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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Atgādinām, ka laikrakstu 
”Ezerzeme” var abonēt jeb-
kurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.

pasts.lv), kā arī redakcijā 
(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, 

bez komisijas maksas)! 
Izmanto iespēju abonēt 

“Ezerzemi” arī 
elektroniskā versijā!

E-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv. 
T. 65681464, 65681475.

Šodien numurā

Konkursā var piedalīties jebkurš Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu iedzīvotājs, kurš sasniedzis 7 gadu vecumu.

Stāstu maksimālais apjoms - 7000 rakstu zīmes ar atstarpēm. 
Stāstam vari pievienot 1-3 fotogrāfijas. 

Gaidām stāstus līdz šī gada 2. oktobrim. Sūtiet tos uz e-pastu 
ezerzeme@ezerzeme.lv, vai pa pastu uz adresi (Lāčplēša iela 20, 
Krāslava, LV - 5601) ar norādi - “Mans skolotājs”. Iesniedzot stāstu, 
norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, vecumu, telefona numuru.
Rakstus var iesniegt latviešu, krievu vai latgaliešu valodās.
Iesniegtie stāsti tiks vērtēti 4 vecuma grupās: jaunākā vecuma 

skolēni (7 - 12 gadi), vidējā vecuma skolēni (13 - 16 gadi), jaunie-
ši (17 - 25 gadi) un pieaugušie.

Uzvarētāji tiks noteikti katrā vecuma grupā. Viņus noteiks žūrija, 
kuras sastāvā ir redakcijas darbinieki. Uzvarētāji saņems balvas, 
viņu vārdi tiks publicēti laikraksta “Ezerzeme” 6. oktobra numurā. 
Labākie stāsti tiks publicēti laikrastā. 

Uzmanību - konkurss! 
“Mans skolotājs”

Tuvojoties zīmīgiem un skais-
tiem svētkiem - Starptautiskajai 
skolotāju dienai, ko svinam oktob-
ra pirmajā svētdienā, laikraksts 
“Ezerzeme” izsludina stāstu kon-
kursu “Mans skolotājs”.

Pirmie burti, vārdi, cipari un 
dzejoļi. Pirmie sasniegtie mērķi… 
Nereti tieši skolotāji ir tie cilvēki, 

kuri palīdz apjaust, pa kādu ceļu 
iet nākotnē, kādu profesiju apgūt. 
Skolotāji ir tie, kuri atbalsta, mo-
tivē uzdrīkstēties un pamēģināt 
kaut ko jaunu. Izstāsti arī tu stās-
tu par savu Skolotāju, kas kādā 
dzīves posmā ir tev bijis labs pa-
domdevējs, virzītājs vai vienkārši 
cilvēks, ar ko tu lepojies.

 
Cements M500 - 4.30 €
Bloku līme - 3.99 €
Flīžu līme - 3.49 €
Cementa JAVA - 2.89 €
Līmēšanas un armēšanas 

JAVA - 5.37 €
Sausais betons - 2.46 €
Plašs čuguna krāsniņu un ču-

guna piederumu klāsts.
Lieliskas cenas blokiem, 

ķieģeļiem, OSB, riģipsim!

Krāslava, Tirgus 15,
tālr. 65622036, 28359679

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m). 

T. 26677812.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie dā vā 25. septembrī Krāslavas 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.

Firma meklē
pārdevējus uz pastāvīgu darbu.

Tālr. 26883305.

Ceļu distance paziņo, ka ceļa posmā Skaista Niedrīca 449.km 
dzelzceļa pārbrauktuve (autoceļa V627 Robežnieki – Murovanka - 
Slobodka) tiks slēgta remonta darbu veikšanai 2015. gada 25. sep-
tembrī no plkst. 08:20 līdz plkst. 13:20. 

Apbraukšana tiks veikta caur 452. km pārbrauktuvi Niedrīcas 
stacijā. 

Ceļu distance atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Ceļu distance paziņo, ka dzelzceļa pārbrauktuve 429. km Ļudviko-
vas ciemā (autoceļa V636 “Krāslava-Izvalta-Škeltova-Aglona”) tiks 
slēgta remonta darbu veikšanai 2015. gada 25. septembrī no plkst. 
08: 20 līdz plkst. 14: 20.

Apbraukšana tiks veikta caur 424. km pārbrauktuvi Silavas 
stacijā. 

Ceļu distance atvainojas par  sagādātajām neērtībām.

Desmit sadraudzības gadi

Nākamajā numurā lasiet reportāžu par Norvēģijas Sarkanā Krusta un LSK Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu nodaļas jubilejas tikšanos. 

ATTĒLOS: fragmenti no atvadu koncerta.         Alekseja GONČAROVA foto

Latvijā
•	 Zolitūdes lielveikala “Maxima” 

traģēdijas parlamentārās iz-
meklēšanas komisija šodien 
atbalstīja deputātes Ingu-
nas Rībenas (VL-TB/LNNK) 
priekšlikumu galaziņojumā kā 
par traģēdiju politiski un mo-
rāli atbildīgos minēt arī Rīgas 
domes priekšsēdētāju Nilu 
Ušakovu (S) un Rīgas pilsētas 
būvvaldes vadītāju Ingusu Vir-
cavu.

•	 Pacienti Paula Stradiņa klī-
niskās universitātes slimnīcā 
gada beigās palīdzību nevarēs 
saņemt, jo uz izmeklējumiem 
beigušās valsts apmaksātās 
kvotas. Naudas plūsma vese-
lības sistēmā ir apstājusies, 
tāpēc visi pacienti, kuri bija 
pierakstījušies līdz gada bei-
gām, savus pakalpojumus var 
saņemt, bet tie, kas vēlas to 
izdarīt tagad, palīdzību varēs 
saņemt tikai nākamgad. Arī Rī-
gas Austrumu klīniskajā univer-
sitātes slimnīcā uz vairākiem 
ambulatoriem diagnostiskās 
radioloģijas izmeklējumiem jau 
beigušās valsts apmaksātās 
kvotas. Aptuveni deviņos mē-

nešos gada kvota izpildīta uz 
osteodensitometrijas izmeklē-
jumiem, invazīvās radioloģijas 
izmeklējumiem dienas stacio-
nārā, ginekoloģijas operācijām 
un izmeklējumiem (kolposko-
pijām) dienas stacionārā, kā 
arī uz neiroloģisko un iekšķīgo 
slimību ārstēšanu dienas sta-
cionārā.

•	 Iespējamība, ka Latvijas uz-
ņemtie bēgļi mūsu valstī varē-
tu ievest infekcijas slimības, ir 
ļoti maza, uzskata Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes 
slimnīcas Infekciju uzraudzī-
bas dienesta vadītājs Māris 
Liepiņš. Tikpat labi infekcijas 
slimības uz Latviju varētu at-
vest arī vienkārši tūristi, ne 
bēgļi, piebilda Liepiņš. Infekto-
logs uzskata, ka runas par to, 
ka bēgļi Latvijā varētu ievest 
kādas infekcijas slimības, ir ti-
kai “politiķu vai kāda cita” spe-
kulācijas.

•	 Latvijas nacionālā lidsabied-
rība “airBaltic” ar stratēģis-
ko partneri, kas tiek meklēts 
Ķīnā, darījumu varētu noslēgt 
2016. vai 2017. gadā. Pat-

laban notiek konkrētas sa-
runas ar Ķīnas uzņēmējiem 
par sadarbību ar “airBaltic” 
un transporta jomu Latvijā ko-
pumā.  “airBaltic” iespējamā 
sadarbības kompānija darbo-
jas Vidusķīnā un Rietumķīnā, 
kas esot daudz tuvāks reģions 
Latvijai. Lidojums no Ķīnas re-
ģiona, kas tuvāk Eiropai, esot 
pat vairāk nekā četras stundas 
īsāks nekā lidojums uz citiem 
Ķīnas reģioniem. Satiksmes 
ministrija ar ceturto lielāko lid-
ostu Ķīnā Čendu esot paraks-
tījusi sadarbības memorandu, 
lai atklātu reisu Rīga-Čendu. 
Tā arī esot stratēģiskā virzība.

•	 Šā gada 2015. gada pirmajos 
sešos mēnešos, salīdzinot 
ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu, nedaudz samazinā-
jies noziedzīgos nodarījumos 
cietušo nepilngadīgo personu 
skaits, vienlaikus šogad no-
ziegumos cietuši 226 bērni, 
visbiežāk no mantiskiem no-
darījumiem un seksuālas var-
darbības, vēsta Valsts policija. 
Šogad par trešdaļu mazinājies 
no fiziskas un seksuālas var-
darbības cietušo bērnu skaits, 
taču pirmajā pusgadā nepiln-
gadīgie biežāk kļuvuši par 
zagļu un laupītāju upuriem. 
Par vienu trešdaļu samazinā-
jies to bērnu skaits, kuri cietuši 

no cietsirdības un vardarbības 
– pērn 59 gadījumi, bet šo-
gad 40. Apkopojot datus par 
nepilngadīgo pastrādātajiem 
noziegumiem, var secināt, ka 
šī gada sešos mēnešos ne-
pilngadīgas personas pastrā-
dājušas par 179 noziegumiem 
mazāk nekā pērn. Šī gada 
pirmajā pusgadā konstatēti 14 
nepilngadīgo izdarīti krimināl-
pārkāpumi, 221 mazāk smags 
nodarījums, 182 smagi nozie-
gumi un 22 sevišķi smagi no-
darījumi.

•	 Latvija salīdzinājumā ar citām 
valstīm nav skaidrās naudas 
valsts, Latvijā maksājumu kar-
šu tirgus ir ļoti attīstīts. Latvi-
jas Komercbanku asociācijas 
dati rāda, ka jūnija beigās Lat-
vijā strādājošo komercbanku 
izsniegto karšu skaits pārsnie-
dza divus miljonus, kas ir vai-
rāk nekā kopējais iedzīvotāju 
skaits Latvijā. Pēdējos gados 
finanšu joma ir ievērojami 
evolucionējusi, rodas jauna 
maksājumu formācija, kas at-
tīstās galvenokārt tiešsaistes 
vidē.Jau labu laiku pastāv 
e-komercija, taču sociālie tī-
mekļi un mobilās iekārtas tās 
izaugsmi ir neaptverami paāt-
rinājuši. 

Jaunajā apkures sezonā 
izmaiņu nebūs

2. lpp.

Tieslietu ministrs 
saglabā savu amatu

 2. lpp.

Krāslava - apburtā 
perspektīva

 4. lpp.

Krimināls, notikumi
 6. lpp.

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas noderīgas un aktuālas 
informācijas.
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Pasaulē
“Islāma valsts” pret mo-
bilo telefonu lietotājiem

Džihādistu grupējums “Islā-
ma valsts” Irākā par mobilo te-
lefonu lietošanu apcietinājis 127 
cilvēkus. “Islāma valsts” teroristi 
pakļauj represijām visus, kas 
mēģina pretoties viņu pārvaldei, 
un rūpīgi seko tam, kā un kur 
pārvietojas iedzīvotāji grupēju-
ma kontrolē esošajās teritorijās. 
Senajā asīriešu pilsētā Bahdidā, 
kas atrodas 30 kilometrus uz 
dienvidiem no Mosulas, džihā-
disti uzspridzinājuši 21 kristiešu 
ģimenes māju.

Uzvar Cipra partija

Grieķijā notikušajās ārkār-
tas parlamenta vēlēšanās atkal 
uzvarējusi radikāli kreisā partija 
SYRIZA. Partijas līderis Aleksis 
Ciprs vēlēšanu rezultātus nosau-
cis par “tautas uzvaru”, un norādī-
jis, ka Grieķiju gaida grūti laiki, lai 
pārvarētu finanšu krīzi, kas skāru-
si valsti. Tiek norādīts, ka pēc 99% 
biļetenu saskaitīšanas, SYRIZA ir 
ieguvusi 35,47% vēlētāju balsu. 
Konservatīvajai partijai “Jaunā 
demokrātija” ir ieguvusi 28% vēlē-
tāju atbalstu. Ārkārtas vēlēšanas, 
kuras bija jau 5. pēdējo 6 gadu lai-
kā, tika izsludinātas augustā, kad 
no amata atkāpās premjerministrs 
Ciprs. SYRIZA iegūs apmēram 
144 parlamenta vietas no 300.

Bēgļi Eiropā

Četri no pieciem migrantiem 
nenāk no Sīrijas. Eiropas Savie-
nības (ES) skaitļos atmaskoti 
meli. Izrādās – lielākā bēgļu daļa 
nebēg no kara zonām. 213 000 
bēgļu aprīlī, maijā un jūnijā iera-
dušies Eiropā, bet tikai 44 000 no 
tiem bēguši no kara šausmām. 
Britu politiķis atklājis, ka lielākā 
daļa cilvēku, kas cenšas izkļūt 
no kara postītajām zemēm, tik-
šot nogādāti nometnēs Libānā un 
Jordānijā, tikmēr daudzi no tiem, 
kas izvēlējušies riskēt ar savu 
dzīvību, ierodoties Eiropā, ir da-
rījuši to ekonomisku iemeslu dēļ.

“Apple” apciemojis vīruss

Kompānija “Apple” paziņojusi, 
ka patlaban veic pasākumus, lai 
atbrīvotos no ļaundabīgas prog-
rammatūras, kas atrasta vairākās 
populārās “AppStore” piedāvātās 
aplikācijās. Kompānija uzskata, 
ka šī ir pirmā nopietnā ielaušanās 
“App Store” veikalā uzņēmuma 
vēsturē.

Vienmēr ir patīkami sagā-
dāt prieku cilvēkiem. Šo rindu 
autoram jau trešo gadu ir ie-
spēja izvilkt laimīgo loterijas 
čeku, bet par vērtīgas balvas 
īpašnieku kļūst skolnieki. Lai 
kļūtu par veiksminieku, bija ne-
pieciešams, gatavojoties pir-
majam septembrim, iegādāties 
skolas piederumus populārajā 
Krāslavas veikalā “Kristafors”. 
Galvenā balva bija visai no-
pietna - firmas “ARKUS” velo-
sipēds 220 eiro vērtībā. 

Šoreiz veiksme uzsmaidī-
ja vienkāršai zemnieku ģime-
nei no Pārdaugavas. Ģimenes 
galva Ivans Drebenoks pastās-

tīja, ka viņi četratā nodarbojas 
ar piena ražošanu piemājas 
saimniecībā “Zemenes”, 25 
hektāru platībā; ir 9 slauca-
mas govis, 6 teļi. Bet desmitās 
klases skolnieks Jevgēņijs un 
ceturtās klases audzēknis Za-
hars ir savu strādīgo vecāku 
galvenie palīgi. 

Kad firmas vadītājs Ilgvars 
Ugars pasniedza velosipēdu 
Ivanam Drebenokam, zem-
nieks atcerējās, kā augusta 
dienā viņš ar visu savu ģime-
ni devās iepirkties uz Krāsla-
vu, kur iegādājās preces par 
summu, kas pārsniedza simts 
eiro! Jau ceturto gadu viņi veic 

pirkumus mūsu pilsētā un, pro-
tams, zināja par velosipēda iz-
lozi. Līdz Salienas vidusskolai 
no viņu mājām ir diezgan tālu, 
tāpēc tad, kad ārā ir labi laika 
apstākļi, brāļi dodas uz skolu 
ar velosipēdu, bet, ja līst, ar 
autobusu. Jauns un moderns 
ritenis sagādā prieku ikvienam 
skolniekam. 

Veikala “Kristafors” pārde-
vēja Regīna Petkeviča ieteica 
ģimenei, kā iepirkties, lai kļūtu 
par firmas “BIC” loterijas da-
lībnieku. Iepriekšējās izlozes 
laikā Jevgēņijs dabūja nelielu 
balvu, bet Zahars - loterijas ku-
ponu. Bet tālāk viss bija fortū-

nas rokās! Galvenās balvas 
– velosipēda - pasniegšanas 
laikā no visas sirds priecājās 
arī pārdevēja Regīna. Žēl, ka 
Zahars nevarēja atbraukt - bija 
darba diena, bet nodarbības 
skolā ir svarīgākas nekā reklā-
mas akcija. 

Noskaidrojās, ka ar “Ezer-
zemi” ir pazīstama visa ģime-
ne. Viņi regulāri lasa triju no-
vadu avīzi, kad nokļūst Izvaltā, 
kur dzīvo Ivana sievasmāte, 
Jevgēņija un Zahara vecmā-
miņa – Monika Murāne. Arī 
viņa saņems šo priecīgo vēsti! 

Aleksejs GONČAROVS 

Apsveicam, Zahar! 

Svinīgais brīdis. Pārdevēja Regīna Petkeviča. 

Saeimas opozīcijai neizde-
vās atstādināt no amata tieslie-
tu ministru Dzintaru Rasnaču 
(Nacionālā apvienība TB-VL/
LNNK).

Kā paziņoja “Ezerzemei” 
viens no ministra demisijas ie-
rosinātājiem, Saeimas deputāts 
Andrejs Elksniņš (“Saskaņa”), 
šādā veidā opozīcija izteikusi 
neuzticību Dzintara Rasnača 
rīcībai situācijā ar nepilngadī-
ga nozieguma upura personas 
datu noplūdi. “Ezerzeme” jau 
rakstīja par neiedomājamo ga-
dījumu, kad Latvijas uzņēmumu 
datubāzē lēmumā par mantas 
konfiskāciju dāņu uzņēmējam, 
kurš bija notiesāts par mazgadī-
gu bērnu pavešanu, bija lasāms 
cietušā bērna uzvārds. Perso-
nas dati kļuva publiski nepieeja-

mi tikai pēc Saeimas deputātu 
iejaukšanās.

Balsojums par demisiju bei-
dzās prognozējami: parlamenta 
vairākums, t.i., koalīcijas depu-
tāti, nepiekrita padzīt Dzintaru 
Rasnaču no ministrijas. Tomēr 

intriga saglabājās līdz pēdējam 
brīdim. Pirmkārt, Nacionālā ap-
vienība (NA) pēdējā laikā dum-
pojusies pret valdības kolēģu 
lēmumu uzņemt bēgļus, otrkārt, 
pat vienu dienu pirms balsoju-
ma „Vienotības” pārstāvji nebija 
snieguši skaidru atbildi – vai viņi 
atbalstīs kolēģi no koalīcijas. 
“Vienotības” deputāte, Saeimas 
Nacionālās drošības komisi-

jas priekšsēdētāja un Saeimas 
eksspīkere Solvita Āboltiņa gā-
jusi vēl tālāk, paziņojot presei, 
ka NA ir neprognozējami nacio-
nālistiski populisti, kas domājot 
par to vien, kā palielināt reitin-
gus.

Rezultātā balsis par tieslietu 
ministra demisijas ierosinājumu 
sadalījās šādi: “par” – “Saskaņa” 
un Latvijas Reģionu apvienībai, 
28 balsis, “pret” – 31 balss no 
“Zaļo un zemnieku savienības” 
(ZZS), vēl 24 cilvēki atturēju-
šies – deputāti no “Vienotības”, 
partijas “No sirds – Latvijai” un 
Kārlis Seržants no ZZS. Vēl četri 
“Vienotības” deputāti (arī Solvita 

Āboltiņa) nolēma nepiedalīties 
balsojumā. Šādi “Vienotība” 
paudusi savu attieksmi pret mi-
nistra darbu, nemēģinot tomēr 
izprovocēt valdības krīzi – šādi 
paskaidroja savas parlamentā-
rās frakcijas biedru rīcību depu-
tāte Ilze Viņķele (“Vienotība”). 
Citiem vārdiem, demisiju mēs 
atbalstām, taču vārdos, nevis 
balsošanas zālē.

Nav izslēgts, ka balsojums 
par neuzticības izteikšanu Dzin-
taram Rasnačam bija saistīts ne 
tikai ar valdības stabilitātes sa-
glabāšanu, bet ar vēl kādu citu 
svarīgu jautājumu, kas valdībai 
bija risināms tajā dienā. Tas ir 
bēgļu uzņemšanas jautājums: 
saskaņā ar Briseles jaunajiem 
plāniem Latvijas kvotas bēgļu 
uzņemšanai var palielināt. Tālāk 
vilcināties ar tā risināšanu vairs 
nav iespējams – jaunnedēļ, 

22. septembrī, Briselē notiks 
ES Iekšlietu ministru padomes 
sēde. Latvijas pārstāvim Rihar-
dam Kozlovskim, kas dosies uz 
turieni, būs jāpaziņo, kāda ir Lat-
vijas valdības nostādne.

Var nojaust, ka vairākuma 
deputātu demonstratīvā pozī-
cija, balsojot par Rasnača de-
misiju (nav atbalstījuši, bet nav 
arī “noslīcinājuši”), nozīmēja 
NA adresētu aicinājumu nera-
dīt šķēršļus valdības politikas 
īstenošanai attiecībā uz bēgļu 
uzņemšanu Latvijā. Vai šis aici-
nājums tika uztverts pareizi, to 
rādīs tuvākā Eiropas lietu komi-
sijas sēde, kur jāpieņem doku-
ments par Latvijas pozīciju ES 
valstu iekšlietu ministru sēdē, 
kas būs veltīta Eiropas program-
mai migrācijas jomā.

Darja ŽDANOVA

Tieslietu ministrs saglabā savu amatu

Tālāk vilcināties ar tā risināšanu vairs nav iespējams – jaunnedēļ, 
22. septembrī, Briselē notiks ES Iekšlietu ministru padomes sēde.

Jaunajā apkures sezonā izmaiņu nebūs
Uz pasaules mēroga prob-

lēmu fona savu aktualitāti ne-
zaudē arī vietējās. Tuvojoties 
rudenim, viena no iedzīvotāju 
svarīgākajām problēmām ir ap-
kures sezona un siltumenerģijas 
tarifi. “Ezerzeme” vērsās pie SIA 
“Krāslavas nami” valdes locekļa 
Valērija Maslova, lai uzzinātu, 
kā norit sagatavošanās darbi 
apkures sezonai un vai iedzīvo-
tājiem nav gaidāmi kādi nepatī-
kami pārsteigumi.  

Kā izrādās, pats labākais 
jaunums daudzdzīvokļu namos 
dzīvojošajiem krāslaviešiem ir 
tāds, ka sliktu ziņu šogad nav: 
siltumenerģijas tarifi šajā apku-
res sezonā paliks nemainīgi, un 
nav nekāda pamata bažīties, 

ka tie šogad varētu paaugstinā-
ties. Pēc Maslova kunga teiktā 
izriet, ka jauno projektu Sabied-
risko pakalpojumu regulatoram 
bija plānots iesniegt jau šī gada 
pavasarī, taču no idejas nācās 
atteikties, jo 11 dzīvojamajās 
mājās vecās viesnīcas apkārtnē 
nebija atbilstošu siltumenerģijas 
skaitītāju. Aizvadītajā vasarā tika 
izsludināts iepirkums remontdar-
bu veikšanai, kuru mērķis ir vie-
nota aprīkojuma ierīkošana, un 
jau oktobrī visos namos, ko ap-
saimnieko “Krāslavas nami” būs 
uzstādīti vienādi skaitītāji, kas at-
sevišķi uzskaitīs siltumenerģijas 
patēriņu ūdens uzsildīšanai un 
siltuma nodrošināšanai dzīvok-
ļos.Darbi tiks pabeigti līdz apku-

res sezonas sākumam, pēc kā 
uzņēmums būs gatavs jaunā ta-
rifa projekta iesniegšanai. Līdz ar 
to krāslavieši, tāpat kā līdz šim, 
norēķināsies par siltumenerģiju 
pēc tarifa 56.66 eiro Mw/h.

Runājot par prognozēm, V. 
Maslovs uzsvēra, ka tuvākajā 
nākotnē pēc jaunā tarifu projek-
ta izskatīšanas, ja to apstiprinās 
regulators, krāslaviešiem diez 
vai būs jāsatraucas par strauju 
siltumenerģijas tarifu palielinā-
šanos. Šķeldas, kas tiek izman-
tota pilsētas apkurei, cenas nav 
pakļautas svārstībām, kā tas 
ir, piemēram, gāzei, ko izman-
to daudzās Latvijas pilsētās. 
Turklāt nesen veiktā siltumtīkla 
rekonstrukcija noteikti samazi-

nās siltuma zudumus un ļaus 
maksāt tikai par reāli izmantoto 
siltumu, bet ne par to, ka tiek ap-
sildītas ielas. 

Tā vai citādi, bet darbs pie 
jaunā tarifu projekta rit uz priek-
šu. Tiklīdz tas būs pabeigts, to ie-
sniegs Regulatoram, kam atbilsto-
ši likumdošanai, tas ir jāizskata un 
jānovērtē 90 dienu laikā. 

Nav nekādu izmaiņu arī jau-
tājumā par apkures sezonas sā-
kumu. Uzņēmums orientējas pēc 
klimatiskajiem apstākļiem, atstā-
jot iedzīvotājiem iespēju atseviš-
ķas mājas pieslēgt ātrāk, ja tam 
piekrīt 51 % iedzīvotāju. Jāsaka, 
ka ar šādu lūgumu “Krāslavas 
namos” pagaidām neviens nav 
vērsies.             Marina NIPĀNE
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Zinātnieku nakts 
Daugavpils Universitātē

A/S “Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzeja ceļojošā 
izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”. Izstāde 
stāsta par UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacio-
nālajā reģistrā iekļauto E. Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes ko-
lekcijas “Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936. – 1940.” Tas 
ir vēstījums par 20. gadsimta pirmajā pusē Baltijā vērienīgā industri-
ālā objekta celtniecību, vedot skatītāju savdabīgā ceļojumā pagātnē, 
kad Eiropas enerģētikā sevi pieteica Latvijas flagmanis – Ķeguma 
spēkstacija. 
•	 Izstāde “Kukaiņi gaismā”. Izstādē būs apskatāmi meistarklasē “Ne-

parastie 3D kukaiņi” tapušie un studiju kursā “Kompozīcija” izstrādātie 
studiju programmas “Dizains” 2. kursa studentu radošie darbi. 

•	 “Tumsā tu to neredzēsi” (Zinātkāres centrs „Zili brīnumi”). Aktivitā-
tes par optisko ilūziju, brīnums ar gaismas fotoniem. Apmeklētājiem 
pašiem būs iespēja izveidot taumatropu. Varēs kustināt priekšme-
tus, tiem nepieskaroties. 

•	 Darbnīcā “Acīgs un manīgs” dalībniekiem būs iespēja noteikt re-
dzes asumu; pārbaudīt acs redzes laukus dažādām krāsām; pār-
baudīt redzes īslaicīgo atmiņu; izmēģināt redzes uztveres jociņus 
– optiskās ilūzijas; praktiski apgūt vingrojumus, ko var veikt ilgstoši 
strādājot pie datora.

•	 Zibakcija “Tuvās un tālās zvaigznes”. Tās sākums pl. 20.00. Pie-
dalīties aicināti visi romantiķi, kurus vilina zvaigžņu noslēpumainais 
mirdzums. Ar līdzi paņemtajiem lukturīšiem vai mobilajiem telefo-
niem paši kļūsim par zvaigznēm, jo katrs no mums var spīdēt tikpat 
spoži. Visi kopā veidosim īpašu ziņojumu, kas būs redzams pat no 
lidmašīnas lidojuma. Dalībniekiem būs iespēja doties uz DU Obser-
vatoriju, kur novērosim Zemei tuvākos (Sauli, Marsu, Saturnu, Jup-
iteru) un tālākos (Zvaigznes, Piena ceļu, Miglājus) debess ķerme-
ņus. Uz jautājumiem par tiem jums atbildēs DU profesors Antonijs 
Salītis. 

•	 Demonstrējumi “Gaisma un tās noslēpumi”. Optikas demonstrē-
jumu eksperimentu laikā varēs rast atbildes uz šādiem jautājumiem: 
Kā rodas gaisma spuldzes kvēldiegā vai ekonomiskajā spuldzē? 
Kāda ir tās daba? Vai gaiss spēj izstarot gaismu? Kas kopīgs/ atšķi-
rīgs ir varavīksnei un krāsainajam attēlam TV ekrānā? u.c. 

•	 Darbnīca “Spīdošā ķīmija”. Darbnīca sniegs iespēju ar savām ro-
kām veikt izmēģinājumus ar gaismas izdali, ieraudzīt šķīdumu „auk-
sto” gaismu un krāsainas gaismas paraugus. 

•	 Ekspozīcija “Krāsainā gaisma”. Ekspozīcija ietvers sevī šķīdumu 
varavīksni, kristāliskus un amorfus paraugus, kas spīd ar dažādām 
krāsām saules un ultravioletajā starojumā. 

•	 Ciklona ceļš/ Sajūtu istaba. DU Studentu teātra “Nākam gaismā” 
vadībā varēs pārliecināties, ka sajūtas ir daudz spēcīgākas, ja cil-
vēks nekoncentrējas uz to, ko redz, bet gan uz to, ko jūt. Būs iespēja 
izmēģināt, saskatīt un sajust to, kas tev ir apkārt. 

Aicinām izmantot iespēju uzzināt nezināmo un ielūkoties vietās, 
kas ikdienā pieejamas tikai speciālistiem!

Vienlaikus astoņās pilsētās – Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugavpi-
lī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī un Valmierā - ikviens interesents varēs 
iepazīt un uzzināt visu par un ap gaismu. 

Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropu valstu - Ei-
ropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē 
organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās, lai 
atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zi-
nātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Zane LOČMELE, 
DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko 

attiecību menedžere

25. septembrī notiks ikgadējais pasā- 
kums Zinātnieku nakts. Tās tēma — 
“Gaisma”.
Daugavpils Universitātē Zinātnieku 
nakts notiks no plkst. 17:00 līdz 22:00 
Parādes ielā 1 un Parādes ielā 1A.
Visas aktivitātes veltītas gaismas tema-
tikai, sniedzot ieskatu daudzveidīgajos 
gaismas izpausmes veidos dabā un sa-
biedrībā un tās izmantošanā. 
Programma

No lasītāju vēstulēm

Tikšanās turpinās
Pagājušajā nedēļā notika 

kārtējā tikšanās ar Aronsona 
ielas iedzīvotājiem. Tikšanos 
atklāja pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs Eduards Ge-
kišs, turpināju es, viņa viet-
nieks. 

Uz jautājumiem atbildēja 
novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks un izpilddi-
rektors Jānis Geiba. Upenieka 
kungs informēja iedzīvotājus 
par to, ka notiek sarunas par 

diennakts aptiekas atvēršanu 
mikrorajonā. Raksta autors uz-
ņēmās noskaidrot par banko-
māta uzstādīšanas iespējām.

Notika interesanta vie-
dokļu apmaiņa par iespējām 
uzņemt Krāslavā bēgļus no Sī-
rijas. Tikšanās notika draudzī-
gā atmosfērā un savstarpējā 
cieņā.

Zigmunds PAŠKEVIČS 

Jans Butnickis no Podgurjes 
“Ezerzemi” lasa ne tikai Lat-

galē. Neredzami pavedieni sais-
ta triju novadu avīzi ar daudzām 
citām Latvijas pilsētām. Laiks 
pierāda to, ka ar īpašu aktivitāti 
izceļas lasītāji no Rīgas. Regulāri 
apmeklējot savas dzimtās vie-
tas, viņi bieži iegriežas arī mūsu 
redakcijā. Es pats ne reizi vien 
uzklausīju viņu sirsnīgās pateicī-
bas un laba vēlējumus. Runājot 
ar cilvēkiem aci pret aci, dzirdam 
arī kritiskas notis, bet mūs tas ie-
priecina. Jo kritikai ir liela nozīme 
avīzes un lasītāju savstarpējo at-
tiecību ietvaros. Atbilstoši senajai 
tradīcijai mūsu galvenie cenzori ir 
abonenti, pie kuriem mēs vērša-
mies visgrūtākajā laikā.  

Viens no mūsu avīzes uzti-
camākajiem draugiem noteikti ir 
galvaspilsētas iedzīvotājs Jans 
Butnickis. Pēc viņa lūguma “Ezer-
zemes” korespondents piedalījās 
jauna dievnama - Svētā Antona 
Romas katoļu baznīcas – iesvē-
tīšanas ceremonijā Rīgā. Avīze 
arī sniedza savu artavu, iesaisto-
ties līdzekļu vākšanas kampaņā 
un atbalstot mūsdienīgā katoļu 
dievnama celtniecību, bet 13. jū-
nijā baznīcu iesvētīja arhibīskaps 
Zbigņevs Stankevičs. 

Septembra dienā, kārtējo 
reizi apmeklējot mūsu redakciju, 
Jans Butnickis uzsvēra: “Paldies 
par labu avīzi, it īpaši par raks-
tiem, kas veltīti reliģijai. Patei-
coties jums, dzīvojot galvaspil-

sētā, nejūtos nošķirts no savas 
dzimtenes - Kalniešu apkārtnes. 
Nesen man zvanīja novadnieki 
un stāstīja par notikušajiem pa-
gasta svētkiem. Bet es atbildēju, 

ka jau esmu lietas 
kursā, jo par šiem 
svētkiem izlasīju 
“Ezerzemē”. 

D e c e m b r ī 
mūsu uzticīgais 
lasītājs svinēs 
85 gadu jubile-
ju. Aiz muguras 
- gara un sarež-
ģīta dzīve. Jans 
Butnickis nāk no 
Podgurjes. Viņam 
bija divpadsmit, 
kad māte kļuva 
atraitne. Smags 
darbs agri aprāva 
tēva dzīvi, bet no 
trijiem bērniem 
Jans bija visvecā-
kais. Tas bija kara 
laiks, un, ja tuvi-
nieki nesniegtu 
palīdzību, tad Butnickiem klātos 
ļoti grūti. Ar ko varēja, ar to arī at-
balstīja viņus Josifa Butnicka ģi-
mene, radinieki no mātes puses 
- Antona Kosača ģimene un arī 
kaimiņi – Jāzepa Tiško ģimene. 
Drīz vien Jans kļuva par Indricas 
draudzes locekli. Tad viņš uzsāka 
mācības mazajā skolā Daugavas 
krastā, septiņgadīgo skolu pabei-
dza Kalniešos, pēc tam mācījās 
mehanizatoru kursos Krāslavas 
MTS. Labākas dzīves meklē-
jumos aizbrauca uz Rīgu, kur 
iestājās darbā kuģu būvētavā, 
pēc tam – “Alfā”, kur nostrādāja 

trīsdesmit gadus 
- līdz pat pensi-
jai. Viņam bija 24 
gadi, kad appre-
cējās ar Alīnu Vai-
vodišu no Krivo-
seļciem. Lai viņai 
vieglas smiltis... 
Meita Valentīna 
ieguva augstāko 
izglītību, pašlaik 
viņa strādā Latvi-
jas Universitātē. 
Mazmeita Tamā-
ra un divi maz-
mazbērni ir Jana 
Butnicka galve-
nais dzīvesprieka 
avots. Tādēļ sa-
vas vecumdienas 
viņš uzskata par 
laimīgu dzīves 
periodu. Un līdz 
šim laikam ir pa-
teicīgs savam 
vectēvam, kurš 
ieaudzināja maz-

bērnam galveno morālo vērtību: 
“Ir jādzīvo pēc Dieva likumiem.” 
Kad pirms 65 gadiem Jans pame-
ta vecāku māju, bija Pūpolsvēt-
diena, un viņš lūdzās Indricas 

baznīcā, bet priecīgās Lieldie-
nas sagaidīja jau galvaspilsētā 
- Rīgas Sāpju Dievmātes Romas 
katoļu baznīcā. Vēlāk, divdesmit 
gadu garumā, bija zakristians Rī-
gas Kristus Karaļa Romas katoļu 
baznīcā. Viņš piedalījās dievkal-
pojumos arī Svētā Antona baz-
nīcā Maskavas un Ogres ielas 
krustojumā. Sirds asiņoja, kad 
1963. gadā jaunās varas pārstāv-
ji nojauca katoļu svētumu. 

Daudzus gadus dievbijīgais 
katolis ir pazīstams ar prāvestiem 
Marianu un Oļģertu Daļeckiem. 
Deviņdesmitajos gados Jans 
Butnickis palīdzēja priesterim Oļ-
ģertam Daļeckim uzbūvēt Vissvē-
tākās Trīsvienības Romas katoļu 
baznīcu Purvciemā. Un ar prieku 
saņēma vēsti par Svētā Antona 
dievnama celtniecību Ķengara-
gā. Tolaik šķita, ka celtniecība tur-
pināsies vēl ilgus gadus. Bet no-
tika brīnums: ar Dieva palīdzību 
un cilvēku atbalstu mūsdienīgā 
baznīca tika uzbūvēta divu gadu 
garumā! Šajā laikā Jans Butnic-
kis apmeklēja daudzas Latvijas 
pilsētas, kurās ar katoļu draudžu 
locekļu palīdzību vāca ziedoju-
mus šai jaunbūvei. Es redzēju 
prieka asaras viņa sejā dievnama 
iesvētīšanas dienā. Tā bija laimī-
gākā diena viņa dzīvē! Un tagad 
svētdienās Jans Butnickis var 
lūgties Dievam šajā baznīcā. 

Vienmēr it patīkami sarunā-
ties ar dzīvesgudru cilvēku. At-
vadoties mūsu avīzes uzticamais 
draugs izteica tādu domu: “Gal-
venais dzīvē - saglabāt ticību, ie-
vērot Dieva baušļus un censties 
atstāt labas pēdas citu cilvēku sir-
dīs. Ja kādreiz es netīšām kādu 
aizvainoju - lūdzu piedošanu. Lai 
jūs visus sargā Dievs!” 

Aleksejs GONČAROVS

Redakcijas viesis

Latvijas čempionāts rollerslēpošanā
13. septembrī jaunajā Stropu trasē Daugavpi-

lī notika Latvijas čempionāts rollerslēpošanā, kurā 
Krāslavas godu pārstāvēja distanču slēpotāji. Nesen 
atvērto Stropu trasi var izmantot daudzveidīgu spor-
ta veidu pārstāvji un entuziasti. 

Rollerslēpošanas sacensības notika klasiskajā 
solī, kur apļa garums sastādīja 2,8 km. Krāslavieši 
sacentās ar slēpotājiem no Rīgas, Madonas, Cēsīm, 
Daugavpils, Viļakas, Bebrenes, Talsiem, kā arī no kai-
miņvalstīm Baltkrievijas un Lietuvas. 

Spraigā cīņā ar konkurentiem Krāslavas slēpo-
tāji godam pārstāvēja dzimto pilsētu. S16 vecuma 
grupā Sņežana Jegorčenko izcīnīja 2. vietu 11,2 km 
garā distancē, savukārt sieviešu konkurencē Natālija 
Kovaļova ieguva 2. vietu 14 km garā distancē. V14 
vecuma grupā Artēmijs Ivanovs ieguva 7. vietu 5,4 
km garā distancē, toties V18 vecuma grupā Ojārs 
Vanags izcīnīja 1. vietu 20 km distancē, pārliecinoši 
apsteidzot tuvāko konkurentu par pusotru minūti. 

Noslēdzoties rollerslēpošanas sacensībām, vē-
lam slēpotājiem veiksmīgus startus arī turpmāk!

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere
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Cilvēki saka: “Labi ir tur, kur 
mūsu nav.” Vai tā ir taisnība? 

Kopš 2012. gada Krāslava 
manā dzīvē vairs nav tikai viens 
no punktiem, ko var redzēt Lat-
vijas kartē. Iegādājoties viensē-
tu Indras pagastā un pārceļoties 
uz šejieni no galvaspilsētas, 
mūsu ģimene ieguva iespēju 
ieraudzīt visas priekšrocības un 
trūkumus, kas raksturīgi dzīvei 
provincē.  

Piedāvāju paskatīties uz šo 
strīdīgo apgalvojumu un izanali-
zēt to detalizēti. 

Sāksim ar dzīvokļa jautā-
jumu. Neatklāšu nekādu noslē-
pumu, ja paziņošu, ka mājokļa 
vērtība un dzīvokļa īres maksa 
Krāslavā un tuvākajās pilsētās 
un ciematos ir apmēram 10 (!) 
reizes zemāka nekā galvaspil-
sētā. Arī komunālie maksājumi 
krasi atšķiras. 

Ja ņemam vērā jauno ģi-
meņu vai pensionāru iespējas, 
tad dzīvojamās platības Krās- 
lavā ir daudz pieejamākas un 
daudzveidīgākas. Arī valsts at-
balsta programma mājokļa ie-
gādei ģimenēm ar bērniem būtu 
daudz vieglāk realizējama tieši 
to jauno ģimeņu vidū, kas dzīvo 
Latvijas reģionos. 

Visus šos gadus kopš pār-
celšanās uz Latgali, es stāstu 
saviem draugiem un paziņām 
par to, cik daudz Krāslavā ir 
priekšrocību pensionāriem. Un 
galu galā 2014. gadā es pats 
pārvedu savu māmiņu no Rī-
gas uz Krāslavu. Un pagaidām 
redzu tikai priekšrocības – gan 
biežāki kontakti ar viņu, maz-
meitu regulāra saskarsme ar 
vecmāmiņu, gan tas, ka manai 
mātei tagad ir daudz plašākas 
iespējas pievērst uzmanību sa-
vai veselībai. Arī viņas daktere, 
kā tas itin bieži notiek Krāslavā, 
dzīvo kaimiņos ar manu māti.  

Protams, ir jāsalīdzina arī 
ienākumu līmenis tiem, kas 
strādā Rīgā un apkārtnē, un 
tiem, kas dzīvo 250 kilometru 
attālumā no galvaspilsētas. Pē-
dējie statistikas dati liecina par 
to, ka vidējā darba alga Latvijā ir 
aptuveni 792 eiro. Var apgalvot, 
ka šie dati ir atbilstoši galvaspil-
sētas reģionam. Taču nedrīkst 
aizmirst arī par to, ka par gal-

vaspilsētas labumiem vai tuvību 
tiem ir jāatdod vairāk nekā treš-
daļa no saviem ienākumiem vai 
jāmeklē papildus darbs. 

Varu minēt konkrētu pie-
mēru no kādas savas paziņas, 
krāslavietes, dzīves pieredzes: 
viņai piedāvāja darbu pēc spe-
cialitātes (vēstures māksla) 
galvaspilsētā, visai prestižā ies-
tādē. Viņa atrada 1-istabas dzī-
vokli vienā no labākajiem Rīgas 
mikrorajoniem (Iļģuciems) par 
300 eiro mēnesī. Bērns apmek-
lēs bērnudārzu, kas atrodas 
tuvumā, un tā ir liela veiksme. 
Bet, lai nodrošinātu sev pieklā-
jīgu dzīves līmeni, viņai bija jā-
meklē sev vēl viena darba vieta 
un jāpiekrīt darbam uz pusslo-
dzi trešajā (!), kaut gan arī ļoti 
prestižā darbavietā. Kādi būs 
šīs sievietes ieguvumi? Sprie-
žot no profesionālā viedokļa, 
viņai ir zināmi panākumi. Bet 
personiskajā dzīvē... Bērnu viņa 
redzēs tikai no rīta un pa vaka-
riem, brīvā laika sev un saviem 
hobijiem nebūs vispār. Un par 
stresa līmeni var pat nerunāt. 

Jau vairāki gadi pagājuši 
kopš Latvijas iedzīvotāji sāka 
savus “svētceļojumus” labākas 
dzīves meklējumos uz Lielbritā-
niju vai Īriju. Taču visizplatītākie 
“veiksmes stāsti” ir par iekārto-
šanos fabrikā, kur ir ļoti stingrs 
darba grafiks un temps, taupīgu 
dzīvošanu un ekonomiju it visās 
iespējamās jomās, kosmiskām 
naudas summām par mājokli un 
ne visai komfortablu un diezgan 
neierastu kultūras vidi apkārt. 
Vai ir vērts sapņot par tādu dzī-
vi? 

Par laimi, ir zināmi arī pre-
tēji piemēri. Burtiskā nozīmē. 
Jā, lielākā daļa cilvēku aizbrauc 
no Latgales, taču ir arī tādi, kuri 
pārceļas uz šejieni no galvaspil-
sētas. Nevis vienkārši “bēg” no 
lielpilsētas, bet apzināti izdara 
izvēli par labu provincei. 

Šī gada septembrī jauni un 
radoši cilvēki no Rīgas - Mihails 
un Anna Sekirini ar meitiņu – 
arī pārcēlās uz dzīvi Krāslavā. 
Un plāno nevis vienkārši strā-
dāt, bet gan radīt produkciju ar 
augstu pievienoto vērtību, tā ir 
unikāla, un tās izgatavošanas 
procesā tiks izmantotas vietējās 

izejvielas. 
Meži - viena no nedaudza-

jām Latvijas dabas bagātībām, 
ko izmanto eksportam. Šogad 
Latvija jau ir “piekrāvusi” Lielbri-
tāniju ar zāģmateriāliem. Taču 
galveno peļņu saņem gatavo 
mēbeļu vai tamlīdzīgas pro-
dukcijas ražotāji. Bieži vien šīs 
firmas pēc kāda laika pārdod 
mums atpakaļ preces, kas izga-
tavotas no Latvijas kokmateriā-
liem (piemēram, zviedru “IKEA” 
savas mēbeles ražo no mūsu fi-
niera, pēc tām tagad ir pieņemts 
braukt uz Viļņu). 

Bet mūsu varoņi izdomā-
ja, kā panākt, lai viss būtu ot-
rādi. Mihails un Anna izgatavo 
stilīgas mēbeles no... veciem 
dēļiem, ko atrod pamestās mā-
jās un šķūņos, kuru tagad ir tik 
daudz visos Latgales nostūros. 
Var teikt, ka Sekirinu ģimene 
rada unikālus, neatkārtojamus 
darbus lietišķās mākslas jomā. 

Vispārsteidzošākais ir tas 
fakts, ka viņu produkciju pērk 
tieši visbagātākās valstis - tā-

das kā Lielbritānija un Vā-
cija. Pašlaik pieprasījums ir 
tik liels, ka meistari ar grū-
tībām tiek galā ar pasūtīju-
miem. 

Miša jau agrāk bija Krā-
slavā, brīvlaikā ciemojās pie 
vecmāmiņas. Anna nekādi 
nebija saistīta ar “pilsētu 
Daugavas lokos”. Bet šova-
sar, apmeklējot Krāslavas 
novadu, ģimene secināja, 
ka viņu izdevumu līmenis 
šeit, provincē, būs būtiski 
zemāks. Arī viņu biznesa 
sfērā izdosies pazemināt 
zaudējumus.  

Pasūtītāji no Lielbritāni-
jas izvirzīja savas stingrās 
prasības – izgatavot pro-
dukciju ļoti īsā laikā, kā arī 
pastāvīgi piedāvā samazi-
nāt cenu slieksni.  

Lai atrisinātu visus šos 
jautājumus kompleksā, Se-
kirini pieņēma lēmumu pār-
celties uz Krāslavu un tur-
pināt savu uzņēmējdarbību 
arī šeit. Starp citu, viņu lē-
mumu ietekmēja arī sociālā 

vide - tas, ka netālu dzīvo mūsu 
ģimene, citas ģimenes, kas pār-
cēlās uz šejieni, aktīva kultūras 
dzīve – piemēram, “GORS” Rē-
zeknē vai Marka Rotko muzejs 
Daugavpilī, jogas grupa Krāsla-
vā – tās ir svarīgas sastāvdaļas, 
kas veido pozitīvu priekšstatu 
par mūsu novadu.  

No praktiskā viedokļa - tikai 
viens tāds pats ģimenes uzņē-
mums kā Mišaņiem (tā viņus 
dēvē draugi), ir spējīgs radīt 2-3 
darba vietas, nodrošinot pasūtī-
jumus vietējam metinātājam un 
darbu 2-3 strādniekiem, kas va-
rētu izjaukt vecas ēkas. 

Ar kādām grūtībām sasta-
pušies entuziasti Krāslavā? Pēc 
Mihaila vārdiem, šeit ir pavisam 
cits dzīves un darba temps. Ja 
cilvēki domā par starptautisko 
konkurenci - tad daudz kas ir jā-
maina. Piezvanot pa telefonu 15 
metinātājiem, otrajā meklējumu 
nedēļā izdevās vienoties tikai ar 
vienu uzņēmumu. Pārējie nav 
spējīgi strādāt noteiktu termiņu 
ietvaros vai vispār nereaģē uz 
piedāvājumiem sadarboties. 
Rodas iespaids, ka apkārt ne-
kas nekustas. 

Anna no savas puses at-
zīmēja, ka Rīgā viņa aktīvi pa-
līdzēja vīram administratīvajos 
jautājumos. Šeit gan, dzirdot 
frāzi “... bet par mūsu sadar-
bības detaļām jūs vienosieties 
ar Annu”, vietējie speciālisti iz-
brīnā paceļ uzacis – tā sacīt, 
kāds sakars ar to visu ir Annai? 
Mihails ir radošs cilvēks, taču ir 
spiests patstāvīgi risināt šādus 
jautājumus. Toties Anna arī grib 
darboties, tāpēc nepadodas. 

Ģimene ar optimismu ska-
tās nākotnē un tic, ka viņiem 
izdosies atrast sadarbības part-
nerus Krāslavā un novadā, līdz 
ar to ar laiku viss sakārtosies. 
Bet mums, Latgales iedzīvo-
tājiem, būs par ko lepoties un 
stāstīt rīdziniekiem un ārzem-
niekiem – mēbeles, kas ir ražo-
tas Krāslavā, atrodas labākajās 
Londonas un Berlīnes mājās! 

Aleksandrs LAHTIONOVS 

Krāslava – apburtā perspektīva Konkurss 
skolēniem 

“Laiks 
laukiem 2015”
No 2015.gada 17. septembra 
līdz 30. oktobrim norisinās 
konkurss “Laiks laukiem 
2015”, kurā aicinām 1. -12. 
klašu skolēnus aktīvi izzināt 
un pastāstīt citiem, kas notiek 
mūsdienīgos laukos. 

Balva saturiski atbilstošāko 
un radošāko darbu autoriem ir 
ekskursija visai klasei 500 EUR 
vērtībā. Konkursa “Laiks lau-
kiem!” mērķis ir sekmēt skolēnu 
izpratni par dzīves un nodarbi-
nātības iespējām 21. gadsimta 
laukos, kā arī veicināt uzņēmēj-
darbības un lauku tūrisma popu-
larizēšanu jauniešu vidū, tāde-
jādi veicinot skolēnu izpratni un 
interesi par mūsdienīgas dzīves 
veidošanu un uzņēmējdarbības 
iespējām laukos, kā arī par tra-
dicionālām kultūrvēsturiskām 
lauku dzīves vērtībām. 

Skolēnu uzdevums ir pēc 
pašu izpratnes un iespējām ra-
došā veidā atklāt projekta tēmu 
“Laiks laukiem!”, dodoties piere-
dzes braucienā uz vietējo lau-
ku saimniecību vai uzņēmumu 
(piem., uz zirgaudzētavu, viesu 
namu, maizes ceptuvi, ābolu 
dārzu, šokolādes ražotni u.tml.), 
vai pie amatniekiem un mājra-
žotājiem, un izpētīt, kas notiek, 
kādas zināšanas un prasmes 
nepieciešams, lai veiktu dažā-
das darbības mūsdienīgos lau-
kos. Par pieredzēto un izpētīto 
jāsagatavo apmēram 60 sek. 
garš video materiāls vai fotore-
portāža no 5-7 fotogrāfijām ar 
paskaidrojošu tekstu. 

Konkursā atsevišķi tiks vēr-
tēti darbi 1.-6. klašu un 7.-12. 
klašu kategorijās. Katrā katego-
rijā tiks noteikti divi uzvarētāji, 
kuri saņems balvu. 

Vecāko klašu skolēniem 
konkurss norisināsies divās 
kārtās. Desmit labāko darbu 
autori tiks aicināti piedalīties 
otrajā kārtā, un sagatavot 3 – 5 
minūšu garu videoreportāžu un 
sniegt inovatīvus risinājumus 
uzņēmējdarbības veicināšanai 
lauku vidē.

Konkursa nolikumu, video 
aicinājumu un sīkāku informā-
ciju meklē: www.laikslaukiem.lv 

Konkurss tiek īstenots pro-
jekta “Lauku tūrisma produktu 
veidošana un mārketinga kam-
paņa, iesaistot skolu jaunatni un 
veidojot ciešāku vietējo rīcības 
grupu un lauku tūrisma uzņēmē-
ju sadarbību” ietvaros.

* * *
Projektu īsteno biedrība 

“Latvijas Lauku forums” un bied-
rība “Media Gids”. Informatīvi 
atbalsta asociācija “Lauku ceļo-
tājs”. 

Latvijas Lauku forums (LLF) 
ir nacionāla mēroga nevalstiskā 
organizācija, kas dibināta 2004. 
gadā. Biedrības misija ir veicināt 
Latvijas lauku līdzsvarotu attīs-
tību, lai Latvijas lauki kļūtu par 
vietu, kur dzīvo apmierināti cil-
vēki, kuri savā dzīves vietā spēj 
realizēt ekonomiskās un soci-
ālās vajadzības. LLF darbojas 
70 biedru organizācijas.

Vairāk par LLF: llf.partneri-
bas.lv
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Ticības lietas“Visu, ko darām, upurējam par dvēselēm šķīstītavā”

Vai māsai Ņinai šis ir pie-
ņemtais vārds, vai tāds bija arī 
laicīgajā dzīvē?

 Pēc II Vatikāna koncila kon-
gregācijas māsu vārds paliek 
tāds, kāds tika dots kristībā, lai 
apzinātos Kristības sakramenta 
lielo nozīmi cilvēka dzīvē.

Pastāstiet, lūdzu, par Jūsu 
ceļu līdz konsekrētai dzīvei.

Mans ceļš pie Dieva nebija 
viegls. Mans tēvs ir kara virsnieks, 
tāpēc mūsu ģimene pārcēlās no 
vienas vietas uz otru. Bērnību es 
pavadīju Krievijā. Kad man bija 21 
gads, atgriezāmies vecāku dzim-
tenē Latvijā. Sarežģīts bija garīgo 
meklējumu ceļš. Biju audzināta 
neticības garā. Sākumā mēs no-
nācām sektā. Pateicoties manas 
mātes negatīvajai pieredzei sektā, 
var pateikt, ka Jēzus Kristus izglā-
ba mūs no tālākiem maldiem. Mēs 
visi atgriezāmies katoļu Baznīcā. 
Es slepenībā no vecākiem tiku no-
kristīta bērnībā. Tēva māte, mana 
vecmāmiņa, nokristīja mani nelie-
lajā Salnavas baznīcā, kad man 
bija trīs gadi. 

Kad sāku apmeklēt baznīcu, 
gribējās vairāk uzzināt par Dievu. 
Pateicoties kustībai “Neokatehu-
menālais ceļš”, sāku saprast, kas 
ir Baznīca, kopiena, Dieva Vārds, 
Euharistija. Tajā laikā jutu aicinā-
jumu būt tuvāk Dievam, bet ne-
varēju iedomāties, ka kļūšu par 
konsekrētu personu. Es pat īsti 
nezināju, ka tādas ir. Ilgojos pēc 
lielākas tuvības ar Dievu, pēc 
dzīves, kuru gribēju pilnībā atdot 
Kungam. Tāda iespēja man radās 
pēkšņi, negaidīti.

Manā dzīvē daudz kas ir no-
ticis paradoksāli. Man ir jaunākā 
māsa. Viņa vienmēr bija stingra 
rakstura, nopietna, nevienā nekad 
neiemīlējās. Es apbrīnoju viņu - kā 
var neiemīlēties? Es, cik vien varu 

sevi atcerēties, vienmēr biju kādā 
iemīlējusies. Sapņoju, ka man būs 
daudz, daudz bērnu, ka es būšu 
daudzbērnu mamma. Māsa mā-
cījās tikai uz labām un teicamām 
atzīmēm, bija gudra, nopietna. 
Domājām, ka varbūt viņa būs tā, 
kas ies uz klosteri, bet es kļūšu 
daudzbērnu māte. Kādu reizi es 
negaidot pati izteicu viedokli, ka 
viss būs otrādi. Pat nobijos no tā, 
ko pateicu, bet tūdaļ sapratu, ka 
tas bija pravietojums. Tā arī noti-
ka. Manai māsai tagad ir 11 bērni 
(smejas), bet es aizgāju uz klos-
teri vēl pirms viņas apprecēšanās. 

Tālākie notikumi risinājās 
šādi. Māsa Margarita no Palīdzē-
tāju dvēselēm šķīstītavā kongre-
gācijas uzaicināja mani aizbraukt 
uz Poliju, uz svinībām sakarā 
ar mūža solījumu salikšanu. Ar 
vecāku svētību es aizbraucu uz 
šiem svētkiem. Pati sev un citiem 
apgalvoja, ka tikai paskatīties. 
Bet iekšējā balss teica, ka es tur 
palikšu. Paņēmu līdzi visnepiecie-
šamāko dzīvei, savu lielo Svēto 
Rakstu grāmatu. Un tiešām, pēc 
svētkiem es paliku Polijā pie mā-
sām klosterī. Tas bija 1993. vai 
varbūt 1994. gadā, uzreiz pēc 
tam, kad pabeidzu mācīties par 
arhitekti.

Vai arī jūsu kongregācijā ir 
sagatavošanās posms?

Jā. Vispirms viens gads 
postulātā, tad divi gadi noviciātā 
un pēc tam četri gadi jumirātā. 
Svētsolījumus sākumā saliek uz 
vienu gadu un pēc tam  - mūža 
solījumus. 

Kur bijušas Jūsu kalpoša-
nas vietas?

Tagad - Rīgā. Pirms tam bija 
Daugavpilī, Polijā, nedaudz arī 
Krāslavā. 

Kāda saistība Jums ir ar 
Krāslavu?

Krāslava ir mūsu kongre-
gācijas Latvijā šūpulis. Krāslavā 
bija pirmā kopiena, daudzu māsu 
kalpošanas vieta. Krāslava ir ļoti 
tuva mani sirdij. Ja būtu darbs, 
labprāt paliktu šeit. Iztiku mēs 
pelnām ar darbu. Krāslavā nebija 
iespēju strādāt, tikai tāpēc aiz-
braucu uz Rīgu. Varbūt vēl atgrie-
zīsimies uz šejieni.

Vai kongregācijas māsas 
dzīvo kopienā? 

Dzīvojam kopienā, bet ap-
slēptā veidā, dzīvokļos, kā parastie 
cilvēki. Neviens nezina, ka esam 
Dievam veltītas personas. Mēs va-
dāmies pēc svētās Nācaretes ģi-
menes parauga. Neviens nezināja, 
ka Jēzus ir Dieva Dēls, domāja, ka 
Jēzus ir Jāzepa dēls, bet Marija - 
vienkārša sieviete, Jēzus māte, 
nevis Dieva izvēlēta Jaunava. Arī 
mēs dzīvojam parastu dzīvi - vien-
kāršu, apslēptu dzīvi.

Kādi ir jūsu kopienas gal-
venie uzdevumi?

Visu, ko darām - strādājam, 
lūdzamies, ciešam, priecājamies, 
bēdājamies, mēs upurējam par 
dvēselēm šķīstītavā. Viņas ir vis-
nabadzīgākās starp cilvēkiem. 
Šeit, virs zemes, katrs nabags, 
katrs bomzis var palūgt sev nau-
du vai kaut ko citu un saņemt. Bet 
dvēseles šķīstītavā pilnīgi atkarī-
gas no mūsu lūgšanām. Viņas 
nevar sev izlūgt atbrīvošanu no 
ciešanām.

Bet mums viņas var palī-
dzēt?

Mēs zinām, ka ir Svēto sa-
draudzība, trīs baznīcas: trium-
fējošā baznīca debesīs, kur visi 
svētie, kopā ar Jēzu, redz Dievu 
vaigu vaigā; ceļojošā baznīca 
esam mēs - visi svētceļojošie uz 
Debess Tēviju; un attīrošā, cietē-
ja baznīca - dvēseles šķīstītavā. 
Svētie debesīs lūdzas par mums. 
Arī šķīstītavas dvēseles var 
mums palīdzēt. Mēs esam viens 
no otra atkarīgi. Beigās mēs bū-
sim viena Baznīca - Jēzus Kristus 
Mistiskā Miesa, kur mēs esam 
tās locekļi. Ļoti svarīgi to atcerē-
ties, īpaši tagad, kad ir tik daudz 

sašķeltības, cilvēki 
nevar viens otru 
pieņemt. Vajag 
atcerēties, ka visi 
esam Dieva bērni, 
ka vajag tiekties 
uz vienotību, atka-
rību no savstarpē-
jās mīlestības.

Jūs teicāt, 
ka dienišķo maizi 
Jums jāpelna ar 
darbu. Ar ko no-
darbojaties Jūs?

Darbojos ar 
bērniem svētdie-
nas skolā pie sv. 
Alberta baznīcas 
draudzes. Tas ir 
brīvprātīgais darbs. 
Bet maizes darbs 
man ir ikonogrāfija 
- pati rakstu ikonas 
un pasniedzu teo-
riju kursos visiem, 
kuri grib iemācīties 
rakstīt ikonas. Tas 
arī notiek sv. Alberta draudzes 
“Alfa” kursu telpās. Nodarbības 
ir divreiz nedēļā - trešdienās un 
sestdienās.

Ar ko Svētā Tēva izslu-
dinātais konsekrētās dzīves 
gads ir īpašs jūsu kongregāci-
jas praktiskajā dzīvē?

Tas mums ir ļoti nozīmīgs 
gads. Tas no jauna atgādina 
vispārējo kopējo aicinājumu uz 
svētumu. Kā pāvests ir teicis, 
konsekrētās personas gars ir 
Evaņģēlijs, pravietojums un cerī-
ba pasaulei. Evņģēliju savā dzīvē 
mēs cenšamies izpildīt burtiski - 
sekojot Jēzum, Krustā sistajam 
Jēram, kur tik Viņš ies. Pravieto-
jums - mēs esam kā zīme cilvē-
kiem, ka mūsu galvenais mērķis 
ir Debess Tēvija, kur mūs gaida 
mūsu mīlošais Līgavainis Jēzus. 
Cerība pasaulei - mēs varam iz-
dzīvot mīlestības attiecības ar 
Dievu un pārējiem cilvēkiem, kas 
dod cerību un prieku pasaulei.

Ko Jūs gribētu novēlēt 
mums - lajiem, īpaši jaunatnei?

Svēta lieta ir lūgties, lai būtu 

vairāk aicinājumu uz konsekrētu 
dzīvi. Tas atkarīgs no ģimenēm. 
Ja būs labas, ticīgas ģimenes, 
tad būs labi svētie aicinājumi. 
Tāpēc jālūdzas arī par ģimenēm, 
īpaši šeit Latvijā. 

Gribu iedrošināt jauniešus, 
kuri meklē savu ceļu, novēlēt vi-
ņiem drosmi, lai viņi drosmīgi at-
saucas Dieva aicinājumam - vai 
tas būs aicinājums uz dzīvi ģime-
nē, vai uz klosterdzīvi, lai droši 
dod atbildi. Ļoti daudz mūsdienās 
ir remdenu, neizlēmīgu jauno cil-
vēku, kuri kļūst par vecpuišiem 
un vecmeitām, nerealizē savu ai-
cinājumu, nonāk depresijā, dažā-
dās atkarībās, nav laimīgi cilvēki. 
Lai cik grūti ir, ja sekosi Dieva 
balsij, atradīsi laimi, prieku savā 
dzīvē, augsi mīlestībā. Laimīgs 
cilvēks var būt tikai tad, kad ir īs-
tas, tuvas attiecības ar Jēzu.

Paldies Jums par sarunu. 
Lai svētīgs ir Jūsu kalpojums! 
Lai Dievmāte stāv Jums klāt! 
Lai Jēzus sūta savu Garu!

Genovefa KALVIŠA,
Alekseja GONČAROVA foto

Pāvests Francisks 2015. gadu ir pasludinājis par konsek-
rētās dzīves gadu. Vairāk par konsekrēto dzīvi laikraksta 
“Ezerzeme” lasītāji var uzzināt no Palīdzētāju dvēselēm 
šķīstītavā kongregācijas māsas Ņinas Skagales Začestes 
stāstījuma. Māsu Ņinu tagad varam uzskatīt par krāslavieti 
(viņai šeit ir dzīvoklis), kura strādā Rīgā.

“Valdzinājums II”
Tik neparasti savu 

personālizstādi ir nosau-
kusi pazīstamā māks-
liniece un Daugavpils 
Universitātes pedagoģe 
Jolanta Savvina. Mākslas 
un dizaina fakultāte liek 
par pienākumu…

Izstāde ir turpinā-
jums personālizstādei, 
kas pagājušajā gadā bija 
izstādīta Latgales centrā-
lajā bibliotēkā. Un tagad - 
turpinājums Krāslavā, par 
ko esam pateicīgi mūsu 
izcilajai novadniecei Mai-
ritai Folkmanei. 

Unikāla kompozīcija, 
kurā vienkāršu sižetu un 
toņu harmonija rada ne-
atkārtojamu šarmu. Pie-
redzējušas mākslinieces 
atklātības noslēpums…

Mūsu Vēstures un 
mākslas muzeja rado-
šais magnētisms turpi-
nās. Izstādes atklāšanas 
pasākuma apmeklētāju 
vidū bija sastopami gan 
Krāslavas mākslinieki, 
mākslas cienītāji un viesi 
no citām pilsētām. Atklā-
šana noritēja Aleksandra 
Maijera eksotiskās mūzi-
kas pavadījumā.

Aleksejs GONČAROVS

Raiņa dzejas vakars Ezerniekos

2015. gada 11. septembrī 
Ezernieku Saietu namā notika 
Raiņa dzejas vakars, ko rīkoja 
Ezernieku pagasta bibliotēka 
sadarbībā ar Ezernieku vidus-
skolu un Saietu namu. 

Pasākumā tika īsi atspo-
guļota Jāņa Raiņa dzīves gai-
ta, viņa dzeja, kas vairāk sais-
tīta ar Latgali. Slaidos Ēriks 
Igaunis  rādīja fotogrāfijas par 
Raiņa dzīvi un daiļradi.

Mūsu novada dzejnie-
ce Zofija Jonina lasīja Raiņa 
dzejoļus, kurus viņa tulkojusi 
baltkrievu valodā. Pasākumā 
varēja apskatīt arī grāmatu 
izstādi un bērnu zīmējumus, 
kuros skolēni parādīja savu 
Raiņa dzejoļu izpratni. 

Mēs esam pateicīgi Raiņa 
muzeja „Jasmuiža” direktorei 

Solvitai Brūverei par kara-
oke disku, kuru viņa mums 
atsūtīja.  Folkloras an-
samblis “Akmiņeica” kopā 
ar pasākuma apmeklē-
tājiem dziedāja karaoke 
versijā atskaņotās Raiņa 
sakopotās Latgales tautas 
dziesmas “Aiz azara maļņi 
meži”,  “Jau mani vad”.          

Dramatiskais kolek-
tīvs Venerandas Lutinskas 
vadībā rādīja Annas Bri-
gadieres lugu “Čaukste-

nes”  mūsdienu interpretācijā, 
kuru perfekti nospēlēja dra-
matiskā kolektīva dalībnieki: 
Veneranda Lutinska, Tatjana 
Ņukša, Lidija Kudravceva, 
Aina Vonda, Tatjana Volova-
tova, Anna Dunovska, Arnis 
Savko un Nikita Dolgova.

Esam ļoti pateicīgi visiem 
dzejas vakara dalībniekiem 
par interesanto un saturīgo 
pusotras stundas atpūtu Ezer-
niekos. Sadarbībā ar Ezer-
nieku vidusskolas skolotājiem 
Venerandu Lutinsku un Ainu 
Zariņu mūsu literārais pasā-
kums izdevās.

       
Lidija IGAUNE,

Ezernieku pagasta bibliotēkas 
vadītāja
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.00, 14.15 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.05 Selfridžs 
13.20 Mia un es
13.45 Kas te? Es te!
14.35 Saknes debesīs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kūku kari  
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tieša runa   22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino
23.30 Midsomeras slepkavības 
1.25 Cilvēks un lielie dati
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais 
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00 Momentuzņēmums
12.20 Latvijas sporta varoņi
13.25 PČ Vieglatlētikā Pekinā
15.35, 1.20 Eiropa fokusā
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Robotu ēra
21.00 Mana pirmā šepte
21.30 100 g kultūras
22.15 Neatklātā Āfrika
23.15 Saules izaicinātie

23.45 Ceļojums apkārt pasaulei
0.20 Brigitas Vīnšteines noslē-
pums
5.00 Olimpiskie zelta mirkļi

LNT
6.20, 2.25 Šodien novados
6.30, 2.35 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.25 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Bella un vīģeskoks
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.40 Viesnīca Grand 
Hotel  15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Mf. Maiņas beigas
0.50 Kāršu nams
4.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.15, 12.05, 5.50 Ūsainā aukle 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.45 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Šaubu ēnā
9.00, 3.00 Komisārs reksis 
10.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.15 Spēka reindžeri 
14.40, 1.15 Sievu maiņa 
15.45, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 0.40 Воронины
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Vikingi 
23.40 Elites vienība SAFE
2.10, 5.00 Svešais starp savē-
jiem 

TV3+
7.05, 17.35, 1.15 Māja-2

8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05, 14.25 Comedy Club
12.15, 16.30 Interni
13.20, 19.55 Taksis
18.40, 0.50 Brīvdienas Meksikā
21.00 Afēristi tīklos
22.05 Mf. Sarkanais drakons

TV5
8.00, 14.30 Mf. Mīlestība nav 
kartupelis
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10 Izmeklēšanas noslēpumi
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.40, 17.10 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25 18.05 Nemelo man!
15.30 Mf. Sieviešu diena
19.10 Ziņas  19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
23.30 Izmeklēšanas noslēpumi
0.55 Nakts mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.10, 8.05 Mežzinis
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien   9.05 Rīts 
10.25 Stāvs
11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.25 Medicīnas noslēpumi
17.00 Specgrupa
18.00 Runājam un rādam
19.40 Krasta apsardze
21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Kārdinājumu pilsēta
4.05 Dzīvokļa jautājums
5.05 Ārstu lieta

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 23. septembris

Lielākā daļa nacistiskās 
Vācijas noziedznieku ir vīrieši. 
Un, ja sieviete iekļuva šo 
briesmīgo cilvēku rindās, tad 
noziegumi, kurus viņa paveica, 
ir tik šausminoši, ka vienkārši 
nepakļaujas nekādam loģiskam 
izskaidrojumam. Cilvēku 
dzīvnieciskā nežēlība vispār 
nekādam izskaidrojumam 
nepakļaujas.  

Ilze ir dzimusi Vācijā, 
Drēzdenē, strādnieku ģimenē. 
Meitene labi mācījās skolā, 
bija dzīvespriecīga un jautra. 
Ar īpašu skaistumu Ilze 
neizcēlās, taču vecāki viņu 
dievināja. Meitenes bērnība 
pagāja tajā laikā, kas bija ļoti sarežģīts Vācijas 
vēsturē. Ģimenes dzīve bija ļoti grūta, un nekādu 
labāku perspektīvu nebija. Ar milzīgām pūlēm 
vecākiem izdevās iekārtot meitiņu bibliotēkā, 
kur viņa strādāja par palīdzi. Alga bija minimāla, 
turklāt viņai neveicās personiskajā dzīvē... 

Kad Ilze pirmo reizi atnāca uz mītiņu, ko 
organizēja NSVSP, viņa pēkšņi saprata, ka ar šo 
partiju viņai viss var izdoties. Sekmīgai karjerai 
bija nepieciešamas tikai „āriešu asinis” un vairs 
nekas. Pilnīgi negaidīti Ilze ieguva kapitālu, 
kuram vēl pavisam nesen nebija nekādas 
vērtības — senču asinis un „āriešu” izcelsmi... 
1932. gadā, 26 gadu vecumā, Ilze iestājās 
partijā, par kuras vadoni bija Ādolfs Hitlers. Jau 
pēc gada viņas Fīrers nonāca pie varas visā 
valstī. Un Ilzes dzīvē viss sakārtojās... 

1934. gadā Ilzei atrada vīru, „īstu ārieti” 
Karlu Kohu. Viņa vārds bija iekļauts Vācijas 
policijas kriminālnoziedznieku kartotēkā, un 
vīrietis paspēja 2 reizes izciest cietumsodu - par 
krāpšanu un zādzību. Bet viņa izcelsme bija 
nevainojama... Un tā bija ļoti svarīga lieta! Par 
visām Koha krimināllietām tika aizmirsts, kad 
viņš iestājās SS, un viņa karjera ātri virzījās 
uz priekšu. Pēc pieticīgām, bet jautrām Ilzes 
un Karla kāzām, abi sākuši strādāt: viņa - par 
sekretāri Zaksenhauzenas koncentrācijas 
nometnē, viņš - par komandantu Būhenvaldē. 
Drīz vien Ilze turpināja darbu nometnē sava vīra 
vadībā.  

Būdama par lielas koncentrācijas nometnes 
komandanta sievu, Ilze kļuva par saviesīgu 
dāmu. Tā piepildījās viņas sapnis. Komandante 
pieņēma viesus, rīkoja svētkus un piknikus. Kaut 
gan Ilze joprojām bija ārēji nepievilcīga, viņai 
izdevās piesaistīt vīriešu uzmanību. Tas bija 
vienkārši nepieciešams, jo vīrs vairāk interesējās 
par plecīgiem apsardzes dienesta karavīriem 
un glītiem ieslodzītajiem. Tāpēc Ilzei Kohai bija 
jāmeklē vīrieši ārpus mājām... 

Varones dzīve šajā periodā bija saistīta 
ar vēlēšanos izpausties radošajā darbībā... 
„Būhenvaldes zvērs” vai „Frau abažur” - tā 
viņu dēvēja nometnes apsargi, kuri zināja par 
viņas baiso daiļradi. Ilzei patika pastaigāties 
pa koncentrācijas nometni ar pātagu rokās. 
Šīs pastaigas norisinājās dažādā veidā, bet 
Ilzei bija noteikts mērķis: atrast cietumnieku ar 
skaistu tetovējumu, izvēlēties sev mīļāko uz 
nakti, aizsūtīt kādu saplosīšanai pie Himalaju 
lāčiem, kuri dzīvoja nelielā zoodārzā blakus 
nometnei. Bija arī citas iecienītas izklaides: 
uzrīdīt savu suni ieslodzītajiem, it īpaši tajā 
situācijā, ja tā ir grūtniece vai skaista meitene. 
Tā izklaidējās komandanta sieva. Kas attiecas 

uz tetovējumiem, tad Ilze 
norādīja apsardzei uz tiem 
cietumniekiem, kas bija 
jānogalina, pēc tam viņa 
lūdza ārstus izgriezt konkrētu 
cilvēka ādas daļu. Tālāk 
„rokdarbniece” darbojās pati. 
Apstrādāja ādu un izgatavoja 
no tās somiņas, makus un 
abažūrus. Šī aizraušanās 
sāka biedēt Ilzes kolēģus. 
Ciemos pie Kohiem nāca 
arvien retāk... Īpaši pēc 
gadījuma, kurš kļuva plaši 
zināms... Kārtējās pastaigas 
laikā komandanta sieva 
ieraudzīja jaunu cietumnieku. 
Gara auguma, skaists čehs 

iekaroja viņas sirdi. Ilze kā vienmēr parādīja ar 
pirkstu uz to cietumnieku, kas viņai iepatikās, 
pavēlēja vakarā atvest čehu pie sevis. 
Ieslodzītais vīrietis neatbildēja ar pretmīlestību 
koncentrācijas nometnes priekšniecei. Jau no 
rīta viņu nošāva. Bet arī ar to viss nebeidzās... 
Ilze pavēlēja izņemt no viņa krūtīm sirdi ar lodi, 
kura iesprūdusi tajā, tad viņa ievietoja savu 
trofeju nelielā traukā ar spirtu. Glabāja to kā 
suvenīru, kas rotāja kamīna plauktu, un vakaros 
zem abažūra ar cilvēku tetovējumiem, raugoties 
uz šo sirdi, sacerēja romantisku dzeju... 

Koha karjera beidzās ļoti ātri. Dzīvesbiedri 
tika apcietināti 1943. gadā, viņus apsūdzēja 
par slepkavību. Nē, tie nebija cietumnieki.. Par 
to SS nearestēja. Šoreiz bija nogalināti vācieši 
– koncentrācijas nometnes ārsts un sanitārs 
no slimnīcas bloka. Komandants nolēma 
atbrīvoties no viņiem, jo tie zināja par Koha 
galveno noslēpumu: dakteris ārstēja viņu no 
sifilisa, bet sanitārs piegādāja komandantam 
vispievilcīgākos ieslodzītos vīriešus. Tika 
atklāti un pierādīti arī citi fakti – naudas 
izspiešana no ebrejiem un ievērojamu līdzekļu 
piesavināšanās.  

Pēc nacistu domām, Koha noziegums bija 
tik nopietns, ka viņam piesprieda nāvessodu, 
un 1945. gada aprīlī spriedums tika izpildīts. Bet 
Ilze tika attaisnota. Nacistiskā tiesa nonāca pie 
secinājuma, ka viņa nepastrādāja noziegumus pret 
valsti. Visas viņas „dīvainības” neviens neuzskatīja 
par noziegumiem... Nekā īpaša... Tieši tā... 

Kādu laiku Ilze Koha dzīvoja pie vecākiem, 
ne krievi, ne amerikāņi viņu neapcietināja. 
Tikai 1947. gadā par viņas lietu atcerējās un 
ieinteresējās. Viņas šausminošās izdarības 
izskatījās tik nereāli, ka izmeklēšanas grupai 
radās aizdomas, ka Ilzi apmeloja. Kad cilvēku 
liecības tika pārbaudītas un viss apstiprinājās, 
izmeklētāji pieprasīja psihiatrisko ekspertīzi. 
Neviens pat nevarēja iedomāties, ka psihiski 
vesels cilvēks ir spējīgs paveikt tik baisus 
noziegumus. Ārsti atzina Ilzi Kohu ne tikai 
par pieskaitāmu, bet arī par absolūti veselu 
personu. Tiesa notika 1951. gadā. 

Komandantei piesprieda mūža 
ieslodzījumu. Viņa cietumā pavadīja 16 gadus. 
Ilzes vienīgo dēlu ilgu laiku audzināja sveši 
cilvēki, un viņš nezināja, kas ir viņa māte. 
Zēnam izstāstīja taisnību, kad viņam bija 18 
gadi. Tad Ilzes dēls devās uz cietumu, lai 
satiktos ar savu māti. Nav zināms, par ko viņi 
runāja. Taču nākamajā dienā Ilze Koha pakārās 
savā kamerā. Viņas dēls mainīja uzvārdu, un 
tagad par viņu neviens neko nezina... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

22. septembrī Ir iemesls!

1906. gadā ir dzimusi Ilze Koha  

Laika periodā no 11. līdz 18. 
septembrim Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 
53 notikumi. Būtiskākie:
•	 Naktī uz 13. septembri nenoskaidrotas per-

sonas no mājas pagalma Vienības ielā 51, 
Krāslavā, nozaga mopēdu “WONJAN”. Pēc 
kāda laika pamests mopēds tika atrasts, no-
tiek vainīgo personu noskaidrošana. 

•	 14. septembrī tika uzsākts kriminālprocess 
par to, ka no privātmājas Aulejā pazuda zel-

ta rotas lietas. Notiek izmeklēšana. 
•	 16. septembrī Krāslavas iecirknī tika uzsākts 

kriminālprocess par to, ka Skaistas pagasta 
Kotolniekos tika nozagts velosipēds AIST.

•	  Naktī uz 17. septembri Krāslavā, no Poļu 
pamatskolas pagalma, tika nozagti Poļu un 
Latvijas valsts karogi. Notiek kriminālmeklē-
šanas pasākumi, vērsti uz noziedzīga nodarī-
juma atklāšanu.

Krimināls, notikumi

Šķaune. Izklaides iespēju variācijas.                            Alekseja GONČAROVA foto

Lauku ainiņas
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mia un es
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.40 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.25 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!  22.15 Pazudušais
0.35 Tieša runa
1.40 1:1
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 LTV – 60
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma

19.05 Punkti uz i
20.30 Meklējot sesto maņu
21.00 Iebrauc kino
21.30 100 g kultūras
23.15 Sporta studija
0.05 Zebra
0.25 Robotu ēra
5.00 Olimpiskie zelta mirkļi

LNT
6.20, 3.10 Šodien novados
6.30 4.10 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Kā noķert miljonāru
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Viesnīca Grand 
Hotel  15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Mediķi
23.10 Čikāga liesmās
1.10 Mf. Jēzus Henrijs Kristus
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.15, 12.15 Ūsainā aukle 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.45 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Šaubu ēnā
9.00, 2.45 Komisārs reksis 
10.10 Bulta
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.15 Spēka reindžeri 
14.40 Sievu maiņa 
15.45, 20.20 UgunsGrēks 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis-М
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
20.55 Neizdomāta dzīve. 
Seriāls. 
22.50 Speciālkorespondents
0.30 Mf. Teātris  1.50 Ķertā
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.30, 9.00, 12.15 15.30, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!

9.50 Dzīvo vesels!
11.10 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks  19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05 Džuna. Seriāls. 
23.35 Vakara Urgants
1.10 Politika  2.00 Skūpsts
5.10 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.45 Multfilmas
7.59, 0.44 Laika ziņas

8.00 Saviesīgas vakariņas
9.00, 17.25 Kādi cilvēki!
10.05 TOP - shop 
10.20 Dvēseles greizais spogulis
12.30, 0.45 Skatīties visiem!
13.10 Skopums
14.20 Jums pat sapņos nav 
rādījies
18.30 Seno skaistuļu noslēpumi
20.50, 5.50 Visšokējošākās 
hipotēzes.
22.55 Pazīsti mūsējos!
23.50 Dokumentālais projekts

ОНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.50 Ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports   11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.05, 16.20 Laiks rādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!  20.00 Laiks
21.05 Džuna. Seriāls. 
23.05 Mf. Mani sauc Hans.

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas jaunumi
7.10, 8.10, 23.30 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des  11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas  13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Meiču medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.20 Atsprādzējiet 
siksnas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzrunas. 
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija

0.05 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV Barometrs
9.05, 16.05 Ērglis un cipars
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.00 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
11.35 Baltkrievu virtuve
12.20, 17.55 Nejaušs liecinieks
13.20, 22.10 Kauli
14.15, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN - kods
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.55 Kā es satiku jūsu mammu.

CETURTDIENA, 24. septembris 16.55, 2.15 Воронины
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Maiami policija
0.40 Kinomānija
1.15 Overtime TV
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
7.00, 17.35, 1.45 Māja - 2
8.00 Eņģelis un dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī.
10.00, 14.15 Comedy Club
12.05, 16.30 Interni
13.10 Taksis
18.40, 0.05 Brīvdienas Meksikā
19.55 Sporta skolotājs
21.00 Zaicev+1
22.00 Mf. Bēgšana no Guate-
malas.

TV5
8.00, 14.30 Mīlestība nav 
kartupelis
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10, 23.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.35 Trīs biedri
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Māmiņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Nakts mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.10, 8.05 Mežzinis

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien    9.05 Rīts 
10.25 Stāvs
11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.25 Kriminālā Krievija
17.00 Specgrupa
18.00 Runājam un rādam
19.40 Krasta apsardze
21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Kārdinājumu pilsēta
4.05 Vasarnīcas jautājums
5.05 Ārstu lietas

RTR 
9.00 Titānu cīņas
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis-М
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
20.55 Neizdomātā dzīve
22.50 Divkauja
0.30 Teātris  1.50 Ķertā
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00 Labrīt
9.15 Kurbans - bairams
9.55 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums

17.45, 18.05 Precamies
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks  18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05 Džuna
23.35 Vakara Urgants
1.10 Naktij tuvojoties
2.45 Skūpsts
5.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.50 Multfilmas
7.59, 0.39 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 17.30 Kādi cilvēki
10.05 TOP - shop 
10.20 Dvēseles greizais spogulis
12.25, 0.40 Skatīties visiem!
13.15 Skopums
14.20, 23.45 Dokumentāls 
projekts
15.20 Dīvaina lieta
18.35 Seno skaistuļu noslēpumi
20.50 Kara noslēpums 
23.00 V un S
5.50 Visšokējošākās hipotēzes

ОНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.20 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.05, 16.20 Laiks rādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!  20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā

21.30 Džuna
23.25 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.30 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Atsprādzējiet 
siksnas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzrunas 
21.00 Panorāma
21.45 Specreportāža
23.50 Interešu sfēra
0.25 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.00 Saprast un padarīt 
nevainīgu
11.35 Ir nu gan!
12.15, 17.55 Nejaušs liecinieks
13.20, 22.10 Kauli
14.15, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN - kods
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.50 Kā es satiku jūsu mam-
mu.

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mia un es
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.40 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.25 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!  22.15 Pazudušais
0.35 Tieša runa
1.40 1:1
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Laikmeta varoņi toreiz un 
tagad  11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 LTV – 60
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i

20.30 Meklējot sesto maņu
21.00 Iebrauc kino
21.30 100 g kultūras
23.15 Sporta studija
0.05 Zebra
0.25 Robotu ēra
5.00 Olimpiskie zelta mirkļi

LNT
6.20, 3.10 Šodien novados
6.30 4.10 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Kā noķert miljonāru
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Viesnīca Grand 
Hotel    15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Mediķi
23.10 Čikāga liesmās
1.10 Mf. Jēzus Henrijs Kristus
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.15, 12.15 Ūsainā aukle 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.45 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Šaubu ēnā
9.00, 2.45 Komisārs reksis 
10.10 Bulta
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.15 Spēka reindžeri 
14.40 Sievu maiņa 
15.45, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.15 Воронины

19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Maiami policija
0.40 Kinomānija
1.15 Overtime TV
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
7.00, 17.35, 1.45 Māja - 2
8.00 Eņģelis un dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī.
10.00, 14.15 Comedy Club
12.05, 16.30 Interni
13.10 Taksis
18.40, 0.05 Brīvdienas Meksikā
19.55 Sporta skolotājs
21.00 Zaicev+1
22.00 Mf. Bēgšana no Guate-
malas.

TV5
8.00, 14.30 Mīlestība nav 
kartupelis
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10, 23.30 Izmeklēšanas no-
slēpumi   10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.35 Trīs biedri
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Māmiņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Nakts mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.10, 8.05 Mežzinis
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  9.05 Rīts 
10.25 Stāvs

11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.25 Kriminālā Krievija
17.00 Specgrupa
18.00 Runājam un rādam
19.40 Krasta apsardze
21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Kārdinājumu pilsēta
4.05 Vasarnīcas jautājums
5.05 Ārstu lietas

RTR 
9.00 Titānu cīņas
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis-М
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
20.55 Neizdomātā dzīve
22.50 Divkauja
0.30 Teātris
1.50 Ķertā
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00 Labrīt
9.15 Kurbans - bairams
9.55 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies

18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks   18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05 Džuna
23.35 Vakara Urgants
1.10 Naktij tuvojoties
2.45 Skūpsts
5.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.50 Multfilmas
7.59, 0.39 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 17.30 Kādi cilvēki
10.05 TOP - shop 
10.20 Dvēseles greizais spogulis
12.25, 0.40 Skatīties visiem!
13.15 Skopums
14.20, 23.45 Dokumentāls 
projekts
15.20 Dīvaina lieta
18.35 Seno skaistuļu noslēpumi
20.50 Kara noslēpums 
23.00 V un S
5.50 Visšokējošākās hipotēzes

ОНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.20 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.05, 16.20 Laiks rādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!  20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā

21.30 Džuna
23.25 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.30 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Atsprādzējiet 
siksnas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzrunas 
21.00 Panorāma
21.45 Specreportāža
23.50 Interešu sfēra
0.25 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.00 Saprast un padarīt 
nevainīgu
11.35 Ir nu gan!
12.15, 17.55 Nejaušs liecinieks
13.20, 22.10 Kauli
14.15, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN - kods
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.50 Kā es satiku jūsu mammu.
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

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

LAIKA ZIŅAS
      23.09.       24.09.       25.09.

 +11...+17  +13...+23 +15... +23

DA   4 m/s DA   3 m/s DA   3 m/s

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas, ka zas,  zir gus. La bas ce-
nas. Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri.

 
Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Reklāma un sludinājumi

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

PĀRDOD
PĒRK

DAŽĀDI

PLAS TI KĀ TA LO GI un 
DUR VIS. 

 Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.
Iekštelpu durvis.

Tālr. 27878088, 28675525.

IEPĒRK

 Piektdien, 25. 
septembrī pār-
došanā būs 
jaunas vistiņas 
(4 - 5 mēn.) un 

dējējvistas. Pēc pasūtījuma 
paipalas, pīles un pīļtēviņi. 

PĒDĒJO REIZI ŠOSEZON!!
T. 29142247, šoferis 29158908. 
Ezernieki - 8.00, Andze-

ļi - 8.15, Andrupene - 8.30, 
Mariampole - 8.40, Jaunokra 
- 8.50, Auleja - 9.10, Kombuļi 
- 9.25, Grāveri - 9.35, Šķeltova 
- 9.50, Izvalta - 10.45, Borov-
ka - 10.20, Krāslava (Ostas 
iela) - 10.30, Skaista - 11.00, 
st. Skaista - 11.15, Kalnieši - 
11.25, Piedruja - 11.35, Lupan-
di - 11.45, Vaicuļeva - 11.55, 
Indra - 12.05, Skuki - 12.20, 
Robežnieki - 12.35, Asūne - 
12.50, Dagda - 13.10, Astašo-
va - 13.35, Priežmale - 13.50, 
Aglona - 14.10 

IEPĒRK DZĒRVENES, 
GAILENES, BARAVIKAS, 

LĀCENES, 
POĻU BARAVIKAS

Katru dienu - Krāslavā, bi-
jušajā mežniecībā “Baltiņi” 
- no 13.00 līdz 20.00,  Dagdā 
- 10.00, Andrupenē - 10.30, 
Priežmalē - 11.00, Aglonā 
- 12.00, Grāveros - 13.00, 
Kalniešos - 14.30, Kaplavā - 
16.00, Tartakā - 19.00, Borov-
kā - 19.30.

Augstas cenas!
Tālr. 25286017.

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku 

TA RAS KLU ČUS. 
Samaksa 2 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri-
to ri ja, Ūd rī šu pag.,  Krās la vas 
nov. 

T. 27827666.

SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26260786. 

KUSTAMAS MANTAS IZSOLE
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja 

Kristīne MELDERE, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, 
2015. gada 7. oktobrī, pīkst. 11.00 pēc adreses: Rēzeknes iela 33A, 
Krāslava, 2.stāvs, 3. kabinets, rīko kustamās mantas, piederošas 
SIA „NOVOTECH”, otro izsoli.

Personām, kas vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, jāiemak-
sā zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes MELDERES, reģistrācijas 
Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV74TREL919901900200B, 
saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinā-
juma summu 10% no kustamās mantas novērtējuma (uz izsoles 
brīdi dotajam nodrošinājumam ir jābūt ieskaitītam tiesu izpildītāja 
depozītu kontā), kā arī uz izsoli līdzi ir jāņem personu un pilnvaro-
jumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un jāiesniedz 
šo dokumentu norakstus.

Izsolē tiks pārdots:
1) iekārtu - pusautomātiskā gumijas smelknes izstrādājumu ra-

žošanas līnija, kas sastāv no pieņemšanas bunkera, transportie-
ra, maisītāja ar dozatoru, estakādes, preses, vadības pults, sūkņu 
mezgla, strāvas pieslēgšanas skapja, formējošās ierīces, maisīju-
ma ielādes moduļa - mantas novērtējums ir EUR 10000,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Tālrunis uzziņām: 65623511.

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Krāslavā darbu uzsācis 
   Aivara Veštera 

apbedīšanas birojs
    “REKVIĒMS”. 

Piedāvājam:
- pilnu apbedīšanas servisu Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados;
- pakalpojumus kapavietu apkopšanai un uzturēšanai;
- apbedīšanas un bēru preces, metāla sētiņas, soliņus. 

Veikals Ādmiņu ielā 1 (blakus veikalam “Eoltas”)
Diennakts tālruņi: 27408795, 22063999

www.rekviems.com

Latvijas Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties
100 stundu LATVIEŠU VALODAS KURSOS 

Krāslavas un Dagdas novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Kursos var pie-

teikties personas vecumā no 18 gadiem,  izņemot skolēnus, perso-
nas, kas atrodas uzskaitē NVA vai  pēdējā gada laikā ir apmeklējuši 
apmaksātus  (NVA, LVA, SIF) latviešu valodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 2015. gada 17. septembra līdz 9.oktobrim:
* Krāslavas novada izglītības un kultūras nodaļā,  Skolas ielā 

7, 3.kab., no plkst.8.00 – 17.00, piektd. līdz 12.00, tālr. 65620025, 
26531015.

* Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļā, Mičurina 
ielā 3a, 2.stāvā, no plkst.9.00 – 17.00. tālr. 65653240, 29681560.

½ mājas Daugavas krastā - 8000 
€, ir ZG; kazu, kazas pienu - 3 €/ 
l. Tālr. 25263863;
“AUDI A6”- 1.9 TDi, 1994., 1900 
€. Tālr. 20207311;
piekaramo kultivatoru (4 m); 
dzirnavas, piedziņa no traktora 
VOMa. Tālr. 26452782;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
sakarā ar saimniecības likvidēšanu 
- 5 slaucamas govis. T. 29431956;
Romanovas šķirnes aitas. Tālr. 
26466753; 
sivēnus. Tālr. 26598779;
sivēnus. Tālr. 28683927;
ziemas ķiplokus (Latvija) T. 25567471;
kartupeļus. Tālr. 29842942;
pārtikas kartupeļus; gaiļus. Tālr. 
29386142;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
26244916, 28702728;
pārtikas kartupeļus “Vineta”, 
“Bellarosa”, lopbarības kartupe-
ļus. Graudus, miltus. Bezmaksas 
piegāde. Tālr. 29485284;
pārtikas, sēklas un lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
sienu ruļļos, kartupeļus. Tālr. 
28325156, 28611956;
graudus, kartupeļus. T. 29910209;
kooperatīvā sabiedrība pārdot 
ziemas kviešus, ziemas tritikāli, 
miežus, auzas, lopbarības pu-
pas. Tālr. 25911340, 65626430;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 29128690.
skaldītu bērza malku. Var mazās 
kravās. Tālr. 27472338.

zemi ar jebkādu mežu (var da-
ļēji izcirstu). Visaugstākās ce-
nas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688;
zemi ar augošu vai daļēji izcirstu 
mežu, aizaugušu lauksaimnie-
cībā izmantojamu zemi. Var ar 
vecām ēkām. Iespējami maiņas 
varianti. Tālr. 28718477;
lietotu mājas guļbūvi promveša-
nai. Tālr. 26511244.

IZĪRĒJU māju ilgstošai dzī-
vošanai. Eiro standarti. Tālr. 
29204423.
VĒLOS ĪRĒT dzīvokli/ pusi mā-
jas vai māju ar malkas apkuri 
Krāslavā. Tālr. 25949201.
Atdosim labās rokās vācu aitu su-
gas kucēnus (2 mēn.). T. 20314209.

Portrets Daugavas lokos

Pirmajā kadrā - Inga Pudnika, Oksana Širokaja un Gunta Ahromkina no populārā fotokluba “Zibsnis”.      

 Meistari: Aleksandrs Savickis (centrā), brāļi Āris un Normunds Vanagi. Galvenais labiekārtotājs 
Ēvalds Cauņa

Oriģināls projekts “Ierāmē Augšdaugavu” - brīnišķīga ideja, par ko mēs patiesi pateicamies fotoklubam 
“Zibsnis”, meistariem un visiem, kuri palīdzēja realizēt ieceri.                                Aleksejs GONČAROVS

Cienījamais Dmitrij Pogorelov, 
kad jūs atdosiet parādu firmai 
“FREEBIE”?
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