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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

Pazīstamas dziesmas, spilgti 
dejotāju priekšnesumi, solo numuri. 
Ieejas maksa koncertā bija ziedoju-
mi, bet pretī par šo labas gribas cil-

vēku apvienošanos saņēmām sārtu 
piemiņas zīmi - sirsniņu ar uzrakstu 
“Paldies tev!”. Neviens nav pasargāts 
no nelaimes, bet būt gatavam sniegt 

palīdzību nelaimē nonākušajam - tas 
ir augstākais cilvēcības rādītājs.

Alekseja GONČAROVS

Zem sargeņģeļa spārniem

Labdarības koncerts “Ticība. 
Cerība. Mīlestība…” -- tā bija 
plaša programma, ko sagata-
voja Krāslavas un Preiļu ģim-
nāziju un Dagdas vidussko-
las radošie kolektīvi. Svinīgo 
pasākumu atklāja ansambļa 
“Krāslaviņa” un triju skolu 
kopkora uzstāšanās. Labdarī-
bas koncerta kulminācija bija 
kopīga lūgšana par Jura Vek-
šina veselību, to vadīja pries-
teris Radions Doļa.

Kad skaistu, baltu ziemas sarmu
No kokiem nopurina vējš,

Lai Jaunais gads nes īstu laimi
Un jaunus sapņus īstenībā vērš. 

Cienījamie abonenti!
SIA “Krāslavas ūdens” pateicas Jums par savlaicīgi 

veiktajiem maksājumiem par sniegtajiem pakalpoju-
miem un novēl gaišus, klusus Ziemassvētkus un veik-
smīgu, panākumiem bagātu Jauno 2015. gadu!

Aicinām norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem 
līdz gada beigām. 

 Latvijas sarkanais Krusts un Asinsdonoru  centrs aici-
na 2014.gada   22.decembrī no plkst. 9.00. līdz 12.00 
uz donoru dienu Krāslavas novada Sociālā dienesta 
telpās (Grāfu Plāteru ielā 6).

Donoram pusdienu nauda – EUR 4.27.
Obligāti  jāņem  līdzi pase.

Donors var būt vecumā no 18- 65 gadiem, 
ar svaru virs 50 kg.

Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu!

 NUGA BEST 
- produkcija sava organisma 

ārstēšanai

SIA “Krāslavas ūdens” paziņo, ka ziemas pe-
riodā regulāri tiks veikta pilsētas centrālā ūdens-
vada sadales tīkla profilaktiskā dezinfekcija. 
Sakarā ar to, iespējams, ka ūdenim parādīsies 
neliela hlora smaka un piegarša. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

BŪVMATERIĀLU CENTRS 
un TIRDZNIECĪBAS NAMĀ 

“ROLS”
Ziemassvētku 
atlaides

no 16.12.2014. 
līdz  24.12.2014.
 

Atlaides 
līdz  -50%

Krāslava, Sporta iela 6 
(t. 65681173), Latgales 

iela 16 (t. 65621845).

19.  decembrī 
aicinām jūs uz 

 mājsaimniecības 
un amatniecības  preču

 Ziemassvētku 
gadatirgu 
 Dagdā!

Laipni lūgti!
T. 29415291.

Skolotāji uz piketu bija sabrauku-
ši no visdažādākajām Latvijas vietām: 
no Limbažiem, Talsiem, Rēzeknes 
novada, Bauskas, Jūrmalas, Brocē-
niem un citiem, tostarp arī Krāslavas 
un Dagdas novada. Krāslavas un 
Dagdas novadu arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Regīna Sakoviča pa-
stāstīja, ka no Krāslavas un Dagdas 
novada piedalīties protesta akcijā 
brauca 20 pedagogi. 

R. Sakoviča “Izteikt savu protes-
tu pret to, ka skolotāju algām valdība 

piešķīra neadekvātu fi nansējumu, 
brauca tie skolotāji, kuri varēja un no 
tām skolām, no kurām varēja. Tā izlē-
ma padomes sēde, ka brauks faktiski 
skolu pārstāvji. Braukt skolotājiem lie-
lā skaitā ir dārgi un sarežģīti tālā ceļa 
dēļ, turklāt tas ietekmētu mācību pro-
cesu. Mēs gribējām, lai visas stundas 
notiek un akcijas dēļ mācību process 
netiktu traucēts. Pagaidām grūti pa-
teikt, kāds būs protesta akcijas rezul-
tāts, ir tikai solījumi.”

Juris ROGA

Skolotāji protestē
11. decembrī pie Saeimas protestēja skolotāji. Pie viņiem iznāca Saei-
mas priekšsēdētāja, Izglītības ministre un daži deputāti. Skolotāji no-
rāda, ka princips “nauda seko skolēnam” nav taisnīgs, jo šā iemesla 
dēļ lauku skolām naudas nav, tomēr darba apjoms un prasības ir pil-
nīgi vienādas gan pilsētā, gan laukos. Pēc skolotāju vārdiem, atšķirība 
atalgojuma ziņā ir pat 70%.

Latvijā un pasaulē
• Satversmes aizsardzības birojs konstatē-

jis, ka izlūkdienesti  Krievijā nereti  strādā 
zem valsts, pašvaldību, uzņēmumu un 
nevalsti sko organizāciju piesega. 

• Ņemot vērā, ka pēdējo četru gadu laikā 
skolēnu skaits izglītī bas iestāžu 7.-12. 
klasēs samazinājies par aptuveni 19%, 
Izglītī bas un zinātnes ministrija rosina 
samazināt ģimnāzijas statusa iegūšanai, 
kā arī saglabāšanai nepieciešamo skolē-
nu skaitu.

• Doņeckas teroristu «republikas» bijušais 
«aizsardzības ministrs» Igors Girkins (Strel-
kovs) paudis bažas, ka gan pašam, gan 
Krievijas prezidentam Vladimiram Puti nam 
būs jāstājas Hāgas tribunāla priekšā, ja Pu-
ti ns turpinās rīkoti es tā kā patlaban.



2 2014. gada 16. decembris

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks: “No satiksmes drošības 
viedokļa trotuārs tur nepiecie-

šams, bet tas ir valsts ceļš un 
ieguldīt tur savu fi nansējumu 
pašvaldībai liedz likums. Taču 
mēs esam izteikuši lūgumu par 

trotuāra izbūvi valsts ceļiem. Ne-
zinu, kāds būs rezultāts, bet ātri 
tas nerisinās. Par sabiedriskā 
autotransporta pieturas izbūvi pie 
kapiem mēs cīnījāmies divus ga-
dus. 

Gribu piebilst, ka pašvaldī-
bas plānos ir izbūvēt trotuāru no 
Rīgas un Vienības ielas krusto-
juma līdz Krāslavas poliklīnikai, 
kas arī ir ļoti nepieciešams mūsu 
iedzīvotājiem. Šī ir pilsētas teri-
torija, un šobrīd mēs meklējam 
fi nansējuma avotus šim projek-
tam.”

“Divas reizes gadā Dag-
dā tiek rīkoti zoles turnīri, kas 
ir visā Latvijā populāra kāršu 
spēle. Valstī pat tiek organizē-
ti dažāda līmeņa zoles turnīri, 
ieskaitot Latvijas čempionātu. 
Kāpēc Krāslavā nav šāda turnī-
ra? Varbūt pašvaldība tos ne-
grib atbalstīt kaut kādu konkrē-
tu iemeslu dēļ, vai arī neviens 
nav vērsies ar šādu lūgumu?”

G. Upenieks: “Domāju, ka 
Krāslavas pusē nav tik daudz 
aktīvu zoles spēlētāju, cik to ir 
Dagdas pusē un tas ir galvenais 
iemesls, kāpēc šādu turnīru nav 
mūsu pilsētā. Pats kādreiz spē-
lēju zoli, un sameklēt partnerus 
šai spēlei nebija viegli (paras-
ti zoli spēlē trīs cilvēki, taču ir 
arī variācijas diviem —studentu 
zole, kā arī vairāk nekā trim cil-
vēkiem,-aut.). Ja Krāslavā būtu 
iniciatori, kuri spēj sarīkot šādu 
turnīru, domāju, mēs atrastu ie-
spējas sniegt tam nepieciešamo 
atbalstu.”

Juris ROGA, autora foto

“Paldies par uzbūvēto auto pieturu pie Krāslavas 
Meža kapiem, bet būtu ļoti jauki, ja tiktu izbūvēts arī tro-
tuārs no kapiem līdz Rīgas un Vienības ielas krustojumam. Vai 
tas ir iespējams?” jautā “Ezerzemes” lasītāji.

Jautājums-atbilde

Turpinājums.Sākums   “Ezerze-
me” Nr. 95 , 12.12.2014. 

Turpmāka attīstība un 
uzņēmējdarbības atbalst

Turpmākie Krāslavas nova-
da attīstības veicināšanas virzieni 
aptaujāto iedzīvotāju skatījumā 
ir tūrisms (71% respondentu jeb 
74 iedzīvotāji), lauksaimniecis-
kā ražošana un pārstrāde (56% 
respondentu jeb 58 respondenti), 
sports un aktīvā atpūta (47% res-
pondentu jeb 49 iedzīvotāji), loģis-
tika (38% respondentu jeb 39 ie-
dzīvotāji), starptautiskā sadarbība 
(31% respondentu jeb 32 iedzīvo-
tāji) un kultūra (29% respondentu 
jeb 30 iedzīvotāji). Kopumā 68 % 
respondentu jeb 71 iedzīvotājs ir 
apmierināts ar tūrisma infrastruk-
tūras pieejamību un kvalitāti, 66% 
respondentu apmierina novadā 
sniegtie tūrisma pakalpojumi, taču 
norāda uz nepieciešamību rūpīgāk 
uzturēt projektu ietvaros izveidoto 
tūrisma infrastruktūru. Iedzīvotāji 
uzskata, ka ir nepieciešams tur-
pināt Krāslavas pils kompleksa 
attīstību (66% aptaujāto uzskata, 
ka jārekonstruē pils, piešķirot tai 
ceremoniju vietas/izstāžu zāles 
funkciju; 55% aptaujāto balso par 
parka tālāku rekonstrukciju; 46% 
aptaujāto vēlas aktīvi atpūsties 
parka nogāzēs). 93% aptaujāto uz-
skata, ka jāattīsta Daugavas labais 
krasts Krāslavā, vienbalsīgi iesa-
kot veidot promenādi jeb pastaigu/
atpūtas taku pilsētas robežās. 

Aptaujā piedalījās 6% uzņē-
mēju, 11% pašnodarbināto un 25% 
iedzīvotāju, kuri nākotnē plāno kļūt 
par uzņēmējiem. Lielākais vairums 
jeb 53% aptaujāto atzina, ka nav 
un neplāno kļūt par uzņēmējiem.

 Vaicāti par Krāslavas novada 
domes piedāvātajām sadarbības 
iespējām uzņēmējiem, 54% jeb 
56 respondenti atbildēja, ka nav 

Krāslava gandrīz gatava, novads top!

Uz Ventspils šosejas netālu 
no Jūrmalas tika uzstādīts pir-
mais no jaunajiem stacionārajiem 
fotoradariem. Līdz ar to ātrās 
braukšanas cienītājiem jābūt vēl 
piesardzīgākiem. 

Pirmais stacionārais radars 
pagaidām darbosies testa režī-
mā. Par tā konstatētajiem ātruma 
pārkāpumiem sodi netiks piemē-
roti. Pēc testēšanas mērierīce 
sāks funkcionēt normālā darba 
režīmā. Fotoradars netālu no Jūr-
malas ir tikai „pirmā bezdelīga”. 
Drīz vien tādas ierīces parādīsies 
arī citviet Latvijā. 

Jāuzsver, ka tas ir jau otrais 
Latvijas mēģinājums realizēt fo-
toradaru ieviešanas un darbības 
projektu. Pirmais ir beidzies ne-
veiksmīgi: privātajam komersan-
tam „Vitronic Baltica un partneri” 
nav izdevies izpildīt savas saistī-
bas. Turklāt šis projekts izraisījis 
lielu sašutumu Latvijas sabiedrī-
bā, jo galvenokārt tika izmantoti 
nevis stacionārie, bet pārvieto-
jamie fotoradari. Un privātfi rma 
itin bieži izvietoja tos nevis tajās 
vietās, kur bieži notika avārijas, 
bet gan tur, kur varēja viegli no-
ķert autovadītājus, kas pārsniedz 
braukšanas ātrumu, un labi pel-
nīt, piemērojot naudas sodus. 

Šoreiz projekta realizācija 
ir uzticēta valsts iestādei - Ceļu 
satiksmes drošības direkcijai. 
CSDD sola, ka radari tiks uz-
stādīti tikai tajās vietās, kur tas 
patiešām ir nepieciešams drošī-
bai. Piemēram, pirmais aparāts 
atrodas uz Ventspils šosejas pie 
Varkaļu kanāla, kur no 2010. līdz 
2013.gadam tika reģistrēti 39 
ceļu satiksmes negadījumi un 14 
cietušie. 

Pirmajā projekta posmā plā-
nots iegādāties 16 Nīderlandes 
ražotāja „Gatso” stacionārās 
ierīces. Nākamajā gadā CSDD 
fotoradaru apkalpošanai būs ne-
pieciešami 1,2 miljoni eiro. Tos 
apkalpos mērierīču piegādātāja 
un uzstādītāja – SIA „Reck”. At-
bilstoši līgumam uzņēmumam ir 
jānodrošina fotoradaru darbība 
piecu gadu laikā. Taču atšķirībā 

no iepriekšējā projekta ar radaru 
izvietojuma jautājumiem nodar-
bosies CSDD. Arī par to, lai būtu 
nodrošināta ierīču apsardze un 
nepieciešamais apdrošinājums, 
ir atbildīga Ceļu satiksmes dro-
šības direkcija. Konkursā tika 
izvēlēts uzņēmums, kas radaru 
atrašanās vietām pievadīs elek-
trolīnijas, tam ir paredzēti 120000 
eiro.

Pēc „Vitronic”  īstenotā foto-
radaru projekta izgāšanās Latvi-
jā tika izmantoti tikai četri Valsts 
policijas pārvietojamie fotoradari. 
Protams, ar to nepietiek, lai bū-
tiski uzlabotu situāciju uz ceļiem. 
Pēdējos gados vidējais brauk-
šanas ātrums uz Latvijas ceļiem 
palielinājies par 4 km/h. Tas ir sa-
traucošs rādītājs, jo pētījumu re-
zultāti liecina - ja vidējais brauk-
šanas ātrums pieaug par 10%, 
tad negadījumu skaits palielinās 
par 20%, ievainoto skaits  - par 
40%, bet bojā gājušo skaits - par 
50%. 

Cerēsim, ka šoreiz fotora-
daru projekta realizācijas gaitā 
tiks ņemtas vērā visas iepriekš 
pieļautās kļūdas un tā darbība 
nepārvērtīsies par naudas pelnī-
šanas pasākumu. Neviens nestrī-
das, ka ātrumpārkāpēji, kas rada 
risku sev un citiem satiksmes 
dalībniekiem, ir jāsauc pie atbildī-
bas. Taču viena lieta - izvietot ra-
darus tiešām bīstamos punktos, 
kur bieži notiek negadījumi, un 
cita - noslēpt ierīci krūmos pietie-
kami drošā ceļa posmā, kur daži 
autovadītāji pārsniedz ātrumu, 
neradot īpašu risku. Gribētos ce-
rēt, ka radaru projekta izgāšanās 
vairs neatkārtosies.

Viktors ŪDRIŠS

Mēģinājums numur divi
Uz Latvijas ceļiem atgriežas fotoradari

Zemkopības ministrija saga-
tavojusi grozījumus noteikumos, 
kas paredz kārtību, kādā lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi 
ierīko mežā. 

Lai samazinātu administratī-
vo slogu zemes īpašniekiem, kuri  
vēlas atjaunot lauksaimniecības 
zemi un to izmantot lauksaim-
nieciskajai ražošanai, grozījumi 
noteikumos paredz, ka līdz 2020. 
gada 1. janvārim lauksaimniecī-
bas zemes ierīkošanai mežā nav 

nepieciešama pašvaldības iz-
sniegta atļauja, ja tā tiek ierīkota 
plantāciju mežā.

Jau ziņots, ka no 2015. gada 
1. janvāra par mežu tiks uzskatīta 
arī zeme 0,5 ha un lielākā platī-
bā, uz kuras ir izveidojusies mež- 
audze ar koku vidējo augstumu 
vismaz pieci metri un kur mežau-
dzes šķērslaukums ir vienāds ar 
vai lielāks par mežaudzes mini-
mālo šķērslaukumu.

2014. gada nogales svētku 
brīvdienās nestrādās arī lielākā 
daļa Latvijas Pasta nodaļu – 24., 
25., 26. un 31. decembrī atvēr-
tas pamatā būs tikai tās pasta no-
daļas, kas atrodas lielāko pilsētu 
tirdzniecības centros. Savukārt 
pēdējais sūtījumu piegādes da-
tums līdz Ziemassvētkiem būs 
23. decembris, bet pirms Vecga-

da vakara – 30. decembris. 2015. 
gada pirmā darbdiena Latvijas 
Pasta nodaļām būs 2. janvāris, 
kad tās strādās atbilstoši sestdie-
nas darba laika grafi kam. 

Precīza informācija par dar-
ba laika izmaiņām ir pieejama 
visās Latvijas Pasta nodaļās un 
uzņēmuma mājas lapas www.
pasts.lv sadaļā Jaunumi.

Likumdošanas aktualitātes

Latvijas pasts informē

Lauksaimniecības zemes ierīkošanai 
plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja

Pirmssvētku sūtījumu piegādes pēdējie 
 datumi – 23. un 30.decembris 

Latvijas Pasts vēl gaišus svētkus un aicina ikvienu jau laikus 
nosūtīt ar roku rakstītu svētku apsveikumu! 

izmantojuši domes piedāvājumus. 
25% aptaujāto seko līdzi aktuāla-
jai informācijai mājas lapā, 13% 
iedzīvotāju piedalījās pieredzes 
apmaiņas braucienos, 12% iepa-
zina informāciju bukletos, blogā 
draugiem.lv „Ražots Krāslavas no-
vadā”, izmantoja lauku konsultan-
tu un Tūrisma informācijas centra 
pakalpojumus/konsultācijas, pieda-
lījās pašvaldības informatīvajos se-
mināros, uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālista pakalpojumus/konsultā-
cijas izmantoja 2 % aptaujāto. 

Uzņēmējdarbības atbalstam 
iedzīvotāji no pašvaldības sagaida 
prezentācijas materiālus ar novada 
uzņēmumu zīmoliem, reklāmas un 
atpazīstamības pasākumus (tir-
dziņi, uzņēmumu un produkcijas 
prezentācijas citās teritorijās, jaunu 
noieta tirgu meklēšanu, iedzīvotāju 
motivēšana atbalstīt vietējos ra-
žojumus), regulārus konsultatīvos 
pasākumus (darba grupas ar uz-
ņēmējiem, semināri, atbalsts pro-
jektu sagatavošanā, juridiskajos un 
fi nanšu jautājumos, dokumentāci-
jas izstrāde, pieredzes apmaiņa), 
nodokļu likmju samazinājumu, in-
frastruktūras sakārtošanu, grantu 
programmas iesācējiem, aktīvu 
sadarbību arī ar mazajiem un vi-
dējiem uzņēmumiem. Interesanti, 
ka par uzņēmējdarbību bremzējo-
šu faktoru daudzi aptaujātie atzīst 
„simtlatnieku” programmu un cilvē-
ku nevēlēšanos strādāt.

Pašvaldības darbs

Aptaujātos iedzīvotājus ap-
mierina pašvaldības deputātu 
(48% atbilžu), novada administrā-
cijas un pārvalžu (66% atbilžu), 
būvvaldes (48 % atbilžu) darbs. 
54% respondentu novērtējuši paš-
valdības administrācijas darbu ar 
„4” piecu ballu skalā. Pozitīvi vēr-
tēta sabiedrības informēšana (55% 
atbilžu), ārējā fi nansējuma piesais-
te (53%),  pašvaldības budžeta 
izlietojums (49% atbilžu). 85% 
aptaujāto informāciju par pašval-
dības darbu iegūst www.kraslava.
lv, 63% aptaujāto – pašvaldības 
informatīvajā biļetenā „Krāslavas 
Vēstis”, 32% - citos preses izdevu-
mos.  Aptaujātie ierosina nodroši-
nāt „Krāslavas Vēstu” pieejamību 
lauku pagastos, kā arī vairāk infor-
mācijas ievietot „Ezerzemē”.   

Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļa pateicas iedzī-
votājiem par atgriezenisko saiti 
un sadarbību! Katrs viedoklis ir 
būtisks atbalsts Krāslavas no-
vada attīstības programmas ak-
tualizēšanā un turpmākā novada 
nākotnes veidošanā! 

Informāciju apkopoja Gunta 
AHROMKINA, Krāslavas novada 

domes Attīstības nodaļas Tel-
piskās plānošanas un projektu 

speciāliste
ALEKSEJA GONČAROVA foto

Rīgas iela
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Nesenā publikācija „Mūsu 
galvenie ienaidnieki – varas ne-
kompetence un cilvēku nabadzī-
ba” izraisījusi lasītāju interesi. 
Cienījamā Dagdas uzņēmēja 
Raimonda Nipera atklātās do-
mas aizskāra daudzus iedzīvo-
tājus. Saņēmu telefona zvanu no 
reģiona tālākā nostūra – Šķau-
nes. Neslēpšu: šāda reakcija, 
pēc manām domām, ir visdārgā-
kais honorārs. Šoreiz zemnieks 
no pierobežas novada neatlai-
dīgi aicināja ciemos, lai izrunātu 
visu, kas sakrājies uz sirds.

Mūsu uzticamais lasītājs 
Konstantīns Andžāns pirms 15 
gadiem savā mantotajā zemē 
izveidoja z/s „Jaunozoli”. Diplo-
mēts enerģētiķis astoņus gadus 
vadīja Šķaunes pagastu, kas lie-
cina par viņa neapšaubāmo au-
toritāti pagasta iedzīvotāju vidū. 
Mecenāts un aktīvs cilvēks, kam 
sāp sirds par savas dzimtenes 
traģisko likteni. Savam labam 
paziņam es uzdevu tikai vienu 
jautājumu: „Arī tu, Konstantīn, 
apšaubi Latvijas „veiksmes stās-
tu”?” Dziļi nopūšoties, viņš sāk 
satraukti stāstīt par savām pār-
domām.

„Ik gadu pastipri-
nās interese par Latvi-
jas politiskajiem proce-
siem. Pareizi saka: ja tu 
aktīvi nenodarbojies ar 
politiku, tad problēmas 
pašas pieklauvēs pie 
tavām durvīm. Cenšos 
skatīties informatīvos 
TV raidījumus – no Lat-
vijas, Krievijas, Balt-
krievijas. Mani interesē 
dažādi redzes loki, iz-
analizējot visu informā-
ciju, veidoju savu per-
sonīgo viedokli. Esmu 
pārliecināts, ka patiesī-
ba ir kaut kur pa vidu. 
Itin bieži mani secināju-
mi un politiskās progno-
zes ar laiku apstiprinās. 
Man ir ļoti sāpīgi par to 
runāt, bet šodien Šķau-
ne ir izmirstoša zeme, 
kur cilvēki ir pamesti 
novārtā un pakļauti iz-

dzīvošanas skolai. Atceros laiku, 
kad ciemā dzīvoja vairāk cilvēku 
nekā pašlaik visā Šķaunes pa-
gasta teritorijā.

Kur palikuši visi mūsu iedzī-
votāji? Daži peļņas meklējumos 
ar savām ģimenēm pārcēlušies 
uz Rēzekni, Daugavpili, Rīgu, 
bet mūsu labākie kadri izvēlēju-

šies laimīgākās ES valstis. Man 
ir bažas, ka viņi pametuši savu 
mazo dzimteni uz visiem laikiem. 
Visiem gribas godīgi nopelnīto 
maizes gabalu, bet ar pasakām 
par veiksmes stāstu nebūsi pa-
ēdis. Tāpēc zemniekiem rodas 
mokošs jautājums: vai mūsu 
valstij ir vajadzīga lauksaimnie-
cība?

Padomju laikā, kuru šobrīd 
ir moderni kritizēt, darba cilvēks 
tika turēts godā, visiem bija 
darbs. Laukos cilvēki strādāja arī 
savās piemājas saimniecībās un 
izdevīgi pārdeva savu personīgo 
produkciju ne tikai Latvijā, bet 

arī Krievijā un Baltkrievijā. Tagad 
visi tuvākie lauksaimniecības 
produkcijas noieta tirgi ir pilnī-
bā slēgti, ar ko arī var izskaidrot 
kontrabandu. Zemnieki zaudē 
pēdējos salmiņus, pie kā varēja 
ķerties: piena iepirkuma cena 
pazeminājās par 20 procentiem, 
gaļas cena – par 40%. Par ko jā-
saka „paldies” tiem galvaspilsē-
tas „bļāvējiem”, kas skaļāk nekā 
visi aicināja atbalstīt sankcijas 
pret Krieviju. 

Taču vajadzētu nevis kalpot 
ES priekšā, bet pievērst uzmanī-
bu mirstošajai Latvijas lauksaim-
niecībai. Kārļa Ulmaņa laikos 
veiksmīgi tika realizēta lauku at-
tīstības programma. 

Sabiedriskais īpašums, ne-
skatoties uz vairākiem plusiem, 
negatīvi ietekmēja mūsu zem-
niekus, jo cilvēkos tika iznīcināts 
uzņēmības gēns, kas ir tirgus 
ekonomikas pamats. Padomju 
ekonomikas laiks ir neatgrieze-
niski pagājis. Taču tagadējos 
apstākļos lauksaimniecībai kā 
gaiss ir nepieciešams valsts at-
balsts. Bet Latvija turpina peldēt 
pa straumi bez skaidras ekono-
miskās attīstības programmas, 
tai skaitā arī agrārajā sektorā.

Atmodas rītausmā mēs, 
lauku iedzīvotāji, ļoti cerējām 

uz pārmaiņām, un paldies Vil-
nim Bresim, kurš veicināja lauku 
uzņēmējdarbības attīstību. Līdz 
šim laikam nav aizmirsusies 
vilšanās sakarā ar 5. Saeimas 
deputātu darbību, kad opozīcija 
piedāvāja premjera amatam Viļ-
ņa Breša kandidatūru, bet… Uz-
varu guva valdošais vairākums, 
kas izvēlējies kursu uz liberā-
lismu. Tirgus ekonomika visu 
sakārtos savās vietās? Nekā 
nebija! Rezultāts - sagrautā rūp-
niecība un lauki uz sabrukšanas 
robežas, kaut gan padomju lai-
kos mūsu republikā dzīves lī-
menis bija viens no labākajiem. 

Neesmu aizmirsis, ka premjer-
ministrs Ivars Godmanis teica, 
ka tagad var arī neko neražot, jo 
visu var nopirkt ārzemēs. Tas arī 
kļuva par liktenīgā sabrukuma 
startu. Nākamā valdības kļūda 
-  atļauja pārdot zemi bez iero-
bežojumiem. Kā mums palīdzēja 
ārzemes? Pašlaik Šķaunes pa-
gastā trešā daļa zemes platību 
pieder ārzemniekiem. Kaimiņu 
pagastā, Pasienē, 80% lauk-
saimniecībā izmantojamo zemju 
un mežu nopirka skandināvi, par 
ko paudis satraukumu pat pre-
zidents Andris Bērziņš. Pašlaik 
mūsu visspēcīgākie zemnieki 
gribētu palielināt zemes platības, 
bet ārzemju īpašnieki piedāvā 
tos pašus Latgales hektārus jau 
par trīsreiz lielāku cenu, reizēm 
pat pieckārt dārgāk. Ievēroja-
mi sadārdzinājusies arī zemes 
noma. „Veiksmes stāsta” ietek-
mē Latgales zemnieki ir galīgi ie-
dzīti stūrī. Pārsteidzoši, bet fakts 
- mežu īpašnieki no ārzemēm 
izmanto visus Latvijas nodokļu 
atvieglojumus, kaut gan saņem 
tādu peļņu, kura latgaliešiem pat 
sapņos nerādās. Kas īstenībā ir 
mūsu liberālās valdo-
šās koalīcijas mīlulīši? 
Kā interesēs strādā 
Latvijas valdība? 

Mūs nepārtrauk-
ti biedē ar draudiem 
no austrumiem un, iz-
mantojot kņadu, palie-
lina izdevumus aizsar-
dzības jomā. Un tad 
es sāku prātot: tad jau 
ārzemniekiem arī jā-
sametas, jo mēs taču 
esam spiesti aizsargāt 
arī viņu zemes īpašu-
mus. 

Cik ilgi var slēpt 
faktus par Latvijas eko-
nomikas pilnīgu sabru-
kumu, izvirzot priekš-
plānā ārējo draudu 
iespējamību?! Tauta 
labāk nekā politiķi 
zina: vislabākā drošī-
ba - cilvēku labklājība, 
pārliecība par rītdienu 
un normālas starptau-
tiskās attiecības. Arī 
mūsu gudrie senči uz 
skatījuši: labāk tuvs 

k a i -
miņš nekā tāls radinieks.

Latvijas galvenā bēda – reā-
lu saimnieku deficīts visos varas 
līmeņos. Mēs, latvieši, esam in-
teresanta tauta: darām to, par 
ko pēc tam paši esam sašutuši. 
Hroniski paužam neuzticību val-
dībai un Saeimai, bet kurš tad 
piedāvā varu šiem cilvēkiem? 
Vai tad ne mēs paši nesenajās 
parlamenta vēlēšanās palaidām 
garām iespēju atļaut pastrādāt 
spēcīgajai Ingunas Sudrabas 
komandai? Ar savu vienaldzību 
mēs esam iedzinuši šos cienī-
jamos cilvēkus opozīcijā. Tāpēc 
tagad dzīvosim nožēlojamu dzīvi 
izdomātu militāro draudu atmos-
fērā, klausoties varas pārstāvju 
liekulīgās sarunas par sabiedrī-
bas saliedēšanu.

… Četras kaimiņu viensētas 
stāv tukšas, taču mani trīs bērni 
nav pametuši dzimto zemi, par 
kuru aizmirsusi galvaspilsētas 
vara. Man sirds aplejas asinīm, 
kad domāju par perspektīvu, ku-
ras nav.”

Aleksejs GONČAROVS 

RezonansePierobežas rūgtā maize

Bez zaļas eglītes un piparkū-
kām Ziemassvētki nav iedomājami. 
11. decembra vakarā tika iedegta 
Dagdas novada lielā egle, kas uz-
stādīta pie pilsētas domes ēkas. 
Bērnus, mammas, tētus, vecmāmi-
ņas un vectētiņus pirmais uzrunāja 
Salavecis, kurš apgalvoja, ka no 
lielās novada egles iedegsies visas 
eglītes pagastos. Lai lielās egles 

iedegšana noritētu bez aizķerša-
nās, tika sapulcināta speciāla Zie-
massvētku sniegavīru armija, kuru 
komandēja domes priekšsēdētāja 
Sandra Viškure: “Lai skaistās lie-
smiņas šajā eglītē līksmo un nes 
mūsos prieku, vienmēr aizsargā 
no tumsas. Ar Ziemassvētku eglīti 
mūsos ienāks prieks, mīlestība un 
draudzība vienam pret otru.”

Priekšsēdētāja visiem klāteso-
šajiem novēlēja veselību, skaisti no-
svinēt Ziemassvētkus un veiksmīgi 
sagaidīt gadumiju. Pēc visiem bēr-
niem kopīgi izteiktā lūguma eglīte 
iedegās un visi devās rotaļās kopā 
ar salaveci un sniegavīriem, no-
pelnot arī saldumus. Mazliet vēlāk 
visiem gribētājiem tika piedāvātas 
piparkūkas un karstas tējas tase, 
ar ko Dagdā tradicionāli noslēdz 
Ziemassvētku eglītes iedegšanas 
pasākumu. 

Juris ROGA, autora foto

Līdz 2015. gada 15. jan-
vārim turpinās pretendentu pie-
teikumu iesniegšana Latvijas 
talantīgāko un spējīgāko jaunie-
šu stipendiju konkursā „Latvijas 
Maksimālisti”. Līdz decembrim 
visaktīvāk pārstāvētā konkursa 
kategorija ir sports un veselība – 
tajā saņemti visvairāk pieteikumi. 
Kopumā šobrīd ir saņemti jau vai-
rāk kā 80 konkursa pieteikumi.  

Turpmāk katra mēneša bei-
gās konkursa mājaslapā www.
maksimalisti.lv ir apskatāmi mē-
neša labākie konkursa pieteiku-
mi, kurus izvērtējusi profesionāla 
žūrija. Tāpat aicinām ikvienu kon-
kursa mājaslapā balsot par savu 
simpātiju.

Aicinām ikvienu skolēnu at-
rast laiku, lai izveidotu savu kon-
kursa pieteikumu kādā no piecām 
konkursa kategorijām – eksaktās 
zinātnes, humanitārās zinātnes, 
mūzika, māksla, sports un vese-
lība, kā arī speckategorijā 5.-6.
klašu skolēniem. Dalība konkur-
sā var būt nozīmīgs pagrieziena 
punkts talantu pilnveidošanai un 
skolēna izaugsmei.  

„Latvijas Maksimālisti” ir kon-
kurss, kurā aicināti piedalīties visi 
Latvijas 5.-12.klašu un 1.-3. kursa 
profesionālo vidusskolu skolēni, 
kas guvuši būtiskus sasniegu-

mus kādā no piecām konkursa 
kategorijām un kuri ir entuziasma 
pilni pilnveidoties un attīstīt savu 
talantu, lai nākotnē sasniegtu vēl 
izcilākus rezultātus. Īpaša spec-
kategorija ir paredzēta 5.-6. klašu 
skolēniem, kuri tiek aicināti sagata-
vot video „Mans iedvesmas stāsts 
latviešiem”. „Latvijas Maksimālisti 
2014” vērtēs individuālos sasnie-
gumus, kas gūti laikā no 2013. 
gada 1. janvāra līdz 2014. gada 
30. aprīlim. Pieteikties iespējams, 
sagatavojot video prezentāciju un 
aizpildot pieteikuma anketu, ko 
iespējams izdarīt, apmeklējot kon-
kursa mājaslapu www.maksima-
listi.lv. Katru pieteikumu pēc stin-
griem atlases kritērijiem izvērtēs 
profesionāla žūrija divās kārtās. 

Balsojums par labākajiem notiek 
arī internetā, kad ikviens var nobal-
sot par savu favorītu.

Kopējais Maxima stipendi-
ju fonds ir 30000 eiro – kopumā 
stipendijas saņems 50 skolēni un 
desmit skolēni speckategorijā no 
5.-6.klasei iegūs planšetdatorus. 
Pirmās vietas ieguvēji katrā kate-
gorijā saņems 1500 eiro stipendi-
ju, otrās vietas ieguvēji - 1000 eiro 
stipendiju un trešās vietas ieguvēji 
- 500 eiro stipendiju, savukārt 35 
skolēni (septiņi katrā kategorijā) 
saņems 400 eiro stipendiju.

Plašāka informācija ar detali-
zētu konkursa nolikumu, kā arī ne-
pieciešamo dokumentu sarakstu, 
lai pieteiktos konkursam pieejama 
mājas lapā www.maksimalisti.lv.

Turpinās pieteikšanās konkursam „Latvijas Maksimālisti”Burvīgā Ziemassvētku eglīte

Atmodas rītausmā mēs, lauku iedzīvotāji, ļoti cerējām uz 
pārmaiņām, un paldies Vilnim Bresim, kurš veicināja lauku 
uzņēmējdarbības attīstību.

Pierobežas upīte Sarjanka
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Pierobežas brīvprātīgo birojs 
nesen mainīja adresi. Pārkāpjot 
slieksni, es nonācu mājīguma ka-
raļvalstī, bet 2 sievietes, kuras ļoti 
priecājās par korespondenta vizīti, 
pastāstīja, ka nesen Sandriņa at-
griezās no Rīgas, kur Stradiņa Uni-
versitātē notika Vidzemes un Latga-
les novada brīvprātīgo godināšana. 
Vēlāk apskatīju arī  Goda rakstu, ko 
parakstījusi Sandra Viškure.

Sandru Drozdovu pazīstu 
sen un atceros, kā tālajā 2002. g. 
Šķaunes debesīs iedegās žēlsirdī-
bas zvaigzne. Bet viņa neaizmirsa, 
ka pirmo impulsu pašrealizācijai 
sniedza „Ezerzemes” raksti par 
Krāslavas brīvprātīgo darbu. Nepie-
ciešamo metodisko palīdzību viņa 
saņēma no Olgas Muštavinskas, 
pēc tam Sandrai izdevās orga-
nizēt pirmo Šķaunes brīvprātīgo 
komandu. Pašlaik tajā darbojas 
59 locekļi. Ar pateicību Sandra 
nosauc aktīvistu vārdus: Ja-
dviga, Antoņina, Ilona, Regīna, 
Veneranda, Konstantīns… Tad 
viņa sāka uztraukties: „Varbūt 
kādu nenosaucu, bet nevienu 
negribu apvainot...”

Diez vai, jo ne jau slavas 
dēļ dara labus darbus un no-
darbojas ar žēlsirdību. Ne bez 
lepnuma Sandra pastāstīja arī 
par jauniešiem – pieciem brīv-
prātīgajiem, kas vēl nav sa-
snieguši 18 gadu vecumu.

Sandra atver mapi ar arhī-
va materiāliem. Dažādas publi-
kācijas, tai skaitā „Ezerzemes” 
raksti, bet es lūdzu pastāstīt 
par Šķaunes brīvprātīgo aktivi-
tātēm. Mana sarunas biedrene 
visu saliek „pa plauktiņiem”. 
Galvenais – palīdzēt vientuļiem 
vai slimiem cilvēkiem, daudzbērnu 
ģimenēm un visiem tiem, kam ne-
pieciešams sabiedrisks atbalsts. 
Sandra stāsta, ka Sarkanais krusts 
sniedz nelaimē nonākušajiem cilvē-
kiem gan morālo, gan materiālo pa-
līdzību. Jāpiebilst, ka produktus no 
Šķaunes, kas ir viens no nabadzī-

gākajiem pagastiem, saņēma 
arī Krāslavas katoļu draudzes 
„Caritas” grupa. Liela uzmanī-
ba tiek pievērsta brīvprātīgo 
apmācībai, kam palīdz LKK 
3 pašvaldību komitejas pasā-
kumi un arī nometnes. Sandra 
jau vairākas reizes piedalījās 
Lietuvas un Latvijas Sarkanā 
Krusta starptautiskajos semi-
nāros. Zināšanu paplašinā-
šanas procesā iesaistās arī 
citi nodaļas aktīvisti, tai skaitā 
jaunieši. Pagājušajā vasarā 
Armands Ostrovskis, Ingus 
Tomilins un Alvis Pundurs 
devās uz semināru Rīgā, kur 

apguva prasmi sniegt pirmo palīdzī-
bu. Un tālāk sāk darboties Šķaunes  
brīvprātīgo pamatprincips: iemācī-
jies pats – nodod savas zināšanas 
un pieredzi citiem!

Ar degošām acīm Sandra 
stāsta par vissvarīgāko gada pro-
jektu, kas startējis 1.aprīlī. Šķau-
nes nodaļa iesaistījās projektā, 
kas atbalstīja ģimenes ar bērniem, 
popularizēja aktīvo dzīvesveidu un 
dažādas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Kurš nodrošināja finanšu 
līdzekļus? Viens no attālākajiem 
valsts nostūriem ieguvis galvaspil-
sētas mecenātu - Ināras un Borisa 
Teterevu - finansējumu, desmi-
to daļu piešķīra Dagdas novada 
dome. Projekts tiks īstenots divu 
gadu garumā, pašlaik jau izdevās 

ierīkot bērnu rotaļu laukumu Šķau-
nes ciemā. Pērnā gada patīkamā-
kais pasākums: vairāk nekā trīs-
desmit pierobežas iedzīvotājiem 
tika piedāvāta iespēja piedalīties 
divu dienu ekskursijā.

…Saulainajā augusta dienā 
vecāki, vecvecāki, bērni un maz-
bērni devās uz rietumiem. Pirmā 

pietura - Rēzekne, kur ekskursanti 
apmeklēja Valsts robežsardzes 
koledžu. Ekskursanti iepazinās ar 
robežsargu mācību bāzi, dienesta 
suņiem un Latvijas robežsardzes 
muzeju, kas ļoti patika gan jau-
niem, gan veciem. Tajā pašā dienā 
notika ekskursija uz mini zoodārzu 
„Rozītes”, bet zemnieku saimnie-
cībā „Untumi” tika organizētas iz-

jādes ar zirgiem. Tālāk – ceļš uz 
Madonu, tikšanās ar kolēģiem no 
vietējās Sarkanā Krusta nodaļas 
un pieredzes apmaiņa. Bet vakarā 
– nakšņošana pie jūras, kur kom-
fortablu atpūtu palīdzēja organizēt 
partneri no LSK Kauguru nodaļas. 
Protams, bija arī svētku vakariņas. 
Daudzi Šķaunes jaunieši pirmo rei-
zi redzēja Baltijas jūras krastu.

Brīnumi turpinājās arī otrajā 
dienā – vizināšanās ar kuģīti pa 
Daugavu, Botāniskā dārza apmek-
lējums. Cilvēki līdz šai dienai atce-
ras šo brīnišķīgo braucienu un izsa-
ka sirsnīgu pateicību mecenātiem 
Tetereviem. Man parādīja vietējo 
rokdarbnieču darinātās Ziemas-
svētku dāvanas, kas ir paredzētas 
aizbildņiem no galvaspilsētas.

Projekta ietvaros tika paveikts 
remonts LSK nodaļas biroja telpās, 
kas tika izvietots trīsistabu dzīvoklī. 
Svarīgi, ka izdevās iegādāties visu 
darbam nepieciešamo aprīkojumu 
- datoru, printeri, bet vietējais lab-
daris nopirka arī  laminatoru, kan-
celejas piederumus un materiālus 
– visu, kas vajadzīgs radošās 
darbnīcas aktivitātēm.

Biroja otrais nosaukums – 
„Māmiņu centrs”, kurā bieži cie-
mojas ģimenes ar bērniem. Šajā 
dienā tika gatavotas Ziemassvētku 
dāvanas, kuras Salavecis sadarbī-
bā ar Sarkano Krustu aiznesīs uz 
tām mājām, kur visvairāk gaida pa-
līdzību. Patīkami, ka Šķaunē nav 
aizmirstu cilvēku!

No visas sirds es apsveicu 
Sandru Drozdovu, kas ieguvusi 
pelnītu atzinību Rīgā, kā arī node-
vu dāvanu no Sandras Molotokas, 
kura vēlējas pateikties kolēģei par 
labu darbu un sveikt Ziemassvētku 
priekšvakarā.

Atvadoties Sandra Drozdo-
va gribēja pateikties par atbalstu 
daudziem cilvēkiem. Taču es rī-
košos citādāk: īstai žēlsirdībai 
nav nepieciešami vārdi un uzvār-
di, bet labais vienmēr atgriežas.

Paldies jums par to, mūsu 
brīvprātīgie!

Aleksejs GONČAROVS

Žēlsirdības zvaigznes gaisma

LSK biroja spēļu istabā.

Stingrs taupības režīms ierobežo redakcijas transporta 
izdevumus, tāpēc, dodoties uz  Šķauni, nolēmu uzrakstīt 
par vairākiem ciema iedzīvotājiem. Šeit, Latvijas dziļākajā 
nostūrī, dzīvo mana sena paziņa Sandra Drozdova, kura 
vada vienu no labākajām Latvijas Sarkanā Krusta noda-
ļām, par ko bieži dzirdu LSK Krāslavas, Dagdas un Aglo-
nas novadu komitejas vadības atzinīgus vārdus. 

Tā pirmo daļu ieskandināja 
ansamblis “Krāslaviņa” un mū-
zikas skolas koris Olgas Grec-
kas vadībā. Jau no pirmajām 
notīm bija jaušams Dievišķai 
skanējums un Ziemassvētku 
gaidīšanas noslēpumainība. 
Turpinājumā -- flautistes solo, 
vijolnieku ansambļa uzstāša-
nās, akordeonistu un saksofo-
nistu priekšnesumi. Noslēgumā 
skanēja Johana Sebastiana 
Baha fūga garīgo instrumentu 
skaņās. Skatītāji silti uzņēma 

mūzikas skolas pedagogu un 
audzēkņu sagatavoto Ziemas-
svētku gaidīšanas laika dāvanu 
ticīgajiem. 

Garīgās mūzikas koncerta 
turpinājumā uzstājās Latvijas 
Mūzikas akadēmijas profesore 
- ērģelniece Larisa Bulova, kā 
arī Daugavpils mūzikas vidus-
skolas studenti un pasniedzēji.

Ar gaišu prieku pildījās 
klausītāju sirdis…

Aleksejs GONČAROVS

Gaišos svētkus 
gaidot

Sandra Drozdova - cilvēks ar iejūtīgu 
sirdi.

Divu bērnu māte Marina Razvadovska ar Ziemassvētku dāvanām.

Pateicība mecenātiem - Teterevu 
fondam.

Seni ticējumi, svēto gaviles, apbrīnojama akustika, liels 
klausītāju pulks - tas ir tradicionālais Ziemassvētku kon-
certs Krāslavas katoļu baznīcā. 
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Cerams, tā izdosies tikpat lie-
liska un populāra, kā pērnā gada 
zirgs – šūta, ar sinteponu pildīta, 
liela rotaļlieta cilvēka augumā, ar 
kuru kopā aktīvi fotografējās dau-
dzi un izvietoja attēlus sociālajos 
tīklos. Zirgu Indras mākslas un 
mūzikas skolas pasniedzējs aiz-
veda pat uz Daugavpili, kur tam 
arī labi klājās. Bet drīz zirgs at-
stās savu troni… Vietējie strād-
nieki, kuri māk darboties ar koku, 
izgatavo auseklīšus, dekoratīvas 
egles un citu noformējumu Zie-
massvētkiem

17. decembrī plkst.16 Indras 
tautas namā notiks tradicionā-

lais Ziemassvētku koncerts, kura 
dejas un etīdes gatavo Indras 
mākslas un mūzikas skolas bēr-
ni. Būs arī mākslas nodaļas bēr-
nu darbu skate. Koncertam no-
slēdzoties, visi dosies uz Indras 
ciemata centrālās egles iedeg-
šanas pasākumu krustojumā pie 
vasarā puķēs slīkstošās akmens 
akas. Ciemata centrā egle šajā 
vietā būs jau otro gadu. Pasāku-
ma dalībniekiem tiks piedāvāta 
karsta tēja, piparkūkas, noteikti 
tiks dziedātas dziesmas un iets 
rotaļās. 

Juris ROGA
Autora foto

Indra pošas svinībām
Indra nepieviļ. Tu vari pat nezināt, ka nākamais ir aitas-kazas 
gads – tev šeit atgādinās. Aitas ar rūķu cepurēm galvā jau rotā 
ciemata parku, bet kaza it kā arī top, tikai vēl neviens to nav 
redzējis. 

“Daudzi no tiem, kuri to visu 
zina, jau viņā saulē, bet jaunie 
mūsu stāstiem netic,” savas do-
mas pauž Irēna. “Viņi saka, ka 
tas ko stāstām, nav taisnība, vi-
ņiem šie stāsti ir kā spēle, drīzāk 
pat kaut kas nereāls un neiespē-
jams... Ziniet, mēs savā laikā 
priecājāmies par mazumiņu, no 
vecākiem neko neprasījām, bet 
tagadējā jaunatne uzskata, ka 
vecāki viņiem “dolžni” to un to. 
Manā jaunībā bija otrādi, mēs 
par tēvu un māti domājām, kā 
varam viņiem palīdzēt, kad paši 
sākām strādāt. Bet varbūt tai lai-
kā mums vienkārši bija mazāk 
dažādu dārgu vilinājumu…”

Irēna ir vietējais cilvēks, 
kaut gan jaunībā gana paceļoju-
si pa plašo Padomju Savienību, 
jo tā sanāca, ka ģimeni izveidoja 
ar ukrainieti. Darba gaitas viņa 
sāka vietējā kolhoza brigādē, 
kad jaunatne sāka mukt no kol-
hoza, arī Irēna sameklēja citu 
darbu. Aptuveni tajā laikā arī 
satika savu izredzēto Nikolaju, 
ar kuru kopā uzbūvēja māju un 
izaudzināja divus dēlus — Ni-
kolaju un Juriju. Bija vēl viens 
bērns — meita Aina, kuru ne-
pilnu 20 gadu vecumā notrieca 
dzērājšoferis, un jauniete no gū-
tajām traumām mira. Jau 30 gadi 
pagājuši, bet šo sāpi mātes sirdī 
nekas nav spējis izdzēst, taču to 

nedaudz remdē mazmeita, maz-
dēls, mazmazdēls un pēc kāda 
laika pasaulē nāks arī mazmaz-
meita. 

Irēna: “Ar Nikolaju iepazinos 
Latvijā. Kad viņa māte Ukrainā 
palika viena, braucām turp. Divus 
gadus Ukrainā slaucu govis, dzī-
ve piespieda un iemācījos. Tur uz 
lauka strādniekus nevajadzēja, jo 
visu paveica tehnika, bet ko citu 
man darīt? Fermas bija nomaļus 
no centriem un tur trūka slau-
cēju, gāju slaukt govis. Veselu 
gadu nodzīvoju pie Melnās jūras. 
Pirmais bērns mums piedzima 
Latvijā, bet Ukrainā viņam sākās 
veselības problēmas, jo klimats 
dēlam bija nepanesams. Ārsti 
pateica, ka vienīgā iespēja ir at-
griezties tajā vietā, kur puika dzi-
mis un mēs atgriezāmies manā 
dzimtenē. Kolhozu te tobrīd va-
dīja Aleksandrs Jakovļevs, un arī 
šeit fermās trūka slaucēju. Vienu 
dienu laba kaimiņiene mani palū-
dza iedot viņai brīvdienas. Kāpēc 
ne? Trīs dienas nav trīs gadi, pa-
strādāju. Pēc šī gadījuma priekš-
sēdētājs man teica: “Tev vajag iet 
par slaucēju!” Jaunākajam dēlam 
bija tikai 8 mēneši, atstāju viņu 
mājās un gāju slaukt govis. Ne-
viens negribēja fermās strādāt, 
bet mēs bijām jauni un mums 
bija lielas grūtības ar naudu, jo 
vīrs pats savām rokām būvēja 
māju un kaut kā vajadzēja savilkt 
galus kopā. Kredītus neņēmām. 
Vīrs bija traktorists, šoferis, celt-
nieks, bet pēdējos darba gadus 
— gans. Paši turējām četras go-
vis, pienu nodevām, nauda bija 
vajadzīga. Jakovļevs bija stingrs 
priekšsēdētājs, bet cilvēcīgs un 
pūlējās cilvēku labā. Govis mums 
spīdēja un laistījās. Šodien varu 
apliecināt, ka viss ir atkarīgs no 

vadītāja, pilnīgi viss. Kad nav 
laba saimnieka, tad nav nekā. Ja-
kovļevs katru rītu apbrauca visas 
fermas, visu izkontrolēja. Gadījās 
arī piespieda darīt to, ko negribē-
jām, piemēram, lika malt salmus. 
Nedarīsiet, visiem prēmijas nost, 
bet tā, lai nu kā, bija branga nau-
da, kuru žēl zaudēt.”

Pēc gadiem divdesmit Irē-
na slaucējas darbu nomainīja 
pret sarga darbu fermā. Ne jau 
sava prieka pēc, bet lai palīdzē-
tu bērniem. Viens dēls dzīvoja 
Daugavpilī un arī būvēja māju. 
Naktī Irēna sargāja fermu, no 
rīta kāpa autobusā uz Daugavpi-
li un gāja palīgā būvēt māju. Tā 

veselu gadu. Viņa, vēl Ukrainā 
dzīvojot, bija ieguvusi labu piere-
dzi būvniecībā. Māju uzbūvēja, 
dēla ģimene tur dzīvoja, bet pēc 
tam dzīve iegrozījās tā, ka visu 
nācās pārdot. Irēna savas būv-
niecības prasmes atkal lika lietā 
pēc kāda laika, kad nolēma bū-
vēt vasarnīcu Alženovā. Iztēloja-
ties, kā neliela auguma sieviete 
droši rosās uz jumta kores čet-
rus metrus virs zemes, bet vīrieši 
lejā padod viņai būvniecības ma-
teriālus! Šodien vasarnīcai vajag 
remontu, lai vasarā varētu turp 
pārvākties. Tikai Irēnai šodien ir 
cienījams vecums, lai viņa spē-
tu paveikt tik lielus varoņdarbus, 
taču spēks vēl ir un viņa pilnībā 
spēj parūpēties par sevi. Diem-
žēl dzīvesbiedrs, ar kuru kopā 
nodzīvoti 47 gadi, nu jau ir viņā 
saulē, arī dēli vairs nedzīvo kopā 
ar māti vienā mājā. Par laimi, Irē-

na visu mūžu bijusi ļoti tālredzī-
ga, viņa visu gādājusi rezervē. 
Malka sagādāta vairākiem ga-
diem uz priekšu, līdz nesenam 
laikam viņa to pat pati skaldīja. 
Viņa māk adīt un šūt, priecājas, 
ka arī mazmeita prot šos katrā 
ģimenē nepieciešamos rokdar-
bus. Pensionāre apgalvo, ka arī 
viņas meita prata labi adīt un 
viņa nesaprot tās mātes, kuras 
savām meitām neiemāca ģime-
nes dzīvē nepieciešamās lietas.

“Man ir milzīgs prieks par to, 
ka mani dēli ir izauguši nedzē-
rāji, ir strādīgi un čakli,” turpina 
Irēna. “Jaunākais dēls strādā 
ārzemēs, šeit viņa profesijā ne-
bija darba. Tur ir liela noliktava, 
viņš izvadā preces, bet brīvdie-
nās datoru nodaļā remontē dato-
rus. Ar visu apmierināts, lai gan 
tur viss dārgs, sevišķi dzīvokļi. 
Zvana mājup, sarunā jūtu, ka 
skumst pēc dzimtenes, bet, tā kā 

viņš ļoti viegli atrod kontaktus, 
tad arī tur jau daudz draugu. 

Vecākais dēls elektriķis, 
santehniķis, tagad mājās nodar-
bojas ar kokapstrādi. Viņš palika 
šai pusē, jo negribēja pamest 
dzimteni un kaut kā kuļas. Man 
vajag viņam palīdzēt. Es ļoti 
vēlētos, lai viņiem būtu laimīgi 
veidojusies ģimenes dzīve, bet 
viss pārējais nāks ar gadiem. 
Tagad jau Latvijā visiem darba 
cilvēkiem vienādi sūra dzīve. Es 
nezinu nevienu, kuram nebūtu 
jāpārvar lielākas vai mazākas 
grūtības. Vai nu pašiem iet kā 
pa celmiem, vai bērniem klājas 
smagi un jācīnās par izdzīvoša-
nu. Sabruka vecā saimniekoša-
nas sistēma, cilvēki tam nebija 
gatavi, nebija darba un nebija 
ienākumu, sākās visādas prob-
lēmas, ar kurām daudzi netika 
galā.”

Irēna, kura mūža gados 
bija radusi paļauties uz sevi, arī 
dakterus apmeklēja reti. Viņa 
ārstējas ar dažādām zālītēm, 
reizēm nāk uz bibliotēku tikai, lai 
palūgtu bibliotekāri izdrukāt in-
formāciju par kādu mazāk pazīs-
tamu augu. Pensionāre ļoti mīl 
ogulājus, ziedus un skaistu vidi, 
tāpēc mājas apkārtni rotā dažā-
das puķes, bet šajā mājā ir vieta 
arī pašas stādītiem ārstniecības 
augiem. Irēna pensijā kļuvusi 
par aizrautīgu lasītāju, un Dag-
das pagasta bibliotēkā tikpat kā 
nav grāmatu, kuras viņa nebūtu 
izlasījusi reizi vai divas. Fermā 
strādājot, lasīšanai nebija laika, 
pensijā atkal ir kļuvis tik garlaicī-
gi, ka pēc grāmatām uz bibliotē-
ku mērojusi tālo ceļu kājām. Šo-
dien viņa dzīvo Ozoliņos, dažus 
simtus metru no bibliotēkas, bet 
agrāk dzīvoja Alženovā, kas at-
rodas virzienā uz Svariņiem. No 
turienes ceļu uz bibliotēku mē-
roja kājām divas reizes nedēļā. 
Kaut pati ir latviete, lasīt piera-
dusi krieviski un labprātāk ņem 
grāmatas krievu valodā. 

Pensionāre domā, ka dzīve 
kopumā ir izdevusies. Nevienu 
sliktu vārdu viņa nevar pateikt 
arī par vīru. Nikolajs pēdējos ga-
dos mēdza iedzert, bet, atšķirībā 
no daudziem, tādos brīžos bija 
ļoti pakļāvīgs un mīļš pret sievu. 
Vienīgais ar ko Irēna nespēj sa-
mierināties, ir lielais bezdarbs, 
kas valda laukos un kā dēļ bērni 
pamet dzimteni. Viņa ļoti pārdzī-
vo, ka ārzemēs dēlam var pie-
dāvāt labi apmaksātu darbu, bet 
Latvijā — nē. 

“Kā ikvienai mātei, man ļoti 
gribas, lai bērni būtu tuvāk mā-
jām,” uzsver pensionāre. “Tagad 
valstī ir kaut kā ačgārni — gribas 
strādāt, bet nav kur, jo nav dar-
bavietu. Kāpēc mūsu bērniem 
jābrauc pasaulē strādāt pie sve-
šiem, kāpēc nedod iespēju strā-
dāt savā valstī?” 

Juris ROGA
Autora foto

Irēna Truhane: “Dzīve iemācīja paļauties uz sevi!”
Dagdas pagasta iedzīvotāja, kādreizējā slaucēja Irēna Truhane 
arī pensijā nerod mieru. Viņa apgalvo, ka viņas dzīvē nekad 
nav bijis miera, lūk, šodien nākas pārdzīvot par bērniem un 
mazbērniem. Sarunai ar žurnālistu viņa nepiekrita uzreiz, aiz-
bildinājās ar to, ka diez vai kādu interesē tas, kā dzīvoja viņas 
paaudze. 

Es nezinu nevienu, kuram nebūtu jāpārvar lielākas vai mazā-
kas grūtības. Vai nu pašiem iet kā pa celmiem, vai bērniem 
klājas smagi un jācīnās par izdzīvošanu.

Viens no biedrības ļoti no-
zīmīgiem veikumiem ir radīt tās 
sajūtas cilvēkiem ar invaliditāti, 
kādas bauda ikviens no mums 
pēc labi paveikta darba. Proti, 
justies noderīgiem sabiedrībai. 
Jau daudzus gadus biedrībā top 
visdažādākie rokdarbi, turklāt tie 
tiek izpildīti ar pārsteidzošu rūpī-
bu un nezinātājs visticamāk ne-
atšķirs šos darbus no līdzīgiem, 
kurus rada veseli cilvēki. Kodolu 
veido trīs cilvēki: Mārīte Zariņa, 
Juris Jermolajevs un Diāna Poļa-
ka, kuri uz saviem pleciem uzkrā-
vuši vislielāko nastu, bet pārējie 
biedri pievienojas un palīdz savu 
spēju robežās: kāds sagriež pa-
pīru, kāds visu sakārto, kāds pie-
tur, pielīmē. Viņi nesūkstās, viņi 
izbauda dzīvi un pateicas liktenim 
par doto iespēju tādā vai citā vei-
dā būt noderīgiem otram.

Rokdarbiem ir jābūt kvalitatī-
viem un rūpīgiem, tamdēļ nākas 
pielietot darba dalīšanu, bet ļau-
jot katram izpaust sevi. Jaunākie 
darbiņi ir koferis, kas aplīmēts ar 
linu diegiem, izveidojot interesan-

tu rakstu. Par kofera pārvērtībām 
gādā Juris Jermolajevs, kurš linu 
diegu tehnoloģiju ir apguvis tik 
perfekti, kā neviens cits biedrībā. 
No vecām grāmatu lapām top 
dekoratīvās puķes. Vēl viens jau-
nums ir dāvanu maisiņi — tuvojas 
Ziemassvētki un gadu mija. 

Juris ROGA
Autora foto

Viņi nesūkstās, 
viņi izbauda dzīvi

Nevalstiskā organizācija Dagdas invalīdu brālība “Nema” visu-
pirms tiek atpazīta caur savām sabiedriskajām aktivitātēm. Tā 
ir gan ziedojumu vākšana, gan līdzdalība dažādos projektos, 
gan pasākumi, kuri mazpilsētā un novadā noritējuši ar brālī-
bas “Nema” biedru līdzdalību. Dagdas invalīdu brālība rīko arī 
savus pasākumus, un tie nav slēgti nevienam interesentam. 
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Bēthovena dzimšanas diena
Ir grūti iedomāties komponistu, kurš ir 

tikpat izcils, slavens, „klasisks” kā Ludvigs 
van Bēthovens. Taču šī ģēnija vārds līdz 
šim laikam ir apvīts ar leģendām, nostās-
tiem, baumām, stereotipiem un izdomāju-
miem. Viens no izplātītākajiem  mītiem ir 
saistīts ar to, ka Bēthovena māte slimojusi 
ar sifilisu, tāpēc visi viņas bērni bija slimi 
(kurli vai garīgi atpalikuši). Kā 
vienmēr šajās tenkās ir arī zinā-
ma daļa taisnības, bet izdomā-
jumu ir daudz vairāk. Taču par 
visu pēc kārtas. Sāksim ar to, 
ka šis slavenais vācietis īstenī-
bā nebija vācietis...

Van Bēthoveni ir holandie-
ši. Izcila komponista vectēvs, 
muzikālās dinastijas dibinātājs, 
runāja vācu valodā ar manāmu 
akcentu. Tieši Ludviga vectēvs 
ieaudzināja mīlestību pret mūziku. Kom-
ponista tēvs, ko iedvesmoja brīnumbērna 
Mocarta panākumi, it īpaši viņa lielie hono-
rāri, gribēja izveidot arī no sava dēla tādu 
pašu brīnumu. Taču panākumu šai iecerei 
nebija. Jāsaka, ka jau visagrākajā bērnībā 
Ludvigam van Bēthovenam esot bijis ļoti 
sarežģīts raksturs. Ar spēku piespiest viņu 
muzicēt nebija iespējams. Nepalīdzēja ne 
draudi, ne pierunāšana, ne „pātaga”, ne 
„burkāns”. Nākamais komponists pieteicis 
sevi kā personību jau vismaigākajā vecu-
mā...

Galma kapelmeistara ģimenes dzīve 
neizcēlās ar īpašu šiku un labklājību. Tāpēc 
viņa brauciens uz Vīni, par kuru raksta visi 
ģēnija biogrāfi, bija iespējams, visticamāk, 
pateicoties kāda ģimenes drauga „kredī-
tam”...

Vizīte norisinājās 1787.gadā. Septiņ-
padsmitgadīgais ģēnijs spēlēja Mocarta 
klātbūtnē. Šis ģeniālais austrietis bija sa-
jūsmā, vēstures fakti liecina par to, ka pēc 
koncerta Mocarts bija atzinis: „Ievērojiet 
viņu! Viņš vēl liks par sevi runāt!” Kā ūdenī 
skatījās...

Ir grūti ar vārdiem aprakstīt mūziku... 
To nepieciešams klausīties, izjust, izprast 
... Visā pasaulē būtu ļoti grūti atrast cilvēku, 
kurš ne reizi mūžā nav dzirdējis Bēthovena 
mūziku. Tāpēc pievērsīsim uzmanību Bēt-
hovena personības īpatnībām un ģenialitā-
tes attīstībai.

Pēc mātes nāves, kad Bēthovena tēvs 
sāka stipri dzert un negribēja rūpēties par 
saviem bērniem, visas raizes par iztikas lī-
dzekļiem un ģimenes problēmām uzgūlās 
uz Ludviga pleciem. Jaunais mūziķis panā-
ca, ka tēvs maksā alimentus jaunākajiem 
dēliem. Visu dienu Bēthovens strādāja par 
mūzikas skolotāju, pēc pasūtījuma rakstīja 
nelielus skaņdarbus un arī paspēja apmek-
lēt lekcijas universitātē. Ziņu par revolūciju 
Francijā komponists uzņēma ar sajūsmu.

Šajā pašā laikā notika Ludviga tikša-
nās ar Haidnu, kas jau bija ieguvis populari-
tāti. Sākumā maestro apbrīnoja Bēthovena 
daiļradi. Slavenais komponists piekrita palī-

dzēt talantīgajam kolēģim. Taču šīm nodar-
bībām nebija nekādas jēgas. Haidnam Bēt-
hovena mūzika šķita pārāk drūma, un viņš 
vairs negribēja turpināt sadarbību. Ludvigs 
bija dziļi vīlies un nolēma izvēlēties sev citu 
skolotāju – Antonio Saljēri. Kopš tā brīža 
Bēthovens pastāvīgi dzīvoja Vīnē, 18.-19. 
gadsimta Eiropas muzikālajā galvaspilsētā.

Diezgan ātri viņš iegu-
vis popularitāti. Viņa virtuozā 
klavierspēle izraisījusi milzīgu 
publikas sajūsmu. Bet viņa 
eksplozīvais raksturs... Kāda 
privātkoncerta laikā Bēthovens 
dzirdēja, ka viens no klāteso-
šajiem viesiem mūzikas iz-
pildījuma laikā sarunājās ar 
blakusesošo dāmu. Strauji ap-
raujot spēli, komponists piecē-
lās un skaļi teica: „Tādām cū-

kām es nespēlēšu!” Ne viesu atvainošanās, 
ne saimnieku pierunāšana nav līdzējusi. 

Citu reizi, atrodoties ciemos pie kņa-
za Ļihnovska, komponists atteicās spēlēt 
augstmaņa viesiem, jo nebija brīdināts, ka 
viņu uzaicināja, lai nodrošinātu „izklaides 
programmu”. Saimnieks uzstājīgi lūdza un 
tad pavēlēja uzlauzt istabas durvis, jo stūr-
galvīgais muzikants bija aizslēdzies. Bētho-
vens pameta Ļihnovska pili, bet nākamajā 
rītā uzrakstīja kņazam vēstuli, kurā uzsvē-
ra, ka visi sasniegumi ir viņa paša nopelns 
un ka pasaulē ir tūkstošiem kņazu, bet Bēt-
hovens ir tikai viens.

Pārliecināts republikānis, Bēthovens 
pret monarhiem izturējās bez nepiecieša-
mās pietātes. Reiz, pastaigājoties pa parku 
ar Gēti, Ludviks satika Austrijas imperatoru 
Francu un viņa galma locekļus. „Fausta” 
autors ceremoniāli paklanījās, apliecinot 
savu cieņu, bet Bēthovens izlikās, ka ne-
vienu nepazīst un pagāja garām, pieturot 
cepuri, it kā baidoties to pazaudēt šajā pūlī.

Bēthovena slava bija satriecoša. Uztu-
rēt ar viņu labas attiecības gribēja ne tikai 
muzikanti un komponisti, bet pat Eiropas 
monarhi. 1804.gadā, kad Napoleons kļu-
va  par imperatoru, Bēthovens vēlējās veltīt 
šim diženajam pulkvedim un revolūcijas va-
ronim savu simfoniju, bet savā dienasgrā-
matā viņš uzrakstīja: „Napoleons ir parasts 
muļķis. Tagad viņš samīdīs ar kājām visas 
cilvēku tiesības un kļūs par tirānu.” 

Bet tālāk sākās tas, par ko zina visi... 
Slimība noveda līdz pilnīgam kurlumam... 
Taču Bēthovens turpināja sacerēt mūziku, 
izdomājot sev arvien jaunākas ierīces, lai 
varētu dzirdēt. Līdz sava mūža beigām viņš 
nepārstāja komponēt un strādāt ar dau-
dziem audzēkņiem...

Bēthovens mira nepareizas ārstēša-
nas dēļ. Diemžēl viņa ārsts nebija ģēnijs... 
Vēsture saglabājusi „viduvējības” vārdu ti-
kai pateicoties tam, ka viņš noveda līdz nā-
vei slaveno komponistu Bēthovenu...

Sveicam dzimšanas dienā, Ludvig 
van Bēthoven!

Andrejs JAKUBOVSKIS

16. 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 - pro-
fesionāļi
10.30, 20.00 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. Intuīci-
ja. Prāts
14.25 Kas te? Es te! 
17.10, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums

0.05 Sazāļotie kareivji
1.05 Valdība
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 16.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 15.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.50, 23.30 Šefpavārs 
līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Rūpes par tevi
12.30 Jūrā un krastā
12.50 LTV - 60
14.30 Vai Rīga jau gatava?
14.45, 5.00 Globalizācija 
3000
17.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
18.35 Aculiecinieks

18.50 Punkti virs i
20.20 Lielais pārgājiens
21.15 Eirokauss basketbolā
0.00 Kā darbojas Visums
0.50 Strongman Champions 
League 2014 Latvia
1.50 Pēdējais liecinieks
5.30 Misija Londonā

LNT
6.20 Boba burgeri
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala 
skatlogs
9.55 Mf. Lota un gaišā 
nākotne
11.55 Dallasa 
12.55 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 
23.15 Čikāga liesmās
0.30 Mf. Vudū iesācējiem
4.45 Bernards
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50, 14.10 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10 Tētuka meitiņas
9.15, 1.30, 5.00 Medikopters
10.25 Ģēnijs uzvalkā
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.35 Atriebība
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības

21.45 Reiz sensenos laikos
22.55 Mf. Meksikānis

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 Divi tēvi un divi dēli
18.55, 0.35 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Naša Raša
21.00 Mf. Tētis sprukās 
22.25 Mf. Nakts garša

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00 Pats sev režisors
8.50 Kino detaļās
9.50, 12.40 Top-shop

10.05, 17.00 Cilvēks: tiesības 
uz mūžīgu dzīvi
11.05, 18.35 Ģimenes 
drāmas
12.05, 22.25, 1.20 Kriminal+
14.00 Jaungada joki
14.55, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
18.00, 0.55 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Smieties atļauts
1.50 Mūzika

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 1.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.15 Eiropas balss
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.40 Moderns sprie-

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 17. decembris

Ceļu meistari, laipni lūdzu Jūs, nozā-
ģējiet to briesmīgo vītolu, kas ir vairāk kā 
200 gadus vecs un jau sen nokaltis. Katru 
gadu, spēcīgo vēju laikā tam lūzt zari. No 
iekšpuses tas ir sapuvis. Pastaigājoties 
pa ceļu, vienmēr ar raizēm domāju, kas 
notiks, ja koks nolūzīs? Pa šo ceļu brauc 
daudz mašīnu, kursē arī sabiedriskais au-
tobuss un divstāvu autobusi ar tūristiem, 
kuri vēlas apskatīt strausus, skolēnu eks-
kursijas. Koks atrodas ceļmalā no Vete-

rovkas, pie Valteru pieturas, pretim mājai. 
Mašīnas brauca arī naktī, ja tas lūzīs, var 
notikt liela nelaime. Braukšanas ātrums 
liels, bet redzamība te slikta, jo ir līkumains 
ceļš. Lai nelaime nenotiktu, koks jānozāģē 
pēc iespējas ātrāk. Tas man nedod mieru! 
Dievs vien zina, kad tas gāzīsies. Tūlīt būs 
skolēnu brīvdienas, atkal visi brauks uz 
Robežniekiem pie strausiem…

O.L. Timinska 

No lasītāju vēstulēmBīstamais koks

Laika periodā no 05.12.2014. līdz 
12.12.2014. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 44 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 8. decembrī Dagdas iecirknī tika 

saņemts Ezernieku pagasta iedzī-
votāja iesniegums par to, ka tika 
uzlauzta viņa māja un nozagta 
nauda - 100 eiro. Notiek izmeklē-
šana.

•	 Naktīs uz 9. un 10. decembri tika 
reģistrētas 4 sērijveida zādzības 
ar vienādu raksturu no garāžām 
un saimniecības ēkām Krāslavā, 
Skaistas un Krāslavas pagastiem. 
Tika nozagti motorzāģi, dīzeļdeg-
viela un citas mantas. Notiek krimi-
nālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz 
noziegumu atklāšanu. Policija būs 
pateicīga par jebkuru informāciju, 
kas sekmētu noziegumu atklāša-
nu. Lūgums zvanīt pa telefoniem 
65603403 vai 110, vai griezties po-
licijas iecirknī personīgi.

Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts 
un pašvaldību pakalpojumu portālā www.
Latvija.lv  pieejami seši jauni Zemkopības 
ministrijas e-pakalpojumi, kurus nodrošina 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un 
Valsts mežu dienests (VMD).

No 11. decembra ir pieejami šādi 
e-pakalpojumi:

• “Veterinārās uzraudzības objekta re-
ģistrācija un/vai atzīšana”, kas nodrošina 
to, ka persona reģistrē PVD uzraudzībai 
pakļauto objektu PVD uzraudzības objektu 
reģistrā;

• “Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai 
atzīšana, bioloģiskās lauksaimniecības 
kontroles institūciju atzīšana”, kas nodro-
šina to, ka persona reģistrē pārtikas veteri-
nārā dienesta uzraudzībai pakļauto objek-
tu PVD uzraudzības objektu reģistrā;

• “Pārtikas robežkontrole, ievedot 
preces Eiropas Savienībā no trešajām 
valstīm”, kas nodrošina personai iespēju 
iesniegt PVD iepriekšējo paziņojumu ro-
bežkontrolei par gaidāmo kravu, ievedot 
preces Eiropas Savienībā no trešajām val-
stīm;

• “Augu izcelsmes dzīvnieku barības 
robežkontrole”, kas nodrošina to, ka per-
sonai ir iespēju iesniegt PVD iepriekšējo 
paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo 
kravu, ievedot augu izcelsmes dzīvnieku 
barību;

• “Fitosanitārā robežkontrole”, kas no-
drošina personai iesniegt PVD iepriekšējo 
paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo 
kravu ievedot fitosanitārajai robežkontrolei 
pakļauto kravu;

• “Apliecinājums koku ciršanai”, kas 
nodrošina apliecinājuma izsniegšanu 
meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītā-
jam vai tā pilnvarotai personai.

Jaunie e-pakalpojumi atvieglos sa-
darbību ar Pārtikas veterināro dienestu 
un Valsts mežu dienestu gan uzņēmējiem, 
gan privātpersonām.

Kopumā portāls nodrošina pieeju 91 
e-pakalpojumam, kā arī satur informāciju 
par 2031 dažādiem privātpersonām un uz-
ņēmējiem pieejamiem pakalpojumiem, ko 
sniedz valsts un pašvaldības iestādes.

Kristaps Prēdelis, Valsts reģionā-
lās un attīstības aģentūras Programmu 
ieviešanas nodaļas projektu vadītājs.

Portālā “Latvija.lv” - jauni e-pakalpojumi

•	 „Sestdienas” galvenā 
redaktore Dana Sinke-
viča: „Vislielākās zie-
pes rodas no bailēm.”

•	 Sandis Ozoliņš: „Sievie-
tes valda pār pasauli.”

•	 Esmu mīļākā! Ko nu?
•	 Elita Patmalniece: „ Būt 

vienai – tā ir nevis vientulība, bet brīvība!”
•	 Dāvināšanas prieks. Jums no mums. 
•	 Laulības noslēpums. Ticība, svētība un smiek-

li. Kristīne un Edgars Maži.
•	 Stils. Ar mīlestību un prieku. Modeles lomā 

UNAS lasītāja Dace Erķena. 
•	 Drēbju skapis. Žanna Dubska. Stilistes teāt-

ris. 
•	 Skaistums. Leģendāro smaržu valdzinājums.
•	 Kosmētikas maciņš. Jana Ezeriņa. Mans 

svētku tops.
•	 Jautājumi un atbildes ārsta kabinetā. Multivi-

tamīni visiem. Ko vajag tev?
•	 Interjers. Industriālā oāze.
•	 Mazā vīna skola. Visu vīnu vīns.
•	 Receptes. Ziemassvētku smarža. Meklē virtuvē.

Žurnāli decembrī

Una
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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 Mūsu ķermeņa šifri
10.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 16.10, 18.35 Ziņas-M
11.00 V. Putina preses kon-
ference
14.05 Mf. Draudzenes. 
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 3.15 Tiešais ēteris
20.00 Izmeklēšanas noslē-
pumi
23.45 Izmeklēšanas ģēnijs. 
Arturs Artuzovs
0.40 Kamenskaja
1.35 Angļu ērtības
4.10 Kamēr ciems guļ

ONT
5.00, 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 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
22.20 Simfoniskā kino kon-
certs 

23.40 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 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, 19.00 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.30 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.45 Grūtas dienas vakars
0.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 14.10 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 21.55 Virtuozi
10.55 Pārlādēšana
11.40 Karsts ūdens.
12.00, 17.50 Universitāte
13.10, 18.55 Tautu sadrau-
dzība
15.20 Biatlons
16.50, 23.05 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
20.40, 23.35 Spoki
23.00 Gribu nokļūt televīzijā!!

CETURTDIENA, 18. decembris

PIEKTDIENA, 19. 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 - pro-
fesionāļi
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, 1.10 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.20 Daugavieši
20.30 Panorāma
21.15 Pēc krīzes
21.45 Aculiecinieks
22.00 Tilts 
23.25 LTV - 60
1.55 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem

12.30 Attīstības kods
12.50 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.25 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
20.35 Dakteris Rafto
21.35 Ātruma cilts
22.05 Piedzīvojums dabā
22.35 Kā darbojas Visums
23.25 Maskēties, lai izdzīvotu
0.25 Autosporta programma 
0.55 Tavs auto
5.10 Dakteris Rafto

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 1.45 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala 
skatlogs
9.50 Mf. Mīlēt divreiz
11.55, 4.35 Karamba!
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40, 2.05 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. Varas spēles
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 14.10 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-

dums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Mf. Mažors
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Politika
2.05 Mf. Izpirkums
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.00 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 12.35, 0.20 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas

10.20 Izmeklēšanu veic eks-
trasensi-detektīvi
13.35 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Varenie noslēpumi
21.45 Dokumentālais spec-
projekts
23.50 Ziņas 24
0.45 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Staļins. Pēdējā lieta
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 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 3.15 Tiešais ēteris
20.00 Izmeklēšanas noslē-
pumi
23.45 Likteņa tomogramma
0.40 Kamenskaja
1.35 Angļu ērtības

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
0.00 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
22.20 Kā apprecēt miljonāru
23.20 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 

14.00, 18.00, 23.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 
Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 19.00 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, 0.20 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, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Mītu mednieki
10.55, 21.55 Virtuozi
12.00 Augstāk par jumtu
12.35, 17.50 Universitāte
13.45, 18.55 Tautu sadrau-
dzība
14.50 Reportieris
16.50, 23.05 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
20.40, 23.40 Spoki
23.00 Gribu nokļūt televīzi-
jā!!

ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10, 3.30 Tētuka meitiņas
9.15, 1.50, 5.00 Medikopters 
10.25 Motīvs?
11.25 Ekstrasensu cīņas 
12.30, 5.55 Ūsainā aukle 
14.35 Atriebība
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.45 Rozenheimas 
detektīvi
18.00 Gandrīz ideālas vaka-
riņas 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. No sliedēm
0.10 Kinomānija 
0.50 Overtime TV

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 Naša Raša
18.55, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Virtuve 
22.00 Mf. Borats
23.50 Pokers

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Jaungada joki
8.50 Kino detaļās
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Cilvēks: tiesības 
uz mūžīgu dzīvi

11.05, 18.35 Ģimenes 
drāmas
12.05, 22.25, 1.10 Kriminal+
14.55, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
18.00, 0.40 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Smieties atļauts
1.35 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.35, 9.00, 14.00, 17.00, 
1.10 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00 Labrīt!
9.25 Dzīvo vesels!
11.00 V. Putina preses kon-
ference
14.20 Laiks parādīs
16.20 Jūrmala
17.50 Hokejs
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Mf. Mažors
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Zvaigžņu lietus
2.15 Mf. Plēsēji
3.40 Moderns spriedums
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.50, 13.55 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 0.45 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas 
vakariņas
10.20 Varenie noslēpumi
11.25 Dokumentālais spec-
projekts
13.30 Jūrmala

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02, 4.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35, 16.05 Dzīvnieki - pro-
fesionāļi
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 13.45, 15.50 Top-Shop 
11.15, 1.10 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto
12.50 1:1
14.00 Vides fakti
14.35 Aculiecinieks
14.50 Brīnumskapja skola
15.20 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 
22.15, 23.13 Inspektors Džor-
džs Džentlijs
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
2.00 Tilts 
3.05 Sastrēgumstunda
4.40 Sporta studija
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes

12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 3.30 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.50 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
20.30 Anekdošu šovs 
21.00 Eiropa koncertos
21.55 Eiropas kinovakari
22.10 Mf. Mājā
0.00 PK skeletonā
1.20 Spots
2.20 Enerģija - pilnīga kon-
trole
2.30, 4.00 PK bobslejā
5.00 Nano tehnoloģijas elek-
tromobiļos
5.15 Lielais pārgājiens

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala 
skatlogs
9.55 Mf. Mans sievišķais es
11.55 Melu spēle
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40, 1.30 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.05 Mf. Nekad nelaid mani 
vaļā
4.45 Bernards
5.40 Ķerto līga 

TV3
6.25, 14.10 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10, 3.30 Tētuka meitiņas
9.15, 1.45, 5.00 Medikopters 
10.25 Nozieguma skelets 
11.25 Ekstrasensu cīņas 
12.30 Ūsainā aukle 
14.35 Atriebība
15.35, 20.35 UgunsGrēks 
17.20, 2.40 Rozenheimas 
detektīvi 
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
22.00 Mf. Viens pats mājās 4
23.55 Mf. Pestīšanas bulvāris
5.55 Luī 

TV3+
6.40, 17.50, 2.35 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 Naša Raša
18.55, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Lielais ceļojums
21.35 Mf. Laipni lūgta ģime-
nītē
23.50 Mf. Tētis sprukās 

TV5
6.55, 12.55 Paralēlā pasaule
7.55, 14.00 Jaungada joki
8.45 L. Čursina. Es nevienam 
nepiederu

9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Cilvēks: tiesības 
uz mūžīgu dzīvi
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
23.00 Smieties atļauts
0.50 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!
11.30 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.15 Eiropas balss
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
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. Nežēlīgā romanse. 
4.05 Mf. Krasts

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.50, 14.00 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 0.50 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Dokumentālais pro-
jekts
13.35 Jūrmala
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, 2.25 Dzīvot karā. Oku-
pācija
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 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 3.15 Tiešais ēteris
20.00 Speciālais korespon-
dents
22.00 No svētkiem uz svēt-
kiem
23.55 Atzīšanās mīlestībā
4.10 Mūsu ķermeņa šifri

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 Mākslas filma
13.10 Mācīties dzīvot 
13.40 Laiks parādīs
15.15 Mf. Garā blondīna 
atgriešanās
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!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.15 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 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Т Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.45 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. X-cilvēki 2
23.35 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 Virtuozi
11.40 Tūrists
12.25 Universitāte
13.35 Tautu sadraudzība
14.40 Ir nu gan!
15.20 Biatlons
16.55 Taxi
17.55 Mf. Plēsēju. 
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.10 Reportieris
23.05 Mf. Tuvība
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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

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.

IEPĒRK 
 METĀLLŪŽŅUS. 

Augstas cenas. Strādājam 
jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM P” 
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, 
 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

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%
Brīvības 10, Krāslava, tālr. 

22402950.
Dagda, tālr.25992850.

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.

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 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.

mežu ar zemi. Tālr. 26533615;
presi “Kirgizstan”; zirga grābekli. 
Tālr. 26127552;
jaunu mob. tālr. “Samsung” Ga-
laxy S4 un planšetdatoru Sam-
sung Tab 3. Tālr. 28286669; 
cūkas dzīvsvarā gaļai. Tālr. 
26622593;
piena kvotas. Tālr.25960965;
grūsnu teli (pārbaudīta, atnesī-
sies maijā). Tālr. 28267103;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus. Tālr. 26174487, 
26450677;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
miltus, graudus. Piegāde. Tālr. 
29134527; 
miltus, graudus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
malku, dēļus, nomaļus. Tālr. 
29728133;
svaigi zāģētu malku. Tālr. 
26403338; 
sausu vai svaigi zāģētu, skaldītu 
malku nelielā daudzumā. Tālr. 
27467733;

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. T. 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;
malkas cirsmas. Malku 3 m. 
Tālr. 29499451;
izstrādātas cirsmas. Malkas 
cirsmas, malku 3 m. Tālr. 
28765396; 
traktoru T-40 un MTZ priekšējās 
un aizmugurējās riepas. Tālr. 
28658540;
Senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

VAJADZĪGS C, E kat. autova-
dītājs Krāslavā un tās novadā. 
Apmaksa pēc vienošanās. Tālr. 
20208886;
Vīrietis meklē darbu celtnie-
cībā (dzīvokļu remonts). Tālr. 
28753676;
STEIDZAMI! Vēlos īrēt 1-ista-
bas dzīvokli. Tālr. 26053549;
Paku pārvadājumi uz Londonu. 
Izbraukšana 27. decembrī. Tālr. 
29943959, 29790824;
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

Dzīvokļu remonts. T. 28966204

Cik grūti ticēt, ka nekad 
vairs dzīvē
Man neiznāks ar tevi 
parunāt,
Un tavu smaidu – vienkāršu 
un siltu,
Man vajadzēs tik sirdī 
saglabāt.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ļubovai Makarevičai, no 
dzīvesbiedra uz mūžu at-
vadoties.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

kolektīvs

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz 
pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mieri-
nāt spētu.
Mēs esam blakus, klusējot...

Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas 10. b klases skolēni un 
viņu vecāki izsaka visdziļāko 
līdzjūtību audzinātājai Ļu-
bovai Makarevičai, dzīves
draugu aizsaulē aizvadot.

Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom, 
Paliek vien dvēseles gais-
ma...

Izsakām līdzjūtību klases 
audzinātājai Ļubovai 
Makarevičai, dzīvesdraugu 
mūžības ceļos pavadot.

2011. gada 12. b klases 
absolventi

Tajās lapās, 
Ko mūžības vēji nu šķirsta, 
Paliek cilvēka mūžs.

Skumju brīdī esam kopā  ar  
Ļubovu Makareviču, pava-
dot aizsaulē dzīvesdraugu.
   
  Izvaltas 

pamatskolas skolotāji

Pāri sirmām kapu priedēm 
Pāršalc Tavas dzīves stāsts. 
Pāri darbam, sāpēm, ilgām 
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Jāzepa Zariņa ģimenei 
un piederīgajiem, viņu mūžī-
bā pavadot.

Aleksandrovas skolas 
kolektīvs

Tāds darbs, tāds mūžs,
Arvien steidzīgs;
Bezgala grūts un nepateicīgs,
Bezgala liels un cildināms.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Jāzepa Zariņa piede-
rīgajiem.

Andrupenes mednieki

Neliedz atvadu stundā skaudrā, 
Dziļās sērās liekt galvu mums! 
Acis neraudās, sirds tomēr 
raudās, 
Sirds ja neraudās, dvēsele skums.

Izsakām līdzjūtību Jāze
pa Zariņa tuviniekiem un 
radiem, no viņa uz mūžu 
atvadoties.

Mednieku biedrība 
“Konstantinova”

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām līdzjūtību Valentī-
nai Novickai sakarā ar tēva 
nāvi.

Krāslavas rajona 
prokuratūras kolektīvs

Veikalā IK “UK MODE” 
no 16. līdz 19. decembrim 

Ziemassvētku 
atlaides  50 % 
visām precēm no Anglijas. 

Rīgas iela 50 a, Krāslava

NUGA BEST 
 produkcija sava 

 organisma ārstēšanai

Uzmanību! Pirmo reizi Krā-
slavā, tikai 19. decembrī - Zie-
massvētku akcija!

Demonstrāciju salons - vei-
kals NUGA BEST piedāvā bez-
maksas procedūras ar Dien-
vidkorejas aprīkojumu. Tās 
atbrīvo no muguras un mus-
kuļu sāpēm, uzlabo asinsriti, 
paaugstina imunitāti bērniem 
un pieaugušajiem. Iepazīsto-
ties salonā ar produkciju, kas 
noteikti palīdz, būs iespēja to 
iegādāties ar labām atlaidēm. 

Ārstēšanos var efektīvi turpi-
nāt mājas apstākļos. Piedāvā-
jam speciālistu konsultācijas. 

Pieraksts pa tālr. 65421088, 
20444321. Rīgas ielā 112, 

Krāslavā.

17. decembrī Krāslavas pil-
sētas laukumā, Brīvības ielā 
4 durvis vērs veikals  ateljē 
“Spolīte & Co”. Piedāvājam:
- apģērbu šūšanu un remontu;
- audumus (tajā skaitā trikotā-
žu, pusvilnu, kokvilnu, flaneļa 
audumu, kanvu, oderes, sin-
teponu);
- šūšanas piederumus;
- bižutēriju.

Laipni lūdzam!
Tālr. 22355503

AIZDEVUMI 
PENSIONĀRIEM! 

Tikai līdz 10. janvārim! Jūs 
patīkami iepriecinās nosa
cījumi Ziemassvētku aizde
vumiem un dāvanas! Laipni 
gaidīti!

Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās 10:30 -12:30).
Tālr. 65622735, 28229290.

SIA “IVI gāze” sveic savus 
klientus Ziemassvētkos un Jau-
najā gadā. Piedāvā autogāzi ar 
0.035 EUR atlaidi no norādītās 
cenas par litru. Realizē 50 l gā-
zes balonus - 22.70 EUR.

Klientiem, uzrādot atlaižu 
karti, pensionāriem un inva
līdiem  10 % atlaide.

Vasarnieku 9, Krāslava. Tālr. 
29575471, 65625222

PAZAUDĒTA bērnu mape ar 
mūzikas notīm un grāmatām 
(zila). Mūzikas skolas apkār-
tnē. Atlīdzība garantēta. 

Tālr. 29123861

Uzņēmums PĒRK augošu 
mežu.Tālr. 25960091

SATELĪTTELEVĪZIJA. 
Komplekta uzstādīšana - 75 EUR.

Tālr. 26344829

Medību infrastruktūras rokasgrāmata
AS „Latvijas valsts meži” sa-

darbībā ar Latvijas mednieku orga-
nizācijām  izdevusi „Medību infra-
struktūras rokasgrāmatu”, kura jau 
uzsākusi ceļu pie Latvijas mednieku 
kolektīviem.

Viena no būtiskākajām lietām, 
kas liecina par attīstītu un mūsdienī-
gu medību saimniecību, ir pārdomā-
ta medību infrastruktūra. Rokasgrā-
matā atradīsiet medību torņu, meža 
dzīvnieku barotavu un piebarošanas 
lauku, laipu, šaušanas stigu un stāv-
vietu plānošanas un ierīkošanas no-

sacījumus un uzturēšanas principus.
Medības var notikt arī bez me-

dību infrastruktūras izveides, taču 
tās esamība ievērojami atvieglo me-
dību procesu un lielā mērā nodroši-
na tā efektivitāti. Pārdomāti veidota 
medību infrastruktūra nodrošina 
iespēju medīt selektīvi, tādējādi vei-
cinot pareizu medījamo dzīvnieku 
populāciju struktūru, kas ir viena no 
galvenajiem nosacījumiem, lai sa-
mazinātu dzīvnieku nodarītos postī-
jumus saimniecībās.

www.allforhunt.com 
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