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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!

Šodien numurā

Pagastu pārvalžu vadī-
tāju viedoklis par reģio-

nālo reformu

Savu viedokli izsaka Aina Bui-
niča un Irēna Maļuhina 

2., 5. lpp.

Ministru “notrieca” lid-
mašīna

Satiksmes ministra Anrija Matī-
sa demisija

2. lpp.

Izvaltas lepnums un rota

Izvaltas pagasta jaunie zemnieki

4. lpp.

Drīz beigsies pieteikša-
nās programmai “Pār-
ejas posma valsts at-

balsts par zīdītājgovīm”

6. lpp.

“Wild Detroit gang” pre-
zentē savu pirmo mūzi-

kas klipu 

8. lpp.

Kā arī TV programma, sludinā-
jumi, reklāmas un daudz citas 
aktuālas un interesantas infor-
mācijas. 

Rudens atlaides uz siltum-
nīcām no polikarbonāta, aku-
mulatori, celtniecības materiā-
liem, čugunu u.c.

Pie mums vienmēr lētāk!
Krāslavā, Tirgus ielā 15.

Tālr. 65622036. 

Ražīgais Dagdas rudens

Dagdā izskanējusi zemnieku balle. Par gada galvenajiem laureā-
tiem atzīti zemnieki no Bērziņu pagasta - Andris un Gunta Mizāni. Bet 
“Ezerzemes” veicināšanas balvu saņēma Mārtiņš Vaičulis un Gunta 

no pazīstamā Andrupenes pagasta. 
Lielā svētku reportāža nākošajā “Ezerzemes” numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

18. novembrī plkst. 15.00 
Krāslavas kultūras namā 
notiks senioru vakars, 
veltīts Latvijas Republi-
kas neatkarības prokla-
mēšanas gadadienai. 

Programmā - svētku kon-
certs un dejas. Lūgums 
ņemt līdzi groziņus un labu 
noskaņojumu. 

• Saeimas deputāti priekšliku-
mos grozījumiem pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) likumā 
piedāvā dažādus risinājumus 
saistībā ar PVN kultūras pasā-
kumiem, tostarp piemērot sa-
mazināto šī nodokļa likmi.

• Latvijā nogādātās tūristu 
grupas no Ēģiptes kūrortpil-
sētas Šarm el Šeihas vestas 
paaugstinātas drošības aps-
tākļos. Šobrīd “airBaltic” nav 
atļaujas turpināt lidojumus uz 
Šarm el Šeihu, tiklīdz ierobe-
žojumi tiks atcelti, uzņēmums 
izvērtēs, vai turpināt lidoju-
mus. Lidojumi uz citu Ēģiptes 
kūrortu - Hurgadu - nav aiz-
liegti. Pasažieriem ir jāvēršas 
kompānijās, kurās tie ir iegā-
dājušies lidmašīnas biļetes, 
un jāseko līdzi informācijai 
aviokompānijas mājaslapā.

• Lidostas “Rīga” robežkontro-
les punktā par viltotu doku-
mentus izmantošanu aiztu-
rēts Kongo Demokrātiskās 
Republikas pilsonis. Kongo 
pilsonis robežkontroles pun-
ktā uzrādīja viltotu Norvēģijas 
uzturēšanās atļauju. Par vil-
totu dokumentu izmantošanu 
uzsākts kriminālprocess.

• Pēc pieciem gadiem stāsies 
spēkā jauni likuma grozīju-
mi - bāriņtiesu amatperso-
nām paaugstinās prasības. 
Bāriņtiesu locekļiem jābūt 
vismaz bakalaura grādam, 
bet priekšsēdētājam un viņa 
vietniekam – maģistra. Pēc 
augstāku prasību piemēroša-
nas ar problēmām var saskar-

ties daudz bāriņtiesu - jauna-
jiem noteikumiem atbilstošas 
izglītības darbiniekiem nav 
40 procentos Latvijas bāriņ-
tiesu un jaunu darbinieku pie-
saistīšana ir problemātiska 
jau tagad. 

• Latvija jau deviņus gadus 
cenšas ieviest e – veselību, 
tam iztērēti vairāk nekā 10 
miljoni eiro, taču neviens no 
solītajiem pakalpojumiem ne-
darbojas. Sistēmas ieviešana 
vairākkārt ir atlikta, taču jan-
vārī ir pēdējais termiņš, kad 
pacientam ir jāvar saņemt 
elektronisku recepti, darba 
nespējas lapu vai ar datora 
starpniecību pierakstīties pie 
ārsta. Ja solītie pakalpojumi 
nedarbosies, iztērēto naudu 
nesegs Eiropa, bet tā būs jā-
maksā no valsts budžeta. E 
– veselības pamatnostādnes 
un koncepcija tapa treknajos 
gados no 2005. līdz 2007. 
gadam. Tolaik Veselības mi-
nistrija bija valdošās Tautas 
partijas kontrolē. Ministri bija 
Gundars Bērziņš un Vinets 
Veldre. Tolaik rēķināts, ka pro-
jektam vajadzēs 42 miljonus 
eiro.

• Šodien valdība lems par 
945 cilvēku, tostarp 10 viņu 
nepilngadīgo bērnu uzņem-
šanu Latvijas pilsonībā na-
turalizācijas kārtībā. No 845 
pilsonības pretendentiem 
78,7% ir krievi, 8% ukraiņi, 
5% baltkrievi, kā arī lietuvie-
ši, poļi un citas tautības. 14% 
pilsonības pretendentu ir pa-

mata, 60% - vidējā, 23,4% 
- augstākā izglītība. Latvi-
jas pilsonībā naturalizācijas 
kārtībā ir uzņemtas 143 239 
personas.

• Valsts prezidents neizsludi-
na grozījumus Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā, 
no kuriem izriet, ka pārie-
šana uz valsts valodas iz-
mantošanu radiostacijās tiks 
veikta mazākā mērā, nekā 
sākotnēji noteikts.

• Šī gada desmit mēnešos 
sastādīti teju 3200 protokoli 
tiem šoferiem, kuri braukša-
nas laikā novērsuši savu uz-
manību no ceļu satiksmes, 
lai pievērstos savam mobi-
lajam tālrunim. Šo realitāti 
apstiprina arī Valsts policijas 
Ceļu policijas Speciālo uzde-
vumu nodaļas policisti, kuri 
aizvakar īpaši pievērsās šī 
problēmjautājuma kontrolei, 
un nepilnu trīs stundu laikā 
šoferiem sastādīja 38 admi-
nistratīvā pārkāpuma proto-
kolus.

• AS Cēsu alus paplašinājusi 
alus zīmola Cēsu Premium 
līniju, izveidojot kafi jas por-
tera alus šķirni – Cēsu Pre-
mium Coffee Porter. Kopējās 
investīcijas – 20 000 eiro. 
Cēsu Premium Coffee Porter 
jau pieejams tirdzniecībā, šī 
gada ziemas sezonā plānots 
pārdot 200 000 pintes tilpu-
ma stikla pudeles.
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Pasaulē
Eiropas Savienība var izjukt?

Luksemburgas ārlietu ministrs 
Žans Aselborns, ņemot vērā samil-
zušo imigrācijas krīzi, brīdinājis par 
Eiropas Savienības (ES) izjukšanas 
draudiem un iespēju, ka uz ES da-
lībvalstu robežām var ti kt atjauno-
ta kontrole. Ja solidaritātes vietā 
dominēs nošķirtī ba, ES var izjukt, 
un tas var noti kt “ārkārtī gi ātri”, 
brīdināja ministrs. Viņš arī saska-
ta draudus Šengenas zonai, kurā 
tagad ieti lpst 26 valsti s. Atbilstoši 
Starptauti skās Migrācijas organi-
zācijas (IOM) dati em šogad Eiropā, 
šķērsojot Vidusjūru, kopumā iera-
dušies jau vairāk nekā 773 000 ne-
legālo imigrantu. Viņu lielākā daļa 
necenšas palikt Itālijā vai Grieķijā 
- pirmajās ES valstī s, kuras viņi sa-
sniedz -, bet dodas tālāk uz Vāciju, 
kur valsts patvēruma meklētājiem 
nodrošina dāsnus pabalstus un so-
ciālās garanti jas. 

Lielbritānija gatava uz-
brukt “Islāma valstij”

Tiklīdz pieti ekams skaits de-
putātu sniegs atbalstu, Lielbritā-
nija uzsāks gaisa uzbrukumus pret 
“Islāma valsti ” Sīrijā. Jau pagāju-
šajā nedēļā ti ka ziņots, ka Deivids 
Kamerons kaļ plānus gaisa uzbru-
kumiem Sīrijā. Ar šādiem apgalvo-
jumiem Lielbritānija nākusi klajā 
pēc tam, kad atklājies – visti camā-
kais iemesls Krievijas lidmašīnas 
katastrofai ir teroristu uzbrukums

Slovēnija būvēs žogu

Slovēnijai sāk pietrūkt pa-
cietī bas par ES gauso reakciju uz 
bēgļu krīzi un tā sāk apsvērt žogu 
veidošanu uz robežas. Slovēnija ar 
tās diviem miljoniem iedzīvotāju ir 
mazākā valsts Balkānu migrācijas 
ceļā. Lai arī tā ir ti kai tranzītvalsts, 
Slovēnijai ir grūti  ti kt galā ar ne-
rimstošo imigrantu plūsmu, kas 
ir aptuveni 7000 cilvēku dienā. 
Slovēnijas amatpersonas arvien 
vairāk satrauc iespēja, ka Vācija 
varētu apturēt savu atvērto durvju 
politi ku un slēgt robežas imigran-
ti em, kā rezultātā izveidotos milzī-
gi bēgļu pūļi tranzītvalstī s.

Lietuvā atklāts rekordliels 
daudzums kokaīna

Lietuvas policija atklājusi re-
kordlielu kokaīna sūtī jumu, kas 
bijis prasmīgi iejaukts akmeņogļu 
kravās no Kolumbijas. Kopš jūlija 
pārrokot 367 t ogļu, tajās atrasts 
kopumā 600 kilogramu kokaīna, 
ko, domājams, bijis paredzēts sūtī t 
uz Krieviju. Domājams, ka viens no 
iespējamajiem kontrabandas orga-
nizētājiem - Vīgants Panka - slēp-
jas Vācijā. Viņa aizturēšanai izdots 
Eiropas aresta orderis. Vainīgajiem 
draud brīvības atņemšana uz laiku 
līdz 15 gadiem. Šo narkoti ku vērtī -
ba melnajā ti rgū pārsniedz 40 mil-
jonus eiro. Šobrīd lietā ir 11 aizdo-
mās turēti e, 9 no viņiem aizturēti .

Satiksmes ministra Anrija 
Matīsa demisija apaug ar 
minējumiem un baumām. 
Premjerministre Laimdo-
ta Straujuma (“Vienotī-
ba”) nav ieviesusi nekādu 
skaidrību.

Skandāls valdībā notika 
pēc vairāku stundu ilgas sē-
des, kurā tika izšķirts nacionā-
lās aviokompānijas “Air Baltic” 
liktenis. Kompānija ir vienos 
parādos, naudas neesot pat 
avansa maksājumiem pēc 
jaunu lidmašīnu iepirkšanas 
līguma ar kompāniju “Bom-
bardier”, kas noslēgts pirms 
diviem gadiem. 

Rezultātā pēc 4 stundu 
apspriedes valdība piekrita 
Satiksmes ministrijas ierosi-
nājumam piesaistīt ārzem-
ju investoru. Tas izrādījās 
vācu uzņēmējs Ralfs Dīters 
Montāgs-Girmess, kas sola 
ieguldīt aviokompānijas at-
tīstībā 52 miljonus eiro. Viņa 
dibinātais Latvijas uzņē-
mums saņems 20% “Air Bal-
tic” akciju. Savukārt valsts 
ieguldīs aviokompānijā 80 
miljonus eiro ar tiesībām iz-
pirkt pārdotās akcijas.

Tālāk sākās notikumi, kas 
būtu pelnījuši veselu romā-
nu to aprakstīšanai. Tūlīt pēc 
ilgās sēdes valdības galva 
Laimdota Straujuma paziņoja, 
ka viņa ir nolēmusi atlaist sa-
tiksmes ministru Anriju Matī-
su. Starp citu, tieši premjeres 
partija, t.i., “Vienotība”, bija iz-
virzījusi bezpartejisko ministru 
šim postenim. Straujuma pa-
skaidroja, ka viņš tika atlaists, 
jo slikti kontrolējis situāciju ar 
“Air Baltic”. 

Šis “paskaidrojums” ga-
līgi sajauca visiem galvas: ja 
ministrs slikti strādājis, kā-
pēc vajadzēja atbalstīt viņa 

ierosinājumu par konkrēta 
investora piesaistīšanu avio-
kompānijā? Ja arī ministrs ir 
slikts, bet citas izejas nav, jo 
bez investora “Air Baltic” ban-
krotēs, vai nebūtu loģiskāk 
godīgi atzīties – jā, neesam 
pietiekami labi strādājuši – un 
atlaist visu valdību ar premjeri 
priekšgalā? 

Jautājumi palikuši neatbil-
dēti, tāpēc plašsaziņas līdzek-
ļi un visu līmeņu eksperti nu 

sākuši izvirzīt savas notikušā 
versijas un noskaidrot apstāk-
ļus, kā un kāpēc Anrijs Matīss 
zaudēja savu krēslu.

Viena no versijām ir, ka 
Matīss zaudējis cīņu pret kon-
sultāciju kompāniju “Pruden-
tia”, neļaujot tai saņemt valsts 
pasūtījumu. Tieši šī fi nanšu 
investīciju kompānija atradusi 
“Air Baltic” vācu investoru. Ar 
valsts iestādēm fi rma strādā 
jau labu laiku – piemēram, tās 
darbinieki tika pieaicināti par 
konsultantiem “Liepājas me-
talurga” bankrota lietā. Taču 
rūpnīcai tas nebija līdzējis. To-
mēr, neraugoties uz skandā-
liem, “Prudentia” pozīcijas tiek 

vērtētas pietiekami augstu, jo 
tagadējais fi nanšu ministrs 
Jānis Reirs (“Vienotība”) arī 
kādreiz bija saistīts ar šo fi r-
mu – viņš bija tās vadītājs. 
Satiksmes ministrs no konsul-
tantu palīdzības bija atteicies, 
un arī pret piedāvāto investo-
ru, kā izrādījās, viņam bijuši 
iebildumi. Taču ierosinājumu 
piesaistīt investoru tomēr cēla 
priekšā valdībai, it kā ar atru-
nām, ka esošajos apstākļos 
citi piedāvājumi diez vai būtu 
sagaidāmi. Tā ka ministrs Ma-
tīss ir padarīts par grēkāzi ko-

pējās kļūdās.
Pēc Saeimas opozīci-

jas deputātes Ingunas Sud-
rabas (“No sirds – Latvijai”) 
domām, ministra demisija 
nav nekas vairāk kā dūmu 
aizsegs. Kamēr visi pār-
runās demisijas detaļas, 
valdošā koalīcija bez lieka 
trokšņa pieņems visai nepo-
pulāro 2016. gada budžetu, 
kas paredz vairāku nodokļu 
strauju palielināšanu un jau-
nu nodokļu ieviešanu. Šādā 
veidā premjere novada ugu-
ni no sevis, uzskata Sudra-
ba, jo, ja ministrs slikti strā-
dājis, viņš bija jāatlaiž krietni 
agrāk.

Savukārt, pēc politolo-
ga, profesora Ojāra Skudras 
viedokļa, ja uzmanīgi papēta 
pēdējos ar Satiksmes minis-
triju saistītos notikumus, diez 
vai šī demisija liksies tik pēk-
šņa. Drīzāk varētu pieņemt, 
ka visa šī jezga ap “Air Baltic” 
investoru ir kļuvusi par “pē-
dējo pilienu”. Kā jau rakstīja  
“Ezerzeme”, pirms dažiem 
mēnešiem “Latvijas dzelzce-
ļa” vadītāju Uģi Magoni atbrī-
voja no amata pēc tam, kad 
viņu apcietināja Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas 
biroja (KNAB) darbinieki. Ma-
gonis tiek turēts aizdomās 

par kukuļa saņemšanu jaunu 
vilcienu iepirkšanas konkursa 
gaitā. Agrāk Valsts kontrolei ir 
bijuši jautājumi Satiksmes mi-
nistrijai pakļautajam “Latvijas 
pastam” par nesamērīgi liela-
jiem tēriņiem biroja tehnikai, 
bet par Latvijas ceļu bēdīgo 
stāvokli nav izteicies tikai ga-
līgais sliņķis.

Pēc atlaišanas Anrijs Ma-
tīss varēs atgriezties Saeimas 
deputāta vietā. Pašlaik ar viņa 
mandātu “Vienotības” frakcijā 
strādā Janīna Kursīte. Starp 
citu, šī nav pirmā viņa demi-
sija. Viņš jau bija satiksmes 
ministrs Valda Dombrovska 
valdībā un atkāpās no amata 
kopā ar visu Ministru kabinetu 
2013. gada novembrī pēc Zo-
litūdes traģēdijas, kad, veika-
la jumtam sabrūkot, gāja bojā 
54 cilvēki. Satiksmes ministra 
pienākumus pagaidām pilda 
iekšlietu ministrs Rihards Ko-
zlovskis. 

Kandidāti vakantajam mi-
nistra amatam pagaidām nav 
nosaukti. Nav izslēgts, ka šis 
krēsls kļūs par jaunu politisko 
skandālu iemeslu. Tagad uz to 
pretendē ne tikai “Vienotība”, 
kas izvirzījusi šim amatam 
Anriju Matīsu, bet arī “Zaļo 
un zemnieku savienība”. Pa-
gaidām skaidrs tikai viens, 
ka jaunam ministram būs jā-
saskaras ar vecajām prob-
lēmām – kaut vai ar situāciju 
aviokompānijā “Air Baltic”. Kā 
tika noskaidrots, tās jaunais 
līdzīpašnieks kādreiz dienē-
jis par tulku Vācijas militārajā 
izlūkdienestā, bet vēlāk bija 
saistīts ar Krievijas aviorūp-
niecības uzņēmumiem, kas 
pašlaik krīt par ekonomisko 
sankciju upuriem. 

Darja ŽDANOVA
Foto no sam.gov.lv

Ministru “notrieca” lidmašīna

Aina Buiniča: “Vai nākamā reforma nebūs ar līdzīgu rezultātu?”
Analizējot materiālus par 

Grāveru ciema vēsturi, tika no-
prasts, ka Latvijas teritorijā politi-
ķiem vienmēr ir paticis niekoties 
ar reģionālajām reformām. Vis-
biežāk apvienojot vai atdalot kai-
miņu teritorijas, vai arī mainot ad-
ministratīvos pārvaldes centrus. 
Teritoriālās reformas aktuālas 
bija gan Latvijas brīvvalsts laikā, 
gan padomju laikos. Tāpēc nav 
jābrīnās, ka mūsdienu politiķi nie-
kojas ar tiem pašiem procesiem, 
ar ko niekojās viņu priekšteči.

Ja par piemēru ņemsim Grā-
veru ciemu, tad vēstures dati no-
rāda, ka laika gaitā tā teritoriālās 
robežas un administratīvie centra 
nosaukumi vairākkārt mainīju-
šies. Ja ticēt internetvietnes Vi-
kipēdija datiem, tad šīs teritorijas 

vēsture ir cieši saistīta ar Aulejas 
ciema vēsturi. Grāveru pagas-
ta teritorija izveidojusies pēc 2. 
pasaules kara, tā aizņem daļu 
kādreizējā Aulejas pagasta, kas 
pastāvēja jau pirms kara (20. gs. 
20. gados Aulejas pagasta terito-
rija ietilpa Izvaltas pagastā; 30. 
gados izveidojās Aulejas pagasts 
ar centru Grāveros). 1945. g. 
Aulejas pagastā izveidoja Apše-
nieku, Aulejas, Ostrovas, Šķipu, 
Vanagu un Vāveru Somersetas 
ciemu. Turpmākajos gados ap 
Ostrovas ciemu (1964. g. pārdē-
vēts par Aulejas ciemu) veidojās 
tagadējais Aulejas pagasts, bet 
ap Aulejas ciemu – tagadējā Grā-
veru pagasta teritorija. 1964. g. 
Aulejas ciems pārdēvēts par Grā-
veru ciemu, 1968. gadā tam pie-

vienota Vāveru ciema padome, 
bet daļa Grāveru ciema teritorijas 
iekļauta Šķeltovas ciemā. 1990. 
g. Grāveru ciema robežās no-
dibināts Grāveru pagasts. Kopš 
2009. gada pagasts kā adminis-
tratīvā teritorija iekļauta Aglonas 
novadā.  

Tātad secinām, ka reformēts 
un pārreformēts bija pietiekami 
daudz reižu.  Taču visnoturīgākā 
administratīvā reforma tika īste-
nota padomju laikos un noturējās 
arī pēc 1990. gada. 

Vikipēdijas dati 
liecina, ka Grāveru 
ciema izveidoša-
na datēta ar 1945. 
gadu, tātad Grāve-
ru pagasts šogad 
svin divkāršu jubi-

leju. 70 gadu jubileju kopš ciema 
dibināšanas un 25 gadu jubileju 
kopš Grāveru ciems 1990. gadā 
tika reorganizēts kā pagasts.  

Apsveicam grāveriešus jubi-
lejas reizē!

Taču kāds ir Grāveru pagas-
ta turpmākais liktenis?

Vēsturiski pirmskara gados 
Grāveri atradās Daugavpils ap-
riņķī, bet, tam likvidējoties, tas 
kļuva Krāslavas rajonam piede-
rīgs. 
Turpinājums 5. lpp.

Pagastu pārvalžu vadītāju viedoklis par reģionālo reformu

Jūsuprāt…?Skaistas Rudens balles konkursa “Kāposts manā šķīvī” laureātes par kāpostu ražu un receptēm
Viktorija Saksone 

(Skaista):
“Kāpostu raža šo-

gad vidēja, audzējam 
bioloģiski, tāpēc nā-
kas cīnīties ar kaitēk-
ļiem bez indēm. Pret 
tiem izmantojam mal-
tus melnos piparus, 
kas atšķaidīti ar ūdeni. 
Kāpostus ziemai gan 
skābēju pēc māmiņas 
Janīnas Ļaksas -Timin-
skas receptes, gan ma-
rinēju.” 

Viktorijas “Marinē-
tie kāposti ziemai “konkursā ieguva pirmo vietu.

Gunta Ļaksa-Ti-
minska (Skaista):

“Ražu šogad ne-
daudz notiesāja gotiņas, 
tomēr pašu lietošanai 
kāpostu pietiks. “Kāpos-
tu cigāri” ir jauna recep-
te, bet ziemai kāpostus 
pārsvarā skābējam pēc 
manas mammas Lidijas 
Valteres receptes.”

Guntas “Kāpostu 
cigāri” konkursā ieguva 
otro vietu. 

Ilona Krīviņa (Iz-
valta):

“Šogad ziemas kā-
postu raža bija laba, ne 
pārāk labi padevās tikai 
ziedkāposti. Konkursā 
piedalījos ar kāpostu sa-
lātiem “Asorti ziemai”, ie-
guvu trešo vietu. Ziemai 
kāpostus parasti mari-
nēju, jo diemžēl no tēva 
Mika Vernera kāpostu 
skābēšanas recepti sa-
vulaik nepārņēmu.”

Iveta LEIKUMA, autores foto
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Lauksaimnieku ballē tiek sumināti Krāslavas novada čaklākie lauksaimnieki 

Eduards Virza reiz esot teicis: 
“Paaudzes nāk un iet, bet zeme 
paliek mūžīgi. Mūžīgs, lai paliek arī 
tas, kas šo zemi apstrādā. Ja mēs 
gribam kaut ko celt, nepārejošu 
un stirpu taisīt, mums tas jābūvē 
uz tā, kas stipri stāv. Labība, stā-
di, koki izaug no zemes, bet tauta 
izaug no zemniekiem. Tā nevar 
pastāvēt bez ļaudīm, kas dzīvo ar 
zemi vienu dzīvi.”

Pasākuma laikā pateicī-
bu par piedalīšanos konkursā 
“Saimnieks 2015” un par iegul-
dījumu lauksaimniecības noza-
res attīstībā saņēma z/s “Korsa-
ki” saimnieks Ivans Korsaks. Kā 
daudzi veiksmīgie lauksaimnie-
ki, arī viņš pasākuma laikā strā-
dāja, tāpēc sveiciens tika nodots 
ar starpnieku palīdzību.

Atzinības rakstus “Par ie-
guldījumu lauksaimniecības 
nozares attīstībā” saņēma 19 
lauksaimnieki: z/s “Vītoli” saim-
niece Veneranda Dzalbe, z/s 
“Saknes” saimnieks Aleksandrs 
Korovackis, kurš šogad dubul-
tojis LIZ platības un mērķtiecī-
gi paplašina piena lopkopības 
nozari. Atzinību saņēma arī p/s 
“Ezersētas” saimnieks Iļja Vasi-
lovičs, kas ir viens no pirmajiem 

mājražotājiem piena pārstrādē, 
p/s “Pauguri” saimniece Tatjana 
Žilinska, p/s “Ninas” saimnieks 
Vasilijs Kovaļevskis, kā arī atzi-
nības raksts tika piešķirts pērnā 
gada “Sējējs - 2014” laureātam, 
z/s “Vaicuļevas” saimniekam 
Francim Zalbovičam. 

Atzinību saņēma arī Krāsla-
vas novada kartupeļu audzēša-
nas karalis p/s “Ezeri” saimnieks 
Valērijs Ignatovičs, kurš apsējis 
novadā lielāko kartupeļu lauku - 
3,5 ha. Tieši viņa audzētie kartu-
peļi gaidīja jaunos saimniekus, 
rāmi tupot maisos uz skatuves. 
Cerams, ka jaunās kartupeļu 
šķirnes dos cerēto ražu arī no-
vadnieku kartupeļu “mazdārzi-
ņos”. Pasākuma laikā Valērijs 
un viņa sieva Irēna tika sumināti 
33. kāzu gadadienā. 

Atzinības raksti tika pa-
sniegti z/s “Raudoviški” saim-
niekam Aleksandram Ivanovam, 
z/s “Stalti” saimniekam Pēterim 
Skovorodko, z/s “Lesničovka” 
saimniekam Česlavam Varna-
sam, z/s “Kļaviņas” saimniekam 
Donātam Ļaksam, z/s “Ezerma-
las” saimniecei Ainai Stigevičai, 
z/s “Ezergals” saimniecei Olgai 
Murānei, z/ s “Auguļova” saim-
niekam Gunāram Ļackim, z/s 
“Ezeriņi” saimniekam Sergejam 
Juhnevičam. 

P/s “Meža mājas” saim-
nieks Alfrēds Ostrovskis kopā ar 
atzinības rakstu saņēma dāva-
nu - aitiņu. P/s “Ausmas” saim-
nieks Antons Rabotjago savu 
palielo ganāmpulku vēl joprojām 
slauc ar rokām, aizbildinoties, 
ka krīzes gadi nav beigušies, 
taču man tā vien šķiet, ka aiz-
rādījums no vadītājas puses 
izskanēja nevietā, jo saimnieka 
uzvārds pasaka visu, gan to, 
ka ir Robotjago, gan to, ka kaut 
kas tajā saimniekā tomēr ir arī 
no jaudīga mehānisma, kuram 
pa spēkam šo lielo ganāmpulku 
slaukt paša veiklajām rokām. 

SIA “Akva Systems” va-
dītājs Saftars Rahimovs, kurš 
savā saimniecībā audzē zivis, 

pateicībā par ieguldīju-
mu lauksaimniecības no-
zares attīstībā, saņēma 
pūkainus trušus, kas ātri 
vien saprata kā jāuzve-
das pie jaunā saimnieka 
un sāka kastēs lēkāt kā 
zivis. 

Pasākuma laikā 
daudziem lauksaimnie-
kiem tika pasniegti pa-
teicības raksti “Par lauk-
saimniecības tradīciju 
saglabāšanu un turpinā-
šanu no paaudzes paau-
dzē dzimtajā pusē”. Šajā 
nominācijā z/s “Zlaukti” 
saimniece Inese Sakso-
ne dāvanā saņēma arī 
kaziņu.  

Kopā ar pateicības 
rakstu “Par dzimtas īpa-
šuma un Latvijas lauku 
kultūrvides kopšanu, par 
dzīves ziņas un darba ti-
kuma tālāku nodošanu” 
tika sumināta Rudīte Lip-
šāne un viņas dēls, kuru 
īpašumā nonāca strau-
sa ola. Bet z/s “Klajumi” 
īpašnieces Ilzes Stabul-
nieces sēta pēc pasā-
kuma kļuva bagātāka ar 
vienu jauku kaziņu. 

Edgars Rakovskis 
ar ģimeni saņēma pa-
teicības vārdus ne ti-
kai par ieguldīto darbu 
lauksaimniecībā, bet arī 
sirsnīgu pateicību par 
dāvāto māju un ģimeni 
diviem kaimiņu bērniem, 
kurus liktenis atstājis bez 
vecākiem. 

Īpašu pateicību par 
sadarbību saņēma arī 
Krāslavas novadu pār-
valžu vadītāji un darbi-
nieki. 

Pēc svinīgā pasākuma 
vārds tika dots sponsoriem, 
ciemiņiem un tiem, kuri vēlējās 
publiski pateikties par ieguldī-
to darbu. Lauksaimnieku vār-
dā liels paldies tika teikts SIA 
“Latvijas lauku konsultāciju un 

izglītības centra” 
Krāslavas nodaļai, 
kuru vada Ivars 
Geiba. Šogad šīs 
komandas vadī-
bā tika uzrakstīti 
vairāk nekā 60 
projekti. Tas ir 
liels atbalsta plecs 
lauksaimniekiem. 

Arī sponsori 
A/S “Preiļu siers” 
un A/S “Krāslavas 
piens” pateicās 
lauksaimniekiem 
par sadarbību. 
Analizējot 2015. 
gada sasniegu-
mus, tika secināts, 
ka visās saimnie-
cībās pieaudzis 
piena apjoms par 
20 %.  Taču bal-
vas tika pasnieg-
tas vislabākajiem 
sadarbības part-
neriem - zemnie-
ku saimniecībām 
“Druviņi”, “Za-
rečje”, “Valaiņi”, 
“Ozoli”, “Ezer-
gals”, “Auguļova”, 

“Avots-G”, “Saknes”, “Krāslava”, 
“Ezermala”.

Savukārt sponsori no SIA 
“Jēkabpils piena kombināts” su-
mināja savus sadarbības part-
nerus - Jāni Varnasu, Liesmu 
Vaičuku, Tatjanu Geki, Sandri 
Ondzuli, Ludmilu un Sergeju 
Dmitrijevus, Vincentu Plintu, Va-
lēriju Jurčonoku, Genādiju Velič- 
ko, Valdi Dzalbu, Veru Bīriņu, 
Edgaru Rakovski, Tatjanu Staģi, 
Natašu Koledu, Zinaīdu Buko.

Pasākuma noslēgumā savu 
paldies par sadarbību izteica 
A/S “SEB banka” un SIA “Swed-
bank” pārstāvji. Lai gan šīs 
bankas pametušas Krāslavu, 
krāslaviešiem ir iespēja uzsākt 
sadarbību ar jaunu banku - SIA 
“Meridian Trade Bank”, kuras 
pārstāve sveica lauksaimniekus 
viņu gada ballē. Savu paldies 
par sadarbību izteica arī A/S 
“Balta”, jo kas gan ir mūsdienu 
lauksaimnieks bez “drošības 
spilvena”, kuru nodrošina apdro-
šināšanas firmas. 

Pasākuma noslēgumā 
jautrību ienesa SIA “Agritech” 
pārstāvji, kuri savu paldies iz-
teica jautras un azartiskas vik-
torīnas veidā. Lauksaimnieki tā 
iekarsa atbildot uz jautājumiem, 
ka firmas pārstāvji palūdza ie-
dot “stop zīmi” Dagdas lauk-
saimniekiem, kuri iekarsuši no 
krāslaviešu acīm, plūca vienu 
uzvaras dāvanu pēc otras. Uz 
trešo jautājumu Dagda drīkstēja 

atbildēt tikai ievērojot 10 minū-
šu intervālu, taču tad, kad tas 
netika līdzēts, tika iedots “stop 
signāls”. Viktorīnas jautājumi 
nebija viegli. Lauksaimniekiem 
nācās precīzi atbildēt, cik jaunus 
kombainus un traktorus Latvijas 
lauksaimnieki ir iegādājušies 
2015. gadā, kādu marku utt.

Kā katru gadu, arī 2015. 
gadā divi Krāslavas lauksaim-
nieki ieguva balvā laikraksta 
“Ezerzeme” gada abonementu. 
Nominācijā “Cauru gadu pava-
saris” balvu saņēma z/s “Pava-
saris” saimniece Anna Vesna. 
Otra balva tika pasniegta nomi-
nācijā “Balles debitants”, to sa-
ņēma Alberta Leikuma mazmei-
ta Liene Leikuma - Rimicāne no 
Izvaltas. 

Pasākuma laikā gūtais no-
skaņojums drīz vien pārgāja uz 
deju grīdas un balle turpinājās 
līdz rītausmai. 

Zenta Mauriņa teikusi “Lat-
vietim zeme ir svēta, gandrīz 
vai svētāka nekā debesis. Sēk-
lu sējot, vienojas Dievs un cil-
vēks.” Lai šis Dieva un cilvēka 
kopdarbs, ko sauc par zemes 
apsaimniekošanu, nes augļus 
arī 2016. gadā!  Kādus pārstei-
gumus būs sarūpējis zemes 
grāmatas 2016. gada izdevums 
- uzzināsim 2016. gada lauk-
saimnieku ballē. Uz tikšanos 
2016. gada ballē!
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Alekseja GONČAROVA foto

Turpinājums. Sākums laikrakstā nr. 85 (06.11.2015.) 
Kā jau iepriekšējā laikraksta numurā stāstījām, 30. oktobrī Krāslavas novada lauksaim-
nieki pulcējās uz pasākumu, kura laikā tika godināti, sumināti un mudināti tikpat aktīvi 
darboties arī turpmāk. Pasākuma laikā Viktorija Lene lika klātesošajiem aizdomāties par 
to, ka ikvienas tautas pamats ir zemnieks.  
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Skolotāja laime - talantī-
gi audzēkņi. Pasākumā, kas 
bija veltīts Kalniešu skolas 75 
gadu jubilejai, direktore Ruta 
Livča un Krāslavas Mūzikas 
skolas pedagogs Anatolijs Liv-
ča nekautrējās paust savas 
emocijas, kad šo neaizmirsta-
mo svinību viesus sveica akor-
deonists Raimonds Ungurs. 
Sirsnīgāk nekā vienkārši vārdi 
skanēja muzikālais sveiciens 
- Rīgas komponista Jurija Peš-
kova noktirne. 

Diemžēl tajā vakarā es ne-
paspēju parunāt ar talantīgo 
mūziķi, taču vēlāk par viņu man 
pastāstīja dzīvesbiedri Livčas. 
Tā bija laimīga sagadīšanās: 
Raimonds skolas svētku die-
nā atbrauca uz kaimiņpilsētu. 
No 22. līdz 24. oktobrim notika 
XIV Starptautiskais akordeo-
na mūzikas festivāls – “Dau-
gavpils 2015”, kurā Raimonds 
Ungurs uzstājās ne tikai kā 
koncerta dalībnieks. Festivāla 
programmas ietvaros mūziķis 
tika uzaicināts uz Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vi-
dusskolu, kur uzstājās ar lek-
ciju un priekšnesumu. Tā arī 
bija muzikālā pateicība tai mā-
cību iestādei, kuru spējīgais 
akordeonists pabeidzis pirms 

četriem gadiem. Pēc tam – stu-
dijas Lietuvas Mūzikas un te-
ātra akadēmijā, kur Raimonds 
turpina savu izglītību maģis-
trantūrā, savienojot studijas ar 
pasniedzēja darbu Viļņas Mū-
zikas skolā. Šis Kalniešu zēns 
uzsāka savu muzikālo karjeru 
Krāslavā, kur ar viņu strādāja 
talantīgais pedagogs Anatolijs 
Livča, kura audzēkņi arī tagad 
ne tikai piedalās prestižos kon-
kursos un festivālos, bet arī ie-
gūst godalgotas vietas, par ko 
labprāt saviem lasītājiem stās-
ta “Ezerzeme”. Radošās per-
sonības veidošanas procesā 
savs ieguldījums bija gan Kal-
niešu pamatskolai, gan zēna 
ģimenei. Kā pastāstīja mūzi-
kas skolotājs, firmas “Vignoni” 
mūsdienīgais instruments bija 
ļoti dārga dāvana no ģimenes. 
Itālijas akordeona skanējumu 
varēja novērtēt arī skolotāji un 
dažādu gadu absolventi, kas 
ieradās uz Kalniešu pamatsko-
las jubilejas pasākumu.  

Bieži vien talants nav 
Dieva dots, bet gan labvēlīga 
apstākļu sagadīšanās, jo sko-
las gados Raimonds sapņoja 
kļūt par pavāru, taču tikšanās 
ar pedagogiem mainīja bērna 
priekšstatu par dzīves vērtī-

bām. Ļoti svarīgi, lai skolēnu 
sapņos par nākotnes dzīvi sa-
vas profesionālās ievirzes ie-
viestu pieredzējušie skolotāji. 

Viss labais paliek atmiņā 
uz ilgāku laiku, pedagogs Ana-
tolijs Livča arī tagad turpina uz-
turēt saikni ar savu audzēkni, 
vismaz pa telefonu. Šim jauna-
jam komponistam un izpildītā-
jam, bez šaubām, ir paredzēta  
liela nākotne. Krāslavā bija un 
ir skolotāji, kuri prasmīgi ieliek 
mūzikas pedagoģijas pamatus.  

Patīkami pārsteidza peda-
gogu profesionālā atmiņa. Ruta 
brīnišķīgi atceras, kā Raimonds 
pārkāpa Kalniešu pamatsko-
las slieksni 1998. gadā. Lauku 
zēns no latviešu plūsmas, pa-
beidzis ceturto klasi, turpināja 
mācības Krāslavas pamatsko-
lā, bet tālāk – Daugavpils Mū-
zikas vidusskolā.  

Anatolijs labi atceras visus 
jaunā akordeonista panākumu 
etapus dažādos konkursos un 
festivālos. Četru gadu laikā, 
mācoties Krāslavas Mūzikas 

skolā, viņa audzēknis jau regu-
lāri piedalījās reģionālos, valsts 
mēroga un starptautiskos kon-
kursos un festivālos. Tolaik 
Raimonds divas reizes izcīnīja 
laureāta titulu, trīs reizes iegu-
va sudraba godalgu un arī tre-
šās pakāpes diplomu. 

Kāpiens muzikālajā Olim-
pā turpinās. 

Aleksejs GONČAROVS 

Pedagogs Anatolijs Livča savā stihijā. Pa kreisi - dēls Anato-
lijs, muzikants un komponists, pa labi - estrādes zvaigzne Žoržs 
Siksna. 

Muzikālās karjeras sākums. Noktirne - veltījums dzimtajai 
skolai.

Un skan mūzika... 

Cilvēka dzīves jēgas pama-
tā ir nepārtraukta kustība. Un tā 
darba turpināšana, kas ir atstāts 
mantojumā. Mūsu senči vairākus 
gadsimtus mācījās strādāt ze-
mes darbus, pārvēršot pakalnus 
un purvus par pļavām, ganībām 
un tīrumiem. Lai gan zemnieku 
darbs reizēm ir vienkārši novār-
dzinošs, laukos vienmēr vārpoja 
labība, bet kūtīs mauroja brūna-

ļas. Lauku iedzīvotājiem nācās 
piedzīvot gan bēdas, gan prie-
kus, bet galu galā veselais sa-
prāts guva virsroku. Visstiprākie 
turpina sentēvu iesākto, pārvēr-
šot personīgo zemi par ziedošu 
dārzu un leknām druvām.  

Tagad lauksaimnieka darbs 
Latgalē ir ieguvis jaunu jēgu, kad 
zemniekiem un lopkopjiem palīdz 
mūsdienu tehnoloģijas. Smags 

darbs laukos ir tikai puse no lauk-
saimnieku sarežģītās dzīves, 
jo ļoti svarīgs ir stabils labības, 
piena un gaļas noieta tirgus, kas 
mūsdienās sagādā vislielākās 
problēmas.  

Taču Latgales zemnieki tur-
pina kalpot savai zemei, bet pa-
audžu maiņa ir pozitīvs faktors. 
Par to liecina arī Krāslavas no-
vada zemnieku balles, kurās pie-
dalās arvien vairāk gados jaunu 
zemnieku. 

Reiz dzīvojis Izvaltā zem-

nieks ar Dieva dotu talantu - Sta-
ņislavs Leikums. Strādājis vaiga 
sviedros, mīlējis zirgus un mācē-
jis pļaut tik labi, ka par to brīnī-
jās ne tikai Latgales iedzīvotāji. 
Diemžēl šī talantīgā lauksaim-
nieka, pie kura es arī kādreiz biju 
ciemos, vairs nav starp dzīva-
jiem. Tāpēc bija ļoti patīkami uz-
zināt, ka viņa mazmeitas – Liene 
Leikuma-Rimicāne un Zaiga Vī-
tola – iedvesa z/s “Upmala” jaunu 
dzīvi. Lai pirmie panākumi vairo 
jūsu spēkus! 

Dzīvesbiedri Anda un Do-
nats Leikumi ir Izvaltas vizītkarte. 
Taču ābols no ābeles, kā zināms, 
tālu nekrīt. Šīs parunas vislabā-
kajā nozīmē. Zemnieku ballē es 
ar lielāko prieku iepazinos ar Jāni 
Leikumu un viņa dzīvesbiedri Vik-
toriju no zemnieku saimniecības 
“Vīnogas”. Astoņi desmiti hektāru 
zemes ir nopietns vēriens. Pirmie 
apbalvojumi vienmēr spārno, lai 
veiksme pavada jūs vienmēr un 
visur! 

Aleksejs GONČAROVS 

Izvaltas lepnums un rota 
Ruta Livča.

UNA
Viņa. Madara Biedriņa: 

„Man dzīvē ir bijušas vairākas 
situācijas, kurās esmu bijusi par 
mata tiesu no nāves, no lielām 
traģēdijām, bet Dievs mani ir sar-
gājis.”

Aktuāli. Apbrīnas vērtas. Re-
dzot uz ielas šīs meitenes, nemū-
žam nevarētu pateikt, ka viņas 
dienē Zemessardzē

Viņš. Armands Puče: „Tad 
tu saņem dūšu un prasi: „Kas 
man vēl jāzina, dakter?”Viņš at-
bildēja: „Jums jāzina viena svarī-
ga lieta – jums būs jādzīvo.” 

Pašizaugsme. Perfekcionis-
tes atzīšanās

Mūsējie pasaulē. Aktiera Ha-

rija Spanovska meita, dejotāja 
Anna Ķirse-Kastiljo. Par savu 
kaislību un mīlestību, ko atradusi 
citā kontinentā

 Pieaugušo meiteņu stāsti. 
Publiskais sekss jeb kā es gan-
drīz nokļuvu cietumā

Mode
Skaistums. Kad lietot acu 

krēmu? Skaistuma piezīmes 
Interjers. Kur Latvija tiekas 

ar Turciju 
Gatavojam kopā.
Ceļojums. Gruzijas garša
Reportāža. Pilngadība sa-

gaidīta
Idejas novembrim. Mūzika, 

grāmata, izrāde, izstāde.

Žurnāli novembrī
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Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Grāveru pagasta pār-

valdes vadītāja Aina Buiniča 
pārvaldē strādā kopš 2009.
gada, kad izveidojās Aglonas 
novads. Tāpēc izsakot viedokli 
par plānoto reģionālo reformu, 
viņa nebalstījās uz salīdzinā-
jumu par to, kāda dzīve bija 
pirms Aglonas novada vai ta-
gad.

Vadītāja apzinās, ka re-
ģionālā reforma Latvijā un 
Aglonas novadā ir aktuāls 
jautājums. Viņa ar laikraksta 
“Ezerzeme” starpniecību iepa-
zinās ar Aglonas novada va-
dītājas un arī kaimiņu novadu 
vadītāju viedokļiem. 

Izteikt savu nostāju par to, 
kurš no šobrīd piedāvātajiem 
ministrijas variantiem Grāve-
ru pagasta iedzīvotājiem būtu 
labāks, A. Buiniča pagaidām 
nespēja, jo tādai analīzei trūkst 
ofi ciālu dokumentu un izstrā-
dāto plānu.

“Ko varu teikt par reformu? 
Daudz dzirdēts, taču nekā kon-
krēta. Ir tikai viena informācija, 
ka ministrijā izstrādāti divi vari-
anti, kur vienā no tiem Aglonas 
novads pievienots Krāslavas 
novadam. Otrajā - trīs novadi 
sadarbojas savā starpā. Paš-
laik ministrijas izstrādā kritē-
rijus, izsaka priekšlikumus, 
tāpēc grūti spriest, kā būs la-
bāk. Arī starp iedzīvotājiem 
būtu jāveic aptauja. Taču kā 
lai uzsāk sarunas, ja nav kon-
krētas informācijas, ko viņiem 
piedāvāt? Vispirms ministrijām 
jārada “spēles noteikumi”, tad 
mums novadā un pārvaldēs 
tie jāizanalizē, tad jāizskaidro 
iedzīvotājiem. Un iedzīvotāji, 
paužot savu viedokli, veiks iz-
vēli.”

Sarunas laikā A. Buiniča 
uzsvēra, ka, strādājot Aglonas 
novadā, grāverieši nav izjutuši, 
ka Aglona kā administratīvais 
centrs tos apdalītu. Tieši otrā-
di, pārvaldē ir saglabāta skola, 
bibliotēka, darbojas feldšeru 
punkts.  Pārvaldes vadītāju māc 
bažas, ka jaunās izmaiņas ne-
sīs pārmaiņas arī pagastā. “Vai 
jaunajos “spēles noteikumos” 
tas viss tiks saglabāts?”

Uz jautājumu, vai apvie-
nojoties lielākā novadā, nebūs 
grūtāk uzturēt kārtību, vadītāja 
norādīja: “Mazākā novadā ir 

ātrāka un ēr-
tāka komuni-
kācija, taču, ja 
novadu vada 
kārtīgs saim-
nieks, tad tas 
rūpēsies arī 
par vistālāko 
novada stūrīti, 
tāpēc novada 
lielumam bū-
tiskas nozīmes 
nav. Ja valsts 
neļaus pastā-
vēt maziem 
novadiem, ne-
kas cits neat-

liks, kā sadarboties.”
Grāveru pārvaldes vadītā-

ja izteica bažas, ka arī plānotās 
reformas mērķis varētu tikt ne-
sasniegts. Galvenais apvieno-
šanās mērķis ir lielāku fi nanšu 
piesaiste, taču “Apvienošanās 
lielākos novados, iespējams, 
nedos vēlamo rezultātu, ja ta-
jos nebūs iedzīvotāju. Gandrīz 
ikvienā projektā tiek jautāts par 
labuma guvējiem un to skaitu. 
Pagastā ar katru gadu sama-
zinās iedzīvotāju skaits, tāpēc 
šaubos, ka tie līdzekļi nonāks 
līdz pagastam, kur dzīvo tikai 
500 iedzīvotāji.” 

Lai arī Krāslavas deputāti 
uzskata, ka grāverieši “sirdīs” 
vēl aizvien vairāk tuvi Krāsla-
vai, daudzi Grāveru iedzīvotāji 
sevi sāk identifi cēt kā Aglonas 
novadam piederīgus.  A. Buini-
ča stāsta, ka “daudzi sarunās 
ar lepnumu ir izteikušies, ka 
Aglonas novads ir mazs un 
skaists. Aglona ir atpazīstama 
arī Latvijas mērogā. Šo sešu 
gadu laikā realizēti daudzi pro-
jekti, kas uzlabojuši iedzīvotāju 
dzīvi. Tāpēc domāju, ka iedzī-
votāju viedokļi dalīsies.” 

Iepazīstoties ar Krāslavas 
novada deputātu viedokli un 
ieceri pievienot klāt tikai Grā-
verus un Šķeltovu, sadalot 
Aglonas novadu, A. Buiničai 
labāk simpatizē apvienošanās 
modelis, kas paredz triju nova-
du sadraudzību. “Es neesmu 
ne par, ne pret Krāslavu, bet 
kā labāko variantu saskatu 
sadraudzības modeli ar Krās- 
lavas un Dagdas novadiem, 
nesašķeļot Aglonas novadu. 
Kamēr nav diktēti jauno nova-
du apvienošanās “spēles no-
teikumi”, diemžēl vairāk neko 

pateikt nevaru.”
Tāpat kā dauzi Latvijas 

pilsoņi, arī Grāveru pārvaldes 
vadītāja uzskata, ka 29 re-
ģionu centru izveide līdzinās 
bijušo rajonu sistēmai, kura 
vēsturiski noturējās visilgāk, 
kopš pagājušā gadsimta sep-
tiņdesmitajiem gadiem. Tāpēc 
sarunu noslēdzot, A. Buiniča 
uzdeva retorisku jautājumu 
- “Kuram bija nepieciešama 
iepriekšējā reforma? Vai nā-
kamā reforma nebūs ar līdzīgu 
rezultātu?”.

Irēna Maļuhina: “Čakli cilvēki ir ikviena novada zelts“
Pēc Krāslavas deputātu 

viedokļu uzklausīšanas novadu 
reformu jautājumā, tika seci-
nāts, ka Krāslavas novads pats 
par sevi ir pašpietiekams. Taču, 
tomēr vajadzēs apvienoties vai 
draudzēties, deputāti uzskata, 
ka kaimiņu novadiem sadrau-
dzības partneri būtu jāapzinās 
laicīgi. Tas nodrošinātu efektī-
vāku līdzekļu piesaisti un racio-
nālāku to izlietošanu. Par to, 
ka Krāslavas novada deputāti 
Aglonas novadā esošos Šķelto-
vas un Grāveru pagastus būtu 
gatavi uzņemt savā pulkā kaut 
vai šodien, pārliecinājāmies 22. 
oktobra sapulces laikā.

Kā galveno iemeslu deputā-
ti min to, ka šie pagastu iedzīvo-
tāji “sirdī” tik un tā jūtas piederīgi 
Krāslavai. Lai gan Aglonas no-
vads pastāv jau sesto gadu, tieši 
šo pagastu iedzīvotājiem nav zu-
dusi saikne ar Krāslavu. Krāsla-
va tiek apmeklēta ne tikai tāpēc, 
ka ir labāka sabiedriskā transpor-
ta pieejamība, bet arī tāpēc, ka 
šo pagastu iedzīvotāji apmeklē 
dažādas valsts iestādes, saistīti 
ar Krāslavas slimo kasi. Kārtojot 
lietas valsts iestādēs, paralēli tiek 
apmeklēti pilsētas veikali, tirgus, 
frizētavas utt. 

Vai par iespējamo apvieno-
šanos līdzīgi domā arī paši šķel-
tovieši? 

Tiekoties ar Šķeltovas pa-
gasta pārvaldes vadītāju Irēnu 
Maļuhinu, tika noprasts, ka pa-
gasta vadītāja seko aktuālākajai 
informācijai, kas saistīta ar ie-
spējamo reformu. Pārvaldes va-
dītājai nav svešs arī Krāslavas 
domes deputātu paustais vie-
doklis un nākotnes redzējums, 
kurš dažos jautājumos arī sakrīt. 

Tāpat kā Krāslavas deputā-
ti, arī pārvaldes vadītāja uzska-
ta, ka gaidīt 2021. gadu, būtu 
nesaimnieciski. “Es neļaušu sa-
viem darbiniekiem un pagasta 
cilvēkiem rokas klēpī salikušiem 
gaidīt un domāt, kas būs. Ne-
viens tavu sētu nesakārtos, ja 
to neizdarīsi pats. Tāpēc laicīgi 
jādomā, kā no plānotās reformas 
iegūt maksimālo labumu saviem 
novada iedzīvotājiem. Jo mums, 
pirmkārt, jādomā par novada ie-
dzīvotājiem. Pašlaik ministrija ie-
saka izvērtēt iepriekšējo reformu, 
lai varētu izstrādāt jaunos refor-
mu plānus. Mēs arī šaurā lokā 
esam apspriedušies, ko ieguvām 
esot Aglonas novadā un izanali-
zējām, ko sadarbības rezultātā 
kopš 1997.gada esam sasniegu-
ši. Un rezultāti ir vērā ņemami.”

Pārvaldes vadītāja, analizē-
jot iepriekšējās reformas gaitu, 
uzsvēra, ka nevar apgalvot, ka 
pagasta attīstība nenotiktu esot 
Krāslavas novada sastāvā, taču 
fakti ir fakti un tāda tobrīd bija 
valsts politika.

Arī iepriekšējā reforma tika 
balstīta uz sadarbību un brīv-
prātības principu. Ar Aglonas 
pagastu sadarbība izveidojās 
jau 1996. gadā. Tās pamatā bija 
iespēja piesaistīt lielākus līdzek-
ļus projektu realizācijai, ja pa-
gasti sadarbosies savā starpā. 
Tika uzsākta projektu rakstīšana 
un realizēšana. Kad izveidojās 
Aglonas novads, šie projekti tur-
pinājās. Līdzīgas paralēles tiek 
vilktas arī plānotajai reformai, 
tāpēc šīs iespējas laicīgi būtu jā-
pamana un lietderīgi jāizmanto. 

I. Maļuhina atzina, ka arī 

novadu veidošanās procesā 
Šķeltovas pārvalde daudz ko 
ieguva. “Pirms novadu veido-
šanās pagastam tika piešķirts 
papildus fi nansējums 200000 
Ls apmērā, kuru saimnieciski ie-
guldījām ēku remontos. Kultūras 
centram tika nomainīts jumts, 
logi. Ēku remonts tika veikts 
skolā un bērnudārzā. Tika veikti 
telpu kosmētiskie remonti.” 

Tāpat pārvaldes vadītā-
ja uzsvēra sasniegumus sešu 
gadu apjomīgo projektu rea-
lizācijā, kad dzīvots Aglonas 
novada sastāva. “Ir realizēti tik 
daudzi projekti. Sakārtoti ceļi, 
modernizēta ūdens un kanali-
zācijas sistēma, ierīkots ielu ap-
gaismojums, izveidots moderns 
stadions. Šodienas Šķeltova 
nav tā Šķeltova, kas bija 2009. 
gadā, kad atdalījās no Krāsla-
vas. To pašu var teikt arī par 
Krāslavas pilsētu.”

Krāslavas domes depu-
tāti savās vīzijās Aglonas no-
vadu teritoriāli sašķēla, minot 
vairākus argumentus. Dažiem 
argumentiem piebiedrojās arī 
I.Maļuhina: “Lai gan sadarbība 
ar Aglonas pagastu arī kultūras 
ziņā ir sena, nevar noliegt acīm 
redzamo. Aglona ir vairāk latvis-
ka, turpretī šī puse tuvāka Krā-
slavas mentalitātei. Tāpat ir ar 
vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
kuriem Krāslava 
ir vēsturiskais ra-
jona centrs. Ar to 
saistītas dzīves 
atmiņas, darba 
gaitas, raduraksti. 
Saikne nav pār-
trūkusi arī šodien, 
jo tiek apmeklēta 
poliklīnika, valsts 
iestādes. Taču ne-
gribētu apgalvot, ka iedzīvotā-
jiem kāds ir aizslēdzis durvis uz 
Krāslavu. Tā nekur nav zudusi 
un nevienam netiek liegts to ap-
meklēt. Mierā, draudzībā un sa-
darbībā vienmēr gala rezultāts ir 
labāks.”

Neskatoties uz to, kāds būs 
valsts politikas plāns šīs refor-
mas jautājumā, pārvaldes vadī-
tāja nedzīvo ilūzijās par rožaino 
nākotni, kuru kāds pasniegs 
uz paplātes, bet kaļ plānus par 
pagasta teritorijas turpmāko uz-
labošanu. Neskatoties uz to, 
kurā novada sastāvā būs lemts 
Šķeltovas pagastam atrasties, 
iedzīvotāju problēmas no tā ne-
mazināsies. Jau tagad Aglonas 
novada plānošanas nodaļā ir ie-
sniegti trīs iesniegumi, kuri gaida 
atbilstošus projektus. “Pašlaik 
plānots strādāt pie ūdensvada 
nomaiņas līvānu māju rajonā. 
Tāpat jānoasfaltē šī rajona ceļš 
un jāuzstāda apgaismojums. Kā 
pārvaldes vadītājai, man ir jāplā-
no pagasta attīstība neatkarīgi 
no tā, kādas politiskās spēles 
valstī tiek spēlētas. Tik un tā 
problēmas nāksies risināt mums 
pašiem, jebkura novada sastā-
vā.”

Tā kā jau pirms 2013. gada 
pašvaldību vēlēšanām tika vākti 
paraksti par Šķeltovas pagasta 
pievienošanos Krāslavai, tad I.
Maļuhina piekrīt, ka, ņemot vērā 
gaidāmās novadu vēlēšanas, 
šī situācija varētu tikt izmanto-
ta arī politiski. Tāpēc viņa aici-
na iedzīvotājiem būt modriem 
un katram, atmetot personīgās 
ambīcijas, domāt par kopējām 

sabiedrības interesēm. “Šādās 
reizēs par politiku būtu jādomā 
mazāk, kaut gan no tās daudz 
kas atkarīgs.”

Sarunas laikā tika aktuali-
zēts arī straujais iedzīvotāju 
kritums novadā un par Aglonas 
novada turpmāko pastāvēšanu 
sakarā ar iedzīvotāju daudzu-
mu. “Grūti nepiekrist, ka Aglonas 
novadam būs grūti noturēties kā 
novadam, tieši iedzīvotāju skaita 
ziņā. Ja ņem par piemēru Šķel-
tovas pagastu, ienākot Aglonas 
novada sastāvā, pagastā bija 
aptuveni 800 iedzīvotāji, tagad - 
tuvu 700 iedzīvotājiem.”

Kā jebkuras pārmaiņas arī 
plānotā reforma mazliet biedē 
“jo, esot Aglonas novada sastā-
vā, izdevās saglabāt skolu, kas 
ir ļoti būtiski skolēniem. Nevar 
noliegt, kas tas ir būtiski visam 
ciemam. Tāpat mums tiek no-
drošināts transports uz Aglonas 
mūzikas skolu un sporta halli. 
Katru dienu pagasta šoferis strā-
dā nevis mani vizinot, bet pārva-
dā pagasta bērnus uz Aglonu. 
Vai tāda iespēja tiks dota cita 
novada sastāvā, grūti spriest.”

Izanalizējot iepriekšējās 
reformas ieguvumus pārvaldē, 
I.Maļuhina piekodināja, ka “gala 
vārds šajā jautājumā būs iedzī-
votājiem.”

Analizējot esošo un plānoto 

situāciju, neiztika arī bez ceļa 
stāvokļa jautājuma aktualizēša-
nas. “Ja ņem vērā ceļa stāvokli 
līdz Aglonai un Krāslavai, tad 
pagaidām šķeltoviešiem uz Ag-
lonu puse ceļa jau ir noasfaltēta 
un nākamgad plānots noasfaltēt 
līdz pat Šķeltovai, ko nevar teikt 
par ceļu līdz Krāslavai. Ja vērtē 
pēc šī aspekta, tad uz šo brīdi 
vairāk esam piederīgi Aglonai.” 

Sarunas noslēgumā pārval-
des vadītāja lika saprast, ka tie 
cilvēki, kam ir augsts darba ti-
kums, aktīvi darbosies, esot gan 
Aglonas novada, gan Krāslavas 
novada, gan Rēzeknes, Daugav-
pils vai Preiļu novadu sastāvā. 
Viņi saprot, ka piederība kādam 
konkrētam novadam zemnieka 
darbu viņa vietā nepadara, lai 
kaut ko sasniegtu, darbs jāpada-
ra pašam. Darbīgs, aktīvs cilvēks 
ir lielākā novada vērtība. Un tas 
sauli zem debesīm spēs atrast 
jebkurā variantā. Tiem cilvēkiem, 
kuriem nekad nav labi, tiem vien-
alga, zem kuras “saules” savu 
neapmierinātību izteikt. 

Tāpēc vadītāja novēl sa-
viem pagasta iedzīvotājiem: 
“Strādājiet paši un palīdziet tiem 
pagasta iedzīvotajiem augt un 
attīstīties, kuri paši to nespēj. Jo 
no iespējamās novadu apvieno-
šanās mūsu pagasta problēmas 
tik un tā nezudīs.” 

Kāds būs Šķeltovas liktenis, 
rādīs laiks. Taču nākotne bez 
smaga darba nav iedomājama. 
Kā izteicās I.Maļuhina: “Čakli cil-
vēki ir ikviena novada zelts.”

Lappusi sagatavoja
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Aina Buiniča: “Vai nākamā reforma
 nebūs ar līdzīgu rezultātu?”

Pagastu pārvalžu vadītāju viedoklis par reģionālo reformu

vecāka gadagājuma cilvēkiem, Analizējot esošo un plānoto 



6 2015. gada 10. novembris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
9.00 Lāčplēša dienai veltīts 
ekumēnisks dievkalpojums
10.05 Zem latviešu karogiem. 
Varoņu dzimšana
10.35, 12.20, 14.25 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.35 Aculiecinieks
12.55 Nacionālo bruņoto spēku 
un Iekšlietu ministrijas vienību 
militārā parāde laukumā pie 
Brīvībaspieminekļa
13.30 Selfridžs 
14.40 Maklauda meitas
15.35 Melu pinekļos

16.30 Mīlas viesulis 
17.30, 18.42, 21.15 Ziedojumu 
akcija Brāļu kapu ansambļa 
restaurācijai
18.00 Ziņas
19.10 Ručs un Norie
20.25, 21.27 Svecīšu siena
20.30 Panorāma
21.45 Mf. Rūdolfa mantojums
23.55 Latloto. Viking Lotto
0.00 Midsomeras slepkavības 
5.00 Adreses
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Melns. Sarkans. Zelts
6.30 Projekts Nākotne

7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
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, 0.25, 5.00 LTV – 60
12.50 Sešas zvaigznes zobenā
13.45 Manas tautas dziesmas
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 100 līdz 100
20.00 Kamuflāža
21.00 Jukonas skartie
22.00 Latviešu jaunie režisori
22.50 Ceļojums apkārt pasaulei

23.25 Tūrists manā ciltī

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 23.50 Dzīvīte
9.45 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Iemīlēties Marakešā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Televeikala skatlogs
14.35 Galileo 
15.10, 1.00 Bērni un vecāki 
16.05, 1.45 Nemelo man!
17.15, 18.00 Ilgais ceļš kāpās
19.00 Latvijas faili

21.10 Lāčplēša diena 11.no-
vembra krastmalā
21.50 Imantdienas 
0.20 Nikita 
4.25 Karamba!
5.00 Pārgalvīgie policisti
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 Kvad-
rātbiksis
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis

10.00 Motīvs?
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.10 Beibleidi
14.35, 2.10 Pasaules stingrākie 
vecāki
15.35, 20.20, 1.40 UgunsGrēks
16.50 Virtuve
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.40 Elites vienība „SAFE”
0.40 Zem kupola
3.00, 5.00 NCIS. izmeklēšanas 
dienests

TV3+
7.10, 17.35, 1.45 Māja 2
8.05 Laiks piedzīvojumiem 

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 11. novembris

10. novembrī Ir iemesls!

Grāmatveža profesija ir līdzīga burv-
ju mākslinieka darbam. Ciparu un formulu 
pasaule, kas liek kustēties sarežģītai uz-
ņēmējdarbības mašīnai, kontrolē ekono-
miku, spēj norādīt uz problēmām, stimulē 
ekonomisko augšupeju un novērš krīzes 
riskus. Uz Zemes droši vien nav neviena 
cilvēka, kurš nebūtu saistīts ar grāmatve-
dību un grāmatvežiem. Tas ir īpašs cilvē-
ku tips. Šķiet, ka viņi zina vairāk nekā visi 
pārējie mūsu planētas iedzīvotāji, it kā tieši 
viņiem ir zināmi visi universa noslēpumi. 

Kad cilvēce iemācījās skaitīt, tad 
arī bija izgudrota grāmatvedība. Pirmie 
ieraksti, kas ir saistīti ar izdevumu un 
ienākumu analīzi, nodokļu un peļņas 
aprēķinu, tika atklāti uz šumeru māla 
plāksnītēm. Ēģiptieši arī pārzināja 
grāmatvedību. Faraona rakstveži, kuru 
pienākumos ietilpa nodokļu iekasēšana, 
mācēja aprēķināt jebkura zemnieka 
ienākumus un precīzi noteikt, cik daudz 
līdzekļu katram pavalstniekam ir jāiemaksā 
valsts kasē. 

Savas attīstības otro posmu 
grāmatvedība piedzīvojusi Atdzimšanas 
laikmetā. Starptautiskās tirdzniecības 
jomā sākusies strauja augšupeja, kas 
pieprasīja no matemātiķiem jaunas idejas, 
kas palīdzētu izvērtēt visus izdevumus, 
ienākumus, peļņu un zaudējumus. 
Matemātiķi centās. Jau XIII gadsimtā 
galvenie grāmatvedības pamatprincipi 
bija noteikti, kā arī tika uzrakstītas pirmās 
grāmatas par grāmatvedības aspektiem.  

1494. gada 10. novembrī tika 
publicēts Lukas Pačoli darbs „Aritmētikas, 
ģeometrijas, attiecību un proporciju 
summa”, kuru uzskata par mūsdienīgas 
grāmatvedības pamatu. Jāņem vērā arī 
tas fakts, ka pirmā iespiedmašīna tika 
radīta tikai 50 gadus pirms šī svarīgā 
notikuma, bet pats process bija ļoti 
dārgs un darbietilpīgs (vairāk nekā 90% 
no visām iespiestajām grāmatām tolaik 
pasūtīja Baznīca, kas varēja atļauties 
šādu greznību), un tad ir saprotams, cik 
svarīgs bija šis darbs XV gadsimta beigu 
sabiedrībai. Kas ir šis autors, kurš tiek 
uzskatīts par mūsdienu grāmatvedības 
pamatlicēju? 

Luka Pačoli jau no bērnības izcēlās 
ar savām radošajām spējām, tāpēc tēvs 
aizsūtīja viņu mācīties pie pazīstama 
gleznotāja Pjero della Frančeskas. Tur viņu 
pamanīja arhitekts Alberti, kuru iespaidoja 
galvenokārt Lukas matemātiskās spējas. 
Kad Pačoli bija 18 gadu, viņš kļuva par 
vispieprasītāko matemātikas mājskolotāju 
Venēcijā. 25 gadu vecumā skolotājs 
publicēja savu pirmo matemātikas mācību 
grāmatu. Turpmākā karjera zinātnes jomā 
bija saistīta ar mūka dzīves noteikumu 
pieņemšanu. Tas bija uzticamākais 

ceļš zinātnes sfērā XV - XVI 
gadsimtu griežos. Pačoli kļuva par 
franciskāņu mūku. Pēc septiņiem 
gadiem Pačoli bija jau Perudžas 
Universitātes profesors. Par 
mākslas jomu zinātnieks vairs 
nedomāja. Pasniedzēja darbu 
nomainīja baznīcas rīkojumu 
pildīšana Venēcijas republikas 
provincē. Šo laiku Pačoli izmantoja 
matemātiskajiem pētījumiem. 
Radās arī visslavenākais 

matemātiķa darbs, kam tika piešķirtas 
tiesības būt iespiestam! Kā tas tika 
pieņemts tajos laikos, visus savus 
darbus Pačoli veltīja Itālijas valdniekiem 
un spēcīgākiem feodāļiem. Matemātiķi 
kļuva pieprasīti ne tikai Venēcijas, bet arī 
visas Eiropas tirdzniecības kompānijās. 
Pačoli saņēma aicinājumu no hercoga 
Sforci strādāt Milānas Universitātē. 
Mūks kļūst par šīs senās un populārās 
mācību iestādes Matemātikas katedras 
vadītāju. Kopā ar savu draugu Leonardo 
da Vinči Luka Pačoli uzrakstīja darbu par 
proporcijām glezniecībā. Tas ir pēdējais 
matemātiķa darbs, kuram ir saistība ar 
tēlotājmākslu. 

Pačoli kļuva populārs kā izcils 
„grāmatvedis”, kurš prot meistarīgi un 
pareizi veikt uzskaiti un maksājumus un 
nodrošināt līdzsvaru starp debetu un 
kredītu, viņa slava aizgājusi līdz Romas 
pāvesta galmam. Matemātiķa darbi tika 
novērtēti, Romas pāvests Jūlijs iecēla viņu 
par liela klostera pārzini Pačoli dzimtajā 
pilsētā. Pēdējo 15 savas dzīves gadu laikā 
grāmatvedības pamatlicējs pielietoja visas 
savas zināšanas un iemaņas praksē, 
organizējot visu klosteru darbību saskaņā 
ar stingrās uzskaites likumiem.  

Nacionālās grāmatvežu dienas tika 
atzīmētas daudzās valstīs, bet gada 
pārskatu un nodokļu likmju pavēlnieku 
starptautiskie svētki tika izsludināti tikai 
ХХ gadsimta beigās. Datuma izvēle 
nevienam neizraisīja šaubas - 1494. gada 
10. novembrī nākusi klajā Pačoli grāmata, 
kas kļuva par pamatu visai grāmatvedības 
zinātnei līdz pat mūsdienām. 

Ne visi zina, ka ar grāmatvedību bija 
saistīti daudzi izcili cilvēki, kas izmainīja 
mūsu pasauli. To vidū - grāmatvede 
Elizabete Ardēna  (pasaulē lielākā 
skaistuma salonu tīklu īpašniece), 
rēķinveži Herberts Velss un O. Henrijs 
- amerikāņu literatūras lepnums, 
grāmatvedis Majers Amšels – tā saucamais 
„sarkanais vairogs”, kura pēcnācēji 
visiem ir zināmi tieši pēc šīs iesaukas - 
Rotšildi, grāmatvedis Šlīmanis ir atklājis 
Troju, grāmatvedis Robinsons izdomājis 
nosaukumu jaunajam dzērienam - Coca-
Cola, bet grāmatvedis Markss izmainīja 
vēstures gaitu. 

Šodien savus profesionālos svētkus 
svin tie grāmatveži, kas strādā jūsu firmā, 
jūsu iestādē, jūsu organizācijā. Neaizmirstiet  
viņus apsveikt, neskopojieties ar labiem 
vārdiem! Aiz viņu pieticīgā un nemanāmā 
darba slēpjas neordināras personīgas 
spējas, nepārprotams talants un prasme 
uzņemties atbildību, kas mūsdienās ir ļoti 
reti sastopamas īpašības. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Starptautiskā grāmatvežu diena 

Laika periodā no 
30.10.2015. līdz 06.11.2015. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 
45 notikumi. Būtiskākie:
•	 30. oktobrī Krāslavas policijas iecirknī 

tika saņemts Kombuļu pagasta iedzīvo-
tāja iesniegums par to, ka nenoskaid-
rota persona, iekļūstot viņa īpašumā, 
nozaga ķerru, četrus akumulatorus un 
elektrisko vadu. Par doto faktu tika uz-
sākts kriminālprocess, notiek krimināl-
meklēšanas pasākumi, vērsti uz nozie-
guma atklāšanu.

•	 31. oktobrī Daugavā, iespējams, izkrītot 
no laivas, noslīka makšķernieks - 1956. 
g. dzimis krāslavietis. Sadarbojoties ar 

ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta 
darbiniekiem, tika organizēti meklēša-
nas pasākumi, taču noslīkušo atrast pa-
gaidām neizdevās.

•	 2. novembrī Krāslavas pagastā, Dau-
gavas krastā, tika konstatēta airu laivas 
“Pella” zādzība. 

•	 4. novembrī tika veikta sankcionēta 
kratīšana Krāslavā, vienā no dzīvok-
ļiem Lakstīgalu ielā 2, kuras gaitā tika 
izņemtas narkotiskās vielas, domājams 
amfetamīns, ar svaru apm. 9,5 gr. Sa-
karā ar šo notikumu tika aizturēts agrāk 
tiesātais J., dzimis 1961. g.

Krimināls, notikumi

Rudenī makšķerēšana nav viegla, 
ne tikai trofeju ziņā. Zelta rudens man ir 
dāvājis brīnišķīgas ainavas, bet pēdējās 
oktobra dienās ar savu draugu vērojām, 
kā Daugavu pārpeldēja mežacūkas. Tas 
notika tik mērķtiecīgi, ka es paguvu noķert 
kadrā tikai mežacūku māti. Pieci svītrai-
ni sivēni tik ātri iespurdza krasta zālē, ka 

pat objektīvs nepaguva to piefiksēt. Kaut 
kas nepatika šai rukšķētāju ģimenei mūsu 
skaļajā novadā, un viņi devās uz kreiso 
krastu, kur sākas klusāki un biezāki Balt-
krievijas meži. Tā man bija pirmā iespēja, 
redzēt peldam mežacūkas. 

Aleksejs GONČAROVS

Rets skats

Lauku atbalsta dienests informē, ka 
pārejas posma valsts atbalstam par zīdītāj-
govīm 2014. gadā tiek noteikta likme 71,30 
EUR par vienu dzīvnieku. 

Atbalstu var saņemt par šādām zīdītāj- 
govīm:

* gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgo-
vi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes 
dzīvnieku;

* govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu 
zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Švei-
ces, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. 
šķirnes);

* telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas 
brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
* dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu 

laikā pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj 
ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem 
regulāri sniedz informāciju normatīvos aktos 
paredzētā kārtībā;

* lauksaimnieks LDC deklarē šo notei-
kumu 234 minētās govis un telītes kā zīdītāj- 

govis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis 
pirms šo noteikumu 235.2.apakšpunktā mi-
nētā iesnieguma iesniegšanas LAD reģionā-
lajā lauksaimniecības pārvaldē;

* 2015. gadā no 15. maija līdz 15. no-
vembrim ir iesniegts iesniegums LAD reģio-
nālajā lauksaimniecības pārvaldē;

* iesniegumā PPVA par zīdītājgovīm 
saņemšanai 2015. gadā norāda zīdītājgovju 
skaitu, kas nav mazāks par 60% no kopē-
jā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita 
attiecīgajā gadā (kopējo maksājumam pie-
teikto dzīvnieku skaitu veido papildu valsts 
tiešajam maksājumam par zīdītājgovīm 
pieteiktās govis un teles). Maksājumam pie-
teikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40% 
no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku 
skaita;

* saglabā ganāmpulkā iesniegumā 
norādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju 
vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma ie-
sniegšanas dienas.

Drīz beigsies pieteikšanās programmai 
“Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm”

Lauksaimnieku ievērībai
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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, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 Latvijas Kods. Rīgas kungi
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Liecinieki
0.35 Čečenija. Karš bez pēdām
1.35 1:1 5.00 Adreses
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Melns. Sarkans. Zelts
6.30 Pie stūres
7.00 Putnu balle
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Ēdienkarte skrejceļam
11.15 Ielas garumā
11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 Vēju savaldītāji
13.00 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
14.55, 1.15, 5.00 LTV – 60
15.35, 1.30 Projekts Nākotne

17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.30 Meklējot sesto maņu. 
Ukraina
21.00 100 g kultūras
22.40 Ar sapni mugursomā
23.25 Sporta studija
0.15 Kamuflāža

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00, 19.00 Latvijas faili
12.00 Mf. Saldā vasara
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Galileo
15.10, 1.15 Bērni un vecāki
16.05, 2.00 Nemelo man!
17.15, 18.00 Ilgais ceļš kāpās
21.10 Lauku sēta 
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.20 Čikāga liesmās 
0.30 Nikita 4.35 Karamba!
5.00 Pārgalvīgie policisti
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 Kvad-
rātbiksis
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis

8.50 Randiņš ar zvaigzni
10.05, 14.25 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Tētuka meitiņas
13.20, 19.55 Anželika
18.40, 0.40 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mf. Tētis sprukās
22.55 Mf. Liktenīgais pagrieziens 4

TV5
7.45, 17.30 Pacientu līga
8.45, 13.10 Top-shop
9.00 Vangēlija
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 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
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
23.15 Kalni, kas šauj
1.15 Noziegums tiks atklāts
3.05 Dzīvokļa jautājums
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 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Ludmila Gurčenko
22.00 Speciālais korespondents
23.40 Kad infekcija progresē
1.30 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.00 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, 3.50 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks

21.20, 23.05 Varenā
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Politika
2.10 Traktieris uz Pjatņickas ielas
5.30 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.15 Zaldāti
7.10 Bērnu klubs
7.34, 0.54 Laika prognoze
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40, 20.50, 0.00 Dokumentā-
lais projekts
9.45 Top-shop 
10.00 Mf. Kāpēc tev vajag alibī?
12.05 Maldu teritorija 
14.20 Vēl nav vakars
17.30, 5.25 Visšokējošākās 
hipotēzes
18.35 Slepenās teritorijas
23.00 Zini mūsējos!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 17.00, 19.30, 23.55 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
13.10 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 Varenā
21.50 Mf. Ko slēpj meli

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona X
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes

10.00, 19.00 Labais vārds
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.45 Zoja
16.40 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.05, 15.20 Slēgtā skola
10.05, 22.55 Kauli
11.00, 20.10 Ekstrasensi-detek-
tīvi 12.30, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
14.30, 22.05 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.40 Ēterā

CETURTDIENA, 12. novembris 10.00 Bulta
11.00 Ekstrasensu cīņas
14.10 Beibleidi
14.35 Pasaules stingrākie vecāki
15.35, 20.20, 2.35 UgunsGrēks
16.50 Virtuve
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Bada spēles
1.00 Kinomānija
1.35 Overtime TV
3.00, 5.00 NCIS. izmeklēšanas 
dienests

TV3+
7.10, 17.35, 1.05 Māja 2
8.10 Laiks piedzīvojumiem 
8.55 Randiņš ar zvaigzni
10.10, 14.25 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Tētuka meitiņas
13.20, 19.55 Anželika
18.40, 0.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve 
22.05 Mākslas filma

TV5
7.45, 17.30 Pacientu līga
8.45, 13.10 Top-shop
9.00 Vangēlija 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 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
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
23.15 Kalni, kas šauj
1.15 Noziegums tiks atklāts
3.05 Vasarnīca
4.05 Tas, kurš aiz kreisā pleca
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 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Ludmila Gurčenko
22.00 V. Salavjova raidījums
23.40 Krievijas bastioni
1.30 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.00 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Veselība
11.35 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu

15.55, 4.35 Moderns sprie-
dums
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Varenā
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Pirms tumsas iestāšanās
2.00 Mf. Mans mīļākais klauns
3.35 Mf. Lācis
5.25 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.15 Zaldāti
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika prognoze
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pasaules noslēpumi 
9.45 Top-shop 
10.00 Mf. Kāpēc tev vajag alibī?
12.05 Maldu teritorija 
14.20 Dīvaina lieta
17.30 Lidojošo šķīvīšu mīklas
18.35 Slepenās teritorijas
20.50 Kara noslēpums 
23.00 V un S
0.00 Dokumentālais projekts
0.55 Skatīties visiem!!
5.35 Visšokējošākās hipotēzes

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 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
13.10 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 Varenā
22.15 Mf. Uzvari!

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona X
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Labais vārds
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.45 Zoja
16.40 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.00, 15.20 Slēgtā skola
10.05, 22.55 Kauli
11.00, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.30, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
14.30, 22.05 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.40 Ēterā

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 Melns. Sarkans. Zelts
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Deivids Sušē pa svētā 
Pāvila pēdām
10.15 1:1 11.05 100 g kultūras
12.45 Aculiecinieks
13.00 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
14.50, 4.35 LTV – 60
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien 18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 Bezceļu tūrisms

19.35 Aculiecinieks
19.50 Momentuzņēmums
20.05 Jogurts - vai tiešām 
veselīgs?
21.05 Tās tik ir operas! Seviljas 
bārddzinis
22.00 Mf. Lūinā Deivisā pašā
23.55 Eiropa koncertos
0.45 Mf. Plenči
1.15 Mf. Post Mortem
1.35 Latvijas Radio 2 - 20 gadu 
jubilejas koncerts

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 1.20 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00, 5.00 Mežonīgā sirds
11.05 Latvijas faili
12.00 Mf. Tikai ar jums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.25 Galileo 
15.10, 1.40 Bērni un vecāki 
16.15 Nemelo man!
17.35, 18.00 Ilgais ceļš kāpās
19.00 Latvijas faili
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.45 Ulda Marhilēviča autor-
koncerts 
23.00 Mf. Karalis Artūrs
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 Kvad-
rātbiksis

7.55 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis
10.00 Vajātājs
11.00 Ekstrasensu cīņas
14.10 Beibleidi
14.35, 2.30 Pasaules stingrākie 
vecāki
15.45 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
16.50, 1.25 Virtuve
18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
21.00 Mf. Džonijs Anglis 
atgriežas
23.05 Mf. Droša osta
3.15, 5.00 NCIS. izmeklēšanas 
dienests
5.40 Šefpavāru cīņas

TV3+
7.10, 17.35, 2.00 Māja 2
8.15 Laiks piedzīvojumiem 
8.55 Randiņš ar zvaigzni
10.10, 14.25 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Tētuka meitiņas
13.20 Anželika
20.00 Mf. Sūklis Bobs Kvadrāt-
biksis
21.45 Mf. Dzelzs lēdija
23.50 Mf. Sievietes līdzdalība

TV5
7.45, 17.30 Pacientu līga
8.45, 13.10 Top-shop
9.00 Vangēlija 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. Tas pats Minhauzens
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 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Vairums
19.45 Mf. Uzvedinātāja
23.30 Noziegums un sods
0.30 Noziegums tiks atklāts
2.30 Likuma ments

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 Lauku dakteris. Seriāls
17.15, 3.40 Tiešais ēters
20.00 Hevgēņija Petrosjana 
koncerts
22.40 Vēl ne reizi vien jūs atce-
rēsieties mani
23.55 Divdesmit dienas bez kara
1.55 Mf. Mana līgavaiņa līgava
4.55 Mf. Tālāk ir mīlestība

PBK
6.00, 1.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10 
Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs

7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
13.05 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.55 Moderns sprie-
dums
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 Mākslas filma’
4.40 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.20 Zaldāti 7.15 Bērnu klubs
7.39, 0.59 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pasaules noslēpumi 
9.50 Top-shop 
10.05 Dokumentālais specprojekts
12.10 Maldu teritorija 
14.20 Karš bez noteikumiem
17.30 NLO
18.35 Slepenās teritorijas
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 1.00 Skatīties visiem!!

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 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. Atomu Ivans
17.20 Gaidi mani Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks 19.00 Laiks
20.05 Mans bizness
21.50 Mf. Sejas pūlī
23.30 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, 23.10 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, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zoja
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00 Panorāma 20.45 Mūsējie
20.55 Mf. Krievu 23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 23.55 Ērglis un cipars
9.00, 15.20 Slēgtā skola
10.05 Kauli
10.55 Ekstrasensi-detektīvi
11.55 Kapeika kapeikā
12.30 Nepiedzimsti skaista
14.30, 22.25 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
18.00 Mf. Pērsijs Džeksons: 
Monstru jūra
20.10 Ekstrasensu cīņas
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.15 Reportieris

PIEKTDIENA, 13. novembris
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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.

Publicētie 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 Vēstis”, “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, patite@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.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

LAIKA ZIŅAS
11.11. 12.11. 13.11.

+ 7 ...+ 8  + 5 ...+7  + 6 ... + 7

R   3 m/s DR  3 m/s DR  2 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

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.

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 10:3012:30
Tālr. 65622735, 28229290

Virszemes televīzija - de-
koderu uzstādīšana; sate-
līttelevīzija - uzstādīšana, 
remonts. Tālr. 26344829.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Viktoram Truskovskim sa-
karā ar mātes nāvi.

Pustiņas draudzes koristi

“Nu, tad beidzot!”  tā atska-
nēja pirmie vārdi, kad filmēšana 
bija galā. Filmēšana notika vairā-
kās vietās Daugavpilī un prasīja 
patiešām daudz spēka un laika. 
“Paveicās, ka mums klipu filmēja-
tieši Ivars Utināns  profesionāls un 
kreatīvs jaunietis, kurš spēj padarīt 
ikdienišķo par skaisto un tik tiešām 
neatkārtojamo”, atzīst grupas līde-
ris Jānis Drēģeris. Klipa scenārijs 
tika rakstīts, smeļoties idejas no 
klasiskā blūzroka autoriem, tādiem 
kā Jimy Hendrix, ZZ Top u.c.

Šis stāsts ir par to, kā dabīgs 
skaistums spēj iedvesmot pat 
viscietāko sirdi… Ceļu kovbojs 
ar savu spēkratu dodas uz “Ar-

tilērijas Pagrabiem”, lai uzceptu 
kādu gabalu, bet laikam nepietiek 
uguns liesmas, uz kā cept. Meite-
ne koši sarkanā kleitā ir tā, kura 
iemet krāsnī vairāk malkas…. 
Un aiziet! Tā arī notika īstajā dzī-
vē, bet ar citu nokrāsu. Dziesma 
“Real Love blues”, kas tika sa-
rakstīta 2014. gada sākumā pēc 
pusnakts, pilnmēness laikā, ir vel-
tīta līdera lēdijai Elgai, kura arī ir šī 
klipa galvenā “odziņa”.

Mūzikas un vārdu autors ir 
Jānis Drēģeris. Bass  lēdija Tat-
jana Nizjuļko, solo ģitāra  Gunārs 
Cauņa, bungas  Kaupo. “Wild 
Detroit gang” pateicas visiem, kuri 
palīdzējuši pirmā mūzikas klipa 

tapšanā. “Ja nebūtu Jūsu, nebūtu 
tik iedvesmojoša rezultāta”. Klipa 
radīšanā palīdzēja Andrejs Faibu-
ševičs (Daugavpils kluba “Artilēri-
jas pagrabi” boss), Ivars Utināns 
(video operators), Elga Volodko 
(klipa galvenā “odziņa”), Ģints 
Lundbergs (audio masterings), 
Stanislavs Dukaļskis, Lydia Bres 
ka, Jans Bagdanovs, Svetlana 
Papakule, Samanta Miglāne, Je-
vgēnija Cimbale, Jūlija Baņkova, 
Valērijs Stivriņš, Luba Salekalne, 
DJ Ron Rocker, Vitālijs Solovjovs, 
Artūrs Skladovs, Nikita, Alek-
sandrs, Nikolajs & girlfriend.

Lai veicās un tiekamies kon-
certos!

“Wild Detroit gang” prezentē 
savu debijas mūzikas klipu dziesmai “Real Love blues”

3  istabu dzīvokli Krāslavas cent 
rā (Raiņa ielā). Tālr. 28464389;
1.5  istabu dzīvokli, 5.st. Tālr. 
29218946;
ziemas riepas “Hanko-
ok”(215/60/17, 96 Q). Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 26360257;
jaunu akrila vannu iepakojumā 
(150 x 70), ar kājiņām. 80 €. Tālr. 
26018670;
ledusskapi “Meiling” (augstums  
1.23 m). Cena pēc vienošanās, ne-
pieciešams remonts. T. 29843537;
āpša taukus. 0.5 l  30 Euro. 
Tālr. 28643365;
2 govis (7. un 8. laktācija, LB) 
Bērziņu pag.  Tālr. 22021921;
kazu. Tālr. 25612489;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
graudus, miltus, kartupeļus, 
malku. Piegāde. Tālr. 29134527;
malku, skaldītu un klučos (osis). 
Tālr. 29456441.

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;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963;
traktorus MTZ 52, 80, 82 jebkurā 
kārtībā. Tālr. 22415466.

Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Visa veida zemes darbi. Tālr. 
28601483.
Firma sniedz pašizgāzēja pa-
kalpojumus (kravnesība  16 t, 
grants, smiltis, šķelda) un mi-
niekskavatora pakalpojumus. 
Tālr. 29186835.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35 m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi  18 m. Tālr. 
29455509.

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu risinājums 

ir jūsu rokās”
Krāslavā — 16.11.19.11.

Dagdā — 19.11.20.11.
Tālr. 26234797.

IK “Jacina”
Plastikāta logu centrs. Plasti-
kāta logiem atlaides līdz 25 % 

(6  kameru vācu profils).
Tikai pie mums, pasūtot logus, 
dāvanā saņemsiet montāžas 
darbu pakalpojumu un putas. 
Metāla durvis  no 125 eiro.

Krāslavā, Lāčplēša ielā 17  1

Tālr. 27878088, 28675525, 
28230237.

Tikai atmiņas klusas 
Kā mīļi un zināmi soļi 
Palicējiem visu mūžu 
skan blakus.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Zinaīdai Ļuļei, no māmiņas 
uz mūžu atvadoties. 

Krāslavas novada sieviešu 
koris “Nova”

VAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli 
18.12.2015., plkst. 14.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes 
novadā, nekustamo īpašumu “Pastnieki”, Robežnieki, Robežnieku 
pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr.6086 004 0214.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 
EUR 6000.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 11.11.2015. līdz 11.12.2015. 
un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem 29420864, 
29398567 vai epasts: info@pasts.lv

VAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli 
16.12.2015., plkst. 11.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Māru-
pes novadā, nekustamo īpašumu Alejas ielā 16b, Dagdā, Dagdas 
novads, kadastra Nr. 60090010267. Nekustamā īpašuma nosacītā 
(sākotnējā) pārdošanas cena – EUR 32400.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 11.11.2015. līdz 11.12.2015. 
un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem 29420864, 
29398567 vai epasts: info@pasts.lv 

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 20. novembrī Dag- 
dā, 13. un 27. novembrī 
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.

SIA “Rumba centrs” 
aicina darbā 

pārdevēju - kasieri.

CV  merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504.

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai per-

sonai
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

Sērojam kopā ar bijušās 
klases audzinātājas Ļubo-
vas Juhnevičas tuvinie-
kiem, no viņas pāragri atva-
doties. 

Robežnieku pamatskolas 
2015. gada absolventi

 un viņu vecāki 

Veselība
•	 Humors – dzīves gaišā puse. Ak-

trise un runas pasnie-
dzēja Zane Daudziņa, 
lai dzīves nopietnība 
neņemtu virsroku, 
līdzsvaru rod komis-
kās lomās.

•	 Viena pati mājās. Ar-
vien vairāk cilvēku iz-
manto iespēju strādāt 
attālināti – no mājām. 

•	 9 mīti par depresiju. 
•	 Kakla sāpes un to 

dažādā daba.  
•	 Sāpīgās un 
neglītās pēdu kaites.  
•	 Antibakteriālās 
ziepes – bieds mūsu 
ādai. Aiz vārda 
„ a n t i b a k t e r i ā l s ” 
slēpjas viela, kas var 
nodarīt pāri ādai.
•	 Jēli produkti 
uzturā.  

Slimnīcas telpās (bijušajā te-
rapijā) atvērta sieviešu frizēta-
va. Jūs apkalpos friziere Ināra. 

Tālr. 28702930.

Žurnāli novembrī
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