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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!

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā

Šajā numurā:
Katra cilvēka personīgā lieta?..
Aptauja par grozījumiem likumā rubrikā “Jū-
suprāt”.

2.lpp.

Kāpēc dažus neizmāca pat 
 traģēdija?

Bravūrības un vienaldzības sekas.
2.lpp.

Svētku „lohotrons”
Agresīvie pārdevēji Latvijā kļūst arvien nekau-
nīgāki

3.lpp.

Taciņa uz akmens dārzu
Ciemos pie akmeņkaļa Alfrēda Kučika

3.lpp.

Jo ilgāk strādā, jo stiprāki un 
gudrāki!

Dagdas invalīdu brālībā “Nema”
4.lpp.

Kā arī TV programma, reklāmas, slu-
dinājumi un daudz citas noderīgas un 

 interesantas informācijas.

15. novembrī durvis vēra 
veikals DGS apģērbi 

(Rīgas iela 28, Krāslava, 2. 
stāvā, blakus rūpniecības 

preču tirgum).

Darba laiks:
Darba dienās: 9.00-17.00

Sestdiena, svētdiena: 
10.00-15.00

Krāslavas Valsts ģim-
nāzija ir lepna, ka skolā strā-
dā tāds skolotājs kā Harijs 
Misjuns. Lai arī ķīmija nav 
no tiem vieglākajiem mācību 
priekšmetiem, mūsu absol-
venti gadu no gada veiksmīgi 
iestājas augstskolās un studē 
ķīmiju. 

Skolotājs aktīvi darbojas 
skolēnu Zinātniski pētniecisko 
darbu konsultēšanā un vada 
tos.  Harijs Misjuns aktīvi ie-
saistās pozitīvas vides veido-
šanā skolā. 

Mūsu skolēnu zināšanu 
līmeni augstu ir novērtējusi 
Rīgas Tehniskā universitāte un skolotājs 
Harijs Misjuns ir viens no labākajiem pa-
sniedzējiem starp 12 ķīmijas skolotājiem 
(vienīgais no Latgales), kurš 2014. gada 
28. novembrī bija uzaicināts uz Rīgas 
Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes 

un lietišķās ķīmijas fakultāti, kur viņam 
tika pasniegts SIA „Olainfarm” apbalvo-
jums. Sakām skolotājam: „Paldies par 
darbu un ceram uz panākumiem turpmā-
kajos darba gados!”

Jānis TUKĀNS, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors 

Apbalvojums skolotājam

Nozaudētas VW automašīnas atslēgas. 
 Lūgums atdot pret atlīdzību. Tālr. 27092887 

Atbalstīsim Jura 
 atveseļošanos!
Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas kolektīvs aicina visus labas 
gribas cilvēkus apmeklēt labda-
rības koncertu, kas notiks 11. 
decembrī plkst. 17.00 Krāsla-
vas kultūras namā.

Atsaucieties šim aicināju-
mam, jo šobrīd mūsu palīdzī-
ba ir  nepieciešama KVĢ ab-
solventam Jurim Vekšinam un 
viņa vecākiem - Jura ilgstošai 
ārstēšanai.

• Lai mājsaimniecība varētu kvalita-
tīvi izvērtēt sev piemērotāko elek-
troenerģijas tirgotāja izstrādāto 
piedāvājumu, ir izveidots ērts un 
mūsdienīgs elektroenerģijas pie-
dāvājumu kalkulators www.energi-
ja24.lv, kurā vienuviet ir apkopoti 
visi mājsaimniecībām pieejamie 
elektroenerģijas piedāvājumi. Māj-
saimniecību segments Latvijā vei-
do 25% no kopējā valsts elektro-
enerģijas patēriņa. Paredzēts, ka 
brīvajam elektroenerģijas tirgum 
pievienosies aptuveni 850000 māj-
saimniecību.

• Kāds loterijas «SuperBingo» spēlē-
tājs, kurš savu spēles kombināciju 
izlozei iegādājies internetā par 1,20 
eiro, laimējis 270658 eiro. Tas ir lie-
lākais loteriju laimests, kas šogad 
laimēts Latvijā.

• Valdības ārkārtas sēdē izskatīti un 
atbalstīti grozījumi likumā par Iedzī-
votāju ienākuma nodokli (IIN), kas 
paredz vairākas jaunas nodokļa 
normas.

• Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma žurnālistiem sacīja, ka 
kopumā vēl ir jautājumi, kas jārisi-
na, tomēr nav tādu domstarpību, 

kas varētu «nograut» bu-
džeta pieņemšanu. Jau 
ziņots, ka nākamā gada valsts bu-
džetu Saeima pirmajā lasījumā plā-
no izskatīt 11. decembrī, bet galī-
gajā lasījumā to varētu pieņemt 17. 
decembrī.

• Latvijas ekonomikas izaugsme 
šogad būs zem 3%, tā varētu būt 
2,5-3% robežās, preses konferen-
cē atzina Starptautiskā Valūtas 
fonda (SVF) misijas Latvijā vadītājs 
Šehars Aijars. Ekonomikas izaug-
sme ir kļuvusi lēnāka vājo investīci-
ju un nelabvēlīgas ārējās vides dēļ.

• Francijas un Itālijas veiktās refor-
mas nav pietiekamas valstu budže-
ta sakārtošanai, paziņojusi Vācijas 
kanclere Angela Merkele. Eiropas 
Savienība (ES) pagājušā mēnesī 
brīdināja Franciju, Itāliju un Beļģiju, 
ka tām trīs mēnešu laikā jāsakārto 
budžets. Ja noteiktajā lakā budžeta 
izdevumi netiks samazināt, valstīm 
tiks piemērota soda nauda.

• Krievijas astrofi ziķi atklājuši jaunu 
asteroīdu ar nosaukumu «2014 
UR116», kas var būt potenciāli 
bīstams Zemes iedzīvotājiem. Zi-
nātnieki apgalvo - ja šis asteroīds 

sadurtos ar Zemi, sprādziens būtu 
ievērojami spēcīgāks, nekā gadīju-
mā ar Čeļabinskas meteorītu.

• Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) 
dalībvalstu ministri «pieņēma nozī-
mīgu lēmumu - attīstīt jaunu starta 
iekārtu «Ariane 6», kas aizvietos 
«Ariane 5»,» paziņoja Francijas 
zinātnes ministre, nodēvējot šo vie-
nošanos par vēsturisku. «Ariane 
6» pirmais lidojums plānots 2020. 
gadā. Projekta sākotnējās izmak-
sas tiek lēstas uz 3,8 miljardiem 
eiro.

• Hakeru grupējums ASV uzlau-
zis vadītāju e-pastu kontus vairāk 
nekā 100 uzņēmumos, domājams, 
iegūstot biznesa pasaulē ārkārtīgi 
vērtīgu informāciju. Noslēpumai-
nais hakeru grupējums, kam dots 
nosaukums FIN4, uzbrucis tiem 
darbiniekiem, kuri pārzina uzņē-
mumu apvienošanos, pirkšanu un 
pārdošanu un citus vērtīgus korpo-
ratīvos noslēpumus.

Latvijā un pasaulē

Sakarā ar Valsts policijas 96. gada-
dienu Latvijas Valsts policijas dar-
binieki saņēma apbalvojumus. 

Valsts policijas apbalvojumus Krās- 
lavas iecirknī saņēma Kriminālpolicijas 
nodaļas inspektors Ilmārs Konošonoks 
— Valsts Policijas (VP) Goda rakstu, 
bet Kārtības policijas nodaļas inspek-
tors Voldemārs Pārpucis — VP 
Pateicību, kā arī Kārtības 
policijas biroja satiksmes 
uzraudzības rotas jaunākais 
inspektors Pēteris Jaunmuk-
tāns saņēma VP Pateicību. 
Preiļu iecirknī apbalvoti 6 
darbinieki. No tiem 3 Krimi-
nālpolicijas policisti - nodaļas 
priekšnieks Jānis Laizāns saņēma 
III pakāpes “Kriminālpolicijas Goda 
zīmi” un divi inspektori — Kristīne Hari-
tonova saņēma VP Pateicību, bet Ainis 
Utnāns — VP Goda rakstu. Preiļu kārtī-
bas policijas nodaļā apbalvoti: nodaļas 
priekšnieks Dzintars Podskočijs, kuram 
piešķirta Valsts policijas krūšu nozīme 

“Par cītību policijā”, Sandis Upenieks 
saņēma VP Pateicību, bet Kārtības po-
licijas nodaļas Līvānu iecirkņa priekš-
nieks Kaspars Smilškalns — VP Goda 
rakstu. 

Iekšlietu ministrijas (IeM) apbalvo-
jumus Krāslavas iecirknī saņēma Kri-
minālpolicijas nodaļas inspektore Solvi-

ta Borovkova — IeM Pateicība. 
Krāslavas Kārtības policijas 
nodaļā apbalvoti divi inspek-
tori — Edgars Ostrovskis 
saņēmis IeM Goda rakstu, 
bet Aleksandrs Griņevičs 

— Kārtējo speciālā dienesta 
pakāpi pirms termiņa. Ar IeM 

Pateicību apbalvots arī Krimināl-
policijas biroja Sevišķi smagu un 

sērijveida noziegumu apkarošanas 
nodaļas inspektors Artūrs Plinta.

Preiļu iecirknī IeM Goda rakstu 
saņēmusi Kārtības policijas nodaļas 
vec.inspektore Inga Ziemele un IeM Pa-
teicību Kriminālpolicijas nodaļas inspek-
tore Ināra Petrovska.

Valsts policijas darbinieki 
saņem apbalvojums

Novadu ziņas
• Latgales plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centrs š. g. 
12. decembrī plkst. 14.00 Skolas ielā 
7, Krāslavā rīko informatīvu dienu par 
ES struktūrfondu 2007.-2013. plāno-
šanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā 
arī par šī brīža aktualitātēm fi nanšu 
līdzekļu piesaistē kultūrai, NVO u. c. 
mērķa grupām.

• Lielas svētku egles iedegšana Krās- 
lavas pilsētas laukumā notiks 12. 
decembrī plkst. 17.00, Dagdā – 17. 
decembrī plkst. 17.00, Aglonā – 12. 
decembrī plkst. 16.00

• Krāslavas novada centrālā bibliotē-
ka aicina jaunākā vecuma bērnus 
un viņu vecākus apskatīt ceļojošo 
izstādi, veltītu Tūves Jānsones 100 
gadu jubilejai - „Muminu ģimene no 
Somijas”. Izstādi, kura iepazīstina la-
sītājus ar somu kultūru, varēs apmek-
lēt līdz 24. decembrim.

Lai pagātne ar vēja spārniem 
aizplūst

Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,

It visu to, ko ilgojas Tev sirds.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā 
Aļonu Lavniku - Makejenoku!

Vēlam prieku, laimi, veselību
Sandris, Artūrs, Fedja, Anna
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Decembrī Latvijā stājušies 
spēkā grozījumi likumā „Par ta-
bakas izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas ierobe-
žošanu”, kuros valsts nosaka 
veselu virkni jaunu aizliegumu 
smēķētājiem – tai skaitā – aiz-
liegumu smēķēt uz balkoniem. 
Līdz šim laikam ar likumu bija 
aizliegts pīpēt kāpņu telpās, gai-
teņos un citās koplietošanas tel-
pās. Tagad ierobežojumi ir sais-
tīti arī ar balkoniem un lodžijām. 
Aizliegts smēķēt tuvāk par 10 m 
no ieejas daudzdzīvokļu mājā. 
Nedrīkst pīpēt ne tikai mācību 
un audzināšanas iestāžu telpās, 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
iestādēs, ieslodzījuma vietās, bet 
arī šo iestāžu lietošanā esošajās 
teritorijās.

Kā pret šiem aizliegumiem 
un arī pret smēķēšanas problēmu 
izturas Krāslavas iedzīvotāji?

Aija, pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotāja: „Esmu kate-
goriski pret smēķēšanu blakus 
vietām, kur atrodas bērni, vai arī 

bērnu klātbūt-
nē. Bet pārējie 
gadījumi ir kat-
ra cilvēka per-
sonīgā lieta. 
Ja vīrietis vai 
sieviete jau sa-
snieguši piln-
gadību, viņi 
paši ir tiesīgi 

lemt, kā labāk rīkoties. Likuma 
prasība, ka pie mājas ieejas smē-
ķēt nedrīkst, protams, ir pareiza, 
arī dzīvoklī pīpēt nav ieteicams. 
Bet kur gan cilvēki var uzsmēķēt? 
Tikai uz balkona vai lodžijas. Tur-
klāt, neskatoties uz grozījumiem 
likumā, tie, kas ļoti grib smēķēt, 
vienmēr atradīs vietu, kur nopirkt 
vai dabūt cigaretes un kur „padū-
mot”.

Igors, sliežu ceļu montieris: 
„Smēķēju jau gandrīz 10 gadus. 

Saprotu, ka tas ir slikti. Mēģināju 
atmest, pagaidām nekas nesa-

nāk. Uz balko-
na smēķēt nav 
ieteicams ne 
tikai kaimiņu, 
bet arī savas 
ģimenes dēļ. 
Dūmi tā vai 
citādi iekļūst 
dzīvoklī. To 
pašu var teikt 

par kāpņu telpām. Bet tam, ka 
nedrīkst smēķēt tuvāk par 10 m 
no ieejas daudzdzīvokļu mājā, 
nepiekritu. Kurp tad mums, pīpē-
tājiem, doties? Es domāju, ka var 
vakarā iziet un uzsmēķēt pie mā-
jas ieejas, īpaši ziemā, kad logi 
visiem ir aizvērti. Protams, esmu 
pret smēķēšanu blakus bērnu dār-
ziņiem un skolām. Bet, ja aizliedz 
smēķēt slimnīcu un poliklīniku 
teritorijā, uz kurieni tad jādodas 
slimniekam, kuram piemēram, ir 
iekaisums? 100 metru attālumā 
ziemā pa sniegu?”

Ivars, menedžeris: „Tas ir 
ļoti sarežģīts jautājums, vienno-
zīmīgi atbildēt ir grūti. Jā, likumu 
pieņēma, bet, ja esmu dzīvokļa 
īpašnieks, man ir tiesības brīvi 
rīkoties savā personīgajā teritori-
jā. Manuprāt, ziemā var atļauties 
smēķēt uz balkona (laika apstākļi 
to pieļauj), vasarā ir grūtāk - dau-
dziem kaimiņiem ir atvērti logi, 
līdz ar to nepatīkamā smaka iz-
platās arī uz citiem dzīvokļiem. Ir 
jāmeklē kompromiss! 

Uzskatu, ka cilvēkam pašam 
jāizvēlas, vai viņam smēķēt vai 
ne. Ar sievietēm ir mazliet sarež-
ģītāk. Ja viņa jau ir bērna māte – 

tad tā ir viņas izvēle, lai rīkojas, 
kā grib. Bet ar bērniem jābūt stin-
grākiem!

Marija, grāmatvede: „Pret 
smēķēšanu izturos neitrāli. Pati 
nekad nemēģināju, nebija nekā-
das vēlēšanās. Pret smēķēšanu 
uz balkoniem un kāpņu telpās 
izturos ļoti negatīvi. Ļoti nepatī-
kami, piemēram, atgriežoties no 
darba mājās, ieiet piesmēķētā 
telpā. Cenšos ātrāk tikt līdz sava 
dzīvokļa durvīm. Vasarā, atrodo-
ties uz balkona, domāju, nevie-
nam nebūs patīkami, kad no aug-
šas uz jums kritīs izsmēķi.”

Aigars, medicīnas darbi-
nieks: „Nesmēķēju jau vairāk 
nekā pusgadu, manuprāt, bez tā 
ļoti labi var iztikt. Protams, vien-
mēr atradīsies kāds smēķētājs, 
tāpēc ierobežojumi ir nepiecieša-
mi - gan cilvēka personīgajai ve-
selībai, gan nesmēķējošu cilvēku 
dēļ. Bet aizliegums pīpēt uz balko-
na, manuprāt, ir nepareizs – pārāk 

daudz pretru-
nīgu momen-
tu. Iespējams, 
tas cilvēks, 
kuram aizlie-
dza smēķēt uz 
balkona, darīs 
to mājās, kur 
atrodas viņa 
bērni?! Vien-

kārši jāvienojas ar kaimiņiem no 
augšas, un visas problēmas būs 
atrisinātas. Ierobežojumiem un 
aizliegumiem jābūt saprātīgiem. 
Kāds vienmēr smēķēs, tas ir jāpa-
redz un jāierīko speciālā vieta.”

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

JūsuprātKatra cilvēka personīgā lieta?..

— Nesen ar savu sešgadīgo 
meitiņu Margaritu devos uz biju-
šā universālveikala ēku, turpina 
Jeļena. Pirmajā stāvā strādā vei-
kals “Maxima”, bet otrajā stāvā 
atvērts apģērbu veikals, kā arī 
izvietoti tirdzniecības punkti, ku-
ros privātpersonas tirgo dažādas 
preces. Otrajā stāvā uzkavējos 
minūtes divdesmit, staigājām ar 
meitu no viena pārdevēja pie cita, 
un tad devāmies uz “DGS Apģēr-
bi”. Pēkšņi otrajā stāvā nostrādā-
ja drošības signalizācija.

“Maximas” darbinieki visu 
pirmo stāvu evakuēja nekavējo-
ties, novēroju, ka iepirkuma grozi 
palika tur, kur cilvēks tobrīd at-
radās, bet otrajā stāvā - nekādu 
emociju. Neviens nesatraucās. 
Pārdevējai pajautāju, kas notiek, 
un saņēmu pārsteidzošu atbil-
di: ”Ai, mums te katru otro dienu 
nostrādā signalizācija, jau ne-
pievēršam uzmanību!”. Trokšņa 
nav, dūmu smakas nav, mazums, 
kāpēc tā nostrādāja. Lai arī sig-
nalizācija gaudoja, es vēl mirkli 
uzkavējos, ātri norēķinājos par 
pirkumiem un devos projām. Vēl 
mudināju arī tirgotājas doties lau-
kā: “Iesim ārā…” Bet tās atcirta: 
“Ai, mums vienalga…” un turpi-
nāja ķiķināt. Es esmu strādājusi 

tirdzniecībā un nopietni attiecos 
pret drošības noteikumiem. Pār-
steidza arī apsardzes darbinieka 
rīcība. Būtu vismaz uzkāpis ot-
rajā stāvā un pateicis cilvēkiem, 
ko darīt. Manuprāt, šajā situācijā 
nav svarīgi, viņu vai ne viņu te-
ritorija. 

Restes palika atvērtas uz 
otro stāvu un es ar bērnu un vēl 
viena sieviete nokāpām lejā, bet 
izejas durvis jau bija ciet. Mēģi-
nājām sakliegt apsargu, lai atver 
durvis. Viņš mūs norāja, kāpēc 
evakuējāmies caur pirmo stāvu 
šajā pusē, nevis otrajā stāvā gā-
jām uz otru galu, kur ir rezerves 
izeja. Es aizrādīju, ka tad vaja-
dzēja pašam uzkāpt augšā un 
informēt cilvēkus. 

Man nebija baiļu, jo iekšēji 
sapratu, ka ēka ir stipra, un nesa-
grūs, kā tas notika Zolitūdē. Bet 
nav svarīgi, signalizācija nostrā-
dāja vienu vai desmit reizes, vi-
siem ir jāievēro drošības tehnikas 
noteikumi un evakuēties vajag ne-
kavējoties. Saprotu, ka arī es kā 
pircēja pārkāpu šos noteikumus, 
man vajadzēja uzreiz pamest 
veikalu, es to izdarīju ar īslaicīgu 
kavēšanos. Bet mūsu cilvēkiem 
jau ir bara instinkts: visi stāv — tu 
stāvi, visi skrien — tu skrien. 

Mans mazais bērns pat īsti 
nesaprata, kas notiek. Tikai laukā 
man jautāja, kāpēc ugunsdzē-
sēji atbraukuši, ja nekas nedeg? 
Izskaidroju, ka atbrauca tāpēc, 
ka nostrādāja signalizācija, un 
viņiem vajag pārliecināties, vai 
nekas neapdraud darbiniekus un 
pircējus. Starp citu, ugunsdzēsēji 
arī bija neapmierināti, un pukojās, 
ka neviens neatsauca izsaukumu 
un viņiem jābraukā pa tukšo!

Cik es noprotu, signalizācija 
nostrādāja tāpēc, ka ēkā notiek 
remontdarbi. Vajadzētu varbūt 
padomāt, kā šādas situācijas ne-
pieļaut. Es aicinātu iedzīvotājus 
būt atbildīgākiem un, nostrādā-
jot signalizācijai, doties uz izeju 
un ātrāk atbrīvot telpas. Nevajag 
mutes iepletušiem arī stāvēt ēkas 
tuvumā, labāk nostāties labu ga-
balu tālāk no tās un gaidīt, ko sa-
cīs glābēji. Kopumā esmu 4 - 5 
gadus nostrādājusi tirdzniecībā, 
tostarp arī degvielas uzpildes 
stacijā — tur drošības tehnikas 
noteikumi vispār ir drastiski. Bet 
jāsaprot, ka bez drošības teh-
nikas mēs nevaram iztikt. Manī 
lielāko sašutumu izraisīja tirgus 
sieviņas, kuras smiedamās pali-
ka stāvēt otrajā stāvā. Saprotu, 
ka viņām gribas pārdot preci, 
bet šī rīcība maldina cilvēkus un 
viņi nesteidzas pamest ēku, lai 
arī signalizācija nemitīgi gaudo. 
Visiem ir jāpilda noteikumi, lai 
nebūtu nekādas problēmas un 
nenotiktu traģēdijas.

Juris ROGA

Kāpēc dažus neizmāca pat traģēdija?
Apritējis gads kopš Zolitūdes traģēdijas, kad daļēji sabrūkot 
veikalam «Maxima», cieta un gāja bojā vairāki desmiti cilvēku. 
Šķiet, visiem mums bija jāgūst mācība, bet dzīve liecina, ka tā 
tas nav. Lūk, ko stāsta krāslaviete Jeļena, kura vienu dienu at-
nāca uz redakciju, lai atturētu ļaudis no bravūrības un vienaldzī-
bas. Mēs pierakstījām viņas sašutuma pilno statījumu, aicinām 
to izlasīt un padomāt, kāpēc dažus neizmāca pat liela traģēdija?

Naudas balvas sportistiem 
Valdība pagājušajā nedēļā 

atbalstīja naudas balvu piešķir-
šanu Latvijas sportistiem, viņu 
treneriem, atbalsta personālam, 
kā arī attiecīgajām sporta federā-
cijām par izciliem sasniegumiem 
sportā 2013. gada nogalē un 
2014. gadā 700687 eiro apmērā.

Naudas balvas piešķirtas 
pasaules čempionāta bronzas 
medaļas ieguvējām brīvajā cīņā 
Anastasijai Grigorjevai un Laurai 
Skujiņai, pasaules kausa pludma-
les volejbolā uzvarētājiem Jānim 
Šmēdiņam un Aleksandram Sa-
moilovam, Eiropas čempionāta 
BMX uzvarētājam Mārim Štrom-
bergam, Eiropas čempionāta uz-
varētājam biatlonistam Andrejam 
Rastorgujevam un daudziem 
citiem. Kopumā naudas balvas 
saņems 88 sportisti.

Ierobežojumi mežacūku 
piebarošanai

Decembra sākumā valdība 
atbalstīja Zemkopības ministrijas 

sagatavotās izmaiņas savvaļā 
dzīvojošo medījamo dzīvnieku 
piebarošanas noteikumos. Izmai-
ņas paredz ierobežojumus me-
žacūku piebarošanai, lai sama-
zinātu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 
iespējamo izplatīšanos. Izmaiņas 
noteikumos paredz stratēģijas no-
sacījumus par mežacūku piebaro-
šanu un citu savvaļas dzīvnieku 
piebarošanu tādā veidā, lai barī-
bai nevarētu piekļūt mežacūkas. 
Noteikts, ka barotavas atļauts 
izvietot tajos medību iecirkņos, 
kuros atļauts medīt mežacūkas, 
un barotavu kopējais tilpums ne-
pārsniedz 400 litru uz 1000 hek-
tāriem. Izmaiņas nosacījumos pa-
redz arī to, ka pārnadžu barotavas 
atļauts izvietot tikai tajos medību 
iecirkņos, kuros atļauts medīt at-
tiecīgās sugas pārnadžus.

Savvaļā dzīvojošo medījamo 
dzīvnieku piebarošanas noteiku-
mi paredz, ka piebarošanas vietu 
var izvietot tikai tad, ja ir saņem-
ta rakstiska zemes īpašnieka vai 
tiesiskā valdītāja piekrišana.

Dažos vārdos

Pagājušajā nedēļā Latvijā bei-
dzās parakstu vākšanas termiņš 
referenduma par grozījumiem Bēr-
nu tiesību aizsardzības likumā ie-
rosināšanai, kas paredzēja aizliegt 
homoseksuālisma propagandu ne-
pilngadīgo vidū. 

Aptuveni pirms gada partijas 
„Par dzimto valodu” līderis Vladi-
mirs Lindermans iestājās ar inicia-
tīvu par jaunu referendumu. Šoreiz 
Lindermana un viņa domubiedru 
uzmanības centrā nokļuva nevis 
krievu valodas statuss, bet ultra 
liberālo vērtību izplatīšanās prob-
lēma Latvijā. Akcijas organizatori 
piedāvāja vākt parakstus referen-
duma ierosināšanai, kas ierobežo-
tu homoseksuālisma kā normālas 
cilvēku dzīves parādības propa-
gandu. 

Kampaņas iniciatori piedāvāja 
veikt divus grozījumus Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likumā. Pirmais: 
„Bērnu izglītības un aprūpes ies-
tādēs dzimumaudzināšanai jābūt 
balstītai uz LR Satversmes 110.
pantu. Bērnu izglītības un aprūpes 
iestādēs viendzimuma personu 
seksuālo un laulības attiecību po-
pularizēšana un reklāma ir aizlieg-
ta”. (LR Satversmes 110.pants no-
saka, ka laulība ir „savienība starp 
vīrieti un sievieti”). Otrais: „Bērnu 
kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts 
iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir 
viendzimuma personu seksuālo un 
laulības attiecību popularizēšana 
un reklāma”.

Ir pagājis gads. Organizatori 
savāca 12000 parakstu nepiecie-
šamo 30000 vietā. Lindermans 
uzsvēra, ka parakstu vākšanu nav 
atbalstījuši lielāko kristīgo konfesiju 
līderi. Pēc viņa vārdiem, homosek-
suālisma propagandu vairākums 
Latvijas iedzīvotāju neatbalsta, bet 
arī neuzskata par aktuālu problēmu. 

Tendence mainīt tradicionālās 
vērtības Latvijā ir skaidri pama-
nāma, uz sabiedrību tiek izdarīts 
spiediens. Mums ir EP ieteicamās 
rezolūcijas, dokumenti dažādu 
starptautisko organizāciju līmenī 
un liberālo politiķu pastāvīgi mēģi-
nājumi atzīt par likumīgām „partne-
rattiecības”. Nākamā gada maijā 
Latvijā notiks Eiropas geju parāde, 
bet mūsu Ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs ar lepnumu paziņojis, 
ka viņam ir attiecības ar citu vīrie-
ti. Tas nodrošināja labvēlīgu fonu 

veiksmīgai parakstu vākšanai. Tad 
kur slēpjas neveiksmes cēlonis?

Pirmkārt, Latvijas likumdoša-
nā. Politiķi ievērojami paaugstināja 
prasības pret referenduma rīkoša-
nas nosacījumiem. Ja agrāk pirma-
jā posmā bija jāsavāc 10000 pa-
rakstu, tad pašlaik - 30 000. Turklāt 
tiem jābūt notariāli apliecinātiem. 
Tas nozīmē, ka par katru autogrāfu 
bija jāmaksā aptuveni trīs eiro. 

Otrkārt, Lindermana reputā-
cija. Bijušais nacionālboļševiks, 
pornogrāfiskās avīzes „Jesčo” 
izdevējs, referenduma par krievu 
valodu kā otru valsts valodu ini-
ciators... Ar tādu bagāžu Vladimira 
kungam nebija viegli pārliecināt lat-
viešus par to, ka viņš patiesi sargā 
tradicionālās ģimenes vērtības. 

Treškārt, lielāko reliģisko kon-
fesiju līderi patiešām atturējās no 
aktīvā akcijas atbalsta. Saskaņā ar 
neoficiāliem datiem, tas ir saistīts 
gan ar neuzticību personīgi Lin-
dermanam, gan ar paredzamo ne-
veiksmi. Pat tādā gadījumā, ja pir-
majā posmā izdotos savākt 30000 
parakstu, panākumi šajā referen-
dumā praktiski nav iespējami. Tas 
nav tāpēc, ka cilvēkiem patīk geju 
propaganda. Vienkārši prasības 
pret referenduma organizēšanu ir 
ļoti augstas. 

Kā jau tas bija sagaidāms, tika 
savākts maz parakstu un „varavīk-
šņaina kustība” ieguva objektīvu 
argumentu, ka Latvijas iedzīvotāji 
neatbalsta „homofobus”, līdz ar to 
var legalizēt partnerattiecības vai 
pat viendzimuma laulības... 

Jautājums par tradicionālo 
vērtību aizsardzību vēl joprojām ir 
aktuāls. Šai akcijai bija savi mīnusi, 
bet bija arī plusi. Daudzi cilvēki aiz-
domājās par to, vai ir vērts pārņemt 
visus rietumu radikālā liberālisma 
„sasniegumus”. Iedzīvotāji sāka 
uzmanīgāk sekot tam, ko viņu bēr-
niem māca bērnu dārzos un sko-
lās. Manuprāt, lielākā daļa vecāku 
nevēlas, lai izglītības sistēma pār-
vērstu Rūtu par Rihardu, bet Kārli 
par Karlīnu. 

Skolām ir jāveicina to vērtī-
bu saglabāšana, kuras vecākiem 
šķiet normālas, jo tieši viņi ar sa-
viem nodokļiem nodrošina finan-
sējumu izglītības iestādēm. Bet 
Lindermanam ir taisnība - cīņa tikai 
sākās. 

Viktors ŪDRIŠS

Lindermana projekts: kaunpilnas 
beigas vai satraucošs sākums?

Latvijā neizdevās savākt parakstus referenduma pret 
geju propagandu ierosināšanai

Sporta aktualitātes
2014. gada 20. decembrī Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolā notiks 

vairāki sporta pasākumi - volejbola turnīrs vīriešu komandām (plkst. 
10.00), dambretes čempionāts (dalībnieku reģistrācija - plkst. 9.30, 
sacensību sākums - plkst. 10.00), kā arī 17.00 sāksies kārtējais Krā-
slavas basketbola čempionāts.



32014. gada 9. decembris

Atrast savu sirdslietu - tā ir 
liela laime cilvēka dzīvē. Un, ja 
profesija un hobijs sakrīt, tad tie-
šām „visur tikai rozes zied”. Mūsu 
gadījumā runa ir par brīnum- 
skaistiem akmeņiem. 

Nenogurstoši meklējot in-
teresantus sižetus rakstiem, 
četrdesmit gadu garumā stās-
tīju mūsu avīzes lappusēs par 
visdažādākajiem cilvēkiem, no-
tikumiem, likteņiem. Un pēkšņi 
atcerējos: neesmu pievērsis 
uzmanību vienai no grūtākajām 
profesijām - akmeņkaļiem. Pal-
dies manam paziņam Eduardam 
Koļedam, kurš ieteica tēmu pub-
likācijai: „ Aiz Augstkalnes ciema 
ir apbrīnojams akmens skulptūru 
dārzs. Tas ir tavs temats.” Kad 
sāku apkopot informāciju, noslē-
pumainā meistara Alfrēda Kučika 
paziņas mani brīdināja par to, ka 
saruna diez vai ir iespējama - ak-
meņkalim ļoti nepatīk publicitāte. 
Viņš dzīvo savrup, kā vientuļš 
laukakmens tīruma vidū. Mani 
izglāba tas apstāklis, ka ļoti labi 
pazinu viņa vecākus, kuri bija 
saistīti ar rajona avīzi. Fotokores-
pondenta dēls nav uzdrīkstējies 
atteikt žurnālistam, par ko esmu 
viņam ļoti pateicīgs. 

Par akmeņiem Alfrēds runā 
ar dzirkstošām acīm - kā māks-
linieks par audeklu un otām. Viņš 
ātri pārliecināja mani, ka katram 
laukakmenim ir dvēsele, kuru at-
klāt nav vienkārši. Parādīja savus 
darbus, uzskatāmi paskaidroja, 
ka visā pasaulē nav tik skaistu 
akmeņu, kādi ir mūsu Latgalē. Es 
pat nemēģināju iebilst, kaut gan 
labi zinu: katra varde savu pur-

vu liela. Un pareizi 
dara!

Savu darbnī-
cu vietējais talants 
iekārtojis uz sava 
vectēva Jāzepa 
Saksona dzimtās 
zemes. Vieta ir ļoti 
ērta, Krāslavas pie-
pilsētā. Veco vien-
sētu pēc kārtīgas 
rekonstrukcijas ir 
grūti pazīt, bet lielas 
un skaistas granīta 
skulptūras pārvērta 
piemājas teritoriju 
par  pasakainu ak-
mens dārzu. Milzīgs 
ābols un saspiesta 
dūre – amatnieka 
spītības simbols. 
Akmens sēnes, var-
de, zivs un pat bite. 
Var teikt, ka tās ir 

sava veida granīta gleznas ar si-
žetiem no akmens laikmeta, un 
visas ir savstarpēji saistītas. Tas 
ir īsts brīnums: vai tiešām ciets 
akmens var būt tik padevīgs?

Savu firmu „Granīts O” Al-
frēds sapņoja nodibināt 
jau kopš jaunības ga-
diem - ilgi, bet spītīgi un 
neatlaidīgi. Krāslavas 
2. vidusskolas absol-
vents arodskolā apguva 
metālapstrādi, bez šīs 
prasmes strādāt ar ak-
meni nebūtu iespējams. 
Armijā paveicās iegūt 
citas tehniskās specia-
litātes, līdz ar to koope-
rācijas pirmsākumos Al-
frēds jau labi orientējās 
„akmens lietās”. Pagāja gadi, un 
viņš kļuva par īstu profesionāli. 
Mācījās, izmantojot grāmatas un 
internetu, daudz padomu deva 
aroda brāļi. Taču tagad Alfrēds 
jūtas akmeņu pasaulē kā zivs 
ūdenī. 

Man bija interesanti uzzināt, 
ka uzņēmīgie ķīnieši „piekrauj” 
Eiropu ar akmens izejmateriāliem, 
kuriem dod tikai dažu gadu garan-
tiju. Cita lieta ir akmens no Skandi-

nāvijas un Baltijas, tas 
spēj kalpot cilvēkam 
vairākus gadsimtus. 
Tagad ir saprotama 
frāze, ko varam izlasīt 
reklāmās un sludināju-
mos, - „akmens nav no 
Ķīnas”.

Vēl pirms dažiem 
gadsimtiem mūsu 
Latgales zeme bija 
kā nosēta ar akme-
ņiem. Šo ļoti izturīgo 
būvmateriālu mūsu 

senči meistarīgi izmantoja māju 
un saimniecības ēku celtniecī-
bā, klāja bruģakmeni, nostipri-
nāja ostu piestātnes… Pēc tam 
šī amata meistaru kļuva arvien 
mazāk, bet tagad, pēc Alfrēda 
Kučika domām, akmeņkaļa arods 
piedzīvo renesansi.

Pats akmens tēlnieks ir pār-
liecināts: „Katram laukakmenim 
ir savs raksturs, sava dvēsele. 

Reizēm akmens šķiet piemērots 
apstrādei, taču tad, kad viņu sa-
zāģē, redzi  – iekšā ir tukšums. 
Pieredzējušais meistars jau pēc 
pirmā skatiena var noteikt, no 
kura akmens var iznākt mākslas 
darbs. Ar katru gadu iegūt vietējo 
granītu kļūst arvien grūtāk: labs 
izejmateriāls saglabājās tikai grū-
ti sasniedzamās vietās - upju un 
ezeru krastos, stāvās nogāzēs un 
purvos, arī ar zemes īpašniekiem 
ne vienmēr var vienoties. Problē-
mu pietiek,” atzīstas mans nepa-
rastais sarunas biedrs.

Akmeņkaļa darbā daudzas 
lietas ir saistītas ar naudu, taču 
piesardzīgais Alfrēds izstrādāja 
personīgo dzīves likumu - iztikt 
bez kredītiem. Gandrīz viss ap-
rīkojums akmens zāģēšanas, 
pulēšanas un gravēšanas cehā 
ir paštaisīts. Meistars pastāstīja 
par savu sapni: ja parādīsies lī-
dzekļi, noteikti izmantos jaunākās 
tehnoloģijas, bet tas ir ļoti dārgs 
prieks. Vislabākie instrumenti ir 
ar dimanta pārklājumu. Ar laiku 
akmeņkalis secināja, ka ir jāstrā-
dā tikai ar visizturīgāko izejmate-

riālu, kas nāk no Zviedrijas, Karē-
lijas un Latvijas. Viņš ilgi stāstīja 
par to, cik grūti ir strādāt ar lielu 
laukakmeni, lai sasniegtu maksi-
mālu rezultātu. Tas ir gadījums, 
kad jāatceras: septiņas reizes 
nomēri – vienu reizi nogriez! Pie-
redze nāk ar gadiem, un tagad ir 
tas laiks, kad meistars akmeņiem 
redz cauri. Un jau pēc pirmā acu 
uzmetiena var noteikt izejmate-
riālu, kuram ir neparasta faktūra 
un krāsas un no kura tiks radīts 
mākslas darbs - akmens ola, 
kāds dekoratīvs elements, kuru 
grūti noturēt rokās. Viņš ir gatavs 
veidot savas oriģinālās akmens 
skulptūras pēc pasūtījuma, bet 
nabadzīgajā Latgalē klienti nav 
spējīgi masveidā iegādāties šo 
preci. Diemžēl tagad ir vērojams 
tikai augošs pieprasījums pēc 
kapakmeņiem…

Ir laimīgs cilvēks, kas strādā 
ar prieku. Vīra Alfrēda arods dod 
iespēju dzīvesbiedrei Valentīnai 
būt par mājas pavarda glabātāju. 
Meita Alīna ir beigusi Latvijas Uni-
versitātes Fizikas un matemātikas 
fakultāti, pašlaik strādā prestižā 
Latvijas firmā. Viņa bija viena no 
trim absolventiem, kuri nepade-
vās vilinājumam doties labi ap-
maksātā darbā uz ārzemēm.

„Ir jādzīvo mājās,” pārlieci-
nāts akmenslietu brīnumdaris.

Aleksejs GONČAROVS

Taciņa uz akmens dārzu
Daudziem ir negatīva piere-

dze pēc kontaktiem ar agresīviem 
tiešās pārdošanas speciālistiem. 
Lai nesabojātu sev Ziemassvētku 
noskaņu, ikvienam pircējam ir jā-
būt īpaši uzmanīgam. 

Vai jums zvanīja pa telefonu 
un aicināja uz „pilnīgi bezmak-
sas” sadzīves tehnikas 
prezentāciju? Vai 
jums piedāvāja 
„bezmaksas” 
ska is tum -
kopšanas 
p r o c e d ū -
ras? Tā 
strādā tiešās 
pārdošanas spe-
ciālisti: apšaubāmā 
veidā iegūst jūsu tele-
fona numuru, pārlieci-
na veltīt viņiem „tikai 15 
minūtes no jūsu dārgā laika”, bet 
pēc tam burtiski piespiež nopirkt, 
piemēram, nenormāli dārgu pu-
tekļsūcēju par 2000 eiro. 

Kā šonedēļ paziņoja Patērē-
tāju tiesību aizsardzības centrs, 
tiešā tirdzniecība Latvijā kļūst 
arvien nekaunīgāka, bet pārde-
vēji atrod arvien izsmalcinātākus 
veidus, kā pārliecināt cilvēku no-
pirkt to, kas viņam nemaz nav 
vajadzīgs. 

Kāds var pateikt, ka pircē-
ji paši esot vainīgi, ka noticēja 
šarlatāniem. Kaut kādā ziņā tā 
ir taisnība. Taču nebūs pareizi 
pienācīgi nenovērtēt arī pašus 
pārdevējus. Cilvēki, kas strādā 
tiešās tirdzniecības sfērā, iziet 
visdažādākos apmācības kursus, 
labi zina „pārdošanas psiholo-
ģiju”, prot izmantot  „pātagas un 
burkāna” metodes. Piemēram, 
neticamas 50% atlaides, dažā-
das dāvanas, bezmaksas pre-
zentācijas restorānā. Pieredze 
liecina par to, ka uz šī „āķa” bieži 
uzķeras pat cilvēki ar veselo  sa-
prātu. Problēmas ir saistītas ar 
to, ka viņi nesaprot – tādas uz-
ņēmējdarbības metodes jau sā-
kotnēji pamatojas uz „lohotrona” 
principiem. 

Atdot atpakaļ fantastiski dār-
gu putekļsūcēju vai gaisa filtru ir 
ļoti problemātiski. Jo pārdevējs 
vienkārši neatbild uz jūsu telefo-
na zvaniem un e-pasta vēstulēm. 
Turklāt preces pirkšanas brīdī jūs 
parakstāt līgumu, kur ar vismazā-

ko šriftu minēti tādi darījuma no-
sacījumi, ka atdot preci praktiski 
nav iespējams. 

Pēdējā gada laikā ar ofi-
ciālām sūdzībām par negodīgiem 
tirgoņiem Patērētāja tiesību aiz-
sardzības centrā vērsās vairāk 

nekā 60 cilvēku. Daži 
arī veica šos neva-
jadzīgos pirkumus 

par 2000 eiro. Taču 
tad, kad beidzot 
atjēdzās, bija jau 
par vēlu. 

Lai neuzķer-
tos uz tiešās 
t i r d z n i e c ī -
bas „āķa”, 

j ā iegau -
mē daži 

v i e n k ā r š i 
likumi. Pirmkārt, 

nekādas „pilnīgi bez-
maksas” prezentācijas un ūdens 
kvalitātes pārbaudes vienkārši 
nepastāv. Ja kāds piedāvā tādu 
pakalpojumu, viņš vēlēsies kaut 
ko pārdot, lai apmaksātu visus 
savus izdevumus. Cilvēki, kuri 
strādā šajā biznesā, iziet speciā-
lās apmācības, kur iegūst prasmi 
pārdot visu, ko vēlas un kam vē-
las. 

Ja jums tomēr gadījās šī 
nelaime un jūs uzaicinājāt tādus 
tirgotājus uz mājām vai atnācāt 
uz viņu prezentāciju, nekādā ga-
dījumā nedrīkst parakstīt nekā-
dus papīrus. Ja jūs to izdarījāt, ir 
svarīgi zināt: visā Eiropas Savie-
nībā darbojas vienoti noteikumi, 
kas nosaka kārtību, kā prece tiek 
atdota atpakaļ pārdevējam,  ja tā 
ir iegādāta ārpus uzņēmuma pa-
stāvīgās tirdzniecības vietas. Ne-
skatoties uz to, kas ir uzrakstīts 
jūsu līgumā, jums ir visas tiesības 
atdot preci 14 dienu laikā un sa-
ņemt atpakaļ savu naudu. Pro-
tams, prece nedrīkst būt bojāta. 
Tātad, ja jūs vēlaties atgūt savu 
naudu, pie pārdevēja jāvēršas ar 
rakstisku iesniegumu. Ja uz jūsu 
sūdzību nereaģē, nepieciešams 
vērsties Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centrā (tālr. 65452554). 

Tuvojoties Ziemassvētkiem 
un Jaunajam gadam, gribu novē-
lēt veikt tikai pārdomātus pirku-
mus un neļaut nekaunīgiem pār-
devējiem pelnīt uz jūsu rēķina.

 Viktors ŪDRIŠS

Svētku „lohotrons”
Agresīvie pārdevēji Latvijā kļūst arvien nekaunīgāki

Jaunietim jābūt vecumā no 
17 līdz 29 gadiem, ar vismaz pa-
matskolas vai vidusskolas izglī-
tību. Mācīties var arī tie jaunieši, 
kas jau apguvuši kādu profesiju, 
taču kvalifikācija nevar būt iegū-
ta pēdējā gada laikā. Jaunieši 
vienlaikus var būt reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA) kā bezdarbnieki vai darba 
meklētāji. Mācību laikā, atkarībā 
no sekmēm, jaunieši var saņemt 
stipendiju no 70 līdz 115 eiro mē-
nesī. Audzēkņiem tiek nodrošinā-
ta bezmaksas dzīvošana skolas 
dienesta viesnīcā un apmaksāti 
ceļa izdevumi un naktsmītne kva-
lifikācijas prakses laikā. Tāpat 
prakses laikā jauniešiem tiek ap-
maksāta civiltiesiskā apdrošināša-
na un obligātā veselība pārbaude, 
ja to paredz izvēlētās profesijas 

specifika. Programmas ietvaros 
jaunieši saņems karjeras atbalstu 
un konsultācijas un varēs izlīdzi-
nāt zināšanu robus matemātikā, 
fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, ja zinā-
šanas šajos vispār- izglītojošos 
priekšmetos būs nepieciešamas 
profesijas apguvei.

Pilns piedāvāto programmu 
saraksts pieejams nacionālajā izglī-
tības iespēju datubāzē  www.niid.lv.

Uzņemšana pusotra gada 
profesionālās izglītības program-
mās notiks no 1. decembra līdz 6. 
janvārim. Mācības pusotra gada 
programmās sāksies 2015. gada 
12. janvārī, bet viena gada prog-
rammās 2015. gada 23. februārī.

Vairāk informācijas par ie-
saistīšanos projektā var iegūt 
www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA īs-
tenotie projekti”.

VIAA informē
Iespēja iegūt profesiju bez maksas!

Jauniešiem, kas vēlas gada vai pusotra gada laikā apgūt aro-
du, no 1. decembra ir iespēja pieteikties Eiropas Savienības 
(ES) fondu atbalstītajās profesionālās izglītības programmās. 
Šogad projektā iesaistījušās 34 profesionālās izglītības iestā-
des visā Latvijā. 
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Šis jau ir astotais saiets 
brālības “Nema” pastāvēšanas 
vēsturē, kuru 2006. gadā nodi-
bināja Mārīte Zariņa un Arnis Ci-
moška, ar mērķi veidot dialogu 
starp abām sabiedrības pusēm, 
palīdzēt invalīdiem izpausties, 
pierādīt un realizēt sevi. Astoņu 
gadu laikā brālībā iestājušies 30 
oficiālie biedri. Pirmais pasākums 
joprojām palicis biedru un brālības 
vadītājas Mārītes Zariņas atmi-
ņā: “Bijām 15 biedri, un pie tējas 
galda draudzīgā sarunā spriedām 
par vēlmēm, sapņiem un iecerēm. 
Tā bija pirmā kopā sanākšana, 
uz kuru uzaicinājām arī folkloras 
kopu “Olūteņi”. Tad es sapratu, ka 
iesākto vajag turpināt, jo cilvēki ar 
invaliditāti neapmeklē lielos pa-
sākumus. Viņiem patīk intīmāka 
atmosfēra, kurā dominē ģimenis-
kums un pieklusinātas kustības, 
un skaņas. Tas ir objektīvi, pasā-
kums jāpiemēro šo cilvēku spē-
jām uztvert un izdzīvot svētkus, ko 
arī cenšamies piedāvāt no gada 
uz gadu. Pirmsākumos visu darīju 
pati, laika gaitā man radās brīv-
prātīgie palīgi no brālības, vēlāk 

pievienojās mūsu biedru draugi 
un atbalstītāji, komanda ir krietni 
augusi un man vairs nav tik grūti, 
kā bija pirmajos gados.”

Turklāt ar saskanīgu koman-
du svētkus var svinēt plašāk. Šī 
gada svinīgais pasākums tika sa-
dalīts divās daļās: brālības vadība 
atskaitījās par gada laikā paveikto. 
Pašvaldību pasākumā pārstāvēja 
Dagdas novada sociālā dienes-
ta vadītāja Elita Trūle. Pasākumā 
daudziem cilvēkiem tika pasnieg-
tas pateicības dāvanas, tostarp 
arī invalīdu draugiem, palīgiem, 
atbalstītājiem un brīvprātīgajiem, jo 
2 dienas pēc Vispasaules invalīdu 
dienas, 5. decembrī, tiek svinēta 
Vispasaules brīvprātīgo diena.

Pēc tam visi devās uz blakus 
esošo Marijas Aleksejevas kafej-
nīcu “Papardes zieds”, kur tika 
piedāvātas svētku pusdienas, 
bet tad - uz lielo zāli, kur sveču 
gaismā varēja noskatīties sirsnī-
gu koncertu un baudīt diskotēkas 
deju ritmus 80-to gadu stilā. 

Atgriezīsimies pie atskata par 
2014. gadu, kuru pēc mana lūgu-
ma avīzei komentē Mārīte Zariņa: 
“Tas, ko noteikti gribu akcentēt no 
gada laikā paveiktā, ir labdarības 
pasākums vientuļajiem pensionā-
riem, kuriem invalīdi savām rokām 
izgatavoja krāšņas dāvaniņas. 
Maijā notika līdz šim mūspusē 
nebijis spēcīgs pasākums invalī-
diem — “Talantu diena”. Turpinās 
projekts “Veselīga vingrošana 
Dagdas novadā”. Jau plānojam, 
kā varētu turpināt iesākto, kad no 
projekta līdzekļiem finansējums 
beigsies. Decembrī noslēgsies 
projekts, pateicoties kuram brālī-
bas telpās izveidots drēbju apmai-
ņas punkts. Sapratām, ka arī šis 
projekts ir ļoti nepieciešama lieta, 
kas jāturpina. Cilvēki labprāt nes 
mazlietotas mantas.  Mēs palī-
dzam viens otram, tas iepriecina 
visvairāk. Brīvprātīgie nāk šķirot 
drēbes, citādi palīdz. 

Šogad mums izveidojusies 
laba sadarbība ar Viļānu un Krā-
slavas invalīdu biedrību, turpinām 
sadarbību ar savu jumta organi-
zāciju Sustento. Bijām sadarbības 
partneri Rāznas Nacionālajam 
parkam projektā „Zaļie maršruti 
bez šķēršļiem” un palīdzējām sa-

prast, kā labāk veidot objektus, lai 
tie ir pieejami arī cilvēkiem ar inva-
liditāti. Reāli praksē pārbaudījām, 
ka tas tiešām darbojas.

Ar Dagdas novada atbalstu, 
piešķirot transportu, brālības in-
valīdi varēja aizbraukt uz Rēzekni, 
un Latgales vēstniecībā GORS 
vērot opereti, kuru apmaksāja 
labdarības organizācija. Tā bija 
skaista dāvana no pašvaldības. 
Sadarbība ar Dagdas novada 
pašvaldību izpaužas ne tikai kā 
atbalsts ar transportu, bet arī kā 
līdzfinansējums projektos un pa-
gaidu telpas, kuras tagad izman-
tojam. Joprojām ceram, ka kādreiz 
izdosies izmitināties piemērotās 

telpās cilvēkiem ar invaliditāti. 
Cilvēkiem patīk pulcēties, kaut ko 
kopīgi darīt un šādā veidā invalīdi 
sevi apliecina, jūtas pilnvērtīgi sa-
biedrības locekļi. Šeit mums jau ir 
daudz par šauru.”

Piezemēti, ar izpratni, ka 
pašvaldība varbūt šobrīd nemaz 
nevar atļauties ierādīt citas tel-
pas, Zariņas kundze atgādina par 
sāpīgo problēmu. Šodien drīkst 
sacīt, ka invalīdu brālība “Nema” 
savu darbību izvērš ne tikai savu 
interešu aizstāvēšanai, bet arī pa-
līdz veciem cilvēkiem, sievietēm, 
kuras grib vingrojot uzlabot savu 
veselību, trūcīgajiem, kuriem ne-
pieciešamas mantas. 

Lielā zāle mirdzēja zaigo-
jošu sveču gaismā, kas arī bija 
pateicība brālības biedriem par 
darbu. Sveces, kas maina krāsu, 
bija uz katra galdiņa! Papildus ar 
parastām svecēm tika izgaismota 
zāle un skatuve -  tā bija sveču 
jūra! Koncertēja Svariņu Tautas 
nama slavenais kolektīvs “LORE-
Ta”, kuru daudzi arvien atceras 
un sauc par “Večerinku” un katrs 
sieviešu uznāciens uz skatuves, 
izpelnījās daudz aplausu. Cilvē-
kam vajag ne tikai priecāties vai 
rūpēties par savu labklājību, bet 
jāpadomā arī par emocionālo pie-
pildījumu un garīgo izaugsmi.

Mārīte Zariņa: “Novēlu visiem 
labas gribas cilvēkiem gaišu noska-
ņu Adventa laikā, sirds gudrību un 
cilvēkmīlestību vienam pret otru!”

Juris ROGA

Jo ilgāk strādā, jo stiprāki un gudrāki!
Vispasaules invalīdu dienas priekšvakarā Dagdas invalīdu brā-
lība “Nema” rīkoja savu tradicionālo saietu, kurā parasti satie-
kas brālības biedri, bet šoreiz pēc pašu invalīdu ieteikuma un 
lūguma tika aicināti arī viņu draugi un brīvprātīgie, bez kuriem 
cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdiena būtu krietni sarežģītāka. 

Apkārtnē Ludmilu mīl un cie-
na gan par viņas amata prasmi, 
gan par lielo sirsnību, gan par 
spēju atrast mierinājuma vārdus, 
kad kādam tie nepieciešami, gan 
par stipro raksturu un pieķeršanos 
savai dzimtajai zemei. Šos vārdus 
apliecina pērn saņemtā Atzinība 
par ilggadēju profesionālu rado-
šu darbu, sapratni un atsaucību 
komunikācijā ar novada iedzīvo-
tajiem, kuru Ludmilai pasniedza 
Latvijas 85. gadadienā. 

Sveicot Ludmilu dzīves jubile-
jā, pašvaldības vārdā Raitis Azins, 
Janīna Murāne  un Diāna Ma-
cuļeviča uzdāvināja bibliotekārei 
krāšņu fotogrāmatu “Latgale -- zilo 
ezeru zeme!”. Trāpīga dāvana, kas 
īpaši spilgti akcentē Ludmilas mī-
lestību pret dzimto pusi, kurai veltīti 
dzīves skaistākie gadi! Nelielajās 
svinībās bibliotēkas telpās bija klāt 
un Ludmilu sveica arī viņas kolē-
ģe Marija Anisimova, uzticīgākie 
lasītāji, draugi un atbalstītāji. Tieši 
to, ka cilvēki viņu neaizmirsa dzī-
ves jubilejā, Ludmila uzskata par 
vislielāko dāvanu un saka paldies 
katram, kurš todien atnāca uz bib-

liotēku. Viņu ļoti saviļņoja skaistās 
uzrunas, bet it īpaši -- ziedi, kas ir 
Ludmilas lielā mīlestība kopš agras 
jaunības gadiem.

“Man milzīgs prieks, ka cilvē-
ki mani atceras,” uzsver Ludmila. 
“Šodien man šķiet, ka laiks skrien 
šausmīgi ātri, līdz savai piecdes-
mitgadei to tā nemanīju. Tad šķita, 
ka laiks rit nesteidzīgi, bet sagaidī-
ju kārtējo apaļo jubileju, un sapra-
tu – laiks skrien kā viesulis. Varbūt 
to nevar izjust fiziski, bet dažādi 
dzīves notikumi liek apzināties lai-
ka straujo tecējumu. Darbā man 
viss gāja no rokas, viss izdevās. 
Pirmajās dienās  bija jāmācās, bet 
turpmāk idejas galvā dzima viena 
pēc otras, viena par otru intere-
santākas. Cilvēki, kurus es gribē-
tu īpaši atzīmēt, ir tie, kuri īstajā 
brīdī bija man blakus un palīdzēja 
pārvarēt grūtības. Pirmkārt, tās ir 
Krāslavas novada centrālās bib-
liotēkas bibliotekāres, pie kurām 
bieži vērsos pēc palīdzības, un 
viņas vienmēr bija atsaucīgas un 
izpalīdzīgas. Kad vēl nebija no-
vada, bija Dagdas pagasts, mani 
vienmēr atbalstīja priekšsēdētāja 

Sandra Viškure, un tajos gados 
man te nekā netrūka. Viškures 
kundze arī tagad neaizmirst bib-
liotēku, ne tikai atbalsta to, bet 
personīgi piedalās manis rīkotajos 
pasākumos, pati sveic vietējos cil-
vēkus. No savu lasītāju pulka es 
vēlos atzīmēt Valentīnu Stalīdzā-
ni, Mariju Urbāni, Leontīnu Raudi-
vi, Anfiju Namnieku, Irēnu Truhāni, 
kā arī, nu jau viņā saulē aizgājušo, 
Antoņinu Soroku, kura bija neap-
rakstāmi atsaucīgs cilvēks.”

Pēc pāris gadiem Ludmila 
svinēs jau kārtējo darba jubileju. 
Lai gan šī nav pirmā darbavieta, 
bet tieši Dagdas pagasta bibliotē-
kā viņa nostrādājusi visilgāko laika 
posmu. Ar Dagdas pagasta biblio-
tēku Ludmilai saistās darba mūža 
spilgtākā posma atmiņas, viņa 
vienmēr meklēja jauninājumus 
savā darbā, centās pilnveidot sa-
vas zināšanas. Strādāt šeit vien-
mēr bijis aizraujoši, sevišķi dzī-
vīgi gājis padomju varas gados. 
Pēc mēneša viņu jau ievēlēja par 
komjauniešu organizācijas sek-
retāri “Brīvībā”. Vēl īsti nezināja 
ne cilvēkus, ne situāciju kopumā, 
bet jau ar pilnu jaudu sāka pildīt 
jaunos pienākumus. Komjaunieši 
rīkoja dažādus pasākumus, brau-
ca uz salidojumiem, izdeva sienas 
avīzi, darbojās pulciņos. Vārdu 
sakot, jauniešu dzīve sita augstu 
vilni, turklāt viņi centās būt visur 
klāt, labprāt piedalījās aktivitātēs 
un braucienos. Vairākus gadus 
Ludmila bija ciema padomes de-
putāte. Bibliotekāre nestāvēja malā 

nevienā dzīves 
jomā: vadīja kā-
zas, lasīja dzeju 
pasākumos, svi-
nēja kapusvēt-
kus pēc tā laika 
jaunajām tradīci-
jām, organizēja 
bērnības svētkus, 
rakstīja aģitāci-
jas plakātus, pat 
rakstīja numurus 
govju novietnēm 
fermā. Jaunā 
tūkstošgade Lud-
milas dzīvē iezī-
mējās kā dažādu 
kursu laiks, jo bija daudz jāmācās. 
Tagad viņai krājas mapīte ar serti-
fikātiem un apliecībām. Kā visno-
zīmīgākos bibliotekāre atzīmē tieši 
datorkursus. 

Viņa atzīstas, ka darbs biblio-
tēkā nekad nav bijis viegls. Nezi-
nātājam no malas šķiet – kas tad 
tur, sēdi un lasi grāmatas! Bet pa-
tiesībā darāmā netrūkst un tā nav 
tikai literatūras izsniegšana, tur-
klāt katra lasītāja atdotā grāmata 
jānovieto īstajā vietā, bet arī darbs 
ar katalogu, dažādu dokumentu 
kārtošana, datoru pieskatīšana un 
daudz kas cits. Pērn bibliotekārei 
palīgā bija norīkotas bezdarbnie-
ces, kuras pildīja algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus, un pat viņas 
sacīja: “Nedomājām, ka šeit tik 
daudz darba!”

Ko vien nozīmē sagatavot te-
matisku izstādi! Dagdas pagasta 
bibliotēkā tādas ir vairākas gada 

laikā, tradicionāli: Ziemassvētku, 
Lieldienu, Valentīndienas, Līgo, 
tās nav vienīgās. Arī mūsu saru-
nai bibliotekāre varēja atvēlēt iero-
bežotu laiku, jo viņai bija jāgatavo 
materiāli un koncepcija Ziemas-
svētku izstādei. 

Saruna tuvojās nobeigumam, 
kad bibliotēkas durvis atvēra regu-
lārā iestādes apmeklētāja, čakla 
lasītāja, pensionāre Irēna Truha-
ne: “Mūsu bibliotekārīte ir ļoti labs 
cilvēks, labprāt katru uzklausīs, 
parunās. Esam senas paziņas, 
viņa šeit skolā gāja, mana māsa 
tur bija skolotāja, viņas mamma 
arī skolotāja. Ludmilu iepazinu 
vēl kā skolnieci, bet pati tai laikā 
jau biju pieaugusi. Vēlāk saveda 
kopā darbs – es strādāju fermā, 
viņa brauca pa fermām un veda 
mums grāmatas. Tagad, pensijā, 
atkal tiekamies ļoti bieži, jo man 
patīk lasīt.”

Juris ROGA, autora foto

Talantīgā bibliotekāre
Novembrī Dagdas pagasta bibliotekāre Ludmila Kukele atzī-
mēja apaļu dzīves jubileju, kurā viņu sveica vistuvākie cilvēki, 
ar kuriem kopā apēsts puds sāls un paveikti lieli darbi. Gadi rit, 
bet man šķiet, ka Ludmila nemaz nav mainījusies -- tikpat jau-
ka, sirsnīga un smaidīga kopš mēs tikāmies pirmoreiz, pirms 
gadiem piecpadsmit. Ja arī kāda jauna rieviņa iegūlusi sejas 
vaibstos, šādus atvērtus cilvēkus tā dara tikai skaistākus. 
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montdarbi.
Kā jau ierasts, klātesošos 

emocionāli uzrunāja bibliotēkas 
direktore Valentīna 
Magidas. Viņa uzsvē-
ra, ka šis ir brīnumu 
gaidīšanas laiks. Mēs 
gaidām brīnumu, kas 
varētu notikt ar mums 
darbā, mājās, ģimenē 
vai pilnīgi negaidot var 
notikt kaut kas jauks 
un patīkams, bet vēl 
daudz patīkamāk, kad 
šo brīnumu spēj radīt 
pats cilvēks. Šo brīnu-
mu dāvāt citiem, parā-
dot, ka cilvēkam ir ne 
tikai talantīgas rokas, 
bet arī bagāta izdoma, 
ar ko spēj iepriecināt 
visus savus tuvākos, 
apkārtējos kolēģus, draugus, dar-
babiedrus un citus ļaudis.

“Kārtējo reizi varam pārlieci-

nāties, ka mūsu pilsēta ir bagāta 
ar radošiem cilvēkiem, gan ar ga-
dos jauniem, nedaudz padzīvoju-
šiem un vecāka gadagājuma cil-
vēkiem,” sacīja direktore. “Šodien 
Krāslavas ģimnāzijas informā-
tikas un matemātikas skolotāja 
Sandra mums ir dāvājusi iespēju 
iepazīt pašas veidotās kartītes ar 
dažādām tēmām un, skatoties 
uz tām, šķiet, ka tas viss ir tapis 
zem spēcīga palielināmā stikla 
vai mikroskopa — tik filigrāna ir šī 
tehnika. Tik smalki tie darbi ir ļoti 
retam cilvēkam.”

Saņēmusi apsveikumus un 
ziedu pušķus, Sandra pastāstīja, 
ka pirmsākumi meklējami laikā, 
kad viņa meklēja un neatrada sev 
tīkamus ielūgumus pašas kāzām, 
un izveidoja tos savām rokām. Uz 
kādu laiku hobijs palika dziļi sirdī 

kā darbs, kas patīk, 
bet netiek realizēts. 
Pirms pāris gadiem, 
kad Krāslavas no-
vada dome izsludi-
nāja konkursu jauna 
biznesa uzsākša-
nai, Sandrai atdzi-
ma doma pilnveidot 
iemaņas, un viņa 
sāka meklēt pieeja-
mus kursus, kurus 
atrada Rīgā tieši par 
šo tehniku, kas aiz-
rāva ar savu maigu-
mu un smalkumu. 

Sandra: “Pa-
teicoties projektam, 
es varēju apmeklēt 
šos kursus un tagad 
realizēju dažādas 
ieceres. Tehnika ir 
interesanta ar to, ka 
nav vienveidīga un 
var plaši izvērsties. 
Katrai kartiņai var 
atrast vairākas ie-
spējas. Izmantojot 
dažādu krāsu sali-

kumu, top dažāda tipa un izskata 
kartiņas. Šī tehnoloģija parādījās 
15.-16. gadsimta ticībā — tieši 

baltās kartiņas pie Komūnijas. 
Šīs kartiņas vēlāk kļuva popu-
lāras Amerikā, bet Eiropā tika 
piemirstas, tikai 20. gadsimtā šī 

tehnoloģija sāka atdzimt. Ja ag-
rāk tā bija izplatīta kristietībā, tad 
tagad tajā tiek radītas visdažādā-
kās lietas, ne tikai kartītes, bet arī 
kastītes, abažūri, 
eglīšu rotājumi un 
citas lietas.

— Cik maksā 
viena šāda kartī-
te?

— Tā maksā 
aptuveni trīs eiro. 
Diemžēl mūspusē 
cilvēki nav tik ba-
gāti, lai tās pirktu 
bieži un daudz. Šo-
brīd nekur veikalos 
mani darbi nav pie-
ejami, vienīgi no-
dibinot tiešos kon-
taktus. Iespējams 
izveidosies sadar-
bība ar tūrisma 

informācijas centru, un nākotnē 
varēs nopirkt tur. 

Dārdzība nav materiālā, tas 
vienkārši prasa ļoti daudz laika. 
Viss tiek zīmēts ar balto tušu, krā-
sots, iespiests, durts ar adatiņu 
un ar šķērītēm izgriezts. Reljefs 
tiek iespiests no otras puses ar 
īpašu lodīti. Pieliekot pārāk lielu 
spēku, darbs tiek sabojāts un tas 
jāizmet.

— Ja nevar nopelnīt, tad 
kāds ir ieguvums?

— Mani tas relaksē, savda-
bīga meditācija.

— Kur ņemat kartiņu raks-
tus?

— Šajā izstādē redzamās 
kartiņas tapušas, rakstu pārzīmē-
jot no grāmatām vai interneta re-
sursiem, bet iespējams izdomāt 
arī pašam. Krāslavas ģerbonis ir 
pašas zīmēts.

— Ja tas ir roku darbs, tad 
divas absolūti vienādas karti-
ņas nevar būt?

— Pilnīgi identiskas nevar 
būt, vienmēr kaut kas nedaudz 
atšķirsies. 

— Vai tiešām vajag mikro-
skopu, lai kaut ko tādu paveik-
tu?

— Man ir lupa, to nopirku 
veselības nolūkā, bet tā joprojām 
nav izņemta no kastītes. Ērtāk 
strādāt bez papildus aprīkojuma. 
Instrumenti nopērkami tikai Poli-
jā, kaut arī to kopumā nav daudz, 
bet viegli pieejami tie arī nav. 

— Vai Latvijā ir daudz pra-

tēju darināt šādus darbus?
— Kursus Latvijā pabeidzām 

trīs cilvēki, vairāk grupas netika 
nokomplektētas, laikam nebija 
gribētāju. Es parādīju šo tehno-
loģiju savai radiniecei Innai, mūs-
pusē būs vēl viens cilvēks, kurš 
to spēj paveikt. 

Atliek piebilst, ka šajā tehno-
loģijā veidotie darbi ir ļoti trausli 
un diez vai tādu var sūtīt parastā 
aploksnē. Turklāt arī apsveiku-
ma tekstu un novēlējuma vārdi 
ir jāraksta uz ieliktņa, pašu kar-
tīti ir viegli sabojāt. Bet Sandra 
darina arī vienkāršākas kartītes 
pēc citas tehnoloģijas. Tie ir ie-
lūgumi kāzām, jubilejām. Tomēr 
visaizraujošāk ir strādāt tieši ar 
šo smalko, trauslo senatnīgo teh-
noloģiju.

Juris ROGA, autora foto

Ziemassvētku noskaņās
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas pirmajā stāvā ierīkota 
Sandras Nemeņonokas kartiņu izstāde “Uzdāvināt paliekošu 
romantiku”, kas tika atklāta 3. decembrī, un būs apskatāma 
līdz Ziemassvētkiem. Pasākumu apmeklēja daudz cilvēku, 
taču to nācās rīkot šaurībā, jo otrā stāva telpās šobrīd rit re-

– Grigules kundze, jūsu 
vārdu vēl pavisam nesen locīja 
visās Eiropas ziņu lentēs, TV 
sižetos. Ko jūs tur Eiropā sa-
spridzinājāt?

– Apvienotās Karalistes Ne-
atkarības partijas līderis 
Naidžels Farādžs Brise-
les parlamentā ir nodi-
binājis un vada frakciju, 
kuras mērķi un uzstā-
šanās pārējiem depu-
tātiem bieži ir kā dadzis 
acī. Kad es paziņoju, ka 
aizeju no Farādža frak-
cijas, tad Eiropas mediji 
iesaucās, ka Latvijas deputāte 
uzspridzinājusi šo grupu.

– Jums tas bija izdevīgs 
“gājiens”?

– Nē, drīzāk otrādi. Briselē 
deputātiem izdevīgāk darboties 
grupā. Tas ir labāk no darba orga-
nizācijas viedokļa, un uz pilnvaru 
periodu katrai grupai ir noteikts 
budžets. Par to algo kvalificētus 
konsultantus un palīgus. Taču es 
nevērtēju, kas man personīgi ir 
vai nav izdevīgi. Daudzi eiropar-
lamentārieši Briselē var arī ērti 
iekārtoties uz 5 gadiem, izmantot 
piešķirtos līdzekļus, toskait pakal-
pojumus sevis reklamēšanai, no-
sēdēt šo laiku un pretendēt uz at-
kārtotu termiņu, bet es tā nevēlos. 
Neesmu turp devusies vienkārši 
“atsēdēšanai”. Man ir principi, es 
negribu graut Eiropas Savienību 
no iekšpuses, kā to darīja Farā-
džs. Tā ir arī Zaļo un zemnieku 
savienības pozīcija, ka gribam, lai 
Eiropas Savienība būtu taisnīgā-
ka un atvērtāka pret nacionālajām 
valstīm, lai nepārtaptu par federā-
ciju, kur centrā nedzird nacionālo 
valstu viedokļus.

– Vai pārējo valstu deputāti 
arī gribēja sagraut Eiropu?

– Nē, itāļu kolēģi, piemēram, 
bija strādātgriboši cilvēki, turpre-
tī, angļi, pārstāvēti lielākā skaitā, 
centās izmantot tribīni un resur-
sus, lai paustu savas idejas, bet 
neiesaistoties Briseles parlamen-
ta aktivitātēs. Viņi lielākoties “zī-
mējās”, lai tas atbalsotos nacio-
nālajā vēlēšanu kampaņā. Taisīja 
iekšpolitiku ārpus Anglijas, kas ci-
tiem grupas locekļiem nebija pie-
ņemami. Kā minēju, mūsu mērķi 
un vēlmes nesakrīt ar angļu ne-
atkarībniekiem, jo negribam, ka 
ES likvidē. Sākumā pievienojos 
Farādža grupai kā mazākai pār-
stāvniecībai, kur mazās Latvijas 
delegācijas pārstāvja balss ne-
pazustu un ar aktivitāti es varētu 
mēģināt koriģēt grupas kopējo 
politiku. Šīs cerības nepiepildī-
jās, izrādījās, ka sadarbība nav 
iespējama, angļi nav gatavi it ne-
kādiem kompromisiem.

– Diezin vai Farādžs bija 
priecīgs un apmierināts, kad 
izlēmāt izstāties no grupas?

– Nekad neesmu baidījusies 
pieņemt smagus lēmumus. Ne 
jau visi bija Latvijā apmierināti, 
kad rosināju virzīt Andri Bērziņu 
Valsts prezidenta amatā un nebūt 
ne visi mani atbalstīja, kad cen-
tos panākt referendumu, lai tautai 
būtu iespēja izteikt viedokli, vai 
bija nepieciešams mainīt latu pret 
eiro. Politiķim jābūt atbildīgam 
par to, ko viņš dara. Samiernie-
ciskums, remdenība, neizlēmība, 
reizēm pat gļēvums, kas pašlaik 
valda mūsu valsts politiskajā 
vidē, ir iemesls, kāpēc Latvijā ne-
spējam īstenot ne pašu plānus, 
ne iespējas, ko piedāvā ES.

– Eiroparlamentārieši jūs 
ievēlēja par Centrālāzijas un 
Mongolijas sadarbības dele-

gācijas priekšsēdētāju. Vai tā 
nebija kāda slepena noruna? 
Darījums?

– Lai kliedētu šādas bažas, 
varu teikt, lēmumu, ka man jābūt 
sadarbības grupas vadītājai, pie-

ņēma jau jūlijā. Savu-
kārt, kad kandidēju par 
Eiroparlamenta Ārlietu 
komitejas vicepriekšsē-
dētāju, kas ir augstāks 
amats, mani neievēlēja 
tikai tamdēļ, ka darbo-
jos Farādža grupā. Ja 
es tiektos pēc amatiem, 
tad man darījumu slēg-

šanu un tirgošanos vajadzēja 
sākt jau agrāk, bet tā nevēlējos 
rīkoties. Tas, ka vadīšu Centrā-
lāzijas partnerības delegāciju, 
turpretī ir ļoti no svara tieši Latvi-
jai un pārējām Baltijas valstīm. It 
sevišķi – Krievijas uzliktā embar-
go apstākļos. Vajag lauzties jau-
nos tirgos, vislabāk turp, kur mūs, 
baltiešus zina, pazīst, novērtē.

– Kas palīdz deputātam 
pārstāvēt vēlētāju intereses?

– Man noderēja pieredze 
Saeimas Ārlietu komisijas darbā, 
svešvalodu zināšanas, starptau-
tisko attiecību izglītība.

– Grigules kundze, kā sa-
darbība praktiski noritēs Bri-
seles – Astanas, Taškentas un 
pārējo galvaspilsētu starpā?

– Tie būs kā parlamentārie 
kontakti, tā arī kontakti ar valstu 
augstākajām amatpersonām. Bri-
selē strādā šo valstu vēstnieki. 
Paredzami ekonomiskās, politis-
kās, kultūras sadarbības centieni. 
Un ļoti svarīgi ir veidot kontaktus 
ar šo valstu vadītājiem, atbildī-
gajām amatpersonām uz vietām, 
kas nākotnē varētu noderēt Lat-
vijai.

– Viņi redz deputāti Griguli 
no Latvijas, sadraudzības dele-
gācijas vadītāju, un vēršas pie 
jums.

– Tā loģiski vajadzētu būt. 
Centrālāzijas valstis pašreiz ir 
svarīgā Eiropas, Baltijas un Latvi-
jas uzmanības lokā. Kurp veduši 
Valsts prezidenta Bērziņa oficiālo 
vizīšu maršruti pēdējā laikā? Pa 
lielai daļai tiešu uz mums pazīs-
tamo Vidusāziju, un turp viņu lielā 
skaitā pavadījuši mūsu uzņēmēji, 
paužot lielu interesi par ciešā-
kām ekonomiskām saitēm. Un arī 
Centrālāzijai ir nozīmīga sadar-
bības paplašināšana ar Eiropas 
Savienību.

– Piebildīsim, ka Latvija, 
2015. gada pirmās puses ES 
prezidējošā valsts, sadarbību 
ar Centrālāzijas valstīm uzsvē-
rusi starp trim svarīgākajiem 
prezidentūras virzieniem. Tā-
tad tam var būt nozīme, būtiska 
loma, ka latviete Eiropā vada 
tieši šo delegāciju.

– Tieši tā! Domāju, ka veido-
sies labi kontakti. Rīgā sastapu 
ārlietu ministru Rinkēviču. Viņš 
paspieda roku, teica, ka esmu iz-
darījusi ļoti lielu darbu – Latvijai 
par labu. Jo tieši šis Austrumu vir-
ziens tiešām ir ļoti būtisks mūsu 
lauksaimniekiem, uzņēmējiem 
un Prezidents ļoti labi iesācis 
partnerības veidošanu augstajās 
valsts vizītēs. Brisele sadraudzī-
bas delegāciju vadītājus ievēlē 
uz pieciem gadiem, tāpēc man 
paveras plašs darba lauks, ko 
es gribu izmantot Latvijas labā. 
Pašlaik sākas darbu plānošana, 
un, ja Latvijā kādam ir intereses, 
priekšlikumi, vēlmes iesaistīties 
Vidusāzijas tirgus apgūšanā, es 
noteikti tās uzklausīšu.

Intervēja Jānis VILNĪTIS

Vidusāzijas virziens ir svarīgs 
Latvijas uzņēmējiem

Saruna ar Eiroparlamenta deputāti Ivetu GRIGULI (ZZS)
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Morisa Ševaljē dzimšanas diena
Neviens nezina precīzi, kā iepatikties 

publikai. Šis lielais noslēpums līdz šim lai-
kam nav atminēts. Slavenais dziedātājs 
Moriss Ševaljē neizcēlās ar spilgtiem vo-
kālajiem dotumiem, arī viņa ārējais izskats 
bija viduvējs. Taču tieši Ševaljē kļuva par 
slavenāko Francijas šansonjē, viņam ap-
laudēja ne tikai Francijā, bet arī visā Eiro-
pā. Viņa dzīvi nevar uzskatīt par laimīgu, 
jo bija jāpārvar dažādi pārbaudījumi un 
likstas, bet pasaules estrādes vēsturē Mo-
riss Ševaljē ir atzīts par visu 
šansonjē patriarhu. 

Moriss Eduārs Senleons 
bija jaunākais bērns krāsotā-
jas un dzērāja ģimenē. Ševal-
jē visu mūžu atcerējās savu 
bērnību, kas pagājusi Parīzes 
priekšpilsētā, - saspiestību, 
ģimenes skandālus un ek-
sistenci pastāvīgā pusbadā. 
Kad no ģimenes aizgāja tēvs, 
atstājot sievu ar trīs bērniem, 
Morisam bija jārūpējas par iztikas līdzek-
ļiem. Visvienkāršākais ceļš – kļūt par zelli 
pie kāda krāsotāja, atslēdznieka, kurpnie-
ka, drēbnieka. Naudu nesaņēma, bet bija 
iespēja apgūt amatu un ēst kopā ar meis-
tara ģimenes locekļiem. Tā bija pieņemts 
visās priekšpilsētas strādnieku un amat-
nieku ģimenēs. Moriss nolēma rīkoties 
citādāk...

Vairāk par visu pasaulē puikam patika 
dziedāt. Māte bieži teikusi - ja būtu laba 
balss, tad varētu labi nopelnīt vietējā kro-
dziņā, īpaši tajās dienās, kad izmaksāja 
algu fabrikas strādniekiem. Taču skanīgas 
balss Morisam nebija, arī ar dzirdi reizēm 
bija problēmas. Muzikālā izglītība nebija 
pieejama, bet jaunekļa vēlēšanās kļūt par 
dziedātāju strādnieku vidū tika uztverta 
bez īpaša entuziasma.

Reiz, atgriežoties vakarā pēc darba 
pie atslēdznieka, Moriss satika divus klai-
ņojošus šansonjē. Viņi meklēja zēnu, kas 
varētu piespēlēt, kad viņi dzied vienu no 
dziesmām. Par šo vienkāršo darbu viņi 
apsolīja Morisam veselu franku! Zēns pie-
krita. Savu pirmo uznācienu uz skatuves 
viņš nav iegaumējis. Viss notika pārāk ātri. 
Taču labi atcerējās aplausus un kūku ar 
šokolādes krēmu, ko viņš pagaršoja pirmo 
reizi mūžā. Moriss gribēja kļūt par šanson-
jē palīgu. Dziedātāji pasmējās, bet pēc 
tam atļāva. Tā sākās viņa radošā dzīve.

Uzstājoties Parīzes kafejnīcās un res-
torānos, Moriss ieguva savu skatuves vārdu 
„Ševaljē” un arī publikas atzinību. Ar ko gan 
piesaistīja skatītāju uzmanību šis lempīgais 
un neveiklais pusaudzis? Ar to, ka bija ļoti 
vaļsirdīgs. Dziedāja vienkāršas dziesmiņas, 
kuplejas, bet galvenais - stāstīja interesan-
tus un smieklīgus atgadījumus no „savas” 
dzīves. Publika smējās un aplaudēja, bet 
pēc tam atkal aplaudēja un smējās. Tā sā-
kās popularitātes iegūšanas gadi...

Drīz vien šo jauno šansonjē pamanī-
ja vairāku varietē, kabarē un nakts klubu 

īpašnieki. Parādījās arī pirmie līgumi.  Mo-
riss Ševaljē ne tikai uzstājas ar atsevišķiem 
numuriem, viņš varēja piedāvāt pusotru 
stundu garu programmu. Pielūdzēju skaits 
pieauga, auga arī honorāri, vairāki tūksto-
ši franku mēnesī - ar tādiem ienākumiem 
20.gadsimta sākuma Parīzē varēja lepoties 
tikai daži cilvēki. Dziedātājs saņēma piedā-
vājumu filmēties kino. Pirmajām kinolomām 
panākumu nebija. Patīkamāk bija klausī-
ties Morisu, nevis skatīties uz viņu. Lielais 

mēmais nav padarījis viņu par 
zvaigzni. Bet pēc tam sākās 
Pirmais pasaules karš... 

Uz karu Ševaljē devās, 
jau būdams zināms visā Fran-
cijā. Jau pēc nedēļas viņš bija 
ievainots mugurā, nonāca gūs-
tā, kur pavadīja aptuveni divus 
gadus. Viņu atbrīvoja pēc kāda 
pielūdzēja lūguma, jo cilvēki 
gribēja dzirdēt Morisa dzies- 
miņas un nostāstus. Par to, kas 

bija šis slepenais labdaris, pats Ševaljē 
uzzināja daudz vēlāk: par viņu parūpējās 
Spānijas karalis Alfonso.

Pēc kara Moriss atgriezās pie sava 
ierastā dzīvesveida. Tas, ka viņš piedalījās 
karā un atradās gūstā, padarīja viņa tēlu 
vēl romantiskāku... Mākslinieks nolēma 
izmēģināt savus spēkus skaņu kino. Šo-
reiz viņu gaidīja triumfs! Piedāvājumi - cits 
aiz cita. Holivudas producenti neskopojās 
ar visizdevīgākajiem nosacījumiem, bet 
šansonjē negribēja braukt prom no Fran-
cijas... 1939.gadā sākās Otrais pasaules 
karš... Franciju okupēja. Moriss ar ģimeni 
devās uz dienvidiem, uz to pusi, kur nav 
Vācijas karapulku. 

Okupācijas vara aktīvi piedāvāja vi-
ņam atgriezties Parīzē un turpināt priekš-
nesumus, solīja viesizrādes Vācijā, dau-
dzus tūkstošus lielu honorāru. Kad nekas 
nelīdzēja, nacisti organizēja provokāciju - 
Morisa Ševaljē vārds skanēja radiopārraidē 
no Londonas, tajā tika publicēti to cilvēku 
vārdi, kuri sadarbojās ar fašistiem. Ševal-
jē bija spiests slēpties, jo viņu meklēja gan 
policija, gan Franču pretošanās kustības 
dalībnieki. Pēc kara, kad bija zināma visa 
patiesība, šīs apsūdzības tika noņemtas, 
taču pats šansonjē nekad nevarēja aizmirst 
visas tās šausmas, kuras viņam nācās pie-
dzīvot: francūži uz ielām spļāva viņam sejā, 
kafejnīcās viņu atteicās apkalpot, viņa mā-
jas durvis bija izkropļotas ar cieņu aizskaro-
šiem uzrakstiem...

Moriss Ševaljē nodzīvojis garu mūžu. 
Viņš nomira 1972.gadā, kad viņam bija 84 
gadi. Savā grāmatā dziedātājs uzrakstīja: 
„Māksliniekam profesija ir visa viņa dzīve. 
Ja mums ir jācīnās par Franciju un jāmirst 
tās vārdā, mēs esam gatavi to izdarīt. Bet 
mēs gribam, lai pēc tam mūs atstātu mierā. 
Uzskatu, ka, sagādājot francūžiem smiek-
lu un jautrības brīžus, mēs izpildījām savu 
pienākumu nācijas priekšā.”

Andrejs JAKUBOVSKIS

9. decembrī Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profe-
sionāļi
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 12.55, 14.55 Top-Shop 
11.20 Aizliegtais paņēmiens
12.05 Latvija var! 
12.25 Skats no malas
13.10 Ielas garumā
13.40 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
14.25 Kas te? Es te! 
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra

22.45 Momentuzņēmums
0.15 Coca Cola. slepenā 
formula
1.15 Valdība
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.30 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Tādas lietas
12.30 Rūpes par tevi
12.50, 1.40 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i

20.30 Kā darbojas Visums
21.20 Lielais pārgājiens
22.10 Latvijas sporta varoņi
22.45 Strongman Champions 
League 2014 Latvia
23.45 Pēdējais liecinieks
0.35 Armadillo
5.30 Misija Londonā

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.25 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Lota un lielās cerības
11.50 Dallasa 
12.50 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 

22.10 Okšķeris
23.20 Čikāga liesmās
0.45 Mf. Mīlestība ievaino
4.40 Karamba!
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10, 3.20 Tētuka meitiņas
9.15, 2.35 Medikopters 
10.25 Ģēnijs uzvalkā
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.40 Rozenheimas 
detektīvi
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības

21.45 Reiz sensenos laikos
22.55 Mahinatori 
23.55 Mf. Virtuālā realitāte
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.50, 2.05 Māja 2
7.30, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 Smieklīgākie Amerikas 
video
9.00 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.05 Amazonietes
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.30, 19.55 Divi tēvi un 
divi dēli 18.55, 0.35 Brīvlaiks 
Meksikā 
21.00 Mf. Tētis sprukās 
22.45 Mf. Ziņneši 2. Putnubie-
dēklis

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule

8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50, 23.00 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 0.35 Kriminal+
14.55, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
18.00, 0.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.55 Moderns sprie-
dums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 10. decembris

Pašvaldības iestādes “Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs “Dagda” 
savulaik izgudrotās kaķīšu mājiņas 
paglābj četrkājainos draugus no lie-
tus, sniega un sala. Kaķu mājiņā dzīv-
nieki pārlaiž aukstās naktis un nelien 
iekšā dzīvojamajās telpās. 

Tieši šī problēma par aktuālu kļuvusi 
daudzdzīvokļu namu teritorijās. Ir daudz 
patīkamāk skatīties uz šādām mājiņām 
nevis raudzīties uz kārtējo cūku kūti 
pie daudzdzīvokļu namu stūriem, kuras 

rašanos veicina dzīvnieku piebarotāji. 
Cik jauki būtu, ja kaķu un suņu mīļotāji 
pārņemtu vismaz šo pieredzi, attālinot 
savas barotavas no ēku sienām. Lai 
kļūtu par patiesu mājdzīvnieku mīļotāju, 
vajag atvērt naudasmaku un izgatavot 
kaut vai šādas vienkāršas, tomēr estētiski 
baudāmas mājiņas, kuru jumtu dekorē no 
koka izzāģēts kaķa siluets. Saskaņojam, 
novietojam patālāk no daudzdzīvokļu 
ēkas sienas, un priecājamies par saviem 
mīluļiem!

Juris ROGA, autora foto

Visiem gribas siltumā

Iepazīstieties - perspektīvi jaunie zemnie-
ki, divu saimniecību īpašnieki, Tatjana un Vi-
tālijs Dančonoki. Specializējas zemkopībā un 
lopkopībā. Lai veiksme Jums vienmēr ir līdzās!

Alekseja GONČAROVA foto 

Lauki - mūsu mājas
Laika periodā no 28.11.2014 līdz 
05.12.2014. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 40 notikumi. Būtis-
kākais:

2.decembrī izcēlās ugunsgrēks 
bijušajā kokapstrādes uzņēmumā 
Lielā ielā Krāslavā. Notiek apstākļu 
noskaidrošana.

Baltkrievijas Republikas ģene-
rālkonsulāts Daugavpilī informē

Sakarā ar svētku dienām Baltkrie-
vijā 2014. gada decembrī un 2015. 
gada janvārī tiks mainīts Ģenerāl-
konsulāta darba laiks.

2014. gada 25., 26., 27. un 28. 
decembrī un 2015. gada 1., 2., 3., 
4. un 7. janvārī Baltkrievijas Repub-
likas ģenerālkonsulāts Daugavpilī 
būs slēgts.

2014. gada 20. decembrī (sest-
dien) un 2015. gada 10. janvārī 
(sestdiena) apmeklētāji tiks pie-
ņemti pēc darba dienu darba lai-
ka. 



72014. gada 9. decembris

Decembra ledus - makšķernieku prieks
Sargiet sevi: Pirmais ledus ir mānīgs!

Alekseja  GONČAROVA foto

Sals un saule

9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Varenie noslēpumi
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
1.10 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Krievu Aļaska
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 Uz karstām pēdām
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Ļubova un Romāns
22.00 Vakars 23.40 Operācija
0.35 Mākslas filma

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.05 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 Dzimtsarakstu nodaļa

17.50 Lai runā! 
19.00 Laiks
20.05 Iedzimtais grēks
22.10 Kā apprecēt miljonāru

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.25 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des 10.05 Taisīts PSRS
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.35 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.45 Interešu sfēra
19.00 Mf. Veiksminieks Paška
20.00 Panorāma
22.50 Grūtas dienas vakars
0.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Mf. Aklais randiņš
11.30 Tikšanās ar ...
12.05, 17.45 Universitāte
13.50, 18.50 Tautu sadraudzība
14.50 Pārlādēšana
16.45, 0.05 Taxi
19.55 Futbols

CETURTDIENA, 11. decembris

PIEKTDIENA, 12. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.35 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profesio-
nāļi 10.30, 20.00 Kas tur dzīvo? 
11.00, 14.05, 14.55 Top-Shop 
11.20 Sastrēgumstunda
13.10 Kas var būt labāks par 
šo? 13.45 Zebra
14.25 Kas te? Es te! 
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.40 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.20 Daugavieši
20.30 Panorāma
21.15 Lielais Kristaps 2014 
0.05 Tilts 1.10 LTV - 60
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Reģionālā attīstība Latvi-
jā 12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 

15.45, 5.00 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 1000 jūdzes Persijā
20.35 Dakteris Rafto
21.40 Ātruma cilts
22.10 Piedzīvojums dabā
22.40 Kā darbojas Visums
23.30 Autosporta programma 
0.00, 5.30 Tavs auto
0.30 Mf. Ziemassvētku tiesas 
prāva

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Pie Velsas pakalniem
11.50 Okšķeris
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?!
15.40, 1.20 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Uzmanību, gatavību, 
remonts!
22.15 Mistiskās slimības
23.20 Mf. Paranormālā parā-
dība
4.30 Bernards
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Pārejoša būtība
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika 2.05 Mf. Otello
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.00 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strelka
7.04, 0.19 Laika prognoze
7.05, 13.35 Skatīties visiem!
7.35, 12.30, 0.20 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Izmeklēšanu veic ekstra-
sensi-detektīvi
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Varenie noslēpumi
23.55 Ziņas 24
0.45 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Cīņa par sāli
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
11.00 Saruna ar Dmitriju 
Medvedevu
12.30, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 1.45 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.55 Tālo Austrumu leopards
23.55 Kamenskaja

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 19.30, 0.05 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! 17.00 Ziņas
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Iedzimtais grēks
22.10 Kā apprecēt miljonāru

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
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 sekun-
des
10.05, 19.00 Taisīts PSRS

11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 00.20 Radu būšana
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.30 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.55 Aktuāla intervija
0.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Mītu mednieki
10.55 Virtuozi
12.00 Augstāk par jumtu
12.35, 17.50, 20.35 Universi-
tāte
13.40, 18.55 Tautu sadraudzība
14.45 Reportieris
15.30 Gribu nokļūt televīzijā!!
16.50 Taxi

6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs 7.50, 13.40 Varenais 
Zirnekļcilvēks
8.10, 3.35 Tētuka meitiņas
9.15, 2.50 Medikopters 
10.25 Motīvs?
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.55 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00 Gandrīz ideālas vakari-
ņas 19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Meklēšanā
0.15 Kinomānija 
0.55 Overtime TV
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.50, 2.15 Māja 2
7.30, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 Smieklīgākie Amerikas 
video.
9.00 Šovbiznesa noslēpumi
10.05 Amazonietes
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.30, 19.55 Divi tēvi un divi 
dēli
18.55, 0.50 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Virtuve 22.00 Diktators
23.45 Pokers

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors

8.50, 23.00 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 0.35 Kriminal+
14.55, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
18.00, 0.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.40 Moderns sprie-
dums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Pārejoša būtība
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Zvaigžņu lietus
2.00 Mf. Neatkārtojamais 
pavasaris
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.50, 13.55 Belka un Strelka
7.04, 1.09 Laika prognoze
7.05, 13.35 Skatīties visiem!
7.35, 0.45 112
8.05 Iesūdzi mani!

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna6.02, 4.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35, 16.05 Dzīvnieki - profe-
sionāļi
10.30 Kas tur dzīvo?
11.00, 13.50, 15.50 Top-Shop 
11.15, 2.25 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto
12.50 1:1
14.10 Vides fakti
14.40 Aculiecinieks
15.00 Brīnumskapja skola
15.30 Raķetēni
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 
22.25, 23.13 Inspektors Džor-
džs Džentlijs
0.25 PK skeletonā
1.30 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
3.10 Tilts  4.40 Sporta studija
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.30 Šodien
8.40, 15.05 Muhtars atgriežas 
9.35 Latvijas sporta varoņi
10.30, 19.35, 21.30 Šefpavārs 
līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes

12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50 LTV - 60
16.00, 17.30 PK bobslejā
17.00 Latvijas sporta varoņi
19.05 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti
20.30 PK skeletonā
21.55 Vai Rīga jau gatava? 
22.15 Eiropas kinovakari
22.30 Mf. Dienu putas
0.50 Pasaules čempionāts 
florbolā
2.55 Lielais pārgājiens
3.40 Anekdošu šovs 
4.10 Eiropa koncertos
5.00 Spots

LNT
6.20, 2.15 Boba burgeri 
6.45, 3.20 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Ko domā vīrieši
11.55 Melu spēle
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.35 Precamies!?! 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 23.15 Mf. Sairuss
1.30 Losandželosas policisti 
5.40 Ķerto līga 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 

6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10, 3.25 Tētuka meitiņas
9.15, 2.35 Medikopters 
10.25 Nozieguma skelets 
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00 TV zvaigzne
15.35, 20.35 UgunsGrēks 
16.55, 1.40 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55 Betija Vaita un vecie 
ērmi
18.25 Iespējams tikai Krievijā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
21.20 Mf. Viens pats mājās 3
23.30 Mf. Septiņi psihopāti
5.00 Svešais starp savējiem
5.50 Luī 

TV3+
6.40, 17.50, 2.45 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 Smieklīgākie Amerikas 
video.
9.00 Šovbiznesa noslēpumi
10.05 Amazonietes
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.30 Divi tēvi un divi dēli
18.55, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Ledus laikmets 3
21.50 Mf. Kas gaidāms, kad 
gaidāms bērns
23.55 Mf. Tētis sprukās 

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50, 23.00 Petrovičs

9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25 Kriminal+
14.55 Sasisto lukturu ielas
18.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
0.00 Pazušana
1.40 Mūzika

PBK
6.00, 1.10 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
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 5.10 Moderns sprie-
dums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Balss
0.10 Vakars ar I.Urgantu
1.40 Mf. Mēs esam jautri, 
laimīgi, talantīgi
3.20 Mf. Jums ko, nepatīk 
mūsu valdība?

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.50, 14.00 Belka un Strelka
7.04, 1.14 Laika prognoze
7.05, 13.30 Skatīties visiem!
7.35, 0.50 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakari-
ņas 10.05 Top-shop 
10.20 Dokumentālais spec-
projekts

14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.55 Kādi ļaudis
0.00 Slepenās teritorijas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 1944. Cīņa par Krimu
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 Uz karstām pēdām
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Petrosjana šovs
22.25 Speciālais korespondents
0.00 Svešās vēstules
1.55 Mf. Nekad nerunājiet ar 
nepazīstamajiem

ONT
5.00, 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 Mācīties dzīvot ar dokto-
ru Saikovu
13.40 Laiks parādīs
15.15 Mf. Garš blondīns ar 
melnu kurpi
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks 20.05 Melnbalts

21.10 Balss
23.35 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.45 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 sekun-
des
10.05, 18.55 Mf. Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.15 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. X-cilvēki
23.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Kapeika kapeikā
10.25 Tūrists
11.15 Universitāte
12.25, 15.25 Biatlons
13.55 Tautu sadraudzība
14.50 Ir nu gan! 16.50 Taxi
17.50 Plēsējs-2. 
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.15 Reportieris
23.05 Mf. Svešinieks

19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO

21.10, 23.45 Laiks futbolam
21.40 Futbols
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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

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

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Kosmoenerģētiķe,
hipnoterapeite,

psiholoģe
“Jūsu problēmu 

 risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā– no 15.12. līdz 
18.12.

Dagdā –  no 18.12. līdz 20.12.
Tālr. 26234797.

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.

ĀrstsBorissMihailovs(sert. 
Nr. A-60866). Tālr. 29105248.

IEPĒRK 
 METĀLLŪŽŅUS. 

Augstas cenas. Strādājam 
jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA„RENEMP”
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

26393921.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai

personai
Juridiskai
personai

Invalīdiem,
uzrādotapliecību

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

43 gadus vecs itālis (labs, at-
lētisks) vēlas iepazīties ar 25 
- 35 gadus vecu latvieti no-
pietnām, romantiskām attie-
cībām un iespējamu laulību. 
Maksimāla uzticība. Tas nav 
aģentūru sludinājums.  dani
lo.bruni71@gmail.com.

IEPAZĪŠANĀS

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

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

ATLAIDES LĪDZ 47%
Brīvības10,Krāslava,tālr.

22402950.
Dagda,tālr.25992850.

SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Mūsu lasītāju vecākā paau-
dze, kas dzīvoja padomju laikos, 
kad universālveikalos un lau ku 
veikalos plaukti izskatījās pus-
tukši, bet importa preces bija liels 
deficīts, vēl labi atceras komisijas 
veikalus. Deviņdesmito gadu sā-
kumā tirgus ekonomika aizpildīja 
komerciālo tukšumu ar „second 
hand” piedāvājuma vilni, par ko 
mēs no sirds priecājāmies. Ra-
dās iespēja iegādāties lietotu ap-
ģērbu, taču tā kvalitāte neizraisī-
ja šaubas. Vēlāk, kad parādījās 
ļoti lētas ķīniešu preces, mēs ātri 
sapratām, kāpēc „skopais maksā 
divreiz”. Pakāpeniski pircēji, kas 
nav izlutināti ar lielām darba al-
gām un pensijām, atkal pievērsa 
savu uzmanību lietotam apģēr-
bam un apaviem. 

Nesen Krāslavā bijušā 
universālveikala otrajā stāvā 
savas  durvis vēra jauna tirgo-

tava – „DGS apģērbi”. Šī Lat-
vijas uzņēmuma filiāļu vadītāja 
Oksana Dementjeva pastāstīja: 
„Krāslavā mūsu firma atvēra jau 
trešo filiāli, ceturtā – Ķekavā. 
Saprotam, ka pieprasījums pēc 
mazlietota apģērba no Eiropas 
Savienības valstīm vēl joprojām 
ir augsts, tāpēc mēs nolēmām 
atbalstīt pircēju vēlmi. Zinām, 
kādas ir mūsu potenciālo pa-
tērētāju iespējas, tāpēc piedā-
vājam plaša sortimenta preces 
un neaizmirstam par attiecību 
„cena-kvalitāte”. Katru dienu - 
jaunu preču pievedums. Obligāti 
būs sezonālais piedāvājums! 
Svētdienās - 10% atlaide visām 
precēm. Mūsu firma atrodas at-
tīstības stadijā, tāpēc turpināsim 
meklēt jaunas apkalpošanas 
formas.”

Laipni lūdzam!
AleksejsGONČAROVS

Biznesa hronika

Alternatīvās tirdzniecības 
renesanse

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;
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. 
salmus. Tālr. 29851619.
senlaicīgas dzintara krelles 
un rotaslietas. Dzintaru. Tālr. 
28282963.

lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un 
to aprīkojumu; meža izvedē-
jkausus T-25 un MTZ traktoriem 
aizmugures uzkarei; kartupeļu 
kombainus; stādītājus, arklus; 
kultivatorus; siena preses (rulo-
nu - Claas, Velger, Krone); sē-
jmašīnas, pļaujmašīnas, rezer-
ves daļas kombainiem; lietotas 
kaltes Antti, Arska, Jaako. Pie-
gāde, pasūtījumi, līzings. Mob. 
tālr. 28380128,29416121;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr. 29517757;
2 vienvietīgas tahtas (85 x 195 
cm). Mazlietotas. 40 €/ gab. 
Tālr. 26813363;
pašaustus lina galdautus, 
melnus vīriešu ādas zāba-
kus (41. izm.), vilnas zeķes, 
saimniecības maisus. Tālr. 
26025566;
grūsnu teli (atnesīsies maijā). 
Tālr. 28267103;
2 grūsnas teles no pienī-
gas govs. Tālr. 28368013,
29416604;
4 kaziņas (8 mēneši). Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 26634932;
Sivēnus. T.26174487,26450677;
sivēnus. Tālr. 29129873;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
miltus, graudus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
īsus atgriezumus. T. 29226558;
malku, nomaļus, dēļus. Tālr. 
29728133.

STEIDZAMI vēlos īrēt 1-ista-
bas dzīvokli. Tālr. 26053549.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

VAJADZĪGSIEPIRKUMUSPECIĀLISTS
DARBAMKRĀSLAVĀ

Darbapienākumi:
•  Piegāžu pasūtījumu veikšana no partneriem Eiropā 

un ārpus tās
•  Piegāžu koordinēšana ar ražošanas plāniem

Prasības:
•  Pozitīva un smaidīga personība
•  Strukturēta pieeja problēmu risināšanā
•  Uz klientu orientēta domāšana
•  Ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

Piedāvājam:
•  Stabilu un uzticamu darba devēju
•  Spraigu darbu, uz attīstību vērstu priekšniecību
•  Garantētu visu nodokļu apmaksu un sociālās garan-

tijas
Lūgums rakstīt un sūtīt CV uz e-pastu: 

kadri.nemo@inbox.lv līdz šī gada 22. decembrim

6.12.2014.tiksatvērts
jaunsveikals

IK“UKMODE”
Rīgasielā50a(blakus
veterināraptiekai)

Piedāvā: mazlietotus bērnu 
un pieaugušo apģērbus no 
Anglijas, kā arī rotaļlietas un 
suvenīrus.

Zobārstniecība, protezēšana 
(ārstēšana, restaurācija, izga-
tavo protēzes). 

Tālr. 65425366,28621435

Zviedrijas firma pērk zemes 
īpašumus, mežus, daļēji izcir-
stus mežus. Tālr. 26645115;

SIA“TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 12. decembrī Krāsla
vas tir gū un 19. decembrī
Dagdas tirgū  no plkst. 8.00 
līdz 13.00 vil nas un pus vil nas 
dzi ju, aus tos iz strā dā ju mus, 
kā arī vil nas ap mai ņu pret dzi-
ju un aus tiem iz strā dā ju miem.

Tālr. 29505937.

SIA“Kintrade”iepērksvaigi
zāģētusskujkokusīkbaļķus,
malku,papīrmalkuunfi

nierklučus.Labākāscenas
Latgalē.

Izkraušanas vieta: Krāslavas no-
vads, dzelzceļa stacija Izvalda. 

Tālr. 20383136 (Agris)
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