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Pēc ieilgušā atkušņa - īsts februāris!                                                                                     Alekseja GONČAROVA foto

Beidzot pieņemti pašvaldību budžeti 
2016. gadam! Ko tie vēsta? 

27. janvārī budžetu apstip-
rināja Aglonas novada pašvaldī-
ba, dienu vēlāk - 28. janvārī - to 
pieņēma Krāslavas pašvaldība. 
Pagājušās nedēļas nogalē arī 
Dagdas novada pašvaldība ap-
stiprināja savu budžetu 2016. 
gadam. Līdz ar to var veikt triju 
pašvaldību - Aglonas, Dagdas un 
Krāslavas budžeta izpēti un sa-
līdzinājumu.

Tā kā Dagdas pašvaldība 
nav vēl publiskojusi 2016. gada 
budžetu, smalkāk iedziļināsimies 
skaitļu salīdzinājumos kādā nā-
kamajā rakstā. Šoreiz īsumā par 
pašvaldību iecerēm 2016. gadā.

Jau iepriekš tika ziņots, ka 
Krāslavas pašvaldība pie budže-
ta cītīgi strādāja jau 2015. gada 
nogalē. Tika stingri izstrādātas 
tās jomas, kuras 2016. gadā būs 
prioritāras - izdevumu palielinā-
šana pilsētas ielu un novada ceļu 
uzturēšanai un atjaunošanai, 
kvalitatīvas izglītības sistēmas 
uzturēšanai visās novada izglītī-
bas iestādēs un Eiropas Savie-
nības struktūrfondu līdzfinansēto 
projektu īstenošana sociālajām 
vajadzībām. Salīdzinot 2015. 
gada budžetu ar 2016. gada bu-
džetu, tiek secināts, ka budžets ir 
ļoti līdzīgs pagājušā gada budže-

tam, taču izdevumu sadaļā paš-
valdība iecerējusi krietni lielākus 
izdevumus. 

Krāslavas novada do-
mes 2016. gada pamatbudže-
ta plānotie ieņēmumi ir 14 795 
482 EUR (tajā skaitā Eiropas 
Savienības fondu līdzekļi 1 426 
641 EUR), izdevumi 21 968 
890 EUR. 

Krāslavas pašvaldība ie-
plānojusi 2016. gadā uzsākt arī 
jaunas sporta zāles būvniecību 
pie pamatskolas, pat ja neizdo-
sies piesaistīt naudu no Eiropas 
Savienības fondiem, sporta zāles 
būvniecībai tiks ņemts kredīts.

Līdzīgas ieceres ir arī kai-
miņu novadam - Dagdas novada 
pašvaldībai. 2016. gadā pašval-
dība iecerējusi ņemt kredītu spor-
ta zāles būvniecībai Ezerniekos. 

Sporta zāle tiks celta pie 
Ezernieku vidusskolas, skolas 
un Ezernieku pagasta iedzīvotāju 
vajadzībām. Līdzšinējā situācija, 
kad skolēni ar autobusu tiek va-
dāti uz sporta zāli, kas bieži vien 
ir piedūmota un neatbilst nor-
mām, kas būtu pieņemamas 21. 
gadsimtā, pēc dažiem gadiem 
var vairs neapgrūtināt Ezernieku 
vidusskolēnus un to iedzīvotājus

Turpinājums 2. lpp.

Latvijā un pasaulē

Mūsu laikrakstu var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, www.
abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
7 mēn. 21,11 25,09 18,40
8 mēn. 23,91 26,86 21,03
9 mēn. 26,89 32,26 23,67
10 mēn. 29,88 35,85 26,29

Gada pirmie mēneši pašvaldībām ir saspringti darba mēneši, 
jo šajos mēnešos jāpieņem pašvaldības budžets 2016. gadam. 

•	 Biedrība “Gods kalpot Latvijai 
“(GKL) plāno pārtapt par partiju 
un ir iecerējusi startēt nākama-
jās pašvaldību vēlēšanās. Poli-
tiskā spēka būtība būs parādīt 
cilvēkiem reāli paveiktus dar-
bus. Topošās partijas atbalsta 
grupas esot Liepājā, Daugavpi-
lī, Ķekavā, Jelgavā un citur.

•	 Tieslietu ministrs Dzintars Ras-
načs (VL-TV/LNNK) atcēlis no 
amata zvērinātu tiesu izpildī-
tāju Andri Sladzu. Disciplinār-
sods piemērots uz Zvērinātu 
tiesu izpildītāju disciplinārlietu 
komisijas 4. februāra lēmuma 
pamata, izskatot komisijai di-
vas pret Sladzu ierosinātās 
disciplinārlietas. Disciplinārlie-
tu komisija secināja, ka Sladzs 
ir pieļāvis rupjus Latvijas Zvē-
rinātu tiesu izpildītāju ētikas 
kodeksa pārkāpumus un būtis-
kus Civilprocesa likuma normu 
pārkāpumus, veicot ievešanu 
nekustamā īpašuma valdījumā.

•	 Bijušais “Latvijas Dzelzceļa” 
valdes priekšsēdētājs Uģis Ma-
gonis pērn apmēram septiņus 
eiro vērtas Čeļabinskā reģistrē-
tas firmas kapitāla daļas spējis 
pārdot par neiedomājami aug-
stu cenu – 1,2 miljoniem eiro. 
Tajā pašā laikā publiski pieeja-
mie uzņēmuma finanšu rādītāji 
ir slikti: 2014. gadā uzņēmuma 
apgrozījums bija tikai 3 138 
eiro, bet zaudējumi 1 032 971 
eiro.

•	 Vidēji katrs piektais skolas ve-
cuma jaunietis Latvijā ir pamē-
ģinājis narkotikas, liecina vēl 
nepubliskotie Eiropas līmeņa 
pētījuma rezultāti. Galējie pētī-
juma rezultāti būšot zināmi ap-
rīlī, bet pirmie rezultāti arī lieci-
na, ka uz pusi 15-16 gadu vecu 
jauniešu vidū samazinājusies 

spaisa lietošana. 
Pagājušajā gadā 
Bērnu slimnīcas 
mediķu rokās tieši narkotiku dēļ 
bija nonākuši 23 bērni. Speciā-
listi norāda, ka viena no galve-
najām problēmām ir tā, ka pla-
šais narkotiku piedāvājums ir 
viegli pieejams. Turklāt pieaug 
to vielu skaits, ko pagaidām ne-
izdodas laboratorijā noteikt.

•	 Aptuveni piecu gadu laikā Rīgā 
varētu sākt darbu Krievijas 
vēstniecības skola, kurā mācī-
tos Krievijas vēstniecību diplo-
mātu bērni no Latvijas, Lietu-
vas un Igaunijas.

•	 Āfrikas cūku mēris (ĀCM) laikā 
no 15. - 19. februārim konsta-
tēts vēl 21 meža cūkai Vidze-
mē un Latgalē, liecina infor-
mācija Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) mājaslapā. Mi-
nētajā laikā vīruss ir atklāts as-
toņām meža cūkām Alūksnes 
novada Ziemeru pagastā, pie-
cām meža cūkām Pārgaujas 
novada Stalbes pagastā, kā arī 
divām meža cūkām Gulbenes 
novada Tirzas pagastā. Tāpat 
ĀCM minētajā laika posmā ir 
atklāts pa vienai meža cūkai 
Balvu novada Vīksnas pagas-
tā, Limbažu novada Viļķenes 
pagastā, Krāslavas novada 
Skaistas un Kombuļu pagas-
tā, Vārkavas novada Vārka-
vas pagastā un Alojas novada 
Brīvzemnieku pagastā.

•	 Policija, reaģējot uz saņemto 
informāciju par nelikumīgu al-
kohola tirdzniecību kādā veika-
lā Krimuldas pagastā, konfis-
cējusi 178,45 litrus alkoholisko 
dzērienu bez akcīzes nodokļa 
markām.

•	 ASV ziemeļos, Mičiganas šta-
ta Kalamazū apgabalā, sest-

dienas vakarā kāds 
vīrietis nošāvis se-
šus un ievainojis 
trīs cilvēkus. Divi no 
ievainotajiem ir kri-
tiskā stāvoklī. Vīrie-
tis atklājis uguni trīs 
vietās - restorānā 
“Cracker Barrel”, kur 
nogalinājis četrus cil-
vēkus, un “Ford” au-
tosalonā, kur nogali-
nājis divus cilvēkus. 

Policija uzskata, ka šāvējs nav 
uzbrucis konkrētiem cilvēkiem, 
bet savus upurus izvēlējies ne-
jauši. 

•	 Teroraktu sērijā Sīrijas pilsē-
tās Damaskā un Homsā gājuši 
bojā 142 cilvēki. Atsaucoties uz 
vietējiem medijiem, vairāk nekā 
80 cilvēki gājuši bojā un 180 
ievainoti pēc sprādziena šiītu 
svētvietā Damaskas dienvidos. 
Savukārt Homsā divos sprā-
dzienos gājuši bojā 59 cilvēki. 
Par abās pilsētās notikušajiem 
teroraktiem atbildību uzņēmies 
teroristu grupējums “Daesh” 
(“Islāma valsts”). 

•	 Ja Anglija pretēji Skotijas gribai 
gaidāmajā referendumā no-
balsos par Lielbritānijas izstā-
šanos no Eiropas Savienības 
(ES), strauji pieaugs spiediens, 
lai Skotijā tiktu sarīkots jauns 
referendums par izstāšanos no 
Apvienotās Karalistes. Pašrei-
zējā Skotijas pirmā ministre Ni-
kola Stērdžana atbalsta palik-
šanu ES, un arī lielākā daļa no 
pieciem miljoniem Skotijas ie-
dzīvotāju atbalsta šādu viedok-
li. Tomēr, salīdzinot ar Anglijas 
53 miljoniem, kas sastāda 84% 
no Apvienotās Karalistes kopē-
jā iedzīvotāju skaita, Skotijas 
iedzīvotāju daļa ir pavisam ne-
liela. Lielbritānijā referendums 
par valsts turpmāko palikšanu 
ES notiks 23. jūnijā

•	 Bolīvijā svētdien rīkotā refe-
rendumā ir noraidīta iespēja 
kreisajam valsts prezidentam 
Evo Moralesam kandidēt uz 
ceturto amata termiņu. Saska-
ņā ar neoficiāliem rezultātiem, 
kurus minēja privātais tele-
kanāls ATB, Moralesa jaunas 
kandidēšanas iespēju noraidī-
juši 52,3% referenduma dalīb-
nieku, bet 47,7% to atbalstījuši.

•	 Kazahstānas prezidents Nur-
sultans Nazarbajevs, cenšoties 
iedvest savai vadītajai nācijai 
vēlmi taupīt, paziņojis, ka “zel-
ta laiki ir beigušies”. Viņaprāt, 
Kazahstānas iedzīvotājiem ze-
mās naftas cenas radīto krīzi 
vajadzētu izmantot, pārveidojot 
valsti par inovatīvāku un dina-
miskāku ekonomisko spēku.
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Komentārs
Urbanovičs: “Šķiet, ka PVD 
ar valdības “svētību” atbrīvo 
placdarmu karam”

“Vai mūsu valsts ti ešām gatavojas karam 
un kā placdarmu “atbrīvo” Latgales teritoriju?” 
reaģējot uz Pārti kas un veterinārā dienesta (PVD) 
vadītāja Māra Baloža sacīto, vaicā sociāldemo-
krāti skās parti jas “Saskaņa” Saeimas frakcijas 
priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs, adresējot jau-
tājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim.

Skaidrojot Valsts kontroles konstatētās 
nelikumības PVD intervijā raidījumam “900 se-
kundes”, Balodis sacīja: “Mest ārā vai sadedzināt 
veselu gaļu būtu nelietderīgi, tāpēc šī gaļa ti ka rea-
lizēta, principā pa dempinga cenām šai pašā Lat-
gales zonā, jo ārpus Latgales izvest to nevarēja.”

Nerunājot jau par to, ka šādas darbības 
nav likumīgas, nav saprotams, kādēļ gaļu drīkst 
pārdot ti kai Latgalē, ja jau tā ir vesela? Savukārt, 
ja pastāv mazākais risks, ka gaļa tomēr nav vese-
la, tad sanāk, ka PVD ar valdības “svētī bu” indē 
Latgales iedzīvotājus. Fakts, ka cūku izkaušana 
jau ti ka kompensēta pierāda, ka pastāv šaubas 
par to veselumu un atti  ecīgi, gaļas labumu (vis-
maz pārējās Latvijas ļaudīm).

Šāda neizprotama “izrēķināšanās” ar lat-
galiešiem liek domāt, ka reģions ti ek uztverts kā 
kaut kāda nevajadzīga Latvijas daļa, kur iedzīvo-
tāju veselības un dzīvības cena ir kāda uzņēmu-
ma peļņa.                          Darja ŽDANOVA

Dzīves akadēmija
“Pats cīnies, palīdzi, 
domā, spried un sver,
Pats esi kungs, 
pats laimei durvis ver.” 

(Rainis)
“Dzīvesziņas akadēmija” – Krāsla-

vas Valsts ģimnāzijas tradīcija –, kas 
turpinājumu rod katru gadu arvien jau-
nās un jaunās idejās un veidos. Tās 
pamatideja - skolēniem tiek piedāvā-
tas dažādas ar mācībām nesaistītas 
nodarbības, kurās iegūtās zināšanas 
un prasmes noteikti noderēs turpmāk 
un viennozīmīgi paplašinās skolēnu 
redzesloku. Nodarbības tiek plānotas 
visas dienas garumā. Kaut arī nodar-
bību organizētāji un vadītāji, protams, 
ir skolotāji, “palīgos” vienmēr tiek ai-
cināti profesionāļi savās jomās gan 
no Krāslavas, gan no citām Latvijas 
pilsētām. Arī šogad “Dzīvesziņas aka-
dēmijā”, kas notika 16. februārī, 10 
skolotāji piedāvāja savas nodarbības, 
līdz ar to skolēniem bija iespēja darbo-
ties vairākās jomās - veikt praktiskus 
eksperimentus ķīmijā, izbaudīt kinētis-
ko smilšu burvību, apgūt kaklasaišu, 
šaļļu un lakatiņu siešanas iemaņas 
un to valkāšanas nosacījumus, iepa-
zīties ar lietišķās etiķetes prasībām, 
pabūt arhitektu lomā, veidojot dažādas 
papīra konstrukcijas, padarboties psi-
holoģijas jomā, nosakot savas iespē- jas un prasmes saskarsmē, iemācīties 

veidot mākslīgās puķes un apsveikumu 
atklātnes. Savukārt ciemiņu piedāvātās 
nodarbības bija šādas: pilsētas domes 
pārstāve I. Murāne iepazīstināja sko-
lēnus ar biznesa iespējām Krāslavā un 
novadā, bet no Rakstniecības un mūzi-
kas muzeja pie mums ieradās trīs jauni, 
radoši cilvēki, kuri darbojās ar skolē-
niem. 7. un 8. klašu skolēniem bija pie-
dāvāta nodarbība, kurā varēja spēlēties 
ar priekšmetiem, kas aizgūti no Imanta 
Ziedoņa “Blēņām un pasakām”, un radīt 
katram savu pasaku, tādējādi veidojot 
jaunas attiecības starp priekšmetiem un 
vārdiem.Vidusskolas klašu skolēniem 
bija piedāvātas divas nodarbības: spēle 
“Manuskripti nedeg! Tie slīkst!”, kad 
skolēni iejutās autoru, izdevēju, lasītā-
ju un oriģināldarbu zagļu jeb plaģiatoru 
lomās, un sarunās, viedokļu cīņās un 
aizraujošu notikumu virknē meklēja īs-
tos autorus un viņa darbus. Otrā nodar-
bība bija par 19. gadsimta popkultūru, 
kurā caur aizraujošu stāstījumu par tā 
laika kultūru, mūziku un izklaidēm sko-
lēniem tika sniegts priekšstats, ar kādu 
mūziku aizrāvās tā laika jaunieši. Tur-

klāt muzeja darbinieki mums atveda 
ceļojošo izstādi “Latviskais Fausts”. Iz-

stāde piedāvā īsu pārskatu par Gē-
tes traģēdijas “Fausts” tulkojumiem 
latviešu valodā, kā arī ieskicē Gētes 
darba motīvu izmantojumu latviešu 
rakstnieku darbos.

Diena pagāja ātri.  Skolēni sa-
vās atsauksmēs izteica sajūsmu 
par šajā dienā skolā notiekošajām 
aktivitātēm, piedāvāja jaunas idejas 
nākamajām “Dzīvesziņas akadēmi-
jas” nodarbībām, kā arī atzina, ka 
vienā dienā, ja viss ir prātīgi un pre-
cīzi izplānots, daudz ko var iemācī-
ties un apgūt.

 Ko var secināt? Šāda “Dzīves-
ziņas akadēmija” sniedz skolēniem 
labu iespēju izvērtēt sevi, palūko-
ties uz sevi ne tikai kā uz skolēnu, 
bet arī kā uz vispusīgi attīstītu,in-
telektuālu un inteliģentu cilvēku, 
kurš noteikti zina, ko grib sasniegt 
dzīvē un kuram, viennozīmīgi, ir 
jāsaprot, ka tikai paša ieguldītais 
darbs nākotnē sniegs vēlamo 
rezultātu.

 A.JAKOVELE, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

skolotāja
Alekseja GONČAROVA

 foto

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Līdzīgi kā Krāslavas pašvaldība, arī Aglonas 

novada domes 2016. gada pamatbudžeta plāno-
ti e ieņēmumi ir mazāki nekā plānoti e izdevumi. 
2016. gadā plānots ieņemt 3 366 404 eiro izdot 
3 485 990 eiro. 

Vislielāko izdevumu īpatsvaru Aglonas paš-
valdībā sastāda izglītī bas joma. Tās nodrošināša-
nai pašvaldība tērēs 42 % no kopējā budžeta. Ag-
lonas novadā, kur bērnu un jauniešu skaits (līdz 
darbspējas vecumam) ir ti kai 588, darbojas vai-
rākas izglītī bas iestādes - Aglonas novada pirms-
skolas izglītī bas iestāde, Aglonas vidusskola, Ag-
lonas internātvidusskola, Rīgas un visas Latvijas 
Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru 
pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas 
pamatskola, Aglonas bazilikas kora skola (ar savu 
fi nansējumu - Aglonas katoļu ģimnāzija). Liels 
īpatsvars no šiem līdzekļiem - 33 000 EUR ti ks 
tērēti  brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītī bas 
iestāžu 5.- 12. klašu audzēkņiem.

Kaut arī Krāslavas pašvaldībā pieņēma lē-
mumu par četru skolu slēgšanu 2016. gadā, ti k 
un tā šajā pašvaldībā lielāko izdevumu īpatsvaru 
veido izglītī bas joma. Tai ti ks tērēti  - 39 % jeb 8 
577 643 eiro no kopējā budžeta. 

Zīmīgi ir tas, ka visas trīs pašvaldības atro-
das Latgalē, kur ir līdzīgs bezdarba līmenis u.c. 
ekonomiskie rādītāji. Taču, izanalizējot pašvaldī-
bu budžetu līdzekļu sadalījumu pa jomām, ti ek 
konstatētas krasas atšķirības. Piemēram, ja Ag-
lonas novads sociālajai aizsardzībai plāno izlietot 
17,9 % no kopējā budžeta, tad Krāslavas pašval-
dība sociālās jomas nodrošināšanai plāno tērēt 
ti kai 8,4 % no kopējā budžeta, kas procentuāli ir 
divas reizes mazāk nekā Aglonas novadā. 

Taču laikā, kad Aglonas novada pašvaldī-
ba ekonomiskās darbības nozarei ieplāno ti kai 
96 090 eiro jeb 2.8 %, Krāslavas pašvaldība šim 
nolūkam procentuāli atvēl teju 10 reizes vairāk 
nekā Aglonas novads - 23,8 % no kopējā budžeta 
- 5 220 202 eiro.

Analizējot šo abu pašvaldību rādītājus - līdzek-
ļu piešķiršanas apjoms sociālai aizsardzībai un eko-
nomiskās darbības nozares attī  stī bai, tā vien gribas 
secināt, ka Krāslavas pašvaldība ir izpratusi ekono-
mikas svārsta mehānismu - attī  stot ekonomisko 
nozari, mazinās izdevumi sociālai jomai. 

Sīkāk par citām kopīgām un atšķirīgām iezī-
mēm šo triju pašvaldību budžetos stāstī sim pēc Dag- 
das novada pašvaldības budžeta publiskošanas. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Beidzot pieņemti pašvaldību 
budžeti 2016.gadam! 
Ko tie vēsta?
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Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā top jauna ekspozīcija  “Pie kopīgā galda”
Krāslavas savdabību veido gan neat-

kārtojamās dabas ainavas skaistums, gan 
novada vēsture, kas ir kopējās Latvijas un 
pasaules vēstures neatņemama sastāvdaļa. 
Tas veido uzskatu, ka Krāslava ir Latgales 
pērle, savukārt Latgale kopumā izceļas ne 
tikai ar savu savdabīgo kultūru, tā ietver arī 
reģionālās virtuves specifiku: gan latgalie-
šu tradicionālās receptes, gan receptes, ko 
izmantoja Latgales poļi, krievi, baltkrievi un 
arī ebreji. Sevišķi izceļas katoļu un vecticīb-
nieku gavēņu/svētku raksturīgie ēdieni. Līdz 
ar to cittautiešu virtuves kopā ar latviešiem/
latgaliešiem raksturīgo virtuvi veido daudz-
veidīgas un neatkārtojamas ēdienu garšas.

Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zejā var gūt izpratni par Krāslavas novada 
vēstures līkločiem, dažādu cilvēku likteņiem. 
2007. gadā tika atklāta pamatekspozīcija 
“Pieci airi”, kas stāsta par Krāslavas nova-
dam raksturīgo daudznacionālo vidi - latvie-
šiem/latgaliešiem, krieviem, baltkrieviem, 
poļiem, ebrejiem, piecām tautībām, kas ie-
nesušas savas vērtības, dzīvesziņu, savu 
kultūru, tradīcijas, mentalitāti, katra cilvēka 
individuālo pieredzi. Tas paver arī iespēju 
pievērsties kādai atsevišķai tēmai no kopējā 
konteksta, kas veicinātu savas pilsētas un 
novada vēstures apzināšanu. Tādējādi radās 
ideja veidot ekspozīciju “Pie kopīgā galda”, kurā 
ir paredzēts iepazīties ar Krāslavas novadam 
raksturīgo ēdienu dažādību, atveidojot kat-

ras tajā laikā Krāslavā dzīvojošās tautības 
virtuves specifiku. Šāda ēdienu daudzvei-
dība ietver prasmi, saglabājot savas na-
cionālās kultūras identitāti, pieņemt jauno, 
citu tautību kultūrai raksturīgo, tādējādi pa-
pildinot tradicionālo kultūru. Ekspozīcijas 
“Pie kopīgā galda” veidošanas ietvaros tiks 
atspoguļotas piecu tautību virtuves rakstu-
rīgākās iezīmes no 19. gs. beigām līdz 20. 
gs. 80-tajiem gadiem, tajā skaitā arī sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojumi 
padomju periodā.

Ekspozīcijas veidošanā ir 
aicināts piedalīties ikviens krās- 
lavietis un Krāslavas novadā 
dzīvojošais, nododot Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejam 
priekšmetus, kas atspoguļo tā 
laika virtuvi. Īpaši būsim pateicī-
gi par senatnīgu taisnstūrveida 
galdu, soliem, krēsliem, ēdienu 
gatavošanai nepieciešamajiem 
priekšmetiem, kā arī dažādiem 
virtuves piederumiem. Ļoti no-
derīgas būtu arī fotogrāfijas, ku-
rās parādās svētku un ikdienas 
galds, virtuves tēma kopumā, 
dažādas pavārgrāmatas, kā arī 
piezīmju grāmatas ar receptēm, 
dvieļi, sedziņas ar izšuvumiem, 
galdauti. 

Svarīga nozīme ir laika-

biedru atmiņām, jo tas paver iespēju ielū-
koties ēdienu gatavošanas specifikā caur 
aculiecinieku stāstiem. Ekspozīcijas ietvaros 
ir paredzēts izmantot vietējo iedzīvotāju at-
miņas par ēdienu gatavošanu, tādēļ tiks rī-
kotas ekspedīcijas, kuru gaitā pie Krāslavas 
novada iedzīvotājiem dosies Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzeja darbinieki novadā 
dzīvojošu tautību ēdienu kultūras liecību 
iegūšanai. Būsim pateicīgi par ikviena Krā-

slavas novada iedzīvotāja izrādīto interesi, 
atsaucību un sadarbību. 

Zvaniet un rakstiet Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejam. Tālrunis: 656 23586, 
e-pasts: kraslavas_muzejs@inbox.lv .

Baiba MATVEJENKO, 
Mag.hist., Krāslavas Vēstures un 

mākslas muzeja vēstures speciāliste
ATTĒLĀ: Krāslavas pamatskolas skolēni 
ar savu audzinātāju Ādolfu Pildegoviču 

Par sociālām dejām
Gatavojot 2015. gada pārskatu, seci-

nājām, ka aizvadītais gads bija labvēlīgs 
un ražens mūsu biedrībai – ĢIMENES 
ATBALSTA CENTRS “ATVĒRTĪBA” (ĢAC 
“Atvērtība”) bija labvēlīgs un ražens. Aktīvi 
pastrādājot iepriekšēja gadā, rezultātā vasa-
rā, rudenī un ziemā nācās realizēt veselus 
piecus projektus. Kaut arī tie nebija mega 
projekti, katrs no tiem prasīja daudz darba, 
milzīgu brīvprātīgo ieguldījumu un, protams, 
sniedza gandarījumu. 

Par padarīto mēs esam ļoti pateicīgi 
gan projektu atbalstītājiem - Krāslavas nova-
da domei, Sabiedrības integrācijas fondam, 
Charity fondam, ASV vēstniecībai, Dienvid-
latgales NVO atbalsta centram, gan sadar-
bības partneriem – Latviešu biedrībai, Pen-
sionāru biedrībai, Baltkrievu, Poļu biedrībai, 
krievu ansamblim “Ivuška”, Dagdas un Aglo-
nas novada biedrībām – invalīdu brālībai 
“NEMA”, Grāveru pagasta “LiDejas” kolektī-
vam, Grāveru pensionāru biedrībai, Krāsla-
vas rajona partnerībai, Māmiņu klubam un 
citām organizācijām un fiziskām personām, 
kas bija gatavi aktīvai darbībai un arī sniedza 
atbalstu mūsu biedrībai.  

Atskatoties uz padarīto, gandarījums ir 
par vairākiem projektiem, tomēr šobrīd gri-
bas padalīties par projektu “Sociālās dejas 
kā starpkultūru dialoga, radošas izaugsmes 
un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 
Latgalē”, kas veltīts sociālajām dejām un to 
popularizēšanai mūsu novadā, jo par to rea-
lizēšanu informācijas pagaidām nav daudz. 
Projektu atbalstīja Dienvidlatgales NVO 
atbalsta centrs un Kultūras ministrija.

Sociālās dejas (social dancing – no 
angļu val.) ir tās, kurām var ļauties ikviens 
cilvēks un jebkurā vecumā. Tās ir kulturāla 
un sociāla dzīves daļa, kas iekļauj vairākas 
paaudzes, kuras ietver cilvēkus ar visdažā-
dākajiem dejotprasmes līmeņiem, dažādiem 
viedokļiem, uzskatiem, spējām, dažādu 

kultūras izpratni. Tā 
kombinējas ar citiem 
dzīves aspektiem – 
dziedāšanu, muzicēša-
nu, maltītes ieturēšanu, 
viesošanos, svētku 
svinēšanu. Šo deju gal-
venā būtība ir process, 
kas dot gandarījumu 
visiem tajā iesaistīta-
jiem un ir ļoti skaists 
atpūtas veids.

Rakstot projektu, 
vadījāmies pēc domas, 
ka Krāslavas un citos 
Latgales novados ir 
daudz cilvēku, kuri 
objektīvu iemeslu dēļ, 
bieži vien sociālekono-
misku, un piedāvājuma 
trūkuma dēļ, nespēj kvalitatīvi aizpildīt savu 
brīvo laiku, attīstīt radošo potenciālu, pozitī-
vi komunicēt, uzturēt pilnvērtīgu un kustīgu 
dzīvesveidu. Pārliecībā par to, ka, popula-
rizējot sociālās dejas, daudziem cilvēkiem 
tiks piedāvāta vēl viena iespēja sadraudzī-
bai, sadarbībai un sevis attīstībai. Tādēļ 
ciešā sadarbībā un vadībā ar deju skolotāju 
Lidiju Trušeli, invalīdu brālību “NEMA” un 
deju kolektīvu no Grāveru pagasta “LiDejas” 
uzsākām projekta realizēšanu.

  Kaut arī projekta ideja ir inovatīva, jau 
pirmajās projekta aktivitātēs arī mēs pārlieci-
nājāmies, ka sociālajās dejās slēpjas patie-
šām liela vērtība un jēga. Sagatavojot telpu 
nodarbībām, un uzsākot vienu no sociālo 
deju virzieniem - pāru deju pamatu apgū-
šanu Krāslavā (sadarbības partneriem šajā 
ziņā jau bija zināma pieredze un sasniegu-
mi), neaizmirstamus brīžus visiem projekta 
dalībniekiem sniedza gan deju nodarbības, 
gan kopīgā būšana nodarbību laikā un svēt-
ku reizēs, gan īpašus iespaidus un pārdzī-

vojumus sniedza sadraudzības pasākumi. 
Par tiem mums noteikti gribas dalīties arī ar 
citiem. 

Pirmais sadraudzības un iepazīšanās 
pasākums bija Dagdā, par ko gribam sirsnīgi 
pateikties invalīdu brālības NEMA vadītājai 
Mārītei, deju skolotājai Aijai un brālības aktī-
vajiem dalībniekiem. Pasākums noritēja Zie-
massvētku noskaņās - ar svecītēm, eņģelī-
šiem, mīļiem, siltiem vārdiem. Daudziem no 
mums bija atklājums un brīnums par to, ka 
daudzi pasaules ceļi tik brīnumainā veidā 
var krustoties, un tas var notikt Dagdā vai 
arī kādā citā pasaules vietā. Pie tam, tas var 
būt mums negaidīts pārsteigums, kuru kāds 
prasmīgi izveidojis neatkarīgi no mums. 
Dagdā izveidojās pārliecība, ka pēc skais-
tiem vizuāliem iespaidiem, iespējams, varē-
tu braukt uz Itāliju, Horvātiju, vai citu pasau-
les valsti, bet pēc sirds siltuma, mīlestības, 
miera, iedvesmas un brīnišķīga piemēra 
– kā var dzīvot pilnvērtīgu piepildītu dzīvi un 
cīnīties ar dzīves likstām, noteikti jābrauc uz 
Dagdu, uz brālību “NEMA”. 

Otrais sadraudzības pasākums bija 
organizēts ar Grāveru brīnišķīgajām mei-
tenēm - Ivitu, Margaritu un citām Grāveru 
pagasta aktīvistēm pēc Jaunā gada. Tajā 
piedalījās arī Grāveru pensionāru biedrība. 
Katram kolektīvam, biedrībai vai deju grupai 
bija ko parādīt, ko novēlēt un ko darīt. Pasā-
kumā valdīja ķekatu un Jaunā gada noska-
ņojums, maskas, Salavecis, tikai viņš bija 
nevis ar Sniegbaltīti, kā ierasts, bet ar jauku 
Pērtiķīti, sniedza dalībniekiem skaistus novē-
lējumus un jautrus priekšnesumus. Viens no 
brīnišķīgajiem mirkļiem Grāveros bija tas, ka 
dzīvās mūzikas pavadījumā dejoja dažāda 
vecuma cilvēki. Prieks skatīties, ka vecākie 
dalībnieki cenšas dejot līdzi jaunajiem un 
jaunos tas nemulsina, bet dot pilnības sajūtu. 
Vēlāk dalībniekiem nemaz negribējās braukt 
mājās... Grāveros izveidojās pārliecība, ka 
nav svarīgi, cik civilizētā vietā tu atrodies, sva-
rīgi kādi tur ir cilvēki, cik viņi ir aktīvi, uzņēmī-
gi, dzīvespriecīgi, jo kā visiem zināms, šobrīd 
dzīvot laukos nav viegli, tomēr grāverieši 
spēja uzburt to jauko atmosfēru, dzīvīgumu, 
prieku… Paldies Jums par to!         

Nākamās projekta aktivitātes tiek plā-
notas februāra beigās. Projekta dalībnie-
kiem un citiem interesentiem tiks organizēts 
pasākums - Dejas diena Krāslavā. Tās ietva-
ros meistarklasi sniegs profesionāls un pie-
redzējis West coast swing deju pasniedzējs 
Renārs Sirotins ar partneri un varēs iepazī-
ties ar iespējām, ko cilvēkiem dod kustību un 
deju terapija, kuru vadīs sertificēta kustību 
un deju terapeite Solvita Zemīte. Būs orga-
nizēta arī atsevišķa nodarbība cilvēkiem ar 
invaliditāti. Abi pasniedzēji mēros pie mums 
tālo ceļu no Rīgas. Protams, neizpaliks arī 
citi prieki - kopīga tējas dzeršana, dejas, 
sarunas un pieredzes apmaiņa. Uz tikšanos 
Krāslavā!
Biedrības ĢAC “Atvērtība” un projekta 

vadītāja Raisa VAGALE
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Karš sākas ar naidu 
Cilvēku atmiņa 

ir pārāk īsa. Vēl jop-
rojām līdz galam nav 
saskaitīti visi pagāju-
šā gadsimta divu pa-
saules karu upuri, bet 
mūsu neprātīgajā pa-
saulē atkal rodas kara 
priekšnojauta un skan 
agresīvi aicinājumi uz-
sākt karadarbību. Visa 
mūsu cilvēces vēsture 
sastāv no bezgalīgas 
vardarbības ķēdes ar 
mērķi pārdalīt teritori-
jas. Karus un revolū-
cijas ierosina politiķi, 
bet miljoniem vienkār-
šu cilvēku maksā par 
karavadoņu ambīcijām ar saviem 
salauztajiem likteņiem. Pasaules 
eliti, kas neslēpj savus noziedzī-
gos plānus samazināt planētas 
iedzīvotāju skaitu līdz dažiem 
miljardiem, nesatrauc ne pilsētas, 
kas ir pārvērstas par drupām, ne 
cilvēku dzīvības, protams, viņi 
nemaz nedomā par taisnīgumu 
un žēlsirdību. Šo “augsto” mērķu 
sasniegšanai visi līdzekļi ir labi, 
līdz pat fašisma attaisnojumam. 
Tieši šī iemesla dēļ Eiropā galvas 
pacēluši neonacisti, bet māks-
līgi izraisīto konfliktu ķēde Āzijā 
un Āfrikā ļoti atgādina reliģiozos 
karus un civilizāciju sadursmi. 
Piemēram, pēdējo gadu karstie 
punkti - Afganistāna, Irāka, Lībija, 
Ukraina, Sīrija... Kara briesmas ir 
pavisam tuvu: cilvēki iet bojā arī 
Eiropas kontinentā, bet nekontro-
lējamās bēgļu straumes no Āzijas 
un Āfrikas uz Eiropas Savienības 
valstīm var uzskatīt par ļoti nopiet-
niem draudiem. 

Baltijas valstu vadītājiem, 
kas neizceļas ar miermīlīgumu, ir 
jāatceras galvenais: globālā kara 
gadījumā nevienam neizdosies 
nosēdēt klusumā. Tiem, kas jau 
aizmirsa par asinsizliešanu Afga-
nistānas kara laikā, gribu ieteikt 
pievērst uzmanību Dagdas vete-
rāna Aivara Arnicāna atmiņām. 
Afganistāna desmit karadarbības 
gadu garumā ir zaudējusi miljonu 
cilvēku. Galvenokārt - miermīlīgos 
iedzīvotājus. Padomju Savienības 
zaudējumi - 15051 bojāgājušo, 
49985 ievainoto, 418 - bez vēsts 
pazudušo. Pēc kāda laika atgrie-
zās 130, un katrs liktenis - traģē-
dija. Šajā bezjēdzīgajā karā svešā 
teritorijā piedalījās 3640 Latvijas 
iedzīvotāju, 62 atgriezās cinka 
zārkos, viens līdz šim laikam tiek 
uzskatīts par bez vēsts pazudušo. 

No 177 ievainotajiem Latvijas 
karavīriem smagus pārbaudīju-
mus nācās piedzīvot Krāslavas 
iedzīvotājam Pēterim Suveizdam, 
kuram katra diena ir dzīves šķērš-
ļu pārvarēšana. Liktenis bija lēmis 
tā, ka vienkāršā Izvaltas puiša dzī-
vi kājām gaisā apgrieza pavēste 
no kara komisariāta: viņa armijas 
dienesta sākums sakrita ar tā sau-
camā Afganistānas kara sākumu. 
Plaša profila mehanizatoram-me-
lioratoram nācās pārkvalificēties 
par šoferi un bruņutransportiera 
vadītāju. Jaunu karavīru apmā-
cības notika netālu no Kaļiņin-
gradas, pēc dažiem mēnešiem 
kārtējās trauksmes laikā viņam 
paziņoja: jābrauc dienēt uz dien-
vidiem. Kad lēns vilciens atveda 
Čerņahovskā izveidoto sakaru 
bataljonu uz Uzbekistānas piero-
bežu – Termezas pilsētu, izrādī-
jās, ka silto dienvidu vietā viņus 
gaida nežēlīgs karš kaimiņzemē 
- Afganistānā.  

Saņēmis jaunu armijas kra-
vas automašīnu GAZ- 66, mūsu 
Pēteris devās uz Salangu, bet 
tālāk – uz Kabulu. Viņam nācās 

izbaudīt visas armijas karavīru 
dienesta grūtības, viņš buksēja 
dubļos, pārcieta neciešamo svel-
mi, kā arī naktssalnas teltīs. Kopā 
ar citiem kareivjiem viņš piedzīvo-
ja nepateicīgo afgāņu sacelšanos. 
Smagas nedēļas vilkās garumā 
kā mēneši, bet sapņos viņš re-
dzēja savu dzimto Latgali un tēva 
mājas. Grūti bija noticēt tam, ka 
dienests svešzemes ellē galu galā 
tuvojas beigām. 

Iespējams, tas bija jau pēdē-
jais reiss, kad kolonna, kas sastā-
vēja no desmit kravas automašī-
nām, saskaņā ar saņemto pavēli 
devās uz ziemeļiem. Līdz Terme-
zai tikuši veiksmīgi, kaut gan mo-
džahedi vairākkārt apšaudīja kara 
transportu no kalniem, taču viss 
beidzās bez starpgadījumiem. Tā 
diena daudziem kareivjiem pat 
šķitusi laimīga, jo pierobežas pil-
sētā viņiem izdevās nopeldēties 
upītē, kas novembrī vēl bija vasa-
rīgi silta. To dienu Pēteris Suveiz-
da atceras visu mūžu. Atceļā, pie 
Salangas pilsētas, viņi aizkavējās: 
viena mašīna salūza, to vajadzēja 
vilkt tauvā. Viņi pazaudēja dārgo 
laiku, un jau vakara tumsā netālu 
no Čirikaras kolonna tika apšaudī-
ta. Lode trāpīja šoferim sānā, pra-
porščikam izdevās noturēt stūri. 
Sajutis spēcīgas un caururbjošas 
sāpes, Pēteris saprata, ka zaudē-
jis kājas. “Tajā šausmīgajā dienā 
ievainojumus guva daudzi mani 
biedri, bet es biju paralizēts. Tikai 
pie pirmā blokposteņa mūs pārsē-
ja, desantnieki izsauca helikopteri, 
un mani kopā ar citiem ievaino-
tajiem aizsūtīja uz Kabulu. Līdz 
demobilizācijai palika tikai dažas 
dienas,” - atceras Afganistānas 
kara veterāns. “Kad no lidostas ar 
sanitārajām mašīnām mūs veda 
uz hospitāli, bija dzirdami šāvieni. 
Tāda, lūk, bija pateicība par mūsu 
palīdzību “brālīgajai” republikai. 

Kopš tās dienas viņa dzīve 
tika sadalīta divos kontrastainos 
periodos - pirms un pēc kara. Arī 
pēckara dzīves posmā viņam nā-
cās piedzīvot daudz zaudējumu 
un aizvainojumu, par kuriem vi-
ņam nepatīk atcerēties. Galvenais 
ir tas, ka dzīve turpinās, no likte-
ņa neaizbēgsi, bet radi un draugi 
vienmēr atbalsta. Pirms gada at-
zīmējām mūsu draudzības trīs-
desmito jubileju. Pat visgrūtākajos 
laikos centāmies palīdzēt Pēte-
rim, ar ko vien varējām, bet viņš 
turpināja būt visiem par vīrišķības 
piemēru. Būdami saskarsmē ar 
Afganistānas kara veterānu, mēs 
vienkāršāk skatījāmies uz perso-
nīgajām problēmām. Nesen mēs 
atkal satikāmies un atcerējāmies, 
ka tieši pirms 35 gadiem ar draugu 
notika traģiskā nelaime. Rūgta ju-
bileja un gadi, kas nespēja salauzt 
īstu cilvēku. Tā bija varonība, bet 
kā dēļ? Politisko ambīciju labā? 
Kareivim obligāti jāizpilda pavē-
les... Pusmūžu viņš nēsā savu 
nepaklausīgo ķermeni uz rokām, 

cenšoties neizrādīt apkārtējiem 
savas sāpes un vājības. Mums, 
viņa draugiem, ir labi zināms, ka 
arī ilgstoša sēdēšana viņu ļoti no-
gurdina. Priecē tas, ka visus šos 
gadus Pēteris Suveizda nekad 
nepaliek vientulībā. 

... Nesen mums atkal izde-
vās pasēdēt kopā mūsu iemīļo-
tajā ēdamnamā “Daugava” un 
nobaudīt mūsu obligātās sviest-
maizes ar siļķi. Priecājāmies par 
to, ka redzējām mūsu Pēterīti ļoti 
jaukā noskaņā. Draugi no Latvi-
jā dzīvojošo Afganistānas kara 
un citu militāro konfliktu veterānu 
asociācijas Rēzeknes nodaļas ar 
Krievijas Federācijas vēstniecī-
bas palīdzību sagādāja brīnišķīgu 
dāvanu – iespēju 18 dienas uz-
turēties sanatorijā “Jaunķemeri”, 
kur Pēteri uzņēma ļoti labi. Dārga 
ārstēšanās (40 eiro diennaktī) vis-
augstākajā medicīnas līmenī ļoti 
palīdzēja. Patīkami, ka mūsu pa-
saulē vēl ir labi cilvēki. 

Mūsu tikšanās vienmēr pār-
vēršas par jautru pasēdēšanu, 
kad mēs atceramies dažādus 
dzīves notikumus, strīdamies un 
apspriežam arī nopietnus jautāju-
mus. Un, kad nonākam līdz sprā-
dzienbīstamiem starptautiskajiem 
notikumiem, mūsu viedais Pēteris 
vienmēr saka: “Lai notiek vienalga 
kas, kaut tikai nebūtu kara”. Dzī-
ves gudrība, par kuru viņš samak-
sāja ar savām asinīm. Veselība ir 
dārgāka par ordeni. 

Visi karavīri sapņo par mieru, jo 
nāve vienmēr atrodas viņiem līdzās. 

Lai cik tas arī skumji nebūtu, 
taču informatīvais karš arvien tur-
pinās. Tāpēc šajā ienaida un melu 
plūsmā ir ļoti svarīgi iedziļināties 
Bībeles baušļu būtībā: “Mīli savu 
tuvāko kā sevi pašu!” Vēsturiskā 
katoļu un pareizticīgo baznīcas 
galvu tikšanās, ko izraisīja kris-
tiešu vajāšanas visā pasaulē, arī 
kļuva par mūsu sarunas tematu. 
Miera saglabāšanai ir nepiecie-
šams izmantot visus resursus, tai 
skaitā arī garīgo spēku. 

Uzzinājis, ka es atkal grasos 
uzrakstīt par mūsu kompāniju, 
Pēteris ļoti lūdza nodot sirsnīgus 
pateicības vārdus visiem tiem, 
kuri turpina viņu atbalstīt gan ar 
vārdiem, gan materiāli. Īpaša pa-
teicība – Homutiņinu ģimenei. 

* * *
... Tajā pašā laikā Latvijas te-

levīzija gatavoja demonstrēšanai 
provokatorisko BBC filmu “Trešais 
pasaules karš: komandpunktā”. 
Šī filma, kas ir uzņemta kā doku-
mentālā izmeklēšana par Latga-
les separātistiem, ir ārpus jebkāda 
veselā saprāta robežām, toties tai 
ir visai skaidrs mērķis - attaisnot 
ievērojamu NATO izdevumu pa-
lielināšanu. Safabricētie aizjūras 
meli var kļūt par jaunu impulsu 
tiem, kuri savu politisko karjeru 
būvē, kurinot nacionālo neiecietī-
bu. Cilvēki, esiet modri! 

Aleksejs GONČAROVS 

Aglonas novada vecāki lūdza noskaidrot, kāpēc Aglonas nova-
da bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” 
skaisti pasākumi un konkursi notiek darba dienās plkst. 11:00, 
kad skolēniem un jauniešiem ir mācību process? 

Vecāki uzskata, ka pēc 
būtības, iestādes nosaukumā ir 
skaidri nodefinēts, ka iestāde ir 
“brīvā laika” pavadīšanas centrs 
- tas nozīmē, ka sniedz pakalpo-
jumus bērniem un jauniešiem 
viņu brīvajā laikā. Ja pasākumi 
tiek organizēti plkst.11:00, tad 
skolēniem, lai piedalītos pasā-
kumā, jākavē mācību stundas. 

Nevienam nav noslēpums, 
ka aktīvie skolēni cenšas pie-
dalīties visur. Ja šāda veida pasā-
kumi notiek regulāri, tad šiem 
skolēniem regulāri jākavē mācību 
process. 

Kamēr vieni vecāki uztrau-
cas par skolēnu kavētajām mācī-
bu stundās, otri vecāki uztraucas 
par to, ka viņu bērniem tiek liegta 
iespēja apmeklēt pasākumu, jo 
bērniem šajā laikā nav “brīvais 
laiks”. 

Vecāki mums lūza 
noskaidrot, kāpēc pasākumi tiek 
organizēti mācību procesa laikā, 
plkst.11:00?

Par šādu kuriozu situāciju 
pārliecinājāmies arī mēs šī gada 
16. februārī, apmeklējot BJBLPC 
“Strops”, kur plkst.11:00 notika 
mīlas, dzejas un mīlas dziesmu 
festivāls - “Mīlestības pasaule un 
es tajā”.

Pasākums kā tradīcija notiek 
jau ceturto gadu. No malas vēro-
jot, laikam “festivāls” būtu mazliet 
skaļi teikts, jo dalībnieki ir tikai 
Aglonas novada (Aglona, Priež-
male) jaunieši no 13 līdz 25 ga-
diem un daži vecāki. Gandrīz visi 
dalībnieki tomēr ir skolēni.

Kopumā ņemot, ļoti mīļš, silts 
un skaists pasākums. Skaisti vār-
di, skaistas dziesmas, skaisti tēr-
pi. Mīlestības jūtu pilna atmosfēra. 
Bērnu un vecāku sadarbība, kopī-
gas dejas.

Iepazīstoties ar šīs iestādes 
darba grafiku, tika konstatēts, ka 
šāda veida pasākumi notiek regu-
lāri. 

2016. gada 14. janvārī plkst. 
11:00 notika konkurss “Anek-
došu virpulī”, šī gada 8. martā 
paredzēts pasākums 1.- 4. klašu 
meitenēm “Supermeitene 2016”.

Ja konkurss ir saistīts ar at-
lasi uz Vislatvijas konkursiem, tad 
tas būtu pats par sevi saprotams. 
Piemēram, “Anekdošu virpu-

lis” tiešām tāds bija. Un Aglonas 
novadnieki - Vladislavs Stivriņš un 
Anita Sadovska, startējot Dienvid-
latgales konkursa kārtā Līvānos, 
ieguva pirmās un otrās pakāpes 
diplomus.

Vispasaules smieklu dienā, 1. 
aprīlī, Rīgā Vladislavs Stivriņš pie-
dalīsies “Anekdošu virpuļa” finālā, 
kurā savu talantu rādīs labākie 
smīdinātāji no visas Latvijas.

Taču, iepazīstoties ar 16. 
februāra festivālu, tiek noprasts, 
ka tas ir vienkāršs pasākums. 

Izskatot šī gada 8. marta 
plānotā pasākuma nolikumu, arī 
var secināt, ka tā nav atlase uz 
novada vai starpnovadu konkur-
su. Pasākuma organizētāji pat 
sarūpējuši pārsteigumus skatītā-
jiem un līdzjutējiem. 

Kādi līdzjutēji var ierasties 
uz pasākumu, ja šajā laikā pil-
nā sparā 1.- 4. klašu skolēniem 
notiek mācību process?

Lai atbildētu uz vecāku jautā-
jumu, devāmies pie iestādes 
vadītājas Lolitas Kaļānes, kura 
skaidroja, ka šāds laiks ir sas-
kaņots ar visām Aglonas novada 
skolām un saistīts ar skolēnu au-
tobusu kustību. 

Pasākumi tiek rīkoti BJBLPC 
“Stropam” sadarbojoties ar 
Aglonas novada izglītības darba 
speciālisti interešu izglītības jomā, 
kas ir tā pati persona - L. Kaļāne. 

Prakse rāda, ka citos nova-
dos konkursi, kuros notiek 
skolēnu atlase uz tālāka posma 
konkursa kārtām, tik tiešām notiek 
rīta stundās un mācību laikā, taču 
parasti pasākumi notiek vairāk 
pēcpusdienā - skolēnu un jau-
niešu brīvajā laikā.

Var jau būt, ka tas tiešām 
saistīts ar skolēnu autobusu kustī-
bu, taču vecāki uzskata, ka nav 
jautājumu, kurus nevar atrisināt, 
ja tos risina. 

Kavēt mācību stundas un ap-
meklēt pasākumus iestādē, kas 
tiek dēvēta par bērnu un jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas centru, 
ne skolēnu un jauniešiem brīvajā 
laikā, nebūtu pareizi.

Jautājumu uzklausīja 
un informāciju atbildes snieg-

šanai apkopoja 
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Jautājums - atbilde

Žurnāli februārī
LEĢENDAS
•	 Freilene un briesmonis

Ādolfs Hitlers savā mūžā 
centies veidot attiecības ar vairā-
kām sievietēm, taču tikai vienai 
bija lemts kļūt par Hitlera kundzi, 
tiesa, samaksājot par to ar dzīvī-
bu.
•	 Zēns ar indes pudeli

Ar ķīmiju apsēsts pusaudzis, 
kurš nesaprotas ar vienaudžiem, 
nerada aizdomas. Taču Greiema 
Janga gadījumā interese par in-
dēm bija trauksmes zvans, kuru 
apkārtējie izdzirdēja par vēlu.
•	 Šakālis slazdā   

Iļjičs Ramiress 
Sančess bija slave-
nākais 20. gadsimta 
otrās puses tero-
rists. Daudziem viņš 
ir zināms kā Karloss 
Šakālis, kas veicis 
virkni teroru aktu 
Eiropā. 
•	 Pāvestu rezi-

dence 
Runājot par 

katoļu baznīcu jeb Svēto Krēslu, 
bieži tiek izmantots sinonīms Va-
tikāns. Taču tā oficiāli ir tikai su-
verēna teritorija, kas atrodas baz-
nīcas pārvaldībā. Kā šī struktūra 
radusies?
•	 Kolhoznieku gaismas pils

Pirmais debesskrāpis Rīgā, 
kam bija jākļūst par padomju re-
žīma varenības simbolu: ar šādu 
domu 50. gados uzsāka grandio-
zā Kolhoznieku nama celtniecību. 

Vēl Leģendās lasiet par mū-
zikas hameleonu Deividu Bovi-

ju, mūsu iecienīto 
dārzeņu aizraujo-
šo vēsturi, Kārļa 
Būmeistera elku, 
kuģiem, kas paši 
izlēma, kā beigt sa-
vas gaitas pasaules 
ūdeņos, pēcnāves 
maskām, 20. un 30. 
gadu diplomātu ne-
dienām Rīgā un sla-
venā kapteiņa Kida 
piedzīvojumiem. 



2016. gada 23. februāris 5

“Ēnu dienas” viesi PII “Pīlādzītis”
“Ēnu diena” ir pasaulē at-

pazīstama un atzīta Junior 
Achievement karjeras izglītības 
programma 1.-12. klašu sko-
lēniem. “Ēnu dienas” mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, 
lai palīdzētu jauniešiem izvē-
lēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum. Šīs 
programmas ietvaros skolēni jau 
skolas laikā, iepazīstot profesijas, 
var izvēlēties sev piemērotāko 
un apzināti virzīties savu mērķu 
īstenošanas virzienā.

Arī uzņēmumi, piedāvājot 
“ēnot” savos uzņēmumos, ir iegu-
vēji, jo tādā veidā var piesaistīt 
saviem uzņēmumiem jaunus 
speciālistus, radīt interesi par 
dažādām nozarēm vai pārliecināt 
skolēnus par kādas profesijas 
nozīmīgumu.

Skolēni izvēlas kādas profe-
sijas pārstāvi un “Ēnu dienā” 
dodas viņu “ēnot”. Tas ir process, 
kad skolēns 4 – 6 stundas seko 
izvēlētā cilvēka darba gaitām, 
vērtējot un iepazīstoties ar kon-
krētās profesijas īpatnībām.

Skolotājs – šķiet, visiem zi-
nāma profesija. Tomēr Ēnu dienā 
samērā daudzi skolēni visā Latvijā 
vēlas iepazīt tieši šo profesiju. 
Arī Krāslavā! Piecas enerģiskas 
un komunikablas meitenes 
10. februāra rītā devās uz 
bēr-nudārzu “Pīlādzītis”. 
Viena no viņām sekoja 
pirmsskolas izglītības sporta 
skolotājas ikdienas gaitām, 
divas – mūzikas skolotājas 
gaitām un vēl divas “ēnoja” 
grupu audzinātājas. 

Ēnu dienas noslēgumā 
iepazinos ar meitenēm un 
aicināju viņas izteikt savus 
novērojumus par pavadīto 
dienu bērnudārzā. 

Iepazīsimies -               
tās ir “ēnas”

Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 11. klases 
skol-niece Sandra. Viņa 
Jau no pirmās klases sapņo, 
ka reiz kļūs par bērnudārza 
audzinātāju. Viņu saista 
radošs darbs ar bērniem. 
Bērnudārzā ēnoja pirmo 
reizi. Ienākot bērnu pilnajā 
grupas telpā, esot nedaudz 
satraukusies, ja nu kaut kas 
neizdodas, vai bērni sāk raudāt… 
Bet viss esot bijis ļoti labi, 
interesanti un saistoši. 

Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas 7. klases skolniece Anas-
tasija. Bērnudārzā meitene 
vēroja mūzikas skolotājas dar-
bu. “Ēnu dienā” piedalās jau 
trešo gadu un katru gadu “ēno” 
mūzikas skolotāju. Viņa gribētu 
saistīt savu nākotni ar mūziku, 
mācot to mazajiem bērniem. 
Kāpēc tieši mazajiem bērniem? 
Anastasija saka: “Viņi ir mīļi un 
ar viņiem vieglāk sarunāt. Lielie 
dažreiz pretojas.”

Krāslavas pamatskolas 
3. klases skolniece Dominika. 
Meitene “ēnoja” pirmo reizi, jo 
tikai šogad uzzināja par šādu 
iespēju. Viņai patīk strādāt ar 
bērniem. Dominika uzskata, ka 
skolotāja darbs bērnudārzā ir 
atbildīgāks nekā darbs skolā, jo 
te ne tikai bērni jāmāca, bet arī 
jāpieskata. Viņa, izvērtējusi šo 
darbu, atzīst, ka darbs nav viegls, 
jo grupā ir ļoti dažādi un neparasti 
bērni. Dominika labprāt gribētu 
savas zināšanas nodot mazajiem 
bērniem. 

Jūlija (RVT, 1. kurss), 
apgūst stilistes profesiju. “Ēnu 
dienā” piedalījās pirmo reizi. Viņa 

izvēlējās vērot sporta skolotājas 
darbu. Tas viņai ļoti patīk. Pa-
pildus stilistes arodam, viņa 
nākotnē plāno apgūt vēl kādu 
citu profesiju, tāpēc šo iespēju 
izmantoja, lai iejustos kādā 
citā profesijā. Par bērnudārzu 
Jūlija saka: “Te ir interesanti, 
daudz emociju, katram bērnam 
vajadzīga individuāla pieeja.” 

Kristīne (RVT, 1. kurss), 
apgūst stilistes profesiju. 
Jauniete “Ēnu dienā” piedalījās 
pirmo reizi, dienu pavadīja kopā 
ar mūzikas skolotāju, jo viņai 
patīk mūzika. Agrāk Kristīne 
dziedāja skolas korī, bet tagad 
visu savu brīvo laiku velta stilistes 
amata iegūšanai. Kristīne plāno 
piedalīties arī nākamgad.

Kā bērni uztvēra jaunās 
skolotājas?

Visas meitenes atzina, ka 
bērni viņas vairāk uztvēra kā 
draudzenes, nevis kā skolotājas. 
Sandra stāstīja, ka bērni viņu 
uztvēra pozitīvi, nāca klāt un 
apkampa. Meitenes vienbalsīgi 
atzīst, ka bērni labprāt uzsāka 
sarunu. Jūlija jau nāca ar domu, 
ka būs vairāk draudzene nevis 
skolotāja, lai bērni nenobītos un 
atraisītos sarunā. 

Kādam jābūt pirmssko-
las izglītības skolotājam?

Sandra: “Pozitīvam, rado-
šam, tādam, kurš mīl bērnus, 
var ar viņiem saprasties, mācīt. 
Skolotāja darbs bērnudārzā ir 
grūtāks par vidusskolas skolotāja 
darbu.”

Anastasija: “Stingram,  dros- 
mīgam, jautram un dažreiz 
pakļāvīgam.”

Dominika: “Atbildīgam un 
drosmīgam. Jāzina, kā rīkoties 
dažādās situācijās.”

Jūlija: “Draudzīgam, pa-
cietīgam. Jāmīl bērni un savs 
darbs.”

Kristīne: “Pacietīgam.”

Ar kādām grūtībām 
jāsaskaras pedagogam 

bērnudārzā?

Meitenes norādīja, ka arī 
šajā darbā ir sava specifika 
un problēmas, ar ko nākas 
saskarties. Sandra norādīja 
uz strīdiem bērnu starpā, kad 
viņi nevar sadalīt rotaļlietas. 
Anastasija kā vienīgo grūtību šajā 
darbā saskata to, ka skolotājai, 
paliekot gados vecākai, ir grūtāk 
ar bērniem vingrot un rotaļāties. 

Jūlija domā, ka lielākā prob-

lēma un grūtības ir darbā ar 
bērniem, kuri nevēlās iesaistīties 
aktivitātēs, ir noslēgti sevī. 

Pārsteigumi un jaunat-
klājumi skolotāja darbā

Kopumā meitenēm diena 
pagāja bez pārsteigumiem. Viss 
esot bijis tā, kā viņas bija iedomā-
jušās. Sandra pārliecinājās, ka 
bērnudārzā patiešām ir ļoti skaļa 
ikdiena. Un ne jau tāpēc, ka bērni 
ir nepaklausīgi un trokšņaini, bet 
gan tāpēc, ka viņi, spēlējoties, 
runā, dungo kādu dziesmiņu, dar-
bojas. Tā viņi mācās. Anastasija, 
kura devās “ēnot” mūzikas sko-
lotāju jau trešo reizi, atzina, ka 
bērni ir paaugušies, bet citādi 
viss ir kā līdz šim. Dominika 
smaidot stāsta, ka viņu nekas te 
nepārsteidz, viņa visam ir gatava, 
jo arī viņas mamma ir bērnudārza 
audzinātāja. Vienīgi piebilda, ka 
”Ēnu dienas” rītā, nākot uz 2 - 3 
gadus veco ķiparu grupu, viņa 
neesot sapratusi, ko mazuļi viņai 
saka. Ko lai dara, tāds ir skolotāja 
uzdevums - saprast!

Uz šo jautājumu Kristīne 
vaļsirdīgi atbild: “Domāju, ka 
būs vieglāk!” Bet lielākais 
pārsteigums - bērnu skanīgās 
balsis. Tās Kristīnei likās lieliskas.

Meitenes nākotnē 
sevi redz kā skolo-

tājas

Sandra ir pilnībā 
pārliecināta, ka ir gatava 
strādāt bērnudārzā par 
audzinātāju. Arī Domini-
ka, kura pašlaik mācās 
trešajā klasē, ir pārlieci-
nāta, ka nepārdomās un 
nākotnē kļūs par skolotā-
ju. Tikpat pārliecinoša par 
savu nākotni ir arī Anast-
asija.

Jūlija gan nav tik 
pārliecinoša savā atbildē, 
lai arī uzskata, ka varētu 
strādātu ar bērniem. Viņa 
“Ēnu dienā” piedalījās, lai 
iejustos kādā jaunā lomā 
- šoreiz sporta skolotājas. 
Jūlija labprāt izmantotu 
šādu iespēju vēl, izmē-
ģinot savas spējas citā 
profesijā, lai pēc tam, kad 
būs iegūta stilista profesi-
ja, varētu turpināt mācī-

bas sev piemērotā nozarē. 
Arī Kristīne uzskata, ka 

varētu strādāt ar bērniem, tikai 
jāpierod pie šīs ikdienas. 

Nobeigumā jautāju, ko mei-
tenes domā par stereotipu, kas 
valda par pirmsskolas izglītības 
skolotājiem, ka viņiem darbā tikai 
jādzied, jādejo, jāpaspēlējas ar 
bērniem…. Sandra: “Nē, jāstrādā 
tomēr arī ir! Turklāt daudz – lai 
iemācītu burtus, ciparus, lai bērni 
nākotnē spētu saprasties ar 
citiem.” 

Sirsnīgajai meitenei un 
visjaunākajai “ēnai” jautāju: “Kā 
var tik galā ar bērnu niķiem?” 
Dominikai ir atbilde arī uz šo 
jautājumu, viņa nopietni saka: “Ar 
bērniem ir vienkārši jāsarunā!” 
Un tas viņai labi izdodoties. Jūlija 
ar prieku atzina, ka mazuļiem ļoti 
patīk sports, bērni pat negrib iet 
prom. Bet kāpēc tad skolā daļai 
bērnu šī patika zūd? “Katram 
savs. Kādam patīk zīmēt, kādam 
sportot. Daudz kas ir atkarīgs no 
skolotāja attieksmes,” saka Jūlija. 

Pēc sarunas, man radās 
iespaids, ka vismaz daļa no šīm 
meitenēm noteikti kļūs par labām 
skolotājām. 

Lai izdodas iecerētais!
Inga PUDNIKA

Uzmanību – Legioneloze!

SIA “Krāslavas nami” val-
des priekšsēdētājs Valērijs Ma-
slovs apliecina, ka tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai 
novērstu iedzīvotāju inficēšanās 
risku ar legionelozi.

Kas ir legioneloze?

Informācija no Slimību 
profilakses un kontroles cen-
tra - Legioneloze jeb Leģionāru 
slimība ir relatīvi reta infekci-
jas slimība, kura bieži norit kā 
pneimonija (plaušu karsonis). 
Legionelozei ir divas klīniskās 
formas – smagākā ir pneimonija 
un vieglāka, ko sauc par Pontia-
ka drudzi. Slimība sākas strauji, 
temperatūrai paaugstinoties līdz 
39 - 40,50C. Novēro vispārējas 
intoksikācijas pazīmes, sausu 
klepu, sāpes krūtīs, elpošanas 
traucējumus, pneimoniju, sirds 
un nieru darbības traucējumus, 
caureju.

Infekcijas avots ir baktēri-
ju (legionellu) saturošs ūdens. 
Cilvēki inficējas, ieelpojot bak-
tērijas saturošas aerosolizētas 
ūdens daļiņas, kas veidojas no 
sīkiem ūdens pilieniņiem, kad ar 
legionellām piesārņotais ūdens 
atsitas pret cietām virsmām. 
Iekārtas, kas veido ūdens aero-
solu, ir karstā un aukstā ūdens 
sistēmas, t.sk. dušas un krāni, 
virpuļvannas vai baseini, turku 
pirtis un saunas, karstie avoti, 
gaisa mitrinātāji, gaisa kondi-
cionētāju dzesēšanas iekārtas, 
dekoratīvās strūklakas u.c. Jo 
sīkāki ir aerosolizētie ūdens pi-
lieniņi, jo lielāks ir inficēšanās 
risks. 

Legioneloze neizplatās 
cilvēku kontakta rezul-

tātā!

Dabā legionellas baktēri-
ja izplatīta pārsvarā saldūdenī, 
piemēram, ezeros un upēs, arī 
pazemes ūdenī. Kopā ar dze-
ramo ūdeni legionellas nonāk 
ēkas ūdensvada sistēmā tādā 
koncentrācijā, kas nav bīstama, 
bet tās var ievērojami savairo-
ties ūdens apgādes sistēmās 
temperatūras robežās +200C 
līdz +450C un organisko vielu 
(bioloģiskā aplikuma, nosēdumu 
u.c.) klātbūtnē. Legionellas īpa-
ši vairojas siltā ūdenī, karstā un 
aukstā ūdens tvertnēs, cauruļ-
vados ar nelielu ūdens plūsmu 
vai stāvošā ūdenī (piemēram, 
dzīvokļos, kur reti tiek izmanto-
ti krāni vai dušas), cauruļvadu 
dušu, krānu vai tvertņu virsmu 
organiskajā aplikumā, nosēdu-
mos, mazgāšanas iekārtu un 
aizbāžņu gumijas vai dabiskajās 
šķiedrās, ūdens sildītājos. Bio-
loģiskā aplikuma veidošanos uz 
ūdensvadu un ūdenstilpņu iek-
šējām virsmām veicina piesār-
ņojums, neaizsniedzamas vietas, 
kuras nevar iztī-
rīt, ūdens stag-
nācija (zems 
spiediens, akli 
cauruļu gali vai 
piedēkļi, liels 
ūdens apjoms), 
negludas virs-
mas, karstā 
ūdens tempera-
tūra zem +500C, 
korozija u.c. fak-
tori. 

Kā sevi pasargāt no infi-
cēšanās ar legionelozi?

Lai izvairītos no inficēšanās 
dzīves vietā, karstā un aukstā 
ūdens sistēmās nepieciešams 
nodrošināt apstākļus, kas kavē-
tu legionellu savairošanos.

Jāseko tam, lai auk-
stā ūdens temperatūra būtu 
zem +200C, bet karstā – 
virs +500C (aptuveni vienas 
minūtes laikā, ūdeni notecinot, 
būtu jātek šādam ūdenim).

Svarīgi regulāri veikt dušu 
galviņu tīrīšanu no organiskā 
un neorganiskā aplikuma, kā arī 
dezinficēt, izmantojot hloru satu-
rošus dezinfekcijas līdzekļus vai 
ieliekot verdošā ūdenī.

Vismaz reizi nedēļā dažas 
minūtes jātecina ūdens krānos 
un dušās, kas tiek reti izmantoti. 
Tas jādara arī ikreiz pirms ūdens 
lietošanas pēc ilgstošas prom-
būtnes.

Intervijā SIA “Krāslavas 
nami” valdes priekšsēdētājs 
Valērijs Maslovs apliecināja, 
ka profilakses nolūkos karstā 
ūdens apgādes sistēmā uz 
laiku tika paaugstināta karstā 
ūdens temperatūra +600C līdz 
+650C un īslaicīgi paaugstinā-
ta dezinfekcijā izmantotā hlora 
koncentrācija aukstajā ūdenī.

Savukārt iedzīvotāji tiek ai-
cināti ievērot Slimību profilakses 
un kontroles centra rekomendā-
cijas – notecināt ūdeni, dezin-
ficēt dušu un ūdens maisītāju 
galviņas.

Pēc ūdens apgādes sis-
tēmas profilaktisko pasākumu 
veikšanas SPKC veiks atkārto-
tas ūdens analīzes, lai pārlieci-
nātos par legionellu neesamību 
ūdenī.

Valērijs Maslovs atzīmē-
ja, ka šis ir pirmais gadījums 
Krāslavā, kad ūdens apgādes 
sistēmā tika atklātas legionellu 
baktērijas, kaut gan Latvijā ir 
novēroti saslimšanas gadījumi 
ar legionelozi, sevišķi 2010. – 
2011. gadā. 

Pēdējos gados uzlaboju-
sies legionelozes dia gnostika un 
ārstu informētība par šo slimību, 
kas palīdz to veiksmīgāk atklāt.

Jautājumā par apkures tari-
fiem, SIA “Krāslavas nami” val-
des priekšsēdētājs paskaidro, 
ka tarifi nav mainījušies. Šogad, 
tāpat kā 2015. gadā, apkures 
tarifs Krāslavā ir 56,66 EUR par 
1 MWh plus PVN. Rēķini par 
piegādāto siltumenerģiju 2016. 
gada janvārī ir salīdzinoši lielā-
ki, jo jāņem vērā vidējā mēneša 
temperatūra, kas janvārī bija 
- 9,10C, salīdzināšanai – 2015. 
gada decembra vidēja tempera-
tūra bija +2,10C.

Iveta LEIKUMA

Kā ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs, Krāslavā, 
veicot legionelozes saslimšanas gadījuma epidemioloģisko 
izmeklēšanu daudzdzīvokļu mājā (Vienības ielā 30), karstā 
ūdens paraugā siltummezglā, kā arī karstā un aukstā ūdens 
paraugā dzīvoklī tika konstatēts legionelozes izraisītājs Legio-
nella pneumophila.

Anastasija, Jūlija, Kristīne, Dominika un Sandra
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23. februārī Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

1944. gadā sākās čečenu un ingušu totālā deportācija 
Par to, kas ir deportācija, mēs zinām ne 

tikai no vēstures mācību grāmatām. Diez vai 
Latvijā ir kāda ģimene, kurā neviens nav cie-
tis 1941. vai 1949. gada traģisko notikumu 
dēļ. Taču vēsture pazīst arī citus piemērus, 
kas ir vēl baisāki, šausmīgāki un nežēlīgāki. 
Pie tādiem noteikti ir jāpieskaita čečenu un 
ingušu vardarbīgā izvešana uz Vidusāziju 
1944. gadā. Operācija, kuras nosaukums 
skan ciniski un neģēlīgi - “Čečevica”, sākās 
23. februārī un beidzās 9. martā. Šīs “ope-
rācijas” rezultāti - pusmiljons izsūtīto, des-
mitiem tūkstošu nogalināto, sadedzināto, 
nomocīto... 

Ziemeļkaukāzs ir īpašs reģions, kur dzī-
vo dažādu tautību pārstāvji un pastāv daudz 
valodu un reliģisko konfesiju. Nevienam un 
nekad neizdevās iekarot un paverdzināt tau-
tas, kas dzīvo šajā teritorijā. Nostiprināties 
šajās zemēs varēja tikai tie, kas mācēja at-
rast kopēju valodu ar vietējiem iedzīvotājiem 
un ar cieņu izturējās pret viņu tradīcijām un 
paražām. Krievijas impērijas valdnieki spēja 
nodibināt kontaktus ar savas valsts nomales 
iedzīvotājiem, bet, kad “tautu cietums” sabru-
ka zem boļševiku spiediena, sākās citi laiki... 
Ne čečeni, ne inguši nekad nav bijuši “hro-
niski” nemiernieki, bet daudzi no viņiem arī 
nekad neslēpa savu attieksmi pret padomju 
varu. Varas pārstāvji bija spiesti ņemt vērā 
šo faktu, tāpēc obligātā iesaukuma armijā 
Čečenijas–Ingušijas Autonomajā Republikā 
nekad nebija. Pēc Hitlera karapulku iebru-
kuma PSRS teritorijā Ziemeļkaukāzā tika 
pasludināta mobilizācija. Taču drīz vien tā 
bija atcelta, jo daudzi čečeni un inguši attei-
cās dienēt armijā, slēpās kalnos un negribēja 
pamest savu dzimteni. Kara laikā bija arī tie, 
kas atklāti juta līdzi vāciešiem, sadarbojās ar 
okupācijas varu. Par kolaboracionistiem va-
rētu uzskatīt vairākus tūkstošus cilvēku, kas 
sastādīja 0,5% no visiem iedzīvotājiem. Taču 
šī situācija kļuva par iemeslu tam, lai izrēķi-
nātos ar visu tautu, neskatoties uz to, ka tūk-
stošiem čečenu drošsirdīgi cīnījās Sarkanās 
armijas rindās. 

1944. gada sākumā VK(b)P CK Polit-
birojā tika apspriests jautājums par čečenu 
un ingušu totālo deportāciju uz Vidusāziju 
un autonomās republikas likvidāciju, pār-
veidojot to par Groznijas apgabalu. Viedokļi 
dalījās: vieni uzskatīja, ka izsūtīšana jāuzsāk 
pēc kara nobeiguma, citi – ka ir jārīkojas ne-
kavējoties. Staļins atbalstīja otros.  

Operāciju “Čečevica” izstrādāja perso-
niski Berija. Sakarā ar to, ka Čečenijas–In-
gušijas Autonomā Republika tika okupēta 
tikai daļēji, bet ap 1944. gadu pilnībā atbrī-
vota no okupantiem, tad gaidāmajai ope-
rācijai bija tikai soda mērķis. 22. februārī, 
diennakti līdz “operācijas” sākumam, Berija 
personiski atbrauca uz Grozniju, sasau-
ca reģiona vadību un garīgos līderus, lai 
pastāstītu par gaidāmo deportāciju. Viņš 
pieprasīja, lai šis lēmums tiktu atbalstīts un 
lai tiktu organizēts izskaidrojošs darbs ie-
dzīvotāju vidū. Par šo atbalstu visiem klāt-
esošajiem tika apsolīti “atvieglojumi”, viņu 
ģimenēm bija atļauts paņemt līdzi vairāk 
mantu nekā pārējiem. 

23. februārī pa radio, armijas vilnī, tika 
pārraidīts tikai viens vārds: “Pantēra.” Tas 
bija signāls operācijas sākumam. Operācijas 
realizācijā piedalījās vairāk nekā simts tūk-
stoši militārpersonu. Praktiski divu diennak-
šu laikā tika izsūtīti aptuveni 500 000 cilvēku. 
Viņus ievietoja lopu vagonos un izveda eše-

loniem... Pieturas bija ļoti retas, tad apgla-
bāja mirušos, tas notika blakus dzelzceļam, 
jo aiziet no vagona tālāk par 5 metriem bija 
aizliegts, citādi šāva bez brīdinājuma. Kad 
nelaimīgie ieradās savā jaunajā dzīves vie-
tā, noskaidrojās, ka viņiem nav mājokļa, nav 
darba, arī vietējie iedzīvotāji nav sajūsmā 
par jauniem kaimiņiem. Tie ieceļotāji, kas 
nevarēja iekārtoties kādā lauksaimniecības 
darbā, nomira bada nāvē. Lielākā daļa če-
čenu un ingušu bija zemnieki, gani, daudzi 
no viņiem - analfabēti, tāpēc izpildīt kādu citu 
darbu viņi vienkārši nebija spējīgi... Bet arī 
tas nav pats briesmīgākais... 

Briesmīgs liktenis sagaidīja tos, kas 
atteicās pamest dzimteni. Arī paši NKVD 
izmeklētāji savās atskaitēs atklāti rakstīja 
par izrēķināšanos, kas norisinājās Čečeni-
jas ciemos “operācijas” dienās. Pētnieki uz-
skata, ka pavēli par to, lai tiktu iznīcināti visi 
tie, kas izrādīs pretestību, parakstīja Berija, 
bet dokumentālā apstiprinājuma tam nav. 
Nošāva vecus un jaunus, invalīdus un slim-
niekus viņu mājās, tas bija nežēlīgi, ātri un 
lielā steigā. Bet Haibahas ciemā norisinājās 
īstas zvērības. Šajā augstkalnu aulā savā-
ca tos, kas nevarēja patstāvīgi nokāpt lejā 
no kalniem, lai iesēstos lopu vagonos. 700 
cilvēkus nevarēja deportēt atbilstoši pare-
dzētajam termiņam, tāpēc viens no valsts 
drošības komisāriem pieņēma lēmumu iz-
nīcināt visus. Nelaimīgo vidū bija galveno-
kārt sirmgalvji, sievietes un bērni. Cilvēkus 
ievietoja lielā šķūnī, viņiem “ieteica” pa-
ņemt līdzi sienu vai salmus, “lai nenosaltu”. 
Visiem bija paziņots, ka viņus “savāca, lai 
pārceltu slimniekus un sirmgalvjus uz ci-
tiem republikas rajoniem, kur ārstēšanās ir 
pieejamāka, arī sievietes ar bērniem pārlie-
cināja, ka viņus aizvedīs uz civilizētākajiem 
reģioniem.   

Kad šie nelaimīgie cilvēki ar sienu ro-
kās sapulcējās šķūnī, komisārs pavēlēja 
aizslēgt durvis un aizdedzināt būvi. Daži 
kareivji atteicās izpildīt šo pavēli, bet vi-
ņus apcietināja un ar konvoju aizsūtīja uz 
tuvāko kara daļu. Šķūnis aizdegās, cilvēku 
kliedzieni bija dzirdami tālu kalnos. Tos, kas 
izrāvās no uguns liesmām, nošāva... Vēlāk 
šo epizodi izmeklēja speciālās komisijas 
1956. un 1990. gadā. Šīs izmeklēšanas ne-
vainagojās ar pozitīviem rezultātiem. Atklā-
tie fakti bija tik šaušalīgi, ka varas pārstāvji 
neuzdrošinājās paziņot par tiem plašākai 
sabiedrībai. Visu taisnību pasaule uzzināja 
tikai pēc tam, kad Padomju Savienība “pa-
vēlēja ilgi dzīvot”.  

Tikai 1956. gadā čečeni un inguši iegu-
va iespēju atgriezties mājās. Tika atjaunota 
Čečenijas–Ingušijas Autonomā Republika. 
Bet par 1944. gada deportāciju ilgus gadus 
nebija nekādas informācijas...  

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Laika periodā no 
12.02.2016. līdz 19.02.2016. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 47 
notikumi. Būtiskākie:
•	 14. februārī, apm.18.45 Krāslavā, Aron-

sona ielā 16, vietējā veikalā iegāja vīrie-
tis, kurš piedraudot pārdevējai ar 
pistoli, nolaupīja cigarešu paciņu 
un divlitrīgo alus pudeli. Krimināl-
meklēšanas pasākumu rezultātā 
tika noskaidrota vainīgā personī-
ba - Piedrujas pagasta iedzīvotājs 
N., dzim. 1984.g., kurš agrāk bija 
tiesāts par zādzībām. Nākamajā 
dienā viņš tika aizturēts, izņemta 
gāzes pistole. 

•	 18. februārī Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par to, ka 

nenoskaidrota persona, nelikumīgi iz-
mantojot svešu bankas kontu, noformēja 
vairākus kredītus un daļēji piesavinājās 
naudu. Notiek izmeklēšana.

Latvijas čempionāts distanču slēpošanā
Latvijā ir tikai trīs specializētas ziemas 

sporta bāzes ar mākslīgā sniega segumu, 
tāpēc 13.-14. februārī Madona spēja organi-
zēt Latvijas čempionātu distanču slēpošanā. 

Pirmajā sacensību dienā sportisti sa-
centās sprinta distancē klasiskajā stilā. 
Krāslaviešiem izdevās uzrādīt diezgan 
labus rezultātus, kaut arī sniega trūkuma 
dēļ nebija iespējas kvalitatīvi trenēties. Ar-
tēmijs Ivanovs iekļuva pusfinālā un ieņēma 
11. vietu. Ojārs Vanags starp junioriem ie-
guva sudraba medaļu. Jolanta Konstanti-
noviča un Sņežana Jegorčenko starp jau-
nietēm izcīnīja attiecīgi sudraba un bronzas 
medaļas. Natālija Kovaļova ieguva devīto 

vietu Starptautiskajās sacensībās, kurās 
piedalījās sportistes no Igaunijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas.

Otrajā sacensību dienā ziema atgādi-
nāja par sevi un uzsniga liela kārta svaiga 
sniega, kas slēpošanas trasi padarīja vēl 
sarežģītāku.  Slēpotāji sacentās distan-
cē, kuru veica brīvajā stilā. 10 km distan-
cē Sņežana Jegorčenko izcīnīja bronzas 
medaļu, Jolantai Konstantinovičai 4. vieta. 
Ojārs Vanags 15 km distancē izcīnīja sud-
raba medaļu, savukārt Natālija Kovaļova 
10 km distancē 21 dalībnieces konkurencē 
ieguva astoto vietu. 

Ilona VANAGA, 
distanču slēpošanas trenere

Izņemtais no laupītāja

Valsts amatpersonu deklarācijas par 2015. gadu jāiesniedz līdz 1. aprīlim
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādi-

na, ka saskaņā ar likumā “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto 
valsts amatpersonām kārtējās valsts amatper-
sonu deklarācijas par 2015. gadu jāiesniedz VID 
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) no 
2016. gada 15. februāra līdz 1. aprīlim ieskaitot.

Turpinot vienkāršot deklarācijas aizpildīša-
nu, tajā automātiski var iegūt datus no VID rīcībā 
esošās informācijas par amatpersonas papildus 
ieņemamajiem amatiem. Visa cita deklarācijā no-
rādāmā informācija ir identiska pagājušajā gadā 
norādāmajai informācijai.

Papildus informējam, ka deklarācijas Pub-
licējamā un Nepublicējamā daļā ir sadaļa “Cita in-
formācija”, kur ir iespējams norādīt informāciju, kas 
pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnī-
gāku priekšstatu par valsts amatpersonas mantiskā 
stāvokļa izmaiņām deklarēšanas periodā. 

Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakstvei-
dā vēršoties VID un pamatojot precizējumus ne 
vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publisko-
jamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā VID 
mājaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē.

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS 
identifikators un parole, to vairs nav nepiecie-
šams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatpersonas 
deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu EDS. Do-
kumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar 
VID e-paraksta datni.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām 
konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes 
Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas 
speciālistiem vai arī zvanīt uz VID Informatīvo 
tālruni 67120000. Tāpat VID mājaslapas sadaļā 
“Kontakti” ir iespējams pieteikties padziļinātai 
konsultācijai noteiktā vietā un laikā.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Kamerūna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija  11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra
13.55 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Jaunie ārsti
18.00, 23.35 Ziņas
19.30 Uzvelc tautastērpu!
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Kilograms kultūras
23.50 100 g kultūras
0.50 Endrū Dženingss. FIFA, 
Zeps Blaters un es
1.55 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 
12.40 Balss pavēlnieks
14.15, 0.30 LTV - 60
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Pazemes pāreja
20.05 Cilvēks uz Marsa
21.05 100 g kultūras
22.50 Vēju savaldītāji
23.25 Sporta studija
0.10 Zebra

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.05 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Apsveicam ar 
laimestu!
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrā-
matas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.15 Spēles karaliene
21.10 Maini vai zaudē
22.00 Glābiet mūsu ģimeni
0.10 Čikāgas sardzē
4.35, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Ķepu patruļa 
7.05, 13.00 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.35, 13.30 Beibleidi 
7.55, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis
10.00 Nevaldāmā tiesnese
11.00 Nozieguma skelets 
12.00, 5.40 Rozenheimas 

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
19.00 Mf. Cits majors Sokolovs
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Mf. Lāča ķēriens
23.30 Kurlais
1.30 Viss iekļauts
3.25 Dzīvokļu jautājums
4.25 Galvenais ceļš
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Vēstis-М

10.55 Habarova princips
14.00 Samāra
17.15 Tiešais ēters
20.00 Mf. Zelta būris
22.50 Speciālkorespondents
0.35 Mākslas filma
2.30 Steidzami uz numuru!
3.15 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.20 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tablete
13.30 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 4.30 Moderns sprie-
dums 7.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks

19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Ārpus kadra
21.50, 23.05 Mf. Ģimenes 
albums 0.05 Vakara Urgants
1.35 Mf. Aizlieciet kādu vārdi-
ņu par nabaga gusāru 
5.20 Smieklīgi video

RenTV Baltic
6.15 Karavīri
7.05 Bērnu klubs
7.29, 0.39 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.40 TOP shop
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05 Maldu teritorija 
15.20, 23.50 Dokumentāls 
projekts

20.50 Liktenīgie skaitļi
22.55 Pazīsti mūsējos
0.40 Skatīties visiem!
5.30 Seno skaistuļu noslēpumi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.30 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 V. Lanovojs. Man ir 
gods! 
14.10 Laiks rādīs
15.20 Tablete
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Ģimenes albums. 
Seriāls.
22.00 Valsts robežas.

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona 
Х
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas 
12.20 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks

18.20, 22.40 Interešu sfēra
19.00, 23.30 Taļanka
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.20 Līgavu karš
8.55, 16.20 Aizliegtā skola
10.00, 19.00 Ekstrasense 
Fatima Hadujeva 
11.10, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.15, 16.50 Mf. Ar Dievu, 
mīļā!
13.25, 18.00 Tautu draudzība
14.30 PIN kods
15.15 Aizliegtā skola
21.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.10, 0.15 Rudie
21.45 Futbols

CETURTDIENA, 25. februāris detektīvi 
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi 
14.30, 2.20 Viņas melo labāk
16.45, 20.20, 3.15 UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Dubultspēle
0.00 Kinomānija
0.30 Overtime TV
1.30 Krīze 
5.00 Motīvs?

TV3+
6.15, 17.50, 2.50 Māja-2
8.00 Madagaskaras pingvīni
9.00 Bada spēles
10.00, 14.30 Comedy Batls
11.15, 15.35 Comedy Women
12.20, 16.40 Tētuka meitiņas 
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.25 Brīvdienas 
Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs 
22.10 Mf. Ļoti bīstama lieta
23.50 Mf. Virtualitāte

TV5
8.10, 17.30 Skaistule Ļaļa
9.05, 12.45 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.15, 13.00, 23.15 6 kadri
13.30, 18.30 Nemelo man!
14.30, 22.10 Inkvizitors
15.35, 19.40 Bezdibenis
21.45 Ārpus likuma
0.10 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien

7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
19.00 Cits majors Sokolovs 
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Mf. Lāča ķēriens 
23.30 Kurlais
1.30 Viss iekļauts
3.25 Kriminālā hronika
4.30 Ēdam mājās!
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Vēstis-М
10.55 Habarova princips
14.00 Samāra
17.15 Tiešais ēters
20.00 Zelta būris
21.55 Divkauja
23.40 ХХ salidojums. Gada-
diena.
1.30 Steidzami uz numuru!
2.50 Tiešais ēters
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.10 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.40 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tablete
13.35 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.45 Moderns sprie-

dums  17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!  20.00 Laiks
21.20, 23.05 Ģimenes albums
23.45 Vakara Urgants
0.20 Sazvērestības teorija
1.55 Mf. Mīlestības verdzene 
3.25, 5.25 Smieklīgi video

RenTV Baltic
6.15 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.29, 0.54 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.30 Jums pat sapņos 
nav rādījies  9.40 TOP shop
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāma
12.05, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.10 Maldu teorija 
15.25, 0.00 Dokumentāls 
projekts
20.50 Kara noslēpumi 
23.30 V un S
0.55 Skatīties visiem!
5.30 Seno skaistuļu noslēpumi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.50 
Ziņas  5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10 Laiks rādīs
15.20 Tablete
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas

17.50 Lai runā!  19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Ģimenes albums
22.25 Valsts robeža

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona Х
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas 
12.20 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.40 Interešu sfēra
19.00, 23.30 Taļanka
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 16.20 Līgavu karš
8.50 Aizliegtā skola
9.55, 19.00 Ekstrasense Fati-
ma Hadujeva 
11.05, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.10, 16.55 Ar Dievu, mīļā!
13.20, 18.00 Tautu draudzība
14.30, 21.45 PIN kods
15.15 Aizliegtā skola
21.05 Sportloto 6 no 49, 
KENO
21.15, 22.40 Rudie
23.10 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 26. februāris
LTV1

6.00 LR valsts himna
6.02 Kamerūna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 2.25 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs
13.50 Raķetēni
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Ņemcovs
22.15 Mf. Kā putns bez 
spārniem
0.15 Skutelis ir studijā
0.30 Latvijas šlāgeraptauja 
1.25 Grupas Galaktika kon-
certs 
4.00 Midsomeras slepkavības
5.40 Aculiecinieks

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 2.20 LTV - 60
8.10 100 g kultūras
9.10, 19.35 Aculiecinieks
9.25, 5.00 Pie stūres
9.55 Jaunie ārsti
10.50, 16.05 Muhtars atgrie-
žas  11.45 1:1
12.40 100 g kultūras

13.30, 15.00 PK skeletonā
14.35 Momentuzņēmums
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā
20.00 Patentu kari
21.00 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Artūrs Ņūmens
23.45 Cilvēks uz Marsa
0.40 Eiropa koncertos
1.35 15 stāsti par jauno

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.15 900 sekundes
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.10 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.45 Bernards
12.00 Mf. Pateicības dienas 
nams
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrā-
matas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.20 Spēles karaliene
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.55 Greizais spogulis
2.55 Dabas stihiju varā
5.00 Boba burgeri
5.20 Luī  5.40 Karamba!

TV3
6.40 Ķepu patruļa 
7.05 Bruņurupuči nindzjas 
7.35, 13.30 Beibleidi 

7.55, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.25 Komisārs Reksis
10.00 Vajātājs
11.00, 5.40 Nozieguma 
skelets 
12.00 Rozenheimas detektīvi 
13.00 Madagaskaras pingvīni 
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi 
14.20, 2.55 Viņas melo labāk
16.25 Čaļi ar bērniem
17.25 Bitīt’ matos
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
21.00 Mf. Taksis 
22.55 Mf. Miera nesējs
1.20 Greislenda
2.10, 5.00 Motīvs?

TV3+
5.45, 17.50, 1.35 Māja-2
8.00 Madagaskaras pingvīni
8.55 Bada spēles
9.55, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meitiņas 
13.30 SašaTaņa
20.00 Mf. Ledus laikmets 
21.40 Mf. 27 kāzas
23.50 Mf. Dzimis romantiķis 

TV5
8.10, 17.30 Skaistule Ļaļa
9.05, 12.45 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.15, 13.00, 23.25 6 kadri
13.30, 18.30 Nemelo man!
14.30 Inkvizitors
15.35 Bezdibenis
19.40 Greizais spogulis
21.40 Mf. Akmens
0.20 Mūzika

NTV
6.00 Rīts  7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00, 0.05 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
19.00 Cits majors Sokolovs
22.55 Vairākums
1.50 Viss iekļauts
3.40 Volkova stunda

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Vēstis-М
10.55 Habarova princips
14.00 Samāra
17.15, 2.40 Tiešais ēters
20.00 Mf. Zelta būris
22.55 Mf. Mantojums
0.40 Mf. Slikts labais cilvēks
3.45 Smieklu istaba
4.10 Izmeklēšanu veic liet-
pratēji 

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.55 Tablete  13.30 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 4.50 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums

18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Balss. Bērni. 
23.45 Vakara Urgants
0.40 Humora raidījums
2.00 1 in city
3.20, 5.40 Smieklīgi videoklipi
3.35 Mf. Lēdija Makbeta no 
Mcenskas apriņķa

RenTV Baltic
6.20 Karavīri  7.10 Bērnu klubs
7.34, 0.54 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas  8.40, 16.25 Jums pat 
sapņos nav rādījies
9.40 TOP shop
9.55 Liktenīgi cipari
12.00, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05 Maldu teritorija 
15.20 Kosmisko stāstu diena
18.35 Ģimenes drāmas
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.55 Skatīties visiem!
0.00 Dokumentāls projekts

ONT
6.00 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilmas
8.25 Veselība  9.25 Garša
10.00 Ideāls remonts
11.00 Gudrinieces un gud-
rinieki  11.45 Mf. Ģenerāļa 
Šubņikova korpuss 
13.25 Mf. Pelnrušķīte
15.15, 20.00 Sporta ziņas
15.20 Sazvērestības teorija
16.20 Veiksme pielikumā! 
16.45 Kurš vēlas kļūt par mil-
jonāru?  17.45 Koncerts
20.05 Šovakar

21.35 Humora šovs
22.30 Mf. Pagrieziena punkts 

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 Х
8.10 Sieviešu diena. Seriāls
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.55 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas 
12.20 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpu-
mi  19.00, 23.40 Taļanka
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu likteņi
21.15 Mf. Tici, viss būs labi... 
23.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 16.15 Līgavu karš
8.45, 15.15 Aizliegtā skola
9.55 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva 
11.05 Ekstrasensi - detektīvi
12.10 Ar Dievu, mīļā!
13.20 Tautu draudzība
14.30, 22.25 PIN kods
16.50 Mītu grāvēji
17.55 Mf. Ridiks
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.20 Reportieris
0.05 Rudie
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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
Grāmatvedība

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

26795517, 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

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951.

LAIKA ZIŅAS
24.02. 25.02. 26.02.

0 ... + 2  - 1... + 2 - 4  ... + 1

DR                   4 m/s R                    5 m/s DR                 4 m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem. Meža 
izstrādāšanas pakalpojumi.

Meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus īpašumā, briestaudzes, 
jaunaudzes, izcirtumus. Meži līdz 
10 000 €/ha, izcirtumi - aptuveni 
500 €/ha. Tālr. 29245044.

AICINA pastāvīgā DARBĀ au-
tomehāniķus bez kaitīgiem ie-
radumiem, atbildīgus, ar darba 
pieredzi un vēlmi strādāt. Tālr. 
28162428.
VAJADZĪGI lentzāģa opera-
tori kokapstrādes cehā. Tālr. 
26408480.
Jauna ģimene VĒLAS ĪRĒT dzī-
vokli. Tālr. 20054058.
PĀRDOD vai MAINA dzīvokli (2 
necaurstaigājamas istabas, 2. st., 
privatizēts, 103. sērija, 44.95 m2) 
Brīvības ielā 17 - 3. MAINA pret 2 
vai 3 istabu dzīvokli slimnīcas ap-
kaimē. 5. st. nepiedāvāt. Izskatīsim 
visus variantus. Tālr. 22465767.
MAINA dzīvokli (103. sērija, 
privatizēts, 45.50 m2, 2 necaur-
staigājamas istabas, 5. st.) Rī-
gas ielā 114 - 41 pret 3 - istabu 
dzīvokli slimnīcas apkaimē, 5. st 
nepiedāvāt. Izskatīsim visus va-
riantus. Tālr. 22465767.

“AUDI A6”- 2.5 TDi, 110 KV, 
1999. Labā stāvoklī. 1650 €. 
Tālr. 20076806, 27615648;
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terases dēļus. Tālr. 29517757;
zirgu Piedrujas pagastā. 600 €. 
Tālr. 28358911;
grūsnas aitu mātes. T. 28693451;
kazas pienu; kazlēnus. T. 26148064;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
auzas, kartupeļus, trušus. Tālr. 
28797057;
miežus, kviešus, auzas, kar-
tupeļus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527.SIA “RENEM” 

iepērk jaunlopus, liellopus, 
aitas, zirgus. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pārskai-
tījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

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

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

T. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja.     

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

ООО “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa 2-3 dar-

ba dienu laikā. 
T. 64622475, 
25435533. 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

Tālr. 26563019

Aiz tevis dzīvība un gais-
ma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Maijai sakarā ar brāļa 
Vilhelma Lubgāna nāvi. 

Kaimiņi no Baznīcas ielas

Firmai vajadzīgi divi
PĀRDEVĒJI uz atvaļi-

nājumu laiku. 
T. 26823849

Veikals “Asteres” 
aicina darbā komunikablu 
un strādīgu pārdevēju 

tirdzniecībai ar sēklām. Tālr. 
29710131.

Darba pienākumi būs:
Sniegt pakalpojumus grāmat-

vedības kārtošanā fiziskām 
un juridiskām personām (gan 
vienkāršā, gan divkāršā ierak-
sta sistēmā) ar lauksaimniecību 
saistītu nozaru uzņēmumiem.
Nepieciešamās darba pras-

mes un zināšanas:
* Profesionālā vidējā vai aug-

stākā izglītība grāmatvedības 
specialitātē;

* Praktiska pieredze grāmat-
vedības datu kārtošanā, aktu-
ālo normatīvajos aktos pare-
dzēto nodokļu un citu atskaišu 
gatavošanā tiks uzskatīta par 
priekšrocību;

* Prasme strādāt ar MS Office 
programmām un internetu;

* Komunikabilitāte un spēja 
strādāt komandā;

* Spēja patstāvīgi organizēt 
savu darba laiku;

* Labas latviešu valodas 
prasmes, vēlamas arī krievu 
valodas zināšanas;

* Augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:
* Konkurētspējīgu un motivē-

jošu atalgojumu atbilstoši pa-
veiktajam darbam;

* Sociālās garantijas, veselī-
bas apdrošināšanu;

* Iespēju realizēt un paplaši-
nāt savas profesionālās pras-
mes un iemaņas;

* Iespēju strādāt ar draudzī-
giem, atvērtiem un izpalīdzī-
giem kolēģiem.

CV un pieteikumu lūdzam ie-
sniegt elektroniski vai, sūtot 
pa pastu uz zemāk norādīta-
jām adresēm, līdz 2016. gada 
15.februārim.

Adrese: SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 
Krāslavas konsultāciju birojs, 
Skolas ielā 9, Krāslavā, LV-5601

e–pasts: ivars.geiba@llkc.lv
Tālrunis uzziņām: 26538824
Sazināsimies tikai ar pre-

tendentiem, kuri tiks virzīti 
uz 2. kārtu.

26. februārī plkst. 15.00 
Krāslavas Kultūras namā notiks

Mazākumtautību un latviešu kultūras sa-
draudzības festivāls.

Biedrība “Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”” laipni aicina 
ikvienu piedalīties!

Pasākumā skanēs dziesmas latviešu, krievu, Baltkrievu un ci-
tās valodās, redzēsiet skaistas dažādu tautību dejas, darbosies 
radošo darbnīcu darbu izstāde un tirdziņš un citas aktivitātes. 

Pasākums tiek organizēts projekta “Vienā laivā esot, kopā jā-
airē!” ietvaros. 

Kontaktinformācija: 656 22900, 65681102, 22388217, 26320141
Ieeja bezmaksas.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”,                
reģ. Nr. 40003347699

Krāslavas konsultāciju birojs aicina pievienoties savai komandai:
bilancspējīgu grāmatvedības konsultantu/- i 

22 gadus kopā ar Jums! 

 AIZDEVUMI   
“Dzēšam nulles!”

1000 EUR uz gadu - mēnesī 
maksā 100. Aizņemoties 300 
EUR- maksā 30! (GPL 56%). 
Vēl dažādi varianti - izvēlies 
savu.

Krāslavā, Brīvības  ielā 24.  
Tālr. 65622735, 28229290.

Ārsts pērk sēnes, 
kas aug uz bērzu stum-

briem (pastāvīgi)
Т. 29928618.

Meklēju cilvēkus, kuri 
atcerētos vai varētu pa-
stāstīt par senlaiku dejām, 
piemēram, “Koketka”, 
“Padespan”, “Vengerka” 
un citām. 

Tālr. 26512645

Jauns rekords Latvijas graudkopībā

2015. gadā graudu kopējā 
raža sasniedza 3,0 milj. tonnu, kas 
ir par 794,3 tūkst. tonnu jeb 35,7 
% vairāk nekā 2014. gadā. Tādē-
jādi pārsniegts iepriekšējā gada 
rekords un sasniegta Latvijas vēs-
turē lielākā graudu kopraža, lieci-
na Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) provizoriskie dati.

Graudu kopražas nozīmīgo 
pieaugumu ietekmēja ne tikai 
ar graudaugiem apsēto platību 
pieaugums (par 17,2 tūkst. hek-
tāru jeb 2,6 % vairāk nekā 2014. 
gadā), bet arī ievērojams graud- 
augu vidējās ražības no viena sē-
jumu hektāra pieaugums.
Pēdējos četros gados grau-
du vidējā ražība ir virs 30 

centneriem no hektāra

Uzlabota tehnoloģiskā graud- 
augu audzēšanas procesa, augst- 
ražīgu un kvalitatīvāku šķirnes 
sēklu izvēles, kā arī ļoti labvēlī-
go klimatisko apstākļu rezultātā 
graudaugu vidējā ražība pieauga 
no 34,0 centneriem 2014. gadā 
līdz 44,9 centneriem 2015. gadā, 
kas ir augstākā ražība Latvijas 
vēsturē. 2008. gadā pirmo reizi 
graudaugu ražība pārsniedza 30 
centnerus no viena hektāra, to-
mēr tikai pēdējos četros gados 
tā ir virs 30 centneriem. Lielajās 
saimniecībās ar graudaugu sēju-
miem virs 150 hektāriem vidējā 
ražība sasniedza 51,8 centnerus, 
un šajās platībās iegūti 70 % no 
visas Latvijas graudu kopražas.

Graudu kopražas pieaugu-
mu būtiski ietekmēja ziemas kvie-
šu augstā vidējā ražība no viena 
hektāra – 55,3 centneri, kas ir par 
23,3 centneriem jeb par 72,8 % 
vairāk nekā 2014. gadā. Lielajās 
saimniecībās ar ziemas kviešu 
sējumiem virs 300 hektāriem vi-
dējā graudu ražība sasniedza 
62,7 centnerus no viena hektāra. 
Augstākā ziemas kviešu vidējā 
ražība bija Zemgalē – 60,5 cen-
tneri, un arī Latgalē, kur tradicio-
nāli ir zemāka graudaugu ražība, 
tā sasniedza 47,6 centnerus no 
viena sējumu hektāra.

Graudaugu ražības pieau-
gums bija vērojams visos Latvijas 

reģionos. Zemgalē, kur graudau-
gu sējumi veido 30 % no visiem 
graudaugu sējumiem valstī, grau-
daugu vidējā ražība sasniedza 
52,9 centnerus no viena hektāra 
un iegūti 35,3 % no visas Latvijas 
graudu kopražas. Kurzemē graud- 
augu vidējā ražība sasniedza 44,7 
centnerus, Vidzemē – 39,5 cent-
nerus, Latgalē – 37,0 centnerus.

Audzis arī graudu iepir-
kums un eksports

Ievērojami pieaudzis arī Lat-
vijā audzēto graudu iepirkums 
– 2015. gadā bija iepirkti 2564,8 
tūkst. tonnu (par 617,5 tūkst. ton-
nu jeb 31,7 % vairāk nekā 2014. 
gadā), kas arī ir lielākais iepirk-
tais apjoms Latvijas vēsturē. Sa-
vukārt graudu vidējā iepirkuma 
cena 2015. gadā bija zemākā 
pēdējo piecu gadu laikā (143,43 
eiro par tonnu).

80,5 % iepirkto graudu apjo-
ma veidoja kvieši (2014. gadā – 
77,6 %). To iepirkums pieaudzis 
par 552,3 tūkst. tonnu jeb 36,6 %, 
tai skaitā pārtikas kviešu – par 
314,9 tūkst. tonnu jeb 32,1 %. 
Arī rudzi iepirkti vairāk – par 59,0 
tūkst. tonnu jeb 58,7 %, tai skai-
tā pārtikas rudzi – par 37,8 tūkst. 
tonnu jeb 45,7 % vairāk.

Salīdzinājumā ar 2014. gadu 
ievērojami pieaudzis arī graudu 
eksports. 2015. gadā eksportēti 1 
792 tūkst. tonnu kviešu, kā arī kvie-
šu un rudzu maisījuma, kas ir par 
416 tūkst. tonnu jeb 30,2 % vairāk. 
Rudzu eksports palielinājies par 45 
tūkst. tonnu jeb 68,8 % salīdzinā-
jumā ar iepriekšējo gadu. Līdzīgi 
kā 2014. gadā, arī 2015. gada 
eksporta apjoms ietver graudus no 
iepriekšējā gada ražas.

Dati par graudu vidējām ie-
pirkumu cenām ir pieejami CSP 
datubāzē sadaļā “Augkopība”, bet 
galīgos rezultātus par lauksaim-
niecības kultūru sējumu platībām 
un kopražu publicēs 30.04.2016. 
Plašāka informācija par augko-
pības statistiku un metodoloģiju 
pieejama CSP vietnē “Galvenie 
rādītāji – Lauksaimniecība”.

www.csb.gov.lv

2015. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē graudu kopraža sasnie-
gusi 3 miljonus tonnu – par 35,7 procentiem vairāk nekā 2014. 
gadā

Atgādinām, ka laikrakstu 
”Ezerzeme” var abonēt jeb-
kurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.

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

bez komisijas maksas)! 
Izmanto iespēju abonēt 

“Ezerzemi” arī 
elektroniskā versijā!

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