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Dagdas jubileja, Indras vārda diena

Svētku reportāžu lasiet nākamajā numurā.
ATTĒLOS: Rikšotāju sacensību dalībniece Tatjana Avdejenoka
no Ezerniekiem - četru zelta godalgu ieguvēja; vizināšanās
• Saeimas Tautsaimniecības komisija
noraidīja lielo būvniecības uzņēmumu
ideju atteikties no pienākuma ģenerāluzņēmējiem maksāt sociālo nodokli
no minimālās algas par piesaistīto
apakšuzņēmēju darbiniekiem valsts
un pašvaldības pasūtījumos.
• Viena no lielākajiem Igaunijas “ātro
kredītu” uzņēmuma “MiniCredit” bankrots, izgaismojis greznu, bet, iespējams, noziedzīgu dzīvesveidu “ātrās
naudas” aizsegā. Dažu gadu laikā
“MiniCredit” bankas konti iztukšoti par
vairākiem miljoniem eiro. Uzņēmuma
vadībā un akcionāru vidū atrodami
pretrunīgi vērtēti baņķieri no Latvijas.
Klienti, iespējams, pat nenojauta, ka
viņu atmaksāto kredītu naudu notrieca
uzdzīvē Tallinā, Rīgā un citās pasaules
pilsētās.
• Oktobrī atklātajā Ieslodzījumu vietu pārvaldes Olaines atkarīgo centrā
klientu uzņemšana sākusies mēnesi
vēlāk, jo ieslodzītie ir pakļauti zināmai
izvērtēšanai. Atkarīgo centrs paredzēts ieslodzītajām personām, kas aiz
restēm nonākušas dažādu atkarību
dēļ un pašas vēlas no tām atbrīvoties.
Pašlaik programmu izmanto 33 cilvēki,
bet centra telpas ir piemērotas krietni
lielākam klientu skaitam – 200 personām. Tāpat centrā aizvien esot brīvas
psihologu vakances, kuras nepieciešams aizpildīt.
• “SEB banka” ieguvusi tiesības studentiem piešķirt kredītus mācībām
un ikdienas iztikai. Valsts sniedz galvojumu par gandrīz 36 miljoniem eiro
gadā. Taču banka studentiem piešķir
tikai nepilnus desmit miljonus eiro, lai
gan interese pēc naudas studijām un
dzīvošanai ir būtiski lielāka. Lielākais
pieprasījums pēc studiju kredītiem mācību maksai ir nozarēs, kurās augstskolās mazāk budžeta vietu. Pretendentu atsijāšana notiek pašā bankā,
jo, slēdzot līgumu, bankas pieprasa
arī galvojumus vai galvotājus. Studentu apvienība sākusi aktīvas sarunas

Latvijā
ar Studiju un zinātnes administrāciju,
lai valdības noteikumus mīkstinātu un
valsts galvotā nauda, no kuras pašlaik
lietā netiek likta pat trešā daļa, būtu
pieejama studentiem.
• Pēdējos gados Latvijas novados strauji augusi interese par mājražošanu.
Statistika liecina, ka gadā reģistrējas
ap 180 jaunu mājražotāju. Taču lielākais apgrūtinājums mazajiem uzņēmējiem joprojām ir nebeidzamie ‘’papīru
kalni’’. Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) statistika liecina, ka 2009. gadā visā Latvijā bijuši
vien 559 mājražotāji, bet 2016. gada
nogalē jau reģistrēti1390 mājražotāji.
Visbiežāk mājražotāji par labu savas
darbības reģistrācijai sliecas, jo tā paver iespēju piesaistīt dažādu fondu līdzekļus, kā arī iespēju savu produkciju
tirgot veikalos. Vislielākais mājražotāju
pieaugums pēdējos gados bijis maizes un miltu izstrādājumu, kā arī gaļas
produktu ražošanā.
• 2005./2006. akadēmiskajā gadā kopējais studējošo skaits sasniedza
visaugstāko līmeni kopš 1991. gada –
131 tūkstoti. Taču pēc tam tas sāka pakāpeniski samazināties, 2016./2017.
akadēmiskajā gadā kopumā Latvijā
studēja tikai 83 tūkstoši. Kritums šajos
gados bijis ievērojams - teju par 37%.
Analoģiski arī rucis ik gadu augstskolās un koledžās uzņemto studentu
skaits, proti, šajā akadēmiskajā gadā
sasniedzot vien 28,5 tūkstošus. Lai arī
pieaug no ārvalstīm studējošo apjoms,
tas tomēr līdz šim nav spējis kompensēt mūsu pašu demogrāfisko “bedri”.
• Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs,
kurš dzimis Daugavpilī, sestdien notikušajā Eiropas čempionāta daiļslidošanā izcīnījis augsto 7. vietu. Atzinīgi
sava 17 gadus vecā audzēkņa veikumu ledus laukuma malā novērtēja sportista slavenais treneris Stefans
Lambjels.

LEADER projektu konkursa seminārs
par projekta veidlapas aizpildīšanu

Š. g. 1. februārī pulksten 11:00 Skolas ielā 7 (aktu zālē), Krāslavā biedrība
“Krāslavas rajona partnerība” organizē semināru LEADER projektu pretendentiem par projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.
Darba kārtībā projekta iesnieguma veidlapu (MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.
590 1. un 2. pielikums), pavaddokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas nosacījumi.
Projektu konkurss izsludināts 16.01. 2017. – 16.02. 2017.
Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama
biedrības “Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
Papildinformācija pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele)

pajūgā;
Krāslavas Senioru dzīves skolas un fotokluba
“Zibsnis” kopīgā fotoprojekta prezentācija Indrā.
A. GONČAROVA foto

Šodien numurā

Krāslavas Valsts
ģimnāzija
aicina skolas
absolventus
un pedagogus
uz tikšanos

Intervija ar Raimondu Niperu un Anatolu Viškuru.

2017.gada 4.februārī

Aleksandra Maijera ieguldījums Latvijas simtgades svētku programmā.

plkst.18.00 skolas aktu zālē.
Dalības maksa 2.00 EUR.

2017. gada 4. februārī
plkst. 18.00
Indras pamatskola
aicina
uz ABSOLVENTU
TIKŠANĀS VAKARU.

Atklāta saruna priekšvēlēšanu
vakarā
3.lpp

Ar dvēselisku pieskārienu radīts instruments

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

Jums raksta Jeļena Smirnova no
pansionāta “Krastiņi” (Aglonas nov.,
Kastuļinas pag.). Vēlos izteikt pateicību
visiem iestādes darbiniekiem un iedzīvotājiem par atbalstu it visā, ka vienmēr
esat blakus smagā brīdī! Ir tik svarīgi, ka
blakus ir labi, uzticami cilvēki. Pansionāta darbinieki vienmēr ir atsaucīgi un pieklājīgi. Esmu ļoti pateicīga!

Raiņa iela 6 – otrā tikšanās
(Turpinājums. Sākums “Ezerzeme“ nr.
8 no 27.01.2017.)
Svarīgākie jautājumi no nama iedzīvotāju puses, kas tika uzdoti kā pirmie:
Par dzīvojamai mājai piesaistītā neadekvāti lielā zemesgabala uzkopšanas
platības samazināšanas iespējām un
mājai piesaistītā zemesgabala robežu
pārskatīšanas iespējām.
Sapulces sākumā tika konstatēts, ka
dzīvokļu īpašnieku pārstāvja Vasīlija Zaiceva rīcībā esošā nama Zemesgrāmatas
izsniegtā dokumenta aprēķinātā zemes gabala platība neatbilst SIA “Krāslavas nami”
valdes priekšsēdētāja Valērija Maslova rīcībā esošajiem datiem, kurus ir apliecinājis
sertificēts mērnieks. Pēc spraigām debatēm, tika nolemts šī jautājuma izskatīšanu
atlikt uz laiku, līdz tiks pārbaudīta dokumentu izcelsme un prioritāte.
Par mājai pievienotā zemes gabala
robežu pārskatīšanas iespējām atbildēja
Krāslavas novada domes juriste Kristīne
Pudnika:
“Krāslavas novada dome ir atteikusi
pārskatīt namam Raiņa ielā 6 pievienotā
zemesgabala platību, jo, pamatojoties uz
likuma pantu, kas tika norādīts dzīvokļu

īpašnieku iesniegumā, zemesgabala platības pārskatīšana nav iespējama. Neviens
no norādītajiem punktiem neatbilst konkrētajai situācijai. Tas nav tāpēc, ka dome
kategoriski negribētu samazināt šo zemes
gabalu, bet tapēc, ka to nepieļauj likums.”
Turpinājumā juriste minēja gadījumus,
kuros likums pieļauj zemesgabala platības
pārskatīšanas iespēja, bet šie gadījumi neattiecās uz namu Raiņa ielā 6.
Šī jautājuma tālākai risināšanai K.
Pudnika ieteica dzīvokļu īpašniekiem vērsties ar civiltiesisku prasību tiesā.
Uz jautājumu “Kāds tiesisks pamatojums bija 2005. gadā, bez iedzīvotāju
ziņas, no mājai piederošā zemesgabala
atdalīt labāko zemes gabalu par labu blakus dzīvojošai privātpersonai?”
Juriste atbildēja: “Zemes platību maiņa
ir radusies zemes piederības noteikšanas
procesā.”
Iedzīvotāji nesaprata atbildes būtību,
jo, pēc dzīvokļu īpašnieku datiem, zemesgabals mājai ticis pievienots 2000. gadā,
bet daļa atsavināta – 2005. gadā, bet pēc
juristes rīcībā esošajiem datiem – zemesgabals ēkai ticis pievienots tikai 2007. gadā...
Turpinājums 4. lpp.
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Kanādā uzbrūk musulmaņiem

Pasaulē

Vairāki uzbrucēji atklājuši uguni
Kvebekas mošejā uz apmēram 40 tur esošajiem cilvēkiem. Nogalināti
seši cilvēki un astoņi ievainoti. Pēc apšaudes aizturēti divi aizdomās
turamie. Kanādas premjerministrs nedēļas nogalē paziņoja, ka Kanāda piešķirs pagaidu uzturēšanās atļaujas cilvēkiem, kas valstī iestrēguši pēc ASV prezidenta Donalda Trampa izdotā rīkojuma par imigrācijas ierobežošanu. Pēc apšaudes Kvebekas mošejā Ņujorkas mērs
Bils de Blasio paziņoja, ka nodrošinās papildu aizsardzību mošejām,
un aicināja visus ņujorkiešus būt modriem.

Lielbritānijā nevēlas pieļaut Trampa valsts vizīti

Vairāk nekā 470 000 cilvēku Lielbritānijas valdības interneta vietnē parakstījuši petīciju, kurā aicināts neuzņemt ASV prezidentu Donaldu Trampu valsts vizītē Apvienotajā Karalistē. Ja petīciju ar saviem
parakstiem atbalsta vairāk nekā 100 000 cilvēki, Lielbritānijas parlamenta apakšnamam tajās skartie jautājumi jāpieņem izskatīšanai.

Malaizijas piekrastē pazudis tūristu kuģītis

Dienvidķīnas jūrā, Malaizijas ūdeņos svētdien pazudis kuģītis,
kurā atradās 28 ķīniešu tūristi un trīs apkalpes locekļi, bet divus apkalpes locekļus izdevies izglābt un ir cerības, ka izdzīvojuši arī vismaz daļa no pasažieriem. Malaizijas Kuģošanas drošības pārvalde
izvērsusi plašu meklēšanas operāciju, kurā iesaistīta arī policija un
Malaizijas jūras spēku kuģi un gaisa spēku lidmašīnas, taču darbus
apgrūtina spēcīgais vējš un viļņi.

Ieslēdz viesnīcas klientus

Kādā no Austrijas viesnīcām hakeriem izdevies veiksmīgs kiberuzbrukums. Viņiem izdevies pilnībā paralizēt elektronisko atslēgu
sistēmas darbību, tādējādi neļaujot simtiem viesnīcas viesu izkļūt no
numuriem vai iekļūt tajos. Hakeri no viesnīcas vadības pieprasījuši
izpirkuma maksu par viesnīcas viesu “atbrīvošanu”. Par sistēmas darbības tūlītēju atjaunošanu hakeri pieprasījuši samaksāt 1500 eiro.

Itālijā neapmierinātība par ES

Tikai nepilna puse itāļu vēlas palikt Eiropas Savienībā (ES), bet
vairāk nekā divas trešdaļas pārmet ES nepietiekamu palīdzību migrācijas krīzes risināšanā, liecina pētniecības institūta “Eurispes” veiktās
aptaujas rezultāti. 48,8% respondentu vēlas Itālijas palikšanu ES, bet
29,5% atbalsta referenduma sarīkošanu par izstāšanos no bloka.

Publicē likumprojektu par “Breksita” procesa uzsākšanu

Lielbritānijas valdība ceturtdien publicējusi likumprojektu, kas
ļaus premjerministrei Terēzai Mejai sākt procedūru valsts aiziešanai
no Eiropas Savienības (ES). Valdība paziņoja, ka parlamenta locekļiem pirmā iespēja debatēt par šo likumprojektu būs šonedēļ. Saskaņā
ar Lielbritānijas Augstākās tiesas lēmumu Lielbritānijas parlamentam,
nevis valdībai jāapstiprina lēmums par sarunu sākšanu par izstāšanos
no ES.

Ārlietu ministrija vai tomēr Aizsardzības ministrija?
Pēdējā Saeimas sēdē gandrīz visu dienu deputāti veltīja
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča
ikgadējā pārskata apspriešanai.
Saeimas tribīnē parlamentārieši
gan pievērsa uzmanību pārskatam, gan pauda savus uzskatus par ārpolitikas problēmām.
Diemžēl tāpat kā pērn, arī šogad
ārlietu ministra pārskatā nebija
runas par stratēģiskiem mērķiem.
Tāpat kā iepriekšējā reizē, daudz
tika runāts par apdraudējumiem
valstij un par to, cik svarīgi ir turēties pretī šiem apdraudējumiem.
Ārlietu ministra ikgadējā uzstāšanās parlamentā ir ne tikai kopsavilkums, bet arī ziņojums par
plāniem un rīcībām tuvākajā nākotnē. Kā rādīja Rinkēviča runa,
Ārlietu ministrijas pārskats tikpat
labi varēja būt tapis Aizsardzības
ministrijā – diplomātisko terminoloģiju un metodes aizstāja “kara
laika likuma” principi.
“Bieži dzirdam, ka Latvijai ir
jāsēž klusi malā – nu, tā kā zaķītim zem eglītes, kamēr apkārt
staigā baiss vilks. Bet es gribētu
arī atgādināt, ka mēs jau reiz tā
darījām, līdz uz laiku zaudējām
savas valsts neatkarību. Mēs nedrīkstam stāvēt malā! Latvijas ārpolitikai un Latvijas balsij pasaulē
jābūt sadzirdamai katru dienu un
ik uz soļa. Latvija nedrīkst būt
vāja iekšpolitiski un ārpolitiski.”
Ministrs Edgars Rinkēvičs novērtēja pagājušo gadu kā
veiksmīgu un “nomierināja”, ka
pasaules gals nav paredzams arī
nākamgad. Deputāti, kas uzstājās pēc ministra, nekavējoties iebilda, ka lepoties īpaši nav ar ko.
Pēdējā lielmēroga starptautiskā
tikšanās – Austrumu partnerības
samits – notika Rīgā 2015. gadā.
Pagājušā gada ievērojamākais
politiskais notikums bija Centrāleiropas, Austrumeiropas un
Ķīnas premjerministru tikšanās

formātā 16+1, taču šim pasākumam ministrs gandrīz nepievērsa
uzmanību. Deputāts Sergejs Potapkins (“Saskaņa”) neslinkoja un
aprēķināja, ka Ārlietu ministrijas
pārskatā Ķīnai tika veltītas veselas četras rindiņas. Tas gan ir savādi, jo pārskata centrālā doma
bija – cik agresīvi uzvedas Krievija un cik bīstami tas ir Latvijai. Ministrs lika noprast, ka šādos apstākļos attīstīt tirdzniecību ar lielo
kaimiņvalsti būtu padārgs prieks.
Taču uz jautājumiem, kur lai tirgotāji meklē jaunus tirgus un ko šīs
lietas labā dara Ārlietu ministrija,
pārskatā netika sniegtas skaidras
atbildes. Kaut gan tieši šeit, ņemot vērā neseno tikšanos “16+1”,
varētu iezīmēt Tālo Austrumu
vektoru. Jo vairāk tāpēc, ka jaunais gads būs īsts pārbaudījums
ES ekonomikai, jo Lielbritānija ir
izsludinājusi likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Savienības.
Nacionālās apvienības pārstāve, Saeimas priekšsēdētāja
Ingrīda Mūrniece savā runā, iedziļinājusies pirmskara tematā,
pravietoja, ka “pasaule kļūst arvien neparedzamāka. Ātrās taktiskās uzvaras un darījumi draud
mainīt un diktēt pasaules kārtību.
Izaicinājumi ir lieli. Būsim atklāti –
viss ļoti strauji var sagriezties arī
uz slikto pusi.”
Nākamā tribīnē kāpa “Vienotības” pārstāve, parlamentārās
Nacionālās drošības komisijas
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa,
kura uzturēja tādu noskaņojumu,
ka apkārt esot ienaidnieki vien,
un pie reizes kritizēja presi un sabiedrisko viedokli – droši vien par
to, ka neņem vērā “kara stāvokli”:
“Diemžēl publiskajā telpā pat latviski rakstošie mediji dažkārt uzķeras uz Krievijas propagandas
izmestajiem skaļajiem apgalvojumiem un šķietamajām sensācijām. Un skumjākais, ka ikviens

Sarunas turpinājums par tikšanos ar pašvaldības darbiniekiem
Godājamais Gekiša kungs, jums
nav morālo tiesību spriest par mājas Raiņa ielā 6 iedzīvotāju viedokli, nepārzinot reālo situāciju mūsu
mājā. Interesanti, kāpēc jūs neizpaudāt sašutumu par to faktu, ka
Upenieka kungs nav atbildējis uz
mūsu jautājumiem, bet Maslova
kungs vispār neuzskatīja par nepieciešamu ierasties uz pirmo sapulci,
kaut gan abi divi saņēma rakstisku
ielūgumu divas nedēļas pirms sapulces. Lai varētu sagatavoties, laika pilnīgi pietika.
Jūs, Gekiša kungs, aizstāvējāt deputātus. Droši vien tāpēc, ka pie jūsu mājas
tika izveidots jauns asfalts un teritorija pie
māju ieejām ir izdekorēta ar akmentiņiem.
Daugavpilī pensionāriem braukšana
sabiedriskajā transportā ir bezmaksas,
slimnīcā četras dienas var uzturēties bez
maksas. Plānots piešķirt naudu - 30%
daudzdzīvokļu mājas remontam un 50%
cauruļu remontam, ir daudz citu atvieglojumu. Tāpat ir Rīgā. Bet mūsu deputātiem
tagad ir žēl pat to 5 latu, ko agrāk deva
pensionāriem pirms Jaungada svētkiem.
Kāpēc jūs, Gekiša kungs, necīnāties
par atvieglojumiem saviem pensionāriem,
bet sākat aizstāvēt deputātus? Kā pierādījumu es varu minēt vienu faktu, kas labi
raksturo rūpes par cilvēkiem. Daugavpilī
mirstība pārsniedz dzimstību 1,6 reizes,
Krāslavā - 3,2 reizes. 2 reizes vairāk. Ja
sareizināt ar 30 gadiem, tad sanāk, ka
tad vairs nebūs, kam peldēties baseinā.
Bet, ja ņem vērā faktu, ka daudzi cilvēki ik
gadu turpina aizbraukt uz ārzemēm, tad
arī ātrāk...
Lūk, Gekiša kungs, kam jums ir jāpievērš sava uzmanība, nevis tā iedzīvotāja
viedoklim, kurš cīnās par savām likumī-

gajām tiesībām.
Izmantojot gadījumu, iepazīstināšu
ar vienu no galvenajām problēmām. Bez
nekāda paziņojuma un bez iedzīvotāju
piekrišanas mūsu mājas teritorijai piespiedu kārtā pievienoja zemes gabalu,
kas pārsniedz mājas platību septiņas
reizes un kur atrodas arhitektūras piemineklis (bijušais žogs). Lielākā daļa līdzekļu, kas paredzēti apsaimniekošanai, tiek
iztērēti šī zemes gabala uzturēšanai, bet
mājas siena brūk.
Ar šo jautājumu mēs vērsāmies
prokuratūrā un saņēmām atbildi no domes - sak, siena tiks izremontēta 2015.
gadā. Pienāca jau 2017. gads, bet plaisa
tikai paplašinās. Mūsu mājā atrodas arī
mākslas skola...
Es vairāk nekā divus gadus staigāju
ar šo jautājumu pie Upenieka kunga, kurš
līdz pēdējai dienai solīja pozitīvu risinājumu. Es satikos gandrīz ar visiem deputātiem, kuri arī piekrita mūsu lūgumam. Es
negribu viņus aizvainot, jo nezinu, kādu
lomu viņi ieņem šīs problēmas risināšanas procesā. Nemaz neizskatot šo jautājumu domes sēdē, mums atteica.
Kad mūsu bijušajam deputātam ievajadzējās daļu no mūsu labākā zemes
gabala, kur kādreiz atradās vieta veļas
žāvēšanai, stienis paklāju tīrīšanai, bez
iedzīvotāju piekrišanas un nelikumīgi to
mums atņēma 2005. gadā. Tolaik drīkstēja, bet tagad, kad rakstiski vērsās 100%īgi visi dzīvokļu īpašnieki, nedrīkst.
Un kā tiek tērēta nauda, kas paliek pāri
pēc izdevumiem par zemes gabala uzturēšanu, neminēšu. Lai mājas iedzīvotāji paņem tāmes un atskaites par savām mājām
un paskatās, kam tiek tērēta viņu nauda.
Tāmei nākamajam gadam jābūt sastādītai
ne vēlāk kā 15. oktobrī, bet gada atskaitei
- ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim. Katram iedzīvotājam ir tiesības saņemt šos dokumentus.

Ministru kabineta noteikumos Nr.
1014 (09.12.2008.) ir noteikts, ka pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo
remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks
rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa
īpašniekam.
Cienījamie daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji! Izmantojiet šīs tiesības!
Tagad par turboģeneratoru.
Intervijā avīzei “Ezerzeme” 2000.
gada sākumā bijušais “Siltums” inženieris
F. Trofimovs uzsvēra: “Projekta vērtība –
251000 Ls, bet ģenerators maksā 110000
Ls.” No šiem cipariem redzam, ka ģeneratora uzstādīšana ir daudz dārgāka, tas
vedina uz nelāgām domām.
Intervijā tika uzsvērts, ka 56% kurināmā, ko sadedzinās katlā, tiks izmantots
siltumenerģijas ražošanai, bet 36 % - elektroenerģijas ražošanai. Saņemot elektroenerģiju, mēs ietaupītu tos līdzekļus, ko
pašlaik tērējam elektroenerģijas apmaksai
- 35000 latus gadā (tolaik bija lati). Turboģenerators dos iespēju samazināt siltumenerģijas pašizmaksas, jo elektroenerģijas cenas ar katru gadu pieaug.
Mūsu vajadzībām pietiktu pat puses
no saražotā, bet pārējo varētu izdevīgi
pārdot.
Sanāk, ka visas izmaksas, kas saistītas ar pirkšanu un ekspluatāciju, gulstas
uz iedzīvotājiem, bet atdeves nav.
Ļoti gribas uzdot vadītājam jautājumu, izmantojot vārdus no Visocka dziesmas: “Gde ģeņģi, Zin?”
Gekiša kungs, jūs atgādinājāt par tikšanos ar deputātiem, taču nerakstāt, cik
daudz cilvēku uz tām atnāk. Pat uz gada
pārskata sapulci ierodas ap pussimts senioru, kaut gan kopumā mums ir vairāk
nekā 4 tūkstoši pensionāru. Lūk, tieši tam
jums ir jāpievērš uzmanība...
Ar cieņu, pensionārs V. ZAICEVS

šodien vairāk domā un dzenas
pēc klikšķiem, laikiem, šēriem,
vienīgā vēlme, kāpēc tas tiek darīts, ir iekarot iespējami plašāku
auditoriju, un demonstrēt iespējami augstāku reitingu.
Nav pieņemama publiska un
vispārinoša gānīšanās par mūsu
valsti, ierēdņiem vai procesiem.
Nedz sociālajos medijos, nedz
blogos un portālos vai klasiskajos medijos. Un nevis tādēļ, ka es
esmu piederīga šim ļaunumam,
par ko bieži vien tiek rakstīti šie
kritiskie raksti, bet gan tādēļ, ka
es labi redzu un saprotu, kā tas
tiek izmantots pret mums pašiem,
dienu no dienas, ar mērķi mūs
vājināt un noskaņot vienam pret
otru.”
Tomēr pats interesantākais,
kā jau ierasts, Saeimā notika
sēdes beigās, tuvojoties vakaram, preses un Latvijā akreditēto
vēstniecību pārstāvju prombūtnē.
Izskatīšanai parlamentā tika iesniegts Latvijas un ASV sadarbības līgums aizsardzības jomā.
Tajā ir arī šāds nosacījums: ASV
valdības jūras un gaisa kuģi, kā
arī sauszemes transportlīdzekļi netiks pakļauti pārbaudei bez
ASV iestāžu atļaujas. Šis līguma
punkts izsaka par Latvijas ārpolitiku 2017. gadā daudz vairāk
nekā Ārlietu ministrijas pārskats
un vairākas stundas ilgušās Saeimas debates. Neviennozīmīgais
līgums vēl jāratificē ar deputātu
balsu vairākumu kādā no tuvākajām Saeimas sēdēm.
Darja ŽDANOVA

Redaktores viedoklis
Tie, kas “Ezerzemi” lasa regulāri, jau ir
sapratuši, ka mūsu lasītāja vēstule ir atbilde Edmunda Gekiša rakstam “Par tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem”, kas
publicēts 17. janvāra numurā. Uzreiz
piebildīšu - gan viens, gan otrs autors,
bez šaubām, ir pelnījuši mūsu pateicību par savu aktīvo sabiedrisko pozīciju,
par vērīgajiem novērojumiem, ar kuriem
dalās ar lasītājiem, par nevienaldzīgo
attieksmi pret visu, kas notiek mūsu pilsētā… Tāpēc nolēmām publicēt abu autoru vēstules bez labojumiem un jebkādas cenzūras. Un kā gan citādi, ja esam
brīvā prese?!
Un tomēr… Nevaru nepiebilst - nu, neredzu Gekiša kunga vainu visā tajā, par
ko runāts šodienas vēstulē (lai piedod
man autors)! Problēmas pilsētā nudien
ir. Kāda no tām tiek atrisināta, kādai risinājums jāgaida gadiem ilgi, to Zaiceva kungs savā vēstulē precīzi atzīmējis.
Bet tajā visā vainot mūsu pensionāru
biedrības vadītāju… Diez vai vairākums
šo jautājumu ietilpst organizācijas kompetencē. Vēlreiz uzmanīgi izlasīju E.
Gekiša vēstuli, ne vienā frāzē neatradu,
ka viņš kādu nosodītu vai kādam pārmestu. Informē, papildina, paskaidro tas gan! Un nevis “aizstāvot deputātus”,
bet stāstot par darbu, ko daudzu gadu
laikā ir veikusi viņa vadītā organizācija
(starp citu, vienīgā mūsu novadā!). Vai
tiešām tā liekas tikai man?
Jebkurā gadījumā iespēja izteikties ir
katram, bet kuram redzējumam piekrist
- tas jāizlemj jums pašiem, cienījamie lasītāji. Bet ja padomā…
Mēs taču vēlamies sasniegt vienu mērķi - atjaunot taisnīgumu, lai jautājumi
tiktu risināti caurspīdīgi, lai visi strādātu
pēc labākās sirdsapziņas un saņemtu
pēc nopelniem. Varbūt uz to arī koncentrēsim savus kopīgos spēkus?
Marina NIPĀNE
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Atklāta saruna vēlēšanu priekšvakarā

Teikšu godīgi, plānojot šo politringu, es necerēju uz lielu atsaucību.
Laiks - vispiemērotākais: teju teju sāksies priekšvēlēšanu kampaņa.
Abi intervijas dalībnieki ir sabiedrībā pazīstami cilvēki, mūsu avīzes
publikāciju varoņi. Un arī ambiciozi, šī jēdziena pozitīvajā nozīmē.
Man par pārsteigumu, abi Dagdas novada deputāti - Raimonds Nipers un Anatols Viškurs - piekrita atbildēt uz trim jautājumiem bez
jebkādas vilcināšanās. Drošam pieder pasaule!
Raimonds NIPERS ir uzņēmējs ar
divdesmit gadu lielu stāžu, firmas
“Dags R” vadītājs, pagātnē – LR
brīvās cīņas izlases dalībnieks, trīs
sasaukumu vietējās pašvaldības deputāts, pašlaik viņš pārstāv partiju
“No sirds Latvijai”. Strādā divās komisijās - izglītības, kultūras, sporta
un finanšu.
- Kā sarunājām - par atskaites
perioda plusiem un mīnusiem.

- Pirms četriem gadiem ļoti cerēju
uz pozitīvām pārmaiņām. Pats balsoju par domes priekšsēdētāju Sandru
Viškuri, bet vēlāk, vīlies viņas autoritārajā vadības stilā, pārgāju opozīcijā.
Piecas pozitīvas pozīcijas? Pirms
tikšanās uzmanīgi izlasīju savu priekšvēlēšanu programmu. Pats galvenais,
kas ir izdevies, - pabeigta sporta zāles
celtniecība Ezerniekos, atklāšana ir ieplānota šī gada vasarā. Otrais domes
panākums - klientu apkalpošanas centra atklāšana, kas dod iespēju mūsu
pilsētas un lauku iedzīvotājiem ietaupīt
laiku un naudu. Dagda vienmēr izcēlās
ar masu pasākumu – pilsētas svētku
un festivālu, tai skaitā starptautisko, augstu organizēšanas līmeni. Paplašinās sakari kultūras jomā ar ārzemju
sadarbības partneriem.
Uzņēmējdarbības attīstība ir viens
no nozīmīgākajiem ikvienas pašvaldības darbības rādītājiem, un ļoti svarī-

Anatols VIŠKURS ir ievērojama personība, darba stāžs uzņēmējdarbībā sākās vēl astoņdesmito gadu
beigās. Vadītājs ar bagātu pieredzi, pašlaik viņš ir agrofirmas SIA
“Ūzoleņi” priekšgalā. Otro reizi
ievēlēts par deputātu no “Zaļo
un zemnieku savienības”, strādā
tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejā. Rikšotāju sporta
popularizēšanas entuziasts - no
darba zirgu sacīkstēm līdz rikšotāju sacensībām.
- Kādi ir valdošās frakcijas deputāta saniegumi?

Aizmugurē
sarežģīts
periods,
un
galvenais
sasniegums
neslēdzām
nevienu skolu.
Valsts
katastrofālā ātrumā
zaudē cilvēkus,
Latgalē - visbēdīgākais stāvoklis. Domājot
par mirstošiem
laukiem,
mēs
vadījāmies pēc
principa - sākumklašu bērniem ir jāmācās
pēc
iespējas
tuvāk
mājām.
Saglabāta skola – tas nozīmē,
ka pagasta centram ir perspektīvas un pat cerības uz darba migrācijas samazināšanos. Tāds projekts
maksā lielu naudu - līdz 40% no novada budžeta, bet tas ir ieguldījums
nākotnē. Vecāko klašu skolēniem
iegādājāmies jaunus autobusus, aizstājot lielos, kas nebija rentabli, pret
mikroautobusiem, līdz ar to ietaupījām finanšu līdzekļus. Skolēnu pārva-

gi, ka mums izdevās piesaistīt investorus. Uz bijušās konditorejas fabrikas
“Narūta” bāzes strādā kokapstrādes
uzņēmums, tās ir jaunas darba vietas
un nodokļi budžetā. Sākotnēji šo ražotni bija plānots atvērt Krāslavā, bet
mums izdevās piedāvāt izdevīgākus
nosacījumus. Un pēdējais: uzskatu,
ka mums izdevās ļoti veiksmīgi iegādāties mūsdienīgus autobusus, lai
pārvadātu skolēnus uz mācību iestādēm. Skolas un pirmsskolas izglītības
iestādes funkcionē, mums pagaidām
izdodas izvairīties no to slēgšanas.
Tālāk - par hroniskiem trūkumiem
tagadējā deputātu korpusa darbā.
Galvenā problēma – nav pārdomātas
darba plānošanas sistēmaa, tā sekas
- itin bieži svarīgi lēmumi tika pieņemti
bez rūpīgas iepriekšējas analīzes un
finansiāla pamatojuma. Tā notika ar
katlu mājas rekonstrukciju Mičurina
ielā. Vēl viens nepatīkams pārsteigums: 4 gadu garumā muzeju uzturēšana izmaksāja miljonu eiro! Viss
tiek izzināts salīdzinājumā: mūsu gada
budžets ir lielāks nekā Preiļos un Salacgrīvā. Kaut gan Eiropas Savienības
investīciju piesaistīšanas ziņā Preiļi ir
ceturtajā vietā republikā, Dagda - 103.
vietā, toties mūsu novads “izcēlās” ar
izdevumiem uzpūstā birokrātiskā aparāta uzturēšanai - par 2,3 miljoniem
eiro gadā vairāk nekā Salacgrīvā. Taču
šie līdzekļi varētu kalpot par labu rezervi sasāpējušo problēmu risināšanā.

Preiļos veselīga dzīvesveida finansējumam piešķir 290 tūkstošus eiro, mēs
- tikai deviņus.
Kā valdes loceklis pastāvīgi piedalos Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras reģionālajās sēdēs.
Tikšanos laikā ar novada vadītājiem
vienmēr pārliecinos, ka Latgales pašvaldības visnopietnāko uzmanību
velta biznesa attīstības veicināšanai.
Pēc konkrētiem plāniem sākas ieceru
realizācija. Bet Dagdā šīs problēmas
risināšana nekļuva par prioritāti, visus
manus priekšlikumus uzņēmējdarbības jomas uzlabojumiem deputātu
vairākums draudzīgi ignorē. Un formāls attīstības plāns eksistē tikai “ķeksītim” - ministrijas prasību izpildei.
Izpētot citu pašvaldību pieredzi,
nonācu pie secinājuma: svarīgu uzdevumu risināšana par 90% ir atkarīga
no vadītāja personiskajām īpašībām.

dāšanas sistēma darbojas veiksmīgi.
Otrkārt: rūpējoties par dzīves kvalitāti laukos, mēs saglabājām feldšeru
vecmāšu punktus un bibliotēkas, kurās ir internets. Pārskaitījumi internetbankā palīdz lauku cilvēkiem ietaupīt
naudu un laiku, jo bankas filiāļu mūsu
novadā nav, Dagdā palika divi bankomāti. Esošajos feldšeru vecmāšu
punktos ir pieejami medicīnas pakalpojumi. Sekojam līdzi inženiertīklu
stāvoklim ciematos. Svariņos ir uzbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas, bet
atdzelžošanas sistēmu rekonstrukcija
deva iespēju uzlabot ūdens kvalitāti
Asūnē, Vecdomē, Šķaunē un Mariampolē.
Sporta bāzes uzlabošana - tās ir rūpes
par
jaunatni,
ieguldījums
veselīga
dzīvesveida veicināšanā. Ir izremontēta sporta
zāle Andrupenes pamatskolā, Svariņu un
Andzeļu skolā
uzstādīja
jaunus
trenažierus, Ezerniekos
tuvojas noslēgumam jaunas
sporta
zāles
celtniecība.
Nākamais
–
problēmas
komunālo dzīvokļu saimniecības sfērā. Tuvojas noslēgumam
katlu mājas rekonstrukcija Mičurina
ielā, jau pabeigts otrais inženiertīklu
rekonstrukcijas etaps Dagdā. Turpinās komunālo dzīvokļu rekonstrukcija - durvju, logu nomaiņa, skursteņu
remonts. Un pēdējais: dome nežēloja
līdzekļus Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” uzturēšanai,

iegādājās mūsdienīgu medicīnisko
aprīkojumu, finansēja remontdarbus.
Gribējās izdarīt vēl vairāk, bet,
kā saka, viss ir finanšu iespēju ietvaros. Dagdai pievienojās pagasti, tagad ir jārūpējas ne tikai par pilsētas
ielu, bet arī lauku ceļu uzturēšanu.
Zemes ceļus sabojā lielkravas tehnika, galvenokārt kokvedēji. Situāciju neglābj ierobežojošās ceļa zīmes,
kokmateriālu transportēšana itin bieži
norisinās nakts laikā. Ceļu remontam
jāņem kredīti, līdz ar to ir tik pieticīgi
rādītāji.
Ir grūtības ar investoru piesaistīšanu, es varu nosaukt šīs situācijas
galvenos cēloņus: neapmierinošs
ceļu stāvoklis, attālums no dzelzceļa
un problēmas ar kvalificētu darbaspēku. Gribas ticēt, ka solītie atvieglojumi speciālajā ekonomiskajā zonā
turpmāk palīdzēs atdzīvināt Latgales ekonomiku. Zemkopības kultūra
arī ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Mūsu fermeru un zemnieku
īpašumos vērojama relatīva kārtība,
bet ārzemnieku zemkopības kultūra,
maigi sakot, varētu būt labāka. Vietējo fermeru attīstībai nav alternatīvas,
un, saprotot to, pašvaldība regulāri
atbalsta mūsu piemājas un zemnieku saimniecības. To īpašniekiem tiek
rīkoti konkursi, pieredzes apmaiņas
pasākumi, zemnieku balles, tiek atbalstīta arī zemkopju un lopkopēju
jaunākā paaudze. Lauksaimniecības
nozares rentabilitātes pieaugums tā ir valsts mēroga problēma, taču
arī tagadējos sarežģītajos apstākļos
pašvaldība dara visu, kas ir mūsu
spēkos.
Diemžēl jo mazāk firmu – jo mazāk iespēju attīstībai. Gateru skaita
samazinājums novada teritorijā liecina par kokapstrādes ražotņu zemo
rentabilitāti. Īsts saimnieks mežu uz
celma vai apaļbaļķus nepārdos. Atvērt ienesīgus mazos uzņēmumus
Latgalē nav vienkārši, tāpēc šo valsts
daļu sauc par depresīvo reģionu, no

Vēl pirms desmit gadiem Dagda
bija priekšzīmīga pilsēta labiekārtošanas ziņā, pat ieguva pirmo
vietu Latvijā! Pēdējo gadu garumā
ielas netika asfaltētas, sakrājās
problēmas komunālajā saimniecībā.
Prasme racionāli izmantot budžeta līdzekļus un centieni nopelnīt naudu ir svarīgas mūsdienīgu
vadītāju īpašības. Taču tās nav
raksturīgas Dagdai: dome iztērē budžeta līdzekļus... Kā savus
personīgos. No visiem minētajiem
trūkumiem varētu izvairīties, ja
deputātu vairākums ņemtu vērā
opozīcijas viedokli. Tiesa, viens
mūsu priekšlikums tika atbalstīts
- samazināt izdevumus pārvaldes
sfēras darbinieku ārzemju braucieniem un palielināt finansējumu
skolēnu bezmaksas pusdienu nodrošinājumam.

- Vai jūs esat gatavs kļūt par
nākamo mēru?

- Labi zinu, ja domes priekšgalā
ir biznesa sfēras cilvēks, finansiālās
darbības rezultāti uzlabojas. Jā, es
esmu gatavs realizēt personīgās idejas sava dzimtā novada labā.

- Jūsu novēlējumi nākamajam
domes sastāvam.

- Lai par prioritāti kļūst uzņēmējdarbības attīstība un investīciju piesaistīšana! Jau sen bija jāizstrādā
novada attīstības ilgtermiņa plāns.
Un nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut
skolu slēgšanu. Ir jāapstādina darba
resursu migrācija, ar ko negrib nodarboties galvaspilsētas varas pārstāvji.
Ekonomikā visam ir jābūt atkarīgam
no cilvēku interesēm. Vairāk cilvēku vairāk cerību.
kurienes līdz šim laikam aizbrauc
daudz cilvēku. Es uzskatu, ka mūsu
reģions turpina “baudīt” neveiksmīgas administratīvi teritoriālās reformas augļus. Bijušo rajonu sadalīšana
ir stratēģiska kļūda, kas ievērojami
sarežģījusi vietējās varas institūciju
un jaunizveidoto novadu darbu. Ikviena dome meklē savu izeju no gandrīz bezizejas stāvokļa un objektīvu
vērtējumu vietējās pašvaldības institūcijām sniegs vēlētāji šī gada vēlēšanās, kas notiks jūnijā. Ātri pagāja
četri gadi... Protams, gribējās izdarīt
vairāk, nekā izdevās, bet, ja godīgi,
man par savu darbu deputāta amatā
nav kauns.

- Vai jums ir ambīcijas kļūt
par Dagdas novada vadītāju?

- Uzreiz teikšu - nē. Esmu caur un
cauri agrārietis, diplomēts agronoms.
Mīlu un pārzinu savu darbu, no kura
negribu šķirties. Manā agrofirmā izveidojās labs domubiedru kolektīvs.
Ir jaunas ieceres, gribam pacīnīties
par Latgales izdzīvošanu. Bet, ja vēlētāji izteiks vēlmi redzēt mani domes
jaunajā sastāvā - neatteikšos. Darbs
ar cilvēkiem ir mans kredo, bet vēlēšanas - visprecīzākais sabiedriskais
barometrs un atbildīgs eksāmens,
kuram esmu gatavs.

- Kāds ir jūsu vēlējums jaunajam deputātu korpusam?

- No priekšvēlēšanu cīņas nav
iespējams izvairīties, ar to ir saistīta
demokrātijas būtība. Varas institūcijas atjaunotajā sastāvā ir ļoti svarīgi strādāt vienā komandā, līdztekus
konstruktīvai opozīcijai. Tikai sadarbojoties, var paveikt lielus darbus. Jo
cilvēki mums uzticas tādēļ, lai pārvarētu bēdīgo situāciju Latgalē. Mums
pašiem būtu jāmaina dzīve uz labāko,
jo nav bezizejas stāvokļa!
Aleksejs GONČAROVS
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Raiņa iela 6 – otrā tikšanās
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Var saprast iedzīvotāju
sašutumu – zemesgabals tika
pievienots, pēc tam tā daļa atsavināta bez tiesas, kurā būtu piedalījušies dzīvokļu īpašnieki, bet
tagad, lai risinātu jautājumu par
pievienotā zemesgabala pārdalīšanu, īpašniekiem ir jāvēršas
tiesā...
Jautājumā, kas saistīts ar
dzīvojamai mājai piesaistītā neadekvāti lielā zemesgabala uzkopšanas platības samazināšanas iespējām, Krāslavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aleksandrs Jevtušoks paziņoja
dzīvokļu īpašniekiem patīkamu
vēsti – par Raiņa ielai piegulošās
apzaļumotās platības (nogāzes)
pļaušanu un uzkopšanu turpmāk rūpēsies Krāslavas novada
dome. Otra patīkamā ziņa – ietves malā, uz nogāzes pusi, tiks
uzstādīts norobežojums. Trešā
vēsts – tiek gatavota dokumentācija par tilta pāri Jāņupītei
(Raiņa iela) rekonstrukciju.
Aleksandrs Jevtušoks apsolīja noskaidrot jautājumu par
zemesgabala platību, kam tiek
aprēķināta apsaimniekošanas

maksa un gadījumā, ja tā tikusi
aprēķināta pēc neatbilstošiem
datiem, tika apsolīts iedzīvotājiem atmaksāt pārmaksāto daļu.
To apliecināja arī Valērijs Maslovs. Turpinājumā viņš sniedza
paskaidrojumus par dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko izdevumu
pārskata dažādām pozīcijām.
Cita starpā tika paskaidrots - sakarā ar to, ka dzīvojamās mājas Raiņa ielā 6 dzīvokļu
īpašnieki nav pārņēmuši māju no
pašvaldības, līgums par mājas
apsaimniekošanu tiek slēgts ar
pašvaldību – Krāslavas novada
domi, attiecīgi visi veiktie remontdarbi šajā mājā tiek saskaņoti
ar pašvaldību, nevis ar dzīvokļu
īpašniekiem. Kā piemērs tika minēts, ka Krāslavā jau ir zināms
skaits daudzdzīvokļu māju, kuru
īpašnieki ir izveidojuši kooperatīvu vai biedrību, pārņēmuši
māju no pašvaldības un noslēguši apsaimniekošanas līgumu
ar SIA “Krāslavas nami”, šajā
līgumā paredzot pakalpojumu
pozīcijas, ko vēlas saņemt no
pakalpojumu sniedzēja. Mājas,
kuru iedzīvotāji nav veikuši šādu

procedūru, SIA “Krāslavas nami”
apsaimnieko saskaņā ar līgumu,
kas noslēgts ar pašvaldību. Ja
iedzīvotājiem ir pretenzijas par
apsaimniekotāju
pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti, viņi var vērsties pašvaldībā un pie apsaimniekotāja ar iesniegumu. Vienīgā
pozīcija, no kuras šobrīd, kamēr
māja nav pārņemta no pašvaldības, var atteikties dzīvokļu īpašnieki ir sētnieka pakalpojumi.
Tad ir jārēķinās, ka visi teritorijas
uzkopšanas darbi būs jāveic pašiem.
Dzīvojamo māju apsaimniekotāja paziņojumu dzīvokļu
īpašniekiem par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam
saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.1014, “Krāslavas namiem”
jāpaziņo līdz attiecīgā gada 15.
oktobrim, laicīgi paziņojot par to
rakstiski katram dzīvokļa īpašniekam rēķinā par pakalpojumiem.
2016. gadā, sakarā ar valstī pieņemtajām izmaiņām likumā par PVN aprēķināšanu, tika
veikts pārrēķins mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas
maksas visās pozīcijās.
Jautājumā
par
uzkrājuma
fonda apmēru un
izlietojumu V.Maslovs paskaidroja, ka uzkrājuma
fonds mājai Raiņa
ielā 6 tika veidots
ar mērķi - plaisas
remontam mājas
gala sienā. Šobrīd uzkrājums ir
tuvu vēlamajam.
Ja iedzīvotāji nolems, ka viņiem ir
aktuālākas problēmas, uzkrājuma fondu, saskaņā ar dzīvokļu
īpašnieku vēlmi, var novirzīt citiem mērķiem – durvju, logu nomaiņai, kāpņu telpu remontam
vai citām vajadzībām. Šajā jautājumā noteicošais ir īpašnieku
kopīgi pieņemtais lēmums.
Tika skaidrots, ka mājas parāds izveidojies 2009. – 2010.
gadā, kad valstī bija krīzes situācija, bet iedzīvotājiem tomēr tas
palika nesaprotams.
Uz jautājumu - Kāda ir 2000.
gadā Krāslavas siltuma ražotāja
katlumājā uzstādītā turboģeneratora efektivitāte un vai iedzīvotāji guva solītos labumus,
V.Maslovs paskaidroja, ka elektrība, ko ražo turboģenerators,
tiek pārdota valsts uzņēmumiem
par 13 centiem (0,13 eiro), tas ir
apmēram 4 reizes dārgāk, nekā
izmaksā. Šī cena nepārtraukti
mainās, tā ir atkarīga no gāzes
cenām. Visus šos gadus, no
turboģeneratora ekspluatācijas
sākuma, mēs pārdevām elektroenerģiju valstij, pateicoties
ES Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem elektroenerģijai. Labums
iedzīvotājiem – apkures tarifs

Krāslavā nav mainījies kopš
2008. gada. Šī saņemtā maksa par elektroenerģiju ir viena
no tarifu veidojošām sastāvdaļām. Tas ir valsts atbalsts “zaļās” elektroenerģijas ražotājiem.
Diemžēl valsts atbalsts beigsies
šī gada vasarā.
Turboģenerators jau sen
ir atmaksājies, līdzekļi, kas tika
iegūti, pārdodot elektroenerģiju,
ieguldīti siltumtrašu nomaiņai. Ar
ES fondu atbalstu Krāslavā tika
nomainītas 2/3 siltumtrases. 40
% līdzfinansēja ES, pamatdaļa
– 60 % tika segta no uzņēmuma “Krāslavas nami” līdzekļiem.
Naudas ziņā tas bija 1,5 miljoni
eiro, kas tika paņemti kredītā
2013. gadā. Šobrīd šis kredīts
ir dzēsts. Kredīta dzēšanā tika
izmantoti līdzekļi, ko ieguvām no
elektroenerģijas ražošanas. Turklāt apkures tarifs nav mainījies.
Lai risinātu radušās problēmas citos jautājumos, SIA
“Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs aicināja iedzīvotājus ar
iesniegumu vērsties pie apsaimniekotāja - Brīvības ielā 5, Krāslavā. Tālruņa numurs - 65 681 570
Jautājums par mājas siltināšanas iespējām un siltināšanas
procesa izmaksām šajā sapulcē
netika uzdots.
Aleksandrs Jevtušoks uzsvēra, ka tīrība un kārtība mājas
pagalmā un kāpņu telpās lielā
mērā atkarīga no pašiem iedzīvotājiem. “Cienīsim mūsu pilsētu un viens otru!” viņš mudināja.
Pēc sapulces iedzīvotāju
viedokļi par sapulces lietderību
un saņemtajām atbildēm dalījās. Kāda bija sapulce? Vai
palikāt apmierināti?
• Šī sapulce bija saturīgāka par
pirmo. Saņēmām atbildes uz
uzdotajiem jautājumiem, bet
daudz kas palika neskaidrs.
Nesapratu par mājas parādu.
• Sapulce bija ļoti nogurdinoša.
Viss pa tukšo... Pats galvenais – neviens netic, ka kaut
kas mainīsies.
• Nesapratu, kāpēc to dzīvokļu
īpašnieki, kuri sūdzas, ka dzīvokļos ir auksti, tepat, uz vietas, neiesniedza apsaimniekotāju pārstāvjiem ziņas par
saviem dzīvokļiem. Tagad ies
mājās un “vārīsies”, ka jānes
iesniegums, bet neaiznesīs.
• Labi, ka Jevtušoks par to birokrātijas mazināšanu pateica
– varēs pa telefonu piezvanīt.
• Godīgi sakot, tā bija pasaku
stāstīšana.
• Cik reizes mēs varam vākt
dzīvokļu īpašnieku parakstus? Tas nav tik viegli. Ne visi
dzīvo uz vietas. Viens jurists
domē pasaka, ka tas ir iespējams, nāk nākošais un saka
- nē, nav, es neko nezinu par
to, ko jums iepriekš teica...
Tas nav normāli.
Iveta LEIKUMA

Draudzīgais aicinājums

Tālajā 1935. gadā izskanēja prezidenta Kārļa Ulmaņa draudzīgais aicinājums - dāvināt grāmatas skolām un
bibliotēkām. Tradīcija turpinās daudzās
Latvijas pilsētās un novados. Krāslavā
populārais janvāra pasākums centrālajā bibliotēkā, kas kļuvusi par novada
kultūras centru, noritēja pie tējas tases
un garšīgiem mājas pīrāgiem. Bibliotēkas mājīgajās sienās notiek tikšanās ar
interesantiem cilvēkiem, izstādes, nodarbības.
A i z vadītajā
piektdienā
te skanēja
pateicības
vārdi
70
dāsniem
cilvēkiem,
kuri uzdāvinājuši pilsētai grāmatas. Savukārt lasītāju vārdā bibliotēkas radošajam kolektīvam par daudzo interesanto
ideju realizēšanu pateicās muzeja darbinieks Eduards Danovskis.
Par pasākuma skaistu rotu kļuva
bērnu ansambļa “Notiņas” uzstāšanās.
Aleksejs GONČAROVS
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Ar dvēselisku pieskārienu radīts instruments

22. aprīlī Rēzekne būs pirmā vieta,
kurā izskanēs Latvijas Radio kora
mākslinieciskā vadītāja Sigvarda
Kļavas izlolotā iecere – koncertcikla
“Latvijas gredzens” atklāšanas koncertuzvedums - Latgales stāsts.

“Īpaši koncertam tapis jauns mūzikas
instruments – lamellafons, kuru no māla
podiem un metāla plāksnītēm veidojis
Krāslavā dzīvojošais tautas muzikants un
mūzikas instrumentu meistars Aleksandrs
Maijers” vēsta Latgales vēstniecības
“Gors” interneta mājaslapa.
25. janvārī tikāmies ar Aleksandru
Maijeru “Ezerzemes” redakcijā. Tajā pat
laikā Rīgā unikālo mūzikas instrumentu izmēģināja aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, kultūras ministre Dace Melbārde un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
rektors un Latgales Simtgades kongresa
darba grupas vadītājs Edmunds Teirumnieks. Lamellafons tika prezentēts Latvijas
Republikas Saeimas zālē līdzās ar parlamentā apskatāmo, janvāra sākumā atklāto, tautas veidoto valsts karogu, kas tapa
mūsu valsts dzimšanas dienā, 18. novembrī, īpašā “Staro Rīga” performancē, apmeklētājiem ierakstot savu vārdu stilizētā
valsts karogā.
Kā radās ideja par šādu instrumentu?
Man patīk eksperementēt, esmu darinājis dažādus mūzikas instrumentus.
Viens no eksperimentiem bija instruments
no plastmasas pudelītēm, kurās tirgo piena dzērienu “Aktimel”. Līdzīgi metalofonam
tam bija metāla plāksnītes, ko var nopirkt

celteniecības veikalā. Plastmasas pudelītes tika izmantotas kā skaņas rezonatori. Tās skaņai dod interesantu, “garšīgu”
skanējumu. Biju izgatavojis dažus šādus
instrumentus. Tajā laikā Sigvards Kļava
meklēja neparastus mūzikas instrumentus
kādam no saviem projektiem. Tad mēs iepazināmies. Komponists Ēriks Ešenvalds
bija radījis interesantu skaņdarbu Latvijas
Radio korim. Sigvards Kļava jau mani pazina un piedāvāja piedalīties tā pirmatskaņojumā, piespēlējot varganus. Šajā partitūrā ļoti labi iederējās arī jaunizveidotais
instruments. Skaņdarba atskaņošanā ar
Latvijas Radio kori piedalījos trīs reizes.
Tu jau biji devis vārdu jaunajam
instrumentam?
Es to nosaucu par lamellafonu. “Lamella” latīņu valodā ir plāksne. Kad instrumentam bija jāizdomā vārds, man likās tas
ir tuvākais, kas varētu derēt.
Kurš iedomājās instrumentam izmantot māla podus?
Kad Sigvards Kļava sāka domāt par
Latgales stāstu koncertuzvedumam “Latvijas gredzens”, viņš man pateica, ka grib
izmantot tādu pašu instrumentu, kādu biju
izveidojis ar plastmasas pudelītēm, tikai
ar māla podiem. Varētu teikt, viss sākās
ar manu “blēņu instrumentu” un Sigvarda
vēlmi to padarīt pievilcīgāku.
Kā tu izvēlējies keramiķi?
Šim darbam bija tāda specifika, ka vajadzēja daudz eksperimentēt. Es pats nevarēju pateikt, kas tieši man ir vajadzīgs.
Tas nebija tā – viens divi un gatavs. Apmēram pusgadu es par to domāju un pēc tam
pusgadu taisīju. Mairita Folkmane nav tradicionāla keramiķe. Viņa ir māksliniece. Biju
redzējis viņas darbus jau iepriekš, un man
likās, ka viņa varēs izveidot to, kas man būs
vajadzīgs.
Trauki ir virpoti vai lipināti? Kā izskatās instruments?
Ir izmantotas dažādas tehnikas. Kopā
ir 38 skaņas, tas nozīmē, ka ir 38 plāksnītes
un zem tām ir 38 rezonatori vai podiņi. Daži
no rezonatoriem neizskatās pēc podiņiem,
vienkārši kā dekoratīvas māla caurules.
Daži izskatās kā podiņi. Mazākais varētu
būt aptuveni 4 centimetrus augsts, lielākais
60 cm augsts. Kopā ir divi galdiņi – viens
lielāks, otrs mazāks,
un seši plauktiņi, kuros izvietoti diezgan
lieli podi.
Jāsaka paldies
Mairitai, jo viņai bija
diezgan daudz darba. Māla kā materiāla
specifika ir tāda, ka
rezultāts ne vienmēr
izdodas tāds, kāds iecerēts. Māls ir “dzīvs”
materiāls, kas var sarauties, izkalst vai pa-

Slēpotāju starti

14.-15. janvārī Vietalvā notika Latvijas čempionāts distanču slēpošanā, kurā
piedalījās arī slēpotāji no Krāslavas. Šajā
posmā sportisti startēja vidēja garuma distancēs, gan klasiskajā, gan brīvajā stilā.

5 km distancē starp juniorēm Jolanta Konstantinoviča
izcīnīja divas bronzas medaļas, Sņežana Jegorčenko
starp jaunietēm abās dienās
ierindojās 4. vietā. Natālija
Kovaļova starp sievietēm ieguva 4.vietu klasiskajā stilā un
6.vietu brīvajā stilā.
Savukārt
10 km distancē
junioriem Ojārs
Vanags ieguva divas zelta
medaļas. Starp
jauniešiem
labu rezultātu
uzradīja Artēmijs Ivanovs,
kurš starp 15
dalībniekiem
klasiskajā stilā
ieguva 5.vietu. Toties Līgai
Volkai labāk veicās brīvajā
stilā, kur viņa izcīnīja 5. vietu U-14 grupā.
21.-22. janvārī mūsu

likt mitrs, var mainīties apdedzinot.
Vēl pateicība jāizsaka Krāslavas uzņēmumam “Tehnika-R”, īpaši meistaram
Jāzepam Mikštam, kas izgatavoja metāla
rāmjus. Bija svarīgi, lai rāmji ir ļoti precīzi un
atbilst podu izmēram. Viss izdevās teicami.
Kā rodas skaņa?
Instrumentu spēlē ar vālītēm, kuras
galā ir kaučuka lodīte. Tā rada mīkstāku,
mistiskāku skaņu.
Vai koncertuzvedumā tu pats spēlēsi lamellafonu?
Nē, es spēlēšu citus instrumentus.
Lamellafonu spēlēs koristi. Decembra sākumā instruments tika aizvests uz Rīgu un
koristi jau cītīgi to iemēģina. Uz skatuves
koncertuzvedumā tas būs interesants un
neparasts gan ar savu skanējumu, gan vizuālo izskatu.
Vai tavs instruments ir unikāls?
Ir līdzīgi instrumenti, piemēram, Indonēzijā. Jaunums ir tas, ka rezonatori ir
Latgalei tradicionālo, vai tuvu tradicionālo
trauku formā. Pats instruments nav tradicionāls Latgalei. To varētu saukt par mūsdienu
mākslu.
Tieši tādu instrumentu otro reizi vairs
nevarēs izveidot, tas noteikti atšķirsies.
Vai tu uztraucies par savu instrumentu?
Šo sava darba daļu es esmu izpildījis
– instruments ir izgatavots un nodots mūziķiem. Vairāk mani kā mūziķi uztrauc piedalīšanās koncertuzvedumā. Tajā piedalīsies Latvijas Radio koris, septiņi priesteri,
Latgales mūziķu grupa, kuras sastāvā ir
Kristīne Kārkle-Kalniņa, Aiga Sprindža, Gunārs Igaunis, Einārs Lipskis, Jurģis Lipskis,
Jānis Stafeckis un es. Atbildība spēlēt tādā
sastāvā ir liela.
Vai tu drīkstēsi arī improvizēt?
Jā, man tas ir uzticēts. Es drīkstēšu dažās vietās improvizēt, jo pēc būtības es jau
neesmu akadēmiskais mūziķis, kurš spēlē
pēc notīm. Tomēr, būs vietas, kur man būs
jāspēlē precīzi, lai iekļautos kopējā ainā.
Tas arī mazliet rada nemiera sajūtu, jo vislabāk es jūtos, kad varu spēlēt brīvi.
Vai vari pastāstīt vairāk par pašu
koncertuzvedumu “Latvijas vainags”,
kurā tu piedalīsies?
Režisore šim pasākumam ir Inese Mi-

čule, idejas autors un muzikālais vadītājs
Sigvards Kļava, video māksliniece, scenogrāfe - Katrīna Neiburga, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.
Šis koncertuzvedums ir kā kolāža,
kas sastāv no skaņdarbiem, kas iekļaujas
viens otrā. Tajā skanēs tradicionālā mūzika un garīgie dziedājumi, tautas dziesmas
un Svētie Raksti, etnomūziķa un priesteru
dziedājums, dzīvās balsis un arhīvu ieraksti... Es domāju, visu to kopā vislabāk redz
režisors un muzikālais vadītājs. Katrā gadījumā gala rezultāts solās būt interesants.
Paldies, Aleksandr, lai viss izdodas!
“Man liekas, ka tas ir tāds Latgales
cilvēku ļoti ar dvēselisku pieskārienu radīts
darbs, tā ir viena no būtiskām lietām, zīmēm, kas paliks šeit pēc šī pasākuma, kas
paliks visiem redzams un spēlējams - viens
brīnišķīgs mūzikas instruments,” par lamellafonu saka Sigvards Kļava.
Aicinām apmeklēt “Latvijas vainaga” pirmo koncertuzvedumu 22. aprīlī
Rēzeknē, koncertzālē “Gors”.
Biļetes vēl ir pieejamas. Cenas 8, 10,
13 eiro.
Par uzvedumu Sigvards Kļava saka:
“Veidojot un sapņojot par Latgales stāstu,
mēs mēģināsim atsegt šo unikālo kultūras
vidi, kas raksturīga tikai Latgalē, kur šī katoliskā tradīcija ir pilnībā saaugusi ar tradicionālo kultūru.”
Koncertuzvedumu laikā tiks izstāstīti
un parādīti Latvijas četru novadu - Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales
- vērtības un unikalitāte. Stāsti tiks izstāstīti un parādīti divu gadu laikā līdz Latvijas
simtgadei.
“Ir doma tāda, ka šis viens uzvedums
izbrauc pa visu Latviju, pirmo reizi Latgalē
tiek parādīts “Gorā”, tas ir pirmatskaņojums, tad tālāk dodas gan uz Kurzemi, gan
Vidzemi, tieši tāpat pie mums nonāk visas
citas „Latvijas gredzena” cikla koncertizrādes,” saka Latgales vēstniecības “Gors”
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja Ilona Rupaine.

Rakstam izmantoti materiāli no “Gors” mājaslapas http://latgalesgors.lv/

Šeit var iegādāties arī biļetes.
Iveta LEIKUMA

Sports
slēpotāji piedalījās sacensībās Lietuvā,
slēpošanas-biatlona centrā Ignalinā. Sacensībās piedalījās slēpotāji no Krievijas,
Lietuvas un labākie Latvijas slēpotāji.
Šajās sacensībās Krāslavas slēpotāji
uzrādīja labus rezultātus. Natālija Kovaļova gan sprinta distancē, gan 7.5 km distancē ieguva 6.vietu. Jauniešu grupā masu
startā brīvajā solī Artēmijs Ivanovs izcīnīja

augsto 5.vietu, Līgai Volkai savā vecuma
grupā - 7.vieta.
Ilona VANAGA,
distanču slēpošanas trenere

ATTĒLOS: Artēmijs Ivanovs; Natālija Kovaļova;
Ojārs Vanags un Jolanta Konstantinoviča
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Ir iemesls!

Oskara fon Hindenburga dzimšanas diena
Daba atpūšas ģēniju bērnos. Šis
populārais izteiciens visai bieži ir taisnīgs, bet izņēmumi, kā zināms, tikai
apstiprina likumus. Oskaru fon Hindenburgu neviens pat neatcerētos, ja
nebūtu viņa slavenā tēva, Veimāras
republikas prezidenta un Pirmā pasaules kara varoņa. Taču Oskara dzīvē
daudzas lietas notika nevis “pateicoties”, bet “par spīti”. Būdams nacisma
pretinieks, tieši Hindenburga dēls vairāk nekā visi sekmēja to, lai fīrerа rokās
koncentrētos visa vara Vācijas reihā.
Bet labāk sākt no paša sākuma.
Prūsijas karavīra dēlam bija jākļūst par militāro personu. Tā notika vēl
kopš seniem laikiem, tāds ir austrumu
vāciešu raksturs. Hindenburgu ģimenē
viss bija tieši tā. Oskara tēvs, nākamais
prezidents, vairāk par visu pasaulē vērtēja divas lietas: militāro talantu un aristokrātiskas saknes. Hindenburgs bija
aristokrāts tikai pa tēva līniju (Mārtiņa
Lutera un imperatora Henrija IV pēcnācējs), taču pa mātes līniju ar tādu
augstciltību radi neizcēlās, un Hindenburgs tā dēļ ļoti pārdzīvoja un nestāstīja dēlam par viņa vecmāmiņas radiem.
Oskars pabeidza kara skolu un uzsāka
militāro dienestu. Ilgu laiku priekšniecība nesaskatīja viņā nekādus īpašus
talantus un pat rekomendēja izvēlēties
sev citu darbības jomu (deva mājienu
par demisiju). Taču, sākoties karam,
par demisiju neviens vairs nerunāja un
Oskaram fon Hindenburgam uzticēja
rūpes par sakariem starp karaspēka
vienībām, citai darbībai viņš vienkārši
nebija derīgs.
Drīz vien Oskara tēvs kļuva par
kara varoni un slavenu Vācijas armijas karavadoni. Arī Oskars sāka virzīties pa karjeras kāpnēm. Kad dēlam
piešķīra majora dienesta pakāpi, tēvs
pieņēma viņu savā darbinieku štatā,
par sakaru virsnieku, citiem vārdiem
sakot, kurjeru. Tas bija nenozīmīgs
amats tikai no pirmā acu skatiena. Hindenburgs vecākais bezgalīgi uzticējās
savam dēlam un ieklausījās viņa padomos, jo bija pārliecināts, ka nekādas
intrigas vai sazvērestības viņam vienkārši nebija pa spēkam.
Kad impērija sabruka, Hindenburga vecākā personība ieinteresēja
politiķus. Viņam bija liela autoritāte militārpersonu vidū, viņu cienīja sabiedrība. Labākas kandidatūras Veimāras
republikas prezidenta postenim vienkārši nebija. 1925. gadā Pauls fon Hindenburgs kļuva par prezidentu, kuru
ievēlēja tauta, pirmo un pēdējo Vācijas
vēsturē. Oskars ieņēma prezidenta adjutanta amatu. Un viņam pievērsa uzmanību tie, kuri mēģināja atrast veidu,
kā ietekmēt valsts vadītāja lēmumus.
Labi pazīt cilvēkus Oskars nebija iemācījies. Bet pirmais, kas izmantoja to, ka

bija pazīstams ar prezidenta adjutantu,
bija viņa kolēģis pēc dienesta armijā –
Kurts fons Šleihers, godīgs, gudrs un
talantīgs cilvēks.
Šleihers sapņoja par kanclera
amatu, bet viņam nepietika politiskās
pieredzes, tāpēc Kurts nodarbojās ar
Bruninga un Papena valdības veidošanu... Apstiprināšana pagāja diezgan
ātri, jo galvenais “lūdzējs”, kas ietekmēja prezidenta lēmumu, bija Oskars,
prezidenta adjutants un mīļotais dēls.
Valdība Veimāras republikā mainījās pietiekami ātri, demokrātija Vācijā
izplatījās ar grūtībām, bet ekonomiskā
krīze, inflācija, lielais bezdarba līmenis
nesekmēja demokrātiski noskaņoto
cilvēku skaita pieaugumu, un valdības
prestižs bija visai zems... 1927. gadā
Oskars fon Hindenburgs pieļāva liktenīgu kļūdu: pēc savu ietekmīgo “draugu” ieteikuma viņš piedalījās valsts
programmā, kas bija domāta Prūsijas
zemnieku stāvokļa uzlabošanai. Citiem
vārdiem sakot, apejot visus likumus,
Hindenburgs bija atbrīvots no zemes
nodokļa nomaksas un saņēma vairākus tūkstošus akru zemes, ko pievienoja fon Hindenburgu dzimtas muižas īpašumiem. Tolaik daudzi politiķi atklāti un
nekaunīgi izmantoja budžeta līdzekļus
savas bagātības vairošanai, bet Oskaram iestāstīja, ka viņam ir tiesības uz šo
“dāvanu”, par rūpēm un darbiem, veidojot jauno Vāciju. Bet pēc kāda laika par
šo “dāvanu” vēl atcerēsies...
Drīz vien Oskara loma prezidenta
aprindās kļuva zināma visai sabiedrībā. Žurnālisti sauca viņu par “dēlu,
kas nav paredzēts konstitūcijā”. Bet
apstāties prezidenta dēls vairs nevarēja. 1932. gadā Oskars centās pierunāt tēvu iecelt savu draugu Kurtu
fon Šleiheru par kancleru. Un viņš arī
tika iecelts šajā amatā, bet drīz vien
par savām ambīcijām paziņoja nacistu partijas līderis, kāds Ādolfs Hitlers.
Nacists ļoti iepatikās vecajam karavīram - Hindenburgam vecākajam.
Bijušais karavadonis uzskatīja, ka šis
enerģiskais labējais politiķis varētu atjaunot kādreizējo Vācijas diženumu,
bet ideoloģiskajos sīkumos prezidents
neiedziļinājās. Oskars asi iestājas pret,
viņš visiem spēkiem centās aizstāvēt
savu draugu Šleiheru. Kad adjutants
saprata, ka pārliecināt tēvu vairs nav
iespējams, viņš devās pēc padoma pie
viena no tiem, kam viņš nesen palīdzēja “uztaisīt” karjeru - pie fon Papena,
kurš deva padomu: lai Hitlers kļūst par
kancleru, tad viņš (Papens) kļūs par
vicekancleru un varēs pilnībā kontrolēt
nacistu līderi. Oskars noticēja... Notika
prezidenta Hindenburga tikšanās ar
Hitleru, pēc kuras sekoja arī iecelšana
kanclera amatā...
1934. gada augustā prezidents

nomira, un Hitlers nolēma rīkot referendumu ar mērķi apvienot kanclera un
prezidenta posteņus vienās rokās. Pa
radio pie tautas vērsās Oskars fon Hindenburgs, viņš piedāvāja vāciešiem
atbalstīt Hitleru un uzticēt viņam valsts
pārvaldi. Kas gan notika ar nacistu
kritiķi? Viss bija ļoti vienkārši: Hitlers
neuzmācīgi deva mājienu Oskaram,
ka ziņas par zemes īpašumiem, par
kuriem nav samaksāts nodoklis, kā arī
par dažām citām “dāvanām” var ne tikai mest ēnu uz prezidentu Hindenburgu, bet arī draud bijušajam adjutantam
ar reālu cietuma ieslodzījumu. Šantāža
izdevās...
Kad nacisti kļuva par īstiem Vācijas saimniekiem, Oskars fon Hindenburgs pazuda no politiskā apvāršņa.
Otrā pasaules kara sākumā viņš bija
iecelts par korpusa komandieri, bet
ļoti drīz viņš strādāja jau aizmugures
amatā. 1941. gadā viņš tika iecelts par
karagūstekņu nometnes komandantu,
bet šajā amatā strādāja neilgu laiku
un demisionēja. 1944. gadā, kad tika
demontēts monuments par godu viņa
tēvam, viņš vadīja visus darbus, kā arī
organizēja prezidenta Hindenburga
mirstīgo atlieku pārapbedīšanu Vācijas
rietumu daļā...
Pēc kara Oskars kā liecinieks tika
iesaistīts Nirnbergas procesā. Apsūdzības pret pašu Hindenburgu neviens
neizvirzīja. Bijušais adjutants dzīvoja
vienā no Goslāras priekšpilsētām... Sabiedrība atkal sāka runāt par viņu tikai
1956. gadā. Tad Oskars fon Hindenburgs uzvarēja tiesā pret izdevniecību,
kas publicēja dokumentālo grāmatu,
kurā bija apgalvots, ka 1927. un 1930.
gadā prezidentu adjutants nelikumīgi
ieguva nodokļu atvieglojumus un vairākus tūkstošus akru zemes. Taču grāmatas autori nevarēja neko pierādīt...
Oskars Hindenburgs nomira Goslārā, savā nelielajā mājā... Memuārus
viņš neuzrakstīja... Droši vien arī negribējās neko rakstīt, jo viņam gandrīz nebija sasniegumu, ar ko varētu lepoties...
Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Atkusnis. Upīte “Dzeguzīte”

Alekseja GONČAROVA foto

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 20.01.2017. līdz 27.01.2017. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 46 notikumi. Būtiskākie:
• 20. janvārī Dagdas iecirknī tika saņemts Svariņu pagasta
Beresņu ciema 1939. g. dzimušās iedzīvotājas A. iesniegums par to, ka nenoskaidrotas personas no mājas nozaga mobilo telefonu un naudu. Tika uzsākts kriminālprocess,
notiek vainīgo personu noskaidrošana.
• 20. janvārī Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess
par to, ka, iekļūstot pa logu, no privātmājas Izvaltas pagasta Vītoliņos tika nozagts planšetdators, mobilais telefons
NOKIA 300i un citas mantas. Aizdomās par zādzības izdarīšanu tika aizturēts agrāk sodītais kaimiņš, izmeklēšana
turpinās.
• 21. janvārī tika reģistrēta zādzība no nedzīvojamās mājas
Krāslavā, Daugavas ielā, kuras gaitā pazuda 1904. g. izlaiduma gramofons un 1950. g. izlaiduma PSRS ražojuma
skaņu plašu atskaņotājs. Kriminālmeklēšanas pasākumu
rezultātā tika noskaidrota vainīgā persona - K., dzimis
1976. g., kurš agrāk bija vairākkārt sodīts par mantiskiem
noziedzīgiem nodarījumiem. Senlietas tika atgrieztas cietušajam.
• 21.janvārī Krāslavas vietējā tirdzniecības centrā notika 2
zādzības, tika nozagtas preces, kā arī pārdevējas naudas
maks ar naudu un dokumentiem. Izmeklēšanas gaitā tika
noskaidrots, ka zādzības paveica divi agrāk sodīti Daugavpils iedzīvotāji - P., dzimis 1993.g., un L., dzimis1982.g.,
kuri atbrauca uz Krāslavu speciāli ar šādu mērķi. Darbojās
saskaņoti - viens novērsa uzmanību, otrs veica zādzību.
Darbojas arī pēc pasūtījuma, neslēpj, ka Daugavpils tirgos
viņus labi pazīst, tāpēc nolēma braukt uz citām pilsētām.

Televīzijas programma

TREŠDIENA, 1. februārī
LTV1

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.02 700 pasaules brīnumi.
Izraēla
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, 18.56, 5.00 Ceturtā
studija
11.15 Supernova 2017. Dalībnieku atlase
12.15 100 g kultūras. Personība
13.15 Vienas dienas restorāns
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Inspektors Džordžs
Džentlijs
1.00 Merkele. Vara un valsts
5.30 Vides fakti

6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa
ledāja pēdām
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Kam pieder šī pasaule?
Deutsche Welle žurnāls
9.40 Aculiecinieks
10.05 Kalnu patruļa
11.00, 18.05 Majore Kosatkina
11.50 LTV - 60
12.55 Zuši.
13.05 Zaglīgie pērtiķi
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Skats rītdienā.
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.10 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Suņi. Aizraujošs ievadkurss
22.00 15 stāsti par jauno.
23.15 Starp pasaulēm.

0.15 Bezceļu tūrisms
0.45 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

TV3

5.00, 1.05 Melnais saraksts
5.55, 12.30 Mahinatori
6.45, 13.25 Multfilmas
LNT
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00 Īpašo uzdevumu vienība
5.00 Karamba!
Hawaii 5-0
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticī- 11.05 TV skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
go uzvaras balss”
14.45, 0.10 Mindijas projekts
6.00, 14.20 30 minūtes virtu15.45, 20.20, 3.20 Ugunsvē ar Džeimiju Oliveru 2
Grēks
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī17.00 Kobra
jums ”900 sekundes”
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
8.40, 1.00 Dzīvīte
19.35, 4.20 Bez Tabu
9.10 Kāpnes uz debesīm
21.00 Tēta nedienas Latvijā
10.30, 13.45 TV skatlogs
22.30 Gatava pārvērtībām
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Inga Lindstrēma. Viker- 23.15 Ģēnijs uzvalkā
2.00 Skaistule un briesmonis
bijā uz mūžu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas 2.50 Zentas brīvdienas
14.55 Bērni un vecāki 3
TV3+
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
5.25, 15.30 Māja-2
18.00 Mani virtuves noslē6.10 Jaunatne
pumi
7.05 Multfilmas
18.55, 2.00 Gonula
8.35, 23.50 Comedy Club
20.40, 2.45 Degpunktā
9.40 Tētis sprukās
21.10 NCIS. Losandželosa
12.35 TV shop
22.05 Nožēlojamie
12.50, 18.50 Interni
1.20 Majors un maģija
14.25 Juvelieru klans
16.35 Univers

17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Mūžības gaidās
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Lietišķs darījums
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Lietiskie pierādījumi
18.50 Tīmeklis
20.40 Mentu kari
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Vasarnīcu lietas
4.10 Arī cilvēki...
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 1.40
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.40, 23.05 Grieķiete
13.25, 3.35 Moderns sprie-

dums
14.50 Pirmā studijā
16.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
23.35 Vakara Urgants
0.10 Pūces kliedziens
1.10, 5.55 EuroNews
0.55 Mf. Laipni lūgti!
1.55 Mf. Jaunie
3.20, 5.15 Smieklīgi videoklipi
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Jūs pasūtījāt slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Daktere Anna
22.15 Vakars ar Vladimiru
Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
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1.00 Brigāde
2.05 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dziednieks
13.00 Humora raidījums

15.15 Dokumentāls projekts
16.25, 1.15 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks
20.50 Maldu teritorija
0.00 Visšokējošākās hipotēzes
0.50 Ziņas
ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 17.00, 19.30, 23.25
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts

CETURTDIENA, 2. februārī
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.02, 20.00 700 pasaules
brīnumi.
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, 18.56, 5.00 Ceturtā
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi
latviskais)
20.30 Panorāma
21.15 Berberiem pa pēdām.
Maroka
21.45 Daktere Fostere.
22.45 Sāras mūzika.
23.15 Personība. 100 g kultūras
0.15 1.1. Aktuālā intervija
1.05 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa ledāja
pēdām
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Plašā brīvdaba.
8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00 Dzīve baletā. Rīgas balets

20.gs. 70.. gadi
10.05 Kalnu patruļa
11.00, 18.05 Majore Kosatkina
11.50 Tieša runa
13.00 Nedēļas apskats.
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs
Latvijā.
14.00 Skats rītdienā.
14.30 Automoto raidījums nr.2
15.04 Kam pieder šī pasaule?
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g
kultūras
23.45 Sporta studija
0.35 Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3
LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo
uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē ar
Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums
”900 sekundes”
8.40, 1.20 Dzīvīte
9.10, 1.40 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Viesnīca “Švarcvalde”
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 Profesija mamma

PIEKTDIENA, 3. februārī
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.02 700 pasaules brīnumi.
Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05, 17.00 Kalnu
patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Brīnumskapja skola
18.00, 23.15 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Nāve paradīzē
23.30 Latvijas sirdsdziesma
0.25 Daktere Fostere.
1.25 Alpu dakteris
2.15 Inspektors Džordžs
Džentlijs
3.50 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa
ledāja pēdām.
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Nacionālie dārgumi. 100
g kultūras
8.15 Personība. 100 g kultūras

9.15 1.1
10.05 Kalnu patruļa
11.00 Kultūru stāsti.
11.30, 13.00, 15.00, 16.30 PK
skeletonā.
12.30 Inese pirmā!
14.05 Maklauda meitas
16.00, 5.00 Pie stūres
17.30 Dzīve šodien
18.30 Kultūru stāsti.
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Parādu mehānisms.
21.05 Leģendārie albumi.
Eltons Džons
22.05 Pompeji. Asa sižeta
drāma
0.00 Eiropa koncertos
0.55 Sporta deju festivāls
3.20 Laipni lūgti Interalias
Republikā!
3.30 Labākās latviešu mūzikas
izlase
LNT
5.00 Ķerto līga
5.45 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē
ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.25 Dzīvīte
9.10 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Viesnīca „Švarcvalde”
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55 Iemīlēties vēlreiz

8.05 Dzīvo vesels!
9.30 Piezīmes
10.05, 12.05, 15.15, 17.15,
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10, 15.20 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mf. Viss no sākuma
22.10 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus!
0.40 Čikāgas sardzē
TV3
5.00, 0.05 Melnais saraksts
5.55, 12.30 Mahinatori
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05 Rezervisti
10.35 Nevaldāmā tiesnese
11.05 TV skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
14.45, 1.00 Mindijas projekts
15.45, 20.20, 3.20 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un nāvi
1.55 Bruklinas taksis
2.50 Zentas brīvdienas
TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 0.20 Comedy Club
9.40, 17.40 Kijeva dienā un
naktī
10.55, 16.35 Univers
12.00 TV Shop
12.15, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. 8 jauni randiņi
22.40 Mf. Jautrie puiši
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Rīts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Ilgais ceļš kāpās
22.50 Likteņa labotāji
0.45 Greizais spogulis
TV3
5.00, 2.50 Melnais saraksts
5.55, 14.55 Mindijas projekts
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05 Kāsla metode
11.05 TV skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
12.30 Mahinatori
15.55 Zentas brīvdienas
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20 Popera kunga pingvīni
22.30 Artūrs
0.25 Svelošā mīla
TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 23.40 Reiz Krievijā
9.40, 17.40 Kijeva dienā un
naktī
10.55, 16.35 Univers
12.00 TV shop
12.15 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Monstru universitāte
21.55 Mf. Aizrautīgais laiks
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Rīts

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
14.00, 18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35
Zona Х
8.10 Mūsējie
8.25, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes me11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Lietiskie pierādījumi
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma kārtībā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Mūsu uzraugs
4.10 Tautas ienaidnieks
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 1.30
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 Grieķiete
13.30 Moderns spriedums
14.50 Pirmā studija
16.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.25 Vakara Urgants
0.00 Pūces kliedziens
1.00 EuroNews
1.45 Mf. Pirmdienas bērni
3.15, 5.40 Smieklīgākie
videoklipi
3.30 Mf. Dzīvoja reiz trīs
vecpuisi
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis - M
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Stāvi krasti
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.00 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Izmeklēšanu veica…
19.05 Grunova patiesība
20.05 Ments likuma kārtībā
2.00 Maskavas roka
3.00 Nozieguma atklāšana
PBK
6.00, 2.20, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Grieķiete
13.30, 4.35 Moderns spriedums
14.50 Pirmā studija
16.55 Gaidi mani
17.45, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Zelta gramofons
23.00 Vakara Urgants
23.50 Pūces kliedziens
0.50 Muļķa diena
2.50 Mf. Radi
4.20, 5.25 Smieklīgi videoklipi
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40 Ejot kājām...
14.05 Stāvi krasti

lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Cerību lapa
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Aktuāla intervija
23.25 Sporta diena
23.35 Briljantu mednieks
Baltkrievija 2

8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.40 Virtuve
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.05, 15.30 Nepiedzimsti
skaista
11.00, 21.40 Šuročka
11.30, 18.45 Tētis sprukās
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.00, 23.05 Onlains
21.00 Sportloto 5 no 36,
KENO
22.10 Stails

6.00 TV rīts
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Daktere Anna
22.15 Duelis
0.15 Sanktpēterburgas ziņas
0.35 Brigāde
2.25 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.40, 23.05 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.25 Ģimenes drāmas
11.00 Dziednieks
13.00 Maldu teritorija
15.15 Dokumentāls projekts
16.20, 1.20 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.05 Šokējošo hipotēžu diena
1.00 Ziņas

20.30 Grieķiete
22.05 Vakara Urgants
Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.40 Zona Х
7.50 Metropolīta uzruna
8.10 Mūsējie
8.25, 21.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Cerību lapa
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.35 Sporta diena
23.45 Briljantu mednieku

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00,
17.00, 19.30, 22.45 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.30 Piezīmes
10.05, 12.05, 15.15, 17.15,
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10, 15.20 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Humora šovs
22.05 Mf. Svešā seja
0.00 Mf. Debesu lakstīgalas
2.25 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.45, 23.00 Skatīties visiem
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dziednieks
12.55 Ekstrasensu cīņa
15.20 Dokumentāls projekts
16.25, 0.00 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks
20.50 Čapmanes noslēpumi
ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 17.00, 19.30, 23.55
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels
9.30 Piezīmes
10.05, 12.05, 15.15, 17.15,
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Radi
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Zelta gramofons
22.00 Mf. Mīlestība uz pirkstu

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.40 TV barometrs
8.05, 17.40 Virtuve
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.05, 15.30 Nepiedzimsti
skaista
10.55, 21.45 Šuročka
11.25, 18.45 Tētis sprukās
13.15, 20.30, 21.05 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.00, 23.10 Onlains
17.05 Par ēdienu
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.10 Stails

galiem
Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
18.00, 0.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х
8.10 Karavīru akadēmija
8.30 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.45 Ģimenes melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Cerību lapa
20.00 Panorāma
20.40 Sievietes un sports
21.10 Mf. Kad pienāks rītausma
0.50 Sporta diena
Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.35 TV barometrs
8.05, 17.40 Virtuve
9.10, 16.20 Tāds darbs
10.05, 15.30 Nepiedzimsti
skaista
10.55, 15.00 Onlains
11.25, 18.45 Tētis sprukās
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
17.10 Par ēdienu
20.30, 21.05 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36,
KENO
22.40 Mf. 12 verdzības gadi
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Reklāmas un sludinājumi

PĀRDOD

02.02.

D

3 m/s

SIA “RENEM” iepērk jaunlopus, liellopus, aitas.
ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Firmai vajadzīgi: ŠOFERI - LOPU SAVĀCĒJI; KĀVĒJI

“VW GOLF 4” - 1.4 benzīns, 1999.,
TA līdz 01.2018. T. 20333462;
piekabi ROU - 6. Tālr. 26432484;
paštaisītu iekārtu dēļu un vagondēļu zāģēšanai ar aprīkojumu.
Tālr. 26890610;
benzīna zāģus (65 €), atslēgu komplekti (35 €). Metināšanas inventorus (90 €), pusautomātus 2- vienā
(230 €). Viss jauns. T. 28704679;
sausu, skaldītu bērza malku.
Tālr. 27822821.

IEPĒRK
teļus, aunus,
26524409.

ATLAIDES

kapu pieminekļu
izgatavošanai.

Tālr.

Krāslavā, Jaunā iela 13,
tālr. 25633212.
Dagdā, Rīgas ielā 2a,
tālr. 28686822.

SIA “LATVIJAS GAĻA”
iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. Svari. Samaksa

tūlītēja.

T. 28761515.

DAŽĀDI

T. 65329997; 29996309; 26447663; vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

liellopus.

Aicina darbā zāģeri un palīgstrādniekus darbam mežā. Tālr.
25941514.
Paku pārvadājumi uz Angliju. Izbraukšana 06.02. T. 29943959.
Bīstamu un avārijas koku
zāģēšana pie elektrolīnijām un kapos. Tālr. 20037233.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a)
sniedz transporta pakalpojumus
(zeme, grants, graudi). No 25 līdz
35m3. Treilera pakalpojumi līdz 25 t.
Auto pacēlāja pakalpojumi – 18m.
Koku apgriešana. T. 29455509.
Bez maksas paņemsim nevajadzīgu sadzīves tehniku (ledusskapjus, gāzes plītis, TV utt.).
Tālr. 27540758.

SIA “LAUKU
MIESNIEKS”
iepērk mājlopus.
Augstas cenas. Samaksa
tūlītēja. Svari.
T. 20207132.

IEPĒRK
METĀLLŪŽŅUS

Augstas cenas. Strādājam
jebkurā laikā.
Tālr. 29198531.

Vējš pieklauvē ar tumsas
spārnu,
Dziest gaisma - klusums
mūžu sedz.
(V.Kokle-Līviņa)

SIA “Cēsu gaļas
kombināts”

PĒRK
zemi, mežu, celmus Latgalē.
Augstas cenas. Tālr. 29129658.
senlaicīgus priekšmetus - lauksaimniecības inventāru, mājas
piederumus, kara tematikas
priekšmetus. Tālr. 22068511.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar mūsu kolēģi Imantu
Baranovski, māmiņu mūžībā
pavadot.
AS “Sadales tīkls” kolektīvs

par labām cenām
iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās.
Tālr. 26185703, 25573447

Raidījuma “Īstās latvju saimnieces” trešā sezona ir klāt
No 1. februāra trešdienu vakaros pulksten 19.30 LTV1 ēterā
atgriežas skatītāju iemīļotais kulinārijas raidījums “Īstās latvju saimnieces”, kurā iznesīgas sievas no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales priecēs ar savu viesmīlību un
gardajiem ēdieniem, cīnoties par labākās namamātes titulu.
Skatītājus gaida septiņi spilgti un latviski stāsti par septiņām spēcīgām, uzņēmīgām un neparastām sievietēm, viņu
ievērotajām tradīcijām un latviskajiem ēdieniem.
“Jaunā sezona būs vēl latviskāka nekā iepriekšējās divas,” tā
jauno sezonu raksturo raidījuma
producents Kristaps Valdnieks.
“Šosezon raidījuma varones ir
īpaši padomājušas par viņu gatavotajiem ēdieniem. Tie ir patiesi
latviski un akcentē nacionālās virtuves īpatnības, kas raksturīgas
katram konkrētajam novadam.
Viņu dzīvesveids un apņēmība, ar
kādu viņas vada savas saimniecības, ir apbrīnas vērta. Raugoties
uz viņām, tu saproti, ka Latvijas
laukos, pretēji vispārpieņemtajam
stereotipam, viss notiek.”
Tāpat kā raidījuma iepriekšējās sezonās, arī šoreiz septiņas
saimnieces no visas Latvijas septiņu sēriju garumā dosies ciemos
viena pie otras, lai novērtētu katras namamātes
pasniegtos ēdienus un
galda klājumu, kā arī piedāvātās izklaides. Raidījumā būs ne tikai kaislības
ap vakariņām un to, kā tās
tiek pasniegtas dažādos
Latvijas novados. Tie būs
arī ļoti spilgti un interesanti stāsti par uzņēmīgām,
neparastām un ļoti latviskām sievietēm. Dzīvojot
laukos, viņas ir atradušas
sev nodarbošanos, iekopušas saimniecības un
atradušas laiku, lai priecātos un baudītu dzīvi. Pēc
septiņām vakariņām uzvarēs tā saimniece, kura
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un
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sagatavošanā

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.
Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim.
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

izmantoti

“Neatkarīgā

Rīta

Avīze”,

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

par savām viesībām būs ieguvusi
vislielāko punktu skaitu.
Pirmā pie sevis uzņems sieru
meistare Ināra Mālkalne no Jelgavas novada Sesavas pagasta.
Viņas vadītajā saimniecībā top
trīs desmiti dažādu sieru šķirņu,
kā arī vasarās tiek audzētas avenes, tomāti un gurķi, kas pēcāk
tiek konservēti un pārdoti Jelgavas mājražotāju veikalā. Pēc tam
dosimies ciemos pie īstenas godu
saimnieces Māras Zemdegas,
kuras galvenā nodarbošanās ir
viesu uzņemšana un cienāšana
viņai piederošajā viesu mājā “Mauriņi”. Pēc tam mūsu ceļš vedīs
uz Kurzemi, pie latviešu kultūras
un latviskās dzīvesziņas kopējas
Rasmas Balodes, kura saimnieko

“Diena”,

“Rēzeknes

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

Vēstis”,

“Puteņu” mājās. Nākamā saimniece, pie kuras ciemosies pārējās
raidījuma varones, būs kurzemniece Valda Upeniece, kuras galvenā nodarbošanās ir dziedniecība.
Viņa pati sevi sauc par gaismas
nesēju jeb dvēseļu ceļvedi. Viņa
vāc arī drogas, no kurām taisa uzlējumus, eļļas un ziedes. Pēc tam
dosimies uz Vidzemi. Tur viesosimies pie divām saimniecēm – pie
“Lielo Kupru” saimnieces un Aronas pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” vadītājas un
vides gides Silvijas Čurkstes un
“Ataugu” saimnieces Antras Gotlaufas, kuras īstena kaislība ir kulinārija. Viņai īpaši patīk tradicionāli
un vēsturiski ēdieni. “Īstās latvju
saimnieces” pēdējā raidījumā viesosimies pie Ilzes Stabulnieces
Latgalē. Saimniece ir izslavēta ar
savu izcilo pavārmākslu, taču viņas sirdslieta ir zirgi.
Septiņi latviski un krāšņi vakari, pilni asprātības, smieklu un lielisku ēdienu, no 1. februāra trešdienās pulksten 19.30 LTV1 un www.
replay.lv.

interneta

Marina Nipāne
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma
Natālija Zdanovska

resursi

un

citi

avoti.

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

