
Līdz martam AS „Sadales tīkls” 
īstenos klientu informēšanas 
aktivitātes nacionālajā un reģio-
nālajā presē, televīzijā, radio un 
internetā.

Renāte MEĻĶE, AS “Sadales 
tikls” Komunikācijas direktore

Elektroenerģijas tirgus atvēršana
Elektrību šobrīd piedāvā trīs 
tirgotāji, gatavojas vēl četri



4 2014. gada 11. novembris

Marija 32 gadus nostrādāja Istras 
vidusskolā: no 1978. gada līdz 1990. ga-
dam viņa bija skolotāja, bet no 1990. gada 
līdz 2004. gadam - skolas direktore. Viņa 
ir aizrautīga un radoša sieviete, skolā va-
dīja pulciņus “Prasmīgās rokas” un „Leļļu 
teātris”, kurus skolēni apmeklēja labprāt. 
Bērni izšuva, adīja, gatavoja rotaļlietas, 
veidoja audumu „papjē mašē” tehnikā.

Aizejot pensijā, Marija jau daudz 
vairāk laika veltīja savam vaļaspriekam - 
gleznu izšūšanai un veidošanai no dabas 
materiāliem, kā arī fotografēšanai. Ar šiem 
darbiem izstādēs viņa vēl joprojām priecē 
savus novadniekus. 
Juris ROGA, autora fotoreprodukcijas

Šī projekta dalībniece ir arī 
Šķaunes pamatskolas 8. klases 
skolniece Amanda Andžāne, kura 
audzēja zemenes un par savu ino-
vatīvo pieeju un čaklumu viņai un 
viņas ģimenei tika viens no diviem 
“Ezerzemes” gada abonemen-
tiem, kurus katru gadu pasniedzam 
lauksaimniekiem Dagdas novadā. 
Jaunietes mamma ir pamatskolas 
krievu valodas kā svešvalodas un 
mājturības skolotāja, tētis – lauk-
saimnieks, bet apkures sezonā 
strādā pagastā par kurinātāju. 

Amanda pastāstīja, ka par ie-
spēju audzēt ogas uzzinājusi no 
Šķaunes Sarkanā Krusta nodaļas 
vadītājas Sandras Drozdovas, kura 
mudināja meiteni pieteikties projek-
tam. 

“Es nolēmu viņā ieklausīties un 
pamēģināt audzēt tieši zemenes, jo 
man šīs ogas ļoti garšo” stāsta jau-
niete. 

Zemeņu stādus meitene sa-
ņēma par velti. Ogas viņa audzēja 
uz paaugstinājuma, kas darināts 
no dēļiem un sabērtas zemes, kas 
noklāta ar speciālu plēvi, lai neaug 
nezāles, bet mitrums tomēr tai tika 
cauri. Plēvē izgrieza caurumus, 
tajos iestādīja zemeņu stādus, pa-
laistīja. Šīs inovatīvās pieejas rezul-
tātā ogu audzēšana prasīja nelielu 
darba ieguldījumu turpmākajā laika 
posmā, faktiski zemenes auga pa-
šas par sevi. 

“Nebija vajadzīga intensīva 
ravēšana un laistīšana, bija vieg-
lāk novākt ražu, arī ogas izrādījās 
praktiski tīras,” meitene izstāsta 
priekšrocības, ko deva šī pieeja ogu 
audzēšanā. “Vairāk darba ir tieši 
rudenī. Ja nevarēju pati tikt galā, 

palīdzēja vecāki. Nerēķināju, cik 
kilogramu zemeņu ieguvu, bet raža 
izrādījās liela, ogas – kvalitatīvas, 
garšīgas. Ogu bija tik daudz, ka 
savārītā ievārījuma un kompotu pie-
tiks visai ziemai, vēl arī vecmāmiņai 
un vectēvam iedevām. Tirgot ogas 
nemēģināju, nebiju par to domājusi. 
Turklāt visiem ģimenē tās garšo.”

Amanda ir apmierināta, ka 
startēja šajā projektā. Tomēr viņa 
vēl nezina, kādu profesiju izvēlēsies 
nākotnē, un varbūt tā pat nebūs 
saistīta ar lauksaimniecību. Līdz 
tam laikam tālu, šī brīža lielākie plā-
ni ir iegūt pamatskolas izglītību. Šo-
gad meitenei skolā labāk padodas 
angļu valoda un ģeogrāfija. Taču 
tā pieredze, ko Amanda ir ieguvusi 
ogu audzēšanā, dzīvē viņai noteikti 
noderēs. Meitene arī atklāj, ka vi-
ņai nav viegls raksturs — vienmēr 
par visu ir savs viedoklis, pie kura 
stingri turas. Varbūt tālab draudze-
ņu nav daudz, tikai trīs, bet — īstas 
draudzenes.

Juris ROGA, autora foto

Vērtīgā pieredze
Biedrība „Dagdas novada lauksaimnieki”, kuru pārstāv 
lielākie Dagdas novada lauksaimnieki, kā arī vietējie zem-
nieki un uzņēmēji, ar pašvaldības atbalstu realizēja pilnīgi 
jaunu un vēl nebijušu projektu Latvijā - „Kļūsti uzņēmējs 
laukos”.

Dagdas novada mul-
tifunkcionālajā Jaunatnes 
iniciatīvu centrā (JIC), kas 
izvietots divās ēkās — eso-
šajā Bērnu un jauniešu 
centrā Alejas ielā 11A un 
jaunuzbūvētājā Brīvā laika 
pavadīšanas centrā „Parka 
rozes”, bērnu un jauniešu 
balsis neapklust ne mācī-
bu laikā, ne skolēnu brīv-
dienās. Aktīvākie Dagdas 
pilsētas jaunieši brīvlaika 
nedēļu izmantojuši, lai paši 
priecātos, citus priecētu un 
iztaujātu politiķus. Piedā-
vājam īsu ieskatu pasāku-
mos. 

Pirmdien centrā notika 
datorspēļu turnīrs, kuru orga-
nizēja Konstantinovas jaunie-
ši. Dalībnieku bija negaidīti 
daudz, pasākums noslēdzās 
ar godalgoto vietu ieguvēju 
sumināšanu.

Otrdien jaunieši apmek-
lēja pašvaldības iestādes 
“Veselības un sociālo pakal-
pojumu centrs “Dagda” veco 
ļaužu pansionātu “Ābeļdārzs” 
un sniedza nelielu koncertu tā 
iemītniekiem. Jaunieši izpildī-
ja divas dziesmas un parādīja 
ludziņu par lāci, kurš gatavo-
jas ziemas miegam. Lugu uz-
rakstīja studente Ilga Soika, 
kura centrā strādā projekta 
ietvaros. Koncertu jaunieši 
parādīja abās ēkās, lai to ērti 
varētu noskatīties maksimāli 
daudz iemītnieku. Koncerta 
ilgums – pus stunda – izvē-
lēts ar nolūku, lai vecie ļaudis 
tā laikā nenogurtu.

Trešdien jauniešiem bija 
tikšanās ar Dagdas Vissvētās 
Trīsvienības Romas katoļu 
baznīcas priesteri Pāvilu Odi-
ņu, ar kuru neformālā gaisot-
nē pārrunāja garīgās dzīves 
un citas tēmas.

Ceturtdien notika skolu 
pašpārvalžu tikšanās, kurā 
iesaistījās pārstāvji no Dag-
das novada skolu skolēnu 
parlamentiem. Neformālā 
vidē jaunieši dalījās pasāku-
mu sagatavošanas un orga-
nizēšanas pieredzē, darbojās 
grupās un apsprieda aktuālus 
jautājumus skolu parlamenta 
darbībā. Pasākuma mērķis 
bija izveidot skolēnu pašpār-
valdes veiksmīgu sadarbības 
modeli.

Piektdien jauniešiem 
bija pasākums “Kafija ar po-
litiķiem”, proti, pie jauniešiem 
ciemojās Dagdas novada 
domes deputāti Viktors Sti-
kuts, Vladislavs Višņevskis, 
Aleksandrs Gžibovskis, Rai-
monds Nipers un Oksana 
Kosarevska. Ar viņiem tikās 
28 jaunieši – skolēni no 14 
gadu vecuma un studenti. 
Jautājumi tika sagrupēti pa 
tēmām – saruna notika gan 
par saturīgu brīvā laika pava-
dīšanu, gan par uzņēmējdar-
bības attīstīšanu, gan par to, 
kā novadam piesaistīt cilvē-
kus, kā panākt, lai iedzīvotāji 
neaizbrauc projām, bet paliek 
dzimtajā pusē un veido šeit 
stipras ģimenes. Viens no 
pieciem galdiņiem tika atvē-
lēts sarunām par jebkādu citu 
tēmu. Protams, ka visi nesē-
dēja pie viena galdiņa, bet 
bija dzīvas diskusijas, kuru 
laikā sēdošie jaunieši un de-
putāti zīmēja pretim sēdošā 
portretu.

Juris ROGA
JIC arhīva foto

Nedēļas laikā paveiktais

Ar skolotājas rūpību
Šķaunes bibliotēkā ierīkota Marijas Tomčikas gleznu izstāde, 
kurā apskatāma vien daļa viņas rokdarbu krustdūriena tehni-
kā. Visus bija neiespējami izvietot telpu trūkuma dēļ. Bija grūti 
izvēlēties, ko īsti piedāvāt publicēšanai avīzē, jo katrs darbiņš 
ir īpašs, radīts ar lielu rūpību.



52014. gada 11. novembris

Pagājušajā nedēļā man bija 
piedāvāta iespēja piedalīties pa-
sākumā, kas tika organizēts Va-
ravīksnes vidusskolā Pilsonības 
nedēļas ietvaros. Misija, kuru es 
izpildīju kā „Ezerzemes” pārstā-
ve, bija ļoti atbildīga, taču arī ļoti 
patīkama.

Skolas dzīves tematika ir 
viena no avīzes „Ezerzeme” 
prioritātēm. Mēs labprāt stāstām 
par skolēnu un viņu pedagogu 

panākumiem. Bieži publicējam 
avīzes lappusēs informāciju arī 
par Varavīksnes vidusskolu, kas 
izaudzinājusi daudz cienījamu 
cilvēku. 

Domāju, ka arī skolniekiem 
bija interesanti iepazīties ar avī-
zes „Ezerzeme” vēsturi, kas sā-
kās 1947.gada 1.decembrī, kad 
tās nosaukums bija „Socialističe-
skij Putj”. Un arī uzzināt par to, 
kādi mērķi un uzdevumi izdevu-

mam ir mūsdienās, par žurnālista 
profesijas noslēpumiem. 

Diemžēl neviens no des-
mitās klases skolēniem nevē-
las paplašināt žurnālistu rindas. 
Taču tas nav galvenais. Svarīgi, 
lai katrs sasniegtu savu izvēlēto 
mērķi. Un lai uz šiem jauniešiem 
nākotnē varētu paļauties.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Stunda 10. b klasē

Dzeja ir pirmais, ar ko dau-
dziem asociējas šis cilvēks, bet 
otra lieta ir viņa jaunā aizrauša-
nās, kas saistāma ar pirmajiem 
biklajiem soļiem tūrisma jomā 
un par ko nesen plaši rakstī-
jām. Vēl Baltjancis ir dvēselis-
ki bagāts cilvēks un atbalsta 
Andrupenes 
lauku sētu, 
dāvinot mu-
zejam sen-
lietas, kas viņam 
vairs nav vitāli 
nepieciešamas. 
Liels sienas 
pulkstenis, ba-
lalaika un kafi-
jas dzirnaviņas 
(attēlā) savulaik 
kalpojušas viņa vecākiem, 
bet tagad raisa muzeja apmek-
lētāju fantāziju un papildina zi-

nāšanu bagāžu 

par lietām, kuras vairāk vai ma-
zāk ir mainījušās laika gaitā, bet 
arī šodien sastopamas daudzās 

m ā j - saimniecībās. 
Labi, piekrī-
tu, balalai-

ka droši vien 
katrā mājā nav 
a t r o d a m a , 

bet kāds cits 
mūzikas ins-

truments ir 
pie daudziem, 
sevišķi, ja ģime-
nē aug bērni, un 
vecāki vēlas dot 

viņiem arī mu-
zikālu izglītību. 

Juris ROGA
Autora foto

Sirds dāsnums
Laikraksta “Ezerzeme” lasītāji vismaz neklātienē ir pazīs-
tami ar Jāni Baltjanci, jo šī daudzšķautņainā personība jau 
vairākkārt nonākusi mūsu avīzes slejās. Pirmā intervija ar 
viņu arvien ir vislasītākais materiāls mūsu laikraksta mā-
jaslapā internetā. 

Ļubovai Tatarenecai no Ūdrīšu pagasta un Robežnieku 
lauksaimniecēm Tatjanai Ļackai, Irēnai Šibajevai ir kopīgas 
intereses - piena ražošana.

Alekseja GONČAROVA foto

Uzticība laukiem

Sergejs Zakrevskis - vienmēr augstumos.

2015. gada 22.  janvārī 
tiks organizēts dambre-
tes turnīrs 6-gadīgiem 
Krāslavas novada bēr-
niem. 
Turnīram var pieteikties 
līdz 19. decembrim, sū-
tot pieteikumu uz e-pas-
tu:  elena. vorosilova@inbox.
lv. Ar turnīra nolikumu 
var iepazīties mājaslapā 
 www. kraslava.lv. 

Krāslavas novada inva-
līdu biedrība “Stariņš” 
aicina Krāslavas novada 
invalīdus apmeklēt pa-
sākumu rīkotu Starptau-
tiskajā personu ar invali-
ditāti dienā - 2014. gada                
3. decembrī, plkst. 14:00, 
Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā, N.Rancāna ielā 
4, Krāslavā.

Lūgums pieteikties līdz 
15.11.2014. pa telefonu 
28219762

Uz konferenci sabrauca  
skolotāji no Lietuvas, Igaunijas, 
Latvijas, Somijas, Krievijas, Uk-
rainas un Gruzijas, lai dalītos ar 
praktisko pieredzi par to, kā mēs 
apzināmies gara skaistumu un 
tiecamies uz to. Par konferences 
vadmotīvu kļuva vārdi no humā-
nās pedagoģijas Manifesta: „Ra-
dīt sev apkārt dzīves skaistumu 
un harmoniju caur dzīves skaistu-
ma un harmonijas radīšanu sevī”. 
Konferences dalībniekus sveica 
Lietuvas Edukoloģijas universi-
tātes rektors Aļģirdas Gaižutis, 
Tbilisi Starptautiskā humānās pe-
dagoģijas centra prezidents Pa-
ata Amonašvili, Lietuvas Starp-
tautiskā humānās pedagoģijas 
centra viceprezidente Marina Ko-
riņevskaja, Latvijas, Igaunijas un 
Somijas humānās pedagoģijas 
asociāciju vadītāji, Viļņas katoļu 
ģimnāzijas „Versme” audzēkņi. 
Konferences dalībnieki noklausī-
jās Starptautiskā Humānās peda-
goģijas centra goda prezidenta 
Šalvas Amonašvili uzstāšanos 
„Skolotāj, norādi uz gara skais-

tuma ceļu”, Irēnas Stulpinienes 
(Klaipēda) uzstāšanos „Kā lidot, 
neatraujoties no zemes?”, Vikto-
rijas Bak (Ukraina) uzstāšanos 
„Skolotāja Goda un Kalpošanas 
kodekss – pedagoģiskās apzi-
ņas garīgās pārvērtības pamats”. 
Skolotāji no Lietuvas, Igaunijas, 
Ukrainas un Latvijas ar lielu in-

teresi piedalījās meistarklasēs.  
Konferences noslēgumā četri 
skolotāji saņēma zelta krūšu no-
zīmīti „Sirds un gulbis”. Mums 
bija prieks un lepnums,  jo starp 
tiem bija arī Aglonas vidusskolas 
direktora vietniece ārpusstundu 
darbā Karīna Stivriņa. Konferen-
cē gūtais ir laba iedvesma turp-
mākajam darbam.

Lidija ŠATILOVA, 
Aglonas vidusskolas direktore

Skolotāj, norādi uz gara skaistuma ceļu
Rudens brīvdienās Aglonas vidusskolas pedagogi piedalī-
jās VIII Starptautiskajā Baltijas Humānās pedagoģijas kon-
ferencē Viļņā.

Ieroču un speciālo līdzekļu 
aprites likuma pārejas noteikumu 
4.punkts nosaka, ka gāzes ieroči, 
kas iegādāti pirms šā likuma spē-
kā stāšanās (pirms 01.01.2011.), 
jāreģistrē līdz 2014.gada 31.de-
cembrim, iesniedzot iesniegu-
mu Valsts policijai. Iesniegumā 
jānorāda savi personas dati, kā 
arī gāzes ieroča veids, marka, 
numurs, modelis un sērija.

Reģistrāciju var veikt arī elek-
troniski, izmantojot Iekšlietu minis-
trijas Informācijas centra sniegto 
elektronisko pakalpojumu.

Gāzes ieročus, kas nav mar-
ķēti atbilstoši Ieroču un speciālo 
līdzekļu aprites likuma prasībām, 

pirms to reģistrācijas jāiesniedz 
marķēšanai komersantam, kas 
saņēmis speciālo atļauju (licenci) 
ieroču remontam.

Iegādājoties gāzes ieroci šo-
brīd, jāievēro Ieroču un speciālo 
līdzekļu aprites likuma 22.pantā 
noteiktie nosacījumi, kas paredz, 
ka fiziskai personai ir tiesības 
Latvijā iegādāties gāzes pistoli 
(revolveri):

1)      pie komersanta, kurš 
saņēmis specialo atļauju (licen-
ci) attiecīgu ieroču realizēšanai 
(šādā gadījumā ieroča reģistrāci-
ju nodrošina pārdevējs);

2)      no citas personas, kurai 
reģistrēts gāzes ierocis, veicot šī 

ieroča pārreģistrāciju Valsts poli-
cijā vai izmantojot Iekšlietu minis-
trijas Informācijas centra sniegto 
elektronisko pakalpojumu;

3)      ārvalstīs normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, pēc tam 
to reģistrējot Valsts policijā vai 
izmantojot Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra sniegto elek-
tronisko pakalpojumu.

Vēršam uzmanību, ka par 
gāzes ieroča (arī par dezakti-
vētas gāzes pistoles vai gāzes 
revolvera) un tā munīcijas apri-
tes noteikumu pārkāpšanu ir pa-
redzēta administratīvā atbildība 
Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksā. Paredzētais naudas 
sods fiziskām personām ir no 35 
līdz 350 eiro, konfiscējot ieroci, 
munīciju un šo priekšmetu sa-
stāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Valsts policija atgādina

Ir jāreģistrē agrāk iegādātie gāzes ieroči
Šā gada 31.decembrī noslēgsies pārejas periods, kura lai-
kā Valsts policijā jāreģistrē gāzes ieroči, kas iegādāti pirms 
2011. gada.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis  9.35 Kaķi
10.25, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Aizliegtais paņēmiens
11.30 Latvija var! 
11.50 Skats no malas
12.25 Lielā lasīšana
13.00 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.05 Kas te? Es te! 
14.35 Raķetēni
16.20 Mājdzīvnieki
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.00 Latvijas kods
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.20 Festivāls ARTISSIMO
1.15 Valdība
5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.031000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.35 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Skatpunkti
12.30 Reģionālā attīstība Latvijā
12.50, 1.00 LTV - 60
15.30, 1.30 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
20.30 Kā darbojas Visums
21.20 Lielais pārgājiens
22.10, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.40 Strongman Champions League 
2014 Latvia
23.40 Pēdējais liecinieks
0.30 1000 jūdzes Kambodžā
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece

6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Meitene no lielveikala
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?! 2
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Ebolas draudi
21.25 Ebola – palikt dzīvam
22.05 Okšķeris
23.20 Čikāga liesmās
0.40 Mf. Intermeitene
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 

9.05, 1.35 Medikopters 
10.10 Ģēnijs uzvalkā
11.10, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
0.40 Uz robežas
2.25 Rozenheimas detektīvi 
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
6.45, 17.45, 1.10 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mf. Tētis sprukās 
22.55 Mf. Pēc 28 dienām

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Šefs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.10 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.45 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.25 Moderns spriedums
17.55 Precamies!

Krimināls, notikumi

Daniela Ortegas, Nikaragvas prezidenta, 
„ comandante”, dzimšanas diena

Mēs jau sen vairs nepievēršam lielu 
uzmanību notikumiem Centrālajā un Dien-
vidamerikā. 20. gadsimta beigās praktiski 
nebija iespējams sekot līdzi tam, cik ātri ša-
jās valstīs mainījās valdības sastāvs. Bet 
PSRS laikos mēs visi zinājām, ka Jaunajā 
Pasaulē ir ne tikai Kuba, bet arī cita lep-
na valsts - Nikaragva, kur par tautas laimi 
cīnās Sandinistu nacionālās atbrīvošanas 
fronte drošsirdīgā „comandante” Daniela 
Ortegas vadībā. Partizānu kara varonis, 
kurš cīnījās pret diktatoru Samosu, vai-
rākas reizes devās ciemos uz PSRS, pie 
saviem galvenajiem 
investoriem. Smaidīgs, 
ar jauneklīgu izskatu. 
Daudziem viņš atgā-
dināja slaveno Fidelu. 
1985.gadā... Bet... par 
visu pēc kārtas.

Nākamais revolū-
cijas līderis dzimis in-
teliģentā ģimenē, viņa 
pilnais uzvārds bija 
Ortega Saavedra, kas 
liecināja par dižciltību. 
Mazais Daniels auga 
pārticīgā ģimenē. Taču 
Ortegas neietilpa Nika-
ragvas elitē, līdz ar to 
netika apveltīti ar kādu īpašu varu. Tieši šo 
situāciju arī nolēma mainīt jaunais Ortega.

Slepenās policijas redzeslokā Da-
niels pirmo reizi nonāca, kad viņam bija 18 
gadu. Viņš bija spiests pamest Nikaragvu, 
tika apcietināts Gvatemalā un deportēts uz 
dzimteni. 20 gadu vecumā viņš jau bija na-
cionālās atbrīvošanas frontes vadības sa-
stāvā... No kā gribēja atbrīvot savu tautu 
jaunais Ortega?

Nikaragvā pārāk ilgi valdīja viena pre-
zidentu dinastija. Samosas bija pie varas 
stūres Nikaragvā no 1936.gada, pateico-
ties ASV, nacionālās gvardes un vietējās 
aristokrātijas atbalstam. Valstī viņi valdīja 
pēc saviem ieskatiem un likumiem – vie-
nus sēdināja cietumā, bet citus atbalstīja 
un slavināja. Sabiedrībā auga neapmieri-
nātība ar valdošo dinastiju, bet varas pār-
stāvju harismātiskums ar laiku pazuda bez 
pēdām. Demokrātija valstī pakāpeniski 
pazuda, un Kubas piemērs iekaroja Nika-
ragvas jauniešu sirdis un prātus. 

Opozīcija varēja darboties Nikaragvā 
tikai pagrīdes apstākļos, drīz vien tika no-
dibināta nacionālās atbrīvošanas fronte, 
tika izveidotas kaujas brigādes, kuras cī-
nījās pret diktatūru un kuras vadīja roman-
tiskas dabas cilvēki – līderi, tādi kā Daniels 
Ortega. Viss beidzās ar to, ka pēdējais Sa-
mosu dinastijas pārstāvis bija spiests bēgt 
uz ASV. Nelaimīgais diktators pavēlēja 
ekshumēt apglabāto senču mirstīgās atlie-
kas un iekraut tās privātajā lidmašīnā, tad 
viņš pameta valsti, pat necerot uz atgrie-
šanos. Samosa izveda ne tikai savu sentē-
vu kaulus, bet vēl 400 miljonus dolāru, līdz 

ar to viņam nemaz tik slikti neklājās.
Ja partizānu karš bija saistīts ar ce-

rībām uz laimīgu nākotni, tad valsts pār-
valdes periods šiem karstasinīgajiem jau-
niešiem kļuva par smagu pārbaudījumu. 
Noskaidrojās, ka ASV nav nekādas vēlē-
šanās atbalstīt prokomunistisko režīmu 
netālu no savas valsts robežām. Taču ta-
jos laikos visiem, ko nav atbalstījis „Tēvo-
cis Sems”, aktīvi palīdzēja PSRS. Ekono-
miskā situācija Nikaragvā uzlabojās, bet 
ne uz ilgu laiku. 80.gadu beigās PSRS 
sākās strauja pārkārtošanās. „Brālīgu tau-

tu” atbalsta programma 
praktiski tika izbeigta. 

Šajā laikā Daniels 
Ortega jau kļuva par 
savas dzimtās valsts 
prezidentu. Katru die-
nu vajadzēja kaut kā 
„izgrozīties”. Sākumā 
nedeva mieru „kon-
tras”, kurus atbalstīja 
un finansēja amerikā-
ņi, pēc tam nācās at-
zīt - sociālisms, kas ir 
tik pievilcīgs reklāmas 
bukletos, diemžēl ne-
veicina valsts ekono-
mikas attīstību. Ortega 

bija spiests atzīt arī to, ka privātīpašums 
ir nepieciešams! Ortegas valdība zaudē-
ja tautas simpātijas. Demokrātiskas vēlē-
šanas noslēgušās ar satriecošu sakāvi. 
Pie varas nāca buržuāziskā partija, kas 
atbilstoši demokrātijas principiem savus 
oponentus cietumā neieslodzīja. Ortega 
atklāti pārgāja opozīcijā. Viņš cieta sakāvi 
arī 1996. un 2001. gada vēlēšanās. Cits 
viņa vietā nomierinātos un dzīvotu klusi, 
saņemot prezidenta pensiju vai rakstot 
memuārus, taču „comandante” tas nav 
raksturīgs. No 2007.gada Daniels Ortega 
atkal ir Nikaragvas prezidents. Priekšvēlē-
šanu kampaņas laikā viņš uzstājās ar runu 
par kapitālisma un tirgus ekonomikas at-
zīšanu, un noslēgumā skanēja šādi vārdi: 
„Esmu mainījies un es mācījos no savām 
pagātnes kļūdām. „Comandante” Ortega 
vairs neeksistē.” Nikaragvas iedzīvotāji 
uzticējās un ievēlēja viņu. Drīz vien pēc 
ievēlēšanas Ortega devās uz tikšanos ar 
Irānas prezidentu, bet pēc tam atkal sa-
draudzējās ar Krieviju, kur iepērk savas 
valsts vajadzībām automobiļus „Lada Ka-
lina”, autobusus, graudus un daudz ko citu 
par zemākām cenām.

Mūsdienās Nikaragva ir parasta 
valsts, kas ne ar ko īpašu neizceļas. Taču 
politologi apgalvo – arvien biežāk prezi-
dents Ortega ar saviem izgājieniem ļoti 
atgādina nogalināto tirānu - pēdējo no Sa-
mosu dzimtas pārstāvjiem. Laikam gaiss 
tur ir īpašs...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

11. novembrī Ir iemesls!

1. un 2. novembrī Adamovas sporta 
zālē tika rīkots Rēzeknes novada „Rudens 
kauss” volejbolā vīriešiem. Šogad sacen-
sībās piedalījās 13 komandas: “Kaunata”, 
“Kaunatas v-sk.”, “Kuorsova F”, “Malta”, 
“Makašāni”, “Bērzgale”, „KUORSOVA”, 
“Dagdas novads”, “Feimaņi”, “Krāslava”, 
„Saldie”, “Bukmuiža” un “Ezernieki”. Kau-
sa izcīņas 1. dienā tika izspēlētas spēles 4 
apakšgrupās, savukārt 2. dienā 8 koman-
das cīnījās par godalgotām vietām.

Kā atzina vairāki skatītāji un sacensī-
bu dalībnieki, tad šogad salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem kopējais volejbola 
spēļu līmenis bija krietni augstāks.

Pirmajā pusfinālā tikās “Kaunata” ar 
“Dagdas novada” komandu. Spraigā cīņā 
ar rezultātu 1:2 (21:13; 22:24; 11:15) virs-
roku ņēma “Dagdas novads”. 

 Otrajā pusfinālā tikās mūsu “Krāsla-
va” pret “Bukmuižu”, kurā sīvā cīņā nācās 
atzīt “Bukmuižas” pārākumu ar 1:2, kas 
nozīmēja, ka par 3. vietu bija jācīnas ar 
komandu “Kaunata”, kas tika nokomplek-
tēta no Latvijas 1. Līgas volejbola čempio-
nāta “Rēzeknes novada” komandas spē-

lētājiem un Schenker līgas spēlētāja. Tas 
turnīra sākumā pamatoti tika uzkatīta par 
sacensību līderi un potencialo uzvarētāju. 
Arī tajā spēlē pietrūka pavisam maz- var-
būt veiksmes, varbūt ticības saviem spē-
kiem, tāpēc atkal minimāls zaudējums 1:2. 

Par 1. vietu cīnījās 2 Dagdas novadu 
pārstāvošās komandas: “Dagdas novads” 
un “Bukmuiža”. Pārliecinoši ar rezultā-
tu 2:0 (21:9 un 21:18) savu pāridarītāju 
apakšgrupu spēlēs komandu “Bukmuiža” 
mačā un līdz ar to arī visā kausa izcīņā uz-
varēja “Dagdas novada” komanda. 

1. vietas ieguvējus: Juriju Dmitrijevu, 
Edgaru Prusaku, Normundu Muižnieku, 
Nauri Pulksteni, Edvīnu Beitānu, Jāni Ozo-
liņu, Žani Silineviču apbalvoja ar kausu, 
medaļām un diplomiem. 2.-3. vietu ieguvē-
jus apbalvoja ar diplomiem un medaļām.

Labākā spēlētāja balvu  tiesnešu lē-
muma rezultātā tika pasniegta “Bukmui-
žas” komandas spēlētājam Dmitrijam Lav-
renovam (iepriekšējo gadu Schenker līgas 
spēlētājs DU/Ezerzeme sastāvā).

Normunds MUIŽNIEKS

Rēzeknes novada “Rudens kauss” 
 volejbolā aizceļo uz Dagdas novadu!

Laika periodā no 31.10.2014 līdz 
07.11.2014. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 55 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 4. novembrī Dagdas iecirknī tika sa-

ņemts iesniegums par to, ka no privāt-
mājas Andrupenes pagastā, c. Vecokra, 
tika nozagtas dažādas mantas. Tika 
uzsākts kriminālprocess, notiek vainīgo 
personu noskaidrošana.

•	 Naktī uz 3. novembri Krāslavā tika kon-
statēts, ka trijās vietās, t. i. dzīvoklī Rai-
ņa ielā 11, veikalā “Sapnis” Aronsona 
ielā 16 un bērnu dārzā “Pīlādzītis” tika 
izsisti logu stikli. Notiek kriminālmeklēša-
nas pasākumi, vērsti uz vainīgo personu 
noskaidrošanu.

•	 Kā jau ziņojam, 7. oktobrī Krāslavā, 
Vienības ielā nenoskaidrotas personas 
no veikala palīgtelpas nozaga naudu. 
Veicot operatīvi-meklēšanas pasākumu 
kompleksu tika noskaidrotas divas per-
sonas, kuras veica naudas zādzību. Mi-
nētās personas ir Daugavpils iedzīvotāji, 
kuri vairākkārt bija policijas redzeslokā 
sakarā ar mantiskiem noziedzīgiem no-
darījumiem. Izmeklēšanas gaitā tika no-
skaidrots, ka viens no viņiem 3. oktobrī 
Krāslavas bibliotēkā nozaga naudas 
maku ar naudu un dokumentiem. Pie 
tam garnadža rokās nokļuva kredītkarte,  
kuru izmantojot no konta tika noņemta 
nauda. Šie gadījumi liecina par to, ka 
arī mūsu kluso pilsētiņu laiku pa laikam 
mēdz apciemot “viesmākslinieki”, kuri 
nepalaiž garām iespēju nozagt to, kas 
“slikti guļ”. 

Saudzējiet sevi un savus 
 tuviniekus!

Tik dažādi svētki
Pērtiķu mielasta šovs

Katru gadu Tailandas pilsētas Lopbu-
ri ielās notiek Pērtiķu mielasta svētki. Pie 
pus sabrukušā dievnama tiek uzstādīts 
milzīgs šķīvis (apmēram 7 m diametrā), 
kas ir piepildīts ar dārzeņiem, augļiem un 
rīsiem (kopējais produktu svars apmēram 
divas tonnas). Kad pērtiķi aptver, kādu 
dāvanu viņiem sagatavojis liktenis, tie no 
drupām pārceļas uz mielastam sagata-
voto klajumu, un nu tik sākas īsts šovs - 

600 mērkaķi čirkstina, met viens otram ar 
dārzeņiem, kaujas un pat mīlējas… Bet 
viņiem viss tiek piedots. Jo tieši pērtiķi 
pārvērta Lopburi par tūristu pilsētu. Pēc 
tam, kad ēdiens beidzies, pērtiķi savu 
uzmanību pievērš cilvēkiem - paēduši un 
kļuvuši labvēlīgi, tie ļauj sevi cienāt, glās-
tīt un fotografēt.
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CETURTDIENA, 13. novembris

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 Mājdzīvnieki
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! 
14.30 Raķetēni
17.15, 1.25 100 g kultūras
18.00, 23.25 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.00 Latvijas kods
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
22.15 Tilts 
23.40 LTV - 60
5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris
10.20, 12.50, 1.05 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Vide, veselība un mēs
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Kamerūna
20.30 Pārapdzīvotības bieds
21.40, 5.30 Ātruma cilts
22.10 Piedzīvojums dabā

PIEKTDIENA, 14. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 4.50 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35 Mājdzīvnieki
10.30, 13.10, 15.05 Top-Shop 
10.45, 1.10 Mūsu Čārlijs
12.25 De facto
13.25 Vides fakti
14.00 Brīnumskapja skola
14.30 Raķetēni
15.20 Talanta formula
16.10 Mājdzīvnieki
17.05 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15, 23.13 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.45 Tilts 
3.45 Sastrēgumstunda
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris
10.20, 12.50, 3.15 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
15.30, 21.55 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti
20.30 Anekdošu šovs 
21.00 Eiropa koncertos
21.50 Staro Rīga
22.15 Eiropas kinovakari

22.30 Mf. Nu, vecīt!
0.05 Lielais pārgājiens
0.55 Spots
1.55 Rīga 2014

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 2.00 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Būt slaidai un mīlētai
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 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Latvijas faili
22.10 Ojara Grīnberga jubilejas 
koncerts
0.10 Mf. Gāze grīdā
2.20 Losandželosas policisti 
5.40 Bernards
5.50 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40 Transformeri
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs
9.05 Medikopters
10.10 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi 
11.10 Ekstrasensu cīņas 
13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
14.00 Radīti skatuvei 
15.00 TV zvaigzne
15.35, 20.35 UgunsGrēks
16.55, 3.05 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.20 Mf. Krokodils Dandijs 2
23.45 Mf. Iepazīstieties, Džo Bleks
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

5.40 Nepieskatītie

TV3+
6.45, 17.45 Māja 2
7.30, 14.30 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.25 Radu būšana 
18.50, 1.40 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Mf. Madagaskāra 3
21.40 Mf. Aizņmeties līganaini
23.55 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
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25 Kriminal+
14.35 Šefs
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.00 Labi joki
1.50 Mūzika

PBK
6.00, 0.55 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
6.55, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.55 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

1.25 Mf. Afoņa
3.10 Mf. Meitene bez adreses
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.55, 14.05 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 0.40 112
8.00 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Paredzējuma varenie noslē-
pumi
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Anna Čapmane un viņas vīrieši
21.50 Sieviešu noslēpumi
22.50 Kādi ļaudis
23.50 Dīvaina lieta

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Izsaucu Maķedonijas garus
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
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 Vēstule uz stikla
22.00 Speciālais korespondents
23.40 Pārsteidz mani
1.25 Mf. Līgavainis

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. Šerburgas lietussargi
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, 
23.00 Ziņas
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 Mf. Taisīts PSRS
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.30 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Muzikālais Baltkrievijas 
dārgums
22.30 Baltkrievija attīstībā
23.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Kulinārs
10.45 Virtuozi 11.50 Tūrists
12.45 Universitāte
14.55 Ir nu gan!
16.40 Taxi
17.40 Ātrums 2. Autopilots
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.40 Ekstrasensu cīņas
22.15 Reportieris
23.05 Mf. Romāna beigas

22.40 Uz Medžugorji
23.15 Autosporta programma 
23.45 Tavs auto
0.15 Kā darbojas Visums
1.30 Projekts Nākotne
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.20 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 1.40 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Mīļais, es nepadošos
11.45 Okšķeris
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.40 Precamies!?! 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.30 Dīvainās dabas kaprīzes
23.30 Mf. Privātās lietas
2.00 Losandželosas policisti 
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.05, 11.10 Ekstrasensu cīņas 
10.40 Betija Vaita un vecie ērmi
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.45 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Mf. Ātrs un bez žēlastības. 
Tokijas drifts
23.10 Kinomānija 

23.50 Overtime TV
0.55, 5.00 NCIS. izmeklēšanas 
dienests 
1.50 Medikopters 

TV3+
6.45, 17.45, 1.00 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve 
22.10 Mf. 41-gadīgs un nevainīgs
23.55 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
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Šefs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.15 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.45 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.30 Moderns spriedums
17.55 Precamies!

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Zobgaļa smaids
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Zvaigžņu lietus
1.50 Mf. Ģimenes dzīves scēnas
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.00, 1.05 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.30, 12.30, 0.40 112
8.00 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Varenie noslēpumi
13.30 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Staļins pret Berī
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 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, 1.50 Tiešais ēteris
20.00 Vēstule uz stikla
22.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
23.40 Atbruņošanās formula
0.30 Mf.

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, 0.40 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 Zobgaļa smaids
22.10 Ēdiens, ceļš, rokenrols
23.00 Mf. Bebrs

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
9.55 Ilgais ceļš mājās
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.20 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.30 Interešu sfēra
19.00 Mf. Taisīts PSRS
20.00 Panorāma
22.40 Grūtas dienas vakars
0.05 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
10.50, 20.35 Virtuozi
11.50 Karsts ūdens
12.30, 17.50 Universitāte
14.45 Pārlādēšana
16.50, 22.50 Taxi
19.55 Reālā pasaule 20.25 KENO
23.25 Hali gali

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Zobgaļa smaids
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Politika
1.50 Mf. Parasts brīnums
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.00, 0.45 Izmeklētāji
6.55, 13.55 Bernards
7.09 Laika prognoze
7.10 Skatīties visiem!
7.35, 12.30, 0.25 112
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
13.35 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis

15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Varenie noslēpumi
22.55 Slepenās teritorijas
23.55 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Nāvējošais draugs R.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.00 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Vēstule uz stikla.
23.45 Civilizācijas mīklas
0.40 Mf. Milicijas seržants. 

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, 1.10 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 Zobgaļa smaids

22.10 Leģendas Live
22.50 Vakars ar I.Urgantu
23.30 Mf. MS1: Cietuma Gals

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.35 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, 0.05 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.15 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
22.40 Aktuāla intervija
23.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Fitnews
9.45, 21.50 Kulinārs
10.50, 20.40 Virtuozi
11.50 Augstāk par jumtu
12.30, 17.50 Universitāte
14.45 Репортер
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
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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.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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

 Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, 

 psiholoģe

“Jūsu problēmu 
 risinājums ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 17.11. līdz 

20.11.
Dagdā – no 20.11. līdz 21.11.

Tālr. 26234797.

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.

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.

Atjaunojošavācumedicīna
“HE EL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta-
vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi 
un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi 
pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.

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

Pie re dze, po zi tī vi re zul tā ti.

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

 METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

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.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas 

vadītāju kursos. 
Organizācijas sapulce - 13. 

 novembrī plkst. 15.00, Dagdā, 
Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

Robežniekos notika pasākums “Rudens veltes”, kurā ikvienam 
interesentam bija iespēja degustēt un novērtēt dāsnāko pagasta ie-
dzīvotāju sagatavotos ziemas krājumus. Tika piešķirtas trīs godalgo-
tās vietas un sumināti laureāti. Par to, kā viss notika, lasiet nākamajā 
laikraksta numurā.

JurisROGA,autorafoto

Rudens veltes

PĀRDOD PĒRK

DAŽĀDI

Ir pārstājusi puk-
stēt Jevgēnija Iļjineca 
sirds, bet viņš it kā 
juta… Pavasarī izcilais 
mākslinieks no pape-
les izgreba desmito 
lāča figūru, bet rude-
nī spīdoši uzstājās ar 
solo numuru Latgales 
baltkrievu kultūras 
festivālā. Visur mīlēts 
un gaidīts - ansambļa 
“Kutok” vadītājs, koka 
skulptūru veidotājs, 
baznīcas kora dziedā-
tājs un neparasti labs 
cilvēks…

Lai vieglas smiltis!

Atvadu melodija

garāžu Pļavu ielā (7. bloks, 
Nr.17). Tālr. 28888456;
“MERCEDES Vito” - 2.2, dīzelis, 
2003., ar stūri labajā pusē, 1500 
€. Tālr. 29595188;
“KIA Sportage”. Tālr. 29955742;
“VW Golf”- 1995., automātiskā 
pārnesumkārba. TA līdz 12.2014., 
450 € (cena pēc vienošanās). 
Tālr. 26839637;
 “VW Golf 2”- 1.6D, 1989, TA uz 
gadu, 3 durvis, tālr. 25913688;
traktoru T-25, labā stāvoklī. Pie-
gāde. Tālr. 28841403, 26859874;
betona plātnes 9x25x75 cm (100 
gab.). Tālr. 29409080;
ziemas riepas traktoram T-25 (lie-
totas). Tālr. 28841403;
jaunas ziemas riepas 215x60x17 
96Q. Tālr. 26360257;
3 jaunas, platas T-20 riepas (Ag-
lonā). 240 €. Tālr. 65323422;
lietotus apkures radiatorus 
(reģistrus) - 20 gab. Tālr. 26017372;
lietotas virtuves mēbeles un gāzes 
plīti. Tālr. 28396410, 65623919;
mednieku bisi “TOS - 34”, 12. 
kalibrs, ar dokumentiem. Tālr. 
29356302;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus (dažāda vecuma). Tālr. 
26598779;
piena kvotas. Tālr. 26164573;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
graudus, miltus, piena kvotas. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
malku, kūtsmēslus. Tālr. 
26598779;
malku. Tālr. 29189194;
firma pārdod malku. Tālr. 
28611956, 29410600.

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;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
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;
īpašumus un meža cirsmas. 
Palīdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 26850960, 25287734;
senlaicīgas dzintara (apaļu, 
ovālu un citas formas) krelles 
un rotaslietas. Lielus dzintara 
gabalus. Tālr. 28282963.

VĒLOS ĪRĒT 1-istabas la-
biekārtotu dzīvokli. Tālr. 
26074951;
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
Teleskopiskā iekrāvēja pakalpo-
jumi (10 m). Tālr. 26598779.

Nacionālā veselības dienes-
ta Latgales nodaļa informē,

ka no 2014. gada 1. novem-
bra ir pārtrauktas līgumat-
tiecības ar Irēnas Ludzītes 
ārsta praksi (Rīgas 116, Krā-
slava, Krāslavas novads, LV 
- 5601) un pie ārstes reģistrē-
tie pacienti tiek atreģistrēti. 
Lai turpinātu saņemt valsts 
apmaksātos veselības aprū-
pes pakalpojumus, pacienti 
tiek aicināti piereģistrēties 
pie jebkura brīvi izvēlēta ģi-
menes ārsta.

Pacientus, kuri līdz 2014. 
gada 30. aprīlim nebūs izvē-
lējušies

sev ģimenes ārstu, nacio-
nālās veselības dienests ir 
tiesīgs pārreģistrēt pie ģi-
menes ārsta, kurš būs ār-
stes Irēnas Ludzītes prakses 
pārņēmējs.
Jautājumu gadījumā aici-

nām vērsties Nacionālā ve-
selības dienesta Latgales
nodaļā.
Tālr. 65422236, 65476961;

latgale@vmnvd.gov.lv

Kuplaisdraugupulks
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