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9. martā 
plkst. 16.00 
Krāslavas no-

vada centrālajā 
bibliotēkā 

Ļubovas 
TARLECKAS 

gleznu izstādes 
atklāšana, kā arī 
darbu autores-
dzejas lasījumi.

Gaidām visus 
uz tikšanos!

Saeimā ir pabijis “kara rēgs”

2.lpp.

Lielas bēdas ir mums līdzās

 3.lpp.

Kultūru sadraudzības festivāls Krāslavā

4.lpp.

Slēpotāju diena Krāslavā

5.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas aktuālas un noderīgas informācijas. 

Šodien numurā

Latvijā

Dārgā Jevdokija!
Apsveicam Jūs skaistajā jubilejā!

Jūs jau vairāk kā 40 gadus strādā-
jat par ārstu mūsu pilsētā, uz kurieni 
tikāt norīkota uzreiz pēc mācībām. 
Pa šo laiku Jūs esat organizējusi ļoti 
labu terapijas nodaļu ar labu kolektī-
vu, cukura diabēta kabinetu, bet pē-
dējos gados - pansionāta “Priedes” 
darbu. Un cik daudz bija jābraukāuz 
medpunktiem!

Mūsu dārgā kolēģe! Cienām Jūsu 
uzticību darbam, principialitāti, 
konsekvenci, visu darbu izdarī-
šanu līdz galam, pieklājīgumu, 

krietnumu, godīgumu un apbrīnojamo vienkāršību! Lepo-
jamies, ka visus šos gadus varējām strādāt ar Jums, 
mācīties no Jums. Mīlam Jūs!

Novēlam Jums laimi, stipru veselību, ilgus 
dzīves gadus un labklājību!

Jūsu kolēģi - ģimenes ārsti un medmāsas

 
“Kungs lai svētī Tevi un lai 
Tevi sargā! Kungs lai dara 
gaišu savu vaigu pār Tevi 
un lai ir Tev žēlīgs! Kungs 
lai pievērš Tev savu vaigu 
un lai dāvā Tev mieru!” 
(Sk 6,24-26)

Sirsnīgi sveicam 
dekānu 

Pāvilu ODIŅU 
dzīves 55 gadu 

jubilejā!

Skaistas pagasta pārvalde
 un Skaistas  draudze

Andzeļi turpina pārsteigt

Nākošajā numurā  - reportāža no tautas deju kolektīva “Eži” jubilejas koncerta 
Alekseja GONČAROVA foto

4. martā plkst. 18.00
Krāslavas kultūras namā

veltījums 
Raimonda Paula jubilejai

koncerts 
“TEIC, KUR ZEME TĀ...”

Piedalās – Viktors Bernāns, Andris 
Bižāns, Jānis Kuklis, Krāslavas no-
vada zēnu koris “Bundzinieki”, Krā-
slavas Varavīksnes vidusskolas 5. 
- 10. klašu koris, Krāslavas pamat-
skolas 5. - 9. klašu koris, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas jauktais koris, 
sieviešu koris “NOVA”, vokālais 
ansamblis “Noktirne”.

4. martā no plkst. 8.45 līdz plkst. 14.00 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolā 

notiks “atvērto durvju” diena. 
  Aicinām visus gribētājus apmeklēt stundas, ie-

pazīties ar skolas darbību, satikties ar skolotājiem 
un skolas administrāciju.

  Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola aici-
na 1.- 9. klases skolēnus un bērnus (no 4 gadiem) 
pirmskolas grupā.

Tālr. 65622771, 26735424.

•	 Sestdien nodibināta parti-
ja “Gods kalpot Latvijai”. Par 
partijas priekšsēdētāju tika ie-
vēlēts biedrības “Gods kalpot 
Latvijai” valdes loceklis Andrejs 
Požarnovs.  Kopumā sanāk-
smē ir notariāli apstiprināta 365 
delegātu dalība. Par partijas 
nodibināšanu nobalsoja 227. 

•	 Māra Kučinska (ZZS) valdī-
ba pārmantojusi iepriekšējo 
valdību apņemšanos iekasēt 
vairāk nodokļos. Plaisa starp 
pašreizējiem ieņēmumiem un 
nosprausto mērķi ir visai ievē-
rojama – vairāk nekā miljards 
eiro. Par smago nodokļu nastu 
algota darba darītājiem, īpaši 
zemu atalgotiem, Latvijai mi-
nējušas vairākas starptautis-
kas organizācijas. Ja salīdzina 
trīs Baltijas valstis, tad Latvijā 
minimālās algas - 370 eiro - 
saņēmējam bez bērniem pēc 
nodokļu nomaksas pāri paliek 
272 eiro. Lietuvā no tiem pa-
šiem 370 eiro “uz papīra” strā-
dājošajam “uz rokas” paliktu 
281 eiro. Igaunijā – 319 eiro. 
Kā samazināt augsto nodokļu 
slogu zemo algu saņēmējiem, 
ir viens no Pasaules Bankai par 

300 tūkstošiem eiro valdības 
pasūtīta pētījuma mērķiem. 
Pasaules Bankas eksperti Lat-
vijas nodokļus vētīs visu gadu 
un sniegs ieteikumus.

•	 Šogad janvāra beigās no vi-
siem Latvijā reģistrētajiem bez-
darbniekiem 51,8% bija sievie-
tes, bet attiecīgi 48,2% - vīrieši, 
liecina Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) apkopotā in-
formācija. Vienlaikus NVA atzī-
mē, ka vīriešu īpatsvars reģis-
trētajos bezdarbniekos pieaug 
ziemas mēnešos, kas var tikts 
skaidrots ar viņu lielāku iesaisti 
sezonas darbu veikšanā.

•	 VP Organizētās noziedzības 
apkarošanas pārvaldes darbi-
nieki lūguši prokuratūru uzsākt 
kriminālvajāšanu pret personu 
grupu, kas tiek turēta aizdomās 
par narkotisko vielu realizāciju 
lielos apmēros. Policija pērn 
aizturējusi trīs personas, pie 
kurām kopā atrasti un atsavi-
nāti trīs kilogrami metamfeta-
mīna. 

•	 Latvijas Islāma kultūras centra 
vadītājs vēl pirms dažiem mē-
nešiem bija Oļegs Petrovs. Šo-
brīd interneta vietnē “Youtube” 

ir pieejams video, kurā šis pats 
Petrovs cilvēkus uzrunā jau at-
rodoties kādā no musulmaņu 
valstīm - visticamāk Sīrijā vai 
Irānā. Video viņš apsveic tero-
ristus, kuri nogalināja cilvēkus 
uzbrukumā Francijas karikatū-
ru žurnāla redakcijai un slavē 
Džihadu jeb “svēto karu”. Ag-
rākie Petrova sekotāji no sava 
bijušā līdera izteikumiem no-
robežojas. Viņi jūtoties nodoti. 
Drošības policija pret Petrovu 
sākusi Kriminālprocesu par 
pretlikumīgu piedalīšanos bru-
ņotā konfliktā. 

•	 Ir sākusies ikgadējā lauku 
sērga - sestdien Daugavpils 
novadā dzēsts plašs kūlas 
ugunsgrēks. Kopumā liesmas 
izplatījās četru hektāru platībā. 
Cilvēki ugunsgrēkā nav cietuši.

•	 28. februāra vakarā konkursa 
“Supernova 2016” finālā tika 
noskaidrots, ka Justs ir ieguvis 
ceļazīmi uz Zviedrijas galvas-
pilsētu Stokholmu, kur 14. mai-
jā pārstāvēs Latviju dziesmu 
konkursā “Eirovīzija”.



2 2016. gada 1. marts

Jūsuprāt?..Iespaidos par Dagdu dalās draugi no Visaginas
Valentīna Iva-

nova: 
“Te viesojos otro 

reizi. Dagda ir brī-
nišķīga gan vasarā, 
gan ziemā. Kad te 
iebraucu, atceros 
dzimto Baltkrieviju: 
pārsteidzošs provin-
ces mājīgums. Te 
viss ir ar garšu: gan 
attiecības, gan cie-
nasts.”

Sergejs Jurec-
kis: 

“Folkloras ansam-
bļa “Suzorje” sastāvā 
Dagdā viesojos pirmo 
reizi. Pirmais patīka-
mais iespaids - cilvē-
ku sirsnība un atvēr-
tība. Man patīk klusas 
pilsētiņas, bet jums 
arī ezers blakus. Ļoti 
gribētos te pabūt va-
sarā.”

Jeļena Gorbačova:
 “Vasarā bija labi, bet 

tagad vēl labāk. Skais-
ti pie jums Masļenicas 
svētki, bet pankūkas - 
mēli var norīt! Malači, ka 
rūpējaties par baltkrievu 
tradīciju saglabāšanu. 
Bet jūsu latgaliešu dzies-
mas ir ļoti melodiskas, 
dvēseliskas. Uz tikša-
nos!”

Aleksejs GONČAROVS

Bēgļu jautājums Dānijā

Dānijas valdība panākusi 
vienošanos ar arodbiedrībām un 
darba devējiem, kas paredz ātrāk 
integrēt bēgļus Dānijā, par priori-
tāti izvirzot nodarbinātību. Saska-
ņā ar pagājušās nedēļas beigās 
apstiprināto 21 punkta plānu, 
Dānijas pašvaldībām būs galve-
nokārt jākoncentrējas uz bēgļu 
nodarbināšanu, dāņu valodas ap-
mācības nodrošināšanu aizvirzot 
otrajā plānā. Dānijai līdz šim nav 
pārāk labi veicies ar imigrantu ie-
kļaušanu darba tirgū.

Patvēruma meklētāji 
Grieķijā

Grieķija prognozē, ka patvē-
ruma meklētāju skaits tās teritori-
jā nākammēnes varētu trīskāršo-
ties, sasniedzot 70 000. Ministrs 
skaidroja, ka imigrantu drūzmē-
šanos izraisīs Slovēnijas, Hor-
vātijas, Serbijas un Maķedonijas 
lēmums laist savai teritorijai tran-
zītā dienā cauri ne vairāk kā 580 
patvēruma meklētājus. Minētās 
valstis par šādu soli izšķīrās pēc 
Austrijas lēmuma noteikt dienas 
kvotas patvēruma meklētāju uz-
ņemšanai. Tomēr Muzals pieļauj, 
ka bēgļu un nelegālo imigrantu 
plūsma varētu nedaudz apsīkt, 
kad ziņas par ierobežojumiem uz 
robežām sasniegs Turciju, no ku-
rienes patvēruma meklētāji jopro-
jām lielā skaitā ierodas Grieķijā.

Kā stipendiju piešķir 
cūkgaļu

Lauku vidusskola Ķīnas aus-
trumos ir izprovocējusi aktīvas 

diskusijas ar tās administrācijas 
lēmumu piešķirt skolēniem cūk-
gaļu kā stipendiju. Šicjatou vi-
dusskola Džedzjanas provinces 
Veņlinas pilsētā jauna mācību 
ceturkšņa sākuma ceremonijā 
piešķīra šādas stipendijas grau-
dā 45 izciliem skolēniem. Skolē-
ni, kas sekmju ziņā bija pirmajā 
vietā, tika apbalvoti ar divarpus 
kilogramiem cūkgaļas, bet otrās 
vietas ieguvēji saņēma pusotru 
kilogramu. “Mūsu lielākā stipendi-
ja ir 50 juaņu (6,95 eiro), bet mēs 
to aizstājām ar cūkgaļu tādā pašā 
vērtībā. Vienkārši iedomājieties 
– vesela ģimene var kopīgi ap-
sēsties un ēst gaļu, ko vinnējuši 
bērni, viņi noteikti lepojas ar to,” 
piebilda skolas direktors.

Turcijā novērsti vairāki 
terorakti 

Turcijas drošības spēki šo-
gad novērsuši 18 potenciālos 
pašnāvnieku uzbrukumus. Kopš 
17. februāra, kad pašnāvnieka 
uzbrukumā armijas konvojam An-
karā dzīvību zaudēja 29 cilvēki, 
Turcijā izsludināts paaugstinātas 
drošības stāvoklis.

Šausmas pār “Daesh” 
gūstā nonākušajām sie-

vietēm

Astoņus gadus veca mei-
tene, kas pārdota “Daesh” un 
izvarota, vēl kāda cita meitene 
pielaidusi sev uguni, lai liktos ma-
zāk iekārojama nežēlīgajiem kau-
jiniekiem – tie ir tikai daži stāsti no 
tūkstošiem, ko uzklausījis vācu 
ārsts par elli, kādu cilvēkiem nā-
cies izciests džihādistu gūstā. 

Vācu ārsts palīdzējis vairāk nekā 
1100 meitenēm un sievietēm, ku-
ras atbēgušas uz Vāciju, pārciest 
fiziskas un psiholoģiskas brūces. 
Liels skaits sieviešu izdarījušas 
pašnāvību, lai tikai nenonāktu 
džihādistu gūstā. Piemēram, Vā-
cijas ārstam zināmi vairāk nekā 
20 gadījumi, kad sievietes pašas 
izvēlējušās beigt savu dzīvi, bet 
tā ir tikai aisberga redzamā daļa. 
Lielākā daļa meiteņu un sieviešu, 
kuras nonāca Vācijas ārsta ap-
rūpē bija vecumā no 16 līdz 20 
gadiem. Vecākajai upure bijusi 
40 gadus veca, bet jaunāka vien 
astoņus gadus veca.

Protesti Polijā 

Tūkstošiem cilvēku sestdien 
izgāja Varšavas ielās, lai protes-
tētu pret konservatīvās valdības 
politiku, kuru demonstranti kriti-
zēja kā antidemokrātisku. Pro-
testētāji pauda neapmierinātību 
ar to, ka konservatīvās partijas 
“Likums un taisnīgums” valdība 
kopš nākšanas pie varas novem-
brī ir ierobežojusi Konstitucionālā 
tribunāla pilnvaras un palielinā-
jusi valdības kontroli pār sabied-
riskajiem plašsaziņas līdzekļiem. 
Saskaņā ar policijas aplēsēm de-
monstrācijā piedalījās vismaz 15 
000 cilvēku, bet Varšavas dome, 
kas ir noskaņota labvēlīgi opozī-
cijai, ziņoja, ka protestētāju skaits 
sasniedzis 80 000. Demons-
trāciju organizēja Demokrātijas 
aizsardzības komiteja, kas tika 
izveidotas novembrī neilgi pēc 
“Likums un taisnīgums” uzvaras 
vēlēšanās.

Pasaulē

Saeimā ir pabijis “kara rēgs”
Likumdošanas grozījumu pa-
keti “kara gadījumam” parla-
ments pieņēma vienbalsīgi, 
savukārt Holokaustā bojā-
gājušo īpašumu atgriešanas 
jautājumā bija arī tie, kas bal-
soja pret.

Saeimas ziemas sesija 
beigsies tikai 21. martā, taču 
rodas iespaids, ka pavasara 
brīvdienas parlamentā jau sā-
kušās. Spriežot pēc visa, Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
ieilgušās slimības dēļ parlamen-
ta dienas kārtība lielākoties tiek 
veidota no šķietami mazsvarī-
giem “tehniskiem” jautājumiem, 
kas neizraisīs polemiku ne Jē-
kaba ielā, ne no prezidenta pils 
puses, ko prezidents izsludinās 
automātiski. Taču nebūt ne visus 
jautājumus var atlikt bezgalīgi. 
Tāpēc kārtējās parlamenta sē-
des rezultātus var īsumā rakstu-
rot ar pazīstamo teicienu “vēstu-
re neko nemāca”. 

Galvenie jautājumi bija divi – 
likumdošanas grozījumu pakete, 
kas paplašina Latvijas preziden-
ta pilnvaras ārkārtas stāvokļa vai 
kara laikā un piecu ēku (Rīgā un 
ne tikai) atdošanu Rīgas ebreju 
kopienai, jo kādreizējie to saim-
nieki tika nonāvēti nacistu veik-
tās Latvijas un ārzemju ebreju 
masveida iznīcināšanas, t.i., Ho-
lokausta, laikā.

Līdz ar to valsts kara kon-
frontācijas iespēja tagad nu ir 
noteikta likumdošanā. Kārlis 
Ulmanis būtu apmierināts ar sa-
viem pēctečiem – gandrīz vien-
balsīgi (balsu “pret” nav bijis) 
tika pieņemti grozījumi Nacionā-
lās drošības likumā, Ministru ka-
bineta iekārtas likumā un Nacio-
nālo bruņoto spēku likumā. Lūk, 
daži no šiem grozījumiem. Mi-
nistru kabineta sēdes un lēmumi 
būs tiesīgi, ja kopā sapulcēsies 
vismaz 4 cilvēki – premjers un 
trīs ministri. Ārēja apdraudēju-
ma gadījumā Nacionālie bruņo-
tie spēki varēs uzsākt bruņotu 
pretošanos patstāvīgi, tas ir, bez 
virspavēlnieka pavēles. Ja pre-
zidents uzskata, ka valdība nav 

rīcībspējīga, vara pār armiju pār-
iet viņa rokās. Savukārt ierēdņi 
nedrīkst padoties gūstā – viņiem 
ir pienākums izrādīt pretošanos, 
ja noticis iebrukums no ārpuses 
vai ir skarta valsts konstitucionā-
lā iekārta.  

Taču parlamenta mēģinā-
jums atdot “kara parādu” un izlī-
dzināt vainu pret nevainīgo kara 
upuru piemiņu netika uztverts 
tik vienprātīgi. Jautājumu par to, 
lai atdotu “vācu laikos” kopā ar 
mantiniekiem bojāgājušo Lat-
vijas ebreju īpašumu, nespēja 
atrisināt vairāku gadu garumā. 
Latvijas ebreju kopiena bija sa-
šutumā par to, ka noslepkavo-
to mantu lieto valsts, savukārt 
likumdevēji izteica mājienus, 
ka pašreizējā kopiena diez vai 
būtu atzīstama par pirmskara 
kopienas pēcteci, kas bija fiziski 
iznīcināta... Tāds, lūk, mēdz būt 
likumdevēju cinisms.

Rezultātā no vairāk nekā 
trīssimt nekustamajiem īpašu-
miem – no mājām līdz sinago-
gām –, kas, iespējams, ir jāatdod 
atpakaļ, pagaidām ir vienošanās 
atdot tikai piecas ēkas: trīs Rīgā 
un pa vienai Jūrmalā un Kanda-
vā.

Nebūt ne visi deputāti at-
balstīja šo lēmumu, kas no pirmā 
acu uzmetiena šķiet loģisks un 
dabisks. Nacionālās apvienības 
frakcija balsoja pret to. Ultrala-
bējo nostādni paskaidroja parla-
mentārietis Aleksandrs Kiršteins, 
kas tribīnē kāpa divas reizes. 
Viņš pastāstīja, ka dažādas Rī-
gas ebreju kopienas sabiedris-
kās apvienības strīdās un pat 
tiesājas savā starpā, un kopie-
nas līdera, bankas līdzīpašnie-
ka, Arkādija Suharenko bizness 
varētu būt saistīts ar šaubīgiem 
starptautiskiem darījumiem...

Tikai vienu deklarāciju šajā 
dienā parlaments nepieņēma: 
solījumu pielikt visas pūles, lai 
kara ārprāts, kas izraisīja miljo-
niem upuru, nekad vairs neat-
kārtotos. Tam Latvijas Saeimai 
pietrūka politiskās gribas.

Darja ŽDANOVA

Mūžam dzīvie arodi

Tāpat kā pirms simts gadiem...                                                                   Alekseja GONČAROVA foto

Aglonas senioru biedrība reģionālās 
pensionāru apvienības sastāvā

2016. gada sākumā Aglonā 
nodibinātā biedrība “Aglonas 
novada senioru biedrība” tika 
uzņemta “Latgales reģionā-
lās pensionāru apvienības” 
sastāvā, portālā aglona.lv 
paziņoja Irēna Valaine, biedrī-
bas “Aglonas novada senioru 
biedrība” priekšsēdētāja.

Februārī Rēzeknē norisi-
nājās biedrības padomes sēde, 
uz kuru tika aicināti arī Aglonas 
senioru biedrības pārstāvji. Dar-
ba kārtībā tika apspriesti dažādi 
jautājumi: par grozījumiem liku-

mā “Par valsts pensijām”, par 
Latgales novada senioru XV 
jubilejas festivāla un tautas daiļ-
amata meistaru darbu izstādes 
sagatavošanu Aglonā. Klāteso-
šie noklausījās Janīnas Ancānes 
(Vārkavas novada pensionāru 
apvienības vadītāja) ziņojumu 
par Konsultatīvās senioru pado-
mes darbu Labklājības ministrijā. 
Padomes sēdē Balvu, Līvānu, 
Krāslavas un Rēzeknes pensio-
nāru biedrību vadītāji dalījās ar 
klātesošajiem darba pieredzē.
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Lielas bēdas ir mums līdzās 
Demisionējusī Latvijas valdī-
ba prezentēja ziņojumu par 
nacionālo drošību. No šī do-
kumenta izriet, ka par galve-
no draudu valstij tiek uzskatīti 
narkomāni. No šī satraucošā 
vēstījuma ir skaidrs, ka pēdē-
jā gada laikā strauji pieaudzis 
to noziegumu skaits, kas ir 
saistīti ar narkotisko vielu iz-
platīšanu un lietošanu. 

Valdības ziņojumā par nacio-
nālo drošību ir uzsvērts, ka mūsu 
republika narkobaroniem ir kļu-
vusi par pārkraušanas bāzi, kur 
ir organizēta aizliegto preparātu 
transportēšana, un ne tikai no 
austrumiem uz rietumiem. Dau-
dzi Latvijas iedzīvotāji ir iesais-
tīti arī kokaīna kontrabandās no 
Latīņamerikas valstīm uz Eiropu. 
Pēdējā laikā Latvijā narkotikas 
sākuši pārdot internetā un piegā-
dāt pa pastu. 

Valsts policijas atskaites 
sapulcē priekšnieks Ints Ķuzis 
paziņoja, ka noziedzīgo darbī-
bu, kas saistītas ar narkotisko 
līdzekļu nelegālu apgrozījumu, ir 
kļuvis par 817 vairāk. Pagājušajā 
gadā tika reģistrēti 3613 tādi no-
ziegumi. 1562 no tiem ir saistīti ar 
narkotisko un psihotropo vielu ie-
gādāšanos un glabāšanu nelielā 
daudzumā, bet 619 - ar narkotiku 
kontrabandu.  

Valsts policijas Galvenās kri-
minālpolicijas pārvaldes priekš-
nieks Andrejs Grišins paziņoja, 
ka Latvijas melnajā tirgū pagā-
jušajā gadā pirmajā pozīcijā pār-
liecinoši ierindojās marihuāna. 
Tālāk seko metamfetamīns un 
psihoaktīvie medikamenti, kas 
ir īpaši populāri cietumos. Viņš 
uzsvēra, ka gada laikā policijai 
izdevās likvidēt divas laboratori-
jas, kas ražoja metamfetamīnu, 
un dažas lielas plantācijas, kur 
audzēja kanabi. Pēc A.Grišina 
vārdiem, par populārāko narko-
tisko un psihotropo vielu pārsūtī-
šanas veidu ir kļuvis kurjerpasts.  

Viņš atzina, ka policija nav 
vienīgā instance, kas cīnās ar 
narkotiku nelegālo apgrozījumu. 
Ar to nodarbojas arī Muitas po-
licijas pārvalde, Robežsardze un 
citas struktūras. Kā jau iepriekš 
rakstīja “Ezerzeme”, narkotiskās 
vielas saturošo kaņepju audzē-
šana tika novērsta arī mūsu no-
vadu teritorijā. 

Atbilstoši statistikas datiem, 
Latvijā katrs piektais pusaudzis 
kaut reizi ir pamēģinājis lietot 
narkotikas. Arī narkomāni ar stā-
žu mūsu valstī nebūt nav tikai 
ārzemnieki. Kā piemēru var mi-
nēt kādu ziņu no kriminālhroni-
kas. Rīgā, Brīvības ielā, policisti 
aizturēja 1976. g. dzim. vīrieti, 
pie kura atrada 12 gramus met- 
amfetamīna. Policijas iecirknī 
noskaidrojās, ka vīrietis ir jau 14 
reizes tiesāts par narkotikām un 
zādzībām. Ir ierosināta krimināl-
lieta. Aizturētais ir apcietināts. 
Viņam draud brīvības atņemša-
na uz laiku no 5 līdz 15 gadiem. 

Šis noziegumu veids jau 
sen pārcēlies no galvaspilsētas 
uz mazpilsētām. Pašlaik ir ap-
kopots daudz dažādas informā-
cijas par pusaudžu un jauniešu 
narkomāniju, kas atstāj ietekmi 
uz visu sabiedrību. Konceptuā-
las kļūdas un nepareizas darba 
metodes palielina materiālos 
izdevumus, arī profilaktiskajiem 
pasākumiem ir zemi rezultāti. 
Ja kļūdas netiks novērstas, tad 

mūsu jaunākās paaudzes narko-
tizācijas risks arvien pieaugs. 

Analizējot pieredzi un atklā-
jot pretrunas saistībā ar izprat-
ni par psiholoģisko atkarību no 
narkotiskajām vielām, var pa-
līdzēt daudziem ieinteresētiem 
cilvēkiem, kas vēlas cīnīties ar 
narkomānijas izplatīšanu pusau-
džu un jauniešu vidū. Šī problē-
ma izsauc vislielāko satraukumu 
mūsu sabiedrībā. Tuvojošās 
bēdas daudz vieglāk ir novērst, 
tāpēc mēs nolēmām uzaicināt 
uz atklātu sarunu pieredzējušo 
sociālo pedagoģi Žannu Droz-
dovsku. 

- Vai arī Krāslava ir riska 
zonā? 

- Protams. Galvaspilsētas 
kriminālā “servisa” ietekme jau 
sen sniedzas pāri Rīgas robe-
žām un nonāk līdz mūsu valsts 
austrumu nomalēm. Dažādi zāļu 
un ķīmiskas izcelsmes vielu 
smēķējamie maisījumi vairs nav 
deficīts, pašlaik viena deva vidēji 
maksā aptuveni piecus eiro. Tur-
klāt “kāsi” apķērīgi jaunieši laiž 
pa riņķi. Un vienas devas pietiek 
veselai kompānijai. Visekono-
miskākais variants – laist pa riņķi 
ielocītu tukšu plastmasas pudeli 
ar kādu augu maisījumu, un par 
to, ka apšaubāmas kvalitātes 
narkotiskās vielas ir viegli pieeja-
mas mūsu bērniem, varam pat 
nešaubīties. Visbiežāk pusaudži 
pirmo reizi pamēģina narkotikas 
savā kompānijā, kurā var nokļūt 
arī zēni un meitenes no labvēlī-
gām ģimenēm. Vienus spert tik 
bīstamu un riskantu soli pamu-
dina jauniešu maksimālisms - es 
arī varu būt viens no biezajiem! 
Citi it kā cīnās ar nepilnvērtības 
kompleksu, bet trešie mēģina 
bēgt no personiskajām un ģime-
nes problēmām. 

Ļoti svarīgi ņemt vērā so-
ciālo komponenti. Visbiežāk 
narkotiku astoņkāja taustekļos 
nonāk bērni no problemātiskām 
ģimenēm. Mūsu nabadzīgajā 
Latgalē par sociāli nestabilu var 
uzskatīt katru trešo ģimeni. Ne-
reti pusaudžu problēmas rodas 
pēc vecāku šķiršanās, kā arī 
nepilnajās ģimenēs: vientuļas 
mātes ir visai izplatīta parādība. 
Itin bieži viens, bet reizēm arī 
abi vecāki ir spiesti strādāt tālu 
no mājām, atstājot savus bērnus 
tuvāko radinieku apgādībā. Kas 
tur ko slēpt, ir arī tādas ģime-
nes, kurās paši vecāki cieš no 
dažādām atkarībām, jo spirtotie 
dzērieni pašlaik ir pieejami par 
visai lētu naudu – dzer, cik gri-
bi. Ēdamajam naudas nav, bet 
izklaidēm vienmēr var atrast. 
Citāts no dzīves: “Nebija naudas 
maizei, sāka dzert”. Un, kad trīs-
padsmit-piecpadsmit gadu veci 
pusaudži paliek bez vecāku uz-
raudzības... Savus viltīgos tīklus 
iela izmet visu diennakti. 

Visbīstamākie jauniešu ne-
tikumi ir alus alkoholisms un at-
karība no narkotikām. “Interešu 
pulciņi” rodas stihiski, bet par 
regulāru pusaudžu tusiņu vietu 
kļūst pagrabi, bēniņi, māju ieejas, 
pamestas ēkas. 

- Un nekur tālu nav jāiet, 
pietiek paskatīties uz bijušās 
viesnīcas pamesto ēku vai uz 
jauniešu iecienītajām vietām 
pie dabas krūts. 

- Pieraduši pie šāda veida 
laika pavadīšanas, jaunākās pa-
audzes pārstāvji, kas meklē mo-
dernākus brīvā laika pavadīšanas 

variantus no pirm-
dienas līdz treš-
dienai apspriež 
to, “kā ir bijis” un 
plāno jaunus pie-
dzīvojumus nedē-
ļas noslēgumam. 
Protams, katrā 
kompānijā ir sa-
vas autoritātes. 
Bet, domājot par 
psihotropo vielu 
bīstamību, ir jā-
saprot, ka mūs-
dienās ir zināmas 
tādas narkotikas, 
pie kurām cilvēks 
pierod jau no pir-
mās devas! 

- Nelaimi, 
kas vēl nav no-
tikusi, ir vieglāk 
novērst. Ko jūs 
varētu ieteikt 
tiem pieauguša-
jiem, kuri ir uz-
ņēmušies pastā-
vīgu vai pagaidu audzinātāju 
lomu un atbildību? 

- Liela uzmanība ir jāpievērš 
pusaudžu uzvedībai. Pirmais sa-
traucošais simptoms – situācija, 
kad dēlam, meitai, krustdēlam, 
krustmeitai vai mazbērniem ir 
strauji mainījies draugu loks, un 
viņi nesteidzas iepazīstināt ar 
tiem savus tuviniekus.  

Tad uzmanība jāpievērš 
acīmredzamām dīvainībām, kas 
visbiežāk izpaužas kā noslēgtī-
ba. Noslēpumaini zvani, mēģinā-
jumi iziet no mājām bez atļaujas 
un neko nepaskaidrojot. Bet, ja 
pusaudži pazūd uz veselu nakti 
un nav zināms, kur viņi nakšņo, 
tad tas liecina par to, ka ir ie-
mesls nopietnam satraukumam. 

Itin bieži atkarība no nar-
kotiskajām vielām ir saistīta ar 
pārlieku lielu aizraušanos ar da-
torspēlēm, kurās pārsvarā ir tikai 
jāšauj un jānogalina. Vecākiem 
ir jāsāk aizdomāties, ja bērns 
sistemātiski pieprasa no viņiem 
naudu, minot dažādus iemeslus. 
Ja jūsu atvase regulāri zaudē 
mobilo telefonu, ja no dzīvok-
ļa pēkšņi pazūd nauda un citas 
mantas, tas liecina par to, ka ir 
pienākušas lielas bēdas. 

- Kādā laika posmā bērns 
pierod pie narkotikām? 

- Galvenā pusaudžu kļūda 
ir saistīta ar viņu pārliecību, ka 
pamēģināt narkotikas – tas nav 
ne kaitīgi, ne bīstami. Atkarība 
no narkotikām rodas pakāpenis-
ki un neviļus. Viena deva mēne-
sī pakāpeniski pāraug par ikne-
dēļas un pēc tam – par dienas 
devu. Tradicionāls mierinājums 
- uzpīpēšu un atmetīšu - taisns 
ceļš uz neārstējamu slimību, kad 
no vieglām narkotikām pusau-
dzis pāriet pie smagajām. Pilnī-
ga atkarība sākas jau pēc da-
žiem mēnešiem. 

Hroniska reibuma stāvoklī 
pusaudzis var izlikties, ka ap-
meklē skolu, tikai viņa domas 
būs tālu prom no mācību pro-
cesa. Protams, pedagogi ievēro 
straujas pārmaiņas narkomānu 
uzvedībā, taču ne vienmēr atklā-
tas sarunas aci pret aci sasniedz 
izvirzīto audzināšanas mērķi. 
Daži kategoriski noliedz savu at-
karību no narkotikām, citi slēpjas 
aiz dežūrfrāzēm: “Kāpēc jūs uz-
traucaties, es taču nedaru neko 
sliktu. Nu, uzpīpēju pāris reižu, 
gribēšu – atmetīšu...” Nopietnā-
kajos gadījumos reizēm palīdz 

Jaunā laika izaicinājumi “Mīlestības pasaule 
un es tajā”
Mīlot, tāpat kā domājot, 
cilvēks jūt, ka ir dzīvs. 
2016. gada 16. februārī 
Aglonas bērnu un jaunie-
šu brīvā laika pavadīša-
nas centrā “Strops” Ag-
lonas novada jauniešiem 
tika organizēts mīlas dze-
jas un mīlas dziesmu fes-
tivāls “Mīlestības pasaule 
un es tajā”.

Festivāls Aglonas bērnu 
un jauniešu brīvā laika pava-
dīšanas centrā “Strops” sa-
darbībā ar novada izglītības 
darba speciālisti interešu izglī-
tības jomā tiek organizēts jau 
ceturto reizi un ir iemantojis 
popularitāti. Šogad tajā pie-
dalījās 47 dalībnieki no Priež-
malas pamatskolas, Aglonas 
vidusskolas, Aglonas Katoļu 
ģimnāzijas, Aglonas internātvi-
dusskolas un Aglonas BJBLPC 
“Strops”.

Mīlestība runā visās va-
lodās un tai ir dažādi izpaus-
mes veidi. Festivāla dalībnie-
ku priekšnesumos izskanēja 
mīlas dzeja gan latviešu, gan 
krievu valodā. Tika dziedātas 
skanīgas dziesmas latviešu, 
krievu un angļu valodās gan in-
dividuālo izpildītāju sniegumā, 
gan ansambļu, gan duetu snie-
gumā. Visus klātesošos prie-
cēja ģitāristu sniegums. Teātra 
studija skatītājus iepriecināja 
ar muzikālu mīlas stāstu. Fes-
tivāla gaitā visus sajūsmināja 
dejotāju sniegums krāšņajos 
tērpos.

Festivāls “Mīlestības pa-
saule un es tajā” ir kā apstāša-
nās no ikdienas lielā skrējiena, 
lai apliecinātu mīlestību, uzma-
nību un sirsnību vienam pret 
otru. Mīlestība ir ļoti ietilpīga, jo 
vairāk tajā dalāmies, jo vairāk 
tās atliek.

Paldies visiem dalībnie-
kiem un pedagogiem par fes-
tivālā radīto sirsnību un prie-
ku!

 

Lolita KAĻĀNE, 
Aglonas BJBLPC “Strops” 
vadītāja, novada izglītības 
darba speciāliste interešu 

izglītības jomā 
(www.aglona.lv)

psihologu un speciālistu-medi-
ķu konsultācijas, bet arī vecāki 
uzvedas dažādi. Reālajā dzīvē 
tādi pusaudži ar lielām grūtībām 
iegūst pamatizglītību, bet tālāk... 
Ir zināmi gadījumi, kad jauno 
narkomānu vecāki apvienojas, 
lai uzsāktu kopīgu cīņu. Diemžēl 
tikai dažus jauniešus izdodas iz-
glābt no jaunāko laiku ļaunākās 
kaites, un man ir zināmi tikai divi 
rehabilitācijas centri, kuros tiek 
izstrādātas jauno narkomānu 
ārstēšanas metodikas. Pilnīga 
izārstēšanās praktiski nav ie-
spējama. Narkomāns ar astoņu 
gadu narkotiku lietošanas stāžu, 
kurš nolēmis atgriezties pie nor-
mālas dzīves, reiz atzinās: “Pa-
gaidām turos, bet es katru dienu 
domāju par narkotikām.” 

- Kādu padomu jūs dotu 
vecākiem mūsu sarunas no-
slēgumā? 

- Ļoti liela uzmanība ir jā-
pievērš bērnu uzvedībai. Biežāk 
ir jābūt kopā ar viņiem, aicināt 
uz atklātu dialogu un nebaidīties 
runāt ar viņiem par narkomānijas 
nāvīgo risku. Izmantojiet visas 
daudzveidīgās attīstības iespē-
jas kultūras vai sporta jomā, kas 
tiek piedāvātas Krāslavā - tautas, 
balles un modernās dejas, bas-
ketbols, volejbols, futbols, au-
tosports, mākslas fotogrāfija un 
tēlotājmāksla. Mazāk ir jāsēž pie 
datora! 

Nelaimi, kas vēl nav notikusi, 
ir vieglāk novērst.  

Aleksejs GONČAROVS 

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
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Kultūru sadraudzības festivāls
Piektdien, 26. februārī, Krās- 
lavas kultūras namā krāšņi 
izskanēja biedrības Ģimenes  
atbalsta  centrs “Atvērtība” 
rīkotais “Mazākumtautību un 
latviešu kultūras  sadraudzī-
bas festivāls”. Pasākums tika 
organizēts projekta “Vienā lai-
vā esot, kopā jāairē!”  ietvaros. 

Kultūras nama foajē apmek-
lētājus sagaidīja projekta dalīb-
nieku radošo darbnīcu darbu iz-
stāde un tirdziņš.

Festivālu atklāja biedrī-
bas  “Ģimenes  atbalsta  centrs 
“Atvērtība”” valdes priekšsēdētā-
ja Raisa Vagale. Svinīgi tika aiz-
degtas sveces projekta nosauku-
mu simbolizējošā svečturī – laivā. 

Klātesošos uzrunāja Krāsla-
vas novada deputāts, kultūras 
darba speciālists un Latvijas Poļu 
savienības Krāslavas nodaļas 
“Strumeņ” vadītājs Jāzeps Dob-
kevičs, izsakot pateicību projekta 
radošajai komandai, dalībnie-

kiem un visiem klātesošajiem par 
ieguldījumu sadraudzības veici-
nāšanā, vienotas sabiedrības, 
ar izpratni par latviešu tautas un 
cittautiešu kultūru un tradīcijām, 
veidošanu Krāslavas novadā.

Projekta rezultātu novērtē-
jumu sniedza projekta vadītāja 
Terēze Brazeviča, atzīmējot, ka 
projekts tika realizēts veiksmīgi, 
visi iecerētie projekta mērķi kopu-
mā sasniegti.

Pēc projekta rezultātu novēr-
tējuma Krāslavas, Dagdas un Ag-
lonas novadu biedrību pārstāvji, 
mazākumtautību radošie kolektī-
vi un latviešu tautas folkloras ko-
pas sniedza spilgtu sadraudzības 
aktivitāšu piemēru, vienojoties 
skaistā koncertā.

Pasākuma noslēgumā kolek-
tīvu vadītājiem tika izteiktas pa-
teicības par atsaucību un aktīvu 
līdzdalību sadraudzības festivālā.

Iveta LEIKUMA

Dagdas novadā
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
        no 1. aprīļa nodrošinās SIA “Clean R”

Sadzīves atkritumu izvešanu 
no š.g. 1. aprīļa Dagdas novadā 
nodrošinās SIA “Clean R”, pazi-
ņoja portāls www.dagda.lv. Maksa 
par sadzīves atkritumu izvešanu 
būs 14.41 eiro par m³, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, un 
tas ir par 5 eiro mazāk kā līdz šim.

Sadzīves atkritumu izveša-
nas tiesības “Clean R” ieguvis 
iepirkuma rezultātā un no attiecī-
gā datuma “Clean R” ir vienīgais 
uzņēmums, kas ir tiesīgs novadā 
nodrošināt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu.

 Dagdas iedzīvotāji aicinā-
ti jau šobrīd pārslēgt līgumu ar 
jauno pakalpojuma sniedzēju, lai 
nodrošinātu pakalpojuma nepār-
trauktību. Iedzīvotāji un juridiskās 
personas aicinātas slēgt līgumus 
savlaicīgi – ne vēlāk kā līdz 18. 
martam.

Jautājumu un ierosinājumu 
gadījumā Clean R aicina iedzīvo-
tājus zvanīt 67111001 vai rakstīt 
uz kc@cleanr.lv.

Līgumu slēgšanas grafiks ir 
pieejams Dagdas novada mājas-
lapā. Lai nodrošinātu ērtu līguma 

pārslēgšanu, “Clean R” pārstāvji 
norādītajās iestādēs piedāvās 
slēgt atkritumu apsaimniekošanas 
līgumus, konsultēs par konteinera 
tilpumu, informēs par pašvaldības 
noteikto atkritumu izvešanas bie-
žumu, kā arī atbildēs uz citiem ar 
pakalpojumiem saistītajiem jautā-
jumiem.

 Aizpildīt un parakstīt līgumu 
varēs Dagdas novada pašvaldībā 
un visās pagastu pārvaldēs. 

Tāpat līgumu iespējams slēgt, 
ierodoties SIA “Clean R” birojā – 
Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10 un 
Rīgā, Vietalvas ielā 5, bet interneta 
lietotāji – iedzīvotāji un juridiskās 
personas līgumu var izdrukāt no 
interneta vietnes www.cleanr.lv un 
parakstītu nosūtīt pa pastu.

Minimālais sadzīves atkri-
tumu izvešanas biežums, ko no-
teikusi pašvaldība un ko atļauts 
ierakstīt pakalpojumu līgumā, ja 
vien klients nevēlas biežāku pa-
kalpojuma saņemšanu, privātmā-
ju teritorijās un ārpus pilsētas, ir 
ne retāk kā 1 reizi mēnesī, pilsētā, 
izņemot privātmāju iedzīvotājus,  
ne retāk kā 1 reizi nedēļā.

Visā Latvijā notiek Notāru dienas
 Notāru dienu ietvaros ie-
dzīvotāji var saņemt bez-
maksas juridiskās konsul-
tācijas 

Vakar un šodien jau 11. 
gadu pēc kārtas visā Latvijā 
norisinās Latvijas Zvērinātu no-
tāru padomes (LZNP) rīkotās 
Notāru dienas. Divu dienu lai-
kā ikvienam ir iespēja vērsties 
kādā no 108 notāru birojiem 29 
Latvijas pilsētās un bez mak-
sas saņemt zvērinātu notāru 
konsultācijas par dažādiem ju-
ridiskiem jautājumiem. Šogad 
Notāru dienu laikā īpaša uzma-
nība tiek pievērsta tiesiskajai 
drošībai darījumos ar nekusta-
mo īpašumu. 

Kā ierasts, Notāru dienās 
notāri priekšplānā izvirza jau-
tājumus, kas visvairāk atbilst tā 
brīža aktualitātēm sabiedrībā. 
Latvijā spēkā esošā likumdo-
šana, kas regulē nekustamā 
īpašuma darījumu procesu, 
diemžēl ir nepilnīga un sniedz 
iespēju veikt vērienīgus krāp-
niecības gadījumus. To aplie-
cina arvien jauni notikumi un 
nesenā pieredze, kad krāpnie-
kiem izdevies izkrāpt manto-
tu īpašumu, jo pašlaik likumā 

noteiktā kārtība rada iespēju 
Zemesgrāmatā reģistrēt darī-
jumu, izmantojot viltotus doku-
mentus.

Tāpēc šogad Notāru dienu 
bezmaksas konsultācijās zvēri-
nāti notāri iedzīvotājiem palīdz 
izvērtēt būtiskākos riskus, kam 
jāpievērš uzmanība, darījumos 
ar nekustamo īpašumu. Tāpat 
tiks sniegti padomi, kā izvai-
rīties no problēmsituācijām, 
pērkot, pārdodot vai mantojot 
īpašumu. 

“Jautājumi un darījumi, kas 
saistīti ar mājokļa iegādi vai 
pārdošanu, bieži vien ir vie-
ni no nozīmīgākajiem cilvēka 
dzīvē, tomēr dažkārt ganda-
rījumu par veiksmīgi noslēgtu 
vienošanos aizēno negaidīti 
sarežģījumi. Īpaši nepatīkami 
tas var izvērsties situācijās, 
kad paši savas neapdomības 
vai nezināšanas dēļ esam ra-
dījuši krāpniekiem iespēju iz-
krāpt mums piederošu īpašu-
mu. Informēt iedzīvotājus un 
skaidrot nekustamo īpašumu 
darījumu būtiskākos aspektus, 
tajā skaitā arī riskus, ir Notāru 
dienu mērķis šogad, un notāru 
konsultācijas visā Latvijā šīs 

divas dienas ir pieejamas bez 
maksas,” stāsta Latvijas Zvēri-
nātu notāru padomes rīkotājdi-
rektore Vija Piziča.

Konsultāciju iespējas: 
•	Notāru birojos visā Latvijā 

1. martā no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 16.00 (adreses pieeja-
mas ej.uz/notaruadreses)

•	Notāru dienu birojā tirdzniecī-
bas parkā Alfa, Rīgā no plkst. 
14.00 līdz 20.00 (1. stāvā pie 
Informācijas centra)

•	Uzdodot jautājumus Skype 
(lietotājvārds: Notaru_dienas) 

•	Sūtot jautājumus Twitter @
NotaruDienas
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Mazbērnu dāvana vecmāmiņām 
Tradīcijas ir ļoti dažādas: patī-
kamas, sarežģītas, jau nove-
cojušas un jaunas... Tradīcija 
aicināt skolēnu vecmāmiņas 
uz koncertu “Varavīksnes” 
vidusskolā ir diezgan jauna. 
Taču jau tagad ar lielu pārlie-
cību var teikt, ka šī tradīcija 
pastāvēs vēl ilgu laiku, jo tā 
sniedz daudz prieka gan vec-
māmiņām, gan viņu mazbēr-
niem, varavīkšņainās skolas 
audzēkņiem. 

Šogad koncerts notika 19. 
februārī, sākumklašu skolēni 
parādīja savus neparastos ta-
lantus: viņi ne tikai 
dziedāja, dekla-
mēja, dejoja un 
demonstrēja savus 
labākos klipus, bet 
arī uzstājās vakara 
vadītāju lomā šajā 
spilgtajā, jautrajā 
un sirsnīgajā pa-
sākumā. Koncertā 
ar saviem priekš-
nesumiem pieda-
lījās “Varavīksnes” 
sākumskolas labā-
kie vokālisti un an-
sambļi, Nadeždas 
Tadello un Ritas 
Andrejevas au-
dzēkņi. Deju pāris, 
kas aktīvi apgūst 
balles deju mākslu 

Aleksandra Boginiča skolā, tika 
sagaidīts ar vētrainiem aplau-
siem. Daniila Panteļejenko un 
Ņikitas Troščenko vokālais duets 
uzstājās divas reizes, un abas 
reizes publika viņus uzņēma ļoti 
silti. Bet Artēmijs Kozačuks, kurš 
gan spēlēja akordeonu, gan pats 
izpildīja dziesmu “Atbalss”, vien-
kārši savaldzināja visus klāteso-
šos. 

Ikviena bērna uznācienu uz 
skatuves pavadīja silts atbalsts 
no klātesošo puses - vecmāmi-
ņas labprāt klausījās un skatījās 
uz saviem un svešiem mazbēr-
niem. 

Vakara vadītāji neskopojās 
ar komplimentiem, kas tika adre-
sēti svinību galvenajām vaininie-
cēm - vecmāmiņām, taču neaiz-
mirsa arī par vectētiņiem, kuriem 
bija veltīta dziesma Anastasijas 
Vanagas izpildījumā.

Koncerta programmā tika 
paredzēti ne tikai klasiskie nu-
muri, organizatori un pasākuma 
vadītāji darīja visu, lai publika 
negarlaikotos arī paužu laikā, 
un izklaidēja to, piedāvājot vik-

torīnas, mīklas 
un kuriozus 
matemāt ikas 
uzdevumus.  

Par iespai-
dīgu pasāku-
ma noslēgumu 

kļuva dziesma, 
ko izpildīja visi 
koncerta dalīb-
nieki un uzaici-
nātās vecmāmi-
ņas. Dziesmas 
teksts ir labi 
zināms visiem, 
bet tās vārdi - 
ļoti saprotami 
un piemēroti 
šiem skaista-
jiem svētkiem. 

Tā bija “Dziesmiņa par labu ga-
rastāvokli” no vecmāmiņu bērnī-
bas pārsteidzoši pozitīvās filmas 
“Karnevāla nakts”.

Visi klātesošie varēja re-
dzēt, ka šī koncerta dalībnieki 

ļoti uztraucās, un arī to, ka viņi 
uzstājās ar vislielāko prieku, jo 
ļoti gribēja patikt savām vecmā-
miņām. 

Tradicionālo vecmāmiņām 
veltīto koncertu galvenā organi-
zatore, iedvesmotāja un režisore 
– Anžela Semjonova - jau trešo 
gadu pēc kārtas starptautiskās 
sieviešu dienas priekšvakarā 
nodarbojas ar šī sirsnīgā pasā-
kuma organizēšanu. Ļoti patīka-
mi, ka vecmāmiņas netiks aiz-
mirstas arī nākotnē. Katrs gads 
papildina šo skaisto tradīciju ar 
kaut ko jaunu, skaistu un neaiz-
mirstamu! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Slēpotāju diena Krāslavā
27. februārī biedrība SPOR-

TISTS organizēja slēpotāju die-
nu, kuras ietvaros slēpot gribētāji 
sacentās savā strapā dažādās 
distnaču slēpošanas distancēs, 
sākot no 1 km līdz 5 km.  

Visjaunākie sacentās 1 km 
garā distancē. Meiteņu vidū 1. 
vietā Evija Radivinska, 2. vietā 
Martīne Djatkoviča un 3. vietā 
Marija Tumaševiča. Savukārt 
zēniem 1. vietu ieguva Guntars 
Vorslovs. Arī vēl viena dalībnieku 
grupa sacentās savā starpā šāda 
garuma distancē. Tajā 1. vietā 

Patrīcija Kovaļevska, 2. vietā 
Jurģita Rima un 3. vietā Viktorija 
Rutkovska.

Toties 1,5 km garā distan-
cē 1. vietā Līga Volka, 2. vietā 
Samanta Ogorelova un 3. vietā 
Anastasija Petunova, bet zēniem 
šajā distancē 1. vietā Mārtiņš Ve-
celis, 2. vietā Artūrs Semjonovs 
un 3. vietā Rihards Lisenoks.

2 km garā distancē 1.vietā 
Rolands Bebrišs un 2. vietā Jē-
kabs Guba.

Savukārt 3 km distancē uz-
varu katra savā grupā svinēja 

Ieva Skerškāne, Sņežana Je-
gorčenko un Sņežana Petroviča. 
Šajā distancē zēniem uzvaru ie-
guva Artēmijs Ivanovs.  

5 km distancē sacentās jau-
nieši, kuru vidū 1. vietā Ojārs Va-
nags, 2. vietā Justīns Stivriņš un 
3. vietā Emīls Stivriņš. 

Paldies visiem slēpotājiem 
un vecākiem par radīto svētku 
atmosfēru! 

Diāna Vanaga, 
biedrība SPORTISTS

Ingas PUDNIKAS foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Dzimis Eiropā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.30, 16.05 Mīlas jūra
10.35 Televeikala skatlogs Top-
Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā stu-
dija  11.20 Supernova 2016
13.40 Televeikala skatlogs Top-
Shop piedāvā
14.00 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
14.55 Televeikala skatlogs Top-
Shop piedāvā
15.10 Jaunie ārsti
18.00 Dienas ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto

21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un āt-
rums   22.45 Aculiecinieks
23.05 Nakts ziņas
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 V.I.P.
5.30 Vides fakti

LTV 7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi  6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.25 100 g kultūras. 
Personība
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 3
12.45 SeMS ceļo
13.50 Latvia Open 2014. Pa-

saules čempionāts jauniešiem 
un pieaugušjiem 10 dejās
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas  18.35 Punkti uz i
20.00 Kalnu patruļa 3
20.55 Izzināt Japānu
21.30 Brīnumainā Japāna
22.05 15 stāsti par jauno. 
22.50 Gvineja - Bisava
23.25 Laiks kļūt pieaugušam. 
Iniciācijas rituāli
1.15 LTV - 60

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.15 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.40, 2.15 Dzīves krustcelēs
10.40 Televeikala skatlogs

10.55 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Pazudusi Amazonē
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.25 Juvelieru klans
21.10 Vecie īgnie policisti
22.15 Mf. Rokijs 3   0.40 Nikita
4.40, 5.00 Karamba!
4.55 Programmas beigas
5.20 Bernards
5.40 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00, 18.00 Divarpus vīri 4

9.00, 15.40 Komisārs Reksis
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0 5
11.00 Nozieguma skelets 8
12.00, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi 3   14.00 Lācēna 
Pedingtona piedzīvojumi 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk
16.45 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20, 3.25 UgunsGrēks
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā 2
0.35 Nozieguma skelets 8
1.30 Čaļi ar bērniem 
1.50 CSI. Lasvegasa
5.00 Motīvs? 

TV3+
6.05, 17.50, 2.45 Māja 2

6.50 Madagaskaras pingvīni
7.40 Bada spēles 
9.50, 14.00 Comedy Batls 
10.55, 15.35 Comedy Women
11.55, 16.50 Tētuka meitiņas
13.00, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.20 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
23.05 Mf. Elīza Greivza

TV5
5.00, 0.05 Mūzika
7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 TV Shop
10.30 Mf. Maskava. Trīs staci-
jas.   13.40 Melnie kaķi 
17.30 Skaistule Ļaļa
18.30 Nemelo man
19.40 Bezdibenis. Seriāls.
21.40 Ārpus likuma
22.05 Svešais.Seriāls.

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 2. marts

1. martā Ir iemesls!
Laika periodā no 19.02.2016. līdz 
26.02.2016. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 44 notikumi.  Būtiskākie:
•	 24. februārī Krāslavas iecirknī tika saņemts pa-

ziņojums par to, ka nenoskaidrots autovadītājs 
Robežnieku ciemā iebrauca stabā un atstāja 
notikuma vietu, nevienam neziņojot. Pārbau-
des gaitā tika noskaidrota augšminētajā notiku-
mā iesaistīta persona - vietējais iedzīvotājs V., 
dzim. 1956.g. Atklājās, ka vīrietis vadīja auto-
mašīnu bez autovadītāja apliecības un pie tam 
lietoja alkoholu pēc ceļu satiksmes negadījuma. 
Cenšoties izvairīties no administratīvās atbildī-
bas, pārkāpējs iekļuva vēl lielākās nepatikša-
nās - par protokola nesastādīšanu piedāvājot 
policijas darbiniekiem kukuli 500 eiro apmērā, 
ar ko izdarīja noziedzīgu nodarījumu paredzētu 
Krimināllikuma 323.panta 1.daļā. 

•	 25. februārī Krāslavas iecirknī tika uzsākts 
kriminālproces atbilstoši Krimināllikuma 314.
panta 1.daļai - 2 personas lombardā realizēja 
zagtu datoru. Notiek izmeklēšana.

Pasaule ir iekārtota tā, ka skolēni ar 
savu talantu bieži vien pārspēj skolotājus. 
Īstenībā tā ir ikviena skolotāja galvenā 
misija - panākt, lai audzēkņi būtu mērķtie-
cīgi, neatlaidīgi, aizrautīgi, lai iegūtu panā-
kumus savā izvēlētajā profesijā un būtu 
laimīgi. Marku Šagalu pazīst visā pasau-
lē, viņa darbi rotā slavenākos muzejus, 
bet dažādās izsolēs cilvēki iegādājas viņa 
darbus par pasakainām summām. Viņa 
skolotāju Judeļu Penu zina tikai nedaudzi 
mākslas cienītāji. Iespējams, tikai Vitebs-
kas novadpētnieki un ebreju kultūras pazi-
nēji varēs atbildēt uz jautājumu - kas ir 
Judeļs Pens? 

Judeļs ir dzimis tagadējā Zarasu pilsē-
tā, lielā un nabadzīgā ebreju ģimenē... Cik 
daudz apbrīnojamu un pamācošu biogrāfi-
ju sākas ar šo frāzi? Maza pilsētiņa valsts 
nomalē, liela un nabadzīga ebreju ģimene, 
darbs jau agrā bērnībā, neatlaidīgums un 
nemitīgi centieni būt laimīgam. Šīs iezī-
mes bija raksturīgas daudziem simtiem 
citu izcilu mākslinieku, uzņēmēju, filozofu, 
rakstnieku biogrāfijām. Tāds bija Jude-
ļa Pena dzīves sākums. 4 gadu vecumā 
zēns palika bez tēva. Bija smagi, apkārt 
valdīja bads, un tad Penam jaunākajam 
sākās skolas gaitas... 

Ebreju reliģiozajās ģimenēs aizrauša-
nās ar zīmēšanu nekad netika atbalstīta. 
Stingrs aizliegums attēlot cilvēku portretus 
bija saistīts ar pirmo bausli, ko Moisejs 
saņēma Sinaja kalnā. Bauslis stingri aiz-
liedza pielūgt kādu citu, izņemot vienīgo 
Dievu, Pasaules Rādītāju. Bet kurš gan 
varētu to ieskaidrot vienkāršam zēnam, 
kurš tikai nesen pārkāpis skolas slieksni? 
Judeļam patika zīmēt, viņš attēloja savus 
klasesbiedrus, bet visbiežāk - skolotāju, 
jaunajam māksliniekam īpaši labi izde-
vās atspoguļot sava audzinātāja mīmikas 
īpatnības, kad viņš dusmīgi rāja slinkākos 
audzēkņus. Kad skolotājs ieraudzīja Pena 
darbus, nabaga bērns saņēma ar nūju pa 
rokām, jo tāds bija iedarbīgākais audzinā-
šanas līdzeklis tā laika ebreju reliģiozajās 
skolās. Tā arī turpinājās mācību process: 
rokas sāpēja, bet zīmējumu mazāk nepa-
lika. 

Mājās arī tāpat kā agrāk Judeļam atņē-
ma zīmuļus un papīru. Bet jaunajam 
talantam palīdzēja trūkums, kas valdīja 
ģimenē. Gatavojoties Purima svētkiem, 
Peni nolēma izgatavot dažus tarkšķus, 
kurus ebreji svētku dienā ņem līdzi uz 
sinagogu un izmanto, kad Esteres grā-
matas lasīšanas laikā tiek minēts Aša-
na, Persijas augstmaņa, vārds, jo viņš 
pavēlēja iznīcināt visus ebrejus. Tarkšķi 
bija paredzēti pārdošanai, un šajās die-
nās daudzas ģimenes vēlējās nopelnīt, 
tirgojot šos aksesuārus. Judeļs piedāvā-
ja ģimenei savus “pakalpojumus”: viņš 
izkrāsoja izstrādājumus ar spilgtiem orna-
mentiem, kas noteikti izcels Penu preci 
no kopējā tarkšķu klāsta. 

Tirgū Peni bija pirmie, kas izpārdeva 
savu preci. Pirmo reizi Judeļa dzīvē viņu 
paslavēja par mākslinieka talantu. 

Pēc mātes nāves Judeļa brāļi un māsas 
nolēma, ka jaunākajam ģimenes loceklim 
ir pienācis laiks pelnīt patstāvīgi. Zinot par 
viņa aizraušanos ar zīmēšanu, radinieki 

aizsūtīja 13-gadīgo mākslinieku uz Dvins-
ku (Daugavpili), lai viņš strādātu par krā-
sotāja palīgu. Zēns noformēja izkārtnes, 
bet visbiežāk krāsoja māju fasādes. Likte-
nis atveda viņu uz Pumpjansku, Dvinskas 
provinciālās bohēmas galveno pārstāv-
ju, mājām. Šeit viņš iepazinās ar Boruhu 
Giršoviču, Pēterburgas Mākslas akadē-
mijas studentu. Ieraudzījis Pena attēlus, 
students rekomendēja Judeļam kļūt par 
akadēmijas abiturientu, solot viņam panā-
kumus. Taču pastāvēja viena problēma - 
Pens praktiski nerunāja krieviski... 

Septiņu gadu garumā Pens strādāja par 
krāsotāju. Mācījās krievu valodu, nokārto-
ja eksāmenus par vidusskolas kursu. Par 
savu neatlaidīgumu viņš ieguva ne tikai 
apkārtējo cieņu, viņu par piemēru saviem 
bērniem minēja visas Dvinskas ebreju 
mammas, un tas bija ļoti nopietns rādītājs. 
Kad Judeļam bija 20 gadi, viņš nolēma 
doties uz impērijas galvaspilsētu, lai iestā-
tos Mākslas akadēmijā.  

Pirmais mēģinājums izrādījās neveiks-
mīgs. Neskatoties uz labvēlīgām atsauks-
mēm par iesniegtajiem darbiem, veiksmīgi 
nokārtot eksāmenus citos priekšmetos 
Judeļam neizdevās, nepietika ne tikai krie-
vu valodas zināšanu, bet arī citu iemaņu 
un prasmju. Neveiksmes nesalauza jau-
nieti, jo viņš jau bija iemācījies “turēt sitie-
nu”. Pens palika Pēterburgā. Sešus gadus 
viņš dzīvoja puslegāli: viņam nebija tiesību 
uzturēties galvaspilsētā. Ebreju jaunietim 
bija ļoti sarežģīta dzīve, ko ļoti apgrūtinā-
ja nepieciešamība maksāt “nodevas” sēt-
niekiem, sargiem un citiem cilvēkiem, kas 
pieraduši dzīvot, pieprasot kukuļus par to, 
ka neziņoja par kāda subjekta nelegālo 
uzturēšanos... Penam bija ne tikai daudz 
jāstrādā, bet arī jāvelta daudz laika izglī-
tībai un eksāmeniem. 1880. gadā Judeļs 
kļuva par pilntiesīgu akadēmijas studentu. 

Māksliniekam bija svarīgi pabeigt aka-
dēmiju, taču tas bija tikai sākums glezno-
tāja karjerā. Impērijas galvenās mākslas 
augstskolas vadība uzskatīja, ka izlaidu-
mu eksāmenu rezultāti vispārizglītojoša-
jos mācību priekšmetiem nedod iespēju 
izsniegt Penam diplomu par akadēmijas 
beigšanu, Judeļs saņēma gleznotāja kva-
lifikāciju bez tiesībām pasniegt šo mākslu 
kādā izglītības iestādē. Bet dzīve turpinā-
jās. 

Pens aizbrauca meklēt laimi uz Rīgu, 
šeit viņu satika barons Korfs, pazīstams 
mecenāts un talantu atbalstītājs. Barons 
uzaicināja jauno meistaru uz savu muižu 
Kreicburgā (Krustpilī), lai varētu pilnveidot 
savu mākslu un strādāt ar pasūtījumiem. 
Šis laiks bija ļoti neviennozīmīgs Pena 
dzīvē. No vienas puses, viņam bija jumts 
virs galvas, iespēja strādāt radoši, bet 
no citas puses, lielākā daļa portretu, ko 
mākslinieks radīja tieši šajā laikā, tapuši 
pēc pasūtītāju fotogrāfijām un ar dziļumu 
neizcēlās. Pakāpeniski Pens sāka ievērot, 
ka barons Korfs parāda viņu saviem vie-
siem, tāpat kā kolekcionārs izrāda savu 
iemīļoto kolekcijas objektu. Pēc neilgas 
uzturēšanās Kreicburgā, Judeļs aizbrauca 
uz Vitebsku, pilsētu, kura kļuva par viņa 
pēdējo dzīvesvietu. 

Vitebskā Pens īrē nelielu dzīvokli pilsē-

tas centrā. Lai 
būtu vismaz kāda 
iespēja izdzīvot, 
pie savas darb-
nīcas durvīm 
gleznotājs izkā-
ra sludinājumu: 
“ P ē t e r b u r g a s 
Mākslas akadē-
mijas absolvents 
uzņem audzēk-
ņus. Tiek uzņem-
ti visi, arī bez iepriekšējas sagatavoša-
nas.” Tā Vitebskā parādījās pirmā ebreju 
mākslas skola, par kuras absolventiem 
kļuva Eiropas līmeņa slavenie meistari. 
Pena skolēnu vidū bija arī Marks Šagals. 
Kad tika atzīmēta Pena radošās darbības 
Vitebskā 25 gadu jubileja, Šagals aizsūtīja 
skolotājam vēstuli, kurā rakstīja, ka Pens, 
pēc viņa domām, ir pirmais mākslinieks 
Vitebskā. Un pilsēta nekad viņu neaizmir-
sīs. Pateicās par to, ka Pens izaudzināja 
veselu ebreju gleznotāju paaudzi. Uzsvē-
ra, ka ebreju sabiedrība Krievijā to arī 
noteikti augstu novērtē. Kā arī pauda pār-
liecību par to, ka Vitebska, kurai bija veltīti 
25 dzīves gadi, obligāti iemūžinās Pena 
ieguldījumu. 

Judeļs Pens nekad nepieprasīja no 
saviem audzēkņiem daudz naudas par 
savām nodarbībām, daudzi mācījās viņa 
skolā bez maksas, pateicoties dažu spon-
soru atbalstam. Viņa pedagoģiskās darbī-
bas pamatā ir viņa paša daiļrade - īpaša, 
smalka, dziļa un mākslinieciski spēcīga.  

Visu savu mūžu Pens zīmēja ebreju 
dzīvi, portretus, notikumus. Pateicoties 
mākslinieka daiļradei, mūsdienās mēs 
varam iedomāties, kā dzīvoja ebreji XIX 
gadsimta beigās un ХХ gadsimta sāku-
mā. “Pēdējā sestdiena”, “Vēstule no Ame-
rikas”, “Talmuda skaidrotājs”, “Portrets ar 
mūzu un nāvi” - aiz katra nosaukuma ir 
šī savdabīgā glezniecības meistara talan-
tīgs darbs.  

Augstākā autoritāte, meistara slava, lie-
la popularitāte... Tas viss nospēlēja ļaunu 
joku Pena dzīves beigās. 1937. gadā, kad 
māksliniekam bija 82 gadi, viņu nogalināja 
personīgajā dzīvoklī, iesitot ar cirvi. Izmek-
lētājs no Minskas nonāca pie slēdziena, 
ka gleznotāju nonāvēja kāds no vistuvā-
kajiem radiniekiem, kas bija satraukti par 
to, ka visus savus darbus Pens grasījās 
atstāt mantojumā pilsētai, nevis viņiem. 
Taču pierādījumi bija pretrunīgi, liecinieku 
apgalvojumi - nepārliecinoši un juceklīgi. 
Slepkavas aplaupīja Judeļu Penu, nozaga 
ievērojamu naudas summu no slēptuves 
dzīvoklī, bet darbi palika neskarti... Radus 
nosodīja... Bet mēnesi pēc tiesas arī pašu 
izmeklētāju atrada ar cauršautu galvu... 
Tumšs stāsts... Nesaprotams... 

Pens ir apglabāts Vitebskas vecajā 
kapsētā, uz viņa kapa ir uzstādīts pie-
mineklis, bet viņa darbi rotā Baltkrievijas 
kultūras galvaspilsētas muzeju ekspozīci-
jas. Raugoties uz Judeļa Pena gleznām, 
saprotams, ka Marks Šagals patiešām ļoti 
daudz ko iemācījās no sava diženā sko-
lotāja. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Judeļa Pena, ģeniālā mākslinieka, Marka Šagala skolotāja, piemiņas diena 

VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirk- 
ņa informācija par būtiskākajiem reģistrēta-
jiem notikumiem Aglonas novadā periodā 
no 20. janvāra līdz 18. februārim.
Pārskata periodā reģistrēts 1 zādzības gadījums:
•	 25. janvārī Grāveru pagastā 1950. g. dzimis vī-

rietis konstatēja, ka no nepadzīvotas mājas tika 
nozagtas mantas. Uzsākta resoriskā pārbaude.

Pārskata periodā reģistrēts 1 mantas bojā-
šanas gadījums:
•	 17. februārī Aglonā 1975. g. dzimusi sieviete 

konstatēja, ka viņas piederošajai automašīnai 
Audi A6 tika uzlauzta vadītāja durvju slēdzene. 
Notiek pārbaude.

Policijā tika veikta pārbaude par 2 konfliktu 
gadījumiem.
•	 12. februārī Kastuļinas pagastā 1949. g. dzimu-

šam vīrietim notika konflikts ar kaimiņu.
•	 12. februārī Grāveru pagastā 1980. g. dz. vīrie-

tim notika konflikts ar 1985. g. dzimušu sievieti.
Periodā reģistrēts gadījums par miesas bo-
jājumu nodarīšanu.
•	 24. janvārī Aglonā tika nodarīti miesas bojājumi 

1994. g. dzimušam vīrietim un 1988. g. dzimu-
šam vīrietim. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Periodā reģistrēti 3 ceļu satiksmes pārkāpumi:
•	 24. janvārī Kastuļinas pagastā 1959. g. dzimis 

vīrietis vadīja automašīnu VW PASSAT, pēc kā 
tika nogādāts slimnīcā ekspertīzes veikšanai 
uz aizdomu pamata par automašīnas vadīšanu 
alkohola reibuma ietekmē. Uzsākts krimināl-
process.

•	 27. janvārī Aglonas pagasta Jaunaglonā 1967. 
g. dzimis vīrietis vadīja velosipēdu būdams 2,23 
promiļu lielā alkohola reibumā. Sastādīts admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols.

•	 16. februārī Aglonas pagastā 1983. g. dzimis vī-
rietis, vadot automašīnu IVECO DAILY, uzbrauca 
meža dzīvniekam – stirnai.

Citi notikumi:
•	 31. janvārī Šķeltovā ugunsgrēka laikā nodega 

malkas šķūnītis, kurā atradās mopēds. Uzsākts 
kriminālprocess.

•	 3. februārī Grāveru pagastā dzīvesvietā tika at-
rasta mirusi 1937. g. dzimusi sieviete bez redza-
miem miesas bojājumiem.

•	 9. februārī Šķeltovas pagastā 1943. g. dzimis vī-
rietis netālu no mājas atrada 1956. g. dzimušas 
sievietes līķi bez vardarbīgas nāves pazīmēm. 
Uzsākts kriminālprocess.

Irita Meldere, VP Latgales reģiona pārvaldes 
Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 

inspektore (www.aglona.lv)

Krimināls, notikumi
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7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Sporta studijas diskusija
9.25 Anekdošu šovs 1
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 16.05 Muhtars 
atgriežas
11.50 Izolētie latvieši
12.35 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.25 Personība. 100 g kultūras
14.25, 2.30 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres

17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā
19.35 Aculiecinieks
19.50 Momentuzņēmums
20.05 Personības tapšana. 
Angela Merkele
21.05 Tās tik ir operas! Hendelis
22.00 Mf. Nobela testaments
23.45 Eiropa koncertos
0.40 15 stāsti par jauno. 
Baltkrievija
0.55 15 stāsti par jauno. 
Uzbekistāna
1.10 15 stāsti par jauno. Lietuva
1.30 Cukurs vai tauki?
3.30 Anekdošu šovs 1
4.00 Troksnis

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40 Dzīvīte
9.05 Degpunktā
9.40 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Dora Helta. Tante 
Inga bēg
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.50, 2.10 Vampīra 
dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.25 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas 
raidījums Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis
1.05 Dzīvīte
4.30, 5.40 Karamba!

5.00 Boba burgeri   5.20 Luī

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00, 18.00 Divarpus vīri 4
9.00, 15.30 Komisārs Reksis
10.00 Vajātājs
11.00, 5.40 Nozieguma skelets 8
12.00 Rozenheimas detektīvi 3
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi 2
14.20, 2.55 Viņas melo labāk
16.30, 2.35 Čaļi ar bērniem
17.25 Bitīt’ matos
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Popera kunga pingvīni
22.55 Mf. Amerikāņu pīrāgs 2
1.00 Greislenda
1.50, 5.00 Motīvs?

TV3+
6.25, 17.50, 2.10 Māja 2
7.15 Madagaskaras pingvīni
8.10 Bada spēles
10.20, 14.30 Ekstrasensi detektīvi
11.25, 15.35 Comedy Women
12.25, 16.50 Тētuka meitiņas
13.30 SašaTaņa
20.00 Ledus laikmets
21.50 Mf. Dzīves garša
23.55 Mf. Zelta atslēdziņa

TV5
5.00, 0.50 Mūzika
7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Tv Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas.
13.40 Melnie kaķi
17.30 Skaistule Ļaļa
18.30 Nemelo man!

19.40 Greizais spogulis
21.45 Mf. Viesis
23.35 Satikšanās vietu mainīt 
nedrīkst

NTV
5.00, 9.00, 12.00 15.00, 
18.00 Šodien  5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00, 0.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
12.55 Tikšanās vieta
14.00, 15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.50 Cits majors Sokolovs
22.40 Vairākums
1.35 Viss iekļauts
3.30 Volkova stunda

RTR Baltija
4.00 Krievijas rīts
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 Mf. Viņa mīlestība
17.15, 3.00 Tiešais ēters
20.00 Humora raidījums
22.35 Mf. Sliktā kaimiņiene
0.30 Mf. Dāma ar sunīti
2.10 Sirpis pret svastiku
4.10 Smieklu istaba

PBK
6.00, 1.10 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Таblete
13.35 Laiks rādīs
14.55, 4.15 Moderns 

spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Cilvēks un likums
18.00, 20.50 Latvijas laiks
18.05 Cilvēks un likums
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.25 Balss. Bērni.
23.30 Vakara Urgants
0.20 Humora raidījums
1.40 1 in city
2.40, 5.55 Smieklīgi videoklipi
2.45 Mf. Piedzimis cilvēks

RenTV Baltic
5.35, 23.00, 0.55 Skatīties visiem
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.30 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.55, 20.50 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.35 Pareizs līdzeklis
13.05 Ekstrasensu cīņas
15.30 Kosmisko stāstu diena
21.55 Dīvaina lieta
0.05 Dokumentāls projekts

ОNT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
0.45 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 Mihails Gorbačovs. 
Pirmais un pēdējais
14.10 Laiks rādīs. 
15.20 Mf. Asjas Kljačinovas, kura 
mīlēja, bet neapprecējās, stāsti 
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija

17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Balss. Bērni.
22.00 Mf. Mans puisis ir ķerts
0.10 Leģendas Live

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Starp mums meitenēm...
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.00 Taļanka 
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu likteņi
21.15 Mf. Majora Baranova 
personīgā lieta
23.25 Sports
23.35 Mf. Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 0.30 Onlains
8.50, 15.20 Aizliegtā skola
10.00 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva 
11.10 Ekstrasensi detektīvi
12.15 Ar Dievu, mīļā!
13.30 Nepiedzimsti skaista
14.30, 22.50 PIN kods
16.45 Mītu grāvēji
17.50 Mf. Atceries par mani!
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.45 Reportieris
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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, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
piena teļus. Tālr. 29465429.

LAIKA ZIŅAS
02.03. 03.03. 04.03.

- 1...  0  - 1... + 2 - 3 ... + 2

Z    4 m/s D     2 m/s DA   2 m/s

SIA “Trece” 
piedāvā 

uzvelkamos franču griestus.
Liela krāsu un faktūru izvēle. 

Cena no 23 eur m2. 
Iespējams līzings.

www.trece.lv.

Reklāma un sludinājumi

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu un 
bez dokumentiem. Mežizstrā-
des pakalpojumi. Meža izvedē-
ja, forvardera pakalpojumi. 

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

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus īpašumā, briestaudzes, 
jaunaudzes, izcirtumus. Meži līdz 
10 000 €/ha, izcirtumi - aptuveni 
500 €/ha. Tālr. 29245044.

zemi (3 ha) Ūdrīšu pagastā. Tālr. 
27881953;
“VW Passat-1,9”-TDi (1999., 
EUR 1800). Tālr. 28386640;
“BMW 525 TDS” - universāls, 
1998., metāliski pelēks, ksenona 
gaismas, ādas salons, 1400 €. 
Tālr. 29880825;
traktoru “Belarus 525”. Tālr. 
26925527;
kombainu “CLAAS - Consul”. 
Tālr. 26707713;
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terasas dēļus.Tālr. 29517757;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
sivēnus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 65626787, 27599558;
brūnas dējējvistas no Madonas 
(1 gab./4 eiro). Tikai martā vie-
nu reizi būsim jūsu pusē. Tālr. 
29121154;
miežus, kviešus, auzas, kar-
tupeļus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527.
auzas, kartupeļus, trusi. T. 28797057;
graudus, kartupeļus. T. 26656214;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
bioloģiskā saimniecība - graudus, 
miltus. Iespējama piegāde. Tālr. 
29955713;
skaldītu oša malku. Tālr. 
29456441.

•	 Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

•	 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

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.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.

 Samaksa tūlītēja.     

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

Meklē AUKLI 2 bērniem. 
Darbs ārzemēs, krievvalodī-
gā ģimenē. Tālr. 65621458, 
00353857433587.
VĒLAS ĪRĒT dzīvokli ar visām 
ērtībām Krāslavā vai tuvākajā ap-
kārtnē. Tālr. 26592153.
PĀRDOD vai MAINA dzīvokli (2 
necaurstaigājamas istabas, 2. st., 
privatizēts, 44.95 m2) Brīvības 
ielā 17 - 3. MAINA pret 2 vai 3 is-
tabu dzīvokli slimnīcas apkaimē. 
5. st. nepiedāvāt. Izskatīsim visus 
variantus. Tālr. 22465767.
MAINA dzīvokli (103. sērija, 
45.50 m2, 2 necaurstaigājamas 
istabas, 5. st.) Rīgas ielā 114 - 
41 pret 3 - istabu dzīvokli slim-
nīcas apkaimē, 5. st nepiedāvāt. 
Izskatīsim visus variantus. Tālr. 
22465767.
Paku pārvadājumi uz Angliju. Iz-
braukšana 4. martā. T. 24875023.
PAZUDIS gaiši pelēks kaķēns. 
Baltas ķepiņas, balta, pūkaina 
aste. Lūgums atdot pret atlīdzību. 
Tālr. 27155060. Ir labi, ja dzīves grūtajā 

brīdī atrodas cilvēki, kas ar 
savu sirds siltumu un sa-
pratni dala bēdu smagumu. 
Siltus pateicības vārdus 
izsaku ikvienam labajam 
cilvēkam, kurš juta līdzi un 
palīdzēja manās bēdās, 
izvadot māti Francišku 
Naļivaiko kapu kalniņā. 
Sirsnīga pateicība vikāram 
Rodionam Doļam, dziedā-
tājām, Regīnai Bidzānei, 
Škaparu, Daļecku, Abaro-
viču, Petrinčiku ģimenēm, 
visiem radiem un paziņām 
no Krāslavas un Varnavi-
čiem, darba kolēģiem no 
Ogres.

Dēls Juris

Aicinām visus dārzkop-
jus un dārza darbu mī-

ļotājus apmeklēt veikalu 
“VISS DĀRZAM” (Grāfu 
Plāteru iela 5, pie veikala 

“Maxima”).
Jauns stādu pievedums: 

petūnijas, pelargonijas, fuk-
sijas, sīksīpoli, rožu stādi.

Krāslavas gr. Plāteru v.n. 
Poļu pamatskola izsaka 
pateicību par skolas sa-
glabāšanu Polijas Repub-
likas vēstniecei Rīgā E. 
Dembskai, Polijas Repub-
likas konsulam V. Krajam, 
Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājam G. Upe-
niekam, Polijas Republikas 
Ārlietu ministrijai, Polijas 
Republikas Saeimas Komi-
sijai “Komunikācija ar po-
ļiem ārzemēs” (“Łączność 
z Polakami za granicą”), 
biedrības “Latvijas Poļu 
Savienība” priekšsēdētā-
jam R. Stanķevičam, Krās- 
lavas novada izglītības un 
kultūras nodaļas vadītājai 
Lidijai Miglānei, prāvestam 
J. Bulašam, avīzes “Ezer-
zeme” korespondentei I. 
Leikumai, skolēnu vecā-
kiem un visiem cilvēkiem, 
kam Krāslavas gr. Plāteru 
v.n. Poļu pamatskolas likte-
nis nav vienaldzīgs.

Pateicības mise par sko-
las saglabāšanu notiks 20. 
martā plkst. 11.00 Sv. Katrī-
nas baznīcā (Priedainē).

Veikalā “Mēbeļu 
salons” (Tirgus ielā 7) 

jauns preču pievedums:
bērnu mēbeles, gultasve-
ļa bērniem.
Albumi, fotorāmji, dekori, 
suvenīri, puķu podi.
Paklāji, diegi, aizka-
ri, matrači, korpusa un 
mīkstās mēbeles.

Tālr. 65681152, 26449718.

SIA “Amelia Ko” 
piedāvā plašu klāstu mē-
beļu no ražotāja (skapji, 
sekcijas, virtuves iekār-
tas, mīkstās mēbeles). 

Ir iespēja pasūtīt no katalogiem. 
Gaidām Jūs Rīgas ielā 28, 
Krāslavā (virs ēdamnama 

“Daugava”), Daugavpils ielā 
6, Dagdā (veikals “Elvi”) 

Tālr. 29153492

Zemnieku saimniecība piedāvā 
PALĪGSTRĀDNIEKA 

darbu lopkopības nozarē. 
Vēlama darba pieredze. 

Ar pretendentiem tiks veik-
tas pārrunas.  Tālr. 28611956

SIA “Rumba centrs” 
aicina darbā

PĀRDEVĒJU - KRĀVĒJU.
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504.

Krāslavas novada dome izsludina
jauniešu biznesa ideju projektu konkursu 
Krāslavas novada dome ai-
cina jauniešus piedalīties 
biznesa ideju īstenošanā un 
iesniegt  pieteikumus konkur-
sam “Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Krās- 
lavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis 
ir motivēt jauniešus sava biz-
nesa veidošanai vai attīstībai, 
atbalstot jaunu komersantu vai 
saimnieciskās darbības veicē-
ju rašanos vai esošo attīstību 
Krāslavas novadā. Tā ir iespēja 
talantīgākajiem un uzņēmīgāka-
jiem mūsu novada jauniešiem 
saņemt finansiālu atbalstu savu 
prasmju un zināšanu turpmākai 
attīstībai.

Projektus var iesniegt jau-
nieši vecumā līdz 30 gadiem, kas 
vēlas uzsākt saimniecisko darbī-
bu vai komercdarbību Krāslavas 
novadā  un jaunie uzņēmēji, kuri 
savu darbību reģistrējuši ne ag-
rāk kā trīs gadus pirms projektu 
konkursa izsludināšanas dienas. 
Tāpat būs iespēja piedalīties 
konkursā arī iepriekšējo gadu 
rīkoto konkursu uzvarētājiem sa-
skaņā ar nolikuma 11.2. un 11.3. 
punktos minētajiem noteiku-
miem, ceļot savu konkurētspēju, 
attīstot jaunus inovatīvus produk-
tus/pakalpojumus.

Projektu pieteikumu pieņem-
šana notiks no 2016. gada 1. 
marta līdz 2016. gada 8. aprīlim 
plkst. 13.00.

Konkursa pieteikumus var ie-
sniegt personīgi vai nosūtīt pa pas-
tu Krāslavas novada pašvaldībai, 
Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļas 
uzņēmējdarbības atbalsta projek-
ta koordinatore Inta Murāne, tālr. 
65620286, 29278741, e-pasts: 
inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa noliku-
mu var iepazīties: 

1. interneta mājas lapās 
www.kraslava.lv, www.krasla-
vasvestis.lv

2. Krāslavas novada do-
mes Attīstības nodaļā (Skolas 
ielā 7, Krāslavā) pie uzņēmējdar-
bības atbalsta projekta koordina-
tores 12.kabinetā;

3. Jums tuvākajā pagasta 
pārvaldē.

Konsultācija par pieteikuma 
aizpildīšanas metodiku, biznesa 
plānu, grāmatvedības jautāju-
miem, projekta uzraudzību notiks 
2016.gada 22.martā  plkst. 14.00  
Skolas ielā 7, Krāslavā.

Inta MURĀNE
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta 

projekta koordinatore

Žurnāli martā
DĀRZA PASAULE

Dārzeņu sēklu jaunumi
Piena pakā vai speciālā po-

diņā?
Ēdamie sausserži – agrākās 

ogas dārzā
Kraukšķīgie un Romas salā-

ti. Kā sēt un audzēt kraukšķīgos 
ledussalātus un vienus no senā-
kajiem salātiem pasaulē - romiešu 
jeb Cos salātus? 

Rožu atsegšana un apgriešana
Maijvaboļu uzbrukums. Maij-

vaboļu kāpuri pēdējos gados vai-
rāk nekā agrāk apdraud mūsu dār-
zus. Kāpēc tā? Kā ar tiem cīnīties?

Pupiņu dīgstus apgrauž muša
Rozes utīs neieaugs!
Daudzi ierastie augu aizsar-

dzības līdzekļi, sākot 
no “Decis”, “Kestac”, 
“Fastac” un beidzot 
ar Bordo maisījumu, 
kas vienmēr bija pa 
rokai veikalu plauk-
tos, šogad no tiem 
pazuduši.

Vai siltumnīca 
gatava laistīšanai? 
Kā sagatavot pilien-
veida laistīšanas 

sistēmas jaunajai sezonai? Kā tās 
kopt sezonas laikā?

Ļoti gardi! Cik veselīgi? Pa-
vasara pirmās salātlapas, lociņi un 
gurķi ir tik garšīgi, bet vai nepār-
sniedz nitrātu normas? Veikalu sa-
lātiem tās pārbauda PVD, bet pašu 
audzētos uz laboratoriju nenesam. 
Kā tos izaudzēt bez nitrātu riska?

Dārzs, kas iedvesmo. Mazs, 
bet augiem bagāts – tā var rakstu-
rot pazīstamās Grobiņas kokau-
dzētavas “Īve” saimnieka, mež-
kopja un dārznieka Daiņa Ozoliņa 
nelielo dārzu pie privātmājas Lie-
pājā.

Neparasts augs dārzā - ka-
talpas. Katalpas (Catalpa) Latvijā 
augušas jau pirms 200 gadiem, 

tomēr joprojām reti 
kurš tās zina. Palielie, 
baltraibie, maigi smar-
žīgie ziedi plaukst jū-
nijā–augustā. Pēc tam 
nogatavojas garas, 
tievas sēklu pākstis, 
ko vējš zaros šūpo 
visu ziemu. Pākstīs 
nobriest nelielas, ka-
fijas pupiņām līdzīgas 
sēklas. 
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