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Otrdiena, 2016. gada 5. janvāris Nr. 1 (8999) Cena - 43 centi

Šodien numurā

Firma “LEVEN”
sveic savus pircējus 
Ziemassvētkos un 

Jaunajā gadā! 
Savos veikalos pie-

dāvājam plašu santeh-
nikas un būvniecības 
preču klāstu.     

Atlaides visa veida 
precēm līdz 15 %.

Piegāde. Gaidām Jūs 
mūsu veikalos!

Krāslavā, Vasarnieku 
ielā 2, tālr. 65622073

Dagdā, Skolas ielā 4a, 
tālr. 65653354

Latvijā

Kādus jautājumus risināja Aglonas, Dagdas un Krāslavas pašvaldības,
atvadoties no 2015. gada?
Mēdz teikt, kā pavadīsiet 
Veco gadu, tāds gaidāms 
Jaunais. Ja šo parunu attie-
cina uz Aglonas, Dagdas un 
Krāslavas pašvaldību darbu 
2015. gada pēdējās domes 
sēdēs, tad varam secināt, ka 
tautas kalpi iedzīvotāju jautā-
jumus risinās arī 2016. gadā. 

Ar kādu jautājumu risināšanu 
tika aizvadīts 2015. gads?

Krāslavas pašvaldība
Ja vērtē šo triju pašvaldību 

2015. gada pēdējās domes sēdes, 
tad visātrāk Jaungadu steidza sa-
gaidīt Krāslavas pašvaldība. Pēdējā 
gada domes sēde notika labu laiku 
pirms Ziemassvētkiem, 17. decem-
brī, un oficiāli izsludinātajā dienas 
kārtībā bija izskatāmi 17 jautājumi. 
Gada beigās deputāti lēma par ze-
mes gabala sadalīšanu, deklarētās 
dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Tāpat 
tika risināti dzīvokļa jautājumi un 
gada beigās tika precizēti arī saisto-
šie noteikumi Nr. 2015/13 “Par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par maznodrošinātu 
Krāslavas novada pašvaldībā”.

Gada nogalē tika lemts par iz-
maiņām “Kārtībā, kādā piešķir nau-
das balvu Krāslavas novada spor-
tistiem par izciliem sasniegumiem 
sportā”. Plānots, ka sportisti, kuri 
Latvijas čempionātā iegūst 1. – 3. 
vietu, saņems balvas 200, 150 un 
100 eiro apmērā. Par uzvarām Lat-
vijas olimpiādē vai Baltijas starp-
tautiska mēroga sacensībās tiks 
apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji 
ar naudas balvām 300, 200 un 150 
eiro apmērā.  Krāslavas pašvaldības 
deputāti ir padomājuši arī par tiem 

sportistiem, kuri uzvaras gūst pasau-
les mēroga olimpiādēs. Tā kā šāda 
veida sacensībās konkurence ir ļoti 
liela, tad plānots apbalvot arī 6. vie-
tu ieguvējus, bet olimpisko un para-
olimpisko spēļu uzvarētus sveiks līdz 
pat 12. vietai. Ja kādam Krāslavas 
sportistam izdosies iegūt 1. vietu 
Olimpiskajās vai paraolimpiskajās 
spēlēs, viņam tiks izmaksāta prēmija 
10 000 eiro apmērā, savukārt, ja 12. 
vieta - 500 eiro.    

Gada beigās katrs mēdzam pār-
skatīt savu budžetu. Arī Krāslavas paš-
valdība, gadu noslēdzot, ne tikai veica 
grozījumus 2015. gada budžetā, bet 
arī plānoja 2016. gada budžetu. 

Deputāti sprieda, ka 2016. gadā 
izdevumi plānoti 2015. gada līmenī. 
Sakarā ar valstī noteikto minimālās 
algas pieaugumu, 2016. gadā nepie-
ciešami papildus līdzekļi minimālās 
algas palielināšanai - 61 000 €, jo 
novadā 2015. gadā bija 303 slodzes 
ar 360 € algas apmēru, 76 slodzes ar 
361 € - 400 € algas apmēru. 

Saskaņā ar domes lēmumu no 
Krāslavas pašvaldības budžeta tiek 
nodrošinātas 5. - 7. klašu brīvpus-
dienas un pirmsskolas 5-6 gadīgo au-
dzēkņu ēdināšanas maksa tiek segta 
50 % apmērā. No valsts līdzekļiem 
brīvpusdienas plānotas 1. - 4. klašu 
audzēkņiem. 

Ienākumus Krāslavas pašvaldī-
ba 2016. gadā plāno šādā apmērā: 
•	 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 

5 158 145 €;
•	 Pašvaldību finanšu izlīdzināšana - 

4 325 671 €;
•	 Nekustamā īpašuma nodoklis - 

491 601 €;
•	 Autoceļu fonda līzekļi - 663 652 €.

Pašvaldībā lielākie plānotie darbi:

•	 Rancāna ielas rekonstrukcijas 2. daļa;
•	 Stāvlaukuma Raiņa ielā (pretī vei-

kalam “Kristīne”) remonts;
•	 Lauku ceļu remonts (Zemkopības 

ministrijas līdzfinansējums);
•	 Sporta zāles būvniecība pie Krās- 

lavas pamatskolas;
•	 Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 

daudzstāvu māju rajonā;
•	 Pils kompleksa (staļļi) telpu pie-

lāgošana kā tūrisma piedāvājuma 
objektam;

•	 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
(pie sākumskolas ēkas) teritorijas 
sakārtošana ;

•	 PII “Pienenīte” piebraucamā ceļa 
remonts.

Gada pēdējās sēdes laikā tika 
lemti arī citi jautājumi. 

Dagdas pašvaldība
Otrie Jauno gadu steidza sa-

gaidīt Dagdas pašvaldības deputāti. 
Pēdējā gada domes sēdē, kas notika 
21. decembrī, tika lemts par 34 jau-
tājumiem, tāpēc sēde ieilga uz vairā-
kām stundām.  

Viens no svarīgākajiem jautāju-
miem, uz ko atbildi gaidīja Andrupe-
nes pagasta iedzīvotāji, bija jaunā 
pārvaldes vadītāja nosaukšana, jo ar 
2015. gada 30. decembri savu darbu 
pārvaldes vadītājas amatā izbeidza 
ilggadējā Andrupenes pārvaldes va-
dītāja M. Rudavina. 

Sēdes laikā deputāti nolēma, ka 
pārvaldes vadītāja amata pienāku-
mus līdz jauna iestādes vadītāja ie-
celšanai pildīs Andzeļu pagasta pār-
valdes vadītāja Leontīna Žeimote.

Turpinājumu lasiet 2. lpp.

Ar tālēm tāles sarunājas, 
Aiz gada nāk 
un aiziet gads. 
Var nogurt kājas, 
nogurt rokas, 
Bet sirds 
lai nenogurst nekad.

Sirsnīgi sveicam 
70 gadu jubilejā 

Stanislavu 
LATKOVSKI!

Mednieku biedrība 
“Piedruja”

Dārgie brāļi un māsas 
Kristū!

Sveicam Jūs
 Ziemassvētkos!

Novēlam Jums un Jūsu ģi-
menēm šīs svētītās svētku 
dienas aizvadīt lūgšanās, la-
bās domās, saticībā, mīlestī-
bā un pacietībā. 

Lai Dievs dod Jums dvēse-
les mieru ik dienas!

Tēvs Igors Jupatovs un Krāslavas 
vecticībnieku biedrības padome

Lai veselība, priecīgs prāts 
Gan tev, gan visai dzimtai! 
Lai glāzes šķind un galds ir klāts 
Līdz jubilejai simtai!

Apsveicam skaistajā 60 gadu jubilejā
Vladimiru ESMANU!

Mednieku kolektīvs “Šķaune”

       Pirms iededz sveci egles zarā, 
    Dedz svētku liesmu sirdī savā, 
Ar piedošanu, sapratni, 
Ar mīlestības dzirksteli 
Un tici – tas ir Tavā varā 
Nest gaismu, kā to sveces dara.

Lai gaiši un prieka pilni pareizticīgo un vecticībnieku 
Ziemassvētki! Lai Jūsu ģimenēs valda miers, saticība

un ticība labajam!

Nils Ušakovs, Jānis Urbanovičs un Ivans Ribakovs     

10. janvārī plkst. 15.00 
Krāslavas kultūras namā notiks 
Jaungada pasākums senioriem.

Līdzi ņemams labs 
noskaņojums un groziņš!

Visjautrākā spēle

Vecāki, studenti, skolēni - tās ir trīs komandas. Nākamajā numurā - Jautro un atjautīgo kluba gada spēle.
Alekseja GONČAROVA foto

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst 
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz, 
Bet nākotne, lai atnes visu, 
It visu to, ko ilgojas Tev sirds.

Sirsnīgi sveicam 
skaistajā jubilejā 

Aļodiju Červinsku 
(Ivanovu)!

A.Tartinskas, S.Plociņas 
un V.Aleksejevas ģimenes

•	 Neoficiāla informācija liecina, 
ka “Vienotības” premjera amata 
kandidāts, kuram varētu piekrist 
arī Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, būs finanšu ministrs Jā-
nis Reirs, vēstīja raidījums “TV3 
Ziņas”. Kā vēstīts, Vējonis šonedēļ 
plāno uzrunāt iespējamos kandi-
dātus valdības vadītāja postenim, 
un koalīcijas politiķi prognozē, ka 
nākamais premjerministrs, vistica-
māk, būs “Vienotības” pārstāvis.

•	 Par demisiju paziņojusī valdības 
vadītāja Laimdota Straujuma, pa-
metot darbu valdībā, vēlas atpirkt 
divas rotaslietas un vācu traukus, 
ko savulaik saņēmusi kā dāvināju-
mus dažādu oficiālo vizīšu ietvaros.

•	 Aizvadītā gada pēdējā mēnesī 
lielākos ziedojumus politiskajām 
partijām veikusi Latvijas Krievu 
savienības (LKS) līdere, Eiropas 
Parlamenta deputāte Tatjana Žda-
noka, ziņo aģentūra BNS. Lielas 
summas decembrī ziedojuši arī 
Aivars Bergers, kurš politisko par-
tiju apvienībai “Saskaņa” atvēlējis 
8000 eiro, kā arī Vladimirs Ribņi-
kovs un Andrejs Dozorcevs, kuri 
partijai “Gods kalpot Rīgai” ziedo-
juši pa 5000 eiro.

•	 Situācija Latvijas darba tirgū 2016. 
gadā mēreni uzlabosies, ziņo 
Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA). Pēc NVA datiem redzams, 
ka pieaug pieprasījums pēc darba 

spēka, kas ir situāciju uzlabojošs 
signāls. Viena no NVA prioritātēm 
2016. gadā ir nodrošināt uz klien-
tu orientētus, ērtus un kvalitatī-
vus pakalpojumus. Lai uzlabotu 
ilgstošo bezdarbnieku pāreju uz 
nodarbinātību un iesaisti pasāku-
mos, tiks īstenots jauns pasākums 
“Atbalsts ilgstošajiem bezdarbnie-
kiem”. Tāpat iecerēta aktivitāšu 
izstrāde bezdarbniekiem vecumā 
virs 50 gadiem. Savukārt Jaunie-
šu garantijas ietvaros tiek sniegts 
atbalsts katram jaunietim (15–29 
gadi) ne vēlāk kā četru mēnešu 
laikā no bezdarbnieka statusa ie-
gūšanas.

Kādus jautājumus 
risināja Aglonas, 

Dagdas un Krāsla-
vas pašvaldības, 

atvadoties no 2015. 
gada 

1., 2. lpp.

Dagdas novada 
iedzīvotāji cīnās par 
valsts ceļa kvalitāti

3.lpp.

Ar līdzjūtību vien 
nepietiek

4.lpp.
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Pasaulē
Francijā aizdedzina          

804 automašīnas
Francijā Jaungada naktī ko-

pumā aizdedzinātas 804 automa-
šīnas. 2014./2015.gadu mijā tika 
aizdedzinātas 940 automašīnas. 
Automašīnu dedzināšanas sērga 
Jaungada naktī Francijā par sav-
dabīgu tradīciju kļuvusi pēdējo 
gadu laikā. Pamatā tie ir gados 
jauni vīrieši, kas šādā veidā pauž 
savu protestu. Iekšlietu ministri-
ja paziņojusi, ka varasiestādes 
gadu mijā aizturējušas 622 cilvē-
kus, un tas ir divas reizes vairāk 
nekā pirms gada.

Zviedrijā pārbauda          
personu dokumentus

Zviedrijas iestādes no pirm-
dienas pārbauda personas do-
kumentus visiem no Dānijas ie-
braucošo vilcienu, autobusu un 
prāmju pasažieriem, lai mazinātu 
migrantu bezprecedenta pieplū-
dumu Zviedrijā. Jauno pārbaužu 
mērķis ir izbeigt migrantu bez 
personas dokumentiem ieraša-
nos Zviedrijā. Tās uzsāktas pēc 
tam, kad Zviedrija atzina, ka vairs 
nespēj tikt galā ar pārmērīgu jau-
nu migrantu pieplūdumu.

Vācija rosina ieviest     
bēgļu kvotas

Bavārijas federālās ze-
mes Vācijas dienvidos premjers 
Horsts Zēhofers vēlas ierobežot 
bēgļu plūsmu līdz 200 tūksto-
šiem bēgļu gadā, un paziņoja, ka 
ASV ir daļēji vainojamas par krī-
zi. Zēhofers Vācijas nedēļas laik-
rakstam “Bild am Sonntag” teica, 
ka valsts gadā var integrēt vien 
100-200 tūkstošu bēgļu. Bavārija 
bija pirmais iebraukšanas punkts 
lielākajai daļai no vairāk nekā vie-
na miljona patvēruma meklētāju, 
kas pērn ieradās Vācijā. Kancle-
re Angela Merkele ir noraidījusi 
iespējamību noteikt bēgļu kvotas. 
Zēhofers svētdien publicētā in-
tervijā norādīja, ka citām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, arābu 
valstīm un ASV ir jādala atbildība 
par bēgļiem.

Indijā un Bangladešā        
6,7 magnitūdu zemestrīce

Indijas ziemeļaustrumos pie 
robežām ar Mjanmu un Bangla-
dešu pirmdien notika spēcīga 
zemestrīce ar stiprumu 6,7 mag-
nitūdas pēc Rihtera skalas, un 
tajā gājuši bojā vismaz seši cilvē-
ki Indijā un Bangladešā. Policija 
Bangladešas galvaspilsētā Dha-
kā paziņoja, ka vienā šīs pilsētas 
slimnīcā medicīniskā palīdzība 
sniegta 40 cilvēkiem, tai skaitā 
vienam universitātes studentam, 
kurš bija kritiskā stāvoklī pēc 
nolēkšanas no ceturtā stāva bal-
kona. Zemestrīce sašūpoja ēkas 
pat 600 kilometru attālumā Rie-
tumbengāles štata galvaspilsētā 
Kolkatā.

ASV dvīņi piedzimst 
katrs savā gadā

ASV dvīņi piedzimuši gadu-
mijā, bet viens no viņiem ir dzimis 
2015. gadā, bet otrs - jau 2016. 
gadā. Sandjego iedzīvotāja Ma-
ribela Valensija Kalifornijas štatā 
ceturtdien nogādāta vietējā slim-
nīcā un pagājušā gada pēdējās 
sekundēs viņa pasaulē laida 
meitenīti Džaelīnu. Savukārt ma-
zās Džaelīnas dvīņu brālis Luiss 
pasaulē nāca divas minūtes pēc 
Jaungada sagaidīšanas. Abi ma-
zuļi, kuru dzimšana tika gaidīta 
ne ātrāk kā šī mēneša beigās, un 
viņu māte jūtas labi.

Kādus jautājumus risināja Aglonas, Dagdas un Krāslavas pašvaldības, atvadoties no 2015. gada?

“Ko lai Tev novēlu?..”
Lūk, tas ir klāt - 2016. gads! 

Lai tas laimīgs Jums un mums! 
Piekritīsiet taču, ka, esot uz vēl 
gluži jaunā gada sliekšņa, negri-
bas domāt par slikto, gribas pa-
teikties aizvadītajām 365 dienām, 
kas dāvāja mums tik daudz brī-
nišķīgu tikšanos, interesantu no-
tikumu un neaizmirstamu izjūtu. 
Paldies tev, 2015.!

Jaungada nakts tuvinieku un 
draugu kompāniju papildina valsts 
pirmo personu sejas, kas ienāk 
mūsu mājās caur televizoru ekrā-
niem un sveic ikvienu no mums. 
Arī šie svētki nebija izņēmums, un 
vecā gada pēdējās minūtēs noti-
ka latviešu tikšanās ar pēdējās 
dienas strādājošo premjerminis-
tres amata pienākumu izpildītāju 
Laimdotu Straujumu, kā arī valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni. 

Nezinu, kā jums, taču man 
radās priekšstats, ka premjeres 
apsveikums vairāk līdzinājās par-
lamentāriešu uzrunai vai preses 
konferencei: tika runāts gan par 
gāzes nozari, gan ārējo un iek-
šējo politiku, gan par “vienu no 
pasaulē visstraujāk augošo eko-
nomiku”! Ko vien vērta ir atskai-
te par to, cik labi mēs, izrādās, 
sākuši dzīvot - ģimenes ar bēr-
niem izjūt valsts atbalstu, sociālā 
nevienlīdzība samazinās, pakal-
pojumi kļūst pieejamāki… Tajā 
mirklī, kad līdz jaunajam gadam 
palikušas tikai dažas minūtes, 
un tik ļoti gribas dzirdēt vienkār-
šus, siltus vārdus un patiesus 
novēlējumus, nācās klausīties 
Straujumas kundzes daiļrunīgo 
aicinājumu izpildīt kaut kādus 
“mājas darbus”, kuri mums ļaus 

būt pilntiesīgiem starptautisko or-
ganizāciju biedriem un aktualizēs 
robežu drošības jautājumu.

Tieši tāpēc kā balzams dvē-
selei bija prezidenta Raimonda 
Vējoņa vārdi, kas uzstājās pēc 
premjerministres. Atstājot aiz 
borta lielo un mazo politiku, eko-
nomiskās nedienas, viņš visiem 
mums atgādināja, ka ir jānovērtē 
katrs mirklis, jāatbalsta vienam 
otrs un jāsaglabā ticība sev, jo 
“mūsu valsts - esam mēs paši!” 
Nedaudz strīdīgs, protams, bija 
aicinājums darīts visu iespējamo, 
lai piepildītos kvēlākās vēlēšanās 
un sasniegtu lielus mērķus. Jo 
sev izvirzīt mērķus mēs mākam 
ļoti labi! Arī ar vēlmju noformu-
lēšanu problēmu nav. Toties ar 
to realizēšanu gan! Nu, nepie-
tiek valsts ierindas iedzīvotājam 
resursu! Un pat ne tikai “lieliem 
mērķiem”, bet nereti arī elemen-

tārām ikdienas vajadzībām… 
Bet… Tāpēc jau tā ir Jaungada 
uzruna, kas neprasa nekādus pa-
matojumus un pierādījumus. 

Visi tosti ir izskanējuši, dāva-
nas uzdāvinātas, vēlēšanās tuvā-
kajam gadam ievēlētas. Pienācis 
laiks tās realizēt. Un lai viss izdo-
das: “pateicoties”, “neskatoties” 
un pat “par spīti”! Bet veselības, 
ģimenes labklājības, fi nansiālas 
stabilitātes un miera obligāta klāt-
būtne pat netiek apspriesta!

Un vēl: līdz ar veco gadu ir 
beigusies arī abonēšanas kampa-
ņa 2016. gadam. Esam pateicīgi 
tiem, kuri palika uzticīgi mums. Un 
priecājamies sveikt tos, kuri šo-
gad ir nolēmuši kļūt par “Ezerze-
mes” abonentiem. Tas nozīmē, ka 
mūsu dzīvē vēl eksistē stabilitāte 
un mēs esam viens otram vaja-
dzīgi. Mēs apsolām, ka neliksim 
vilties!               Marina NIPĀNE

Turpinājums. Sākumu lasiet 1. lpp.
Ziemassvētku laiks ir piedošanas 

laiks, daudziem Dagdas novada bez-
cerīgajiem parādniekiem, ievērojot li-
kuma prasības, ti ka “piedots”, tādējādi 
no Dagdas novada pašvaldības iestāžu 
bilances izslēdza bezcerīgo debitoru 
parādus par nekustamā īpašuma no-
dokli, zemes nomu, komunālajiem 
maksājumiem un īres maksām.  

Visiem tomēr neti ka “piedots”, tā-
pēc deputāti  izskatī ja jautājumus par 
saistī bu piespiedu izpildīšanu brīdi-
nājuma kārtī bā pret SIA “Dinsel” par 
telpu nomas parāda piedziņu un par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu no SIA “Experience”, kā to 
paredz normatī vie akti . 

2015. gada nogalē divas personas 
ti ka iepriecinātas ar Dagdas pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Risinot iedzīvotāju jautājumus, 
neti ka aizmirsts arī par pašiem depu-
tāti em, kuri 2016. gadā, savus pienā-
kumus pildot, izmantos pašvaldības 
iegādātus datorus.  

19. gs vidū Čārlzs Darvins izveidoja 
teoriju par cilvēka izcelšanos no pērti -
ķa evolūcijas ceļā. Zīmīgi, ka ti eši Pēr-
ti ķa gada priekšvakarā deputāti  lēma, 
ka ar Pērti ķa gada iestāšanos, Dagdas 
novada deputātu darbam jākļūst da-
torizētam, tādējādi taupot papīru, kas 
ikdienā ti ek izmantots domes sēžu 
materiālu nodrošināšanai. Deputāti  
nolēma iegādāti es 15 portatī vos dato-
rus ar nepieciešamo papildus aprīko-
jumu. Datori nebūs deputātu privāt- 
īpašums, ti em būs lietošanas ti esības 
un atbildība par pašvaldības mantu. 

Kā zināms, no minētajām trim 
pašvaldībām Dagdas pašvaldība kļūst 
otrā, kas datorizējusi domes sēžu dar-
bu.  Pirmie bija Krāslavas pašvaldības 
deputāti , kuri droši vien sen aizmirsu-
ši, kad pēdējo reizi ti ka šķirstī ti  doku-
mentu papīru kalni.  

Cerams, ka arī Aglonas novada 
dome ņems piemēru no kaimiņu paš-
valdībām un, vismaz noslēdzot Pērti ķa 
gadu, pieteiks sevi “datorizācijai”. 

2015. gada nogale neizti ka arī bez 
sliktām ziņām. Nepatī kamu dāvanu 
gada nogalē saņēma daži pašvaldības 
darbinieki. 2016. gads skumīgi sāksies 
darba aizsardzības speciālistam, jo 
dome nolēma Vides un tautsaimnie-
cības nodaļas amatu sarakstā ar 2016. 
gada 1. februāri likvidēt “Darba aizsar-
dzības speciālista” un “Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības speciālista” 
amata vienības. Amatu likvidāciju sais-
ta ar valstī  noteikto kārtī bu.

No 2016. gada 1. februāra noti ks 
izmaiņas arī būvvaldes darbā. Dagdas 
novada Būvvaldē ti ks veiktas izmaiņas 
štatu sarakstā. Tiks likvidēta “Būvval-
des speciālista” amata vienība un ie-
viesta “Būvinspektora” amata vienība 
uz 0,8 slodzēm. Kā arī ti ks samazināta 
“Būvvaldes vadītāja” slodze no 1 uz 
0,6 slodzēm un ieviesta “Arhitekta” 
amata vienība uz 0,4 slodzēm, kā to 
nosaka jaunie likuma grozījumi. 

Gada nogalē deputāti  steidza dalīt 
līdzekļus. Pie papildus līdzekļiem ti ka 
piebraucamais ceļš uz Noviku karjeru. 
Par piešķirtajiem līdzekļiem ti ks tī rīti  

ceļa grāvji, kā arī likvidētas bedres.
Atvadoti es no 2015. gada, Dagdas 

novada domē ti ka nolemts atbrīvo-
ti es no pašvaldības kustamās mantas, 
rīkojot autobusa SETRA S 215 RL un 
autobusa SETRA S 211 HD izsoles ar 
augšupejošu soli.

Tāpat gada nogalē ti ka nolemts at-
savināt pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Lāči” Dagdas pagastā.

2015. gada nogalē, vismaz uz papī-
ra, ti ka labota arī SIA “Dagdas komu-
nālā saimniecība” valdes locekļa ie-
vēlēšanas kļūda, kas Dagdas novadā 
sacēla ažiotāžu. 

Pēdējā domes sēdē ti ka izdota arī 
atļauja. Lemjot par priekšsēdētājas 
vietnieka Raita Azina amatu apvieno-
šanu, atmiņā atausa teiciens - “deviņi 
amati  - desmitais bads.” Šajā gadījumā 
tas atti  ecināms ti kai uz apvienoto ama-
tu skaitu.  Gada nogalē deputāti  atļāva 
domes priekšsēdētājas vietniekam 
Raiti m Azinam savienot amatu  ar  vēl 
septi ņiem amati em. Vietnieka amats 
ti ek apvienots ar šādiem amati em: SIA 
“Dagdas komunālā saimniecība” ka-
pitāla daļu turētāja pārstāvis, dzīvokļa 
jautājumu komisijas priekšsēdētājs, 
medību koordinācijas komisijas vadī-
tājs, pašvaldības pārstāvis Latvijas Paš-
valdību savienības Reģionālās attī  stī bas 
un sadarbības komitejā, pašvaldības 
pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības 
Tehnisko problēmu komitejas Dzīvokļu 
jautājumu apakškomitejā, pašvaldības 
pārstāvis Nodarbinātī bas valsts aģentū-
ras Aktī vo nodarbinātī bas un atbalsta 
pasākumu īstenotāju izvēles komisijā 
un pašvaldības pārstāvis Valsts probāci-
jas dienesta Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības Konsultatī vajā padomē. Kā 
saprotam, vairums amatu saistī ti  ar 
vietnieka amata pildīšanu.

Gada nogalē noti ka arī izmaiņas 
dažu komisiju sastāvā. Dome nolēma 
veikt izmaiņas Administratī vās komisi-
jas sastāvā - Viktorijas Virzas vietā ti ka 
ievēlēta Žanna Aišpure un Dzīvokļu 
jautājumu komisijā Melānijas Rudavi-
nas vietā ievēlēta Romualda Demida.

2015. gada nogalē noskaidrojās arī 
sasāpējušais Ozoliņu bibliotēkas jautā-
jums. Tās liktenis zināms uz pusgadu. 
Dome nolēma pagarināt telpas nomas 
līgumu ar SIA “Brīvība” Dagdas pagasta 
Tautas bibliotēkas darbības nodrošinā-
šanai ti kai uz pus gadu. Šīs bibliotēkas 
darbība un telpu īres pagarināšanas 
lietderība bija asi kritizēta decembra 
finanšu komitejas sēdē. Lai arī tajā sēdē 
priekšsēdētāja S. Viškure argumentēja 
bibliotēkas darbības nepieciešamību ar 
iedzīvotāju savāktajiem paraksti em, de-
putāts R. Nipers un A. Plotka minēja arī 
savus argumentus, ka bibliotēkas darbī-
bai nepieciešamie līdzekļi ir neadekvāti  
tam labumam, ko iegūst it kā šīs biblio-
tēkas apmeklētāji. Deputāti  izteica aiz-
domas, ka uzrādītais bibliotēkas apmek-
lētāju skaits neatbilst reālajai situācijai 
- tas ir daudz zemāks, tāpēc bibliotēkas 
darbības atbalstī šanu vairāk uzskata par 
pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu.

Aglonas pašvaldība
Aglonas pašvaldība Jauno gadu 

nesteidza sagaidīt, un pēdējā domes 

sēde noti ka īsi pirms Vecgada vaka-
ra. 29. decembra sēdē ti ka izskatī ts 
21 jautājums.  Visziemīgākais sēdes 
jautājums bija par sniega tī rīšanas 
pakalpojuma izcenojumu. Līdz ar šī 
jautājuma atrisināšanu, atrisinājās arī 
ieilgušās ziemas jautājums, un varam 
baudīt ziemas ierasto baltumu un ceļa 
tī rīšanas problēmu.

Tāpat gada beigās ti ka nolemts, ka 
2015. gada darba alga pašvaldības dar-
biniekiem jāizmaksā Vecajā gadā - 29. 
decembrī, neatliekot to uz 2016. gadu. 

Gada nogales sēdē ti ka lemti  arī or-
ganizatoriskie jautājumi par 2016. gada 
kultūras pasākumiem Aglonas novadā. 

Īsi pirms Jāņiem Aglonas nova-
da domes priekšsēdētāja H. Streiķe 
vienpersoniski - domes vārdā - izlē-
ma, ka Aglonas pašvaldība ir gatava 
uzņemti es 2016. gada Latgales nova-
da XV senioru dziesmu un deju svēt-
ku festi vālu “Dziedot dzimu, dziedot 
augu” rīkošanu. 20. jūnijā viņa devās 
uz Dag-das novadu, kur svinīgā pasā-
kuma laikā saņēma Senioru festi vāla 
karogu. Pasākuma laikā priekšsēdētā-
ja aicināja visus klātesošos 2016. gadā 
uz Aglonas novadu. Taču īsi pirms Zie-
massvētkiem, 21. decembra fi nanšu 
komitejas sēdē, šo oficiālo prieka vēsti 
kā dāvanu pasniedza Aglonas nova-
da deputāti em, pavēstot, ka festi vāla 
rīkošanai būs nepieciešami aptuveni 
2 000 eiro. Tā kā deputāti  nekad nebi-
ja lēmuši par festi vāla rīkošanu, ti em 
šķita interesanti , kāpēc viņiem tagad 
būtu jālemj par līdzekļu piešķiršanu. 

Deputāts V. Krimans un I. Reščenko 
aizrādīja priekšsēdētājai, ka viņas rīcī-
ba apliecina, ka viņa pārkāpj savas piln-
varas. Domes lēmumam par festi vāla 
rīkošanas piekrišanu bija jābūt pirms 
karoga saņemšanas nevis pēc tam, 
kad ciemiņi uzaicināti . Uz ko priekšsē-
dētāja atbildēja, ka šādus jautājumus 
viņa varot vienpersoniski lemt. Un 
šāda situācija radusies, jo viņai nebija 
laika informēt deputātus. Ir nu gan to-
tāls laika trūkums Aglonas novadā, ja 
pusgada laikā neatrod brīdi informēt 
deputātus par tiem pasākumiem, kuru 
rīkošanai būtu jābūt pieņemtai ar do-
mes lēmumu. Ja priekšsēdētājai nebi-
ja nepieciešama deputātu piekrišana 
Aglonas novadā rīkot pasākumu, tad 
varbūt nav jāprasa arī domes lēmums 
par līdzekļu piešķiršanu? Diemžēl de-
mokrāti ja nav visatļautī ba, un biedrī-

bu organizētajiem pasākumiem, kuru 
nodrošināšanā jāizmanto pašvaldības 
līdzekļi, jābūt apsti prināti em ar do-
mes lēmumu. Tāpēc Aglonas novada 
deputāti em nekas cits neatlika, kā pēc 
pusgada ar domes lēmumu legalizēt 
šī festi vāla rīkošanas atļauju Aglonas 
novadā.  Diemžēl tas nav pirmais gadī-
jums, kad ofi ciāls domes lēmums top 
ti kai pēc tam, ka jau “vienpersoniski” 
pieņemts. 

2015. gada nogali Aglonas novada 
dome noslēdza ar skolēna D. Krima-
na un skolotāju E. Kudiņa, L. Šatilovas 
prēmēšanas jautājuma risināšanu.  
Daudziem lasītājiem Starptauti sko 
olimpiāžu uzvarētāja Daniela Krima-
na vārds nav svešs.  Šī gada maijā par 
2014. gadā Indonēzijā izcīnīto sudraba 
medaļu bioloģijas olimpiādē viņam 
ti ka piešķirta prēmija. Iepazīstoti es ar 
prēmijas apmēriem un prēmēšanas 
kārtī bu, ti ka konstatēts, ka Aglonas 
novada dome pieļāvusi rupjas kļūdas. 
D. Krimanu un skolotāju prēmēja pēc 
spēkā zuduša nolikuma. Uz laikraksta 
“Ezerzeme” jautājumiem novada do-
mes izpilddirektore I. Poga atbildēja 
“ka prēmēšanas procesā nekas neti ka 
pārkāpts”, taču, citādās domās bija 
Vides aizsardzības un reģionālās attī  s-
tī bas ministrija, kas konstatēja domes 
darbībā kļūdas un piespieda domei 
ievērot nolikuma prasības, tādējādi 
skolēnam un skolotājai izmaksāt prē-
miju likumā noteiktājā apmērā. Tāpēc 
Aglonas novada domei nekas cits ne-
atlika, kā pieņemt domes lēmumu un 
piešķirt papildus fi nansējumu. 

Ir teiciens - padari Vecaja gādā, lai 
Jaunajā gadā nav jādara! Pēdējā domes 
sēdē ti ka lemts par deputāta mandāta 
nolikšanu pēc paša vēlēšanās. 

Aglonas novadā mainīsies domes 
deputātu sastāvs. Pēdējā domes sēdē 
deputāts Feokti sts Pušņakovs no “Lat-
gales parti jas” nolika savas pilnvaras, 
balstoti es uz personīgo iesniegumu. 

2015. gadu noslēdzot, Aglonas no-
vada domē aktuāls bija arī Aglonas in-
ternātvidusskolas jautājums, Aglonas 
centrālās bibliotēkas silti nāšanas jau-
tājums un daudzi citi  jautājumi.

Kāds liktenis šīs trīs pašvaldības sa-
gaida 2016. gadā? Uz šo jautājumu at-
bildi gūsim 2016. gada decembrī. Taču 
vienu jau var teikt tagad - “Ko paši cel-
sim, tas pašiem būs jānes!”

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE 
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Sadarbības sākums
Dagdas vidusskola uzsāk Eras-

mus+ projekta “Mācīšanās ārpus 
skolas telpām” īstenošanu 3 gadu 
garumā. Mūsu partnerskolas ir no 
Austrijas, Čehijas, Horvāti jas un Un-
gārijas.

Pirmā ti kšanās no 22. līdz 25. no-
vembrim noti ka Vulkan skolā Austri-
jā, uz kuru bija ieradušies pārstāvji 
no dalībvalstu skolām, lai klāti enē 
plānotu, koordinētu, apsti prinātu šī 
projekta norisi un apspriestu veica-
mās akti vitātes. Dagdas vidusskolu 
šajā vizītē pārstāvējām mēs — direk-
tores vietniece mācību jomā un vācu 
valodas skolotāja Velta Augustova un 
sākumskolas skolotāja Ilze Tukiša.

Galvenais šī projekta mērķis ir 
parādīt, kā iespējams veidot mūsdie-
nīgu mācību procesu, dažādojot mā-
cīšanas metodes, ieviešot jauninā-
jumus mācību stundu plānošanā un 
prakti skajā norisē. Viena no šādām 
metodēm ir jebkura mācību priekš-
meta stundas, kas ir cieši saistī tas 
ar mācību programmas realizēšanu, 
vadīšana ārpus skolas. Starptauti ska 

sadarbība ar citu valstu skolām, kur ir 
ti k dažādas kultūras, veicinās iepazī-
šanos un kopīgu darbu skolēniem un 
skolotājiem, paplašinot redzesloku, 
gūstot sadarbības pieredzi, atklājot 
citu valstu tradīcijas, kultūras un iz-
glītī bas procesu.

Projekta rezultātā taps arī jauni 
izdales materiāli, prezentācijas da-
žādos mācību priekšmetos, skolo-
tāji varēs dalīti es pieredzē virtuālajā 
vidē, analizēt paveikto darbu savā 
skolā un salīdzināt to ar citu valstu 
skolu veikumu.

Šajās vizītes dienās mēs iepazi-
nāmies ar Vulkan skolu, ti kāmies ar 
skolēniem un skolotājiem, uzzinā-
jām par izglītī bas sistēmu Austrijā, 
diskutējām ar skolēniem, vadot  
mācību stundu, centāmies iepazīs-
ti nāt ar Latviju, Dagdas novadu un 
mūsu skolu. Mums izdevās radīt in-
teresi skolēnos par latviešu valodu 
un kultūru, mācību un ārpusstun-
du darbu. Daudzi izteica vēlēšanos 
elektroniski un virtuāli iepazīti es 
un sarakstī ti es ar mūsu skolas sko-

lēniem, jo 2016. gada aprīļa beigās 
visu šo valstu partnerskolu skolēnu 
un skolotāju pārstāvji nedēļu ilgā 
vizītē ti ksies Dagdas vidusskolā. 
Līdz šai ti kšanās reizei mums visiem 
kopā daudz jāpaveic: jāsaplāno un 
jānovada stundas ārpus skolas tel-
pām dažādos mācību priekšmetos 
katrā gadalaikā, jāfotografē un jā-
veido prezentācijas, jāieliek paveik-
tais projekta mājas lapā.

Vulkan skolas audzēkņi mums no-
vadīja brīnišķīgu ekskursiju pa savu 
skolu, pilsētu un apkārtni, visi kopā 
devāmies naksnīgā laternu pārgā-
jienā kalnos, apmeklējām šokolādes 
manufaktūru un izgaršojām slavenās 
austriešu šokolādes dažādību.

Paldies projekta koordinatorei 
Marijai Micķevičai par iespēju mūsu 
skolai iesaistī ti es kopīgā dažādu 
valstu skolu sadarbības projektā, 
veicinot attī  stī bu un gūstot pieredzi 
katra paša iekšējās pasaules papla-
šināšanā! Būsim atvērti  jaunām me-
todēm un idejām mācību stundās!

Velta AUGUSTOVA un Ilze TUKIŠA

Dagdas novada iedzīvotāji cīnās par valsts ceļa kvalitāti
Pirms Ziemassvētkiem dabā esošais 

siltums un sala neesamība ne tikai mazi-
nāja Ziemassvētku noskaņojumu, bet arī 
saasināja tās problēmas, kuras laukos rak-
sturīgas rudenī vai pavasarī. 

Daudzi iedzīvotāji, kuri ikdienā izmanto 
Valsts ceļu V606 Dagda - Asūne - Vorzova 
cieš no ceļa sliktās kvalitātes, tāpēc nesēž 
rokas klēpī salikuši, bet kopā ar pārvaldes 
vadītāju, masu medijiem cīnās par savām 
tiesībām pārvietoties pa ceļu, kas atbilstu 
valsts standartiem.  

Īsi pirms Ziemassvētkiem pie mums 
griezās Dagdas novada Asūnes un Ķepo-
vas pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, lai 
informētu par pasākumiem, kas tiek darīti, 
lai uzlabotu šī ceļa kvalitāti, kā arī piesais-
tītu sabiedrības un masu mediju uzmanību 
šai problēmai. 

Pārvaldes vadītāja atzīst, ka šī valsts 
ceļa posma kvalitāte ir katastrofālā līmenī, 
tāpēc viņa ir griezusies LR Satiksmes mi-
nistrijā ar lūgumu veikt nepieciešamos pa-
sākumus ceļa kvalitātes uzlabošanai. 

 Pārvaldes vadītāja cīņā par ceļa kvali-
tātes uzlabošanu ir moderna, tāpēc uz mi-
nistriju tika nosūtīts arī video materiāls par 
ceļa stāvokli. Tāpat tika vākti iedzīvotāju 
paraksti no Asūnes, Ķepovas un Robež-
nieku pagastu iedzīvotājiem, kuri ikdienā 
spiesti izmantot šo ceļa posmu. 

Šī gada 24. novembrī Satiksmes minis-

trijai tika nosūtīta vēstule, videoieraksts par 
ceļa kvalitāti un 5 lapas ar neapmierināto 
iedzīvotāju parakstiem. 

Vēstulē pašvaldības vadītāja informē 
ministriju par sekām, kas rodas sliktā ceļa 
stāvokļa dēļ. Skolēni kavē mācību stundas, 
tiek apdraudēta iedzīvotāju veselība, jo tas 
ietekmē arī neatliekamās medicīniskās  
palīdzības sniegšanas kvalitāti. Līdz tuvā-
kajai reģionālajai slimnīcai ir 100 km, brau-

ciens ilgst 80 minūtes. 40 minūtes jābrauc 
šie nieka 10 km un vēl 40 minūtes pārējie 
90 km. Tāpat arī uzņēmējiem tiek nodarīti 
papildus zaudējumi. Iedzīvotājiem rodas 
papildus izdevumi transporta lūzumu gadī-
jumos. 10 km brauciens, kuram vajadzētu 
ilgt 10-15 minūtes pārvēršas par 45 minūšu 
braucienu pa ūdens bedru aleju. 

Satiksmes ministrijai tika norādīts, ka 
sliktā ceļa dēļ cieš arī pagasta attīstība. 
Asūnē ir daudz brīvu dzīvokļu, ja ceļš būtu 
labāks, iespējams uz pagastu pārceltos 
dzīvot cilvēki no Dagdas. Tāpat cieš arī tū-
risma nozare. Pa šo ceļu brauc uz Ķepovas 
dabas muzeju. Daudzi apmeklētāji citiem 
neiesaka to apmeklēt, jo šoferi atsakās 
braukt pa šādu ceļu. 

Kā atzina Žanna Aišpure “Ceļa jautā-
jums aktuāls ir ikdienā, bet vēl vairāk tas 
saasinās svētku laikā. Ciemos brauc radi, 
draugi paziņas, tāpēc svētku laika laba vē-
lējumu vietā jādzird jautājumi, pārmetumi un 
kopā jācer, ka ceļu kādreiz salabos.”

Īsi pirms Ziemassvētkiem no Satik-
smes ministrijas tika saņemta atbilde, kurā 
tā informē, ka “Valsts ceļa sakārtošana 
tiek plānota atbilstoši Nacionālās attīstības 
plānā 2014.-2020.gadam un Transporta at-
tīstības pamatnostādnēs izvirzītajiem mēr-
ķiem, kas paredz līdz 2020. gadam valsts 
vietējiem autoceļiem ar grants segumu 
veikt tikai ikdienas uzturēšanas un grants 

seguma atjaunošanas darbus. 
Koriģējot Valsts autoceļu sakār-
tošanas programmu, izskatīsim 
iespējas tajā iekļaut valsts vietē-
jā autoceļa V606 Dagda - Asūne 
- Vorzova posmu grants seguma 
atjaunošanu. Līdz iespējai būtis-
ki uzlabot valsts vietējā autoceļa 
V606 Dagda - Asūne - Vorozo-
va posmu tehnisko stāvokli, tiks 
nodrošināta regulāra autoceļa 
ikdienas uzturēšanas darbu iz-
pilde, atbilstoši noteiktajai uztu-

rēšanas klasei.”
Tāpat ministrija informēja, ka šogad 

“oktobra un novembra mēnesī iesēdumu 
un bedru remonta laikā grants segumā 
kopumā tika iestrādāti 71m3 šķembu ma-
teriāla.”

 Kā atzīst pārvaldes vadītāja, lai arī 
ikdienas darbi uz ceļa tiek veikti, un vasa-
ras periodā pēc greiderēšanas ceļš ir kā 
asfalts, tiklīdz parādās pirmās lietus piles 

“šis greiderētais ceļš” tiek pārvērsts ūdens 
bedru alejā. Priekšsēdētāja smejot stāsta, 
ka reiz kāda iedzīvotāja esot teikusi: “Ceļš 
tik traki krata, ka ar vienu roku jātur krūtis, 
ar otru zobi un nepietiek roku, ar ko stūrēt!”

Par to, ka “krata” ne pa jokam pārlieci-
nājāmies arī mēs paši, izbraucot un nofi l-
mējot šo ceļa posmu. Atpakaļ braucot, arī 
mūsu vecais auto neizturēja un deva ie-
spēju pirmssvētku laikā nopelnīt servisam 
Dagdā.

Savu neapmierinātību par ceļa kvalitāti 
izteica arī vietējie uzņēmēji un šoferi, kas 
ikdienā bauda šo ceļu. ( Lasiet aptauju)

Pēc atbildes vēstules saņemšanas no 
Satiksmes ministrijas pārvaldes vadītājai 
nekas cits neatliek kā atkārtoti griezties Sa-
tiksmes ministrijā, jo līdz 2020. gadam šāda 
ceļa kvalitāte nebūtu pieļaujama.

Tāpat pārvaldes vadītāja plāno no-
skaidrot, kad ministrijā plānots koriģēt 
Valsts autoceļu sakārtošanas programmu, 
lai īsi pirms plāna koriģēšanas varētu atkal 
aktualizēt Asūnes posma jautājumu.

Savus jautājumus Satiksmes ministri-
jai un “Valsts ceļiem” iesūtīs arī laikraksts 
“Ezerzeme”. 

Savukārt aglona.net atspoguļoja ceļa 
stāvokli, interviju ar pārvaldes vadītāju un 
neapmierināto iedzīvotāju aptaujas video 
internetvidē, lai piesaistītu sabiedrības uz-
manību. 

Varbūt brīnums tomēr notiek un šīs ceļa 
posms Valsts autoceļu sakārtošanas koriģē-
šanas programmas sarakstā būs 1. vietā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE 

Vai apmierina ceļa Dagda - Asūne kvalitāte?

Jūsuprāt?..

• Ceļš ir ti k sliktā kvalitā-
tē, ka nezinu, kā pa to 
5 km līdz darbam no-
kļūt. Uz Asūnes veikalu 
brauc daudzi, jo apkārt 
veikalu nav. Arī cauri 
Asūnei brauc daudzi, 
jo brauc uz Dagdu, kas 
ir novada centrs. Sliktā 
ceļa dēļ preču piegā-
dāji nevēlas uz šejieni 
braukt. Bieži vien prece 
ti ek bojāta, saplīst. Pre-
ču piegādātājiem rodas papildus izdevumi. Ļoti  
vēlētos, lai 2016. gadā ceļš būtu labāks!

• Ceļš ir vienkārši katastrofāls. Un tas nav pirmo 
gadu. Kādus 10 gadus 
ceļa kvalitāte nav uzla-
bojusies. Pirms trīs ga-
diem ceļam ti ka veikta 
rekonstrukcija, taču tā 
izturēja ti kai mēnesi. 
Ceļa malās ir ūdens, 
kas nenotek. Pavasarī 
ceļš kļūst vēl sliktāks. 
No Dagdas līdz Asūnei 
jābrauc 45 minūtes. La-
bāks ceļš kļūst vasaras 
periodā, kad ir sausāks. 
Kopumā ceļš drausmīgs arī mašīnām. Ceļu vaja-
dzētu steidzami labot.  

• Dzīvojam Eiropā, bet kādi ceļi. Kāpēc valsts ne-
var šo ceļa posmu sa-
labot? Mēs, asūnieši, 
arī katru gadu maksā-
jam ceļa nodokli, bet 
vieni bauda asfaltu, 
bet mums jābrauc pa 
šādiem “neceļiem”. 
Tādu ceļu nekur Eiro-
pā nesastapsiet. Arī 
Somijā esmu braucis 
pa grunts ceļiem, bet 
tur uzbērtas šķembas. 
Ceļa malās ir notek-
grāvji, tāpēc ceļi sausi. Šim ceļam nav nemaz 
notekgrāvju, tāpēc ūdens stāv ceļa malās. 
Tāda sajūta, ka “purva rūda” uzbērta grants 
vietā.     Esmu Asūnes iedzīvotājs un strādāju 
par tālbraucēju. Daudzi domā, ka ti eši smagais 
auto izdangā ceļu, bet tā tas nav. Jūs paši re-
dzat, cik lēni es braucu, jo saudzēju automa-
šīnu. Labam ceļam riteņu skaits neko nespētu 
nodarīt. Mūsdienu smagie auto ir aprīkoti  ar 
ierīcēm, kas nepieļauj triecienus, kas ti k katas-
trofāli bojātu ceļus. Vēlētos, lai nākotnē ceļu 
uzlabotu. Ar meitu braucot, domājām - kam 
varētu piezvanīt par ceļu. Tuvojas svētki, jāaiz-
brauc uz veikalu. Paldies, ka cīnāti es!

Vai SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklis 
V. Petrovskis var ieņemt valdes locekļa amatu?

Kā zināms, Dagdas novada 
dome vienbalsīgi šī gada 19. novem-
brī uz pieciem gadiem ievēlēja par 
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 
valdes locekli V. Petrovski. Darba pi-
enākumus viņš sāka veikt 2015. gada 
3. decembrī. Tāpat Dagdas novada 
deputāti  apsti prināja darbiniekam 
mēneša darba algu EUR 940 apmērā.  

Taču šī gada 21. decembrī Dag-
das novada dome atcēla šo 19. no-
vembrī pieņemto sēdes lēmumu 
“Par SIA “Dagdas komunālā saim-
niecība” valdes locekļa ievēlēšanu”, 
jo pašreizējais uzņēmuma valdes 
loceklis neatbilst likuma “Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldības likums” 37. 
panta (2) daļas 2. punktā minēta-
jam nosacījumam. Par valdes vai 
padomes locekļa kandidā- ti em 
nedrīkst izvirzīt personu, kura bijusi 
sodīta par tī šu noziedzīgu nodarī-
jumu, neatkarīgi no sodāmības 
dzēšanas vai noņemšanas. Tāpēc 
domes apsti prinātā persona nedrīkst 

ieņemt pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas valdes locekļa amatu. Viktors 
Petrovskis SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība” valdes locekļa amata 
pienākumus pildīs līdz cita kandidāta 
ievēlēšanai amatā.

Tāpēc Dagdas pašvaldība bija 
izsludinājusi konkursu uz šo vakanci. 
Pretendenti em vajadzēja pie- teik-
ti es līdz 28. decembrim. 

Ikviens var kļūdīti es. Arī 
deputāts, sevišķi, ja tam nav ne-
pieciešamo ziņu par sodāmību. Taču, 
izvērtējot Dagdas novada novembra 
domes sēdes protokolu, māc bažas, 
vai tiešām tā ir tikai sagadīšanās. 
Savā ziņojumā par valdes loce-
kļa ievēlēšanu Dagdas novada 
priekšsēdētāja S. Viškure balstās ti eši 
uz Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 37. pantu, minot 4. daļas 1. 
p. Taču 4. daļā ti ek atgādināts par 37. 
panta 2. daļā minētajiem izņēmumi-
em.  

Tāpat šie izņēmumi ti ek 
pieminēti  šī likuma 79. pan-
ta otrajā daļā ”...valdes loce-
klis ti ek izraudzīts, ievērojot 
šī likuma 31. vai 37. pantā 
noteikto”, uz ko lēmumpro-
jekta pamatojumā balstās 
priekšsēdētāja S. Viškure. 

Kura no pusēm noklu- 
sēja neatbilstī bu ieņema- 
majam amatam? Un kāpēc? 

Elizabete 
VIĻUMA - GRAŽULE

Atbildes uz Dagdas iedzīvotāju jautājumiem
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Ar līdzjūtību vien nepietiek
“Ar līdzjūtību vien nepietiek. Rīcība 
izsaka vairāk par vārdiem.”
                                      Niks Vuičičs

Mācību pēdējā diena pirms skolē-
nu ziemas brīvdienām Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas 6.b klases skolēnu 
grupai izvērtās par spilgtu, emocionālu 
piedzīvojumu. 18. decembrī skolēni de-
vās apciemot Daugavpils dzīvnieku pat-
versmes iemītniekus. Pirms tam, jau no 
decembra sākuma, bērni vāca ziedoju-
mus patversmes dzīvniekiem. Svarīgi ir 
tas, ka šīs labdarības akcijas iniciatori 
un organizatori bija bērni. Lūk, ko par to 
stāsta Ilona Dzalbe: “Decembra sākumā 
mana meita (Kristīna Filatova) atnāca no 
skolas ar paziņojumu: “Māmiņ, mēs ar 
Emīliju (Emīlija Marčenko) izdomājām 
labu darbu – palīdzēt Daugavpils dzīvnie-
ku patversmei! Kā tev patīk mūsu ideja?” 
Protams, es atbalstīju meitu, vienlaicīgi 
izvērtējot, ko es varu paveikt un kā to 
iespējams organizēt. Bet organizēt man 
neko nenācās, bērni paši sagatavoja zi-
ņojumu par dzīvnieku patversmi ar lūgu-
mu palīdzēt, uzstājās ar to vecāku sapul-
cē un sāka ziedojumu vākšanu. Klases 
audzinātāja Irēna Gončarova sarunāja 
skolas autobusu. Kad “X diena” jau tuvo-
jās, ziedojumu kastītē šķindēja vien 6.b 
klases skolēnu kabatas nauda un klases 
audzinātājas ziedojums... Tad meitenes 
paņēma ziedojumu kastīti un devās pie 
Varavīksnes skolas skolotājiem, pēc tam 
pievienojās skolēnu vecāki, kuri iesaistīja 
akcijā arī darba kolēģus un draugus ...un 
lūk – mēs esam šeit... Redzot bērnu se-
jas, viņu acis, es saprotu - šis labdarības 
pasākums bērniem ir vajadzīgs pat vai-
rāk nekā dzīvniekiem.”

Ar klases audzinātājas, vecāku un 
pārējo “Varavīksnes” pedagogu atbalstu 
ziedojumos tika savākti 65,60 eiro, se-
gas un citi materiāli dzīvnieku guļvietām, 
pārtika. Par naudas līdzekļiem iegādājās 
dzīvnieku sauso barību. Protams, doties 
apciemot dzīvniekus vēlējās visa klase, 
diemžēl skolas busiņa vietu skaits iero-
bežoja šo vēlmi. Rezultātā tika vilktas 
lozes un uz Daugavpili devās 10 skolē-
ni – Kristīna Filatova, Arina Skovorodko, 
Diāna Smertjeva, Marika Nipāne, Rus-
lans Avsjukevičs, Ēriks Lukaševičs, Jānis 
Švilpa, Nikolajs Popovs, Oļesja Abrosi-
mova un Dmitrijs Berestņevs. Sarunājo-
ties ar skolēniem pirms brauciena, uzzi-
nāju, ka katram mājās ir kāds dzīvnieks, 
par ko bērni rūpējas, dažiem - pat vairāki. 
Ar interesi uzklausīju katra stāstu, jo arī 
man mājās ir divi mīluļi – suns Rendis un 
no “jūrskolas” paglābtais runcis Tomiņš. 
Braucienā līdzi devās arī divas māmiņas 
– labdarības akcijas iniciatores Kristīnas 

Filatovas māmiņa Ilona Dzalbe un Arinas 
Skovorodko māmiņa Jeļena Juhņeviča, 
kura ar personīgo automašīnu sekoja 
skolas autobusam un veda pilnu automa-
šīnas bagāžas nodalījumu ar patversmes 
iemītniekiem sagādāto pārtiku un dzīv-
nieku guļvietu siltinājumu.

Tikšanās ar dzīvniekiem izvērtās 
ļoti emocionāla, bērni redzēja, cik daudz 
suņu un kaķu atrodas patversmē. Dzīv-
nieki šeit ir apkopti un pabaroti, taču 
viņiem trūkst visbūtiskākā – mīļa saim-
nieka. Kucēni rausās bērniem klēpī un 
centās nolaizīt vaigus, kaķi glaudās pie 
kājam, gandrīz katrs dzīvnieks centās 
pievērst sev uzmanību. Daži patversmes 
iemītnieki, kuri iepriekš cietuši no cilvēku 
nežēlības, raudzījās uz mums skumji un 
tramīgi.  Daudziem bērniem acīs bija asa-
ras. Izskanēja priekšlikums, ka šādām 
labdarības akcijām jākļūst par tradīciju. 
Patversmes darbinieki laipni izskaidroja 
dzīvnieku uzņemšanas un uzturēšanās 
noteikumus. Varēja saprast, ka patvers-
mē strādā zinoši un iejūtīgi cilvēki. Tie-
šām vērtīgs pasākums, paldies bērniem 
un vecākiem, kuri audzina tik 
sirsnīgus un labestīgus bērnus, 
bet šis skaistais pasākums spilgti 
izgaismoja arī pamesto dzīvnie-
ku problēmu.

Braucot uz patversmi un at-
ceļā, sarunājos ar Jeļenu Juhņe-
viču. Viņa ir viens no tiem cilvē-
kiem, kuri nevar vienaldzīgi paiet 
garām pamestajiem dzīvniekiem. 
Jeļena pastāstīja, ka dzīvniekus 
mīl jau no bērnības un uzņemties 
rūpes par tiem viņai liek sirdsap-
ziņa: “Viņi taču nevar paši par 
sevi parūpēties, kādam ir jāuz-
ņemas šī atbildība.” Diemžēl, ne 
visi domā tāpat, tāpēc Krāslavā 
pastāv šī problēma – klaiņojošie 
dzīvnieki. Problēma pastāv, kā tā 
tiek risināta? 

Lielākā daļa iedzīvotāju 
vienkārši “piever acis” kā sakām-
vārdā - mana māja maliņā, neko 
nezinu. Pārējie sadalījušies di-
vās “frontēs” – vieni klaiņojošos 
dzīvniekus baro, otri – cīnās pret tiem, 
kuri baro. Taisnība katram sava. Dzīv-
nieki, kuri dzimuši savvaļā prot par sevi 
parūpēties, bet klaiņojošie kaķi un suņi 
nav savvaļas dzīvnieki, tie ir cilvēku bez- 
atbildīgas, bieži vien nežēlīgas rīcības 
rezultāts. 

Kādā agrā decembra rītā norunā-
jām satikties ar Jeļenu, lai pārliecinātos 
par šīs problēmas aktualitāti Krāslavā. 
Izbraukājām vairākas vietas, visur redzē-
jām kaķus. Vai šie dzīvnieki ir klaiņojoši, 

nevarēja saprast. Dzīvnieku aizsardzības 
likums pieļauj ārpus mājas atrasties tikai 
sterilizētiem, īpaši apzīmētiem kaķiem. 
Zinu, ka mūsu galvaspilsētā mājas ka-
ķim, kuru laiž pastaigā, jābūt atšķirības 
zīmei – kakla siksniņai. Šādus kaķus 
Krāslavā neredzēju. Krāslavas slimnīcas 
apkārtnē redzējām divus suņus, Rīgas 
ielas 114. nama iedzīvotaja Irina Cigan-
kova zināja stāstīt, ka viens no tiem esot 
ne pārāk laba saimnieka suns, kurš skrai-
da barības meklējumos, otrs te dzīvojas 
jau labu laiku, pie rokām nenāk. Irina 
parādīja pagraba telpas, kurās tiek ba-
roti kaķi – bezpajumtnieki. Teikšu godīgi 
– biju pārsteigta, cik barošanas vieta ir 
sakopta. Tur tiek uzturēta tīrība un kār-
tība. Protams, ir dzīvniekiem raksturīgā 
smaka. Risinājām sarunas par to, kas ir 
labi un – kas ir slikti... Pirms Irinas kaķus 
te barojusi kāda pensionāre, bet esot sa-
biedēta, ka par bezpajumtes dzīvnieku 
barošanu tikšot sodīta, tāpēc no baroša-
nas atteikusies. Kas būtu noticis ar piera-
dinātajiem un pamestajiem kaķiem? Vai 
problēma tā atrisinātos pati? Skaidrs, ka 

nē. Irina baro kaķus par saviem līdzek-
ļiem, dzīvnieku sterilizācijai līdzekļu gan 
nepietiekot. Būtu jau labi, ja kaķi nevairo-
tos, bet citādi – nebūs kaķu, savairosies 
peles un žurkas. Vai tad būs labāk? Irina 
Cigankova un Jeļena Juhņeviča vēlētos, 
lai Krāslavā būtu dzīvnieku patversme. 
Viņas pazīst vairākus cilvēkus, kuri būtu 
ar mieru strādāt par dzīvnieku kopējiem. 
Arī “Varavīksnes” vidusskolas 6.b klases 
skolēni pēc Daugavpils dzīvnieku pat-
versmes apciemojuma izteica vēlēšanos 

rūpēties par patversmes 
dzīvniekiem, turpināt vākt 
ziedojumus. Mūsu laikrak-
sta “Ezerzeme” kolektīvs 
arī atbalsta šo vēlmi, šobrīd 
bērnu izgatavotā ziedojumu 
kastīte patversmes dzīvnie-
ku atbalstam atrodas laik-
raksta redakcijā. 

Krāslavas novada do-
mes izpilddirektors Jānis 
Geiba informē, ka Krāslavas 
novada dome ir noslēgusi 
līgumu ar mūsu apciemo-
to Daugavpils SIA “Labie-
kārtošana – D” dzīvnieku 
patversmi, kurā izpildītājs 
(patversme) apņemas pa-
sūtītāja (Krāslavas novada 
dome) nogādāto klaiņojošo 
dzīvnieku – suņu un kaķu 
uzturēšanu patversmē un 
tam piederošo procedūru 
veikšanu. Atbildīgā organi-
zācija no Krāslavas novada 
domes puses par šo darbu 
veikšanu – dzīvnieku nogā-
dāšanu patversmē, ir Krās- 
lavas novada pašvaldības 
policija.

Jautājumā par dzīv-

nieku patversmes izveidošanu Krāslavā 
domes izpilddirektors atbild, ka jau 10 
gadus Krāslavas novada dome ir pie-
dāvājusi telpas dzīvnieku patversmes 
izveidošanai, tomēr neviens veterinār- 
ārsts šim priekšlikumam nav atsaucies. 
Izteicu varbūtību, ka par šo priekšliku-
mu iepriekš trūka informācijas. Varbūt ir 
kāds, kurš uzņemtos izveidot dzīvnieku 
patversmi Krāslavā. Tātad - ja kādam 

interesē šis jautājums, lūgums sazi-
nāties ar Krāslavas novada domes 
izpilddirektoru. Tālrunis 65681757, 
pieņemšanas laiks: pirmdiena 14:00 
- 17:00, Rīgas ielā 51, otrajā stāvā, 
6.kabinets.

Pašvaldības policijas priekš-
nieks Pēteris Jacina atzīst, ka klai-
ņojošo dzīvnieku problēma ir aktu-
āla. No Krāslavas novada domes 
puses šim pasākumam – klaiņojošo 
dzīvnieku nogādāšanai un uzturē-
šanai dzīvnieku patversmē,  2015. 
gadā ir izlietota ievērojama summa, 
gandrīz 7,5 tūkstoši eiro. Kopumā 
uz patversmi līdz 2015. gada 22. 
decembrim nogādāti 40 suņi un 57 
kaķi. Pēteris Jacina izsaka pateicī-
bu tiem iedzīvotājiem, kuri sadar-
bojas ar pašvaldības policiju, ne 
tikai ziņojot par klaiņojošo dzīvnieku 
atrašanās vietām, bet arī palīdzot 
speciālistiem tos sagūstīt.  

Jautājumā par cilvēku, kuri baro 
klaiņojošos dzīvniekus, sodīšanu, 
pašvaldības policijas priekšnieks 

informē, ka par pašu barošanas faktu 
sodīt nedrīkst, bet administratīvo sodu 
var piemērot par ielu un citu sabiedrisko 
vietu piegružošanu ar sadzīves vai cita 
veida atkritumiem, saskaņā  ar Krāslavas 
novada pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem “Par sabiedrisko kārtību Krās- 
lavas novadā.”  Protams, pašvaldības 
uzdevums tādā gadījumā būtu attiecīgi 
iekārtot telpas vai ierobežotus laukumus, 
kur tad šos dzīvniekus būtu atļauts barot. 

Šobrīd, saskaņā ar Dzīvnieku aiz-
sardzības likuma 8. panta 2. punktu 
“Jebkura persona par klaiņojošu vai bez-
palīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku 
nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības 
institūcijai.” Krāslavas novadā – pašval-
dības policijai. Tālrunis 65622907, Pie-
ņemšanas laiks: katru darba dienu 8:00 
- 9:00, Krāslavā,  Dīķu iela 5, (Krāslavas 
novada centrālās bibliotēkas ēkā).

Skaidrs, ka klaiņojošo dzīvnieku 
problēmu varam atrisināt tikai kopīgi sa-
darbojoties – atbildīga pašvaldība un at-
bildīgi iedzīvotāji.

Atgādinājums suņu īpašniekiem - 
MK noteikumi paredz, ka suņu īpašnie-
kiem līdz 2016.gada 1.jūlijam suns, kas 
līdz šim datumam būs sasniedzis sešu 
mēnešu vecumu, jāapzīmē un jāreģis-
trē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku 
datubāzē – jāčipo. Ieteicams laicīgi sazi-
nāties ar veterinārārstu, kā šī procedūra 
veicama. Atgādinām, ka Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) 
paredzēts naudas sods par dzīvnieku 
nereģistrēšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā.

Un vēl – Jeļena Juhņeviča meklē 
saimniekus melnai kaķenei (aptuveni 6 
mēneši) un nesen dzimušam melnam 
runcītim. Tālrunis 26821516. 

Iveta LEIKUMA
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Tradicionālā Labdarības eglīte “Varavīksnes” skolā
2015. gada nogalē, 28. decembrī, LSK Krāslavas, Dagdas un 

Aglonas novadu komiteja aicināja triju novadu maznodrošināto 
ģimeņu bērnus uz Labdarības eglīti. 

Tradicionāli šis pasākums tika organizēts Krā-
slavas “Varavīksnes” vidusskolā, kur šogad gran-
diozajā izrādē “Kā Salaveci ārstēja” piedalījās 120 
skolēni - aktieri. Šoreiz izrādes režisori Anžela 
Semjonova un Andrejs Jakubovskis uzbūra pa-
saku, kurā darbojās burvis un klauni, ļaunā Sa-
aukstēšanās, kuras mērķis bija izjaukt Jaungada 
svinības, uzsūtot slimību Salavecim. Protams, visi 
labie un ne tik labie pasaku varoņi apvienojās, lai 
glābtu Salaveci – zirnekļi Tumsas valstībā auda sil-
tu šalli, laupītāji ieteica vingrot, meldermeitiņas un 
melderzeļļi cepa veselīgu pīrāgu, ragana vāca zāļu 
tējas un kopā ar mušmirēm un kaķiem sarīkoja 
diskotēku, Maša pamodināja lāci, lai palūgtu ave-
ņu ievārījumu. Ārstēšanai pievienojās arī Nezinīša 
un Zinīša draugi, Skaistie taurenīši un ugunsputns. 
Protams, beigās uzvarēja draudzība un Salavecis, 
kas par prieku skatītājiem tika izārstēts un pēc rota-
ļām ar bērniem varēja izdalīt svētku dāvanas.  

LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu 
komitejas izpilddirektore Sandra Molotoka pastās-
tīja, ka pirmajā Labdarības eglītē 2008. gadā pie-
dalījās 125 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm.
Toreiz ideja par Labdarības eglīti LSK Krāslavas 
rajona komitejai radās, izmantojot ietaupītos lī-
dzekļus no citiem projektiem.  Nu jau vairākus ga-
dus šo labdarības pasākumu atbalsta Norvēģijas 
Sarkanā Krusta Nord-Trøndelag reģionālā komi-
teja. Šogad Labdarības eglītes izrādes apmeklēja 
450 bērni un dāvanas saņēma kopumā 600 bēr-
ni no Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadiem. 
“Šis pasākums – krāšņā izrāde, jau pats par sevi 
ir dāvana bērniem, jo cik tad daudz izrādes bērni 
no maznodrošinātajām ģimenēm var atļauties ap-
meklēt” saka Sandra. “Izrāde, rotaļas ar Salaveci 
un viņa palīgiem, svētku dāvanu saņemšana no 
Salaveča rokām… Es domāju, tas bērniem ir ne-
aizmirstams piedzīvojums.”

 “Varavīksnes” vidusskolas zālē tik daudz bēr-
nu un pavadošo pieaugušo nevar satilpt vienlaicī-
gi, tādēļ Labdarības eglītes tika organizētas dienas 
garumā trīs laikos. Sandra domā, ka interesanti būtu 
organizēt šādu Labdarības eglīti vienlaicīgi visiem bēr-
niem, bet tad jādomā par lielākām telpām. 

LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komi-
teja izsaka pateicību Nord-Trøndelag Rode Kors reģio-
nālajai komitejai par atbalstu, Z/S “Sapnis” kolektīvam 

par labi sakomplektētām dāvanām, triju novadu pašval-
dībām par to, ka nodrošināja transportu bērnu braucie-
nam, “Varavīksnes” vidusskolas kolektīvam par sadar-
bību un, protams, aktieriem par brīnišķīgo pasākumu!

Laimīgas un smaidošas bērnu sejiņas - tā ir vislielā-
kā pateicība mums visiem!

Iveta LEIKUMA, Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas novada dome veic grozījumu Ētikas kodeksā
Pavisam nesen laikrakstā “Ezer-

zeme” tika publicēta rakstu sērija 
“Ar ko nodarbojas Aglonas, Dag-
das un Krāslavas pašvaldību ēti-
kas komisijas”.

Vienā pētnieciskajā rakstā tika 
minēts, kā Aglonas novadā depu-
tāti ievēlēja ētikas komisiju, ignorē-
jot pašu pieņemto ētikas komisijas 
nolikumu. Otrajā rakstā atspogu-
ļojām, kā Dagdas novadā ētikas 
komisija pieņēma atzinumu par 
deputāta R. Nipera neētisko rīcību, 
publicējot savu rakstu laikrakstā 
“Ezerzeme”. Taču, izpētot pašu 
Ētikas komisijas nolikumu, tika 
konstatēts, ka pati ētikas komisija 
rīkojusies neētiski. 

Tāpēc, apkopojot konkrētos fak-
tus, tika secināts, ka ētikas komi-
siju darbība pašvaldībās ir vairāk 
vērsta nevis uz ētiskuma vairoša-
nu novadā, bet gan kalpo kā paš-
valdības darbinieku ietekmēšanas 
līdzeklis.

Pētot Krāslavas pašvaldību, tika 
noprasts, ka šajā pašvaldībā ar ēti-
ku viss ir kārtībā. 2010. gadā bija 
pieņemts pašvaldības darbinieku 
Ētikas kodekss, taču ne reizi ne-
nācās sasaukt Ētikas komisiju, jo 
nebija tādas nepieciešamības. 

Sava pētnieciskā raksta noslē-
gumā pievērsu uzmanību vienai 
niansei, kas tika manīta Ētikas 
kodeksa 5.1. p. - “Dome izveido 
Ētikas komisiju, kuras nolikumu 
apstiprina domes sēdē”. Krāslavas 
pašvaldībā nebija apstiprināta Ēti-
kas komisija un nolikums. Tas no-
zīmētu, ka Krāslavas pašvaldības 
darbinieka ētikas normu pārkāpu-
mu analīze sāktos ar ētikas komisi-
jas nolikuma izstrādi, apstiprināša-
nu un ētikas komisijas izveidi, kas 
varētu ilgt apmēram vienu mēnesi. 
Tāpēc uzskatīju, ka būtu prātīgi, 
ja Ētikas komisija un tās nolikums 
pašvaldībā būtu domē apstiprināts 
pirms sūdzību parādīšanās, lai tas 
neaizkavētu sūdzību izvērtēšanu. 

Izpētot Krāslavas pašvaldības šī 
gada 26. novembra domes sēdes 
protokolu, priecēja, ka šai niansei 
savu uzmanību pievērsa arī do-
mes priekšsēdētājs G. Upenieks. 
Krāslavas novada dome vienbal-
sīgi balsojot, veica grozījumus tieši 
šī nolikuma 5.1. punktā un izteica 
sekojošā redakcijā. Šāds teksts 
minēts domes sēdes protokolā. 
“5.1. Katras atsevišķas sūdzības 
vai iesnieguma izskatīšanai tiek 
izveidota Ētikas komisija, kuru ap-
stiprina ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu.” Tas nozīmē, ka Ētikas 
komisiju varēs sasaukt ātrāk. Bet 
vai tas nodrošinās arī ētikas prob-
lēmu ātrāku izskatīšanu?

Pēc šādiem grozījumiem rodas 
virkne jautājumu. Kāpēc šī pun-
kta grozījumos pazuda vārds noli-
kums? Pēc kādiem tad principiem 
un kritērijiem strādās šī Ētikas ko-
misija? Un vai tiešām katru gadīju-
mu izskatīs cita komisija? 

Lai rastu atbildes uz jautāju-
miem, ieskatījos arī Krāslavas 
pašvaldības mājaslapā publicēta-
jā pašvaldības darbinieku Ētikas 
kodeksā. Apstiprināts 2010. gadā, 
grozīts punktā 5.1. pēc 2015. gada 
26. novembra sēdes. Grozījums 
kodeksā veikts, taču atzīmes par 
grozījumu laiku netiek minētas. Iz-
brīna arī šī grozījuma teksts, kurš 
nesakrīt ar domes protokolā minē-
to. Taču priecē, ka kodeksā tomēr 
tiek minēts pats nolikums, kuru ap-
stiprina priekšsēdētājs ar rīkojumu. 
“Sūdzību un iesniegumu saņem-
šanas gadījumā domes priekšsē-
dētājs ar rīkojumu apstiprina Ētikas 
komisiju un tās nolikumu.”

Kāpēc divos Krāslavas domes 
publicētajos dokumentos šie grozī-
jumi skan dažādi? Un kurš no tiem 
ir patiess? Labas pārvaldības prin-
cips paredz, ka šo nolikumu tomēr 
būtu jāapstiprina domei, sevišķi, ja 
tas skar pašu priekšsēdētāju. Nav 
jau pārkāpums, ka to apstiprina ar 

rīkojumu priekšsēdētājs, bet tomēr. 
Ētikas kodekss paredz, ka tas 

attiecināms arī uz pašu priekšsē-
dētāju G. Upenieku. Ja kāds lūgs 
izvērtēt priekšsēdētāja G.Upenie-
ka rīcības ētiskumu, tad priekšsē-
dētājs pats apstiprinās Ētikas ko-
misijas locekļus, kuri viņu vērtēs, 
kā arī pats apstiprinās nolikumu 
- kārtību, pēc kuras komisijai viņš 
būtu jāizvērtē. Tad jau teiciens 
“pats savas Laimes kalējs” šajā ga-
dījumā būtu minēts vietā. Un ko tu, 
lasītāj, izvēlētos komisijas sastāvā, 
kurai lemts izvērtēt tavas rīcības 
ētiskumu? Nu, ne jau sliktu paziņu.

Vai Krāslavas pašvaldības do-
mei nebija prātīgāk atstāt šo pun-
ktu iepriekšējā redakcijā un 26. 
novembra domes sēdē nevis veikt 
grozījumus, bet gan apstiprināt 
Ētikas komisijas sastāvu un noli-
kumu? Nolikums būtu apstiprināts, 
komisija ievēlēta. Bet gadījumā, 
ja būtu nepieciešamība un tiktu 
saņemta kāda sūdzība, tā varētu 
uzreiz sākt izvērtēt sūdzību. Šādā 
veidā “ētikas priekšā” arī priekš-
sēdētājs būtu vienlīdzīgs visiem 
pašvaldības darbiniekiem, kurš arī 
tāds ir.

Ja jau līdz šim Krāslavas novada 
pašvaldībā ētika nekliboja, jācer, 
ka šie grozījumi Ētikas kodeksā 
tika veikti, cerībā uzlabot pašval-
dības darbu, risinot ētikas jautāju-
mus, nevis, lai kontrole par “ētiku” 
nonāktu viena cilvēka rokās. Jāno-
vēl, lai priekšsēdētājam nebūtu jā-
saskaras ar fenomenu - ka pašam 
jāapstiprina tie, kuri viņu “tiesās”. 
Kandidātiem uz komisijas locekļa 
amatiem jānovēl, lai tos nekad Krā-
slavas pašvaldībā nesasauc un ar 
ētiku šajā pašvaldībā viss būtu tik 
pat labā kārtībā kā līdz šim.

Nebūs pārkāpumu, nebūs arī 
problēmu ar domes veiktajiem gro-
zījumiem!

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Dārza Pasaule
•	 Saruna ar agronomi Ilze Žolu, kura jau 

15 gadus veido dārza darbu kalendārus 
saistībā ar Mēness enerģijām. 

•	 Puansetijas - kā kopt aizvadītajos Zie-
massvētkos nopirktās, lai tās būtu krāšņas 
arī nākamajos?

•	 Grimoņi – krāšņi arī bez lapām. Aug-
snes ziņā mazprasīgi, izturīgi pret slimī-
bām un kaitēkļiem, dekoratīvi, ātraudzīgi 
un salcietīgi.

•	 Hipeastrs - ēdelīgs, cimperlīgs un ļoti 
skaists – pieredzē par tā audzēšanu dalās 
hipeastru kolekcionāre Irina Simanoviča no Burtniekiem

•	 Sēklu ceļvedis 
•	 Pasaules mode dārzeņu audzēšanā 2016. gadā
•	 Melnsakne un plostbārdis – divas necilas saknes, kas no savvaļas 

pļavām nonākušas smalku šefpavāru rokās. 
•	 Diedzēšanas izaicinājums – kā mājas apstākļos pareizi diedzēt 

dīgstus – no sēklām, graudiem, pākšaugiem
•	 Putnu barošana ziemā: piemērotākās barotavas un labākais ēdiens
•	 Krāsotā šķelda . Vai tā der arī privātajiem dārziem.
•	 Sniegu gaidot - ceļvedis sniega lāpstu izvēlē.
•	 Potē pats! Augļkoku un ogulāju potēšana nemaz nav tik sarežģīta. 

Ziemā potēt ir drošāk, pavasarī – mazāk darbietilpīgi.
•	 Kā kopt kaktusus, lai tie krāšņi ziedētu. Vispacietīgākās ir mamilāri-

jas. Iesācējiem iesakām izvēlēties tieši tās.

Žurnāli janvārī

Ilustrētā Zinātne
•	 2016. gadā mobilo telefonu varēs uzlā-

dēt 30 sekundēs.
•	 Zinātnieki izgatavo 3D objektus no 

skaņas. 
•	 Ķirurgs grasās operēt nosaldētus pa-

cientus. 
•	 Zibenīgā akadēmija: skaidrojam izotopus. 
•	 Dzīvniekiem piemīt dažādas superma-

ņas. 
•	 Latvijas zinātnieki pēta Islandes ledus 

noslēpumus.
•	 Vai ājurvēda var izārstēt pilnīgi visu? 
•	 “Zvaigžņu kari”: zinātnieki izgatavos lidojošus motociklus.
•	 Atklājumi pasaulē. Robotplaukstu vada cilvēka muskuļi. Radiācija 

ietekmē astronautu smadzenes. Dinozaura fosilijā atklāj asiņu šūnas.
•	 Jautājumi un atbildes. Kā mākoņi naktī var spīdēt? Kāpēc daži cil-

vēki pa miegam staigā? Kā hameleoni maina krāsu?
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
10.50, 5.05 Ceturtā studija
11.20 Prāta Vētra. starp 
krastiem
13.20 Skutelis ir studijā - gada 
apskats
13.50 Mežainīši
14.20 Neparastie rīdzinieki
15.10 Sirds likums
18.00, 23.35 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Melu laboratorija
20.30 Panorāma
21.13 Latloto Viking. Loto
21.20 Latvijas Radio 3 Klasika 
koncerts

23.50 Kristus Piedzimšanas 
svētku nakts dievkalpojums
5.30 Skaņusaite

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 15.00 LTV - 60
8.05, 18.35 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.30 100 g kultūras 
10.00 Sirds likums
10.50, 16.05 Detektīvaģentūra 
Bīgls
11.45, 20.05 Alpu dakteris 
12.35 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
19.05 Ballīšu zvēri
21.00 Viktora pēdējais reiss
22.05 Rūpēties, lai izdzīvotu
23.05 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
23.30 Amazones iezemiešu 
kods
1.15 Aculiecinieks

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.20 900 sekundes
8.40, 2.00 Galileo
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi – detektīvi
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
11.00 Mežonīgā sirds
12.00 Mf. Lietus krāsa
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 1.15 Dallasa
15.50 Nemelo man!

16.50, 18.00 Atriebības zeme
19.00, 0.35 Atpazīsti mani, ja 
vari
21.10 Bruklinas taksis
22.00 Mf. Kā lode galvā
23.40 Nikita
4.00, 5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.30, 16.10 Amerikas smieklī-
gākie videokuriozi
6.55 Mans mazais ponijs
7.20, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas
7.45, 14.10 Beibleidi
8.10, 18.05 Divarpus vīri
9.00, 2.20 Komisārs Reksis
10.00, 17.05 Ēnu spēles
11.00 Televeikala skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
12.45, 5.40 Rozenheimas 

detektīvi
14.35, 1.20 Simpsoni
15.00, 20.50, 2.00 Tēta ne-
dienas
15.30, 3.10 Ievas pārvērtības
16.35, 20.20 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.35 Vikingi
23.30 Elites vienība SAFE
0.30 Motīvs?
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.50, 17.55, 1.35 Māja-2 
8.45 Kids pret Ketu
9.35 Bada spēles
10.35 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women

12.50, 16.55 Tētuka meitiņas
13.50, 20.00 Interni
18.55, 0.35 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
23.00 Mf. Lāsts 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti  11.10 Jaungada joki
12.10, 22.25, 0.25 Kriminal+
12.55 6 kadri
13.25, 18.05 Nemelo man!
14.25, 23.30 Kobras metiens
15.25 Mf. Rūgts! 2 
19.10 Ziņas  19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.50 Mūzika

NTV 
6.05 Advokāts

5. janvārī Ir iemesls!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 6. janvāris

Paldies 
par svētkiem!

28. decembrī Konstanti-
novas sākumskolas skolēni, 
skolotāji, vecāki un PI audzēk-
ņi apmeklēja Ziemassvētku 
pasākumu Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolā.

Pasākuma ietvaros bēr-
nus un pieaugušos priecēja 
daudzveidīgi pasaku varo-
ņi, kuriem bija koši tērpi, viņi 
dziedāja dziesmas un dejoja. 
Beigās ciemos atnāca brīnum-
jauks Ziemassvētku vecītis, 
kurš kopā ar bērniem dziedāja Ziemas-
svētku dziesmas un gāja rotaļās. Katrs 
bērns saņēma maisiņu ar saldumiem.

Konstantinovas sākumskolas skolēnu 

un skolotāju vārdā izsakām pateicības vār-
dus Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas ko-
lektīvam par lielisko pasākumu, Krāslavas,-
Dagdas,Aglonas SK komitejai par piedāvāto 

iespēju pie-
dalīties šajā 
pasākumā un 
Konstantino-
vas pagasta 
pārvaldei par 
transporta no-
drošināšanu! 

K o n -
stantinovas 
pagasta Sar-
kanā Krusta 
vadītāja Ja-
dviga UTĀNE

Alekseja 
GONČAROVA 

foto

Pateicoties salona “Konstance” īpaš-
nieces un Saeimas deputāta Ivana Ri-
bakova iniciatīvai gada nogalē Krāslavā 
notika Krāslavas un Aglonas novadu ie-
dzīvotāju tikšanās. 

Ilonu Jegorovu Krāslavā pazīst gan 
kā lielisku profesionāli - frizūru meista-
ri, gan kā nevienaldzīgu cilvēku, ar kuru 
var no sirds parunāt priekos, bēdās vai 
vienkārši tāpat.  2016. gada 13. maijā 
viņas salons nosvinēja 13. dzimšanas 
dienu. Salonu apmeklē ne tikai Krāsla-
vas iedzīvotāji, bet arī cilvēki no kaimiņu 
novadiem, bieži vien klienti šurp dodas 
ģimenēm. Pēc Ilonas teiktā, nosaukumu 
tas ieguvis par godu savai vecmāmiņai 
- Konstancei, kura bija vienkārša lauku 
sieviete, strādāja teļu fermā, bet vienmēr 
rūpējās par sevi un 
atrada laiku friziera 
apmeklējumam. 

Tieši Ilona Je-
gorova uzrunāja 
partijas “Saskaņa” 
Latgales reģiona 
koordinatoru Ivanu 
Ribakovu un iz-
klāstīja savu ideju - 
atbalstīt Krāslavas 
un Aglonas vien-
kāršos iedzīvotā-
jus, kuri pazīstami 
ar saviem labajiem 

darbiem, ir atzīmējuši aizvadītajā gadā 
nozīmīgu jubileju, rūpējas par sabied-
rības garīgo veselību. Viņi visi saņēma 
laikraksta “Ezerzeme” abonementu, bet 
bērniem no audžuģimenēm, bērniem ar 
īpašām vajadzībām un tiem, kuri apmek-
lē baznīcā dievkalpojumus, Ivans atveda 
saldas Jaungada dāvanas. Latgales re-
ģionā šādas dāvanas kopumā saņems 
vairāk kā 900 bērni.  

Politiskās partijas “Saskaņa” vārdā 
izsaku pateicību organizatoriem par viņu 
iniciatīvu, dāvanām un silto atmosfēru 
tikšanās laikā. 

Ar cieņu, Krāslavas nova domes 
deputāts Raimonds KALVIŠS 

No lasītāju vēstulēm

Ir dzimis Kings Žilets 

Vecāki nosauca viņu par Kingu (Karali), 
pat nenojaušot, ka pēc četrdesmit gadiem 
Žileta popularitāte un bagātība būs gandrīz 
tāda pati kā daudziem monarhiem. Kad nā-
kamais “karalis” vēl murmināja kaut ko ne-
saprotamu un enerģiski kustināja kājiņas 
savā šūpulī, viņa tēvs nolēma pārcelties 
ar visu ģimeni no dzimtās mazpilsētas ar 
skaisto nosaukumu Fondula uz Čikāgu. 
Tas viss tika darīts tāpēc, lai Kingam Žile-
tam būtu vairāk iespēju izglītībai, attīstībai 
un karjerai. Bērns bija kustīgs, saprātīgs 
un komunikabls. Viņa laimīgais tēvs izvir-
zīja dažādus nākotnes plānus... Taču visu 
mainīja briesmīgs ugunsgrēks, kas izcēlās 
1871. gadā.  

Nodega Žileta darbnīca, kurā viņš re-
montēja šujmašīnas. Uzņēmums nesa 
peļņu, un ģimene palika bez iztikas līdzek-
ļiem. Tēvs sāka dzert, bet visas rūpes par 
ģimeni uz saviem pleciem uzņēmās Kings 
Žilets. Viņam bija tikai 16 gadi. Kingam 
vēl nebija nekādas profesijas, bet viņa sa-
skarsmes spējas un ārējo pievilcību aug-
stu novērtēja firma, kas pārdeva “tūkstoš 
nieciņus”. Kings Žilets sāka pārdot zobu 
bakstāmos kociņus, zobu birstes un zie-
pes. Darbs bija nežēlīgs, taču jaunieša 
pievilcīgums un enerģiskums palīdzēja to-
pošajam tirdzniecības aģentam labi pelnīt 
un sapņot. Sapņot par to, ka kādreiz viņš 
izgudros kaut ko tādu, kas padarīs viņu 
slavenu un bagātu. Jauna darba meklēju-
mos Kings Žilets iekārtojās par tirdzniecības 
aģentu kompānijā, kura izplatīja jaunu korķu 
modifikāciju, kas bija domāta stikla pudelēm. 
Skanēja ne pārāk glauni, bet...  

Šajā jaunajā firmā Žilets satika patiešām 
talantīgu un gudru cilvēku – Viljamu Pointe-
ru. Pointers izgudroja korķviļķi un metālis-
ku pudeles korķīti ar gumijas pamatni. Pa-
teicoties savam izgudrojumam, Pointers 
kļuva bagāts. Noslēpums bija saistīts ar 
to, ka korķis izskatījās ļoti eleganti, taču tā 
lietošanas mūžs bija ļoti īss. Pointers sa-
runā ar Žiletu izstāstīja viņam šo sekmīgā 
biznesa galveno ideju. Kings iegaumēja to 
uz visu mūžu... Īss lietošanas laiks, zema 
cena un pieejamība – tie ir trīs vaļi, uz ku-
riem viņš balstīs savu biznesu. Bija vēl tikai 
jāizgudro kaut ko nebijušu... 

Vīrieši sāka skūties kopš Senās Ēģiptes 
uzplaukuma laikiem. Ir jāuzsver, ka no tiem 
tālajiem laikiem skuvekli neskāra nekādas 
izmaiņas un tas izskatījās praktiski tāpat 
līdz pat XX gadsimta sākumam. Bārda bija 
cilvēces stiprā dzimuma pārstāvju izplatī-
tākā rota līdz XVIII gadsimtam. Pēc tam 
mode  mainījās. Gludi skūtie zodi liecināja 
par sekmīgumu un augstu stāvokli sabied-
rībā. Bārddziņi labi pelnīja, apstrādājot 
cilvēku zodus ar instrumentu, kurš tika iz-
gudrots vēl faraonu un piramīdu laikos. 

Ideja radās Žileta prātā, kad viņš no rīta 
atklāja, ka viņa skuveklis vairs nav ass, 

un uzasināt to nav iespējams. Izlamājoties, 
Kings iedomājās, cik labi būtu, ja skuveklis 
katru rītu būtu ass. Un tad... Radās doma 
par jaunu skuvekli: starp divām cieta mate-
riāla plāksnītēm iespiests metāla gabaliņš, 
kam ārpusē ir tikai asās šķautnes. Perpen-
dikulāri plāksnītēm - rokturis. Asmenīšus 
jebkurā laikā var mainīt.. Tas notika 1895. 
gadā, kad Žiletam bija jau 40 gadi. 

Pagāja vēl 8 gadi, tad patērētāji iepazi-
nās ar šo jauno skuvekli. 8 gadu garumā 
Žilets praktiski neizgāja no savas laboratori-
jas. Viņš meklēja tādu tēraudu, kuru varētu 
izmantot skuvekļu ražošanai. Viņš sāka ek-
sperimentēt ar tērauda atsperēm pulksteņu 
mehānismos. Pēc tam viņš vērsās pie inže-
nieriem ar piedāvājumu sadarboties. Spe-
ciālisti izsmēja Žileta ideju. Neviens neticēja 
tam, ka vajadzīgais tērauds vispār eksistē. 
1900. gadā ideju atbalstīja inženieris-izgud-
rotājs Viljams Nikersons, kas atrada nepie-
ciešamo tēraudu un izstrādāja asmenīšu 
uzasināšanas tehnoloģiju. Ideja sāka virzī-
ties uz priekšu... Kad Žilets izgāja no savas 
darbnīcas, apkārtējiem likās, ka tas ir kāds 
aborigēns no Amazones džungļiem. 

Tādā izskatā cilvēks nevarēja pārdot 
skuvekļus. Par to Žiletam paziņoja viņa 
draugi, kad viņš atnāca pie tiem ar lūgumu 
par finansiāliem ieguldījumiem viņa jauna-
jā uzņēmumā. Kings pieņēma to zināšanai 
un jau nākamajā dienā bija gludi skūts. Tad 
viņam izdevās savākt 5000 dolārus firmas 
atklāšanai un patenta noformēšanai, lai 
sāktu ražot savu izgudroto skuvekli. 1903. 
gadā tika pārdots ap piecdesmit jauno sku-
vekļu un 168 asmenīšu. Viss bija saistīts 
ar to, ka XX gadsimta sākumā bārdas atkal 
bija modē. To ietekmēja Vecās pasaules 
monarhi. Viņiem visiem tolaik bija bārdas. 
Viņiem sāka līdzināties arī daudzi pavalst-
nieki, bet pēc tam arī amerikāņi. Turpināja 
skūties tikai provinciāļi, kuri nezināja par 
jaunākajām modes vēsmām. Un tieši viņus 
uzrunāja Kings Žilets. Jau nākamajā 1904. 
gadā tika pārdoti 93 tūkstoši viņa skuvekļu 
un vairāk nekā 120 tūkstoši asmenīšu. Pir-
mās desmitgades beigās Kinga Žileta gada 
apgrozījums sasniedza 13 miljonus dolāru. 
Taču uzņēmuma uzplaukums sākās līdz ar 
Pirmo pasaules karu, kad tūkstošiem sku-
vekļu pasūtīja valdība armijas vajadzībām. 

1917. gadā firma “Gillette” pārdeva 1 
miljonu skuvekļu un 120 miljonus asmeņu. 
Pasaulē palika arvien mazāk vietu, kurās 
neviens nepazina šo moderno skuvekli. 
1921. gadā noslēdzās Kinga Žileta paten-
ta darbības termiņš, vairākas lielās firmas 
gaidīja momentu, lai uzsāktu populārās 
preces ražošanu. Taču Žilets labi sagata-
vojās konkurences cīņai. Nākamajā dienā 
pēc patenta darbības nobeiguma Kinga 
firma izlaida tirgū jaunu skuvekļa modeli, 
kura vērtība bija 1 dolārs. Konkurenti ar 
saviem produktiem, kas maksāja 5 reizes 
dārgāk, palika ar garu degunu. Bet Kings 
Žilets kļuva par vienu no bagātākajiem 
cilvēkiem ASV teritorijā. Firma eksistē 
joprojām. Īsi pirms savas nāves pirmā no-
maināmā divasmeņu skuvekļa, kas mūs-
dienās pazīstams kā žilete, izgudrotājs tei-
ca: “Mēs pārtrauksim ražot skuvekļus tad, 
kad sapratīsim, ka nevaram padarīt tos vēl 
labākus!” Un šie skuvekļi eksistē līdz šim 
laikam un turpina pārsteigt pasauli ar da-
žādiem pilnveidojumiem! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 20.00 700 pasaules 
brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.10, 14.50 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.05 Ceturtā 
studija
11.20 Daudz laimes! 
12.10 Anna Ņetrebko. Dzīve 
operai  13.25 Aculiecinieks
13.45 Dāvaniņa
13.50 Mežainīši
14.20 Kas te? Es te! 
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Uzvelc tautas tērpu!
20.30 Panorāma
21.15 Kurzemniekiem pa 
pēdām
21.45 Būt latvietim Kanāda
22.15 Fortitūda
23.30 Hermanis
0.50 Rīgas centrāltirgus
1.50 Momentuzņēmums
5.30 Skaņusaite

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad
8.05 Mani mīļie
9.45, 12.35 LTV - 60
10.00 Sirds likums

10.55, 14.25 Detektīvaģentūra 
Bīgls  11.45 Alpu dakteris 
13.40 Mana virtuālā sirds
13.55, 1.20 Projekts Nākotne
15.20 PK biatlonā
16.45 Nano tehnoloģijas elek-
tromobiļos
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Kapteinis 
19.05 Mf. Eņģelis sirdī
20.05 Hermanis
21.30 100 g kultūras
22.30 Ballīšu zvēri
23.30 Sporta studija
0.20 Cīnīties, lai izdzīvotu

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 2.30 Galileo
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi kā detektīvi
10.35, 13.45 Televeikala 
skatlogs
11.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Mīla fjordos Ledus 
laikmeta beigas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.40, 4.55 Bernards
14.55 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
19.00, 1.45 Atpazīsti mani, ja 
vari
21.10 Mf. Imitācijas spēle
23.15 Karikatūristi – demokrā-
tijas sargi
1.05 Nikita
4.30, 5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma

TV3
6.30, 16.10 Amerikas smieklī-
gākie videokuriozi
6.55 Mans mazais ponijs
7.20, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas
7.45, 14.10 Beibleidi
8.10, 18.05 Divarpus vīri
9.00, 2.15 Komisārs Reksis
10.00, 17.05 Ēnu spēles
11.00 Televeikala skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
12.45, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi
14.35, 1.30 Simpsoni
15.00, 1.50 Tēta nedienas
15.30, 3.05 Ievas pārvērtības
16.35, 20.20 Virtuve
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.50 Vajātājs
21.50 Mf. Pludmale
0.15 Kinomānija
0.45 CSI. Lasvegasa
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.50, 17.55, 3.00 Māja - 2
8.45 Kids pret Ketu
9.35 Bada spēles
10.35 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.50, 16.55 Tētuka meitiņas
13.50 Interni
18.55, 2.05 Brīvdienas Meksikā
20.00 Mf. Sniegbaltīte. Atriebī-
ba rūķiem. 
21.55 Mf. Amerikāņu pīrāgs. 
Kāzas. 

23.45 Mf. Dzīves koks

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25, 0.25 Kriminal+
12.55, 18.05 6 kadri
13.25, 18.35 Nemelo man!
14.25, 23.30 Kobras metiens
15.20, 19.50 Viss būs labi!
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.50 Mūzika

NTV
6.05 Advokāts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.20 VI Starptautiskais festivāls 
“Baltā niedre”
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.05, 12.20 Krievijas dublis
13.20 Brāļi
15.20 Aste
17.10 Izmeklēšanu vada...
18.25 Piektdienis
22.10 Meklēšana
0.00 Ceļu patruļa
1.50 Gribu pie Meladzes
3.40 Ments likuma kārtībā
5.30 Uzvarējuši nāvi

RTR Baltija
8.35 Mf. Serafimas neparastais 
ceļojums 
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Afons
11.15 Jurija Entina jubilejas 
koncerts 

13.10 Ziemassvētku intervija
13.55 Mf. Reiz, pirms 20 
gadiem 
15.25 Mf. Putns būrī 
19.40 Starp mums, meitenēm, 
runājot.
22.40 Mf. Ģimenes laime 
0.35 Mf. Mīlestība un nedaudz 
pipariņa 
2.25 Mf. Huzārs
4.05 Slaucēja no Hacapetov-
kas. Likteņa izaicinājums. 
5.30 Radiņi

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.30, 
17.00 Ziņas  6.40 Bērnu klubs
7.05, 8.10 Trīs musketieri
9.25 Mf. Pelnrušķīte
11.00 Šurumburums
11.45 Garša
12.15 Mf. Brīnišķīgā Serafima 
16.10 Ziemassvētki
17.20 Ziemassvētki 2016
20.00 Laiks
20.30, 23.00 Latvijas laiks
20.55, 23.05 Otra dzīve. Seri-
āls.   23.45 Ebreju laime
1.05 Asinsbrāļi
2.30, 5.00 Smieklīgi videoklipi
2.45 Mf. Mērija Popinsa, uz 
redzēšanos 

RenTV Baltic
6.35 Karavīri
7.25 Bērnu klubs 
7.44, 0.34 Laika ziņas
7.45 Saviesīgas vakariņas
8.45, 10.05, 12.20 Visšokējošā-
kās hipotēzes
9.50 TOP shop 
0.35 Skatīties visiem

5.40 Dokumentāls projekts

ONT
6.00 Rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Mf. Pelnrušķīte
9.30 Mf. Ziemas romāns 
12.50 Ziemassvētki
13.45, 15.15 Maksima Galkina 
Jaungada benefice 
16.30 Optinas tuksnesis 
17.30 Brīnumu lauks 
18.30 Lai runā! 
19.55 Sibīrijas princis
21.45 Mf. Lūk, tā ir viņa 
23.20 Mf. Kā nozagt miljonu 

Baltkrievija 1
5.40 Mf. Dzimtene
7.05 Vārds Metropolītam 
7.15 Mf. Tici, viss būs labi! 
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
9.20 Mf. Parunā ar mani par 
mīlestību 
12.50 Mf. Sniegs virpuļo 
16.30 Mf. Meklēju sievu ar 
bērnu 
20.00 Panorāma
20.35 Mf. Atradenis 
22.25 Mf. Viss no sākuma 
0.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.05, 20.05 TV barometrs
6.10, 22.00 Mf. Sveiki visiem! 
7.50, 9.45 Mf. Nakts muzejā 
11.35 Ielu maģija
12.05, 13.35, 15.05, 16.45 Mf. 
Ledus laikmets
18.10 Mf. Manas lielās kāzas 
20.10 Mf. Pievilcības likumi 
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.45 Mītu grāvēji

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.30 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs 
13.50 Mežainīši
14.20 Auniņa Timija laiks
14.30 Munks un Lemijs 
Mamma  14.35 Zīļuks
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.15 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Broukenvuda
22.55 Skutelis ir studijā
23.30 Labvakar, Maestro! 
0.30 Fortitūda
3.05 Zvaigžņu kari LTV
4.20 Momentuzņēmums
4.35 Sporta studija
5.20 Spilgtie ekrāni
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kūku kari
8.30 Melu laboratorija
9.30, 19.35 Aculiecinieks
9.45, 16.45 

Momentuzņēmums
10.00 Hārtlenda 
10.50 Detektīvaģentūra Bīgls
11.45 Troksnis viss vēl nav bijis
12.35 PK biatlonā 10 km 
sprints vīriešiem
13.55, 5.00 Pie stūres
14.25 Muhtars atgriežas 
15.20 PK biatlonā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Futbola algoritms
19.05 700 pasaules brīnumi
19.50, 22.05 PK bobslejā
21.05 Tās tik ir operas! 
23.25 Mf. Pazudusī
1.10 Eiropa koncertos
2.00 Rūpēties, lai izdzīvotu
2.55 Kad vēji dzied burās

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.35 900 sekundes
8.40, 2.10 Galileo
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Bruklinas taksis
10.30, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.45, 4.15 Karamba!
11.00, 5.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Riska vērts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.45 Karamba!
14.55 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
19.00, 1.30 Atpazīsti mani, ja vari
21.05 Dzintara dziesmas
22.00 Festivāls „BIGBANK 

Latvijas pērles” Raimonds 
Pauls  23.50 Greizais spogulis
5.40 Briklberija

TV3
6.30, 16.10 Amerikas 
smieklīgākie videokuriozi
6.55 Mans mazais ponijs
7.20, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas  7.45, 14.10 Beibleidi
8.10, 18.05 Divarpus vīri
9.00, 2.25 Komisārs Reksis
10.00 Ēnu spēles
11.00 Televeikala skatlogs
11.15, 5.40 Ekstrasensu cīņas
12.45 Rozenheimas detektīvi
14.35, 1.40 Simpsoni
15.00, 2.05 Tēta nedienas
15.30, 3.10 Ievas pārvērtības
16.35, 20.20 Virtuve
17.05 Ēnu spēles
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.50 Mf. Brīnumainā aukle
22.50 Mf. Vampīra asistents
0.50, 5.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.20, 17.55, 1.55 Māja-2
8.10 Kids pret Ketu
9.00 Bada spēles
10.00 Tv Shop
10.15, 14.55 Comedy Batls
11.15, 15.55 Comedy Women
12.15 Dzīves koks
16.55 Tētuka meitiņas
20.00 Pretīgais es 
21.50 Mf. Viņa – vīrietis 
23.55 Mf. Slikta kompānija 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25 Kriminal+
12.55, 18.05 6 kadri
13.25, 18.35 Nemelo man!
14.25 Kobras metiens
15.20 Viss būs labi!
19.40 Ziņas  19.50 Greizais 
spogulis  22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Mammas 3 
0.40 Mūzika

NTV
6.05 Advokāts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien  7.20 Tehnikas brīnumi
8.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.05, 12.20 Krievijas dublis
13.20 Brāļi  15.20 Aste
17.10 Izmeklēšanu veic...
18.25 Piektdienis
22.10 Meklēšana
23.55 Ceļu patruļa
1.50 Gribu pie Meladzes
3.35 Ments likuma kārtībā
5.30 Uzvarējuši nāvi

RTR Baltija
8.55 Ziemassvētku dziesma
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.15 Maskavas vēstis
10.35, 5.30 Radiņi
13.15 Mf. Kozanostra 
15.15 Mf. Patiesība vīnā 
19.40 Starp mums, meitenēm, 
runājot

21.35 XXI gs zelta maģija 
23.30 Mf. Skaistulis un 
briesmonis   1.40 Mf. Tikai tu 
3.20 Smieklu istaba
4.05 Slaucēja no Hacapetovkas. 
Likteņa izaicinājums. 

PBK
6.00, 2.45 Euronews
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.30, 
17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.05, 8.10 Mf. Trīs musketieri 
9.30 Mf. Kopā ar delfīniem 
11.45 Šurumburums
12.10 Mf. Vēlēšanās 
14.05 Mf. Ziemas romāns 
15.35 Mf. Mana mamma – 
līgava   17.15 Uzmini melodiju
18.00, 20.25 Latvijas laiks
18.05 Lai runā
19.05 Okšķeris  20.00 Laiks
20.55 Brīnumu lauks
21.55 Maksima Galkina 
Jaungada benefice 
0.30 Ebreju laime
1.25 1inCity
3.15 Mf. Baltie vilki 
4.50 Smieklīgi videoklipi 

RenTV Baltic
6.30 Karavīri
7.20 Bērnu klubs 
7.34, 0.29 Laika ziņas
7.35 Saviesīgas vakariņas
8.35, 10.00 Glorijas zelts. Seriāls. 
9.45 TOP shop 
17.35, 22.40 Šokējošo 
hipotēžu diena 
20.45 Mihaila Zadornova 
koncerts 

0.30 Skatīties visiem

ONT 
6.00 Rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Kopā ar delfīniem
10.00 Trīs musketieri
12.00 Vīriešu/ sieviešu
13.00, 15.20 Brīnišķīgā Serafima  
15.15, 19.50 Sporta ziņas
16.50 Ziemassvētki 2016
19.55 Sibīrijas princis
21.45 Mf. Klusā Havanna
23.40 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
5.30 Mf. Jaunā vecā māja 
7.05 Mf. Sniegs virpuļo 
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
9.00 Mf. Meklēju sievu ar 
bērnu 
12.45 Mf. Atradenis 2 
16.30 Mf. Mana jaunā dzīve. 
20.00 Panorāma
20.30 Mf. Baltās rozes 
22.05 Mf. Viss no sākuma 
23.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00, 7.15, 8.45, 10.20 Mf. Ledus 
laikmets  11.50 Mats matā
12.20 Voroņini  13.25 Šuročka
14.20 Virtuve  15.25 Biatlons 
17.10, 0.15 Ielu maģija
17.45 Mf. X cilvēki. 
20.05, 5.55 TV barometrs
20.10 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.00 Reportieris
22.45 Mf. Manas lielās kāzas 

PIEKTDIENA, 8. janvāris

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.20 Tehnikas brīnumi
8.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.05, 12.20 Krievijas dublis
13.20 Brāļi
15.20 Aste
17.10 Izmeklēšanu vada
18.25 Piektdienis
22.10 Atsevišķs uzdevums
0.00 Ceļu patruļa
1.50 Mf. Otrā mīlestība 
3.40 Ments likuma kārtībā
5.30 Uzvarējuši nāvi

RTR Baltija
6.05, 10.40, 4.10 Radiņi
8.55 Ziemassvētku dziesma
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Vēstis-М
13.15 Jaunais vilnis 2015 

15.10 Mf. Pamātes pasakas 
19.30 Starp mums, meitenēm, 
runājot. Seriāls. 
22.00 Ziemassvētki
0.00 Mf. Gulošo skaistuļu māja 

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.30, 
17.00 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.05, 8.10 Mf. Trīs musketieri 
9.25 Mf. Kopā ar delfīniem 
11.45 Garša
12.15 Mf. Brīnišķīgā Serafima 
16.05 Precamies
17.20 Uzmini melodiju
18.00, 20.25 Latvijas laiks
18.05 Lai runā!
20.00 Laiks
20.55 Mf. Otrā dzīve 
21.50 Rīgas un Vislatvijas met-

ropolīta Aleksandra Ziemas-
svētku uzruna 
22.00 Ziemassvētki 
0.00 Betlēme – Kristus pilsēta
1.20 Mf. Apači
2.50, 4.45 Smieklīgi videoklipi
3.25 Mf. Lietussargs jaunlau-
lātajiem 

RenTV Baltic
6.35 Karavīri
7.25 Bērnu klubs 
7.44, 0.24 Laika ziņas
7.45 Saviesīgas vakariņas
8.45 Visšokējošākās hipotēzes
9.50 TOP shop 
10.05 Deivids Koperfīlds. Mī-
lestība, šantāža un citi triki. 
12.10 Čapmanes noslēpumi
15.25, 20.45, 5.45 Dokumen-
tāls projekts
16.30 Kosmisko stāstu diena

23.30 Mums pat sapņos nav 
rādījies  
0.25 Skatīties visiem

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 1.30 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kopā ar delfīniem
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Trīs musketieri
12.10 Sieviešu/ vīriešu
13.10, 15.20 Brīnišķīgā Serafi-
ma  17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā! 
19.00 Laiks
20.05 Sibīrijas princis
21.55 Mf. Vēlēšanās 
23.45 XX gs brīnumdari 
0.40 Betlēme – Kristus pilsēta

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40 Zona Х 
7.50 Metropolīta vārds 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Mf. Nedaudz savādi 
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Mf. Laime ir kaut kur 
līdzās 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Tā nav sieviešu 
darīšana 
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20 Interešu sfēra

19.00 Snaiperi. Mīlestība mēr-
ķī.   20.00 Panorāma
20.40 Ziemassvētku dievkal-
pojums. 
22.40 Mf. Tici, viss būs labi. 

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Baltkrievijas virtuve
8.35 Es gribu to redzēt!
9.10 Ērglis un cipars
10.10, 16.05 Aizliegtā skola
11.10 Kauli 
12.05 Neredzamais cilvēks
13.05, 17.05 Voroņini
14.05, 19.00 Šuročka
15.05, 18.00 Virtuve
20.10 Mf. Nakts muzejā 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.15 Mf. Nakts muzejā 2 
0.00 Bafija pret vampīriem
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Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951;
zirgus, govis, teļus. Piespiedu 
nokaušana un pārvadāšana. 
Tālr. 29448794, 26650918.

SI A “AIBI” 
iepērk liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus. Labas cenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr. 26142514, 20238990.

LAIKA ZIŅAS

06.01. 07.01. 08.01.

- 13 .. - 15 - 22 ...- 17 - 22 ...- 14

ZA   1 m/s A     1 m/s A    3 m/s

 Laikraksta“Ezerzeme”
redakcija

pieņem sludinājumus 
katrudarbadienu

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA „LAUKU  MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Autoskola“AUTO-MADARA”
uzņem“B”kategorijas

vadītājukursos.
Sapulce14.janvārī

plkst.15.00.
Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

Kosmoenerģētiķe, hip-
noterapeite, psiholoģe

“Jūsu problēmu risinā-
jums ir jūsu rokās”

Krāslavā– no 11.01. līdz 14.01.
Dagdā – no 14.01. līdz 15.01.
Tālr. 26234797.

IK “Lija L” (Dagdā, 
Brīvības 7a) sniedz 
transporta pakalpo-
jumus (zeme, grants, 
graudi). Līdz 25 ton-
nām. No 25 līdz 35 
m3. Auto pacēlāja 
pakalpojumi - 18 m. 
Koku apgriešana. 
Tālr. 29455509.
Atdosim labās rokās 
kucēnus. izaugs vidē-
ja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, 
gan draugs. Varam 
piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.

VW Passat B5 - 1,9 
TDi (1999., TA, 2200 
EUR). T. 28386640; 
bioloģiska saimnie-
cība - aitas. Tālr. 
28325156;
sivēnus Aulejā. Tālr. 
26598779;
sivēnus. T. 28683927;
kartupeļus. Piegāde. 
Tālr. 27131681.

par augstām cenām - 
mežus, cirsmas, lauk-
saimniecības zemi. 
Palīdzēsim noformēt 
visus nepieciešamos 
dokumentus. izskatī-
sim visus piedāvāju-
mus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 25282726;
aļņu, briežu, stirnu ra-
gus. Tālr. 22402950.

Tradicionālais teatralizētais “Varavīksnes” skolas pasākums - tās ir 9 izrādes, 120 
aktieri un vairāk nekā 1000 jauno skatītāju. Paldies par burvību!

Alekseja GONČAROVA foto

Jaungada pasaka

•	 Sezonas ATLAIDES granīta un 
cementa - smelknes pieminek-
ļiem, 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

Ziemassvētkus gaidot
Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu 

fonda atbalstītajam projektam “Radošās ro-
kas biedrībā “Nākotnei””, sekmīgi uzsāktas 
aktivitātes, kuru rezultātā tiek iepriecināti gan 
pagasta iedzīvotāji, gan novada iedzīvotāji.

Bērziņu pagasta aktīvākās sievietes un 
jaunieši sākot ar novembri veidoja Ziemas-
svētku dāvanas Aleksandrovas internātpa-
matskolas skolēniem. Katrai klasei tika pa-
sniegts Ziemassvētku “saldais ezītis”.

Biedrība ciemojās Aleksandrovas internāt-

p a m a t s k o l ā 
2015. gada 16. 
decembrī, kur 
viņus sagaidīja 
skolas direktore Anita Malinovska. Ciemošanās 
laikā direktore sniedza īsu, bet izsmeļošu ieskatu 
skolas piedāvātajās iespējās.

 Paldies par mīļu un sirsnīgu uzņem-
šanu, ceram uz turpMāko sadarbību.
Biedrības “Nākotnei” valdes priekšsēdētāja 

Lolita KUPRIJANOVA

“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
Grāmatvede

Marina Nipāne 

Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete 
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, 65681475,
 marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Par būtiskākajiem reģistrētajiem
notikumiem Aglonas novadā periodā no
20.11.2015.līdz18.12.2015.

Aglonas novadā reģistrēts 1 zādzības gadījums:
* 29. novembrī Aglonā 1947. g. dzimuša vīrieša 

pagrabam uzlauztas pagrabtelpas ārējās durvis un 
izsists durvju stikls, no pagraba nozagtas piecas mari-
nētu tomātu burkas. Notiek izmeklēšana.

Reģistrēti 3 mantas bojāšanas gadījumi:
* 24. novembrī Kastuļinas pagasta Priežmalē 

tika konstatēts, ka autobusu pieturā bojāts soliņš. 
Materiālais zaudējums sastāda 144,10 EUR. 

* 7. decembrī Aglonas pagastā 1967. g. dz. sie-
viete izsita loga stiklu 1971.g. dz. sievietes mājai.

* 16. decembrī Šķeltovas pagastā 1991.g. dzimis 
vīrietis konstatēja, ka viņa automašīnai ir bojāts 
priekšējais kreisās puses durvju lukturis.

Policijā tika veikta pārbaude par 6 konfliktu gadī-
jumiem.

Reģistrēts 1 ceļu satiksmes pārkāpums: 9. decembrī 
Kastuļinas pagastā nenoskaidrots vadītājs, vadot auto-
mašīnu nepakļāvās vairākkārtējām prasībām apturēt 
transportlīdzekli. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Citi notikumi:
20. novembrī Kastuļinas pagastā NMPD konsta-

tēja 1973. g. dzimuša vīrieša nāvi bez redzamiem 
miesas bojājumiem. Uzsākts kriminālprocess.

23. novembrī Šķeltovas pagastā tika nodarīti 
miesas bojājumi 1951. g. dzimušai sievietei, kura 
nogādāta ārstniecības iestādē.

26. novembrī Kastuļinas pagastā tika nodarīti 
miesas bojājumi 1983. g. dzimušam vīrietim.

5.  decembrī Šķeltovas pagastā 1958. g. dzimis 
vīrietis konstatēja, ka viņa jaunaudzē nocirstas 69 
eglītes un saliktas kaudzē. Notiek izmeklēšana. 
7.  decembrī Kastuļinas pagastā dega elektrības stabs.

Krimināls, notikumi
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