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Šodien numurāLatvijā

Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

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

 Esam priecīgi paziņot, ka tiem, kuri izvēlēsies abonēt 
laikrakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigumu 
- ekskluzīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīkamus 

suvenīrus. 
Bet tas nav viss! Mūsu lasītāji, kuri abonēs laikrakstu “Ezer-

zeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs publicēt divus 
privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada abo-

nentiem mēs dāvināsim vienu bezmaksas sludinājumu!
Atcerieties - abonēt vienmēr ir izdevīgāk, 

nekā pirkt atsevišķus numurus!       

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2017. gadam!

 21. oktobrī Dagdā notiks amatnieku rudens 
GADATIRGUS.
Laipni aicināti!

 19. oktobrī plkst. 
18.00 Krāslavas 
Mūzikas skolas 

(Rēzeknes ielā 4) 
telpās notiks iedzī-
votāju tikšanās ar 
Krāslavas novada 
vadošajiem darbi-

niekiem.

Pateicamies laikraksta “Ezerzeme” korespondentei Eliza-
betei Viļumai-Gražulei par aktualizēto jautājumu Dagdas 
degvielas uzpildes stacijas teritorijas sakārtošanā!

Pateicoties viņas neatlaidīgajam un mērķtiecīgajam dar-
bam vairāku mēnešu garumā, beidzot tika panākts tas, ka 
degvielas uzpildes stacijas teritorijā uzsākti brauktuves se-
guma sakārtošanas darbi.

Izsakām sirsnīgu pateicību par problēmas aktualizēšanu, 
risināšanu un sadarbību ar novada iedzīvotājiem!

Dagdas novada iedzīvotāji, autobraucēji.

SIA “Krāslavas ūdens” paziņo, ka laika periodā no 2016. gada 17. oktobra 
līdz27. oktobrim tiks veikta pilsētas centrālā ūdensvada sadales tīkla profi-
laktiskā dezinfekcija. Sakarā ar to, iespējams, ka ūdenim parādīsies neliela 
hlora smaka un piegarša.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Uzticīgs Dieva kalps, labs saimnieks - darbīgs, zinošs, prasīgs
Tie ir atslēgas vārdi, raksturojot Krāslavas 
sv. Ludvika draudzes prāvestu Eduardu Vo-
roņecki. Janvārī apritēja 10 gadi kopš viņš ir 
krāslaviešu garīgās dzīves aprūpētājs, bet 23. 
septembrī atzīmējām viņa priesterības 15. ga-
dadienu.

Kad jaunais draudzes dvēseļu gans uzsāka 
kalpošanu Krāslavā, viņš bija priesteris ar nelielu 
stāžu - nedaudz vairāk par četriem gadiem, taču 
vienlaikus jau nobriedis 37-gadīgs vīrs. Pirms mā-
cībām Rīgas garīgajā seminārā viņš bija ieguvis 
pieredzi dienestā Padomju armijā, absolvējis Rīgas 
Tehnisko universitāti ar inženiera diplomu, kādu lai-
ku nostrādājis tūrisma sfērā, informācijas un uzziņu 
biznesā. Kā seminārists Eduards Voroņeckis divas 
vasaras bija praksē Krāslavā un labi iepazina šīs 
patriarhālās draudzes tradīcijas, tāpēc uzreiz ener-

ģiski ķērās pie to saglabāšanas un izkopšanas. Jau-
nais Dieva kalps domāja, ko baznīcā varētu uzlabot, 
tāpēc tika ieviesti daži jauninājumi, ko ne visi sapra-
ta un uzreiz pieņēma.

Pirmkārt, tēvs Eduards īpašu uzmanību pievērsa 
bērnu sagatavošanai Pirmajai svētajai komūnijai. Ve-
cāki vēl arvien izjūt bažas un satraukumu par prāves-
ta stingrajām prasībām, pārbaudot bērnu zināšanas 
pirms šī svarīgā notikuma. Bet kristīgās mācības pa-
sniedzēji un katehēti par to ir pateicīgi. “Varavīksnes” 
vidusskolas skolotājs Ēriks Zaikovskis atzīst, ka tieši 
tas ir pluss, jo audzēkņus šis prasmīgums motivē la-
bāk apgūt kristīgās mācības pamatpatiesības. Tam 
piekrīt arī kolēģe Jevģēnija Sergejenko, piebilstot, ka 
prāvests, kaut arī ir stingrs, bet labvēlīgs. Viņa ir gan-
darīta par to, ka tagad krievvalodīgo bērnu Pirmās 
komūnijas svinīgā Sv. Mise notiek krievu valodā. 

Turpinājums 3. lpp.

Grāmatu svētki - 2016, jubilejas gads

Viens no daudzajiem tikšanās mirkļiem. Ļoti interesanta tēma - “Kā sakārtot sevi un 
attiecības ar līdzcilvēkiem”.

Vecāko klašu skolēnu viešņa - mūsu novadniece, žurnāla “Annas psiholoģija” redaktore 
Anna Peipiņa (no kreisās). Svētku reportāžas turpinājums - nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

• Šogad pirmo reizi Saeimā ie-
sniegts elektroniski parakstīts 
nākamā gada valsts budžets. 
Strādājot pie nākamā gada 
budžeta un, meklējot nepiecie-
šamos papildu resursus, tas 
pārsvarā tika darīts ministriju 
pašu budžetos, kā arī ar ēnu 
ekonomikas apkarošanas pa-
sākumiem. Reizniece-Ozola 
pateicās Finanšu ministrijas 
komandai par lielo darbu, kas 
pēdējās nedēļās ieguldīts bu-
džeta un to pavadošo likum-
projektu sagatavošanā.

• Turpinoties nesaskaņām parti-
jas “Saskaņa” Liepājas noda-
ļā, to pametuši vēl aptuveni 10 
partijas biedri. Šā gada vasarā 
no “Saskaņas” tika izslēgti Lie-
pājas vicemērs Jurijs Hadaro-
vičs un deputāts Romans Milo-
slavskis, kuriem tika pārmesta 
“priekšvēlēšanu programmas 
un valdes lēmumu nepildīšana” 

jeb pārmērīga sadarbība ar 
Liepājas domes priekšsēdētā-
ju Uldi Sesku. Tagad no partijas 
izstājušies biedri, kuri, pēc pašu 
vārdiem, “pārstāv “Saskaņas” 
progresīvo jaunatni” - Vadims 
Jakubovs, Ella Veinberga, Mar-
garita Konika, Lilija Savkina, 
Valentīna Politaja u.c.

• Šobrīd visā valstī ir neatlieka-
mās palīdzības nodaļas, bet 
bieži vien tajās nonāk pacien-
ti, kuriem nav nepieciešama 
neatliekamā palīdzība, piemē-
ram, gados veci cilvēki ar hro-
niskām slimībām. Līdz ar to ir 
skaidri jānodala, kas ir neatlie-
kamā palīdzība, kur sniedz pa-
līdzību hroniskiem pacientiem 
un tamlīdzīgi, un atbilstoši tam 
jāmaina infrastruktūra. Vese-
lības ministre Anda Čakša uz-
sver, ka būs nodaļas, kas tiks 
slēgtas, bet slimnīcas nevis 

slēgtas, bet tajās samazināta 
pakalpojumu intensitāte, līme-
nis, mainīta kvalifi kācija, ieda-
lot slimnīcas četros līmeņos.

• Latvijā vīrieši daudz biežāk 
nekā sievietes slimo ar tuber-
kulozi un alkoholismu, savukārt 
sievietes salīdzinoši biežāk 
nekā vīrieši slimo ar psihiskām 
slimībām, apkopojot datus par 
dzimumu saslimstību ar dažā-
dām slimībām, secinājusi Cen-
trālā statistikas pārvalde.

• SIA “Lattelecom” un Ukrainas 
lielākais fi ksēto sakaru un in-
terneta operators “Ukrtelekom” 
vienojušies par sadarbību, tā 
Ukrainas klientiem nodrošinot 
iespēju nomāt virtuālo datu 
centru un virtuālo serveri, kas 
atrodas “Lattelecom” datu cen-
trā “Dattum” Rīgā.

18. oktobrī 
plkst. 16.00

KRĀSLAVAS NOVADA 
CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

MELU UN PATIESĪBAS
MEKLĒJUMOS

Tikšanās ar rakstnieku 
BORISU FIŠMANU

(BORIS FISHMAN).

TIEK AICINĀTI 
VISI INTERESENTI!
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Pasaulē Zem “zaļās nāves” spārna

Šādi veselības aprūpes darbinieku 
arodbiedrība atzīmēja valsts budže-
ta projekta simbolisku nodošanu no 
Finanšu ministrijas, kur dokuments 
tika sagatavots, parlamentam, kur par 
2017. gada budžetu jānobalso deputā-
tiem. 

Parasti budžeta nodošana izskatās 
šādi: pašreizējais finanšu ministrs (tagad 
tā ir Dana Reizniece-Ozola) saliek biezu 
papīru žūksni speciālā brūnas ādas port-
felī un preses pavadībā iekāpj automašī-
nā. Portfelim jau iepriekš piestiprina spožu 
dzeltena metāla plāksnīti, kurā iegravēts 
ministra vārds un gads, kuram budžets 
sastādīts. Atbraucis uz Saeimu, finanšu 
ministrs atkal pozē fotogrāfu priekšā, uz-
kāpj pa kāpnēm Saeimas galvenajā ēkā 
līdz spīkera kabinetam un pasniedz portfeli 
parlamenta priekšsēdētājam. 

Šogad skats bija amizantāks nekā 
parasti.  Par to parūpējās mediķi, kas sa-
šutuši par haosu nozarē, tās slikto vadību 
un līdzekļu trūkumu. Teatralizētā piketa pir-
mais mēģinājums notika septembrī.  Toreiz 
gar parlamenta ēku, kur stāvēja parasti 
piketētāji ar protesta saukļiem, pastaigā-
jās piketa galvenais personāžs – kāds 
zaļā tērpā ar kapuci un izkapti rokās. “Zaļā 
nāve” paslavēja varu, jo Latvijā tai “ir ko 
pļaut”.  Otrā “uzstāšanās” notika dienā, kad 
budžets tika nosūtīts uz parlamentu balso-
šanai. Šoreiz “zaļā nāve” pastaigājās gar 
Finanšu ministrijas ēku uz iepriekš uzklāta 
zaļa paklāja. 

Ar šādu skumīgu noti ir sācis pastāvēt 
valsts galvenais finanšu plāns nākamajam 

gadam. Dokumenta pamatraksturojumi 
ir šādi: budžets ir ar deficītu, ieņēmumi ir 
8,066 miljardi eiro, izdevumi – 8,367 mil-
jardi. Daži cipari salīdzinājumam: atšķirībā 
no 2016. gada budžeta, nākamgad finan-
sējums izglītībai palielināts par 1,6%, so-
ciālajai aizsardzībai (pabalstiem u.c.) – par 
7,4%, veselības aprūpei – par 8,5%, dro-
šībai un sabiedriskās kārtības uzturēšanai 
– par 16,2%, aizsardzībai (uzmanību!) par 
27,7%. Finanšu plāna prioritātes ir acīmre-
dzamas.

Savukārt mediķi ir pārliecināti, ka prio-
ritātei jābūt cilvēka dzīvībai, turklāt nevis 
vārdos, bet darbos. Mediķu arodbiedrība 
ir sagatavojusi atklātu vēstuli, vēršoties pie 
Latvijas politiķiem. Līdz šim brīdim to ir pa-
rakstījuši vairāk nekā 7000 cilvēku. Mediķi 
apgalvo, ka “zaļā nāve” vēl vairākkārt rēgo-
sies pie Saeimas ēkas, jo budžets parasti 
tiek pieņemts divos lasījumos. Deputāti var 
ieviest savus grozījumus finanšu plānā, bet 
parasti radikāli pārveido to.

Pa šo laiku dziļas krīzes pazīmes ve-
selības aprūpē parādās teju vai katru dienu. 
Lūk, viens piemērs: labdarības organizācija 
mēģina savākt 40 000 eiro, lai pārstādītu 
aknas 25 gadus vecajam Austrim A. Tika 
plānots, ka šādas operācijas valsts apmak-
sās pieaugušajiem pacientiem jau sākot ar 
2017. gadu. Pēc tam šis termiņš tika pār-
celts  līdz 2018. gadam. Austrim šis noil-
gums nozīmē nāves spriedumu...

Veselības aprūpes pārvaldībā ir ie-
saistījusies pat Saeima. Pēdējā sēdē de-
putāti ir labojuši ierēdņu kļūmes, kas traucē 
dzīvot vismazāk aizsargātajiem, t.i., inva-
līdiem. Dažkārt notiek tā, ka šie pacienti 

veselus trīs mēnešus dzīvo bez atviegloju-
miem un pat bez pensijām! Gadās, ka tieši 
tik ilgi jāgaida rindā Veselības un darbspē-
ju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDE-
ĀK) apmeklējumam. Komisija pagarina 
invaliditātes grupu reizi gadā vai piecos 
gados. Bez VDEĀK atzinuma sociālie die-
nesti nedrīkst piešķirt invaliditātes pensiju. 
Kā paziņoja Saeimas deputāts, Sociālo un 
darba lietu komisijas loceklis Andrejs Kle-
mentjevs (“Saskaņa”), rindā uz ekspertīzi ir 
vairāk nekā 3000 invalīdu. Saskaņā ar jau-
najiem grozījumiem, kas stāsies spēkā pēc 
divām nedēļām, ja ekspertīzes atzinums 
kavējas, pensiju turpinās izmaksāt vēl pus-
gadu. Līdz ar to cilvēks nepaliks bez iztikas 
līdzekļiem, gaidot medicīnas ekspertīzi.

Taču tā ir tikai aisberga virsotne, uz-
skata Andrejs Klementjevs. Kā rāda sta-
tistika, VDEĀK rindas nevarēja nerasties. 
2008. gadā tika fiksēti 64 000 pieteikumu 
primārās invaliditātes noformēšanai, t.i., no 
cilvēkiem, kas līdz šim par invalīdiem neti-
ka uzskatīti, bet 2015. gadā šādu pieteicēju 
bija jau 100 000! Deputāts savā runā uzde-
va jautājumu – kāpēc tik  straujais pieau-
gums netiek analizēts: darbnespējīgie taču 
nerodas no zila gaisa. Viņaprāt, iemesls 
var būt diagnostikas un rehabilitācijas sis-
tēmu trūkumi, t.i., par invalīdiem kļuvuši tie, 
kuri nav līdz galam izārstēti un kuri nebija 
apmeklējuši ārstu, kamēr nezaudēja darb-
spējas. Invalīdu skaita pieaugums savu-
kārt nozīmē slogu budžetam, zaudējumus 
darba tirgum un arī cilvēku traģēdijas. “It 
kā pie mums būtu paralēls karš”, secināja 
deputāts.

Darja ŽDANOVA

2017. gada budžetu no Finanšu ministrijas uz Saeimu pavadījusi dāma zaļā tērpā ar izkapti rokā

NVO atvērto durvju diena 
12. oktobrī 
K r ā s l a v a s 
Valsts ģimnā-
zijā uz pasā-
kumu “NVO 
atvērto durvju 
diena” Krāsla-
vas jauniešus 
aicināja Līvānu 
biedrība “Baltā 
māja”.

B i e d r ī b a s 
misija ir sabied-
rības un indivīdu 
sociālās integrācijas, saskaņas un labklā-
jības attīstības veicināšana.

Informatīvā pasākuma mērķis bija 
sekmēt vietējo jauniešu izpratnes vei-
došanos par pilsonisko līdzdalību un in-

formācija par iespējām, ko demokrātijas  
stiprināšanā sniedz iesaistīšanās NVO.

Pasākuma 
ievadā  noti-
ka  izglītojoša 
lekcija par NVO, 
kuru vadīja 
Natālija Dem-
jaņenko, NVO 
eksperte,  prak-
tiķe.  Jaunieši 
tika informēti 
par nevalstiskās 
o r g a n i z ā c i j a s 
i z v e i d o š a n a s 
iespējām un no-

sacījumiem, par NVO nozīmi kopienas at-
tīstībā. Tika sniegta noderīga  informācija 
par brīvprātīgās darbības veidiem un ie-
spējām, par Eiropas brīvprātīgo darbu un 
jauniešu apmaiņām. 

Pasākuma dalībniekiem bija  iespēja 
darboties divās darbnīcās - informatīva-

jā un  radošajā.  Informatīva-
jā darbnīcā norisinājās grupu 
darbs, kurā ar jautru komiksu 
palīdzību jaunieši mēģināja ie-
saistīties biedrības dibināšanas 
procesā vai projektu idejas vir-
zīšanā. 

Pasākums noslēdzās ar 
biedrības “Baltā māja” teātra 
kopas “Mūžīgais eliksīrs” teātra 
viencēliena izrādi  “Mazs cinī-
tis….”, kuras scenārija autore 
un teātra kopas vadītāja ir Ināra 
Ivanova. 

Šis pasākums tika sagata-
vots ar Sabiedrības integrācijas 

fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.     Iveta LEIKUMA

Diena, kad mūsu pilsētā viesojās 
ASV vēstniecības Latvijā Politikas un 
ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece 
Vanesa Akere, viešņai izdevās vairāk 
kā piesātināta. Vanesa Akere ne tikai ti-
kās ar Krāslavas un Dagdas pašvaldību 
pārstāvjiem, bet arī diskutēja ar mūsu 
novadu vecāko klašu audzēkņiem, ap-
meklējot Dagdas vidusskolu un Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolu. Viņa apmeklē-
ja arī Dagdas jauniešu iniciatīvu centru, 
Andrupenes lauku sētu, invalīdu brālību 
“Nema”… Tomēr Vanesas blīvajā grafikā 
tika rasta iespēja paviesoties arī mūsu re-
dakcijā. 

… atzīšos, gaidot augsto viešņu no 
vēstniecības, nebiju viņu iedomājusies 
tādu: jaunu, atvērtu un smaidīgu sievieti. 
Arī sarunas tematus atradām ātri. Izrā-
dās, vēl pirms darba vēstniecībā Vanesa 
ir bijusi mūsu valstī - pirms 20 gadiem kā 
skolniece apmaiņas programmā. Iespē-
jams, tieši tāpēc viņa brīvi runā gan krievu, 
gan latviešu valodās, kas, bez šaubām, 
mūsu sarunu padarīja vēl atraisītāku.

Pēc viešņas vārdiem, viņa nav va-
rējusi nepamanīt, ka Latgale atšķiras no 
citiem valsts reģioniem ar daudzvalodību, 
multikulturālu vidi. Turklāt te visi labi viens 
ar otru sadzīvo. Pie tāda secinājuma viņa 
nonākusi, pamatojoties ne tikai uz šo 
braucienu. Savā darbā, kā norāda pati 
Vanesa, viņai ir jābūt ekspertei par valsti, 
kurā strādā, tāpēc reģionālās vizītes viņai 
ir ierasta lieta. Turklāt šādiem braucieniem 
piemīt arī izglītojošs raksturs Latvijas no-
malēs dzīvojošajiem iedzīvotājiem, seviš-
ķi jauniešiem. Tikšanās ar skolēniem ir 
viens no veidiem, kā viņus informēt par ie-
spējām iegūt izglītību ASV, par esošajām 

programmām, kurās jaunieši var piedalī-
ties. “Tikko biju “Varavīksnes” vidusskolā, 
tāpēc vēlos atzīmēt, ka jūsu vecāko klašu 
skolēniem ir ļoti augsts angļu valodas zi-
nāšanu līmenis. Man bija ļoti patīkami ar 
viņiem komunicēt,” stāsta Vanesa. 

“Pasaule ir atvērta, ir tikai jāuzdroši-
nās un jāizmanto iespējas, ko tā sniedz,” 
uzskata mūsu viešņa. “Un tās nav tikai 
mūsu piedāvātās programmas, par ku-
rām informāciju var atrast vēstniecības 
mājaslapā. Es šobrīd runāju par visām 
tāda veida jauniešu programmām, arī par 
tām, kas izveidotas Eiropas Savienībā. 
Pēc tam, kad iegūta zināšanu bagāža 
un nenovērtējama pieredze, gribas, lai 
jaunie speciālisti atgrieztos savā valstī 
un nodarbotos ar tās attīstību. Starp citu, 
šajā jautājumā mans viedoklis sakrita ar 
Krāslavas novada priekšsēdētāja domām 
- jaunietim vai jaunietei, kas ieguvis izglītī-
bu, ir jāmācās sevi uztvert ne tikai kā izpil-
dītāju, bet kā uzņēmēju, kurš spēj attīstīt 
savu uzņēmējdarbību, radīt darba vietas 
saviem novadniekiem. Tas ir ļoti svarīgi. 
Tikai tā var attīstīt sevi un veicināt savas 
dzīvesvietas uzplaukumu.”

“… Latvija šodien ir visu prestižāko 
organizāciju locekle,” saka Vanesa. “Ne-
skatoties uz to, ka pastāv vēl daudz prob-
lēmu, es biju pārsteigta par to, ko ieraudzī-
ju pēc 20 gadiem. Protams, demogrāfiskā 
krīze ir acīmredzama, bet es redzu izeju 
no tās, - investējot jaunajā paaudzē. Tur-
klāt izglītība, ko var iegūt pie jums, vairāku 
valodu pārzināšana - tas viss sekmē veik-
smīgu attīstību.”

Vizītes, padomus un rekomendācijas 
var uztvert dažādi… Bet iespējams kādu, 
kurš vēl nav pilnībā pārliecināts, šaubās, 

šie vārdi pārliecinās: mēs 
esam cienīgi, mēs varam 
paši! Ir tikai jāgrib - kā zi-
nāms, “ceļu noies gājējs”.

Marina NIPĀNE
ATTĒLĀ: V. Akere sarunā 
ar Dagdas novada domes 
priekšsēdētāju Sandru 
Viškuri.

Foto: www.dagda.lv

Vanesa Akere: par globālām iespējām 
un Latgales atvērtību

Venecuēlā apēd cietumnieku
Ieslodzīto dumpja laikā Venecuēlā 

brutāli nogalināts un apēsts kāds cietum-
nieks. Saskaņā ar bojā gājušā tēva stāstīto, 
nežēlīgais noziegums pastrādāts cietuma 
dumpja laikā. Viņš apgalvo, ka cietumnieks 
esot ticis sadurts, pakārts, sadalīts gaba-
los un pēc tam apēsts. Dumpis pārpildītajā 
cietumā sākās, kad ieslodzītie sagrāba par 
ķīlniekiem divus cietumsargus un astoņus 
apmeklētājus, tādējādi protestējot pret 
“pārapdzīvotību” ieslodzījuma vietā. Tači-
ras cietumā ir vietas 120 ieslodzītajiem, to-
mēr tajā uzturas aptuveni 350 cilvēku.

Zemestrīce Tibetā
Tibetas austrumu daļā reģistrēta 6,4 

magnitūdu zemestrīce. Zemestrīces epi-
centrs atradies 32 kilometru dziļumā, aptu-
veni 300 kilometrus uz ziemeļrietumiem no 
Tibetas pilsētas Kamdo. 1950. gadā Tibetu 
satricināja 8,6 magnitūdu zemestrīce, kas 
bija sestā lielākā zemestrīce 20. gadsimtā. 

Miris Lietuvas veselības ministrs
34 gadu vecumā svētdien miris Lietu-

vas veselības ministrs Jurs Požela. Požela, 
kurš bija Sociāldemokrātu partijas biedrs, 
bija veselības ministrs kopš šī gada marta. 
Pirms nedēļas notikušajā Seima vēlēšanu 
pirmajā kārtā viņš tika atkārtoti ievēlēts par 
parlamenta deputātu.

Bojāgājušie reliģisko svētku laikā 
Indijā reliģisko svētku rīkotāji bija lūgu-

ši atļauju pulcēties 5000 ticīgo, taču to cil-
vēku skaits, kas ieradušies, vairākas reizes 
pārsniedzis sākotnēji iecerēto. Drūzmā, kas 
izcēlās, ticīgajiem cenšoties piekļūt tuvāk 
“svētajam” mūkam, šķērsojot tiltu, gājušas 
bijā vismaz 15 sievietes, bet vēl vairāki des-
miti cilvēku guvuši smagus ievainojumus.
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Pēc lasītāju lūguma

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Jevģēnija atbalsta prāvesta ieviestos jau-

ninājumus, uzslavē tēvu Eduardu par to, ka 
viņš spēj saskatīt savu draudzes locekļu ta-
lantus un piesaistīt viņus draudzes aktivitātēs. 
Kā Euharistiskās procesijas vadītāja Jevģēni-
ja ir pateicīga garīgajam tēvam par atbalstu 
procesijas dalībnieku vajadzībās. “Viņš ir labs 
garīgais tēvs un labs saimnieks,” uzskata Je-
vģēnija. 

Bijusī ilggadējā Krāslavas pamatskolas 
kristīgās mācības pasniedzēja Irēna Zambare 
uzsver, ka prāvests ir ļoti norūpējies par bērnu 
sagatavošanu Pirmajai svētajai komūnijai un 
pārdzīvo, ka jaunie draudzes locekļi pēc tam 
reti apmeklē baznīcu. 

Vairākus gadus prāvestam Eduardam 
nebija pastāvīga palīga - vikāra. Lielākajos svētkos 
un svētdienās palīgos brauca amata brāļi no kaimi-
ņu draudzēm. Neskatoties uz lielo aizņemtību, tēvs 
Eduards personīgi vada bērniem pirmās ekskursijas 
baznīcā, stāstot viņiem par dievnama sakrālajiem 
dārgumiem, pie tam pielāgojas laikam, kas izdevī-
gāks bērniem. Jauninājums ir tas, ka Lielajā gavēnī 
darbdienās bērniem tiek uzticēts vadīt Krustaceļu, bet 
oktobrī - Rožukroņa lūgšanu.

Krāslavas draudzei ir laba sadarbība ar nova-
da pašvaldību. Tās vadītājs Gunārs Upenieks uzteic 
prāvestu Eduardu par darbīgumu, izturību, māki visu 
paveikt vislabākajā veidā. To īpaši apliecina ikgadē-
jie lielākie draudzes svētki - sv. mocekļa Donata svi-
nības, kad Krāslavā ierodas ne tikai daudz ticīgo no 
tuvākām un tālākām vietām, bet arī augsti viesi no 
Latvijas galvaspilsētas un ārzemēm. Pašvaldības 
deputāts Ē. Zaikovskis šajā sakarā uzsver prāvesta 
Eduarda plašo redzesloku, viņa dziļās zināšanas da-
žādos politiskos un ekonomiskās dzīves jautājumos. 
Deputāts ir ievērojis, ka tēvs Eduards brīvi jūtas sa-
runās ar augstiem viesiem, ar diplomātiem. Šī augstā 
intelektuālā līmeņa noslēpumus E. Voroņeckis daļēji 
ir atklājis kādā intervijā: ik dienu viņš sāk ar breviāra 
lūgšanu un ziņu noklausīšanos pirms rīta Sv. Mises; 
viņš arī daudz lasot. 

Arī draudzes aktīviste Anna Vagale atzīmē prā-
vesta izcilo erudīciju, patīkamo saskarsmi visos jautā-
jumos. Savukārt Irēna Zambare uzsver: “Viņš nekad 
neko nedara pavirši, visam jābūt uz 10 ballēm.”

Pēc nopelniem prāvesta E. Voroņecka ieguldī-
jumu draudzes dzīvē novērtē Rēzeknes - Aglonas 
diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš katru gadu pieda-
lās sv. mocekļa Donata svinībās. Apliecinājums tam 
bija bīskapa lēmums Latgales Jauniešu dienas 2009. 
gadā organizēt Krāslavā, sv. mocekļa Donata svētku 
laikā. Toreiz, gatavojot publikāciju laikrakstam “Ezer-
zeme”, esmu uzklausījusi daudzu Jauniešu dienu 
dalībnieku atsauksmes. Dzirdēju daudz labu vārdu 
par galvenā atbil-
dīgā E. Voroņecka 
organizatora talan-
tu, par pasākumu 
sekmīgu norisi, par 
teicamiem sadzīves 
apstākļiem. Neap-
šaubāmi, ka arī bīs-
kaps J. Bulis, kurš 
trīs dienas bija kopā 
ar jauniešiem, tikpat 
atzinīgi novērtēja 
Latgales jauniešu 
dienu organizāciju. 
Citādi vai tad būtu 
uzticējis nākama-
jā gadā V Latvijas 
Jauniešu dienas 
Aglonā organizēt un vadīt priesterim E. Voroņeckim?

Prāvestam rūp arī senioru garīgā aprūpe. Vien-
reiz mēnesī tiek organizētas Sv. Mises, grēksūdžu uz-
klausīšana veco ļaužu pansionātā “Priedes”. Apsvei-
cama tradīcija ir Slimnieku dienas Adventā un Lielajā 
gavēnī, kad priesteri izbrauc uz mājām, slimnīcu un 
pansionātu pie nevarīgajiem un slimajiem draudzes 
locekļiem.

Dziedātāja Irēna Aleidzāne kopā ar prāvestu jau 
daudzus gadus piedalās bērēs un kapu svētkos. Viņa 
stāsta, ka uzrunas šajos dievkalpojumos liecina par 
to, ka dvēseļu gans labi pazīst savus ticīgos. Viņš pa-
rasti ar gandarījumu un pateicību 
izturas pret tuviniekiem, kuri nebija 
aizmirsuši pie mirstoša cilvēka sav-
laicīgi ataicināt priesteri ar Slimnie-
ka sakramentu. Bet tie, kuri par šo 
svarīgo pienākumu aizmirst, izvairo-
ties no stingrā garīdznieka pārmetu-
miem, labāk izvēlas uz apbedīšanu 
aicināt mazāk prasīgu priesteri no ci-
tas draudzes un pat citas diecēzes. 
Šādu rīcību I. Aleidzāne uzskata par 
ticīga cilvēka necienīgu. 

Sv. Mises, Dieva Vārda sludinā-

šana, grēksūdzes, kristības, laulības, mirušo izvadīša-
na, piemiņas dievkalpojumi kapsētās… Tāda ir pries-
teriskā kalpojuma sūtība. Saturīgas un pamācošas ir 
tēva Eduarda homīlijas. Arī grēksūdzēs viņš prot dot 
derīgus padomus, kā rīkoties kristīgam cilvēkam kon-
krētā situācijā. Viņš priecājas par katru, kas atgriežas 
Baznīcā.  

Apzinoties kristīgās mākslas un kultūras pozitīvo 
ietekmi uz cilvēku garīgās dzīves izkopšanu, prāvests 
atbalsta šāda veida aktivitātes draudzē. 

2013. gada 20. oktobrī, Vispasaules Misiju dienā, 
baznīcā notika vērienīgs pasākums, kurā piedalījās 
daudz vietējo ticīgo un kupls svētceļotāju skaits no 
Lietuvas. Jau 10 gadus kopā ar Latvijas poļu biedrību 
janvārī tiek organizēts Ziemassvētku dziesmu (kaļa-
du) festivāls, kas ir ļoti iecienīts. Šogad festivāla apaļa-
jā gadadienā piedalījās radošie kolektīvi no vairākām 
Latvijas pilsētām - Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Rē-
zeknes, Jēkabpils, Krāslavas, kā arī no Polijas. Baznī-
cā tiek organizēti arī citi garīgo dziesmu koncerti.

Mūžībā aizgājušais dekāntēvs Jāzeps Lap-
kovskis savam pēctecim mantojumā bija atstājis dau-
dzus iesāktus un iecerētus baznīcas sakrālo dārgumu 
restaurācijas darbus. Krāslavas baznīca ir arhitektūras 
piemineklis ar ievērojamiem apgleznojumiem, ne vien 
Latgales, bet visas Latvijas sakrālo dārgumu pērle.

Pateicoties prāvesta E. Voroņecka ieguldītajai 
enerģijai un organizatora talantam, īpaši finanšu pie-
saistīšanas jomā, centrālais altāris nu atklājas visā tā 
pirmsākumu skaistumā. Restaurētas arī sv. Trīsvienī-
bas un sv. Vincenta altārgleznas. Atzīmējot 20. gada-
dienu, kops Latvijā aizsākās Mantojuma dienu tradī-
cija, 2015. gada septembrī Krāslavas baznīcā notika 
Eiropas kultūras mantojuma diena ar daudzpusīgu 
programmu - izstādi “Krāslavas katoļu baznīca glez-
nās”, lekciju par ikonogrāfiju, poļu restauratoru stās-
tījumu par centrālā altāra restaurāciju, Daugavpils Sv. 
Pētera ķēdēs draudzes kora koncertu.

Šajos gados prāvesta vadībā realizēti apmēram 
desmit dažādi projekti baznīcas apkārtnes labiekār-

tošanā: nobruģēts 
celiņš baznīcas 
priekšā, atjaunoti 
vārti, izgatavotas 
sv. Roha un sv. Vin-
centa figūru kopijas, 
izremontēts žogs, 
izremontēta strūk-
laka, veikti apzaļu-
mošanas darbi u.c. 
Piesaistīti tika da-
žādi finansēšanas 
avoti.

No 15. maija 
līdz 15. septembrim 
baznīca no plkst. 
7.00 līdz 19.00 ir 
atvērta apmeklē-

tājiem. Daudzie tūristi un svētceļnieki ir sajūsmā par 
mūsu dievnama un tā apkārtnes sakoptību. Ne vien-
reiz vien ir dzirdēts: “Jūsu prāvests Voroņeckis ir ma-
lacis, patiešām labs saimnieks.”

To, ka mūsu prāvests ir redzīgs, ka spēj novērtēt 
draudzes locekļu spējas un izraudzīties sev palīgus, 
ka viņš nekad neaizmirst pateikties par konkrētu vei-
kumu, atzīmē daudzi draudzes locekļi. 

Lai Dievs svētī prāvesta Eduarda turpmākās pū-
les un darbus!

Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto

Uzziņai:
Eduards Voroņeckis ir dzimis 1969. gada 15. jūlijā Krāsla-

vā, dziļi ticīgā ģimenē.
Kristīts Daugavpilī, iestiprināts Krāslavā. Mācījies Dau-

gavpilī, pēc tam Rīgas Tehniskajā universitātē, dienējis armi-
jā, strādājis tūrisma sfērā, informācijas un uzziņu biznesā.

1995. - 2001. g. - mācības Rīgas Garīgajā seminārā.
2001. g. septembris - 2006. g. janvāris - vikārs Daugav-

pils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas draudzē. 
Kopš 2006. gada 29. janvāra - Krāslavas sv. Ludvika 

draudzes prāvests.

Uzticīgs Dieva kalps, labs saimnieks 
- darbīgs, zinošs, prasīgs

ATTĒLOS: Svinīgās atklāšanas mirkļi.
Pie mikrofona - Biruta Eglīte, Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 
priekšsēdētāja.
Komercizstāde - plašs literatūras klāsts.
Zālē - ieinteresētie klausītāji.
Par gudrā, bet nerātnā suņuka Rafi piedzīvojumiem. 
Jautājumi rakstniecei Vitai Štelmaherei, grāmatas “Uzmanību! 
Rafi nāk!” autorei.

Alekseja GONČAROVA foto

“Varavīksnes” skola - 
Grāmatu svētku norises vieta
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Dalīšanās svētki 

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda at-
balstu visā Latvijā ir paveikts daudz labu 
darbu. Jo īpaši Teterevu ģimene atbalsta 
- kultūru, izglītību, uzlabojumus publiskajā 
pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstī-
bas organizācijām pilsētās un lauku apvi-
dos, dzīvnieku aizsardzībai un palīdz maz-
nodrošinātu un trūcīgu personu grupām. 

Lai palīdzētu Dagdas novada iedzīvo-
tājiem, kuriem ir vēlme uzlabot savu lab-
klājību, bet dažādu iemeslu dēļ pietrūkst 
līdzekļu vai iespēju savu nodomu realizē-
šanai, Borisa un Ināras Teterevu fondam 
tika iesniegts projekts “Ģimeņu labklājības 
celšana Šķaunes, Bērziņu, Ezernieku, Da-
gdas pagastos.” Projekta kopējās izmak-
sas 4070 eiro, par kuriem četru pagastu 
iedzīvotājiem tika iegādātas dārzeņu sēk-
las, augļu koku un ogu krūmu stādi, Šķau-
nes pagastā deviņas ģimenes tika pie 15 
dējējvistu ganāmpulka un vistu barības 
pirmajam laikam. Kopumā projektā iesais-
tījās 296 Dagdas novada četru pagastu ie-
dzīvotāji – 104 ģimenes. Tas ir vairāk nekā 
bija plānots sākumā.

Projekta aktivitātes sākās agrā pa-
vasarī, kad tika uzrunātas un apzinātas 
ģimenes un iedzīvotāji, kuri izteica vēlmi 
īstenot projektu, jo, piedaloties projektā, 
iedzīvotāji uzņēmās atbildību par saņem-
to sēklas un stādu materiālu. Pirmkārt, lai 
projekts tiktu atbalstīts, bija jāpierāda fon-

da pārstāvjiem, ka ir nepiecieša-
mība saņemt atbalstu. Otrkārt, lai 
projekts tiktu veiksmīgi īstenots, 
bija nepieciešams kontrolēt pro-
jekta dalībnieku darbību - kādu 
pamudināt, kādam sniegt pado-
mu un no kāda pamācīties (īpaši 
lauku gurķu audzēšanā).

Projekta autore, LSK Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas novadu ko-
mitejas Šķaunes māmiņu centra 
vadītāja Sandra Drozdova stās-
ta, ka projektu nebūtu iespējams 
veiksmīgi realizēt, ja viņai nebūtu 
tik saliedēta, darboties griboša 

un aktīva komanda – projekta koordinato-
ri. Dagdas pagastā tā ir sociālā darbiniece 
Jolanta Zvidriņa, Ezernieku pagastā – pār-
valdes sekretāre Sanita Karpoviča, Bērzi-
ņu pagastā – šī projekta iniciatore, Bērziņu 
pagasta Sarkanā Krusta nodaļas vadītāja 
Ļiļa Burava. Šī ideja - atbalstīt sava pa-
gasta iedzīvotājus, lai tiem savukārt rastos 
vēlme atbalstīt savus kaimiņus, līdzcilvē-
kus, kuriem ir mazāka rocība, Ļiļai bijusi 
jau sen. Nu tā ir realizējusies. Par to varēju 
pārliecināties, vērojot vienu no projekta ak-
tivitātēm – “Dalīšanās svētkus” - projekta 

rezultātu novērtēšanu. 
Vienā no saulainajām oktobra dienām 

projektā iesaistītie Bērziņu pagasta iedzī-
votāji pulcējās Tautas namā, lai padalītos 
ar projekta gaitā gūtajām atziņām, pastās-
tītu par iespaidiem un nolemtu, kam ziedot 
izaudzētos dārzeņus, kuri palikuši pāri no 
ģimenei nepieciešamā daudzuma.

Bērziņu pagasta Sarkanā Krusta no-
daļas nelielajā telpā nepietika vietas visām 
rudens veltēm, kuras bija sarūpējuši pro-
jektā iesaistītie iedzīvotāji – savus zaļos 
un orandžos vaigus gozēja ķirbji, brangi 
kabači, kraukšķīgie kāposti, sulīgie burkā-
ni, sarkanās bietes, sīpoli, dažādu veidu 
pupiņas un kartupeļi, rātni sagūluši maisos 
– visi dārzeņi gatavojās ceļojumam pie 
tiem, kuriem dažādu apstākļu dēļ nebija 
iespējas tos izaudzēt pašiem. 

Jo šāda bija projekta ideja – izaudzē 
sev un ar pāri pa-
likušo ražu – pa-
dalies.

Iedzīvotāj i , 
kuri piedalījās pro-
jekta realizēšanā, 
atzina, ka projekts 
ir bijis nepiecie-
šams, veiksmīgs, 
un apliecināja, ka 
turpinās iesākto 
darbu.

Vaicāta par 
iespaidiem pro-
jekta realizēša-
nas gaitā, Sandra 
Drozdova stāsta, 
ka pārsteigumi bijuši dažādi – gan ieprieci-
noši, gan pārdomas rosinoši. Iepriecināja, 
ar kādu rūpību un atbildību cilvēki audzēja 
dārzeņus un rūpējās par vistām. Prieks, ka 
ar interesi šajos procesos iesaistījās bēr-
ni. Sarūgtināja cilvēki, kuriem bija iespēja 
parūpēties par savu labklājību, bet viņi at-
teicās piedalīties projektā. Skumji, ka starp 
tiem bija arī dažas daudzbērnu ģimenes.

Projekts no-
slēgsies, bet akti-
vitātes, protams, 
turpināsies. Pro-
jekta vadītāja 
Sandra Drozdova 
ir gandarīta par 
paveikto. Cilvē-
ki audzē vistas, 
olas tiek gardu 
muti apēstas, jau 
ir izšķīlušies arī 
pirmie cālīši. No 
dārzeņiem iegū-
tas sēklas, kuras 
noderēs nāka-
majos gados. Cilvēki kļuvuši draudzīgāki, 
dalās un mainās ar iegūtajiem produktiem, 
palīdz tiem, kuriem pašiem nav spēka vai 
iespējas par sevi parūpēties.

Sandra saka paldies Dagdas novada 
pašvaldībai par šī projekta priekšfinansē-
šanu 814 eiro apmērā, Šķaunes pagasta 
pārvaldes sekretārei Jadvigai Ceicānei, vi-
siem projekta koordinatoriem pagastos un 
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu 
komitejas izpilddirektorei Sandrai Moloto-
kai par sadarbību un atbalstu.

Iveta LEIKUMA

Izaudzē sev un padalies ar kādu, kurš pats nevar parūpēties par sevi!

Tērējot novada budžeta naudu, jādomā par lietderības koeficientu
Angļu filozofs, valsts vīrs, mūsdienu zi-

nātnes un zinātniskās revolūcijas aizsācējs 
F. Bēkons reiz teicis: “Ar naudu ir tāpat kā ar 
mēsliem: no tās nav nekāda labuma, ja to 
netērē.”

Savukārt pašmāju politiķis un bijušais 
ekonomikas ministrs Guntars Krasts šo domu 
paturpinājis, sakot: “Ar naudu ir tāpat kā ar 
mēsliem - tur, kur trūkst, nekas neaug, bet tur, 
kur to ir par daudz - smird!”

Kā ikdienā atrast zelta vidusceļu? Iemā-
cīties nebaidīties naudu tērēt, bet to tērējot 
apzināties, ka neražu vai smaku nāksies vien 
pašam izbaudīt uz savas ādas. 

Droši vien lasītājs atbildētu - tērēt pēc ne-
pieciešamības vai censties iegūt pēc iespējas 
lielāku lietderības koeficientu. Ar naudu līdzīgi 
kā ar mēsliem: nepamēslosi - neaugs, pār-
mēslosi - sadegs. Rezultāts identisks - zau-
dējums. Bet, ja mēslo saimnieciski – rūpīgi 
izvērtējot? Iespējams, gala rezultāts abās 
vietās būs auglīgs.

Vieta, kur šo teoriju var pārbaudīt praksē, 
ir ikviena novada dome, kur ikdienā deputāti 
mācās nebaidīties tērēt naudu, un, tajā pašā 
laikā, rūpīgi raugās, lai nekādā gadījumā 
netiktu “pārmēslots”. Visinteresantākais nau-
das tērēšanas process tiek novērots domes 
sēžu un domes komiteju sēžu laikā, kad tiek 
spriests par līdzekļu piešķiršanu vienam vai 
otram mērķim. Ar aizrautību un stundām ilgi 
var vērot, kā deputāti vienam mērķim līdzek-
ļus tērē ar zibenīgu ātrumu, reizēm aizmirstot 
pat pamatot, bet citiem mērķiem - spriež tik 
ilgi, kamēr ierosina piešķirt tikai daļu vajadzī-
go līdzekļu, vai vispār tos nepiešķirt. 

Ilgstoši apmeklējot un vērojot darbu Aglo-
nas un Dagdas novadu domes sēdēs, gribas 
valstiski ierosināt deputātu kandidātu obligā-
tās mācības, pirms viņi kļūst par deputātiem. 
Reizēm šķiet negodīgi, ka skolotājam jāmā-
cās pieci gadi, lai vēlāk atalgojumā saņemtu 
mazliet vairāk par minimālo darba algu. Ārs-
tam jāmācās teju desmit gadi, iekams patstā-
vīgi var ārstēt. Bet deputātam, novada domes 
priekšsēdētājam nekādu prasību, iemācies 
ar tautu sarunāt, lai tā balso un tik “ārstē”, 
“māci” novada tautu pēc saviem ieskatiem, 
principiem, sirdsapziņas, ja tāda, protams, ir. 
Ja skolotājs un ārsts savu izglītību apmaksā 
no savas kabatas, tad deputātu un priekšsē-
dētāju apmācību procesa izmaksas uzņemas 
uz saviem pleciem tauta. 

Ja ārsts vai skolotājs ir kļūdījies - viņam 
nākas atbildēt pašam, bet kad kļūdījies de-
putāts, atbild dome. Tā kolektīvi tiek iztērēta 
nauda novada pašvaldībās. Tur, kur to dara 
racionāli - novadi plaukst, sabiedrība priecā-

jas, bet tur, kur tērēšanas process ir neracio-
nāls, vai nu nekas neaug, vai smird. 

Dagdas domē šo pārmēslošanas “sma-
ku” vienam vai otram mērķim tauta ātri vien 
sajūt, un dod par to zināt arī citiem. Līdzīgi ir 
arī ar tiem mērķiem, kuriem netiek pietiekami 
“iemēslots”. Piemēru šiem apgalvojumiem ir 
pietiekami, kaut vai, izanalizējot vienu domes 
komitejas sēdi, tiek konstatēti gan centieni 
pārmēslot, gan nepietiekami iemēslot. 

Pārmēslošanas centieni tika pamanīti 13. 
oktobra izglītības, kultūras un sporta komite-
jas sēdē, jautājumā par Ozoliņu pagasta bib-
liotēkas turpmāko darbību. Bibliotēkas jautā-
jums novadā aktuāls jau sen. Tā atrodas tikai 
pāris km attālumā no Dagdas, ik gadu budže-
tā prasa lielus līdzekļus. Deputāti vairākkārt ir 
ierosinājuši slēgt tās darbību un meklēt citus 
variantus, lai piedāvātu iedzīvotājiem līdzvēr-
tīgu pakalpojumu. Taču priekšsēdētājas S. 
Viškures centieni saglabāt tās darbību ir tik 
lieli, ka nelīdz nedz deputātu ierosinājumi, 
nedz SIA “Brīvība” nesenais ziņojums, ka no 
oktobra tie izīrētās telpas nekurinās, sakarā 
ar to, ka vēlas ēku pārdot. (Pašvaldība izīrē 
no SIA “Brīvība” telpas līdz šī gada 31. de-
cembrim).

Sēdes laikā vairākumam deputātu bija 
skaidrs, ja ēka tiek pārdota, jāķeras klāt 
pie bibliotēkas slēgšanas procesa. Taču 

priekšsēdētāja ierosina pirms lēmuma pie-
ņemšanas tikties ar Ozoliņu iedzīvotājiem. 
Ja priekšsēdētāja censtos ar iedzīvotājiem 
tikties visos līdzīgos gadījumos, nekas ne-
būtu peļams, bet ja tikai izņēmuma gadī-
jumos, tad kļūst aizdomīgi, un jādomā, ka 
šajā jautājumā tiek labi vien “pārmēslots”.  
Pavisam cits saimniekošanas princips bija 
vērojams 13. oktobra finanšu un tautsaimnie-
cības komitejas sēdē. Veselības un sociālo 
pakalpojumu centra “Dagda” vadītājs A. 
Badūns ieradās uz domi ar lūgumu piešķirt 

2 000 eiro kāda tehniska līdzekļa iegādei, 
kas ļoti atvieglotu smagi slimu, gulošu klientu 
aprūpi. Sēdes laikā vadītājs argumentēja teh-
niskā līdzekļa - mobilās mazgāšanas vannas 
- iegādes pozitīvās puses. Aktualizēja jautā-
jumu arī par tehniskā līdzekļa iznomāšanas 
iespējām Dagdas novada iedzīvotājiem, kuri 
mājas apstākļos veic gulošu tuvinieku aprūpi 
un varētu šo ierīci iznomāt. Tāpat vadītājs at-
skaitījās par 2016. gada domes piešķirtajiem 
līdzekļiem, kuri tika izlietoti telpu remontiem. 
Ne mazāk svarīgi pieminēt faktu, ka vadītāja 
izklāstā tika pieminēts, ka 400 eiro tiks atrasti 
no iekšējiem līdzekļiem, lai iegādātos palīgie-
rīci cilvēku iecelšanai un izcelšanai no šāda 
veida mobilās mazgāšanas vannas, tādā 
veidā norādot uz līdzfinansējuma daļu mēr-
ķa sasniegšanā. Viss šķita pašsaprotami līdz 
brīdim, kad domes speciālisti sāka apspriest 
budžeta iespējas un to apmēru, jo Dagdas 
novada domē uz šo brīdi neparedzētiem ga-
dījumiem atlikuši vien 12 000 eiro, bet gribē-
tāju uz šiem līdzekļiem ir daudz. Diskusijas 
laikā priekšsēdētāja ierosināja piešķirt šim 
mērķim tikai 1 500 eiro. Uz savu ierosinājumu 
no dažiem deputātiem saņēma aizrādījumu, 
ka noderīgām lietām tiek taupīts, bet kad “pa 
kreisi un labi” līdzekļi šķiesti - pat uzmanība 
netiek pievērsta.

Grūti nepiekrist to deputātu viedoklim, 
kuri aizrādīja priekšsēdētājai, jo, piemēram, 
brauciens uz “Latgales dienām Īrijā” vienai 
priekšsēdētājai izmaksāja tieši 1 500 eiro. 
Lai arī 80 % no 1 200 eiro sedza projekta ie-
tvaros, aptuveni 500 eiro tik un tā tika iztērēti 
no novada kopējā budžeta. Kāda pievienotā 
vērtība tika atvesta? Un kādu pievienoto vēr-
tību novadam, iestādes klientiem un iestādes 
darbiniekiem nesīs domātā iegādājamā ierīce 
2 000 eiro apmērā?

Darbiniekiem tiks mazināts risks muguras 
sastiepumiem, klientiem ērta pakalpojuma 
saņemšana, daudziem novada iedzīvotājiem 
apziņa, ka novadā ir iespēja izmantot ierīci, 
kas atvieglo tuvinieka aprūpi. Domāju, ka 
argumentu klāsts ir pietiekams. Vai tiešām 
Dagdas novada budžets “plīstu”, ja no ne-
paredzētajiem līdzekļiem tiktu piešķirti visi 2 
000 eiro? Ja bibliotēkai pietiek, kāpēc pilnā 
apmērā nepietiek ierīcei, kas paaugstinās ne 
tikai klientu komfortu, bet atvieglos arī daudzu 
darbinieku darba apstākļus?

Vēl aizraujošāk bija vērot deputātu disku-
siju šajā sēdē, kad tika apspriests Ezernieku 
pagasta pārvaldes vadītāja lūgums piešķirt 
9 000 eiro invalīdu tualetes un pandusa iz-
būvei Ezernieku doktorātā. Argumentācijā 
tiek norādīts, ka tualetes izbūve nav vienkārši 

kosmētiskais remonts, bet gan nopietna tel-
pas pārbūve, instalāciju ievilkšana, sanitārā 
mezgla izveide, pietiekami sarežģīta pandusa 
izbūve ēkas ārpusē, kā vērtība mērojama ap 
2 000 eiro.  Kā jums šķiet, vai nepieciešamie 
līdzekļi atradās? Iespējams līdz domes sēdei 
atradīs, bet komiteju sēdē plānoja izdevumus 
dalīt divās daļās - tualetei un pandusam atse-
višķi - un no dažāda gada budžetiem. 

Līdzīga situācija bija vērojama arī jau-
tājuma risināšanā par Dagdas PII “Saulīte” 
pedagogu atalgojumu. Oktobra sākumā PII 
iestādes pedagogi aicināja novada vadību uz 
sapulci, kuras laikā izteica neapmierinātību 
par radušos situāciju, kad ilgi gaidītā algas pa-
lielinājuma vietā saņēma mazākas slodzes, 
līdz ar to nekāds algas palielinājums netiks 
baudīts. Domes speciālisti centās izskaidrot 
radušos situāciju un sēdes laikā, analizējot 
budžetu, lika saprast, lai apmierinātu peda-
gogu un iestādes vadības prasības, palielinot 
slodzi no esošās 0,85 uz pilnu likmi, kā tas 
tika nodrošināts, piemēram, Krāslavas nova-
dā, un, apmaksājot papildus stundas, kas tika 
iekļautas tarifikācijā - budžetam nepieciešami 
14 000 eiro, kuru novada budžetā neesot.

Tajā pašā laikā, sēdes beigās no depu-
tāta R. Nipera iesnieguma izskatīšanas, tika 
noprasts, ka dokumentālais kļūdas labojums 
katlu mājas Mičurina ielā 12 a lietā vai “katlu 
pieslīpēšanā” zem projekta novada budžetam 
papildus izmaksāja aptuveni 10 000 eiro. No-
teiktā laika periodā tika noslēgti pieci papildus 
līgumi, par kuriem neviens deputāts sēžu laikā 
nekad netika informēts. Tos vienpersoniski no-
slēdza izpilddirektors. Sakarā ar to, ka līgumu 
kopējā summa ir vairāk nekā 10 000 eiro, de-
putāts šādu rīcību vērtē kā slēpto iepirkumu, 
ko novada domei nevajadzētu pieļaut.

Visi šie piemēri naudas tērēšanā ir no vie-
nas sēdes materiāliem. Tiek atklāts, ka vien-
laicīgi slepus, bez deputātu ziņas tiek tērēti 
desmitiem tūkstoši eiro, un tajā pašā laikā de-
monstratīvi netiek atrasti 2 000 eiro. Ja es ap-
galvotu, ka tie ir vienīgie piemēri šajā sēdē, es 
melotu, jo šo piemēru ķēdīti saimnieciskumā 
vai bezsaimnieciskumā, drīzāk nevienlīdzīgā 
attieksmē pret problēmu risināšanu novadā, 
varētu turpināt.

Vai tiešām to neredz paši deputāti, kuri 
sevi sauc par tautas kalpiem? Esmu pārlie-
cināta, ka redz, bet kā jau iepriekš minēju, ar 
naudu ir tāpat kā ar mēsliem… Izskatās, ka 
daudziem deputātiem smaka netraucē, vēl jo 
vairāk - priecē.  

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE



2016. gada 18. oktobris 5

Šī ir mana spilgtākā vasara

 Solīts makā nekrīt jeb kādu pievienoto vērtību atveda no “Latgales dienām Īrijā”?
Turpinājums. Sākums “Ezerzeme” 

Nr. 80 (2016. g. 14. oktobrī)
Ar ko vēl iepazināties? 
Latvijas uzņēmēji tikās ar vietējiem 

uzņēmējiem. Daudzi bija apmierināti, jo 
izdevās nodibināt kontaktus un pat veikt 
pārrunas par produkcijas noietu u.c. Tad 
mēs devāmies uz parku, kur tika dēstīts 
sadraudzības koks. Parks neliels, iepriekš 
tur bija izgāztuve, kas sakārtota un tur iz-
veidots parks - vieta, kur dažādas biedrī-
bas, delegācijas dēsta kociņus. 

Savs “īru likteņdārzs”? 
Varētu tā teikt. Atpūtas vieta. Tur 

mēs iestādījām ozolu. Bija arī brīvais 
laiks. Tad mēs apmeklējām baznīcu un 
to, kas nelielajā pilsētiņā, kurā dzīvo 
4 000 iedzīvotāju, ir apskatāms.  Tīri ne-
jauši mēs sastapāmies ar zaļās enerģi-
jas pārstāvjiem, kuriem šajā pilsētiņā iz-
veidots kooperatīvs, kas pārstrādā visus 
lauksaimniecības atkritumus, pārvēršot 
tos biogāzē, tā savukārt tiek pārvērsta 
elektrībā. Šis kooperatīvs vairāk sadarbo-
jas ar ASV. Viņi uz ASV eksportē salmus, 
bet tur savukārt no tiem ražo proteīnu. No 
1 tonnas salmu izdodas iegūt līdz 200 kg 
proteīna. Viena kg proteīna cena vidēji ir 
1000 eiro. Kā mēs teicām - mēs Latvijā 
staigājam pa dzīvu naudu.

Tas, ka salmi un niedres ir viena no 
Latgales bagātībām, daudziem ir sen 
zināms. Tikai nav uzņēmīgu roku, kas 
tos salmus pārvērstu zeltā? 

Nu, redziet, atkal saskaramies ar 
cilvēka faktoru. Jābūt stipram cilvēkam, 
cilvēku grupai vai kooperatīvam, kas šo 
procesu uzsāk, kas veido šo sadarbību, 
meklē kontaktus, noieta tirgu. Es paņēmu 
no viņiem koordinātes. Ikviens cilvēks var 
griezties pie manis pēc informācijas un var 
mēģināt veidot kaut ko līdzīgu. Vai vismaz 
ar viņiem sazināties un, iespējams, Dag-
das novadā varētu atvērt kādu uzņēmumu. 

Šis kooperatīvs strādā arī citā nozarē 
- medicīnā. Viņi ražo fi zioloģiskos šķidru-
mus. Tāpat praktizē plastmasas izstrādā-
jumu ražošanā, ko izmanto medicīnas 
nozarē. 

Atgriezīsimies pie programmas.
Otrajā dienā mēs tikāmies ar Latvijas 

iedzīvotājiem, prezentējām sevi.  Uzrunā-
jām viņus ar siltiem vārdiem, ka gaidām 
atpakaļ mājās, ka augsti vērtējam viņu 
iegūto pieredzi Īrijā un labprāt vēlētos, lai 
viņi gūto pieredzi izmanto jaunu uzņēmu-

mu veidošanā Latvijā. Īrijā ir ļoti daudz ne 
tikai melnā darba darītāju, bet arī cilvēku, 
kuri tur izveidojuši savus uzņēmumus, 
nodibinājuši kontaktus ar citām valstīm, ir 
veiksmīgi un vērā ņemami uzņēmēji.

Kāpēc tad viņi neatgriežas? Varbūt 
Latvijā uzņēmējdarbībai nav izveidota 
labvēlīga vide?  

Grūti tam nepiekrist. Īrijā nav tik lie-
lu prasību un augstu normu kā Latvijā. 
Piemēram, ugunsdzēsība, darba inspekci-
ja, nodokļu slogs u.c. Prasības ir, bet ne tik 
drastiskas kā Latvijā.  Kaut vai kā piemē-
ru ņemsim jauno būvniecības likumu. Pie 
mums brauc inspektori un pārbauda 50-60 
gadus vecas ēkas un pieprasa tām mūs-
dienīgus tehniskus risinājumus, kas kā 
norma ir iestrādāta jaunceļamajām mājām. 
Mums pieprasa neiespējamo padarīt par 
iespējamo. Un nevienai inspekcijai nein-
teresē, cik tas maksā.  

Līdz ar to cilvēki, zinot kāda ir šī 
“pretimnākšana” no valsts puses, nedomā 
atgriezties mājās, lai veidotu uzņēmumus. 
Tiem, kuri palikuši Latvijā un vēlas vei-
dot uzņēmumus, katru dienu ir jācīnās ar 
valsts augstajām prasībām un attieksmi.

Bet vai vainojama tikai valsts? 
Kā ir ar pašvaldības attieksmi? Vienā 
no Dagdas novada komitejas sēdēm 
tika atteikts uzņēmējām, kuras vēlējās 
iznomāt domei piederošās telpas, lai 
ierīkotu frizētavu. Novada dome atteica, 
jo telpas esot nepiemērotas frizētavai, 
tur neesot ievilkts ūdensvads utt. un 
to ievilkt tehniski neesot iespējams. 
Taču pēc laika noskaidrojās, ka telpā 
tika veikts remonts, kura laikā izdevies 
paveikt to, ko iepriekš dome noteica kā 
nepaveicamu. Kā noprotu, uzņēmējām 
netika tas paziņots un netika piedāvā-
tas prasītās telpas. Varbūt attieksme 
būtu jāsāk mainīt pašvaldības līmenī 
un tad visā valstī attieksmes jautājums 
sakārtotos?  

Tās uzņēmējas bija nodrošinātas ar 
telpām. Viņas nomāja no privātā. 

Bet tagad ir pieejamas pašvaldības 
trlpas. Vai uzņēmējām tika piedāvātas 
šīs telpas vai citas? 

Man nav pārliecības, ka tagad tajās 
telpās ir ūdens, man pašai ir jāaiziet un 
jāapskatās. Vai jāuzliek par pienākumu 
izpilddirektoram. Iespējams tika pacelta 
grīda un ūdensvads tika ievilkts. 

Apkopojot “Latgales dienas Īrijā” 

un iegūto pievienoto vērtību, ko varētu 
ieviests vai iedzīvināt Dagdas novadā? 
Nosauciet trīs vērtības, kuras ir vērts 
ieviest Dagdas novada attīstībai?

Nu, apmeklējot pasākumu, kurš norit 
pēc konkrētas programmas, atgriežoties 
mājās, es uzreiz nevaru atbildēt, ko mēs 
varētu ieviest Dagdā. Idejiski ir daudzas 
lietas, ko varētu izmantot.

Piemēram, kādas idejas?  Es daudz 
neprasu, nosauciet trīs!

Šie mazie ģimenes uzņēmumi ar 2-5 
darbiniekiem. Tas, īstenībā, būtu jādara arī 
mums.  

Jūs jau pieminējāt, ka valstī ir dras-
tiskas prasības, bet mēs no savas pu-
ses caur konkrētu piemēru noskaidro-
jām, ka no pašvaldības arī atbalsts 
nenāk. Vismaz vienā gadījumā. 

Ja šīs frizieres būtu nākušas un tei-
kušas, ka ir bezizejas situācija, domāju, ka 
mēs rastu risinājumu. 

Ir cilvēki, kuri vienās durvīs negrib 
divas reizes klauvēt.  Ņemot vērā, ka 
viņas ir arī nodokļu maksātājas, kuras 
nodrošina arī jūsu algu.

Daudzi klauvē arī piecas reizes. Ne-
domāju, ka šīs frizieres tik briesmīgi ap-
maksā manu darba algu. 

Labi, ejam tālāk. Otra lieta, ko vērts 
iedzīvināt Dagdā? 

Jābūt sadarbībai - valstij ar valsti, jo 
tikai šādā veidā mēs varam piesaistīt lie-
los uzņēmumus. Īrijā veiksmīgi darbojas 
tādas pasaules kompānijas kā Coca-Co-
la, Shels u.c.  Arī Latvijā tam vajadzētu 
darboties, kad valsts runā ar valsti, veido 
sadarbību, atver uzņēmumu fi liāles konkrētā 
reģionā, ne tā kā tagad – vairums Rīgas 
apkaimē. Kāpēc mēs Latgalē nevarētu 
ražot, piemēram, pudeles  Coca- Colas 
kompānijai? Bet to nevar paveikt maza 
pašvaldība, sarunām jānotiek valstiskā 
līmenī. Līdz ar to arī Latvijas Pašvaldību 
savienībā Ināra Silicka, Kārsavas novada 
domes vadītāja, šo lietu stāstīs. Šai savie- 
nībai valstī ir viena no lielākajām lomām, 
jo tur ir visas pašvaldības un viņi katru di-
enu tiekas gan ar Ministru prezidentu, gan 
ar Valsts prezidentu, deputātiem, ar citu 
valstu pārstāvjiem un risina šīs sarunas. 
Latvijas Pašvaldību savienībai ārzemju 
delegācijām ir jāliek saprast, ka mums 
Latvijā nav tikai Rīga kā reģions, bet mums 
ir valsts - Latvija ar vairākiem reģioniem. 
Tad, kad ārzemju investori sapratīs, ka 

Latvijā ir Latgale, Kurzeme, Vid-
zeme un Zemgale, tad notiks 
pavisam citas lietas. 

Tas nav pašvaldības 
līmenī, bet valsts līmenī. 

Bet pašvaldība ietilpst 
valstī. 

Ko Jūs tieši darīsiet, 
lai, iespējams, pēc pieciem 
gadiem Dagdā uzsāktu dar-
bību “Coca- Cola” un būtu 
nodarbinātība? Es saprotu, 
ka Ināra Silicka stāstīs LPS 
par redzēto Īrijā. Bet Jūs?

Tieši tāpat arī mēs stāstī-
sim, ka tādas lietas var darīt. 

Vai LPS nezina, ka tā-
das lietas var darīt? Tas pa-

saulē nav nekas jauns - Īrijā, Zviedrijā, 
Vācijā, Polijā, Dānijā Norvēģijā, ikvi-
enā normālā valstī, kur vadība spējīga 
domāt ekonomiski utt. Visās valstīs sen 
ir pašsaprotami tas, ka valsts var dzīv-
ot tikai tad, kad to stutē mazie ģimenes 
uzņēmumi, kurus savukārt stutē pati 
valsts, kad tas nepieciešams. Tas LPS 
sen ir zināms, bet jau gadiem nenotiek 
nekādi procesi, lai Latvijas ekonomiku 
stutētu gan mazie uzņēmumi, gan lielo 
koncernu fi ltrēšana šajā teritorijā. Tā 
bija otra lieta. Trešā lieta?  

Es vēlreiz atgādināšu, ka ir lietas, ku-
ras var pamanīt tikai vairākas reizes aiz-
braucot uz konkrēto valsti.  Protams, pie 
mums ir kokapstrāde un koksne, kurai ne-
vajadzētu aiziet prom, bet palikt tepat. 

Apkopojot mūsu garo sarunu…
Protams, bija arī skaistais gājiens, ko 

Jūs pieminējāt savā rakstā. 
Vakarēšana? Latviešu dziesmu dz-

iedāšana? 
Vakarēšana? Koncerts bija trīs stun-

das. Esmu paņēmusi programmiņu, varat 
ieskatīties, cik bija pasākumu, kādi iz-
pildītāji. Programmā tika iekļautas grupas, 
kas izveidotas jau dzīvojot tur.

Ņemot vērā, ka mēs esam dejojoša 
un dziedoša tauta, bieži vien liekas, ka 
par daudz dziedam un dejojam, bet par 
maz strādājam un veidojam uzņēmu-
mus. 

Redziet, ja šeit, Latvijā, daudziem 
nav šī patriotisma, tad tur viņi to parāda. 
Daudzi, braucot prom no Latvijas, nebija 
patrioti, bet tur kļūst par tādiem. Patrioti 
gan Īrijai, gan Latvijai. 

Varbūt cilvēks, kurš palicis Latvijā, 
ir tas īstais patriots? 

Viņš ir klusējošais patriots. Klusē-
jošais, jo viņš pat nedzied Valsts himnu. Tas 
ir pirmais valsts simbols, kas būtu jāatceras. 

Varbūt Īrijas latgalietis ir “paēdis”, 
tāpēc viņam ir spēks himnu dziedāt? 

Parādiet man kaut vienu normālu lat-
galiešu ģimeni, kurai nav ko ēst? Ja tajā 
strādā un nav kaitīgu ieradumu, tik daudz 
paēduši, lai nodziedātu himnu, viņi ir. 

Grūti nepiekrist teiktajam. Patrio-
tisms nāk caur sirdi, ne vēderu! 

Ja Latvijā dzīvojošais latvietis strādātu 
tā, kā jāstrādā Īrijā, es domāju, atvainojos 
par izteicienu, “daudzi atvilktu kājas”. 

Arī tam grūti nepiekrist, jo zināms, 
ka darba slodze ir nežēlīga, daudziem tā 
nebūtu pa spēkam.  Tagad par to, kas 
interesē iedzīvotājus. Cik izmaksāja 
brauciens uz Īriju no novada budžeta?

Mēs pārskaitījām dalības maksu 1 
200 eiro apmērā. Ceļa izdevumi ir 320 
eiro. Saistībā ar to, ka mums ir noslēgs 
sadarbības līgums, mums 80 % atgriezīs 
atpakaļ, projekta ietvaros. 

Pašvaldību vadītājiem vajadzēja 
iemaksāt 1 200 eiro, lai piedalītos šāda 
veida pasākumā? Vai nav tā kā pamaz 
informācijas un pievienotās vērtības at-
vests par šiem 1 500 eiro?  

Es vēlreiz atgādinu, Dagdas pašvaldī-
bas budžetā 80% tiks atgriezti atpakaļ. 

Paldies par interviju! 
Elizabete Viļuma - Gražule

Foto no interneta vietnes baltic-ireland.ie

Vasara ir laiks, ko visi vienmēr gaida 
ar nepacietību.  Tā ir jauna dzīve, jaunas 
emocijas, piedzīvojumi, iepazīšanās, 
bezgalīgi un silti vakari... Šī gada vasara 
paliks manā sirdī līdz mūža galam!  

Pagājusī vasara atnesa man daudz 
ko jaunu, kā arī interesantu pieredzi.  
Ikviens skolnieks grib atrast sev darbu 
vasaras brīvlaikā, un arī man trīs vasaras 
mēneši sākās ar darba gaitām. Veselu 
mēnesi man bija iespēja strādāt Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā. Esmu 
ļoti pateicīga par šo iespēju iegūt pirmo 
darba pieredzi, pārbaudīt savus spēkus 
un iemaņas! Nopelnīto naudu iztērēšu, 
mācoties autovadītāju kursos, tāpēc 
vēlreiz paldies par doto iespēju! 

Ceļā uz 12. klasi vasara ir laiks, kas 
pilns ar prieku par to, kas ir gaidāms 
priekšā. Katru dienu ir daudz pārdomu 
un sapņu par to, kā sasniegt iecerēto. 
Tāpēc varēja atrast laiku arī mācībām, 
un tā bija bioloģija. Augustā man radās 

iespēja apmeklēt divu dienu nometni, kas 
bija veltīta bioloģijai. Paldies bioloģijas 
skolotājai Ievai Bojarčukai un Daugavpils 
Universitātei par šo iespēju! Divas 
dienas uz ilgāku laiku paliks atmiņā ar 
spilgtām emocijām, piedzīvojumiem, 
jauniem draugiem un zināšanu bagāžas 
papildināšanu. Vēl man bija piedāvāta 
iespēja darboties vasaras vācu valodas 
nometnē. Tās galvenais mērķis - vācu 
muižnieku pēdu pētīšana Daugavpils 
novadā, kā arī vācu valodas zināšanu 
papildināšana. Paldies Alīnai Lukšai par 
doto iespēju! Šīs dienas uz visiem laikiem 
paliks manā atmiņā, jo bija gan bezmiega 
naktis, gan jauni draugi un fantastiskas 
emocijas... 

Kā zināms, vasara - tas ir brīvības 
un atpūtas, jūras un pludmales laiks. 
Divas nedēļas saulainajā Bulgārijā 
pagāja nemanot, kā viens mirklis. Pusotru 
diennakti tirpinājās ceļš caur sešām 
valstīm, kamēr tika sasniegts gala punkts 

– Slančevbrjaga, 
Bulgārija... Divas 
nedēļas ar ģimeni, bez interneta, bez 
raizēm - kas var būt vēl labāks? Mīlīga 
saule, neticami caurspīdīgs ūdens, baltas 
smiltis un kaiju klaigas, bet virs galvas – 
bezgalīgas zilas debesis. Tieši tādu mēs 
parasti iedomājamies vasaru. Bet visi zina, 
ka nekur nav tik labi kā mājās. Atgriežoties 
bija tik patīkami atkal ieraudzīt latviešu 
kokus - bērzus un priedes, vietējo ainavu 
bez kalniem un klintīm. 

Šovasar man tika piedāvāta iespēja 
piedalīties zemūdens medību sacensībās - 
organizatoru darba grupā. Notika divi etapi 
- Drīdža un Sīvera ezerā. Uz sacensībām 
atbrauca dalībnieki no Latvijas un 
kaimiņzemēm - Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas. Tie 
ir ļoti pozitīvi un labestīgi cilvēki, ar 
kuriem ir patīkami sazināties. Bija tik 
skumji atvadīties no viņiem! Neviens no 
dalībniekiem nepārdzīvoja neveiksmju dēļ, 

visi atbalstīja cits citu. Šo darbu vajadzēja 
izpildīt ļoti atbildīgi, jebkura kļūda 
aprēķinos mainīja kopējo statistiku. Pēdējā 
posmā, kas norisinājās Sīvera ezerā, bija 
ļoti patīkami ieraudzīt, ka pirmajā vietā 
ierindojās Krāslavas komanda. Divas 
dienas katrā no posmiem bija emocijām un 
jauniem iespaidiem piepildītas, un nebija 
laika, lai garlaikotos un sēdētu bezdarbībā. 
Ir jauki, kad diena ir emocijām pilna un kad, 
dodoties gulēt, tu atzīsti: „Jā, diena tiešām 
nav veltīgi pavadīta!” 

Katru vasaras momentu var aprakstīt 
ilgi. Katrs mēnesis bija savā ziņā īpašs. 
Jūnijs - siltas naktis, skaidras debesis; 
jūlijs - ziedošie lauki, ogas; augusts - 
rudens gaidas, pēdējie siltie momenti.  
Katrai vasarai ir savs stāsts, un ikviens 
stāsts ir neatkārtojams.   

 Elvīra JANČEVSKA, 18 gadi 

viņi gūto pieredzi izmanto jaunu uzņēmu- Apkopojot “Latgales dienas Īrijā” Tad, kad ārzemju investori sapratīs, ka 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Mana dziesma
12.45 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Džungļu grāmata safari
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Bēgļiem ir sejas
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Aculiecinieks

23.20 Midsomeras 
slepkavības
1.10 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kuldīgas iedvesma 
ceļotājiem
9.10 Momentuzņēmums
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
12.00 Sajūti Latgali!
12.35 Vēju savaldītāji. Kiklādu 
salas
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā

14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35 Eiropa fokusā
16.05, 21.25 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Gēnu mantojums. Tavs 
iekšējais rāpulis
22.15 Latviešu jaunie režisori. 
23.15 Brīvība ratiņkrēslā
0.15 20 dabas šedevri
0.45 100 g kultūras. Personība
1.30 Eiropa fokusā
5.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu 
salas

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Kūkas katrai dienai
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”

8.40, 1.25 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Jūras vējš
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 2.05 Ziemas saule
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Konstantīns
0.35 Kāršu nams
1.45 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 0.40 Neesi ienaidnieks
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30, 17.55 Meittenes
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 

vienība Hawaii 5-0
10.05 Bekstroms
11.05, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.40, 1.35 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
15.45, 20.20, 3.20 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.40 Izdzīvojušie
23.35 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.00, 15.30, 0.20 Māja-2
5.45 Zaicevs+
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Radi
10.40, 16.35 Univers
11.55 TV shop
12.10 Interni
13.20, 20.00 Sporta skolotājs
21.00 Revizorro
22.05 Mf. Mātes diena

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.50 Satikšanās vieta
16.25 Piektdienis
18.05 Runājam un rādām
19.50 Šamanis
21.40 Mēris
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Lielie vecāki
0.55 Kruķis
4.50 Vasarnīcas lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 2.05 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu

18. oktobrī Ir iemesls! Pediatre: bērnu ģērb kā sīpoliņu
Vecāku prioritāte nr. 1 vien-
mēr ir bērna labsajūta un 
veselība, tomēr tiklīdz sākas 
pirmās salnas un termometra 
stabiņš nokāpj līdz nullei, 
mammas un tēti mēdz ieslīgt 
galējībās. Bērni nereti tiek 
turēti pārkurinātās telpās vai 
tiek pārtuntuļoti, lai gan ru-
dens ir īstais laiks imunitātes 
stiprināšanai un izklaidēm 
svaigā gaisā. Mazo ekspertu 
skolas (www.mazoekspertus-
kola.lv) pediatre Anna Birka 
stāsta, kā būtu pareizāk rīko-
ties, lai bērns rudenī ir vesels 
un ņiprs. 
•	 Izkustieties kopā āra pastai-

gās vai rotaļās. Nebaidies no 
spirgtāka gaisa – tā stiprināsi 
bērna imunitāti arī rudenī. Mek-
lējiet raibumus kokos, zālē, zie-
dos vai pagatavojiet krāsainu 
rudens foto kolāžu. Ja pagalmā 
nav spēļu laukuma, radiet to 
paši ar rudens lapu labirintiem! 

•	 Ģērb mazo vairākās kārtās kā 
sīpoliņu. Labāk no liekā vaja-
dzīgajā brīdī atbrīvoties, nekā 
pārkarst vai salt. Lai, aktīvi 
darbojoties, nesasvīstu, izvē-
lies divdaļīgas virsdrēbes (pie-
mēram, jaku un bikses, nevis 
kombinezonu). Tās varēsi ērti 
novilkt un vēlāk uzvilkt atpakaļ.

•	 Neturi tropos. Dažkārt vecāki, 
labu gribot, pārlieku sasilda gai-
su automašīnā. Atceries – tem-
peratūras svārstības, no siltā 
auto izkāpjot mīnus grādos, var 
veicināt saaukstēšanos. Tāpēc 
pārbraucienos noģērb bērnam 
cepuri, šalli un āra jakas un 

temperatūru salonā turi mēre-
nu (līdz 20 grādiem).

•	 Lauj priecāties par rudeni! 
No prieka, ko rada peļķes un 
slapjie slidkalniņi, nevajadzē-
tu izvairīties. Galvenais, lai 
mazajam būtu ūdens un vēja 
necaurlaidīga virsjaka, cim-
di un gumijas zābaciņi, kuros 
ievilktas kokvilnas vai vilnas 
zeķes siltumam. Vēlams, lai 
drēbes vai apavi būtu ar atsta-

rojošiem elementiem.
•	 Lutini bērnu ar rudens vel-

tēm. Labākais veids, kā stip-
rināt imunitāti, ir lietot uzturā 
gana daudz vietējo sezonas 
dārzeņu un ogu. Cik ilgi vien 
iespējams, maltītes gatavo no 
ķirbjiem, burkāniem, bietēm un 
citiem sezonālās ražas dārze-
ņiem, kas satur vērtīgas uztur-
vielas un vitamīnus. Tie, kam 
rudens labumi neaug mazdār-
ziņā, kopā ar atvasēm var do-
ties uz saimniecībām, kuras 
piedāvā pašiem salasīt ābolus, 
vēlās avenes un citas rudens 
veltes.

•	 Saldajā – saldējums! Maldīgs 
ir priekšstats, ka saldējums ir 
kārums tikai vasarai. Arī rudenī 
un ziemā bērnam jādod saldēti 
produkti. Tā stiprināsi imunitāti. 
Vari dot bērnam dabīga piena 
vai krējuma saldējumu, saldētu 
Danonki sieriņu vai gluži vien-
kārši – saldētas ogas!

•	 Seko līdzi šķidruma daudzu-
mam. Aukstā laikā dabiski pa-
dzerties prasās mazāk, tāpēc 
seko līdzi, vai bērns uzņem 
nepieciešamo daudzumu šķid-
ruma. Vislabākais ir tīrs ūdens, 
tomēr to vari papildināt ar kādu 
rudens vitamīnu devu, piemē-
ram, cidoniju sīrupu. Neļauj 
dzert karstu tēju, it sevišķi, tieši 
pirms vai pēc pastaigas vēsā 
gaisā.

•	 Guliet svaigā gaisā. Pirms 
gulētiešanas izvēdini telpu. 
Jo siltāks ir mājokļa gaiss, jo 
sausāks tas kļūst, pakļaujot 
lielākam saslimšanas riskam. 
Istabā, kurā sastāvējies gaiss 

būs izvēdināts un mit-
rināts, ciešāks būs arī 
bērna miegs.
•	 Pievērs uz-
manību veselībai un 
profilaksei. Katras 
iesnas nav gripa – to-
mēr konsultējis ar ār-
stu, ja ir simptomi, kas 
liek raizēties par bērna 
veselību. Ar sāpošu 
kaklu, ausīm vai tem-

peratūru ieteicams iet pie oto-
laringologa (LOR), par gripas 
vakcināciju jāvēršas pie pediat-
ra vai ģimenes ārsta, kas pārzi-
na bērna veselības stāvokli.

Vesels bērns vecākiem 
nozīmē mazāk stresa un 

uztraukumu, tāpēc ar vairāk 
padomiem iepazīsties www.

mazoekspertuskola.lv.

Romas pāvesta Pija Otrā “oficiālais” dzimšanas datums
Kas ir “oficiālais” dzimšanas 

datums? Tas nozīmē, ka dažādu 
iemeslu dēļ cilvēks maina sa-
vas piedzimšanas dienu. Jums 
šķiet, tas ir smieklīgi? Kam tas 
ir vajadzīgs? Protams, pēc XXI 
gadsimta cilvēka domām, tam 
nav nekādas jēgas. Bet cilvē-
kiem, kas dzīvoja XV gadsimtā, 
tas bija svarīgi. Enea Silvio Bar-
tolomeo no Pikolomīni dzimtas 
bija dzimis 24. augustā. Taču šī 
diena nebija “atbilstoša” laimīgas 
un veiksmīgas dzīves startam. 
Pēc astrologu domām, šajā die-
nā gari mēdza celties no pekles, 
par to rakstīja pats Cicerons, bet 
antīko literatūru, filozofiju, vēsturi 
nākamais pontifiks zināja izcili. 
Spriedumi par Saturna, Mēness, 
Merkūrija un Marsa stāvokli šajā 
dienā ir sarežģīti un nesaprotami. 
Un pierādīt šo spriedumu patie-
sumu tagad nav iespējams, tāpēc 
tos neņemsim vērā... 

Vēstures avotu ar informāci-
ju par Pija Otrā pontifikāta laiku 
ir diezgan daudz, bet pats vērtī-
gākais no tiem ir memuāri, ko uz-
rakstīja pats pāvests. Literārais 
talants, ar kuru bija apveltīts “Ro-
mas bīskaps”, visu mūžu palīdzē-
ja viņam tikt galā ar sarežģītajiem 
uzdevumiem, kas pastāvīgi bija 
jārisina talantīgajam Vatikāna 
ierēdnim, pēc tam bīskapam un 
tad jau kardinālam... Savos me-
muāros pāvests rakstīja par sevi 
trešās personas formā, cenšoties 
būt objektīvs un taisnīgs... No 
citas puses, neviens no Atdzim-
šanas laikmeta rakstniekiem ne-
uzskatīja, ka realitāte nav cienīga 
tās objektīvajam tēlojumam, un 
vienmēr izskaistināja un “pielabo-
ja” īstenību... 

Pikolomīni – tā ir sena dzim-
ta, kas nonākusi nabadzībā, kaut 
gan viņi nekad arī neizcēlās ar 
lielu bagātību, bet ar drosmi un 
cēlsirdību gan. Enea Silvio bēr-
nībā nekad nebija raksturīga 
priekšzīmīga uzvedība, tas regu-
lāri izraisīja problēmas vecāku un 
apkārtējo dzīvē, bet reizēm radīja 
draudus arī paša zēna dzīvībai. 
Spēlējoties ar vienaudžiem, viņš 
nokrita no augstas sienas un 
spēcīgi sasita galvu. Ārsta tuvu-
mā nebija un ar zēna ārstēšanu 
nodarbojās Enea tēvocis, dzied-
nieks-amatieris. Vecāki gatavojās 
dēla bērēm, bet brīnumainā kār-
tā viņš izārstējās, brūce sadzija 
ideāli. Pēc kāda laika - jaunas 
bēdas. Kādā veidā kustīgākais 
no Pikolomīni dzimtas nokļuva 
aplokā, kurā atradās milzīgākais 
un nemierīgākais bullis visā ap-
kārtnē, nevarēja paskaidrot arī 
pats rakaris. Bullis pacēla puiku 

uz ragiem un uzsvieda augstu 
gaisā. Tie, kas redzēja šo ainu, 
bija pārliecināti par traģisko iz-
nākumu. Taču atkal brīnumainā 
kārtā uz Enea ķermeņa nepalika 
nevienas skrambas. Pēc šiem 
dzīvībai bīstamajiem nedarbiem, 
tēvs pieņēma lēmumu nodarbi-
nāt dēlu saimniecībā, piedāvāt 
viņam tik daudz darba, lai viņam 
nerastos nekādas domas par pa-
laidnībām. Enea bija aizņemts no 
rītausmas līdz saulrietam. Zēns 
izpildīja dažādus darbus ne tikai 
saimniecībā, bet arī apmeklēja 
garīdznieku, kurš mācīja vietējo 
muižnieku bērnus, nodrošināja 
viņiem pirmizglītību, kas deva tie-
sības iestāties universitātē. 

Studijas Sjēnā pagāja bez 
problēmām. Pikolomīni daudz lai-
ka pavadīja bibliotēkā, lasīja antī-
ko autoru darbus, jo tajos laikos 
par tiem bija neparasti liela inte-
rese. Starp citu, nākamais ponti-
fiks studenta gados sāka rakstīt... 
erotisko dzeju... Viņu iedvesmoja 
Apulejs, Horācijs, Marciāls... Šie 
darbi lielākoties līdz mūsdienām 
nav saglabājušies, taču dažus 
dzejoļus pētīja nopietni literatūr-
zinātnieki, un tie ir atzīti par At-
dzimšanas literatūras paraugiem.  

Talantīgo studentu un nāka-
mo juristu nevarēja nepamanīt. 
Drīz vien viņš ieņēma sekretā-
ra amatu un strādāja pie trijiem 
bīskapiem, bet pēc tam arī pie 
kardināliem. Enea Silvio uzrādīja 
savas diplomātiskās spējas, risi-
not vissarežģītākos uzdevumus, 
ko piedāvāja priekšniecība, tā-
pēc kardināli pēc kāda laika jau 
nevarēja iztikt bez viņa pakalpo-
jumiem.  

Pēc tam bija slavenā Bāze-
les katedrāle, kas, neskatoties uz 
Romas norādījumiem, pieņēma 
lēmumu par Vācijas baznīcas 
daļēju autonomiju. No sākuma 
Pikolomīni atbalstīja Bāzeles pār-
stāvju priekšlikumu, un vienu brī-
di pat izpildīja “pretpāvesta” sek-
retāra pienākumus. Bet drīz vien 
atgriezās Romā, nožēloja savus 
grēkus un tika oficiāli piedots. 

Par garīdznieku Pikolomīni 
kļuva jau solīdā vecumā, kad vi-
ņam bija 42 gadi. Tolaik viņš sa-
ņēma no pāvesta bīskapa zizli. Arī 
kardināla cepure viņam nebija ilgi 
jāgaida. 1458. gadā pēc trokšņai-
na un sarežģīta konklāva Enea 
Silvio Bartolomeo Pikolomīni tika 
ievēlēts par Romas pāvestu. Savu 
jauno vārdu viņš atrada “Eneī-
dā”... Pijs II ... Priekšā bija seši 
sarežģīti gadi, kas tika atvēlēti 
jaunajam pāvestam, lai stiprinātu 
Baznīcu... Viegli viņam neklājās... 

Jāuzsver, ka pāvesta vese-

lība nekad 
nav bijusi 
stipra. Jau-
nībā Enea 
a p s a l d ē j a 
kājas, kad 
atradās Sko-
tijā. 1435. 
gadā, pildot 
savu diplomātisko misiju ziemas 
laikā, neskatoties uz ārstu reko-
mendācijām, viņš gāja basām 
kājām pa sniegu vairākus kilo-
metrus, jo devās paklanīties vie-
tējā svētā pīšļiem. Lai īstenotu 
diplomātiskos mērķus, nākamais 
pāvests nekad nesaudzēja savu 
veselību...  

Pontifikam vienmēr bija 
daudz dažādu darbu: pastāvīgi 
mēģinājumi sadalīt Baznīcu, pa-
darīt to bezspēcīgu prasīja neka-
vējošu rīcību, bieži vien darbībā 
vajadzēja iesaistīt militārās per-
sonas. Pontifiks vienmēr nelokā-
mi iestājās pret tiem, kas pārvērta 
cilvēkus par vergiem, pat tad, ja 
tie bija citas ticības pārstāvji. Pā-
vests aktīvi atbalstīja zinātnes un 
mākslas attīstību. Viņš sniedza 
lielu palīdzību aptiekāriem, kas 
meklēja zāles pret mēri, viņu va-
jadzībām Pijs piešķīra naudu un 
finansēja īpašas laboratorijas uz-
būvi Vatikāna teritorijā.  

Pijs Otrais visiem spēkiem 
centās saglabāt katoļu baznīcas 
vienotību un nedalāmību. Tādēļ 
viņš mēģināja organizēt kārtējo 
Krusta karu. Pēc pāvesta do-
mām, kara gājiens pret turkiem 
varētu apvienot ne tikai katoļus, 
bet arī lielāko daļu no kristīgo 
valstu vadītājiem. Atsaucoties 
uz pāvesta aicinājumu, albāņu 
kņazs Skanderbegs pārtrauca 
miera līgumu ar Osmaņu impēri-
ju un pat paspēja visai veiksmī-
gi “padzenāt” tās karapulkus... 
Bet... Pārējā Eiropa nebija ga-
tava jauniem kara gājieniem uz 
austrumiem. Pāvests par to tā arī 
nebija uzzinājis... Pa ceļam uz 
vietu, kur bija paredzēta karapul-
ka sanākšana pirms gājiena, Pijs 
Otrais nomira... Viņa īsais, bet 
ļoti spilgtais pontifikāts kļuva par 
nozīmīgu etapu Baznīcas stipri-
nāšanas laikā. Savos memuāros 
viņš rakstīja par to, ka laikā, kad 
viņš vēl bija starp dzīvajiem, viņu 
nopēla un nosodīja, bet, kad viņš 
aizies no dzīves, viņu slavēs un 
pēc viņa ilgosies, jo tad viņš būs 
nesasniedzams. Pēc viņa nāves 
apklusīs skaudība, atdzims īsta 
slava, un Pijs ieņems savu vietu 
slaveno virspriesteru vidū. Izrādī-
jās, ka viņam bija taisnība... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata safari
14.02 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
20.30 Panorāma
21.15 KARALISTE
21.50 Tēvs Brauns 3. 
Detektīvseriāls
22.45 Sāras mūzika
23.15 Ar sapni mugursomā
23.45 Porziņģis. No Liepājas 
līdz Ņujorkai
0.45 Ziema Lampedūzā
1.45 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna

6.03, 5.30 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Kapteinis 13
9.00, 14.35 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Notikumu skatlogā
13.35 Skats rītdienā
14.05 Nedēļas apskats
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
16.05, 21.00 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.40 Porziņģis. No Liepājas 
līdz Ņujorkai
23.40 Sporta studija 
0.30 Zebra
0.45 Gēnu mantojums. Tavs 
iekšējais rāpulis.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Kūkas katrai dienai
6.30,3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte

9.10, 2.00 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Bēgšana uz salu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.15 Ziemas saule
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Varas spēles
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Provokators

TV3
5.00, 0.10 Neesi ienaidnieks
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30, 17.55 Meittenes
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05, 1.10 Čaļi ar bērniem
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.40 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.45 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20, 3.20 UgunsGrēks
21.00 Kāsla metode
22.00 Tiešais reiss
1.40 Izdzīvojušie
2.30 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.00, 15.30, 0.15 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta

8.35, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.25, 20.00 Sporta skolotājs
21.00 Apsardze
22.10 Mf. Draugi
1.15 Ģimenes bizness

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.25 Piektdienis
18.05 Runājam un rādām
19.50 Šamanis
21.40 Mēris
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Kruķis
4.00 Jūras dēmoni

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.55, 
14.00, 16.55, 2.35 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
13.15 Moderns spriedums 
14.50, 0.25 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Šakālis

23.40 Vakara Urgants
1.20 Naktij tuvojoties
2.05, 5.55 EuroNews
2.50 Ekstrasensu cīņas
4.35 Humora raidījums
5.40 Smieklīgākie videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 23.00 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dziednieks
13.05 Dokumentāls projekts
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Šokējošo hipotēžu 
diena
23.50 Otra dzīve

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Par mīlestību
15.10 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā

21.30 Aizmirsti un atceries
23.05 Vakara Urgants
23.35 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
0.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.20 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.50, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
10.55 Ērglis un cipars
11.50, 17.15 Mana burvīgā aukle
12.25, 17.55 Nepiedzimsti skaista
13.25, 18.55 Astoņdesmitie
14.30 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 22.25 Eņģeļi un dēmoni
22.10 Sportloto 6 no 49, KENO
23.25 Onlains
23.55 Kā es satiku jūsu mammu

CETURTDIENA,  20. oktobris 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Dardarija. 
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns
1.55 Midsomeras slepkavības
3.35 Sporta studija
4.20 LTV - 60
5.15 Momentuzņēmums
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Baltic Grand Prix. Sporta 
deju festivāls
8.30 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri 
Ugandā

9.00 Zaglīgie pērtiķi 2. 
Dokumentāls seriāls
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Porziņģis. No Liepājas 
līdz Ņujorkai
14.30 Čērčils. gadsimta 
politikas milzis
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
18.00 Muhtars atgriežas
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Dzīvi apliecinošs skats 
uz nāvi
21.10 Leģendārie albumi. 
Duran Duran.
22.10 Tu satiksi slaidu, 
nepazīstamu tumšmati
0.00 Eiropa koncertos
0.50 Latviešu jaunie režisori. 
1.45 Anekdošu šovs 3
2.10 Baltic Grand Prix. Sporta 
deju festivāls
3.05 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri 
Ugandā
3.30 Mikrofona dziesmas

LNT
5.00 Luī
5.20 Karamba!
5.40 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Kūkas katrai dienai
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.20 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 

skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Šoreiz tā ir mīlestība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Ziemas saule
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Jumprava
22.25 Nosvērtie
0.30 Greizais spogulis
4.45 Bernards

TV3
5.00, 1.00 Neesi ienaidnieks
5.45, 14.40 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30 Meittenes
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Kāsla metode
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.10 Rozenheimas detektīvi
15.45 UgunsGrēks
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20, 3.10 UgunsGrēks
21.00 Grega dienasgrāmata-3. 
Suņudienas
23.00 Vecā labā orģija
1.55 Čaļi ar bērniem
2.25 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību

TV3+
5.00, 15.30, 0.55 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.35, 14.25 Comedy Women

9.35 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.25 Sporta skolotājs
15.30 Comedy Women
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Slēpies
21.40 Mf. Atkal tu
23.55 Pārrestartēšana

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.25 Satikšanās vieta
16.25 Piektdienis
18.05 Runājam un rādām
19.40 Ekstrasensi pret 
detektīviem
21.15 Šamanis
23.05 Vairākums
0.25 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs.
3.25 Jūras dēmoni
5.20 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10, 4.50 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55, 17.45, 18.05 Vīriešu/ 
sieviešu
18.00, 20.40 Latvijas laiks

18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.25 Tā ir viņa!
23.25 MasterŠefs
1.40 Vakara Urgants
2.15 1 in city
2.45, 5.50 EuroNews
3.15 Mf. Ne gaidīts, ne cerēts
4.40, 5.40 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 14.25 Skatīties visiem
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 15.20 Slepenās 
teritorijas
12.05 Dziednieks
13.10 Sasmīdini komiķi
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.00 Vadīt krievu stilā
0.00 Dīvaina lieta
0.55 Smieklu shēma

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.55  Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Atpakaļskaitīšana
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Mēs kaut kur esam 
tikušies

18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks    21.05 Balss
23.00 Kas? Kur? Kad?
0.10 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 17.45 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.05 Mf. Sonāte Verai
1.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55 Reportieris
10.40 Mats matā
11.10 Onlains
11.40, 17.15 Mana burvīgā aukle
12.15, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.15, 18.55 Astoņdesmitie
14.25 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 1.15 Eņģeļi un dēmoni 
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.35 Mf. Mazā miss “Laime”

PIEKTDIENA,  21. oktobris

17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05 Šakālis
0.00 Vakara Urgants
0.40 Māris Liepa. 
1.35, 5.55 EuroNews
2.20 Ekstrasensu cīņa
4.05 Humora raidījums
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā

6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Dziednieks
13.10 Humora raidījums
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Varenie noslēpumi
23.50 Otrā dzīve

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.45  
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Par mīlestību
15.10 Laiks rādīs!
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā

20.00 Laiks
21.05 Aizmirsti un atceries
22.40 Baltkrievija bez robežām
23.25 Vakara Urgants
23.55 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 
Zona Х
9.10, 22.05 Pēdas

10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Mf. Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 0.50 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55 Ērglis un cipars
10.50 Divi rubļi
11.10 Online
11.40, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.15, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.10, 18.55 Astoņdesmitie
14.20 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.15, 0.55 Eņģeļi un dēmoni
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
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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.
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

LAIKA ZIŅAS
19.10. 20.10. 21.10.
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
zirgus. Tālr. 26477904. SIA  “FORVEST”

Pērkam augošu mežu, 
mežu ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez dokumen-
tiem.  Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi.  Meža izvedē-
ja, forvardera pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).       

T. 26677812, 20377801.

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
* liellopus kautuvei 

* jaunlopus nobarošanai
1.35 + pvn eur/kg buļļi 650+ 
1.25 + pvn eur/kg teles 550+ 

1.07 + pvn eur/kg govis 
700+

Samaksa tūlītēja. Svari. 

Tālr. 20553533, 
20135740, 20135741.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie
dā vā 21. oktobrī Dagdas tirgū 
no plkst. 8.00 līdz 13.00 vil nas 
un pus vil nas dzi ju, aus tos iz
strā dā ju mus, kā arī vil nas ap
mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem.  T. 29505937.

Plastikāta logi un 
durvis.

Metāla durvis. 
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

19. septembrī mūžībā aiz-
gājusi mūsu bijusī kolēģe 
Anna Pauliņa. 

Anna, vai, kā viņu visi sauca 
– Anniņa – visu dzīvi veltījusi 
kultūrai, darba gaitas sākusi 
Balvos, tad savu enerģiju, 
spēku, radošumu un dzīves 
prieku veltījusi Krāslavas 
kultūras namam un toreizējai 
kultūras nodaļai.

Anniņa visos godos bija 
mūsu saimniece, arī lielisko 
svētku “Annas dienas” Dag-
dā pirmā saimniece. 

Viņas neizsīkstošā enerģi-
ja, humors un darbaspējas 
palīdzējušas mums izdzīvot 
un pārdzīvot daudzus prieka 
un arī skumju brīžus.

Anna visu mūžu ir pašaizlie-
dzīgi rūpējusies par savu ģime-
ni, tuviniekiem un draugiem. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Kasparam un viņa ģime-
nei, no mammas uz mūžu 
atvadoties.

Annas Pauliņas izvadīša-
na notiks 19.oktobrī plkst. 
12.00 no Meža kapu kapli-
čas.

Kultūras darbinieku saime
* * * * * * * * * *                     

Tāds dīvains klusums šo-
dien priedēs,

Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ.
Sērojam kopā ar Annas 

Pauliņas piederīgajiem, no 
viņas uz mūžu atvadoties. 

Kāpņutelpas kaimiņi

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2  istabu dzīvokli. LĒTI! Tālr. 
22301169;22415169
garāžu pretī slimnīcai. Tālr. 
29425821;
“AUDI 100 C4” (2.5 TDi, 1994., 
1300 €). Tālr. 26128003;
mazlietotu traktoru KIOTI 451 C 
ar sniega lāpstu un zāles pļāvēju 
komplektā. Tālr. 26661116;
SIA “STIVULS” pārdod ziemas 
riepas R 14 no 26 €, R 15 no 27 
€, R 16 no 28 €, R 17 no 42 €. 
Krāslavā, Indras ielā 32 b. Tālr. 
29147390, 29167019.
benzīna trimeri (65 €), ģeneratoru 
(160 €), kompresoru, atslēgu kom-
plektu. Viss jauns. T. 28704679;
jaunu pusautomātisko metināša-
nas ierīci 2 vienā, drāti (240 €), 
hameleonu masku (25 €). Tālr. 
28704679;
jaunu suņa guļvietu. Cena pēc 
vienošanās. tālr. 25479789;
4 slaucamas govis (2 pirmpie-
nes). Tālr. 29826876;
grūsnu teli un dažāda vecuma 
aitas. Tālr. 29435358, 65680429 
(vakaros);
sivēnus. Tālr. 26118722;
sivēnus. Tālr. 28370217;
svaigu cūkgaļu un jēra gaļu. Sie-
nu ķīpās; traktora piekabi MMZ 
 771 ar dokumentiem; ozola un 
oša malku. Tālr. 29485284;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
pārtikas, sēklas kartupeļus, grau-
dus, miltus. Piegāde. T. 29463815;
lopbarības kartupeļus. Tālr. 
20262432;
graudus, miltus, kartupeļus. Tālr. 
29134527;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
pastāvīgi iepērk īpašumus, mežus, 
var daļēji vai pilnīgi izstrādātus, 
lauksaimniecības zemi, var aizau-
gušu vai nekoptu. Sadarbojamies 
ar starpniekiem. T. 29224449.

DAŽĀDI
VAJADZĪGS logu montāžas dar-
bu veicējs uz pastāvīgu laiku. 
Tālr. 20333462.
Zemnieku saimniecībā Aulejas 
pagastā vajadzīgs strādnieks 
ar dzīvošanu uz vietas (sieviete 
vai vīrietis) bez kaitīgiem ieradu-
miem. Tālr. 29446142.
VAJADZĪGS celtnieks mājas re-
montam. Tālr. 29540916.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Tālr. 28601483.
ATDOŠU labās rokās rudu kaķē-
nu (puika, pieradis pie cilvēkiem, 
audzināts). Tālr. 29843537.

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī 
dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Dziļi sērojam kopā ar Olgas 
Zdanovskas (dzim. Dindune) 
tuviniekiem, viņu pāragri pē-
dējā gaitā pavadot.

Kl. audzinātājs un bijušie 
klasesbiedri, Dagdas 
vidusskolas 1972. g. 

izlaidums

Krimināls, notikumi

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  

29996309, 26393921, 
26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” 
iepērk

liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. 
Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.  
T. 20207132.

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina 
atklātu KONKURSU 

uz Jaunsardzes departamenta 
2.novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu 
uz nenoteiktu laiku Krāslavā un Krāslavas novadā 

(1,0 slodze)

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: 
organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodro-

šināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu program-
mas specifikai;

plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās no-
darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

pirms katra pasākuma novērtēt drošības riskus, sagatavot drošī-
bas instrukcijas un organizēt nepieciešamos pasākumus drošības 
risku novēršanai;

veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšliku-
mus par mācību darba pilnveidošanu;

pilnveidot metodisko bāzi un izstrādāt mācību uzskates līdzekļus;
ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu ak-

tivitātēm datu bāzē eklase.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ĒM: 
 augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstā-

kā izglītība, vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 
stundu apmācību programmu pedagoģijā;

 pieredze darbā valsts pārvaldē vai izglītības iestādē (ne 
mazāk kā viens gads);

    pieredze militārajā jomā;
    interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzinā-

šana;
   pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienāku-

mu izpildei nepieciešamā līmenī;
    “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
    labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
   spēja strādāt komandā.
Pretendentiem/ēm pieteikties līdz 2016.gada 31.oktobrim. Pie-

teikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju ap-
liecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu   Jau-
nsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, 
LV 1473) vai uz epastu konkursi@jic.gov.lv, tālruņi uzziņām: 
67335351, 26166063.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkur-
sa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandida-

tūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! 

Laika periodā no 07.10.2016 līdz 14.10.2016. Krāslavas polici-
jas iecirknī reģistrēti 52 notikumi. Būtiskākais:
•	 Dotajā laika periodā aktualizējās zādzības no mājokļiem, kur tika 

saņemti vairāk iesniegumi par mantu zādzībām un tika apzagtas 
Krāslavas pilsētā arī vairākas automašīnas, kuras bija ilgu laiku at-
stātas bez uzraudzības.

Piedāvājam darbu 
zāģeru brigādēm 

zemsprieguma elek-
trolīniju tīrīšanā, 

garantējam regulāru 
(katru nedēļu) un ko-

rektu samaksu. 

Tālr. 28641440.

Dzimtā pilsēta

Zelta rudens atvadu melodija.
Alekseja GONČAROVA foto

Ceturtdien autobusu pie-
turā pie “Varavīksnes” vi-
dusskolas atrasts atslēgu 
saišķis ar 11 atslēgām. 

Lūdzam atsaukties īpašnieku!
Tālr. 28669885
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