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Latvijā

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā). 

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!

Rudens atlaides uz siltumnī-
cām no polikarbonāta, akumu-
latori, celtniecības materiāliem, 
čugunu u.c.

Pie mums vienmēr lētāk!
Krāslavā, Tirgus ielā 15.

Tālr. 65622036. 

PLASTIKĀTA LOGI
METĀLA DURVIS.

Tālr. 28675525 .

Šodien numurā

Rudens tradīcija

Krāslavā aizritējusi zemnieku balle, kuras 
organizatoriem izdevās radīt liela ģimeniska pa-
sākuma noskaņu. Tie, kas strādā vaiga svied-

ros, vienmēr ir jauni. Vairāk lasiet nākamajos 
“Ezerzemes” numuros.

Alekseja GONČAROVA foto 

Zemnieku komanda no Pārdaugavas. 

Tikai viens mirklis no iespaidīgās apbalvošanas ceremonijas.

• Latvijas Banka šodien laiž 
apgrozībā 2 eiro piemiņas 
monētu “Eiropas Savienības 
karogam 30”. Tā ir likumīgs 
maksāšanas līdzeklis Latvijas 
Republikā un citās eiro zonas 
dalībvalstīs. Monētas nonāks 
apritē tāpat kā cita apgrozī-
bas nauda – ar banku starp-
niecību sasniedzot tirdzniecī-
bas un citus uzņēmumus un 
iedzīvotājus.

• Šogad 3.ceturksnī, salīdzinot 
ar 2014. gada attiecīgo perio-
du, Latvijas iekšzemes kop-
produkts (IKP) pēc sezonāli 
izlīdzinātajiem datiem audzis 
par 2,5 %. Arī pēc sezonāli 
neizlīdzinātiem datiem IKP ir 
palielinājies par 2,5 %, liecina 
Centrālās statistikas pārval-
des (CSP) ātrais novērtējums.

• Baltijas valstu galvaspilsētu 
vidū Rīgā dzīvojošie pamat-
vajadzību nodrošināšanai 
tērē visvairāk - Rīgā ir visaug-
stākās izmaksas par optimālu 
pārtikas grozu ģimenei, kā 
arī visaugstākās sabiedris-
kā transporta pakalpojumu 
izmaksas, liecina informāci-
ja 2014. gada pārskatā par 
Rīgas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam 
un Rīgas attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam ie-
viešanu, ko šodien akceptēja 
domes Pilsētas attīstības ko-
miteja.

• Pēc šoruden saņemtā biolo-
ģiskā sertifi kāta vienīgais piln-
graudu pārslu ražotājs Latvijā 
SIA MILZU! 3. novembrī sācis 
četru dažādu BIO rudzu pārs-
lu produktu ražošanu, piedā-
vājot Latvijā vēl nebijušu piln-
graudu pārslu veidu – pārslas 
bez jebkādām piedevām, tajā 
skaitā cukura. 

• Darbnespējas lapas kļūs 
elektroniskas un tās būs re-
dzamas elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmā. To paredz 
sagatavotie grozījumi darbne-
spējas lapu izsniegšanas kār-
tībā, ko paredz skatīt Ministru 
kabineta komitejas sēdē. Tiks 
noteikts pārejas laiks, līdz 
kuram vēl izsniegs darba ne-
spējas lapas papīra formātā. 
Tiek piedāvāts noteikt, ka no 
2016. gada 1. jūlija tās būs ti-
kai elektroniskas.  

• Latvijas Aizsardzības ministrija 
apsver Latvijas karavīru no-
sūtīšanu cīņai pret teroristisko 
grupējumu “Islāma valsts”, pa-
stāstīja AM Militāri publisko at-
tiecību departamenta direktors 
Kaspars Galkins. Latvijas ka-
ravīri varētu atrasties Irākā un 
palīdzēt vietējo karotāju apmā-
cīšanā cīņai pret teroristiem.

• 15. oktobrī Kaplavas pagas-
tā par Latvijas-Baltkrievijas 
valsts robežas nelikumīgu 
šķērsošanu robežsargi aiztu-
rēja 29 Irākas valsts piederī-

gos. Šī ir lielākā vienā reizē 
aizturētā nelegālo imigrantu 
grupa. Starp aizturētajiem bija 
vairāki bērni. Pēc apstākļu 
noskaidrošanas gūti pierādī-
jumi tam, ka aizturētās perso-
nas uzturējušās Baltkrievijas 
teritorijā. Valsts robežsardze 
saskaņā ar Latvijas un Balt-
krievijas valdības līgumu 
bija plānojusi Irākas valsts 
piederīgo nodošanu atpakaļ 
Baltkrievijas kompetentajām 
iestādēm, taču ārvalstnieki 
pieprasījuši patvērumu Latvijā 
un tagad ir nogādāti patvēru-
ma meklētāju izmitināšanas 
centrā “Mucenieki”.

• Svētdien, 1. novembrī, tie-
ši pirms pusnakts noslēdzās 
dziesmu iesniegšana un iz-
pildītāju pietiekšanās Latvijas 
Televīzijas konkursam Super-
nova 2016. Šogad vēlmi pa-
cīnīties par iespēju pārstāvēt 
Latviju Eirovīzijā izteikuši īpa-
ši daudzi mākslinieki. Kopumā 
dalībai konkursā iesniegtas 
120 dziesmas un pieteikušies 
88 izpildītāji. No tiem 57 ir so-
listi, desmit - dueti, 17 no da-
lībniekiem ir grupas, bet trīs 
kandidāti iesnieguma anketā 
atzīmējuši variantu «cits».

• Pagājušajā nedēļā Latvijā ir 
uzieta vēl viena savvaļas tri-
fele. Tā bija «Tuber» ģints 
pārstāve. Šoreiz trifele atrasta 
Tukuma pusē, aiz Sēmes.

• Pagājušajā nedēļā reģistrēts 
otrais gripas saslimšanas ga-
dījums šajā rudenī. Latvijas 
Infektoloģijas centra laborato-
rijā noteikts A tipa gripas vīru-
sa gadījums. Pacients ar gri-
pu stacionēts slimnīcā Rīgā. 
šī gada septembrī pret gribu 
vakcinējušies 484 cilvēki. Tas 
ir nedaudz vairāk nekā citus 
gadus, kad 2014. gada sep-
tembrī pret gribu vakcinējās 
318 cilvēki, 2013. gadā - 374, 
2012. gadā - 118, 2011. gada 
septembrī - 451 cilvēks.

• Lielākoties jeb 80,6 % ga-
dījumu bērnu uzvedības un 
emocionālo problēmu iemesli 
meklējami ģimenē, secināts 
pētījumā «Bērnu laimes ie-
naidnieki Latvijā». Visbiežāk 
bērniem emocionālas grūtības 
rada vecāku emocionālā un 
verbālā agresija, kā arī mīles-
tības neizrādīšana un tas, ka 
vecāki izturas negatīvi, savā 
starpā konfl iktē un bērnus ne-
uzklausa.

Par nabadzību                           
un sociālo atstumtību,                                 

par labklājību
2.lpp

Krāslavas 
deputātu viedoklis                                                     

par reģionālo reformu
3., 4. lpp

Dohā (Katarā) notiekošais IPC (International Paralym-
pic committee) pasaules čempionāts vieglatlētikā Latvijas 
pārstāvis, krāslavietis Dmitrijs Silovs izcīnīja sudrabu viegl-
atlētikā šķēpa mešanas sacensībās. Silovs, kurš startē F37 
medicīnas grupā, labākajā mēģinājumā rīku raidīja 50,84 
metrus tālu. Šāds rezultāts viņam ļāva tikt pie sudraba, tā-
dējādi sportistam atkārtojot pirms diviem gadiem pasaules 
čempionātā iespēto. Dmitrijs ne tikai izcīnījis sudraba me-
daļu, bet arī uzstādījis Eiropas rekordu. Tikmēr par pasau-
les čempionu kļuva Ķīnas sportists Džans Sjueluns, kurš 
uzvarēja ar 51,26 metrus tālu raidījumu. Arī trešajā vietā 
ierindojās Ķīnas sportists.

Pirms diviem gadiem notikušajā pasaules čempionātā 
Dmitrijs arī tika pie sudraba šķēpa mešanā.

Pasaules čempionātā Dohā Latviju pārstāvēja kopumā 
septiņi sportisti Tas ir pēdējās augstākā līmeņa sacensības 
pirms nākamgad gaidāmajām Riodežaneiro paraolimpiska-
jām spēlēm.

www.lpkomiteja.lv
Foto - Juris Bērziņš–Soms

Lepojamies!
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Pasaulē
Aviokatastrofa Ēģiptē

Sestdien pēc pacelšanās 
no Šarmelšeihas lidostas Sina-
ja pussalas ziemeļos nogāzās 
ar zīmolu “Metrojet” strādājošās 
Krievijas aviokompānijas “Kogali-
mavia” lidmašīna “Airbus A-321”, 
ar 217 pasažieriem un septiņiem 
apkalpes locekļiem, kas vei-
ca čārterreisu no Šarmelšeihas 
Ēģiptē uz Sanktpēterburgu. Gan-
drīz visi bojāgājušie ir Krievijas 
pilsoņi, taču upuru vidū ir arī trīs 
Ukrainas un viens Baltkrievijas 
pilsonis. Pirms nogāšanās lidma-
šīna zaudēja sakarus ar gaisa sa-
tiksmes kontroli. Dzīvību zaudēja 
224 cilvēki, tai skaitā 25 bērni. 

Ēģiptes valdības ierēdnis ap-
stiprināja, ka pirms tika zaudēts 
kontakts ar avarējušo lidaparātu, 
tā kapteinis ziņojis par tehniskām 
problēmām, lūdzot atļauju pieze-
mēties tuvākajā lidostā.

Ar džihādistu grupējumu “Is-
lāma valsts” saistīta organizācija 
Ēģiptē ir uzņēmusies atbildību 
par lidmašīnas notriekšanu, to-
mēr Krievijas transporta ministrs 
Maksims Sokolovs paziņoja, ka 
šī informācija nevar tikt uzskatīta 
par ticamu. Ēģiptes varas iestā-
des sliecas uzskatīt, ka katas-
trofu izraisījuši tehniski iemesli. 
Eksperti norāda, ka lidmašīna 
pazudusi no radaru ekrāniem, 
atrodoties 9500 metru augstumā, 
un “Islāma valsts” kaujiniekiem 
Sīnāja pussalā nav tādu ieroču, 
ar kuriem varētu notriekt tik aug-
stu lidojošu lidmašīnu.

Ugunsgrēks Rumānijas 
naktsklubā

Ugunsgrēks klubā “Colectiv” 
izcēlās piektdien apmēram vien-
padsmitos vakarā, kad tur notika 
rumāņu smagā metāla grupas 
“Goodbye To Gravity” koncerts. 
Tā laikā izmantota pirotehnika, 
kas aizdedzinājusi kluba zāles 
griestus un griestu balstu, kurš 
bija klāts ar putuplastu. 

Tika ievainoti 180 cilvēki. 
Bojāgājušo skaits ir pieaudzis 
līdz 29 cilvēkiem. Lielākā daļa 
bojāgājušo ir gados jauni cilvēki, 
tostarp padsmitnieki.

Sākoties ugunsgrēkam, 
pagrabstāvā esošā kluba zāle 
piepildījās ar dūmiem, un izcēlās 
panika, kurā daudzi guvuši kaulu 
lūzumus. Daudzi cilvēki biezajos 
dūmos zaudējuši samaņu. Cilvē-
ku izkļūšana no kluba bija apgrū-
tināta, jo bija atvērta tikai viena no 
kluba izejām, bet otra bija slēgta.

Baltkrievijā paplašinās 
maksas ceļu tīkls
Ar 1. novembri ir paplašināts 

maksas ceļu tīkls Baltkrievijā - 
sistēmā BelToll iekļauti vēl 317,5 
kilometri Baltkrievijas ceļu. Papla-
šināšanās ir daļa no Baltkrievijas 
valdības ilgtermiņa programmas 
ceļu infrastruktūras uzlabošanai. 
Maksas ceļu sistēmas paplaši-
nāšanās skar dažādus ceļus visā 
valstī. Galvenokārt, būs jāmaksā 
par P99, P23 un P21 ceļu posmu 
izmantošanu, kā arī valsts mēro-
ga lielceļu M-5 un M-6 izmanto-
šanu. 

Kāds bija aizvadītais gads lauksaimniecībā?
Irēna Ignatoviča (Indra): 

“Kopumā - normāls. Mūsu 
saimniecība “Stirniņas” spe-
cializējas kartupeļu audzē-
šanā. Raža ir lieliska. Novākt 
ražu - tā ir pus bēda, lielākā 
zemnieku problēma - noiets. 
Jo pircēju nepaliek vairāk. 
Nodarbojamies arī ar piena 
lopu audzēšanu, ļoti sarūgtina 
iepirkuma cenas. Vienīgais 
mierinājums, ka pagaidām iz-
tiekam bez kredītiem.”

Tatjana Veličko (Piedruja): 
“Ar katru gadu ir grūtāk. Mēs 
esam pašnodarbinātas perso-
nas. Noskaņojums nav pārāk 
labs - ievērojami samazināju-
šās piena iepirkuma cenas, bet 
mūsu galvenā cerība ir 8 slau-
camas govis. Nauda ir ļoti va-
jadzīga, mūsu ģimenē ir kadets 
un divi skolnieki, tā ka plāni jā-
maina. Otra neveiksme - sausais 
pavasaris un rudens. Akā ūdens 
vairs nav, to nākas vest. Grūti…”

Pēteris Skovorodko (Kalnieši): 
“Teikšu kā ir: šis gads mūsu zemnieku 
saimniecībai “Stalti” ir izdevies. Viss 
ir labi izaudzis - kvieši, mieži, auzas, 
sevišķi rapsis. Mūsu ģimenes saimnie-
cībai izdevās realizēt vairāk kā 1000 
tonnas graudu. Par pašizmaksas cenu 
pagājušā gada līmenī. Dzīve ir iemācī-
jusi atrast optimālo izeju finansējuma 
jautājumos. Nesūdzamies…”

Zemnieku ballē jautājumus uzdeva 
Aleksejs GONČAROVS 

Jūsuprāt…?

Rīgā 14. reizi sākusies starp-
tautiskā pareizticīgo konference 
“Baznīca, ģimene un skola”. Tajā 
uzstājusies ar uzrunu Daugav-
pils pilsētas izglītības pārvaldes 
pārstāve Lidija Plavinska, savu 
referātu prezentējis virspriesteris 
Viktors Teplovs no Rēzeknes.

Pareizticīgo pedagoģiskā 
konference „Baznīca, ģimene 
un skola” ir vienīgais šāda veida 
diskusiju laukums Baltijā. Tā tiek 
rīkota ar Rīgas pašvaldības Lab-
klājības departamenta atbalstu 
jau 14. reizi, taču nezaudē popu-
laritāti. Ik gadu konference tiek 
veltīta jaunam tematam, taču fo-
ruma sākums vienmēr ir vienāds 
– ar kopīgu lūgšanu Rīgas Kris-
tus piedzimšanas katedrālē, kur 
notiek dievkalpojums un svinīgs 
aizlūgums. Tagadējās konferen-
ces nosaukums ir “Sabiedrības 
morālā atbildība”. Ir izveidojusies 

arī konferences struktūra: pirmajā 
dienā notiek referātu klausīšanās 
un apaļie galdi, otrā diena tradi-
cionāli tiek veltīta atklātām lekci-
jām, izstādēm, folkloras kolektīvu 
koncertiem. Parasti nav brīvu 
vietu teoloģijas lekcijās, ļoti popu-
lāras ir tikšanās ar pareizticīgiem 
rakstniekiem un režisoriem.

Jau konferences darba pašā 
sākumā tās dalībnieku loks tika de-
finēts neierobežoti plašs. Konferen-
cē piedalās garīdznieki, pedagogi, 
ārsti, studenti, valsts un Rīgas paš-
valdības pārstāvji, žurnālisti.

Runātāji sprieda, ka Latvijas 
iedzīvotāju turēšanās pie tradi-
cionālām vērtībām ir saprotama 
ikvienam, kas svētdien ienācis 
baznīcā jebkurā Latvijas nostū-
rī. Arī 21. gadsimtā cilvēki iet 
baznīcā un ved uz turieni savus 
bērnus. Latvijas Izglītības un zi-
nātnes ministrija vairāku gadu 
garumā piedāvā skolām izvēlē-
ties, ko mācīt – ētiku vai kristīgo 
mācību. Statistika rāda, ka Latvi-
jas iedzīvotāji ne visai priecājas, 
ka ticības mācība ir atgriezusies 
skolās. Visā Latvijā tikai 17% 
pirmklasnieku vecāku nolēma, 
ka viņu bērniem jāmācās kristī-
gā mācība. Absolūtais vairākums 

– vairāk nekā 80% - izvēlējušies 
ētikas stundas.

Pēc Latvijas Kristīgo skolotā-
ju asociācijas pārstāvju domām, 
mūsu valstij ārkārtīgi vajadzīgs 
baznīcas atbalsts morāles un 
tikumības veidošanas jautāju-
mos. Baznīcas reliģiskās audzi-
nāšanas pieredzei ir vairāk nekā 

2000 gadu! Vai tad tas nepierāda 
šādas audzināšanas dzīvotspēju 
un izturīgumu – teica referenti. 
Šī pieredze arī ir tā vērtība, kas 
visiem jāapgūst. Tika skarts arī 
jautājums par kristietības pama-
tu mācīšanu skolās. Ir viedokļi, 
ka tas esot sarežģīti, metodikas 
neesot izstrādātas, saturam nav 
formas. Taču vēstures pieredze 
saka ko citu. Piemēram, 1920.-
1930. gados Latvijas skolās ti-
cības mācība ir bijusi obligāts 
priekšmets. Bieži vien skolā mā-
cījušies dažādu konfesiju bērni, 
un ikvienam skolēnam tika no-
drošināta iespēja iegūt zināšanas 
par savas konfesijas mācības 
pamatiem. Līdz ar to arī ticības 
mācības skolotāji bijuši dažādu 
konfesiju garīdznieki. Pedagogi 
uzskata, ka tas varētu kļūt par 
paraugu kristīgās mācības pa-
sniegšanai mūsdienu skolā.

Zem masu kultūras spiedie-
na arī ģimenes pavards vairs ne-
šķiet pastāvīgs un nesatriecams.  
Tāpēc ne visiem vecākiem mūs-
dienās bez papildu paskaidroju-
miem ir saprotams, ka sirsnīgu 
sarunu ar bērniem nekādas, pat 
modernākās tehnoloģijas neaiz-
stās. Daba necieš tukšumu – ja 

jaunietis neredz mīlestību mājās, 
viņš meklē to internetā, sociāla-
jos tīklos, kur nav personību, tikai 
virtuāli tēli. Par to arī bija runa 
konferencē.

“Esmu atbraukusi pēc konfe-
rences rīkotāju ielūguma,” pastās-
tīja “Ezerzemei” Lidija Plavinska. 
“No Daugavpils un citām Latgales 
pilsētām ieradies ne mazums da-
lībnieku. Domāju, ka mūs visus 
vieno šīs konferences temats. 
Diemžēl pēdējā laikā mēs acīmre-
dzami novērojam tikumisko ideālu 
trūkumu jauniešiem. Tāpēc jebku-
ras audzināšanas iestādes pienā-
kums ir ne tikai dot izglītību, kas arī 
ir svarīgi, bet arī izskaidrot, cik bū-
tiski ir dzirdēt un saprasti citus, at-
balstīt savus līdzcilvēkus, palīdzēt 
viņiem. Protams, šāda izpratne 
tiek pirmām kārtām iepotēta ģime-
nē, taču visas ģimenes ir dažādas, 
nebūt ne katra labprāt kontaktē ar 
skolu vai baznīcu, un arī ne visi 
bērni aug ģimenēs. Es šādi redzu 
šodienas konferencei līdzīgu pa-

sākumu mērķi – ģimeni, skolu un 
baznīcu vieno darbs pie kopīga 
uzdevuma: izaudzināt savu bērnu, 
savu audzēkni vai draudzes locekli 
par kārtīgu, labi audzinātu un līdz-
jūtīgu cilvēku. Tad audzināšanas 
sistēmas sniegtās zināšanas nesīs 
labus augļus.”

Darja ŽDANOVA

Baznīca aicina būt atbildīgiem

Nekustamā īpašuma nodok-
ļa (NĪN) maksājumi veicami vie-
nu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. 
martā, 15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī, vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas 
vai arī reizi gadā – avansa veidā. 

Nomaksāt NĪN iespējams 
pašvaldības norēķinu punktā, 
bankā, internetbankā, kā arī por-
tālā www.epakalpojumi.lv.

Jāuzsver, ka, maksājumu 
veicot internetbankā, būtiski ir 
pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtī-
jusi paziņojumu par NĪN nomak-
su. Pārskaitījums veicams uz 
kādu no tiem pašvaldības kon-
tiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. Mak-
sājuma mērķī precīzi jānorāda 

nodokļa maksātāja personīgā 
konta numurs par zemi un perso-
nīgā konta numurs ēkām, īpašu-
ma adrese vai kadastra numurs, 
par kuru tiek veikts maksājums. 
Pašvaldību pārstāvji nodokļu 
jautājumos norāda, ka drošā-
kais veids nomaksāt nekustamā 
īpašuma nodokli ir portālā www.
epakalpojumi.lv. Portālā pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa mak-
sātājam automātiski parādās 
visa nepieciešamā informācija. 
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, 
jo saskaņā ar likumu par laikā ne-
veiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmē-
rā no nesamaksātās summas.

www.epakalpojumi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais 
maksājums veicams līdz 15. novembrim

Atgādinām, ka laikrakstu ”Ezerzeme” var abonēt jebkurā 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.

•	 Dagdas novada domes por-
tāls ziņoja, ka no 26. oktobra 
līdz 10. novembrim notiek pieteik-
šanās Dagdas novada komandu un individuālo sportistu atbalstam 
2016. gadam. Pieteikumi (skatīt www.dagda.lv) jāiesniedz Dagdas 
novada domē (Alejas ielā 4, pie sekretāres).  Saņemtie pieteikumi 
tiks izskatīti izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas sēdē. 
Sportisti, kuri nebūs iesnieguši pieteikumu, finansiālo atbalstu sa-
censībās 2016. gadā nesaņems! Neskaidrību gadījumā griezties pie 
sporta pasākumu organizatora Jevgēnija Višņevska pa e-pastu: vis-
nevskis@dagda.lv  vai  t. 22497772.

•	 Aglonas novada dome 2015. gada 12. novembrī plkst. 10.00, Ag-
lonas novada Kultūras centra telpās (Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novads) atkārtoti rīko Aglonas novada uzņēmēju apspriedi, 
kurā plānots pārrunāt Valsts un Eiropas Savienības atbalsta iespē-
jas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publis-
kās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

•	 Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” lūdz 
pašvaldības iedzīvotājus piedalīties Valsts kontroles rīkotajā aptau-
jā “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu 
nodrošināšanas efektivitāte” ietvaros. Aptaujas anketa atrodama 
Valsts kontroles mājaslapā www.lrvk.gov.lv, spiežot uz aptaujas 
banera “Aptauja par asistenta pakalpojumu” vai arī http://visidati.lv/
aptauja/1112429481/

•	 Oktobra beigās Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā “Parka ro-
zes” notika seminārs Dagdas novada skolēnu pašpārvaldēm “Video 
filmēšana un montēšana”. Pasākumu apmeklēja skolēni no Andze-
ļu, Andrupenes, Šķaunes, kā arī Dagdas pašpārvaldēm. Semināra 
laikā jauniešiem tika doti dažādi uzdevumi, kuri palīdzēja labāk iz-
prast video filmēšanas un montēšanas būtību. 

Novadu ziņas
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No lasītāju vēstulēm
Kā var izvērtēt to vai citu 

dzīves parādību? Sportā viss 
ir skaidrs: jo augstāk, jo tālāk, 
jo ātrāk, jo veiklāk un spēcīgāk, 
jo labāk – un labākais kļūst par 
uzvarētāju. Cilvēka individuālās 
spējas var novērtēt žūrija vai, kā 
tagad ir pieņemts, kastings. Bet 
kā izvērtēt, piemēram, pašval-
dības (domes) darbu? Tas, pēc 
manām domām, ir iespējams ti-
kai salīdzinājumā ar tādu pašu 
institūciju.

Gribu salīdzināt mūsu Krās- 
lavas novada domes un Dagdas 
pašvaldības darbu. Un man ro-
das šāds secinājums: Dagdas 
novada dome strādā labāk. Teikt, 
ka Dagdas pašvaldībai ir kaut kā-
das ekonomiskas priekšrocības, 

būtu nepareizi. Taču tajā pašā 
laikā Dagdas pilsēta izskatās 
pievilcīgāk. Tiek atrasti līdzekļi, 
darbaspēks, ko izmanto racionāli.

Nesen es biju Dagdā. Katru 
gadu divas reizes braucu uz kap-
sētu, lai apmeklētu un sakoptu 
radinieku un drauga kapus. Un 
vienmēr secinu, ka kapsēta ir 
sakopta: sausie koki ir nozāģēti, 
pietiekamā daudzumā ir pieeja-
mas smiltis un melnzeme.

Mani pārsteidza tas, ka pil-
sētas teritorijā uzstādītajās bio- 
tualetēs nolikts pa trīs ruļļiem 
tualetes papīra. Netīšām pado-
māju: “Droši vien ir uzstādīta vi-
deokamera.” Bet, apskatoties ap-
kārt, es neko nepamanīju. 

Man Dagda ir dzimtā vieta, 

kur kādreiz par zemstes ārstu 
strādāja mans tēvs. Būdams 
inženieris-projektētājs 70.-80. 
gados, es daudz ko projektēju 
toreizējam Dagdas ciematam. 
Daudzdzīvokļu mājas, ielu plā-
nojumus individuālajai apbūvei... 
Bija ieplānots ļoti interesants 
slimnīcas ciemata projekts. Bla-
kus esošajām celtnēm tika pro-
jektētas jaunas ēkas, kā arī slēg-
tas pārejas visā kompleksā. Ir 
žēl, ka tas viss galu galā izrādījās 
nevienam nevajadzīgs...

Oļegs JEGOROVS, 
inženieris-projektētājs, 

celtniecības nodaļas inženieris, 
pašlaik pensionārs

Salīdzinājums

Pret nabadzību un sociālo atstumtību, par labklājību
28. oktobrī Rīgā biedrība 

“EAPN-Latvia” (Latvijas PretNa-
badzības Tīkls ) rīkoja nevalstis-
ko organizāciju diskusijas par 
tēmām: “Pilsoniskās sabiedrības 
izpratne par ES programmas Ei-
ropa 2020” stratēģiju un “Atbalsts 
pilsoniskajai sabiedrībai un līdz-
tiesībai Baltijas jūras reģionā”. 

Biedrības “EAPN-Latvia” 
mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā 
cīnoties pret nabadzību, veidojot 
sociāli drošu Latviju, kas brīva no 
nabadzības un sociālās atstum-
tības un kurā pieejamas ekono-
miskās, sociālās 
un kultūras tiesības 
visiem.

Pasākumā pie-
dalījās nevalstis-
ko organizāciju 
pārstāvji no Latvi-
jas un Zviedrijas. 
Krāslavas novadu 
pārstāvēja biedrība 
“Skaistas atbalsta 
centrs”.

Diskusiju “Pil-
soniskās sabiedrī-
bas izpratne par ES 
programmas “Eiro-
pa 2020” stratēģiju” 
vadīja EAPN-Lat-
via eksperti Eiro-
pas Savienībā Ai-
vars Lasmanis un 
Norberts Snarskis. 
Dalībnieki tika ai-
cināti iepazīstināt klātesošos ar 
savas organizācijas mērķiem un 
uzdevumiem tuvākajiem pieciem 
darbības gadiem, izteikt viedok-
li par sabiedrības vajadzībām. 
Katrs no divpadsmit pārstāvēta-
jām organizācijām iepazīstināja 
klātesošos ar situāciju parstāvē-
tās organizācijas darbības vietā, 
ar paveikto apkārtējās vides un 
iedzīvotāju dzīves līmeņa uzla-
bošanā. Interesanta 
bija informācija par 
nabadzīgo un sociāli 
atstumto cilvēku tik-
šanos ar LR Saeimas 
deputātiem, kuru or-
ganizēja EAPN-Latvia. 
Vairāk informācijas 
www.eapn.lv sadaļā 
Pasākumi Latvijā.

Šīs diskusijas ap-
kopojumā Aivars Las-
manis izvērtēja organi-
zāciju pārstāvju izpratni 
par “Eiropa 2020” stra-
tēģiju, secinot, ka katrs 
no klātesošajiem dis-
kusijās piedalījās ar 
savu dzīves gudrību, 
kas ir būtiska stratēģi-
jas sastāvdaļa, tomēr, 
lai gūtu labumu no šīs 
stratēģijas, virzītos uz 
labklājību, mums jāsa-
prot kā uzrakstīt projek-

tu tā, lai Eiropa būtu ieinteresēta 
mūs atbalstīt. Ja “Eiropa 2020” 
stratēģiju salīdzinātu ar augošu 
koku, kas vainagojas ar labklājī-
bu, tad tā saknes būtu izcila izglī-
tība, zinātne un komercializācija, 
savukārt stumbrs – izaugsme, 
kas ietver sevī ilgtspēju, iekļau-
šanos (integrāciju) un viedumu 
(dzīves gudrību).

Turpinājumā Laila Balgale, 
„EAPN-Latvia” valdes priekšsē-
dētāja, iepazīstināja klātesošos 
ar iedzīvotāju aptaujas rezultā-
tiem, kas veikti Rucavas un Va-

rakļānu novados. 
Aptauja tika veikta 
ar mērķi uzzināt 
iedzīvotāju vie-
dokļus par to, kas 
viņiem ir pieņe-
mams, nepiecie-
šams dzīvei Latvijā 
un kas traucē dzī-
vot. Par galvena-
jām prioritātēm, lai 
cilvēks justos droši 
un būtu laimīgs, 
tika izvirzīti miers 
un darbs, tam se-
koja ģimene kā 
vērtība, nodrošinā-
tas vecumdienas, 
atbalsts cilvēkiem 
ar īpašām vajadzī-
bām, katras per-
sonības attīstība 
un kristīgās ētikas 

ievērošana. Par galvenajiem 
traucējošajiem faktoriem tika at-
zīti - pārāk liela sava viedokļa uz-
spiešana no masu mediju puses, 
nodokļu politikas nesakārtotība, 
nesakārtota uzņēmējdarbības 
vide, nostiprinājusies birokrātija 
valstī, naudas izlietošana neat-
bilstoši sabiedrības vajadzībām, 
iecietība pret nelikumībām. 

Tēmas noslēgumā Norberts 

Snarskis izskaidroja jautājumu 
par sociālajiem partneriem, par 
to, ka valdība mūs (NVO) bieži 
uzklausa, bet reti saklausa. Lai 
sadzirdētu mūsu vajadzības, Lat-
vijas PretNabadzības Tīklam ir 
jākļūst par vienu no valdības so-
ciālajiem partneriem, kura vārds 
būtu saistošs valdībai likumu pie-
ņemšanas procesā.

Tikšanās otrajā daļā tika 
diskutēts par tēmu “Atbalsts pil-
soniskajai sabiedrībai un līdz-
tiesībai Baltijas jūras reģionā”. 
Diskusijas vadīja Baltic Project 
koordinatori Laila Balga, Lelde 
Cālīte (Sieviešu tiesību institūts, 
Latvija), Raija Hiivala un Marjat-
ta Morin (SVEFI – Zviedru-somu 
tautskola, Haparanda, Zviedrija). 
Zviedrijas kolēģes pastāstīja par 
Zviedru-somu tautskolu, kura 
tika dibināta 1973.gadā, laikā, 
kad daudzi somi pārcēlās uz dzī-
vi Zviedrijā, jo tur bija labāki dzī-
ves apstākļi un darba iespējas. 
Lielākā daļa ieceļotāju nezināja 
zviedru valodu un arī viņu izglī-
tības līmenis bija nepietiekams. 
Tāpēc radās nepieciešamība di-
bināt Zviedrijas somu tautskolu. 
Šobrīd tautskolā izglītību iegūst 
gan somi, gan zviedri. Tautskola 
ir kā alternatīva ģimnāzijai. Šajā 
mācību gadā jaunākajam skolē-
nam ir 17 gadi, vecākajam – 93! 
Izglītību cilvēki iegūst bez mak-
sas, vienīgi pašiem jāapmaksā 
mācību materiāli. 

Turpinājumā dalībnieki strā-
dāja grupās, risinot jautājumus 
par NVO projektu un sadarbības 
vajadzībām Baltijas jūras reģionā 
un ziemeļrietumu Krievijā. 

Secinājums pēc piedalīša-
nās diskusijās – mēs varam iegūt 
līdzekļus savas labklājības līme-
ņa celšanai, gan katrs individuāli, 
gan plašākā mērogā – ciems, 
pagasts, novads. Tikai - neviens 
nepienesīs mums labumus klāt. 
Mēs neko nepanāksim, ja katrs 
savā kaktiņā klusi lamāsim valdī-
bu un paudīsim savu neapmieri-
nātību ar dzīvi. Tā nemazināsies 
mūsu nabadzība un necelsies 
labklājība. Kad mēs atrodam do-
mubiedrus un apvienojamies or-
ganizācijā vai pievienojamies kā-
dai no jau esošajām NVO, kuras 
mērķis ir rast iespējas cilvēkiem, 
kas dzīvo nabadzībā un sociālajā 
atstumtībā, uzlabot savu labklājī-
bu, mūsu vārdam ir daudz lielāks 
spēks. Ja organizācijas sadar-
bojas, tās var vienoties un izvir-
zīt pamatotas prasības valdībai, 
Eiropai. Viena no šādām organi-
zācijām ir “EAPN-Latvia” (Latvijas 
PretNabadzības Tīkls). 

ATTĒLOS: uzstājas Aivars 
Lasmanis un Laila Balga.

Iveta LEIKUMA

Vides aizsardzības un reģionālās 
attī  stī bas ministrija (VARAM) iesnie-
gusi valdības koalīcijas partneriem 
jaunu administratī vi teritoriālās re-
formas koncepciju ar diviem iespē-
jamiem varianti em. Vienā variantā 
paredzot, ka esošo 110 novadu vietā 
Latvijā palikt ti kai 49-51 novads. Ot-
rajā variantā ti ek piedāvāts sākotnēji 
izveidot 29 sadarbības teritorijas ap 
nacionālās un reģionālās nozīmes 
attī  stī bas centriem, kur pašvaldībām 
būs iespēja brīvprātī gi pievienoti es.

Pagaidām Latgales novadu vadī-
tāji par labāku variantu uzskata otro 
- brīvprātī gu pievienošanos kādam 
no nacionālās nozīmes attī  stī bas cen-
triem.

Lai gan līdz jaunās reforma īste-
nošanai 2021. gadā sagaidāmas vēl 
divas pašvaldību vēlēšanas un vienas 
Saeimas vēlēšanas, ministrija iesaka 
pašvaldību vadītājiem jau laikus ap-
zināti es, ka reforma būs neizbēgama.

Ministrija atzīst, ka jaunās admi-
nistratī vās teritorijas reformas ievie-
šana prasīs nopietnu sagatavošanos, 
tāpēc jau laicīgi ti ek sāktas sarunas 
ar pašvaldībām, iedzīvotājiem un so-
ciālajiem partneriem, lai vienotos par 
labāko risinājumu.

Ar Aglonas, Dagdas un Krāsla-
vas novada vadītāju viedokļiem šajā 
jautājumā lasītāji iepazinās iepriek-
šējos laikraksta numuros. Pagaidām 
visaktī vāko pozīciju šī jautājuma iz-
vērtēšanā ieņem Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs G. Upenieks. 
Viņš ne ti kai izteica savu viedokli, 
bet arī pēc 22. oktobra domes sēdes 
presi iepazīsti nāja ar Krāslavas nova-
da deputātu viedokļiem. Sēdes laikā 
ti ka nospriests uzņemti es iniciatī vu, 
pirmajiem aicinot kaimiņu novadu 
priekšsēdētājus uz sarunām pie apaļā 
galda. 

Sapulces laikā, pirms aicinājuma 
deputāti em izteikt savu redzējumu, 
Krāslavas novada domes priekšsēdē-
tājs G.Upenieks uzsvēra, ka primā-
rajām šajā reformā jābūt iedzīvotā-
ju interesēm. Nevajadzētu pieļaut 
iepriekšējās reformas kļūdas, kad 
dažām personām, apmierinot savas 
ambīcijas un izcīnot sev novada izvei-
došanu, iedzīvotāju viedoklis daudz-
viet ti ka ignorēts. “Gaidīt 2021. gadu 
- tā būtu slikta pazīme, jo līdz tam var 
izdarīt daudz nozīmīgu lietu. Tīri poli-
ti ski es saprotu, ka tuvākajās vēlēša-
nās tas ti ks izspēlēts. Kamēr vieni cī-
nīsies par apvienošanu, otri būs pret, 
var pazust būti skākais jautājums - kas 
ti eši cilvēkiem ir labāk vai sliktāk.”

Līdzīgās domās ir arī deputāts 
Aleksandrs Jevtušoks: “Reformas gala 
rezultāts ir nozīmīgs ti em, kas vada 
reformu. Daudzi Šķeltovas iedzīvotāji 
jau iepriekšējās reformas laikā jau-
tāja, kā gadījās, ka esam pie Aglonas 
novada? Tas ti ka izlemts bez cilvēku 
viedokļu uzklausīšanas. Lēmums ti ka 
pieņemts vienpersoniski, bet nofor-
mulēts, ka tā vēlējās iedzīvotāji.”

Lai gan deputāti  atzīst, ka Krās- 
lavas novads ir pašpieti ekams, mi-
nistrijas iezīmēti e varianti , kuros ir 
apvienošanās ar Aglonas novadu vai 
sadraudzība ar abiem kaimiņu nova-
diem, ti ek uztverta pozitī vi. 

Deputāts Viktors Moisejs atzīst: 
“Principā mēs esam pašpieti ekams 
novads un domāju, ka jebkurā situ-
ācijā varam izdzīvot tāpat. Bet no ot-
ras puses, kāpēc ne? Ir ti kai normāli, 
būt atvērti em sarunās.”

Deputāte Viktorija Vengreviča 
arī atbalsta novadu apvienošanu, 
uzsverot, ka svarīgākais ir iedzīvotāju 
viedoklis. “Es kā cilvēks, kurš ilgstoši 
dzīvojis Krāslavas rajonā, vairāk atbal-
stu un saskatu pozitī vas iezīmes no-
vadu apvienošanā. Tad arī mēs būtu 
spēcīgāki. Būtu viens sti prs Krāslavas 
novads. Tā kā tas bija agrāk - Krāsla-

vas rajons. Taču apvienošanai jābūt 
pēc brīvprātī bas principa. Tāpēc jā-
runā par šo jautājumu nevis ar de-
putāti em, bet ar iedzīvotājiem, kuri 
dzīvo, vēlas dzīvot un ir palikuši šajā 
teritorijā.”

Lai gan vienā no ministriju izstrā-
dātajām kartēm visa Aglonas novada 
teritorija ir apvienota ar Krāslavas no-
vadu, Krāslavas novada deputāti  visu 
Aglonas novada teritoriju pievienoša-
nu sev nesaskata. 

Sapulces laikā ti ka noprasts, ka 
reformas rezultātā deputāti  vēlētos 
redzēt Krāslavas novada sastāvā bi-
jušos rajona pagastus - Šķeltovu un 
Grāverus. Pamatojot to ar nezūdošo 
saikni ar Krāslavu - veselības aprūpē, 
sabiedriskā transporta nodrošināju-
mā, izglītī bas iestāžu izvēlē, kultūras 

jomā utt .  
“Uz VSAA šie pagasti  brauc uz 

Krāslavu. Ģimenes ārsti  daudziem ir 
Krāslavā. Pāris gadus atpakaļ Aglonas 
novads pieņēma lēmumu, ka visi no-
vada iedzīvotāji saņem pakalpojumus 
Preiļu poliklīnikā, taču kā lai šķeltovie-
ti s apmeklē Preiļus, ja uz turieni nav 
ti ešā reisa?”

Deputāte Viktorija Lene atzīst, 
ka ar šiem pagasti em nav zudusi sa-
darbība arī kultūras jomā. “Daudzi at-
zīst un saka, ka būtu labi, ja mēs būtu 
atkal Krāslavas sastāvā. Vienalga lielā-
kā daļa brauc pie mums uz Krāslavu. 
Senās taciņas nav aizmirstas gan no 
Dagdas, gan no Aglonas puses.”

Savukārt deputāts Jāzeps Dob-
kevičs savā argumentācijā pieminēja 
Grāveru un Šķeltovas pagastu vēstu-
riskās mentalitātes atšķirības un ne-
spēju šo sešu gadu laikā adaptēti es 
jaunajā novadā. “Uzņēmēji saka, ka 
mēs tur esam pilnīgi sveši. Un mēs 
to saprotam. Aglonā ir latviska vide. 
Grāveri un “Šķeļteņi” nav ti k latviski. 
Tie bija mūsu bērni, kurus savā laikā 
gan audzinājām, gan mācījām.”

Sapulces laikā ti ka analizētas 
arī iepriekšējās reformas negatī vās 
iezīmes, ar kurām ikdienā jāsastopas 
Grāveru un Šķeltovas iedzīvotājiem 
pēc to pievienošanas Aglonas no-
vadam. V. Moisejs akcentē, ka “No-
darbinātī bas aģentūrā šie pagastu 
potenciālie bezdarbnieki un darba 
ņēmēji uzskaitē ir Krāslavas fi liālē, 
taču visi potenciālie darba devēji no 
šiem pagasti em, kas varētu piedāvāt 
darbu, ir Preiļu fi liāles uzskaitē. Rodas 
dažāda veida sarežģījumi. Protams, 
viņi cenšas tos risināt, bet savas neēr-
tī bas tas rada.”

Par to, ka jaunajai reformai jā-
gatavojas laicīgi, vizuāli liecina spilgts 
piemērs infrastruktūras sakārtošanas 
jomā.

Nesen Krāslavu apmeklēja Sa-
ti ksmes ministrs. Vizītes mērķis bija 
iepazīti es ar ceļu stāvokli novadā un 
apzināt vēlmes noteiktu ceļa posmu 
uzlabošanā. Ja pieņem varbūtī bu, 
ka Šķeltovas pagasts varētu būt pie-
vienots Krāslavas novadam, tad jau 
laicīgi jādomā par ceļa sakārtošanu 
līdz Krāslavai, atzīsts G. Upenieks. 
Pie tuvredzīgas saimniekošanas var 
izveidoti es tāda situācija, ka Aglonas 
novads kā stratēģiju izvirza uzlabot 
ceļu Aglona - Šķeltova, bet pēc pāris 
gadiem iedzīvotāju plūsma virzīsies 
uz Krāslavu, kur ceļš nebūs uzlabots. 
Tāpēc laicīgi jādomā, kā racionāli iz-
lietot novada budžeta līdzekļus, lai no 
vadītāju saimnieciskās tuvredzības 
vēlāk neciestu iedzīvotāji. 

Turpinājums 4.lpp.

Krāslavas deputātu viedoklis
par reģionālo reformu 
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Ikviens ir dzimis savai 
sirdslietai, un laimīgi ir tie, kas 
atrod sevi. Arī es pats mīlu savu 
profesiju - par to bezgalīgo skrē-
jienu, kad dzīve piedāvā tādus 
tematus, kuru dēļ galva grie-
žas riņķī. Un tikšanās ar avīzes 
raksta varoņiem pēc vairākiem 
gadiem ir jau ierasts un priecīgs 
notikums. 

Ar šo apbrīnojamo cilvēku 
- Pjotru Hudobčonoku - liktenis 
mani saveda nemierīgajos deviņ-
desmitajos gados. Negaidīto pār-
maiņu, trūkuma slogs – smags 
pārbaudījums ar vienīgo glābiņu - 
aktīvā darbībā. Tolaik es, būdams 
“Ezerzemes” korespondents, sa-
ņēmu aicinājumu sagatavot raks-
tu republikas mēroga nedēļas 
laikrakstam “Baltijas Zeme”, kurā 
pirms diviem desmitiem gadu arī 
parādījās publikācija ar nosau-
kumu “Burvju šķīvis”. Nākamā 
tikšanās notika Krāslavā – Latvijā 
dzīvojošo baltkrievu mākslinieku 
darbu nesenajā izstādē. Talantī-
gais mākslinieks no Daugavpils 
ne tikai atpazina mani, bet arī 
uzdāvināja savu krāšņo albu-

mu. Tāpēc mans pienākums ir 
pastāstīt par viņu “Ezerzemes” 
lasītājiem, neaizmirstot par vi-
siem īpatnējiem sīkumiem. Kād-
reiz savā publikācijā par Pjotru 
Hudobčonoku es rakstīju, ka ar 
savu atklājumu viņš no sākuma 
pārsteidza pasauli, bet pēc tam 
ieguva popularitāti arī savā dzim-
tenē. Viņa unikālie darbi atrodami 
muzejos un privātajās kolekcijās 
Vācijā, Francijā, Spānijā, Portu-
gālē, Maltā, kur Pjotrs Hudobčo-
noks piedalījās visprestižākajās 
izstādēs. Latgales mākslinieka ar 
baltkrievu saknēm personālizstā-
de notika Rīgas galerijas “Rol-art” 
zālē, kuru apmeklēja ap simt tūk-
stošiem cilvēku. 

Pjotra Hudobčonoka izgudro-
jums ir apjomīga lubu bildīte. Tā 
ir skulptūras un glezniecības sin-
tēze, bet par pamatu visbiežāk 
tiek izmantots keramikas šķīvis. 
Mākslas zinātnieki atzina, ka šim 
Hudobčonoka izgudrojumam nav 
analoga. Gleznainība, saikne ar 
reālo dzīvi, labvēlīgs humors - 
šāds ir savdabīgā meistara rado-
šais rokraksts. Apmeklējot viņa 

pirmās izstādes Rīgā un Daugav-
pilī, es uzprasījos ciemos. Un uz 
visu mūžu iegaumēju viņa vārdus: 
“Tu esi pirmais žurnālists, kam es 
atļāvu pārkāpt savas darbnīcas 
slieksni.” 

Pjotrs ir dzimis strādnieku ģi-
menē un jau no bērna kājas izjuta 
plastilīna siltumu. Bet skolas ga-
dos viņš sapņoja kļūt par vēstur-
nieku. Mūsu paaudze brīvības un 
patstāvības meklējumos centās 
aizbraukt tālāk no vecāku mājas, 
kam palīdzēja arī Padomju Sa-
vienības neaptveramie plašumi. 
Piemēram, mani romantikas vēji 
aiznesa uz Aizvolgas mežiem, 
bet mans vienaudzis Pjotrs Hu-
dobčonoks izvēlējās mākslas 
skolu Ļvovā. Šo astotās klases 
skolēna ceļojumu var uzskatīt par 
rakstura audzināšanu, jo viņam 
nācās izturēt nežēlīgu konkurenci 

- uz vienu vietu pretendēja ducis 
abiturientu! Tur viņš pirmo reizi 
saskārās ar tā saucamo dzīves 
prozu, kad viņu apzaga un atstāja 
bez kapeikas. Bet senās mākslas 
skolas sienās patiešām mājoja 
mūzas - savulaik tur atradās sla-
venā Krakovas Akadēmijas fi liā-
le. Četri mācību gadi dekoratoru 
un noformētāju nodaļā attīstīja 
viņa garīgo pasauli. Arī armijā vi-
ņam paveicās būt par noformētā-
ju un pat projektētāju. Viņš izstrā-
dāja virsnieku un kareivju klubu 
un kafejnīcu dizainu. 1968. gadā 
nokļuva dumpīgajā Čehoslovāki-
jā, kur savām acīm redzēja reālo 
vēstures mācību stundu. Atgrie-
žoties dzimtajā Daugavpilī, vadīja 

mākslinieku brigādi rūpnī-
cā “Elektroinstruments”. 
Mākslinieka noformētāja 
amats deva iespēju piln-
veidoties un paplašināt 
diapazonu - ciļņošana, 
kolāžas. Viss jaunais viņu 
aizrāva. Pēc kāda laika 
viņš atkal atgriezās sa-
dzīves pakalpojumu kom-
binātā, kur uzsāka savu 
profesionālo karjeru. Ap-
precējās, bet 1975. gadā 
pirmo reizi piedalījās Dau-
gavpils mākslinieku jubi-
lejas izstādē kopā ar Lat-
vijas Mākslas akadēmijas 
absolventiem. Interesanta 
sagadīšanās: no vernisā-
žas pazuda divi darbi, un to abu 
autors bija Pjotrs Hudobčonoks. 
Šāda negaidīta tautas atzinība. 

Garlaicīgs noformētāja darbs 
un visai pieticīgais atalgojums 
dvēseli nesildīja, arī dzīvesbiedre 
ieteica pārkvalifi cēties par šoferi, 

kuri vairāk pelna. Un tad Pjotram 
uzsmaidīja fortūna – viņš saņēma 
piedāvājumu strādāt celtnieku kul-
tūras pilī. Teātra mākslinieks - tā 
bija daiļrades brīvība un pašatklās-
mes iespējas. Līdztekus tam parā-
dījās pasūtījumi, kas bija saistīti ar 
dievnamu noformējumu. Dagdas 
katoļu baznīcas altāra restaurāciju 
priesteri novērtēja augstu, tā parā-
dījās stabila iespēja piestrādāt. Bet 
tālāk, kā teica mākslinieks, “mani 
nodeva no vienas baznīcas citai”. 
Kad sabruka Padomju Savienība, 
Pjotrs Hudobčonoks jau zināja, ar 
ko nodarbosies, un uzsāka perso-
nīgo mākslas eksperimentu. Viņa 
unikālo apjomīgo šķīvju pirmā ko-
lekcija ieguva atzinību Francijā, 

Ruānas pilsētā, panākumi turpi-
nājās arī Portugālē un Itālijā. Ta-
gad, apkopojot savu radošo ceļu, 
mākslinieks var teikt, ka ceturksni 
gadsimta viņa personīgajā žanrā 
ir radīts vairāk nekā pustūkstotis 
unikālu darbu, kas piedalījās ap 
divdesmit prestižākajās izstādēs. 
Deviņdesmito gadu beigās sākās 
piecgadīgs cikls, kad viņš piedalī-
jās Maskavas ekspozīcijās. Autora 
albumā ir redzamas Latvijas māks-
linieka Pjotra Hudobčonoka foto- 
grāfi jas ar Staņislavu Govoruhinu, 
Vladimiru Žirinovski, Leonīdu Ja-
kuboviču. Valdības līmenī Daugav-
pils mākslinieka darbi tika uzdāvi-
nāti Mārgaretai Tečerei, Fransuā 
Miterānam... Tikai ieguvis populari-
tāti ārzemēs, Pjotrs Hudobčonoks 
sāka organizēt savas izstādes arī 
dzimtenē. Zīmīgs ir tas fakts, ka 
viņa pirmā ekspozīcija Rīgā notika 
tajās pašās telpās, kur norisinājās 
Krāslavas otas meistara Eduarda 
Pustovoitova darbu izstādē, tikai 
blakus zālē. 

Radošais diapazons ir ļoti 
plašs - sadzīves ainiņas, pasaku 
motīvi, vēsturiskie un Bībeles si-
žeti. Pjotra Hudobčonoka “šķīvī-
ši” pārsteidza mani ne reizi vien, 
taču rudens vernisāžā, kas notika 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā, piedalījās tikai daži darbi.  

Cerēsim, ka agri vai vēlu 
Krāslavā tiks atklāta Pjotra Hu-
dobčonoka mākslas darbu eks-
pozīcija, jo viņa darbi vienkārši ir 
jāredz, jo tiem līdzīgu nav... 

“Pašlaik gatavoju darbu sē-
riju, kas ir veltīta Dvinskai 20. 
gadsimta sākumā. Par fonu kal-
po ēkas, kuru pašlaik vairs nav. 
Mana iecere ir divpadsmit glez-
nas,” atzīstas autors, kas ļoti mīl 
savu pilsētu. 

Aleksejs GONČAROVS 

Pēc divdesmit gadiem

Divas lappuses no autora albuma. 

„Nevienlīdzīgas laulības” - no Latvijā 
dzīvojošo baltkrievu mākslinieku 
darbu ekspozīcijas. 

Pjotrs Hudobčonoks Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
izstāžu zālē. 

Ar muzeja krājumu glabātāju Allu Lomanovsku.

Turpinājums. Sākums 3.lpp.
Vēl vairāk šo pagastu pievieno-

šanu Krāslavas novadam deputāti  
saskata pēc Aglonas novada priekš-
sēdētājas H. Streiķes paustajiem vie-
dokļiem presē, saskatot Aglonas no-
vada nākotni Daugavpils vai Rēzeknes 
novada sastāvā.

Deputāts Jānis Tukāns šo pagas-
tu nākotni neredz kopā ar Daugavpili 
vai Rēzekni. “Domāju, ka šajā situā- 

cijā liela daļa Šķeltovas un Grāveru 
iedzīvotāju vēlētos būt pie Krāslavas 
novada, nevis Rēzeknes vai Daugav-
pils. Tas gan būtu ļoti  dīvaini.”

G.Upenieks, izvērtējot karti , 
neizslēdz varbūtī bu, ka Aglonas pa-
gasts droši vien pie Krāslavas novada 
nepievienosies. Tāpat arī Kastuļinas 
pagastu viņš saskata vairāk kā Dagdas 
novada sastāvdaļu. Tāpēc Aglonas 
novada teritorijā pēc Krāslavas depu-

tātu viedokļu izteikšanas un provizo-
riskās teritorijas sadales paliks viens 
ciems - Aglona, kas vēsturiski bija 
piederīgs Preiļu rajonam. Un līdz pat 
šodienai starp tām daudzās jomās ir 
ciešas saites.

Sapulces laikā Krāslavas nova-
da mērs un deputāti  asas piezīmes 
un savu neapmierinātī bu raidīja 
Aglonas novada priekšsēdētājas H. 
Streiķes virzienā par nekorekti em ap-

galvojumiem masu saziņas līdzekļos. 
Uzskatot, ka jaunajā kartē iezīmētā 
draudzība ar Krāslavas novadu ir ne-
perspektī va sakarā ar to, ka Krāslavā 
nav ne banku, ne valsts iestāžu - 
Valsts ieņēmuma dienesta, VSAA, ne 
poliklīnikas.

Lai kāds arī būtu novadu ap-
vienošanas mehānisms, tam neva-
jadzētu darboti es uz ti k rupjām “ne-
precizitātēm”. Tika noskaidrots, ka 
Krāslavā ir gan banka, gan poliklīnika 
un slimnīca, gan arī Valsts ieņēmumu 
dienesta klientu apkalpošanas centrs 
un VSAA klientu apkalpošanas centrs, 
kuru līdz šim apmeklē daļa Aglonas 
novada iedzīvotāju no Šķeltovas un 
Grāveru pagasti em. 

Sekojot līdzi masu medijos iz-
teiktajai informācijai, māc bažas, ka 
šāda informācija ti kšanās reizēs varē-
tu ti kt pasniegta arī novada iedzīvotā-
jiem. Šāda situācija nekādā gadījumā 
nebūtu pieļaujama. Iedzīvotājiem, 
veidojot savu viedokli un nostāju, 
būtu jābalstās uz pati esiem fakti em.

Lielākie cietēji reformu rezultātā 
ir iedzīvotāji, kuriem jau tā ir grūti  cī-
nīti es par izdzīvošanu, jāpacieš valsts 
“politi sko spēļu” sekas un jautājumu 
risināšanā jāklīst pa neprasmīgi izvei-
dotajiem valsts iestāžu labirinti em. 

Kad ti esa ir vienā pilsētā, Zemes grā-
mata otrā, lauksaimniecības departa-
ments vēl citā..., mežniecība vēl citā... 
Lai arī ar jaunās reformas ieviešanu 
valsts vēlas sakārtot šo valsts iestā-
žu izvietošanas haosu, tā vien liekas, 
ka formāli būsim spiesti  atgriezti es 
pie vecās rajonu sistēmas. Ne tāpēc, 
ka nemākam Latvijā izveidot neko 
jaunu, bet tāpēc, ka nav jāizdomā 
jauns ritenis, ja kādreiz tas jau bija 
izdomāts. Sevišķi, ja par šo “nekā” 
izdomāšanu maksā nodokļu maksā-
tāji. Ja vecajā rajonu sistēmā iestāžu 
darbībai ti ktu iepludināti  ti e līdzekļi, 
kas ti ka izlietoti  novadu veidošanai, 
celtos ne ti kai sniegtā pakalpojuma 
kvalitāte, bet arī ti ktu ietaupīti  ie-
dzīvotāju laika, naudas un veselības 
resursi. Kaut kas tajās reformās nav 
pārdomāts līdz galam. 

Krāslavas novada deputāti  uz-
skata, ka jaunajai novadu izveidei jā-
balstās uz brīvprātī bas principa un ar 
iedzīvotāju līdzdalību galīgā lēmuma 
pieņemšanā. 

Kāds viedoklis par Krāslavas de-
putātu viedokļiem ir Grāveru un Šķel-
tovas pagasta iedzīvotājiem, lasiet 
nākamajā numurā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Krāslavas deputātu viedoklis par reģionālo reformu 
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Ārā bija samērā drēgns laiks. 
Sarma gūlās uz zaļās zāles un 
krāsainajām kļavu lapām. Mēs 
apbruņojušies ar grābeklīšiem, 
atkritumu maisiem un siltu tēju de-
vāmies ceļā. Ceļš veda uz netālo 
Persteņa ezeru, 
vietu, kas ir ie-
mīļota daudziem 
pilsētniekiem kā 
vasaras, tā arī 
ziemas mēne-
šos.

Domāt un 
darīt labus dar-
bus – tas bija 
mūsu mērķis. 
Bērni centīgi 
strādāja – savā-
ca lielu atkritumu 
maisu, tika pār-
runāts, cik slikti ir 
mētāt atkritumus 
un darīt citus kai-
tējumus dzīvnie-
kiem un dabai.

Tika apska-
tīti ūdens putni, 
nosaukti nosaukumi, tika runāts 
par to izskatu un paradumiem. 
Bērni atzīmēja, ka gulbji ir līdzīgi 
ciparam 2. Un, patiešām, ne tikai 
grupā varam runāt par krāsām, ci-
pariem u.c. lietām, bet gan daba ir 

vislabākais skolotājs. Bērni baroja 
ar līdzpaņemto baltmaizi gulbjus 
un pīlītes. Tas bija neizsakāms 
prieks.

Pēc nelielas atslodzes bērni 
grāba lapas – kļavu un ābeles, 

un turpināja darīt patiešām labus 
darbus.

Mūsu darbs tika padarīts un 
mēs apsēdāmies pie lielā galda, 
kur baudījām siltu tēju ar līdzpa-
ņemtajām sviestmaizēm. Prieks 

bērnu acīs par padarīto darbu bija 
neizsakāms! Arī vakarā vecāki no 
bērniem dzirdēja stāstus par inte-
resanti pavadīto dienu.

Ļoti būtiski, lai labo darbu 
tēma netiktu apspriesta tikai vie-

nu dienu vai vienu nedēļu gadā. 
Labus darbus un labus vārdus ir 
jāmācās teikt un darīt ik dienu, 
uzskata vecākās grupas “Ežuki” 
skolotājas Inga Barševska un 
Iveta Solima.

Labo darbu diena

Cilvēks neizvēlas laiku, kurā 
dzīvot. Un es gribu dalīties atmi-
ņās par saviem skolas laikiem.  

Kalniešu skolā es nokļuvu 
pagājušā gadsimta 60. gadu sā-
kumā, uz turieni mani pārvilināja 
skolotājs K. Blaževičs, kurš pa-
vizināja mani ar savu automobili 
“Pobeda”. Savu bērnību atceros 
ļoti labi. Līdz skolai bija jāiet 5 
kilometri, tāpēc no vēla rudens 
un līdz pavasara sākumam es 
dzīvoju skolas internātā. Ciema 
padomes priekšsēdētāja Anna 
Spalve 1964. gada 27. februā-
ra avīzes “Komunisma Ausma” 
rakstā “Atjēdzieties!” aprakstīja 
mūsu ģimenes dzīvi tajā lai-
ka posmā. Avīze bija pieejama 
vispārējai aplūkošanai mūsu 
skolā, un man, pusaudzim, bija 
ļoti sāpīgi skatīties uz to, jo tajā 
tika kritizēta mūsu lielās ģime-
nes dzīve, kā arī minēti fakti par 
mana tēva Kazimira it ka necie-
nīgo uzvedību. Nočiepu avīzi un 
saglabāju to, un tagad, nemaz 
nedomājot par aizvainojumu, gri-
bu pastāstīt par tā laika priekiem 
un grūtībām. Bet tā pilnā valsts 
apgādība, kas atbilstoši raks-
tītajam avīzē, mums, bērniem, 
īstenībā bija aiz matiem pievilkts 
fakts. 

…Agri no rīta mūsu inter-
nātā ienāca pavāre Taisa Kirilo-
va un sāka vārīt ūdeni, ko mēs 
vakarā atnesām no skolas akas. 
Ņemt vārīto ūdeni mēs varējām 
jau pēc astoņiem rītā. Ielicis tajā 
divus cukura gabaliņus un apē-
dis maizes gabalu ar margarīnu, 
ko nopirku par rubli, kuru tēvs 
deva visai nedēļai, es gāju uz 
pirmo stundu. Mācību priekš-
metu bija daudz, uzdevumu arī, 
un pirms pusdienām man jau 
izsalkuma dēļ sākās nelabums. 
Pusdienās, apēduši zupas šķīvi 
ar maizi skolas jaunajā ēdnīcā, 
mēs atkal gājām uz stundām. 
Tajos laikos mācīja prasmīgi un 
pienācīgi. Veselas paaudzes 
tika audzinātas, izmantojot krie-
vu klasiku. Zināšanas, kuras sa-
glabājās mūsu smadzenēs, kas 
nebija piebāztas ar visvisādiem 
“dubļiem”, turpmākajā dzīvē pa-

līdzēja man saglabāt tikumību, 
bet krievu valodas stundās, ko 
pasniedza skolotāja Natālija Ti-
hanova, es tik labi iemācījos sin-
taksi, ka pat tagad visu atceros 
un pamanu kļūdas, ko pieļauj TV 
ziņu raidījumu vadītāji.  

…Stundu pēc dienas nodar-
bībām dežūrējošā pedagoga uz-
raudzībā visi skolēni, kas dzīvoja 
internātā, pildīja mājas darbus. 
Aptuveni septiņos vakarā mēs 
atkal gājām uz ēdnīcu, lai apēstu 
to, kas palika no pusdienu zupas 
vai kāpostu zupas, bet tas bija 
reti. Un tad pavāre Taisa Kirilova 
atkal deva mums vārītu ūdeni. 
Tādi jēdzieni kā otrais ēdiens vai 
tējas uzlējums neeksistēja vispār. 
Pēc trūcīgām vakariņām 
visi draudzīgi jau tumsas 
aizsegā ņēma zirgvilkmes 
ragavas un vilka tās uz lie-
lo kalnu aiz Ivanovu mājas, 
kur varēja pavizināties. De-
viņos vakarā uz palaga, kas 
tika piestiprināts pie mūsu 
guļamistabas sienas, pe-
dagogi rādīja diafilmu, bet 
mēs pēc kārtas aizgūtnēm 
lasījām tekstu zem attēla. 
Noskatījušies pasaku, pil-
ni jauku iespaidu, jo labais 
vienmēr uzvarēja ļaunumu, 
mēs gājām gulēt. 

…Jauna diena kā pa-
rasti sākās ar vārīto ūdeni 
bez uzlējuma un ar to, kas 
palicis no maizes, cukura 
un margarīna. Ar nepacie-
tību mēs gaidījām ceturt-
dienu, kad atnāca tēvs un atne-
sa man, māsai Terēzei un brālim 
Pjotram pa 20 kapeikām, lai mēs, 
sametot savu naudiņu, piepirktu 
vēl cukuru vai maizi, vai margarī-
nu. Pensiju tajos laikos vēl nebi-
ja, naudas tēvam nebija, bet viņš 
bija kasieris katoļu baznīcā. Tās 
kapeikas, ko ziedoja draudzes 
locekļi, viņš glabāja mūsu mājā, 
un viņam bija iespēja “aizņem-
ties”, lai pēc tam visu atdotu. Labi 
atceros, ka monētas bija ietītas 
papīrā, uz kura bija rakstīts – “pa-
ņemts 60 kap.” 

Tolaik visi, ne tikai mūsu 
daudzbērnu ģimene, dzīvoja na-

badzīgi, bet draudzīgi un jautri. 
Atceros tēva vārdus: “Kaut nebū-
tu kara!” Cilvēkiem nebija gandrīz 
nekāda īpašuma, bet visi mācē-
ja priecāties arī par mazumiņu. 
Pašlaik nevienu ne ar ko vairs 
nepārsteigsi, taču visi čīkst un 
sūdzas. Skolā centās ieaudzi-
nāt strādīgumu, arī mājās man 
bija tiesības apsēsties un izpildīt 
mājas darbus tikai tad, kad bija 
sagatavoti pieci žagaru saišķi. 
Mācīja palīdzēt un cienīt gados 
vecus cilvēkus, es stiepu somu 
ar rudu, sadrupušu Hruščova 
kukurūzas maizi ne tikai sev, bet 
arī sirmgalvim - kaimiņam Anto-
nam Kosačam. Vasarā obligāti 
strādājām kolhozā, ogojām un 

lasījām ābolus Raudovišķos. Ar 
visu klasi gājām meklēt tikko pa-
rādījušās Kolorādo vaboles, par 
vienu vaboli deva 1 rubli. Vācām 
makulatūru un metāllūžņus, pēc 
tam kravas automašīnas GAZ 51 
kravas kastē braucām ekskursi-
jā.  

Obligāta bija arī fizkultūras 
stunda. Un cik priecīgi mēs bi-
jām, ja Vasiļs Boļšakovs atļāva 
ar slēpēm, kas bija piestiprinātas 
pie kirzas zābakiem, iebraukt 
mājās.  

Mūs audzināja būt patriotis-
kiem. Vai tad var teikt labāk nekā 
Nikolajs Ostrovskis, ka pats dār-

gākais, kas pieder cilvēkam, ir 
viņa dzīve.  

Taču par lielu nožēlu baz-
nīca un saviesīgā vara nebija 
konsolidētas. Cenšoties dot visu 
prātam un ķermenim, mūs ap-
zaga garīgi. Dievs - Visa Esošā 
Radītājs - tolaik bija ārpus liku-
ma, un mūs, ticīgo tēvu “fanā-
tiķu” bērnus, skolā izzoboja ne 
tikai vienaudži, bet arī apspieda 
audzinātāji. Tajos laikos cilvēki 
vienādi lepojās gan par uzbūvē-
tu fermu, gan par izpostītu diev-
namu. Lai piedod mani mans mi-
rušais tēvs, ka es nosaucu viņu 
par fanātiķi, bet es labi atceros to 
milzīgo buldozeru, ko varas pār-
stāvji atdzina pie Indricas baznī-

cas tālajā 1959. gadā ar mērķi 
izdemolēt sētu un dievnamu. 
Tikai pateicoties tādiem apsēs-
tiem cilvēkiem kā mans tēvs un 
vēl Petaško, Kligulis, Račko, Ko-
zlovskis, kuri draudēja, ka apgul-
sies zem kāpurķēdēm, jo sargāja 
šo dievnamu, buldozers neizkus-
tējās ne no vietas. Divas naktis, 
apsedzoties ar apvalku, gulēju tur 
arī es, kut gan vēl joprojām nesa-
protu, ar kādu mērķi pieaugušie 
toreiz paņēma mani līdzi.  

…Bet turpināšu par skolu. 
Katru pirmdienu ticīgo bērni, kuri 
iepriekšējā vakarā bija baznīcā, 
stāvēja iepretim skolai līnijā, kur 

mūs regulāri pamācīja, ka Die-
va nav un nevar būt, ka mēs ar 
saviem gājieniem uz baznīcu ap-
kaunojam visu skolu. Regulāru 
kontroli baznīcā nodrošināja sko-
lotāji. Es tajā līnijā stāvēju pastā-
vīgi, jo piekalpoju priesterim Sta-
ņislavam Zdanovskim un zināju 
visu dievkalpojuma gaitu latīņu 
valodā, bet lūgšanu “Priecājies, 
Jaunava Marija!” latīņu valodā at-
ceros līdz šai dienai. 

…Sekmīgi nokārtojot 8. kla-
ses eksāmenus 1966. gadā, es 
netiku uz izlaiduma pasākumu, jo 
nebija mums to trīs rubļu, ko sa-
vāca no katra absolventa, lai uz-
klātu bērniem galdu. Otrajā dienā 
tomēr nenoturējos un atnācu uz 

savu skolu, kur nemākulīgi 
pāris reižu nodejoju ar savu 
klasesbiedreni Vaļu Kaske-
viču, kura man ļoti patika. 
Par to, ka biju ticīgs cilvēks, 
es saņēmu no klases audzi-
nātāja Konstantīna Blaževi-
ča sliktu raksturojumu, kuru, 
lai vieglas viņam smiltis, di-
rektors Vasiļs Kiseļovs pēc 
mana tēva, arī kara invalī-
da, lūguma pārrakstīja. Kaut 
gan es, būdams pieradināts 
pie darba un audzināts par 
patriotu, kopā ar klasesbied-
ru Antonu Samuli 15 gadu 
vecumā paliku strādāt dzim-
tajā kolhozā, es biju ļoti prie-
cīgs par šo raksturojumu, ko 
ar grūtībām, bet godīgi uz-
rakstīja ar savu lauzto roku 
mans iemīļotais vēstures 

skolotājs Vasiļs Kiseļovs.  
Lūk, tā mēs mācījāmies, dzī-

vojām un lūdzāmies tajos grūta-
jos laikos pirms 50 gadiem.  

Ja mans raksts būs intere-
sants avīzes (esmu tās pastā-
vīgais abonents) lasītājiem, es 
varētu turpināt publicēt savas at-
miņas par dzīvi dzimtajā kolhozā 
“Daugava” un par to, kā man no-
derēja raksturojums, lai es varētu 
iestāties Zilupes 24. profesionāli 
tehniskajā skola, kas ietekmēja 
visu manu turpmāko dzīvi. 

Josifs BLAŽEVIČS

Kalniešu skola pirms 50 gadiem Kā tas bija 

Kārtējā vēlētāju tikšanās ar 
pašvaldības amatpersonām no-
tika mūzikas skolas mikrorajonā, 
uz iedzīvotāju jautājumiem atbil-
dēja Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, slimnī-
cas galvenais ārsts Aleksandrs 
Jevtušoks un dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas speciālists 
Valdis Maļkevičs. 

Tika apspriests plašs prob-
lēmu spektrs, gan tās, kuras tika 
minētas jau iepriekšējās sapul-
cēs, gan visaktuālākie jautājumi. 
Piemēram, atkritumu izvešanas 
tarifu sakārtošana – ņemot vērā 
iedzīvotāju skaitu, rēķini par elek-
troenerģiju koplietošanas telpās, 
par kāpņu telpu sakopšanas kār-
tību un suņu izvešanu pastaigā. 
Kā arī par turpmāko iespējamo 
rīcību siltuma zudumu samazinā-
šanai trasēs, par daudzdzīvokļu 

māju pagalmu teritorijas labiekār-
tošanu. Tika nosauktas konkrētas 
adreses, kur dzīvo pensionāri un 
invalīdi, kas nav spējīgi nodroši-
nāt kāpņu telpu sakopšanu, ta-
gad ir nepieciešams meklēt da-
žādus šīs problēmas risināšanas 
variantus. Jau ne pirmo reizi tika 
runāts par skolēnu drošas pārvie-
tošanas nosacījumiem pa Raiņa 
ielu, kur ir jāuzstāda norobežoju-
ma barjeras, un par to, ka ir ne-
pieciešams atjaunot ietves uz tilta 
pāri Jāņupītei. Klātesošie izteica 
priekšlikumu - veikt avota ūdens 
analīzi Siena ielā, no kurienes 
ņem ūdeni daudzi krāslavieši un 
izmanto to kā dzeramo ūdeni. 

Kā parasti šo savstarpēji 
svarīgo tikšanos vadīja Krāsla-
vas novada pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs Edmunds Gekišs. 

Aleksejs GONČAROVS 

Vitāli svarīgas problēmas 

Indricas baznīca Kalniešu pagastā
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Laika periodā no 23.10.2015. līdz 
30.10.2015. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 49 notikumi. Būtiskākie:
•	 24. oktobrī Ezernieku pagastā, c. Ezer-

nieki, no SIA “Tenisa klubs” telpām tika 
veikta dažādu instrumentu un citu man-
tu zādzība. Tika uzsākts kriminālpro-
cess, notiek izmeklēšana.

•	 26. oktobrī Krāslavā, Aronsona ielā, jau-
nietim, piedraudot ar fizisku izrēķināša-
nos, nezināma persona nolaupīja naudu 
- 11,60 eiro. Vainīgā persona tika no-
skaidrota - 1990.g vietējais iedzīvotājs.

•	 28. oktobrī Krāslavas policijā griezās 
Piedrujas pagasta iedzīvotājs, kurš ne-
gaidīti konstatēja, ka uz viņa vārda tika 
noformēti 3 “ātrie“ kredīti. Par doto faktu 
tika uzsākts kriminālprocess un noskaid-
rota persona, kurai cietušais lētticīgi uz-

ticēja savas bankas konta rekvizītus un 
internetbankas piekļuves kodus. Izmek-
lēšana turpinās.

•	 29. oktobrī Dagdas iecirknī tika uzsākts 
kriminālprocess par to, ka A/S “Sadales 
tīklu” darbinieki konstatēja kādā mājā, 
Brīvības ielā Dagdā, iejaukšanos elek-
troenerģijas komercuzskaites mēra-
parātu darbībā, ar nolūku radīt iespēju 
patvaļīgi patērēt elektroenerģiju. Notiek 
izmeklēšana.

•	 29. oktobra agrā rītā, Kalniešu pagasta 
Novikos aizdegās dzīvojamā māja. Pēc 
ugunsgrēka lokalizācijas tika noskaid-
rots, ka gājis bojā mājas iemītnieks - 
1960.g. dzimušais B.

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.05 Selfridžs
13.20 Mia un es
13.50 Kas te? Es te! 
14.40 Saknes debesīs
15.10 Maklauda meitas
18.00 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
23.15 Ziņas
23.30 Midsomeras slepkavības
1.25 1:1
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Kamerūna
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 23.05 Alpu dakteris 

10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00 Vakars. Pietura. Jasmīns
13.40, 5.00 LTV – 60
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 100 līdz 100
19.05 PČ atlases spēle handbolā
21.00 Jukonas skartie
22.00 Latviešu jaunie režisori
23.55 Ceļojums apkārt pasaulei
0.30 Tūrists manā ciltī

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados

6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.45 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.05 Dzintara dziesmas
12.05 Mf. Glābjot Medisoni
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Bērni un vecāki
15.40 1.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Bruklinas taksis
22.15 Mf. Šakālis
1.05 Nikita
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 12.05, 5.40 Ņujorkas karalis 
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Bruņurupuči nindzjas 
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvadrāt-
biksis 
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis
10.00 Motīvs? 
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 2.10 Pasaules stingrākie 
vecāki
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.50, 1.40 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.40 Vikingi 

23.40 Elites vienība SAFE
0.40 Zem kupola
3.00, 5.00 NCIS. Izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
6.40 17.35, 2.40 Māja 2
7.35 Laiks piedzīvojumiem 
8.30 Randiņš ar zvaigzni
9.50, 14.10 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
11.00, 15.30 Comedy Batls
12.05, 16.35 Zaicevs+1
13.10, 19.55 Anželika
18.40, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interneta afēristi
22.10 Mf. Liktenīgais pagrieziens 
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3. novembrī Ir iemesls!

Pasaulē nebūs tik viegli atrast cilvēku, 
kuram nebūtu pazīstama firmas “Adidas” 
produkcija. Sporta apavi, apģērbs, aksesu-
āri, kurus no sākuma rotāja trīslapu lilija, 
pēc tam trīsstūris, ko veido trīs īsas strī-
pas, bet tagad - trīs stūri aplī... Šīs slave-
nās kompānijas nosaukums atšifrējams ļoti 
vienkārši - Adi (saīsināts no Ādolfa) un Das 
(Daslera uzvārda sākums). Zīmols ir radies 
pēc Otrā pasaules kara. Bet Dasleru sporta 
apavu vēsture sākusies 1918. 
gadā... 

Ādolfs Daslers ir dzimis 
lielā un draudzīgā ģimenē. 
Tēvs bija maiznieks, māte – 
veļas mazgātāja. Dēls - liels 
fantazētājs un jokdaris. Pēc 
Pirmā pasaules kara, kad 
Ādolfam bija 18 gadi, visa Da-
sleru ģimene bija sapulcēju-
sies, lai pieņemtu lēmumu pār 
to, kā dzīvot tālāk. Konditoreja 
un veļas mazgātava ienāku-
mus vairs nenesa. Apkārt val-
dīja posts un nežēlīga krīze. Cilvēki nemaz 
nedomāja par kūkām, arī veļu mazgāja 
paši... Dasleri atcerējās par ģimenes lietu 
– vairākas viņu senču paaudzes nodarbo-
jās ar kurpnieka amatu. Ādolfs, izmantojot 
velosipēdu, izdomāja viltīgu mašīnu, kas 
palīdzēja apstrādāt ādu. Tēvs un dēli šuva 
apavus, māte ar māsām – piegrieza audu-
mu. Ģimenes fabrika atradās tajās telpās, 
kur pirms tam bija mātes veļas mazgāta-
va. Par firmas “Daslers” pirmo produkciju 
kļuva mājas čības. Produkcijas izejviela - 
norakstīta kara uniforma. Un negaidīti šis 
bizness sāka attīstīties. Jau pēc 4 gadiem 
“fabrika” ražoja ap 50 apavu pāriem dienā, 
tajā strādāja 12 algoti darbinieki. 

1925. gadā Ādolfs Daslers izdomāja 
savu pirmo sporta kurpju modeli — futbola 
apavus ar metāla radzēm. Ģimene neticē-
ja tam, ka šim modelim būs pieprasījums, 
Ādolfam neviens nepalīdzēja, un, aizrāvies 
ar futbolu, viņš visu darīja patstāvīgi. Pir-
mos 12 šo jauno apavu pārus Daslers uz-
dāvināja savas pilsētas (Hercogenauraha) 
futbola komandai. Pēc dažiem mēnešiem 
parādījās pasūtījumi no citām komandām, 
kuras arī vēlējās sporta apavus ar radzēm, 
bet pēc diviem gadiem firmai “Daslers” bija 
neieciešamas daudz lielākas telpas, lai no-
drošinātu ražošanas procesu...  

1927. gadā Dasleriem bija jauna pro-
dukcijas emblēma: uz ādas uzšuves vairo-
ga veidā bija attēlots ērglis, kas nesa savā 
knābī futbola apavus ar radzēm. Tad fabri-
ka ražoja jau ap simts apavu pāriem dienā. 
Ģimenei bija līdzekļi, lai iegādātos savrup-
māju un izpirktu no saimniekiem ražošanas 
telpas, kas pirms tam tika nomātas.  

Dasleru zvaigžņu stunda pienāca 
1932. gadā. Olimpiādē, kas notika Losan-
dželosā, vācietis Artūrs Jonāts Ādolfa ģime-
nes firmas apavos izcīnīja trešo vietu 100 
metru skrējienā. Pēc četriem gadiem, Ber-
līnes olimpiādē, amerikānis Džesse Ouens 
Dasleru apavos izcīnīja 4 zelta medaļas un 
uzstādīja 5 olimpiskos rekordus... Firmu ie-
vēroja visa pasaule. 

1938. gadā Dasleru fabrika ražoja jau 
aptuveni tūkstoti apavu pāru dienā. Firmas 
apgrozījums sasniedza 400 tūkstošus Vāci-
jas marku gadā.  

Ādolfs Daslers un viņa brālis Rūdolfs 

iestājās Hitlera partijā un izdarīja to pēc 
pašu vēlēšanās, jo bija pārliecināti, ka tā 
garantēs valsts iedzīvotāju labklājību. Abi 
uzskatīja, ka Hitlers ir spējīgs atjaunot vā-
ciešu zaudēto lepnumu. Pēc kara sākuma 
Daslera fabrikā sākās uzplaukums. Viņi 
šuva apavus karavīriem... Vecākais dēls 
Rūdolfs devās uz fronti. Ādolfs palika un 
vadīja fabrikas darbu. 

Pēc kara Dasleri vairākus gadus ražo-
ja slidas amerikāņiem (kon-
tribūcija - nepatīkama un 
apkaunojoša). 1946. gadā 
atgriezās no karagūstekņu 
nometnes Rūdolfs... Divās 
firmas fabrikās strādāja 47 
algotie strādnieki. Dažus ga-
dus šie cilvēki darba algas 
vietā saņēma dziju un malku. 
Biznesu vajadzēja atjaunot 
no nulles punkta. Problēmas 
padziļināja brāļu Dasleru ne-
saskaņas. Vecākais Rūdolfs 
nevarēja piedot brālim to, ka 

tas izturējās pret viņu vienaldzīgi, ka neko 
neizdarīja, lai atbrīvotu viņu no nometnes, 
kaut gan viņam bija tāda iespēja... Brāļi 
nolēma sadalīt biznesu. Un līdz dzīves bei-
gām viņi nesarunājās. Toties parādījās di-
vas firmas, kuras drīz vien kļuva par Vācijas 
lepnumu - “Adidas” un “Puma”... 

Par “Adidas” simbolu kļuva trīs strīpas. 
Ādolfam izdevās atjaunot savus sakarus 
Olimpiskajā komitejā un, pateicoties viņa pū-
liņiem, jau 1952. gadā olimpiādē, kas norisi-
nājās Helsinkos, lielākā daļa sportistu startē-
ja viņa apavos. Šajā laikā fabrika sāka ražot 
sporta apavus ar noņemamām gumijas ra-
dzēm, kā arī speciālos apavus, kas paredzē-
ti sportošanai nelabvēlīgos laika apstākļos.

Pakāpeniski firma sāka ražot arī spor-
ta apģērbu, sporta somas, pārvalkus sporta 
aprīkojumam. 1954. gadā Vācijas futbola 
izlases sportisti, kuriem bija nodrošināti 
“Adidas” futbola apavi, kļuva par pasaules 
čempioniem. Ādolfs Daslers kļuva par spor-
ta apavu karali visā pasaulē! 

60-tie un 70-tie gadi kļuva par firmas 
“zelta” periodu. PSRS iegādājās no Dasle-
ra licenci, lai ražotu vienu krosa kurpju mo-
deli (tikai zilā krāsā). Šī licence garantēja 
Dasleram vairākus miljonus dolāru. Turklāt 
tieši Ādolfu Dasleru uzskata par veselas 
industrijas - sporta reklāmas - dibinātāju. 
Tieši “Adidas” reklāmas vairogi bija redzami 
Eiropas, pasaules čempionātos un olimpis-
kajās spēlēs. 

Nīstais konkurents - Puma - palika tālu 
aizmugurē. Viss bija labi. Taču pēc Ādolfa 
Daslera nāves firma piedzīvoja visai sarež-
ģītus laikus. Mantojumu dalīja Ādolfa bērni. 
Sākās ķīviņi un ķildas, par kuriem uzzināja 
visa pasaule... Bērni nevarēja sadalīt visu 
impēriju un nolēma pārdot šo biznesu... 
Uzņēmums, kas nodrošināja ievērojamus 
ienākumus - 500 000 dolāru gadā, tika pār-
dots par 390 miljoniem. Daslera bērniem 
tas šķita izdevīgi.  

Pašlaik firma “Adidas” ir akcionāru 
sabiedrība. Uzņēmumā strādā 14 000 dar-
binieki, bet gada peļņa, kas tiek sadalīta 
akcionāru vidū, sastāda 260 miljonus eiro. 
Koncerns apvieno vairākas tirdzniecības 
markas. Tikai ar Ādolfa Daslera sasniegu-
miem šai firmai jau nav nekā kopīga. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Ādolfa Daslera, firmas “ADIDAS” dibinātāja, dzimšanas diena 

Krimināls, notikumi

Rudens un ziemas starpsezonā, kad 
laikapstākļi vēl ir mainīgi, uz ceļiem vei-
dojas “melnais ledus” — nemanāma le-
dus kārtiņa, kura uz ceļa var izskatīties kā 
slapjš asfalts. Lai pārvietotos pa šādu ceļu, 
nepieciešamas atšķirīgas braukšanas ie-
maņas no tām, kādas ir vasaras sezonā. 
Tādēļ aicinām šoferus būt piesardzīgiem 
un ievērot lielāku braukšanas distanci.

Mainīgo laika apstākļu ietekmē uz 
ceļiem veidojas gan apledojumus, gan 
atkala. Šādos apstākļos brauktuves kļūst 
slidenas. Īpaši bīstamas vietas veidojas 
uz tiltiem, ceļu pārvadiem un ceļa līkumos, 
tāpat uz meža ceļiem un ceļiem ūdens tu-
vumā, kā arī krustojumos.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāņem 
vērā, ka, pārvietojoties šādos apstākļos, 
palielinās apstāšanās ceļa garums. Tādēļ, 
lai nepieciešamības gadījumā automašīnu 
droši varētu apturēt, neapdraudot citus sa-

tiksmes dalībniekus, nepieciešams ieturēt 
lielāku distanci ar priekšā braucošo trans-
portlīdzekli un jāievēro drošs braukšanas 
ātrums.

Lai mazinātu slīdēšanas risku, īpaši 
svarīgi, lai šoferi parūpētos par sava trans-
portlīdzekļa atbilstību sezonai. Policija 
aicina šoferus negaidīt līdz pēdējam brī-
dim un jau tagad izvērtēt laikapstākļus un 
nepieciešamību vasaras riepu nomaiņai. 
Atgādinām, ka transportlīdzekļu aprīkoša-
na ar ziemas riepām kā obligāta prasība 
stājas spēkā laikā no 1. decembra līdz 1. 
martam.

Lai arī nākamajā sezonā nomainītās 
riepas labi kalpotu, jāparūpējas par atbil-
stošu to glabāšanu. Riepas nav ieteicams 
glabāt ārā, tādējādi tās var zaudēt kvalitāti. 
Drošāk riepas glabāt tumšā slēgta tipa tel-
pā bez krasām gaisa temperatūras izmai-
ņām, piemēram, garāžā.

“Melnā ledus” sezona sākusies — 
esi piesardzīgs uz ceļa!

Valsts policija atgādina

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai personai Juridiskai personai Personām ar 

invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
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 Mežainīši
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.35 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
18.44 Ceturtā studija
19.15 Adreses
19.45 Latvijas Kods. Lūgšana 
mājai
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Liecinieki
0.30 Noklusētā patiesība par 
spīdzināšanas nometnēm
1.30 Tieša runa
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Kamerūna
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
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 Vēju savaldītāji. Kilkādu 
salas

13.00, 5.00 LTV – 60
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Momentuzņēmums
19.20 Eiropas izaicinājuma kauss 
hokejā Liepājā
21.50 Meklējot sesto maņu. 
Ukraina
22.20 Iebrauc kino
22.50 100 g kultūras
0.30 Sporta studija
1.15 Zebra

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Bruklinas taksis
12.05 Mf. Labākās draudzenes 
līgavainis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Lauku sēta
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.35 Nikita
1.15 Mf. Astotā lappuse
4.45 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 12.05, 5.40 Ņujorkas 
karalis 
6.30 Ķepu patruļa
7.00 13.05 Bruņurupuči nindzjas 

0.05 Mf. Šūpuļdziesma meitai

TV5
7.50, 17.30 Pacientu līga
8.50, 13.10 Top-shop
9.05 Inkvizitors
12.10 6 kadri
12.40, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30, 23.30 Departaments
15.35, 19.50 Mentu kaujas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.05 Visuma gūstekņi
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šodien
7.20 Mf. Toms Soijers
9.20 Lolita
10.15 Mežsargs

12.25 Ļauna zīme
13.30 Mf. Dubrovskijs
18.30 Sasisto lukturu ielas
20.30 Zirnekļtīkls
22.30 Kūrorta policija
0.25 Maskava. Centrālais 
apgabals
2.25 Dzīvokļa jautājums
3.30 Kriminālā Krievija
4.00 Advokāts
5.00 NTV rīts

RTR Planēta Baltija
6.00 Māja, kurā es dzīvoju
7.40, 3.00 Donskojs. Izglābt 
pasauli
8.40, 13.15 Viņas vietā
13.00, 19.00 Ziņas
16.30 Mf. Spoks
19.50 Vēstule uz stikla
21.50 Mf. Dmitrijs Hvorostovskijs 
un draugi
23.25 Mf. Pagājušā vasarā 

Čuļimskā
1.10 Mf. Mīlestības krasti
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 2.00 Euronews
6.30, 7.05, 8.00, 9.00, 11.30 
Ziņas
6.45, 12.00 Bērnu klubs
7.10, 8.15 Humora šovs
9.25 Mf. Belije Rosi
12.05 Putns būrī
16.25, 18.05 Mf. Dienesta 
romāns
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas Laiks
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Mf. Varenā
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.25 Pelagejas koncerts
2.30 Legālais dopings
5.05 Moderns spriedums
5.50 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.40 Laika prognoze
7.45, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45 Dokumentālais projekts
9.50 Top-shop 
10.05 Laimes lauskas
12.05 Maldu teritorija 
14.20 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.25 Visšokējošākās hipotēzes
18.30, 5.35 Slepenās teritorijas
20.50 M. Zadornova koncerts
22.55 Raidījums

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.45 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Mf. Traktieris uz Pjatņickas ielas
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 20.00 

Sports
10.10 Mf. Tas notika Peņkovā
12.10 Mf. Svītraino reiss
13.40, 15.20 JAK
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Bende
22.00 Mf. Apvārdotais

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona X
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Labais vārds
11.10 Mīlestība - nav kartupelis
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS

14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Melnie kaķi
15.30 Ģimenes melodrāmas
16.40 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 14.50 Ērglis un cipars
9.05, 20.10 Ekstrasensi-detektīvi
10.15, 16.55 Bafija pret vam-
pīriem
11.10 Marija Verna. Pazudušais 
zēns. Seriāls
12.50, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
16.00 PIN kods
21.10 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols

CETURTDIENA, 5. novembris 7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis
10.00 Bulta
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 2.30 Pasaules stingrākie 
vecāki
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.50, 2.00 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Robokops
0.20 Kinomānija 
1.00 Overtime TV
3.10, 5.00 NCIS. Izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
6.55, 17.35, 1.05 Māja 2
7.50 Laiks piedzīvojumiem 
8.30 Randiņš ar zvaigzni
9.50, 14.10 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
11.00 15.25 Comedy Batls
12.05 Zaicevs+1
13.05, 19.55 Anželika
16.35 Tētuka meitiņas
18.40, 0.00 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Virtuve 
22.05 Mf. Dīvaiņi

TV5
7.50, 17.30 Pacientu līga
8.50, 13.10 Top-shop
9.05 Inkvizitors
12.10 6 kadri
12.40, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30, 23.30 Departaments
15.35, 19.50 Mentu kaujas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma

1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.10, 7.05 Muhtara atgriešanās
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
8.05 Rīts 
9.20 Lolita
10.15 Mežsargs
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00, 18.40 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
20.40 Zirnekļtīkls
22.40 Dienas anatomija
23.20 Kūrorta policija
1.05 Maskava. Centrālais 
apgabals
3.05 Vasarnīca
4.05 Advokāts
5.00 NTV rīts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Skļifocovskijs
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Vēstule uz stikla
22.00 V. Salavjova raidījums
23.40 Krievijas bastioni
1.25 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
1.05 Ziņas
6.40, 12.00 Bērnu klubs

7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Veselība
11.30 D.Krilova piezīmes
12.05, 14.55 Mf. Dienesta 
romāns
15.55 Vīriešu/Sieviešu
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Mf. Varenā
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Legālais dopings
5.45 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.15 Bērnu klubs
7.39, 0.49 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45, 14.20, 23.55 Dokumentā-
lais projekts
9.50 Top-shop 
10.05 Laimes lauskas
12.05 Maldu teritorija 
15.20 Dīvaina lieta
17.30, 5.35 Visšokējošākās 
hipotēzes
18.35 Slepenās teritorijas
20.50 Kara noslēpums 
22.55 M un Ž

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Alises Freindlihas nedienes-
ta romāns
9.05, 10.10 Mf. Dienesta romāns
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Vajag tikt skaidrībā
20.30 Bende
22.25 Mf. Lielais gads

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Labais vārds
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zoja. Seriāls
16.40 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 14.55 Ērglis un cipars
9.05, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
10.20, 16.55 Bafija pret vam-
pīriem
11.20 Marija Verna. Ēna no 
pagātnes
12.55, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
16.00, 22.10 PIN kods
21.05 Sportloto 6 no 49, KENO
21.15 Kauli
23.00 Sabraukuši
0.00 Visuvarenie Džonsoni

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 2.10 Kalle nāk
12.50 Mežainīši
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
15.10 Maklauda meitas
18.00, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.10 Liecinieki
3.45 Midsomeras slepkavības

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Kamerūna
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 2.35 Deivids Sušē pa svētā 
Pāvila pēdām
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45, 19.05 Aculiecinieks
13.00 Kad vēji dzied burās
15.15 LTV – 60
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta

19.20 Eiropas Izaicinājuma kauss 
hokejā Liepājā
21.50 Tās tik ir operas! 
22.45 Mf. Afēra
0.30 Eiropa koncertos
1.25 Mf. Skrūvgriezis
1.55 Mf. Laiks ir uzvarējis
3.35 Krodziņā pie Paula

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.25 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.05 Mf. Sajust debesis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.40 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.45 Mf. Kā balta lapa
4.35 Karamba!
5.45 Purvāji

TV3
6.05, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Bruņurupuči nindzjas 
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvadrāt-
biksis 
7.55 Šaubu ēnā
8.55, 0.45 Komisārs Reksis 
10.00 Vajātājs
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 2.00 Pasaules stingrākie 

vecāki
15.40, 5.40 Vecie ērmi 
16.50, 1.45 Virtuve
18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Gudrā blondīne
23.00 Mf. Mājas darbs
2.00 Pasaules stingrākie vecāki
5.00 NCIS. Izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
6.50, 17.35, 1.55 Māja 2
7.45 Laiks piedzīvojumiem 
8.45 Randiņš ar zvaigzni
10.00, 14.25 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Tētuka meitiņas
13.20 Anželika
20.00 Mf. Kā pieradināt pūķi
21.50 Mf. Monako princese
23.50 Mf. Būt par Džonu Mal-
koviču

TV5
7.50, 17.30 Pacientu līga
8.50, 13.10 Top-shop
9.05 Inkvizitors
12.10 6 kadri
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30 Departaments
15.35 Mentu kaujas
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Širļi mirļi
1.35 Mūzika

NTV-Pasaule
6.10, 7.05 Muhtara atgriešanās

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
8.05 Rīts 
9.20 Lolita
10.15 Mežsargs
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00, 2.50 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Vairums
19.55 Zirnekļtīkls
23.50 Patiesība par mēnessēr-
dzīgajiem
0.50 Maskava. Centrālais 
apgabals

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Skļifocovskijs
17.15 Tiešais ēters
20.00 Vēstule uz stikla
22.55 Mf. Kodes tango
0.45 Mākslas filma
3.55 Smieklu istaba
4.45 Tev bija mīļotā

PBK
6.00, 1.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00 
Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.55 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas Laiks

19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.35 Izmailova parks
0.35 Vakars ar I.Urgantu
1.55 1inCity
2.25 Mf. Sieviete, kura dzied
3.55 Mf. Nelāgs joks
5.35 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.39, 0.54 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45, 17.30 Pasaules noslēpumi 
9.50 Top-shop 
10.05 Dok. filma
12.10 Maldu teritorija 
14.15 Dvēseles varenie noslē-
pumi
18.35 Slepenās teritorijas
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00 Skatīties visiem!!
0.00 Dokumentālais projekts

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.20 Mf. Cilvēks no Kapucīnu 
bulvāra
17.20 Gaidi mani Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Mans bizness
22.00 Mf. Pirms es iemigšu
23.35 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Labais vārds
11.10, 15.40 Ģimenes melodrā-
mas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.15 Zoja
16.40 Ražots Baltkrievijā
17.00 Nezināmā Baltkrievija
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
20.55 Tur, kur ir mana laime
23.00 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 14.55 Ērglis un cipars
9.05 Ekstrasensi-detektīvi
10.05 Kapeika kapeikā
10.40 Ir nu gan!
11.10, 16.55 Bafija pret vam-
pīriem
12.05 Kauli
13.00 Nepiedzimsti skaista
16.00, 22.25 PIN kods
17.55 Mf. Pērsijs Džeksons un 
Olimpieši: Zibens nolaupītājs
20.10 Ekstrasensu cīņas
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.10 Reportieris
23.55 Visuvarenie Džonsoni

PIEKTDIENA, 6. novembris
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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

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

•  Rudens sezonas ATLAIDES gra-
nīta un cementa - smelknes 
pieminekļiem, kapapmalēm, 
plāksnēm, nožogojumiem.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

LAIKA ZIŅAS
04.11. 05.11. 06.11.

+ 6 ...+ 7  + 4 ...+5  + 3... +5

R   4 m/s D    2 m/s D   3 m/s

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari. T. 26563019.

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” 

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez do-
kumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi. Mežizstrādes pakal-
pojumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m).     T. 26677812.

Reklāma un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

 SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa ar pārskaitījumu. 
Tālr. 64622475, 25435533.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
T. 65323848, 26373728, 

29996309.

Vēlamies īrēt telpu Krāslavas 
centrā (18-25 m2), labi apgais-
motu, pirmajā stāvā, ar gal-
diem un krēsliem. Blakus stāv-
vietai. Tālr. 26300560; e-pasts: 

lenoksmc@inbox.lv.

SIA “Stivuls”
pārdod jaunas autoriepas:
R-13 — no 32 €, R-14 — no 

33 €, R-15 — no 38 €, R-16 — 
no 40 €, R-17 — no 48 €.
Krāslava, Indras iela 32 b.
Tālr. 29147390, 29167019.

Autoskola “AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas vadī-

tāju kursos. Sapulce
 5. novembrī plkst. 15.00. 

Dagdā, Ezera 3. 
Tālr. 29427803, 29455509.

Mazmeita meklē Vladimi-
ra Mickēviča radurakstus 
pa mātes līniju. Dzimis ap 
1897. gadu Kapiņu pagastā 
Rafaela un Konstances (?) 
Mickēviču ģimenē. 

Tālr. 25154110.  

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.
Me tā la dur vis.

Starpistabu durvis. 
Tālr. 27878088. 

Dagda, Krāslava.

22 gadus kopā ar Jums! 

 AIZDEVUMI   
“Dzēšam nulles!”

No 1. līdz 15.novembrim 
kredīts 1000 EUR uz gadu 
- mēnesī maksā 100. Aizņe-
moties 300 EUR- maksā 30! 
(GPL 56%). Vēl dažādi vari-
anti - izvēlies savu.

Krāslavā, Brīvības  ielā 24.  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

-piektdienās no 10:30-12:30
Tālr. 65622735, 28229290

Košu ziedu un dziesmu 
klusu, 
Ko citu vēl dāvināt?
Vieglas smiltis un saldu 
dusu 

Kapu kalnā tev, mīļo māt.
Izsakām dziļu un patiesu 

līdzjūtību Marijai Vaišlei, mā-
miņu kapu kalnā pavadot. 

Aulejas pagasta 
pārvaldes kolektīvs

garāžu pļavu ielā (ir bedre). Tālr. 
 26803493;
plīti un boileri. Tālr. 26067733;
govi. Tālr. 29928888;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
sivēnus. Tālr. 29368406;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
kāpostus, kupinājumus, T. 26527904.

mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. T. 
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;
mežus īpašumā visā Latgalē. 
Kārtojam dokumentus. Samaksa 
pie notāra. Augstas cenas. Tālr. 
29131196;
labākā cena Latgalē par l/s 
zemi. Tālr. 29548596;
mežus, cirsmas. Augstākās 
cenas. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29324128;
VAZ-2103 labā stāvoklī, ar 
dokumentiem. Tālr. 22350451;
steidzami - org. mēslu izkliedē-
tāju ROU-7 labā tehn. stāvoklī. 
Tālr. 28300082.

Vēlos ĪRĒT 2-, 3 - istabu dzīvokli 
vai māju Krāslavā labā stāvoklī. 
Tālr. 29335542.
MEKLĒJU darbu (aukles, pie-
skatīšu vecus cilvēkus, izskatīšu 
citus variantus). Tālr. 25234063.
Vīrietis meklē darbu. Skalda 
malku, palīdzēs celtniecības 
darbos. Tālr. 28154821.
Paku pārvadājumi uz Londonu un 
Northamptonu. Izbraukšana 16. 
novembrī. T. 29943959, 29790824. 
Atdošu labās rokās kucēnus (3 
mēn.). Tālr. 28767288.
Atdosim labās rokās kucīti (2 
mēn., meitene). Tālr. 26392198. 

Sportiskais zirgu pasākums - Robežnieku pagasta jaunā vizītkarte.                                                                                                                      Alekseja GONČAROVA foto

Bildes no lauku dzīves

Žurnāli novembrī

Dusi, dziesmu dziedātāja,
Mūža dziesma beigusies.
Stājušās nu mundrās 
kājas-
Tavi bērni tālāk ies.                   

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Beneventas Račinskas, 
Annas Zvidriņas un Edgara 
Zvidriņa ģimenēm lielajās 
bēdās, mūžības ceļā pa-
vadot māmiņu, vecmāmiņu 
Mariju Utkinu.

Andrupenes pagasta 
pārvalde  

 Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Dalām bēdu smagumu ar 
Annu un Beneventu, mīļo 
māmiņu zemes klēpī gul-
dot.

Lai mūsu klusā un patiesā 
līdzjūtība palīdz pārvarēt 
zaudējuma sāpes.

Pirmsskolas izglītības 
 iestādes  „Avotiņš” kolēģes

Saņem, labā Zemes 
māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Annai Zvidriņai un Bene-
ventai Račinskai, māmuli-
ņu kapu kalnā pavadot.

Folkloras kopa “Sovvaļnīki”

CITĀDĀ PASAULE
• Uzķert slimību ātrāk. Iveta 

Lāce nolasa cilvēku bioenerģē-
ti sko lauku.

• Melnā azartspēļu Meka. Grē-
ku pilsētā Lasvegasā spokojas 
ik uz stūra.

• Jauna pasaules kārtī ba. Ja vien 
izdosies piešūt galvu jaunam 
ķermenim.

• Mājas amulets slota.

• Rakstniece Dzin-
tra Šulce. 
• Nimfas Nejas 
koks. 
• Katrā Citādās 
Pasaules numurā: 
horoskopi, astro-
loģes un numero-
loģes atbildes uz 
jūsu jautājumiem, 
cilvēkstāsti . 

Krāslavā atrasts velosipēds. Vai-
rāk informācijas pa t. 29840945.
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