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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

PLASTIKĀTALOGIun
 DUR VIS.

Plastikāta logi: 6 kameru 
vācu profili. 

Tālr. 28230237.

grupā, Silovs finālsacensībās 
uzvarēja ar jaunu personisko re-
kordu - 47,32 metri, tuvāko se-
kotāju Oleksandru Dorošenko 
apsteidzot par gandrīz sešiem 
metriem. Tikmēr bronzas godalgu 
izcīnīja čehs Petrs Vratils. Savu-
kārt dāmu šķēpmešanas sacen-
sībās, piedaloties F56 medicīnas 
grupā, ceturto vietu izcīnīja Diāna 
Dadzīte. Pirms tam zeltu diska 
mešanas sacensībās izcīnīja titu-
lētais latvietis Aigars Apinis.

Pērn Francijā risinājās pa-
saules čempionāts, kurā Latvi-
jas sportisti tika pie pilna medaļu 
komplekta - zeltu lodes grūšanā 

izcīnīja Apinis, kuram bija arī 
bronza diska mešanā, bet pie 
sudraba šķēpmešanā tika Silovs.

Foto no lpkomiteja.lv

Lepojamies ar krāslaviešiem!
Paraolimpietis Silovs izcīna zeltu Eiropas čempionātā

Latvijas paraolimpietis 
Dmitrijs Silovs (attēlā) izcīnīja 
zeltu Velsā notikušajā Eiropas 
čempionāta vieglatlētikā šķēpa 
mešanas sacensībās. 

Startējot F37/38 medicīnas 

23. augustā, Baltijas ceļa 25. gadadienā, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs pilsētas laukumā or-
ganizēja ekspres izstādi. Notikumu hronika fotogrāfijās izraisīja garāmgājēju interesi. Par pasākumu lasiet 
nākamajā “Ezerzemes” numurā.          Alekseja GONČAROVA foto

Vēstures mirkļi

Z/S “Riekstiņi” Baltinavas pagas-
tā pārdod graudus sēklai, ziemas 
kviešus “Edvīns” un “Skagen”, ru-
dzus “Dankowskie Diament”. 

Tālr. 29124081, 28324308.

•	 11. Saeimas trīs gadu 
darbības laikā deputāti 
kompensācijās kopā ir saņēmu-
ši 726917 EUR, tai skaitā par 
dzīvojamo telpu īri ir izmaksātas 
281066 EUR lielas kompensā-
cijas, bet par transporta izdevu-
miem ir izmaksāti 445851 EUR, 
liecina Saeimas darba uzrau-
dzības portālā deputatiuzdel-
nas.lv pieejamā informācija.

•	 AS „Pasažieru vilciens” ak-
cionāru sapulcē Satiksmes 
ministrija atbalstīja kapitālsa-
biedrības ierosinājumu no 1. 
septembra palielināt vilcienu 
mašīnistu un mašīnistu palīgu 
darba stundas samaksas lik-
mi. Līdz ar to darbinieku, kuri 
tiešā mērā iesaistīti satiksmes 
un pasažieru drošības garan-
tēšanā, samaksas līmenis tiks 
tuvināts dzelzceļa nozares vi-
dējam atalgojuma līmenim.

•	 Notika Ceļu satiksmes drošī-
bas padomes kārtējā sēde, 
kuras laikā tika apskatīts ceļu 
satiksmes drošības mācību 
process, sākot ar bērnu izprat-
nes veicināšanu, līdz autova-
dītāju apmācībai un iemaņu 
attīstībai. Tāpat tika apskatīta 
satiksmes drošības un negadī-
jumu situācija uz valsts ceļiem, 
kā arī pieņemtie grozījumi ceļu 
satiksmes noteikumos attiecī-
bā uz aizsargķiveru lietošanu 
bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam, kā arī uz atstarojoša 
apģērba un vestu lietošanu gā-
jējiem diennakts tumšajā laikā 
ārpus apdzīvotām vietām. Val-
dībā atbalstītas arī stingrākas 
veselības pārbaužu prasības 
autovadītājiem, kuri sodīti par 
auto vadīšanu, piemēram, al-
kohola reibumā.  

•	 2014./2015. mācību gadā 
tiks paplašināts brīvpusdienu 
saņēmēju loks, nodrošināta 
svešvalodas apguve jau no 1. 
klases, pedagogu atalgojuma 

paaugstināšana, kā arī mācību 
satura un vides uzlabošana, 
kas ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas un nozares mērķtie-
cīga darba rezultāts izglītības 
sistēmas pilnveidošanā.  

•	 No 25. līdz 31. augustam Ro-
pažos notiks ceturtais laikmetī-
gās dejas festivāls Vides deja 
2014, kura ietvaros būs iespē-
jams ne tikai vērot laikmetīgās 
dejas izrādes pašmāju un ār-
valstu dejotāju izpildījumā, bet 
arī piedalīties dejas meistarkla-
sēs profesionālu horeogrāfu un 
mākslinieku vadībā. 

•	 Lai mazinātu administratīvo 
slogu starptautiskajiem kravu 
autopārvadātājiem, Valsts ak-
ciju sabiedrība „Autotransporta 
direkcija” (ATD) plāno ieviest 
elektronisku pieteikšanos starp-
tautisko kravu pārvadājumu at-
ļaujām. Tas nozīmē, ka šīm at-
ļaujām varētu pieteikties ne tikai 
klātienē, vai nosūtot pieteikumu 
atļaujas saņemšanai pa pastu 
vai elektroniski, parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu, bet 
arī, autentificējoties ATD mājas-
lapā plānotajā rīkā.

•	 14. augustā notika Jaunatnes 
konsultatīvās padomes sēde, 
kuru pirmo reizi vadīja Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma. 
Sēdē tika apspriesti turpmākie 
rīcības virzieni, kas iekļaujami 
Jaunatnes politikas pamatnos-
tādnēs 2015.-2020. gadam. 

•	 Kaspersky Lab dati liecina, 
ka katrs sestais datorlietotājs 
pakļauj sevi riskam, strādājot 
ar Windows XP. Vairāk nekā 
16% datorlietotāju visā pa-
saulē joprojām turpina strādāt 
ar Windows XP pārvaldītiem 
datoriem, lai gan šīs operētāj-
sistēmas oficiālais atbalsts tika 
pārtraukts gandrīz pirms pus-
gada.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Saeimas 
vēlēšanās ir visiem Latvijas pil-
soņiem, kuri vēlēšanu dienā būs 
sasnieguši 18 gadu vecumu. Sa-
eimas vēlēšanās vēlētāju uzskai-
tei nelieto vēlētāju reģistru. Bal-
sotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, 
izdarot atzīmi vēlētāja pasē.

Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd 
valstī ir aptuveni 24000 pilsoņu, 
kuru vienīgais personu apliecino-
šais dokuments ir personas ap-
liecība (eID), Saeima šā gada 14. 
jūlijā atbalstīja grozījumus Saei-
mas vēlēšanu likumā, kas paredz 
pirms 12. Saeimas vēlēšanām iz-
sniegt šiem vēlētājiem personali-
zētu vēlētāja apliecību.

Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcī-
bā ir tikai personas apliecības, 
ir aicināti laikus noformēt Latvijas 

pilsoņa pasi vai no 2014. gada 
22. septembra līdz 3. oktobrim 
izņemt vēlētāja apliecību. Vēlē-
tāja apliecību varēs saņemt bez 
maksas tajā Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja 
personas apliecība.

Balsošanas iespējas

Vēlēšanu dienā vēlēšanu ie-
cirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 
līdz 20.00. Balsot var jebkurā vē-
lētāja atrašanās vietai tuvākajā 
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Ja 
nav iespēju nobalsot vēlēšanu 
dienā, vēlētājs var nodot balsi 
glabāšanā trīs dienas pirms vēlē-
šanu dienas - 1., 2. un 3.oktobrī. 

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs 
nodot balsi glabāšanā, atradīsies 
pilsētās un novados, kuros ir vis-

maz 7500 balsstiesīgo. Pavisam 
būs 61 šāds iecirknis 39 pašval-
dībās. Balsi glabāšanā varēs no-
dot, trešdien, 1.oktobrī, no pulk-
sten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 
2.oktoborī, no pulksten 9.00 līdz 
12.00, piektdien, 3.oktobrī, no 
pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri uzturas ārval-
stīs, Saeimas vēlēšanās var pie-
dalīties, balsojot vēlēšanu dienā 
kādā no ārvalstīs izveidotajiem 
vēlēšanu iecirkņiem vai pa pas-
tu. Pasta balsošanai jāpiesakās 
iepriekš no 3. maija līdz 12.sep-
tembrim. 

Vēlētāji, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevar ierasties balsoša-
nas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji 
un slimojošu personu aprūpētāji, 
var pieteikt balsošanu savā atra-
šanās vietā. Balsošana atraša-
nās vietā jāpiesaka no 29. sep-
tembra līdz 4. oktobrim.

Saeimas vēlēšanās balsoša-
na tiks organizēta arī karavīriem, 
kuri pilda dienesta pienākumus 
starptautiskajās operācijās un vē-
lētājiem ieslodzījuma vietās.

2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta 
vēlēšanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu. Saeimas vēlēšanas 
notiek piecos vēlēšanu apgabalos, un tajās jāievēl 100 Sa-
eimas deputātu.

•	 26. septembrī vies-
nīcā “Dinaburg” (Dobe-
les iela 39, Daugavpils) notiks 
Latgales reģionālā jaunatnes 
darba konference “Jaunatnes 
darba nozīme jauniešu iniciatī-
vu attīstībā reģionos” IEVIRZI 
LATGALI! Jaunieši, pašvaldību 
(tai skaitā – pašvaldību jaunie-
šu centri), valsts un nevalstiskā 
sektora pārstāvji – tiekamies 
Latgales reģionālajā jauniešu 
konferencē, lai iepazītos viens 
ar otru, dalītos ar savu piere-
dzi, dzirdētu veiksmes stāstus, 
veidotu sadarbību un novērtētu 
jauniešus kā resursu Latgales 
reģiona attīstībai! Pieteikšanās 
līdz 2014. gada 16. septem-
brim. Aizpildi anketu ejuz.lv/ie-
virzilatgali!

•	 Lai sniegtu atbalstu un palīdzē-
tu ģimenēm sarūpēt bērniem 
visu nepieciešamo skolai, Rē-
zeknes pilsētas domes pārval-
de „Sociālais dienests” informē, 
ka tiek piešķirts pabalsts izglī-

tības ieguves atbalstam ģime-
nēm, kurās ir bērni no 5 līdz 18 
gadu vecumam un ir piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss.  Pa-
balsts tiek piešķirts vienu reizi 
gadā, tā apmērs ir 70 eiro kat-
ram bērnam. 

•	 Izglītības un kultūras jautājumu 
komitejā skatīja jautājumu par 
Domes atbalstu Daugavpils te-
ātrim. Teātris lūdz domei vismaz 
30 tūkst. eiro, kas nepieciešami 
skaņas un gaismas aprīko-
juma iegādei. Ir arī citas va-
jadzības, piemēram, darb-
nīcu remonts, jo tās ir avā-
rijas stāvoklī, bet 
šis jautājums vēl var gai-
dīt, jo sezonas laikā remon-
tus nevar veikt. Trešā problē-
ma ir skatuves ietērps. Bet  teātris  
šobrīd deputātiem lūdz atbal-
stu tieši jaunas aparatūras ie-
gādei. Deputāti akceptēja jautā-
juma izskatīšanu Domes sēdē. 

Latgales ziņas

CVK informē

Latvijā un pasaulē

Baltijas valstīm ir jāpiešķir īpašs 
buferzonas statuss un atbilstošs at-
balsts lauksaimniekiem, kuri cieš zau-
dējumus no sankcijām un veterinārās 
situācijas saasināšanās saistībā ar 
ĀCM. Vēstuli ar šādu un vēl vairākām 
prasībām ES iestādēm un medijiem 
vienojās sagatavot un līdz 3. septem-
brim nosūtīt Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas lauksaimnieku organizācijas.

Īpašā statusa piešķiršanas ne-
pieciešamība tiks pamatota ar kon-
krētiem faktiem par cenu svārstībām 
piena, gaļas un dārzeņu sektoros Bal-
tijas valstīs salīdzinājumā ar pārējo 
ES, būtiski zemāko ES tiešo maksāju-
mu atbalsta līmeni. Tāpat tiks prasīta 
intervences ieviešana piena nozarē, 
eksporta kompensāciju uz trešajām 
valstīm atjaunošana, soda naudas 
atcelšana piena kvotas pārsniegšanas 
gadījumā, kā arī Baltijas valstu bufer-
zonas fonda izveide, kas segtu izdevu-
mus jaunu tirgu atrašanai.

Kopīgi cīnīsies par 
atbalstu reģionam
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Lauksaimniecības produktu 
un izejvielu tirdzniecība uz Krie-
viju kopējā Latvijas eksportā vei-
doja vairāk nekā 37 %, Lietuvā 
– vairāk nekā 40 %, Igaunijā - 17 
%. Ekspertu prognozes nebūt nav 
optimistiskas. Krievijas embargo 
var Baltijas valstis novest līdz 
2000. gada krīzei. Pārorientēties 
uz rietumu tirgu dotajā situācijā 
mūsu ražotājiem ir gana sarežģī-
ti, jo tas jau ir aizņemts. Viena no 
visvairāk apdraudētajām, ņemot 
vērā ieviestās sankcijas, ir piena 
nozare. Latvijas piena ražotāji, 
kuru valstī ir vairāk nekā 10,5 tūk-
stoši, ir spiesti samazināt cenas 
gatavajai produkcijai vietējā tirgū 
un zemniekiem samazināt iepir-
kuma cenas. Kā apgalvo zemko-
pības ministrs Jānis Dūklavs, val-
stī tiek ražots divas reizes vairāk 
piena nekā tas ir nepieciešams 
vietējam patēriņam. 

Pirms gada „Ezerzemes” 
intervijā AS ”Krāslavas piens” 
valdes priekšsēdētājs Aleksejs 
Krivenko sūdzējās par to, ka pār-
strādātājiem Latgalē nepietiek 
izejvielu, jo ļoti daudzi zemnieki 
pienu pārdod lietuviešiem, tur ir 
augstākas iepirkuma cenas. Bet 
šodien viņš jau saka, ka ir pa-
veicies tiem zemniekiem, kam ir 
noslēgti līgumi ar vietējiem pār-
strādātājiem. Piemēram, no 16. 
augusta uzņēmums „Krāslavas 
piens” ir samazinājis iepirku-
ma cenu par 4 centiem, tomēr 
turpina iepirkt pienu no saviem 
piegādātājiem.  Bet, lūk, daudzi 
ražotāji no Lietuvas ir pārstājuši 
iepirkt pienu no mūsu iedzīvotā-
jiem. Pēc Lietuvas lauksaimnieku 
kooperatīvu asociācijas vadītā-
jas Juraites Dovidenienes teiktā, 
apmēram 33 % piensaimnieku 
Lietuvā ir saskārušies ar līdzīgu 

problēmu – savas produkcijas 
noiets. Viens no lielākajiem piena 
pārstrādes uzņēmumiem „Pieno 
žvaigždes” jau augusta vidū ir 
pārtraucis piena iepirkumus no 
kooperatīviem.

No Alekseja Krivenko teiktā 
izriet, ka pēdējos gados piena 
ražotājiem Latvijā tāpat nebija 
stabilitātes un bija salīdzinoši ze-
mas cenas pienam un gatavajai 
produkcijai, bet šogad ir gaidāms 
straujš cenu kritums. Un tomēr 
AS ”Krāslavas piens” dotā situā-
cija nav tik briesmīga, kā citiem 
pārstrādātājiem Latvijā.  Kaut vai 
tāpēc, ka sviestam un sausajam 
pienam, kā ražošanā speciali-
zējas uzņēmums, ir diezgan ilgs 
uzglabāšanas termiņš. Ir cerības, 
ka tomēr izdosies noturēties Eiro-

pas tirgū, kur pēdējos trijos gados 
Krāslavā ražotā produkcija bija 
pieprasīta. 

Jāatceras, ka, pateicoties 
ražošanas procesa modernizā-
cijai, kurā tika ieguldīti apmēram 
2 milj.eiro, iekļaujot arī Eiropas 
līdzfinansējumu, uzņēmums 
acīmredzami ir palielinājis sa-
vas iespējas piena sabiezē-
šanas un kaltēšanas procesā. 
Tā ražošanas iespējas, kas 
modernizācijas rezultātā ir au-
gušas gandrīz divas reizes, 
šodien tiek izmantotas 100 %. 
Un darba temps, kā var spriest, 
nesamazināsies, kā iepriekš tas 
parasti notika rudens – ziemas 
periodos, jo ir uzņēmums, kas 
ir ieinteresēts sadarboties ar 
„Krāslavas piens”. 

Bet ko gan izjūt zemnieki, 
kas nepiedalījās politisku lēmu-
mu pieņemšanā, bet cieš zaudē-
jumus? Labi, ja vien zaudējumus, 
nevis atrodas uz izputēšanas ro-
bežas. 

Par mūsu sarunu biedru 
kļuva zemnieku saimniecības 
„Ziemeļi K”, kas atrodas Aglonas 
novada Šķeltovas pagastā, īpaš-
nieks Nikolajs Platonovs. Nesen 
„Ezerzeme” stāstīja, ka Nikolajs 
uzcēla jaunu fermu 150 govīm, 
ievērojot visus Eiropas uzstādītos 
standartus. Sākumā projekts „vil-
ka” uz Ls 261 000, kas paredzēja 
arī 60 % Eiropas līdzfinansējuma.  

Bet, ņemot vērā mūsu klimata 
īpatnības, fermeris no Šķeltovas 
nolēma neekonomēt, iegādājo-
ties celtniecības materiālus, un 
beigu beigās jaunceltne viņam 
izmaksāja gandrīz vai 400 000. 

No kurienes tika ņemti 
līdzekļi?  Protams, no 
bankas...

Jaunajā fermā 
pagaidām tiek turē-
tas vien 60 gotiņas, 
bet Nikolajs plāno to 
skaitu palielināt, pa-
vairojot gaļas un pie-
na šķirnes lopiņus. 
Vēl pavisam nesen 
viņu pilnībā apmieri-
nāja piena iepirkša-
nas cena – 35 centi 
par litru, ko piedāvāja 
kooperatīvs „Trikāta”, 
kas ir „Latvijs piena” 
asociācijā. Bet fer-
mera cerības un plāni 
sagruva vienā stundā. 

Nikolajs nekad sevi neuz-
skatīja par vāju, bet 
līdzīga situācija, 
kā viņš atzina, no 
segliem var izsviest 
ikvienu. Piena ie-
pirkšanas cena viņa 
saimniecībai jau ir 
samazinājusies līdz 
6 -7 centiem, un vai 
tas ir pēdējais rādī-
tājs? Uz jūtamu at-
balstu no valsts vai 
ES viņš necer. Un 
tam ir pamatojums. 
Solīto palīdzību no 
ES zemnieki gaidīja 
2009. gada krīzes 
laikā, bet saņēma 
to vien pēc diviem 
gadiem, kad krī-
ze, var teikt, jau 
bija garām. Zem-
kopības ministrs, 
jāsaka, ražotājiem 
un pārstrādātājiem 
Latvijā ir apsolījis atbalstu 13 milj. 

eiro apmērā, ko viņi, iespējams, 
saņems septembrī vai oktobrī. Ie-
spējams... Bet tas taču ir piliens 
jūrā, spriež zemnieks.  

„Es uzskatu, ka valdībai 
priekšgalā ar Straujumas kundzi, 
kura atbalsta sankcijas attiecībā 
pret Krieviju, ir jādemisionē. Kā 
gan var cirst zaru, uz kura paši 
sēžam?!” uztraucas Platonovs. 
Mūsu vadītāji demonstrē uzticību 

Rietumiem, bet nekādā gadījumā 
ne savai tautai, ir pārliecināts Ni-
kolajs. 

Viņš šodien jūt līdzi visiem 
Latgales fermeriem.  Viņiem ir 
visgrūtāk. Āfrikas cūku mēris ir 
liedzis zemniekiem vietējo tirgu 
ne vien cūkgaļas, bet arī kartupe-
ļu un graudaugu noietam.  

Nikolaja Platonova kaimi-
ņam – Raimondam Šaiteram, par 
kura draudzīgo ģimeni „Ezerze-
me” rakstīja iepriekšējā mēnesī 
– ir saimniecība, kurā pagaidām 
ir 7 slaucamas govis, bet nāka-
majā gadā to cer paplašināt līdz 
11. Raimonds vienmēr uzskatīja, 
ka piens – tas ir stabils ģimenes 
ienākums. Viņš ir optimistisks vēl 
joprojām. No savstarpējām eko-
nomiskajām sankcijām cieš gan 
Eiropas valstis, gan pati Krievija. 
Tāpēc Ukrainas militārā konflikta 
risināšanā ir ieinteresēti visi, viņš 
uzskata. 

Raimonds uzsvēra, ka ir 
jebkādu ekonomisko sankciju, 

ko ievieš politiķi, pretinieks. Jo 
zaudētāji, pirmkārt, ir ražotāji, un 
ne tikai sīkie. „AS „Preiļu siers” 
pagaidām mūsu saimniecībai ie-
pirkuma cenu ir samazinājis vien 
par 2 centiem, bet arī tie ir svarīgi 
manai ģimenei, jo mēs tikai tagad 
nostājamies „uz savām kājām”,” 
viņš saka. Un Raimonda teikta-
jam piebildīšu, ka svarīgs ir katrs 
cents, kad ģimenē ir trīs meitas 
skolnieces un tiek gaidīta ceturtā 
bērna dzimšana. 

Doto situāciju viņš raksturo 
ar senu krievu teicienu „ Kun-
gi karo, bet kalpi izjūt sekas”. 
Viņam ir grūti saprast, kāpēc 
Kārļa Ulmaņa laikos Latvijai iz-
devās saglabāt savu neatkarību 
un būt par plaukstošu valsti, kur 
bija sasniegts augsts dzīves lī-
menis.

Valentīna Sirica
Autores foto

Bet zemniekiem ir visgrūtāk...
Saskaņā ar provizoriskajiem datiem Krievijas embargo uz 
noteiktiem lauksaimniecības produktiem, izejvielām un 
pārtikas produktiem no valstīm, kuras pievienojās pret 
Krievijas sankcijām, Latvijai radīs zaudējumus 55 milj. eiro 
apmērā. 

 ir paveicies tiem zemniekiem, kam ir noslēgti līgumi ar vietē-
jiem pārstrādātājiem. Piemēram, no 16. augusta uzņēmums 
„Krāslavas piens” ir samazinājis iepirkuma cenu par 4 cen-
tiem, tomēr turpina iepirkt pienu no saviem piegādātājiem.  
Bet, lūk, daudzi ražotāji no Lietuvas ir pārstājuši iepirkt pienu 
no mūsu iedzīvotājiem.

Pirmklasnieku kļuvis 
vairāk

Pēc sākumklašu mācību da-
ļas vadītājas Ērikas Dobkevičas 
vārdiem, jaunajā mācību gadā 
skolā tiks noformētas trīs pirm-
klasnieku klases. “Varavīksnē” 
skolas gaitas uzsāks 52 pirmklas-
nieki. Tas ir par 10 bērniem vairāk 
nekā iepriekšējā mācību gadā. 

Nokomplektēta jauna 
mācību klase

Ar šī gada 1. septembri tiks 
uzsāktas mācības pēc jaunās li-
cenzētās programmas, ko izstrā-
dājusi Vija Marhileviča. Jaunā 
programma ir orientēta uz audzēk-
ņu profesionālo sagatavotību. Pa-
matmērķis, ko izvirzījusi skolas 
administrācija,- iemācīt jauniešus 
rakstīt projektus, kuru realizācijai 
var iegūt finansējumu no valsts un 
Eiropas Savienības fondiem. Tie ir 
kā sākumpunkts jauniešu patstā-
vīgām darba gaitām.

Vēlmi mācīties minētajā kla-
sē izteica 15 jaunieši, kuri līdz šim 
ir mācījušies dažādās Krās- lavas 
novada vispārizglītojošās skolās. 
Jāpiebilst, ka šajā programmā 
mācības varēja uzsākt bez iestāj-
pārbaudījumiem. Mācību process 
notiks valsts valodā, bet krievu 
valoda tiks apgūta kā svešvaloda. 
Fiziku, ķīmiju un bioloģiju aizvietos 
viens priekšmets - dabaszinības. 
Līdz ar svarīgākajiem vidussko-
las mācību priekšmetiem skolēni 
apgūs arī tādus priekšmetus kā 
grāmatvedības pamati un lietvedī-
ba. Nav šaubu, ka šajā skolā ap-
gūtās komerczināšanas noderēs 
turpmākajās studijās koledžās vai 
augstskolās. 

Pēc Ludmilas Senčenkovas 
vārdiem izriet, ka programmas 
vērtība būs ne vien jauniešu plā-
nu un uzskatu veidošana, bet arī 
tikšanās ar cilvēkiem, kuri ikdienā 
raksta un realizē projektus - Krās- 
lavas novada domes plānošanas 
nodaļas speciālistiem. Tas ir sva-
rīgs papildinājums programmas 
ietvaros iegūtajām teorētiskajām 
zināšanām. Jau līdz februāra vi-
dum audzēkņiem būs jāsagatavo 
pirmais ieskaites darbs - pro-
jekts programmā “Jauniešu ini-
ciatīva”. Pēc tam no viņiem tiks 
prasīts otrs ieskaites darbs - ES 
neformālās izglītības program-
mā “Jaunieši darbībā”, ko Latvijā 
koordinē Jauniešu starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA). 

Šie darbi skolēniem būs labs 
stimuls iegūto zināšanu realizā-
cijai, bet viņu pūliņi, cerams, būs 
labs ieguldījums mūsu pilsētas 
un novada attīstībā.

Ar pateicību par 
 daudziem darba gadiem

Šajā mācību gadā “Vara-
vīksnes” skolā savas darba gai-
tas pārtrauc sākumskolas sko-
lotājas Ļubova Vedļa un Marija 
Kleščinska, kā arī sporta skolotā-
ja Svetlana Smirnova. 

Augustā notikušajā sanāk-
smē viņas dzirdēja daudz siltu 
vārdu no saviem kolēģiem. “Vi-
ņas ir īstas sava aroda profe-
sionāles, kuras skolēnu, vecāku 
un kolēģu acīs bija autoritātes.”- 
saka skolas direktore Ludmila 
Senčenkova.

Jāpiebilst, ka par katru no 
skolotājām, kas tik daudz dzī-
ves gadu veltījušas šim darbam, 
“Ezerzemes” lasītāji varēs lasīt 
avīzes lappusēs.

Valentīna Sirica

Krāslavas vidusskolā 
“Varavīksne”

Aleksejs Krivenko

Nikolajs Platonovs

Raimonds Šaiters
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“Vitebskā vienlaikus norisi-
nājās vairāki svarbumbu celša-
nas čempionāti,” stāsta Antons 
Arnicāns. “Braucām turp ar cerī-
bām uzrādīt labu rezultātu, lai gan 
mums nebija īstas skaidrības par 
vieniem no mūsu lielākajiem kon-
kurentiem – ukraiņiem. Ukrainā ir 
karš, tomēr šīs valsts sportisti ie-
radās ar atbalstītāju pulku. Starp 
citu, sacensību gaitā pārmijām 
dažus vārdus ar šīs valsts pār-
stāvjiem par notikumiem Ukrainā, 
bet viedokļi un stāsti bija dažādi 
un atšķirīgi. Otri spēcīgi konku-
renti ir Krievijas sportisti – par 
viņu klātbūtni sacensībās šaubu 
nebija. Uzskatu, ka mums izde-

vās lielisks starts, jo abi 
ar Nikolaju uzrādījām ļoti 
labus rezultātus. Iespai-
di ir ļoti labi, dalībnieku 
bija daudz, pārstāvētas 
vairākas valstis. Ginesa 
rekorda uzstādīšanas 
laikā lija, samirkām līdz 
pēdējai vīlītei, bet iztu-
rējām līdz galam. Man 
ir Olimpiskā medaļa par 
1. vietu (šīs sacensības 
veterāniem tiek rīkotas 
reizi trijos gados), Gi-
nesa rekorda medaļa 
(310 spartancev), kas 
ir komandas balva un 
kura uzstādīšanā star-

tēja vairāk kā 
400 dalībnieku, 
pasaules čem-
pionāta zelts, 1. 
vieta Eiropā un 
1. vieta stafe-
tē, kurā startēja 
7 dalībnieki no 
Latvijas, kā arī Eirāzijas 
medaļa par 1. vietu indi-
viduālā vērtējumā.”

Arnicāna kungs saka 
paldies Dagdas pašval-
dībai par daļēju atbalstu 
un doto iespēju piedalī-
ties sacensībās, kā arī 
uzsver, ka, neskatoties 
uz sportistu sadalījumu 
vecuma grupās, cīņa kat-
rā no tām bija nopietna. 
Ļoti spēcīgi bija Krievijas 
un Ukrainas sportisti, bet 
nu jau jāuzmanās arī no 

Baltkrievijas svarcēlājiem.
“Baltkrievu sportistus valsts 

tagad ļoti atbalsta, un viņi visiem 
velk klāt,” turpina mūsu medaļ-
nieks. Prognozēju, ka nākamās 
cīņas par medaļām būs arvien 
sīvākas. Es laikam tajās vairs 
nepiedalīšos, katrā ziņā uz Ar-
hangeļsku braukt neplānoju – pā-
rāk tālu. Pienācis laiks dod ceļu 
jaunajiem, novadā ir viens otrs 
perspektīvs puisis, bet viņiem 
mūspusē nav radītas iespējas 
regulāriem un profesionāliem tre-
niņiem.” 

Juris ROGA, autora foto

Kultūras iestādes direktore 
Valda Timule pastāstīja, ka par 
krēslu piegādi Krāslavas kultūras 
namam tika izsludināts iepirkums 
un tajā uzvarēja firma no Klaipē-
das “JS Baltic”, kuras piedāvātā 
līgumcena ir 49383 eiro. Tas ir 
ļoti izdevīgs piedāvājums, ņemot 
vērā, ka specifikācija bija izstrā-
dāta ļoti precīzi, jo pasūtītājs gri-
bēja labus un kvalitatīvus krēslus. 
Galu galā, iepriekšējie nokalpoja 
vairāk nekā 30 gadus, tad kāpēc 
jauniem jābūt sliktākiem? Tiem 
tāpat būs jākalpo ilgus gadus!

Lai krēslus varētu uzstādīt, 
bija nepieciešama kultūras nama 

zāles kāpņu pārbūve. Kāpnēm 
tiks nomainīts segums un mini-
māli mainīti arī izmēri. Vidū starp 
krēslu rindām (izņemot pēdējo) 
arī būs kāpnes, lai skatītājiem ir 
ērtāk ieņemt savu vietu. Līdz ar 
to vietu skaits šajā paaugstināta-
jā zāles daļā saruks par astoņām. 
Nelielā apjomā, kur tas nepiecie-
šams, tiks atsvaidzināts arī sienu 
krāsojums. Visus šos darbus iz-
pilda SIA “BORG” no Daugavpils 
un tie tiks pabeigti līdz Marijas 
Naumovas koncertam, kas nori-
tēs 31. augustā. 

Juris ROGA
Autora foto

Lai ilgi kalpo!

Pēc vairāk nekā trīs gadu desmitiem Krāslavas kultūras 
nams būs ticis pie jauniem, mūsdienīgiem skatītāju krēs-
liem. Kultūras nama vadība arī agrāk vērsās pie pašvaldī-
bas, aktualizējot nepieciešamību nomainīt nolietotos ska-
tītāju krēslus, taču šoreiz iniciatīva ir nākusi no pašiem 
deputātiem.

Augsta kaluma medaļu birums mūsējiem

Arnicāna kungs un viņa balvas

Augusta vidū no starptautiskajām sacensībām 
svarbumbu celšanā Vitebskā, Baltkrievijā, ar pie-
cām zelta medaļām un Ginesa rekordu atgriezās 
Dagdas iedzīvotājs, sportists - veterāns Antons Ar-
nicāns, kurš tik augsta līmeņa sacensībās piedalās 
ne jau pirmo reizi. Kopā ar viņu Dagdas novadu ša-
jās sacensībās veiksmīgi pārstāvēja arī Ezernieku 
pagasta iedzīvotājs Nikolajs Ratuševs, kurš atveda 
piecas dažāda kaluma medaļas, un ir apbalvots ar 
ordeni “Spārnotā lauva”. 

„Nelegālas uzņēmējdarbības 
apkarošana ir atbalstāma iniciatī-
va, tomēr pilnībā atsakoties no 
naudas izmaksas kā apdrošinā-
šanas atlīdzības iespējas, tiktu 
pārkāptas patērētāju tiesības un 
ierobežota to izvēles brīvība, līdz 
ar to, šādi priekšlikumi noteikti 
nebūtu atbalstāmi”, uzsver LTAB 
valdes priekšsēdētājs Juris Sten-
grevics.

2011. gada rudenī stājās 
spēkā grozījumi OCTA likumā, 
kuri paredzēja, ka apdrošināša-
nas atlīdzību par transportlīdzek-
lim nodarītiem zaudējumiem auto 
īpašnieks var saņemt naudā bez 
PVN. Savukārt, ja autoīpašnieks 

patiešām ir veicis transportlīdzek-
ļa remontu un spēj uzrādīt darī-
jumu apliecinošus dokumentus, 
autoīpašniekam tiks atlīdzināta 
PVN summa. „Krīzes periodā 
pieauga to CSNg cietušo trans-
portlīdzekļu īpašnieku skaits, 
kuri pēc avārijas vēlējās saņemt 
zaudējumu atlīdzību naudā. Kā 
rezultātā, nereti transportlīdzekļi 
tika remontēti nelegālos servisos, 
nesaņemot pretī nekādus darī-
jumu apliecinošus dokumentus 
Protams, ka izvēloties remontēt 
savus spēkratus šādā veidā, au-
toīpašnieki veicināja pelēko eko-
nomiku, kā arī tika kropļota kon-
kurence. Tomēr analizējot pēdējā 

laika situāciju, jāteic, ka tā pa-
mazām mainās un arvien vairāk 
autoīpašnieku izvēlas saņemt pa-
kalpojumu, nevis atlīdzību nau-
dā”, skaidro Juris Stengrevics.

„Mēs pilnībā atbalstām ini-
ciatīvu sakārtot nozari, tomēr cīņā 
ar autoservisiem, kas nemaksā 
nodokļus vai kā citādi pārkāpj li-
kumu, nevar iesaistīt patērētāju. 
Ir arī daudz gadījumu, kad auto-
īpašniekam tomēr ir izdevīgāk iz-
vēlēties naudas darījumus, nevis 
saņemt remonta pakalpojumus. 
Piemēram, gadījumos, kad auto-
īpašnieks, pēc CSNg ir nolēmis 
automašīnu pārdot, nenovēršot 
spēkrata vizuālos bojājumus. Ne-
viens viņam šādu darbību nevar 
liegt. Tādēļ iniciatīva par skaidras 
naudas darījumu ierobežošanu 
nav atbalstāma.”, informē Juris 
Stengrevics.

Inese LUKAŠEVSKA, 
LTAB sabiedrisko attiecību 

 konsultante

Iniciatīva nav atbalstāma
Valsts ieņēmumu dienests (VID) nesen nāca klajā ar pazi-
ņojumu, ka pārbaužu rezultātā, Latvijas autoservisu darbī-
bā ir konstatēti pārkāpumi - netiek veikti nodokļu aprēķini, 
kā arī netiek deklarēti saimnieciskās darbības ieņēmumi. 
Kā rezultātā VID ir uzlicis par pienākumu novērst konstatē-
tos pārkāpumus, pretējā gadījumā solot uzsākt vērienīgus 
represīvus pasākumus. 

Akcijas laikā pedagogiem un 
vecākiem būs iespēja zvanīt uz 
uzticības tālruni un saņemt pro-
fesionālas psiholoģiskās konsul-
tācijas un atbalstu sev aktuālos 
jautājumos saistībā ar psiholo-
ģiskām problēmām attiecībās ar 
bērniem.

Bērnu un pusaudžu uzticī-
bas tālrunis ikdienā sniedz psi-
holoģisko palīdzību un atbalstu 
krīzes situācijās bērniem un pus-
audžiem. Taču bieži vien psiholo-
ģiskā palīdzība ir nepieciešama 
arī bērnu vecākiem un pedago-
giem, jo bērni un pieaugušie vei-
do vienu veselumu.

„Šīs akcijas ietvaros svarīgi 
sniegt psiholoģisku atbalstu tieši 
vecākiem un skolotājiem jaunā 

mācību gada ieskaņā, tā atvieg-
lojot ar skolas gaitu atsākšanu 
saistītās problēmas. Protams, 
gaidīsim arī zvanus no bērniem,” 
norāda VBTAI Ģimeņu ar bēr-
niem atbalsta departamenta di-
rektore Amanda Vēja.

Uzticības tālruņa speciālisti 
atbildēs uz pedagogu un vecāku 
jautājumiem:
•	 darba dienās no plkst. 08.00 

līdz plkst. 23.00
•	 sestdienās no plkst. 08.00 līdz 

plkst. 22.00
•	 svētdienās no plkst. 10.00 līdz 

plkst. 22.00
Uzticības tālrunis ir bezmak-

sas tālruņa līnija, zvanot gan no 
fiksētā, gan mobilā telefona.

Uzticības tālruņa akcijā konsultēs 
pedagogus un vecākus

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bez-
maksas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111, sa-
gaidot jauno mācību gadu, no 25. līdz 31. augustam rīkos 
ikgadējo akciju „Uzticības tālrunis pedagogiem un vecā-
kiem”.

Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra (LIAA) sadarbībā ar 
SIA „Ķemers Business and Law 
Company” organizē bezmaksas 
semināru vidējās (10.-12.klase) 
izglītības iestāžu izglītojamiem, 
kā attīstīt un īstenot savas rado-
šās biznesa idejas, par inovatīvas 
uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc 
izglītības iegūšanas, papildināt 
skolā gūtās zināšanas un attīstīt 
prasmes, kas nepieciešamas at-
tīstot biznesu un pielietot savas 
teorētiskās zināšanas ekonomikā.

Semināru vadīs uzņēmēja 
un pasniedzēja Iluta Arbidāne, 
kura dalīsies pieredzē un vie-
doklī, stāstīs par jaunu produktu 
virzīšanu tirgū un konkurētspējas 

veicināšanu, palīdzēs attīstīt pre-
zentāšanas prasmes. Būs arī citi 
temati, kas saistīti ar semināra 
dalībnieku prasmju pilnveidoša-
nu.

Seminārs skolēniem notiek 
LIAA realizētās “Pasākumi mo-
tivācijas celšanai inovācijām un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai” ie-
tvaros, un to līdzfinansē Eiropas 
Savienības Strukturālie fondi.

Seminārs notiks 12. septem-
brī, plkst. 9.00, Jauniešu iniciatīvu 
centrā, Alejas 11a, Dagdā. Pie-
teikties dalībai seminārā var aiz-
pildot reģistrēšanās anketu www.
kblc.lv/liaa-seminari un nosūtot 
pieteikumu uz e-pastu elina.gu-
sare@kblc.lv, tel. 28686372.

Bezmaksas seminārs jauniešiem 

Robežsargi no helikoptera 
Latvijas un Baltkrievijas robežā pa-
manīja degvielas tvertņu izmešanu 
no vilciena un aizturēja pārkāpēju, 
informēja portālā www.rs.gov.lv 
Robežsardzes pārstāve Jevgēnija 
Pozņaka. 

Ceturtdien, 21. augustā, ro-
bežsargi Latvijas-Baltkrievijas 
pierobežā, apsekojot dzelzceļa 
posmu Indra – Daugavpils ar he-
likopteri “Agusta Bell 206B”, pa-
manīja, kā no kravas vilciena, kas 

virzās no Daugavpils uz Krāslavas 
pusi, met laukā degvielas tvertnes. 
Sekojot notikumiem, pirms dzelz-
ceļa stacijas “Naujene”, sliežu tu-
vumā robežsargi pamanīja auto-
mašīnu “VW Golf”. No tās izkāpa 
kāds cilvēks un sāka kraut auto 
no vilciena izmestās tvertnes. Pa-
manot robežsardzes helikopteru, 
cilvēks ātri iesēdās automašīnā un 
brauca prom. Taču no helikoptera 
tika izsēdināta robežsargu patruļa 
un bēgošais aizturēts. Robežsargi 

automašīnas bagāžas nodalījumā 
atrada 10 tukšas un divas pilnas 
degvielas tvertnes. Apskatot no-
tikuma vietas apkārtni, dzelzceļa 
sliežu tuvumā atrastas vēl astoņas 
degvielas tvertnes ar šķidrumu, ku-
ram piemīt dīzeļdegvielai raksturī-
ga smaka. Aizturētais ir kāds 1977. 
gadā dzimis Latvijas pilsonis. Ro-
bežsargi automašīnu un tvertnes 
nodeva policistiem, kā arī informē-
ja viņus par kravas vilciena mašī-
nista un viņa palīga darbībām.

Pierobežā noķer no vilciena izmestu degvielas tvertņu saņēmēju

Precizējums:22. augusta numurā, 3. lpp sniedzām informāciju par to, ka trū-
cīgās ģimenes varēs saņemt palīdzību līdz 1. septembrim. Ir saņemts informā-
cijas papildinājums: trūcīgās ģimenes, kurās ir skolēni, varēs saņemt palīdzību 
līdz1.oktobrim. Vairāk informācijas “Ezerzemes” 22. augusta (Nr. 64) izde-
vumā, 3.lpp rakstā “Trūcīgās ģimenes palīdzību saņems līdz 1. septembrim.”
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Kopš bērnības.                                       Alekseja GONČAROVA foto

Lielo svētku atskaņas

VSPC “Dagda” iestādes va-
dītājs Andris Badūns pastāstīja, 
ka šo būtisko pārmaiņu pirmsā-
kumi meklējami pirms vairākiem 
gadiem. Dagdas slimnīcā kād-
reiz bija iegādāts lietots rentgena 
aparāts “Philips”, kas tika pielā-
gots un sakombinēts ar citu, vēl 
padomju valsts pastāvēšanas 
laikā ražotu iekārtu. Uzņēmumi 
tika veikti uz plēvēm, to kvalitāte, 
neņemot vērā, ka aparatūra bija 
veca, sanāca tāda, kāda sanāca, 
un tur neko nevarēja uzlabot. Tai 
pašā laikā plēves un ķimikālijas 
to attīstīšanai nebija lētas. 

A. Badūns: “Kad tika pa-
rakstīts līgums par Eiropas Sa-
vienības fonda projekta īsteno-
šanu, un mums piešķīra naudu 
ambulatorās medicīnas aprūpes 
pilnveidošanai, rentgena kabine-
tam iegādājāmies jaunu iekārtu, 
kas attīsta plēves. Tas bija vie-
nīgais, ko vārējām atļauties tur 
uzlabot. Bet tā vienalga palika 
vecā tehnoloģija, lai gan kvalitā-
te nedaudz uzlabojās. Saprotu, 
ka rodas jautājums, kāpēc toreiz 
nepirkām rentgenu? Diemžēl 
mūsu iestāde nav liela uz citu 
tamlīdzīgu fona, līdz ar to projek-
tā piešķirtā summa nebija liela. 
Ja toreiz būtu pirkuši rentgenu, 
tad nepietiktu naudas citām ne 
mazāk svarīgām lietām. Tāpēc 
skrupulozi pētījām un vērtējām 
vajadzības un toreiz izvēlējāmies 
ultrasonogrāfu, kas Dagdā nekad 
nav bijis, bet ir ļoti nepieciešams. 
Iegādājāmies mūsdienīgu aprī-
kojumu LORa kabinetam, lai va-

rētu piesaistīt šādu 
speciālistu darbam 
Dagdā. Atjaunojām 
laboratorijā asinsa-
nalizatorus, kas arī 
bija nepieciešams. 

Līdz ar to jaunam rentgenam 
naudas pietrūka, vairākus ga-
dus turpinājām ekspluatēt veco 
iekārtu, bet vecā aparatūra sāka 
lūzt. Vienubrīd vecajai iekārtai 
bija nepieciešams ļoti nopietns 
remonts, kas iestādei izmaksāja 
vairāk nekā 3000 latu un radās 
ilga dīkstāve.

Griezāmies domē ar lūgu-
mu palīdzēt iegādāties jaunu vai 
mazlietotu rentgena iekārtu. Pērn 
to paveikt nesanāca finansiālu 
apsvērumu dēļ, pirkumu atlika uz 
gadu, bet šogad šī problēma tika 
veiksmīgi atrisināta. Pērnā gada 
nogalē pašvaldība ieplānoja lī-
dzekļus rentgena iekārtas iegā-
dei. Mēs ilgi pētījām specifikāci-
ju, kāda mums nepieciešama, jo 
rentgena iekārtas ir dažādas, un 

konsultējoties ar speciālistiem, 
analizējot mūsu apjomus, izvē-
lējāmies vajadzīgos parametrus 
iepirkumam. Visa šī procedūra 
aizņem daudz lauka, tāpēc tikai 
pavisam nesen rentgens sācis 
darboties.

Vēl viena būtiska piebilde: 
iepirkuma specifikācijā izvirzījām 
prasību piegādātājiem, lai vecā 
iekārta, kas sastāv no divām dar-
ba vietām, tiktu demontēta daļēji, 
proti, tika demontēta radiogrāfijas 
iekārta, bet fluoroskopijas darba 
vieta saglabāta. Tā vēl nav sliktā 
stāvoklī un ir nepieciešama retāk 
nekā rentgens. Ir noformēti visi 
dokumenti, veikti visi mērījumi un 
Valsts vides dienesta radioloģijas 
drošības centrs mums izsniedzis 
jaunu licenci. 

Uz rentgenu pacienti var no-
kļūt tikai un vienīgi ar ārsta no-
sūtījumu. Nepastāv iespēja veikt 
rentgenu pēc paša vēlēšanās par 
samaksu.”

Juris ROGA, autora foto

Jaunā iekārta jau strādā
Veselības un sociālo pakalpojumu centram 
(VSPC) “Dagda” ir piegādāta, uzstādīta, pārbau-
dīta un sertificēta jauna analogā rentgena iekār-
ta ar digitalizāciju un radiologa darba stacija. 
Jaunā iekārta darbojas kopš augusta sākuma, 
un kardināli izmainīja izmeklējumu kvalitāti. 

Cilvēkiem, kuri grib nodarbo-
ties ar vīnogu audzēšanu, obligāti 
ir jāizlasa žurnāls „Vīnogas Latvi-
jā”. Ar vīnkopību Latgalē nodar-
bojas daudzi pazīstami vīnkopji 
un Latgale pēc daudzu domām ir 
vispiemērotākā vieta vīnogu au-
dzēšanai. 

Kurš Latvijas reģions ir pie-
mērotāks ogu audzēšanai?

Cilvēkiem ir nepareizs 
priekšstats, ka Kurzemē laika 
apstākļi ir piemērotāki vīnogu 
audzēšanai. Tas ir mīts. Vīnogai 
svarīga ir gaisa temperatūra. Īsti 
vīnkopji vīnogas uz ziemu pie-
sedz. Ne tāpēc, ka ir aukstas zie-
mas, bet tāpēc, ka tās ir nestabi-
las. Edgars Zihmanis uzksata, ka 
labākās vīnogu stādīšanas vietas 
Latvijā, skatoties pēc kartes, būtu 
Rucavas apgabals, Auce, Dobe-
le, Rīga, pa Daugavas robežu 
līdz pat Jēkabpilij, līdz Dagdai un 
Krāslavai. 

Reiz Daugavpils rajonā, 

Dvietes pagastā, piemājas saim-
niecībā “Apsītes” dzīvoja mūsu 
vīnogu dižmeistars Pauls Sukat-
nieks, kuram šogad apritētu 100 
gadu jubileja!

Paula Sukatnieka izveidotās 
vīnogas ir pazīstamas ne tikai 
Latvijā, bet arī citās labi zināmās 
valstīs. Viņa vīnogas ir vispie-
mērātākās Latvijas un citu val-
stu klimatiem.Vīnkopis daudzas 
no savām šķirnēm ir krustojis ar 
“Dvietes Zilo”, kuru ir 
izveidojis 1959. gadā 
no sēklas. Šodien 
mēs pazīstam mūsu 
meistara izveidotās 
šķirnes – Zilgu, Su-
pagu, Sukribi, Gunu, 
Veldzi, Spulgu, Veina 
u. c.

Iesācējiem es 
ieteiktu izvēlēties 
Paula Sukatnieka 
vīnogu šķirnes, un 
varētu sākt ar “Zil-

gu” un “Supagu”. Zilga - ogas 
vidēji lielas, zilā krāsā, saldas. 
Nogatavojas septembra sākumā, 
pašauglīga, nepieciešama viegli 
skāba augsne. Laba ziemcietība 
(-40°C), slimībizturība, sākot ar 
otro - trešo gadu var nesegt. Cu-
kura līmenis ogās 18 - 22 %.

Supaga - ogas vidēji lielas, 
balti iedzeltenas, aromātiskas.
Nogatavojas septembra vidū, 
nepieciešama viegli skāba aug-
sne. Laba ziemcietība (-25°C), 
slimībizturība, no trešā gada var 
nesegt.Cukura līmenis ogās 14-
18%.

 Andris MILEIKA

Vīnkopība 

Latgalē
Vīnogas Latvijā audzē kopš Hercoga Jēkaba laikiem (1414. 
gada). Vīnkopība šo daudzo gadu laikā ir attīstījusies, un 
viss rit pilnā sparā. Tagad katrā ciematā un mazdārziņā 
aug pa kādai vīnogai.

Šķaunes pagastā, kurā 30. 
gadu beigās bija vairāk kā 6 tūk-
stoši iedzīvotāju, 1944. gada ru-
denī darbu uzsāka 7 pamatskolas 
jeb Bērzkalnu, Meikšānu, Muiž-
nieku, Punduru, Rubuļu, Šešku, 
Žluktovas 4-klasīgās skolas un 2 
nepilnās vidusskolas jeb Tīmaņu 
un Šķaunes 7-gadīgās skolas. 
Skolēnu kopskaits bija 766 bērni 
vecumā no 7-17 gadiem. Kara 
laikā pārtraukto mācību dēļ vienā 
klasē bija dažāda vecuma skolē-
ni. Bērzkalnu un Šešku skolās tā-
pat kā 30. gados mācības notika 
krievu valodā, pārējās skolās lat-
viešu valodā. Skolēnu lielā skai-
ta dēļ 5 četrklasīgās skolās bija 
pa pieciem klašu komplektiem, 
bet Bērzkalnu pamatskolā, kura 
vēlāk pārtapa par 7-gadīgo sko-
lu mācības notika divās maiņās. 
Arhīva materiāli liecina, ka mācī-
bu gada laikā no skolām izstājās 
149 skolēni, mācību gada beigās 
610 skolēni tika pārcelti nākošajā 
klasē vai 7. klašu absolventi sa-
ņēma apliecības par nepabeigtas 
vidējās izglītības iegūšanu, 138 

skolēni tika atstāti uz otro gadu, 
bet 84 skolēniem nozīmēti pēc-
pārbaudījumi vasarā, pirms jaunā 
mācību gada sākuma. Nesekmī-
bas iemesls bija biežie mācību 
stundu kavējumi slimību, trūkuma 
(nebija apģērba, apavu) un slikto 
ceļu dēļ (īpaši rudenī un ziemā). 
Apmēram 20 skolēni skolās ie-
stājās mācību gada laikā.

Mācību gada beigās Šķau-
nes pagasta skolās strādāja 27 
skolotāji ( 1944. gada rudenī vai-
rākās skolās vēl bija 2-3 vakan-
ces). Skolotāju kvalifikācijas līme-
nis bija ļoti dažāds: pieci skolotāji 
izglītību bija ieguvuši skolotāju in-
stitūtos 30. gados, 3 skolotāji - pe-
dagoģiskās skolās PSRS, sešiem 
skolotājiem bija pabeigta ģimnā-
zija 30. gados, pieciem skolotā-
jiem - iegūta vidusskolas izglītība 
1941. gadā, četriem skolotājiem 
bija pabeigta nepilnā vidusskola, 
trim pedagogiem bija absolvēta 
arodskola, viens skolotājs pirms 
kara bija pabeidzis Smoļenskas 
politehniskā institūta pirmo kursu. 

Turpinājums 6.lpp.

1944./45. m. g. Šķaunes 
pagasta skolās

70 gadi mūs šķir no mācību gada, kas sākās laikā, kad Latvi-
jas teritorijā turpinājās karš. Skolēni, kuri toreiz uzsāka mā-
cības, mūsdienās jau ir kļuvuši par vecvecākiem, bet viņu 
skolotāji jau ir citā pasaulē. Mācību gads sākās vēlā rudenī 
un bija sadalīts 3 daļās – trimestros: no mācību gada sā-
kuma līdz 30. decembrim – 1. trimestris, no 8. janvāra līdz 
25. martam – 2. trimestris, no 2. aprīļa līdz 17. maijam – 3. 
trimestris. 19. maijā sākās pārbaudījumi jeb eksāmeni.

Fotogrāfijā ēka, kurā pēckara gados darbojās Šķaunes nepilnā 
vidusskola.
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Vecākais bērns ģimenē ir 
dēls Andris, viņš ir jau ceturtā 
kursa students, apgūst lauksaim-
niecības mehāniķa specialitāti 
Višķu tehnikumā, kas ir viena no 
vecākajām vidējām lauksaimnie-
cības mācību iestādēm Latvijā. 
Meita Iveta šogad ir pabeigusi 
Robežnieku pamatskolu un In-
dras mākslas skolu, turpinās iz-
glītoties Daugavpils Saules skolā. 
Samanta tūlīt uzsāks mācības 3. 
klasē, bet visjaunākajai ģimenē – 
Karīnai – ir tikai divi gadiņi, viņa 
prasa vislielāko uzmanību, kuru 
tai dāsni velta gan tēvs ar māti, 
gan vecākās māsas un brālis.

Bērni ir tā dzīves vērtība, 
kā dēļ Edgars un Tatjana strādā 
vaiga sviedros no agra rīta līdz 
tumšai naktij, ja vajag arī nerē-
ķinoties ar savām personīgajām 
interesēm. Viņu pūles tika pama-
nītas un pērn novērtētas: vienu 
istabas sienu mājā rotā Krāsla-
vas novada domes priekšsēdē-
tāja parakstīts un glīti ierāmēts 
dokuments – Lielais tencinājums 
par ieguldījumu lauksaimniecības 
attīstībā Edgaram un Tatjanai Ra-
kovskiem. 

Dzīvesbiedru pūliņus sa-
vas ģimenes un, starp citu, arī 
sabiedrības labā, precīzi rakstu-
ro teiciens – caur ērkšķiem uz 
zvaigznēm! Viņi cēlās, krita, atkal 
cēlās, un tā tas atkārtojās vēl un 
vēl, bet Rakovski nekad nepa-
devās. Šodien, kad pastāv reāls 
risks piena nozares dzīvotspējai, 
viņi ir ļoti satraukti, bet nevaima-
nā, kā to dara tie cilvēki, kuriem 
ir svešas solidaritātes un dzimte-
nes mīlestības jūtas. Tieši ticība 

sev un saviem draugiem viņiem 
vienmēr palīdzēja izkulties no 
jebkādām sarežģītām dzīves si-
tuācijām.  

Rakovski 90. gadu sākumā 
bija tikko nodibinājuši ģimeni, val-
stī virsroku ņēma lielo pārmaiņu 
laiks, kuru saceltajā vētrā izdzī-
voja bagātākie, izglītotākie, zino-
šākie un uzņēmīgākie. Sākums 
bija ļoti grūts. Edgars tobrīd jau 
bija ieguvis traktorista profesiju 
Dagdā, Tatjana strādāja par slau-
cēju kolhoza „Robežnieki” Nauļā-
nu fermā. Tad nu viņi varēja pa-
ļauties tikai paši uz sevi, uz ticību 
saviem spēkiem.

Jaunās ģimenes pirmā ligzdi-
ņa tika vīta pie vecmāmiņas Juh-
ņeviču pusē, bet bija pieejams arī 
vienistabas dzīvoklis Okoļicā – 
Edgara mamma to bija nopirkusi. 
Kad Tatjana laida pasaulē pirmo 
bērnu, ģimene pārcēlās uz dzī-
vokli, kur tika veikts remonts. Kad 
pasaulē nāca Iveta, remonts tika 
veikts arī mājā, kurp pārcēlās no 
šaurā vienistabas dzīvokļa. 

“Tatjanas draudzene pastās-
tīja, ka šīs mājas iemītnieki brauc 
projām, un pārdot savu nekus-
tamo īpašumu,” stāsta Edgars. 
“Kuram gan negribas dzīvot pa-
šam savā mājā! Māju iegādājā-
mies laikā, kad pašiem ar naudu 
bija ļoti smagi, aizņēmāmies. Te ir 
virtuve un trīs istabas, no kurām 
tikai viena ir izolēta no pārējās 

telpas. Tiesa, nācās veikt lielu 
remontu, kad piedzima trešais 
bērns – bija vēl viens remonts un 
nu jau prasās kārtējais remonts. 
Pēc tam varēs sacīt, ka līdz ar 
katra bērna nākšanu pasaulē ir 
uzlaboti dzīves apstākļi. Nekā-
di neizdodas iekrāt naudu, lai 
remontētu māju no ārpuses, jo 
gan bērni jāskolo, kas nav lēti, un 
arī saimniecība jāuztur, kaut ne-
daudz arī jāattīsta. Mums vienu- 
brīd bija doma pat uzbūvēt jaunu 
māju, bet nekas nesanāk. Apsvē-
rām domu par citas, labākas, mā-
jas iegādi tepat netālu, bet par to 
prasīja neadekvātu cenu. Tagad, 
kad cena pieņemama, mums nav 
pat tik daudz naudas.

Zemi pirmsākumos mums 
iedalīja lietošanā, bet pēc kol-
hozu sabrukuma to izpirkām, arī 
mežu. Savas zemes nav daudz, 
bet kopā ar izīrētajiem gabali-
ņiem apstrādājam aptuveni 70 
hektārus. Pārvaldes vadītāja 
nesen piešķīra aizlaistu zemes-
gabalu, vajag iztīrīt un apart. 
Savulaik šurp atbraucām ar vie-
nu govi, kuru mums uzdāvināja 
vecmamma. Saimniecības ēkas 
nācās būvēt no jauna. Nojaucu 
veco šķūni, uzbūvēju jaunu, tad 
nojaucu kūti un tās vietā tagad 
ir laukums tehnikai. Divas reizes 
pārbūvēju pirti. Tika uzbūvēta 
piena māja, slaucamā telpa, kur 
vienlaikus slaucam četras govis. 
Ziemā šajā telpā turam teļus. 
Kādreiz saimniecībā bija cūkas, 
cerējām uz projektiem un jaunu 
kūti, bet tos neapstiprināja, no 
cūkkopības atteicāmies. Tagad 
turam tikai govis un audzējam 

graudus pašu mājsaimniecības 
vajadzībām. Ganāmpulkā ir 12 
slaucamas govis, kopā ar telēm 
- 20. Ja viss ritētu kā šodien, va-
rētu iztikt. Ja piena cena sama-
zināsies, tad šobrīd nezinu, ko 
darīsim. Ir neliels piemājas dārzs 
pašu galdam, siltumnīca. Viss kā 
katrā piemājas saimniecībā. Mēs 
neveidojām zemnieku saimnie-
cību, jo tam vajag gūzmu doku-
mentu. Ar lopiņiem draudzēja-
mies, ar papīriem – nekā. Varbūt 
mazā Karīna, kura tagad spēlējas 
ar kalkulatoru un rakstāmrīkiem, 
gribēs kļūt par grāmatvedi. Tad 
arī varēs domāt.”

Kopš šī pavasara Edgars 
sapņo uzbūvēt garāžu tehnikai. 
Laika gaitā ģi-
mene iegādā-
jusies pašu ne-
pieciešamāko 
tehniku – gan 
jaunu, gan lie-
totu. Pirmais 
bija kāpurķēžu 
traktors DT-75, 
kas tika iegā-
dāts par pajām, 
kuras savukārt 
arī nācās no-
pirkt, jo pašiem 
to nebija. Trak-
tors vispirms 
nonāca pie 
brāļa, tikai pēc 
tam pie Edga-

ra, kurš tolaik strādāja par 
kolhoza santehniķi. Nāka-
mais bija T-40, kurš “no-
mira” meža darbos. 1968. 
gada izlaiduma “Fords”, 
lai arī antikvariāts, bet 
tieši šis traktors izglā-
ba ģimeni vissmagākajā 
brīdī, kad šķita, ka viss 
zaudēts. Šodien to ne-
izmanto, bet vajadzības 
gadījumā ātri var savest 
kārtībā – jāuzpumpē rie-
pas.  Tagad saimniecībā ir 
divi riteņtraktori – MTZ 52 
un MTZ 80. Pirmais kom-
bains bija “Sampo 360”, 
pēdējos trīs gadus grau-
daugus pļauj ar “Fergu-
son”, bet pērn rudenī uz 
nomaksu iegādāts lietots 
“Case”. No uzkabināmā 
un piekabināmā inventāra 
saimniecībā ir ruļļu prese, 
ietinējs, grābeklis, smidzi-
nātājs, arkls no Lietuvas, 
pļaujmašīna, paša rokām 
izgatavots kultivators.

Bet tehnika pati dar-
bu nedara, vajag cilvēka 
roku. Saimnieks apgalvo, 
pēc smagas darba die-
nas, ienākot istabā, atliek 
tik vien spēka, kā iekrist 
spilvenā. Kad smagi strā-
dā, vajag atpūsties. Lai 
visa ģimene sešu cilvē-
ku sastāvā varētu doties 
izbraukumā nācās ie-
gādāties arī busiņu. Šis 
pirkums bija saistīts arī ar dēla 
došanos apgūt profesiju Višķos. 
Kopā ar Andri turp brauc vairā-
ki pagasta puiši. Ar sabiedrisko 
transportu ceļā būtu jāpavada 
gandrīz visa diena – no plkst. 8 
līdz plkst. 16. Rakovsku ģimene 
jau otru gadu apmeklēja lauk-
saimniecības izstādi Viļānos un ir 
pārliecināti par tās lietderīgumu. 
Tieši tur viņi noskatīja jaunu trak-

toru, bet pagaidām piebremzēja 
ar kredīta ņemšanu un labi, ka 
tā, jo šodien nevar saprast, kas 
vispār notiks pārtikas nozarē pa-
saulē un līdz ar to Latvijā. Pare-
tam atļaujas aizbraukt atpūsties 
pie ezera vai uz kādu pasākumu 
pilsētā, vai uz kādu koncertu, ja 
biļetes nav pārāk dārgas. 

Ģimenes galva filozofiski 
saka: “Mēs varbūt pat nemākam 
krāt naudu, reizēm, šķiet, atļauja-
mies kaut ko lieku. Bet pilnīgi bez 
atpūtas arī nevar.“

Rakovsku bērniem ļoti patīk 
dzimtā vieta, uz ārzemēm ne-
viens šodien no viņiem neplāno 
braukt. Varbūt tāpēc, ka abi vecā-
ki vēlas sava darba turpinātājus, 

nevis pasaulē skrējējus un attie-
cīgi viņus audzina. Tēvs lepojas, 
ka dēls, vēl mazs būdams, nāca 
viņam palīgā darbā ar tehniku, 
bet šodien tehnikas jautājumos 
jau spēj viņam palīdzēt ar kādu 
padomu. Andris kopš 9 gadu ve-
cuma brauc ar traktoru, bet 16 
gadu vecumā ieguva tiesības. 
Lepnums arī par meitām, kuras 
kopš mazotnes palīdz lauku dar-
bos – sākot ar ganīšanu, beidzot 
ar govju slaukšanu. Ģimenei pa-
tīk ogot, varbūt tālab savu augļu 
koku maz. Tatjana atrod laiku arī 
sabiedriskām aktivitātēm – dejo 
Austrumu dejas un apmeklē jogu. 
Brauc ar vieskoncertiem, arī pa-
gastā koncertē. Vienīgi šīsvasa-
ras vieskoncertus atcēla cūku 
mēris… Šķiet, ģimenei nav nekā-
du raižu, viss ir nācis gana viegli, 
un ceļš uz laimi rozēm kaisīts. 

“Reiz paziņam, kurš arī tā uz-
skatīja, piedāvāju, drīzāk, pieru-
nāju, nākt man palīgā meža dar-
bos,” turpina saimnieks. “Ziniet, 
mūsdienās grūti atrast palīgu, 
bet ir situācijas, kad viens pats 
netiec galā. Es zāģēju kokus, bet 
viņš un vēl divi palīgi knapi spēja 
savākt zarus un krāmēt kaudzē. 
Otrā dienā paziņa vairs neatnāca 
– lūk cik „viegla” ir mūsu maize!

Pērn rudenī viesuļvētra gan-
drīz izpostīja mūsu saimniecību 
– sagāza pirti, kūtij nocēla jumtu, 
pat busiņu pabīdīja nedaudz sā-

nis. Šogad mūspusē krusa dār-
zus izpostīja.

Trīs reizes sākām no nulles 
un vienalga esam spējuši pacel-
ties. Pirmoreiz, kad ienācām šajā 
mājā un sākām turēt lopus. Pirms 
Samanta nāca pasaulē, kokzā-
ģētavā strādāju gan es, gan sie-
va. Šodien es to nepieļautu, bet 
toreiz mums nebija citas izvēles. 
Pusdienās no Asūnes abi stei-
dzāmies mājup, lai paspētu iz-
slaukt govis un laikus paspētu at-
pakaļ uz darbu. Ganāmpulku paši 
izaudzējām, iegūstot teles. Tiesa, 
vienreiz nācās nopirkt divas govis 
Bauskā, jo divas pašu govis nā-
cās steidzami nokaut – pārēdās 
spēkbarību.

Otrreiz no nulles sākām 
pēc tam, kad es strādāju meža 
darbus, vienlaicīgi salūza gan 
traktors, gan zāģis, gan mašīna 
un vēl par darbu nesamaksāja. 
Tā bija katastrofa! Trešo reizi – 
kad maizi nebija par ko nopirkt, 
jo saražotais piens bija jāatdod 
gandrīz par baltu velti. Bijām ga-
tavi pārcelties uz Daugavpili, pat 
dzīvokli jau noskatīju, tikai darbu 
nevarēju atrast. Bet varbūt ir labi, 
ka palikām uz vietas. Savā būtībā 
neesam pilsētnieki, esam lauku 
ļaudis, kam sirdij tuvāka ir daba, 
nevis pilsētas steiga.”

Juris ROGA
Autora foto

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm
Robežnieku pagastā dzīvo un čakli strādā savā piemājas 
saimniecībā Rakovsku ģimene. Edgars un Tatjana nav kļu-
vuši naudīgi, bet bagāti gan – viņiem ir četri bērni un tā pa-
tiesībā ir milzu bagātība, par kuru jau tagad sapņo daudzi 
no tiem, kuri par savu mērķi izvirzījuši karjeru un naudas 
pelnīšanu. 

Viņi cēlās, krita, atkal cēlās, un tā tas atkārtojās vēl un vēl, bet Rakovski nekad nepadevās. 
Šodien, kad pastāv reāls risks piena nozares dzīvotspējai, viņi ir ļoti satraukti, bet nevaimanā, 
kā to dara tie cilvēki, kuriem ir svešas solidaritātes un dzimtenes mīlestības jūtas. Tieši ticība 
sev un saviem draugiem viņiem vienmēr palīdzēja izkulties no jebkādām sarežģītām dzīves 
situācijām.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 27. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Lilīhammera
10.25 Teritorija Vija Celmiņš
11.20, 13.05, 15.00 Top-Shop 
11.35 Vertikāle
12.05 Ielas garumā
12.35 Es - savai zemītei
13.20 Gorbačovs. Cilvēks, kurš mainīja 
pasauli14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Sveika, Robij!
17.30 Saeimas vēlēšanas
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Nepabeigta saruna par dzīvi, 
mīlestību un mūziku
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tēvs Brauns 
23.20 Zebra
23.35 Liepājas blūzs
1.30 Londona 2012. Mēs varam
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Pietura - Kuldīga
6.35, 13.10 Spots
7.05 Saules garša
7.35 Automoto raidījums 
7.55 Pie rīta kafijas
8.15 Aktualitātes
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45 Pa karstām pēdām 
10.40 Hārtlenda 
11.35, 17.20 Ceļojumi uz pasaules 
malu
12.40 Saules izaicinātie
13.40, 1.35 Globalizācija 3000
14.10 Eiropas čempionāts basketbolā 
U - 16 kadetiem
16.10 Mana ģimene
18.20 Šodien
18.50 Eiropas čempionāta atlases 
spēle basketbolā
21.05 Zinātniskās fantastikas pravieši
21.55, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.25 Parandžas un augsti papēži
23.00 Pēdējais liecinieks

23.50 Ekstrēmie kadri
0.25 Imanta - Babīte pietur
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.50 Bernards
10.00 Mf. Ne par kādu naudu
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas 18.00, 0.25 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis

6.35 Pērtiķu karalis
7.00, 13.35 Spēka reindžeri supersa-
muraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
7.50 Simpsoni 
8.50 Mf. Brīnumbērni
10.50 Kobra 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.45 Radu būšana
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.45 Reiz sensenos laikos 
23.50 Mahinatori 
2.30 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.25, 17.45, 1.10 Māja 2
7.20, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.25 6 kadri 8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana 

18.50, 2.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
22.50 Mf. Sarkanās gaismas

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.30 Kriminal+
14.40 Mf. Ideālā sieva
18.50 Ziņas 19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22 23.10 Vienība
1.00 Mūzika

PBK 
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Vēlā nožēla
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 5.00 Moderns spriedums
17.55 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 3.20 Okšķeris
23.25 Katerīna. Cita dzīve

26. augustā Ir iemesls!

Pasaulē ir zināmai vairāki sie-
viešu noslēpumainības un ekstra-
vagances piemēri. Bet visi piemēri 
nobālē, kad runa sākas par tik spilg-
tu un skandalozu, tik nezināmu un 
paradoksālu, tik netiklu un nevainī-
gu sievieti kā Gala Dalī, kuru īstenī-
bā sauca Jeļena Djakonova...

Ļenočka piedzima Kazaņā, 
ierēdņa, kurš agri nomira un par 
sevi neatstāja nekādas atmiņas, 
ģimenē. Ļenočkas mēte apprecē-
jās ar bagātu advokātu, un ģimene 
pārcēlās uz dzīvi Maskavā. Mā-
cības ģimnāzijā bieži vien nācās 
pārtraukt meitenes vājās veselī-
bas dēļ. Patēvs pie viņas aicināja 
vispazīstamākos ārstus Maskavā. 
Jeļena saslima ar tuberkulozi... Sli-
mība reizēm atkāpās, reizēm atkal 
lika par sevi manīt. Kad Jeļenai 
palika 20 gadi, viņu no-
sūtīja uz vispopulārāko 
kūrortu 20. gadsimta 
sākumā – uz Šveici. 

Par Jeļenas Dja-
konovas bērnību un 
jaunību ziņu ir diezgan 
daudz. Vecāku draugi 
un paziņas viņu rakstu-
ro kā noslēgtu, mierīgu 
un līdzjūtīgu meiteni. 
Viņu uzskatīja par „ide-
ālu bērnu”, nekādas ne-
patikšanas viņa nesagādāja. Viņas 
klasesbiedrene Anastasija Cveta-
jeva reiz ierakstīja savā dienasgrā-
matā: „Pustukšā klases telpā sēž 
kalsna, garkājaina meitene īsā klei-
tiņā. Tā ir Jeļena Djakonova. Tieva 
sejiņa, blonda matu pīne ar cirtu 
galā. Neparastas acis: brūnas, šau-
ras, mazliet ķīniski novietotas. Tum-
šas, biezas skropstas, uz kurām, kā 
vēlāk stāstīja draudzenes, varēja 
novietot blakus divus sērkociņus. 
Sejā jūtama ietiepība un tāda kaut-
rības pakāpe, kas darbības padara 
straujas.” Ļoti precīzs apraksts...

Iesauku „Gala” viņa ieguva 
ne no Dalī, kā daudzi to uzskata, 
tā viņu iesauca viņas pirmais vīrs, 
dzejnieks Pols Eljuārs. Gala tul-
kojunā no franču valodas, nozīmē 
„svinības”. Tieši tāda viņam šķita 
viņa iemīļotā. 

Pirmā tikšanās ar Dalī noteica 
visu viņas turpmāko dzīvi. Māks-
linieks Eljuārs kopā ar sievu viņu 
uzaicināja ciemos. Tikties norunā-
ja jūras krastā. Dalī, kā visīstākais 
epatāžas meistars, plānoja parādī-
ties dīvainā izskatā: paduses iekrā-
soja metilēnzilas, iesmaržinājās ar 
odekolonu, darinātu no kazas pa-
kaišiem un lavandas, ausī iesprau-
da gerāniju, zīda kreklu saplēsa 

šaurās strēmelēs...Pirms iziešanas 
no mājas viņš caur logu ieraudzī-
ja Galu un...steidzās nomazgāties 
un pārģērbties. Pie viesiem viņš 
ieradās baltās biksēs, izgludinātā 
kreklā un jaunās sandalēs. Viņas 
skaistuma apburts, nespēdams Ga-
lai izteikt nevienu vārdu, mākslinieks 
visu vakaru skaļi smējās...Nākamajā 
dienā Gala aizgāja no sava vīra uz 
visiem laikiem...

Kopā ar Dalī viņi nodzīvoja 53 
gadus, bet reģistrējās vairāk nekā 50 
reizes... Galas lomu slavenā māks-
linieka dzīvē vērtē dažādi. Kā vien 
to prese nenodēvēja: Gala – mēris, 
Gala – haizivs, krievu palaistuve... 
Prese pilnīgi baudīja viņu personī-
go dzīvi, informējot publiku pat par 
viņu intīmo dzīvi, piedomāt klāt neko 
nevajadzēja, Gala pati deva iemes-

lu skandāliem. Vienīgie 
cilvēki uz planētas, kam 
neinteresēja preses zi-
ņojumi, bija paši mīlnieki. 
Vienā no savām gleznām 
Salvadors Dalī Galu at-
tēloja svētās izskatā uz 
reklāmkaroga, tur ir arī 
uzraksts: „Es Galu mīlu 
vairāk par māti, vairāk par 
tēvu, vairāk par Pikaso un 
pat vairāk par naudu.”

Ģēnijs bija bezspē-
cīgs ikdienā un komercijā. Visas 
šīs rūpes uzņēmās sieva. Viņa sa-
zinājās ar kolekcionāriem, galeriju 
īpašniekiem, viņa nežēlīgi lauza 
apgrūtinošus līgumus, ko parakstī-
ja nepraktiskais Dalī. Viņa Dalī bija 
sieva, mīļākā, impresario, grāmat-
vedis, producētājs, viņa Dalī bija 
māte... Par Dalī un Galas attiecībām 
ir uzrakstīti vairāki grāmatu sējumi... 
Mākslas pasaule iepriekš nepazi-
na tik kaislīgu un tajā pašā laikā tik 
sarežģītu mīlestību. Vecumdienas 
Gala pavadīja pilī, ko saņēma dā-
vanā no vīra. Nevienu nepieņēma. 
Arī pats mākslinieks apciemot sievu 
varēja, saņemot rakstisku atļauju. 
Mūza nomira 1982. gadā, viņai tik-
ko bija apritējuši 88 gadi. Dalī viņu 
apglabāja zārkā ar stikla vāku viņas 
pils kapenēs... Pavēlēja apglabāt, 
pats piedalīties nevarēja...

Nau daudzām slavenā sirreā-
lista gleznām uz mums noraugās 
viņa sieva visdažādākajos tēlos. 
Vienā no gleznām viņa ir attēlota ar 
karbonādes gabaliem uz muguras. 
Uz jautājumu „Kāpēc?” Dalī atbildē-
ja: „Es mīlu savu sievu un man ļoti 
garšo karbonāde; nesaprotu, kādēļ 
es nevaru tos uzzīmēt kopā”... Sir-
reālisms...

           Andrejs Jakubovskis

Galas Dalī (Jeļenas Djakonovas) 
dzimšanas diena

Stringi - ne tam adresēti                     Alekseja GONČAROVA foto

Objektīvā - smaids

Turpinājums. Sākums 4.lpp.
Viņi visi pārsvarā bija gados 

jauni cilvēki, kuri pēc skolotāju 
kursu noklausīšanās (neatkarīgi 
no iegūtās izglītības) sāka darbu 
skolās. 12 skolotājiem tas bija pir-
mais darba gads, 10 skolotājiem 
2-5 gadi, 5 skolotāji ar vairāk kā 
piecu darba gadu pieredzi skolā.

Šie fakti liecina, ka gan klašu 
piepildījums, gan šaurība, izņe-
mot Tīmaņu nepilno vidusskolu, 
bija liela. 20. gados dažādas ēkas 
tika pielāgotas skolu vajadzībām. 
1944. gada rudenī pamatskolās 
varēja izmantot tikai 1-2 telpas. 
Atskaitēs par skolas materiālo 
bāzi katra skola norāda gan spor-
ta laukumu, gan šauteņu un gra-
nātu maketu skaitu, gan grāmatu 
skaitu skolas bibliotēkā. Trijās 
skolās ir sporta laukumi, 4 skolās 
uzrādīti 10-20 šauteņu un granā-
tu maketi katrā skolā. Pagasta 6 
skolās bija savas bibliotēkas, ku-
rās bija 2115 grāmatas, no kurām 
1419 daiļliteratūras grāmatas, 
pārējās 696 varēja izmantot mā-
cību procesā. Šešku pamatskolā 
vispār nebija grāmatu, Bērzkalnu 
skolas bibliotēka bija nodegusi 
un mācību gada laikā savāca 23 
grāmatas, par Rubuļu pamatsko-
las bibliotēku arhīvā nav ziņu, bet 

Šķaunes nepilnās vidusskolas 
bibliotēkā mācību gada beigās 
bija 500 grāmatas. 

Atbilstoši PSRS pastāvošajam 
mācību plānam 1944./45. m. g.  1. 
klasēm stundu sarakstā bija sekojoši 
priekšmeti: dzimtā valoda, aritmēti-
ka, zīmēšana, dziedāšana un mūzi-
ka, glītrakstīšana, fiziskā audzināša-
na un militārā apmācība, praktiskie 
darbi. Pirmklasniekiem bija 24 stun-
das nedēļā. Ar katru nākamo klasi, 
samazinot stundas dzimtajā valodā 
un matemātikā, tika ieviests jauns 
mācību priekšmets: 2.kl.- krievu va-
loda, 3.kl.- dabas zinības un ģeogrā-
fija, 4.kl.- vēsture, 5.kl.-ģeometrija un 
svešvaloda, 6.kl.-algebra, ģeometri-
ja, trigonometrija, fizika, 7.kl.- ķīmija 
un PSRS konstitūcija. 5. klasē bija 
3 stundas nedēļā fiziskajā audzinā-
šanā un militārajā apmācībā. Skolās 
atkal sāka svinēt padomju svētkus 
- 7. novembri, 1. maiju, ar brīvdienu 
tika atzīmēts 9. maijs - PSRS uzvara 
pār fašistisko Vāciju. Mācību gada 
laikā divās skolās darbu sāka pionie-
ru vadītāji, bet iestāšanās pionieros 
vēl nebija masveida parādība.

  Ceru, ka katrs lasītājs, ie-
pazīstoties ar šo informāciju, at-
cerēsies arī savu pirmo mācību 
gadu.

Marija LABANOVSKA

1944./45. m. g. Šķaunes pagasta skolās

Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) mājaslapā ir izvei-
dota jauna elektroniskā sistēma 
ērtākai izglītības iestāžu piedā-
vājumu meklēšanai — “Izglītības 
iestāžu meklētājs”. Jaunais rīks 
atrodas NVA portāla galvenās 
lapas labajā pusē un apkopo 
informāciju par visām mācību 
programmām un to īstenošanas 
vietām, ko klientiem piedāvā iz-
glītības iestādes, ar kurām NVA 
ir noslēgts līgums par apmācību 
īstenošanu.

„Izglītības iestāžu meklētājs” 
bezdarbniekam vai darba meklē-
tājam palīdzēs izvēlēties tieši viņa 
vēlmēm vispiemērotāko izglītības 
piedāvājumu. Izglītības piedāvā-
jumus jaunajā sistēmā var atlasīt 
gan pēc izglītības programmām, 
gan īstenošanas vietām. Klients, 
izvēloties vajadzīgo izglītības pie-
dāvājumu, var operatīvi sazinā-
ties ar attiecīgo izglītības iestādi 
un uzzināt viņam nepieciešamo 
papildus informāciju.

Jaunais elektroniskais rīks 
ir palīgs tiem bezdarbniekiem un 
darba meklētājiem, kuri savā filiā-
lē ir saņēmuši apmācību kuponu 
un kuriem 10 dienu laikā jāatrod 
apmācību īstenošanas vieta. 
„Izglītības iestāžu meklētājā” ie-
kļauta informācija par sešām NVA 
apmācību aktivitātēm: - Profesio-
nālās tālākizglītības programmas; 
- Profesionālās pilnveides izglītī-
bas programmas; - Neformālās iz-
glītības valsts valodas apmācības 
programmas; - Neformālās izglī-
tības svešvalodu un datorzinību 
apmācības programmas; - Trans-
portlīdzekļu vadītāju apmācības 
programmas; - Traktortehnikas 
vadītāju apmācības programmas.

Tāpat meklētājs ietver in-
formāciju par izglītības iestāžu 
piedāvājuma kvalitatīvajiem rā-
dītājiem - šeit publicēts apmā-
cību pabeigušo personu skaits, 
dati par to, cik cilvēku konkrētās 
izglītības programmas apguvuši 
sekmīgi, saņemot apliecību, un 
cik —-apliecību nesaņemot. 

NVA mājaslapā — 
izglītības iestāžu 

meklētājs

Laikraksta “Ezerzeme” 

redakcija pieņem 
 sludinājumus darbadienās 

no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālr. 65681464.
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CETURTDIENA, 28. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Tēvs Brauns
11.20, 12.45, 15.00 Top-Shop 
11.35 De facto
12.15 Citādi latviskais 
13.05 Nepabeigta saruna par dzīvi, 
mīlestību un mūziku
14.30 Zebra
14.45 Vai Rīga jau gatava? 
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons 
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Versija Vera
20.30 Panorāma
21.15 Parādes beigas
22.20 Kaisle
23.30 Dziedāšanas svētkiem - 150
1.10 Dzīve baletā
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Pietura - Kuldīga
6.35 Spots
7.05 Saules garša
7.35 Attīstības kods
7.55 Jūrā un krastā
8.15 TV Mozaīka
8.35 Laiks uzņēmējiem
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.45 Kad stārķis palidojis garām
10.50, 16.10 Mana ģimene
11.55, 17.15 Ceļojumi uz pasaules 
malu
12.55 SeMS 
13.25, 1.45 Vai Rīga jau gatava? 
13.40, 1.15 Projekts Nākotne

14.10 Eiropas čempionāta atlases 
spēle basketbolā
18.10 Pa karstām pēdām 
19.00 Šodien
19.35 Ekstrēmie kadri
20.10 Eiropas čempionāts basketbo-
lā U - 16 kadetiem
22.15, 5.00 Ātruma cilts
22.45, 5.30 Makšķerē ar Olti
23.15 Motociklisti
23.45 Ekstrēmie kadri
0.15 Autosporta programma 
0.45 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 2.00 Dzīvīte 
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Karamba!
10.05 Mf. Ģimenes plāns
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Latvijas faili
22.15 Dabas stihiju varā
23.15 Mf. Rūdīts ugunī
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Pērtiķu karalis
7.00, 13.35 Spēka reindžeri super-
samuraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurneka-
dzemes pirāti
7.50, 0.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Neparastie dejotāji
10.20 Ekstrasensu cīņas 
14.00 UgunsGrēks 

15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.45 Radu būšana
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Tuvāk ienaidniekam
23.30 Kinomānija
2.30 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20, 17.45, 1.00 Māja 2
7.15, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.20 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Zvēri
23.55 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.30 Kriminal+
14.40 Mf. Cita seja
18.50 Ziņas
20.05 Mf. Antisnaipers 4: Šāviens no 
pagātnes
22.00 Vakars@22
23.10 Vienība
1.00 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Mf. Vēlā nožēla. 
15.00 Divatā ar visiem
16.00 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 3.55 Okšķeris
23.30 Katerīna. Cita dzīve
1.05 Pirmais pasaules karš
2.00 Euronews
2.30 Zvaigžņu lietus
2.45 Mf. Piekariņš ar noslēpumu
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.20 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Apokalipses varenie noslē-
pumi
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
22.50 Dokumentālais specprojekts
0.40 Pasaules noslēpumi 

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Svētā Jāzepa klosteris
11.50 Par pašu galveno
14.05 Mf. Lielās cerības
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Plus mīlestība
21.50 Stāvie krasti
22.45 Mierīgi uzspridzināt
23.40 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
0.35 Bagātnieks, nabags...
2.00 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.50 Ziņas
6.05 Mūsu rīts

9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Vēlā nožēla
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Okšķeris
23.00 Pirmais pasaules karš
0.00 Mf. Kapone

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.05 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Zona X
8.50 Vārds mācītājam
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpi-
nājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 0.35 Mistiskie stāsti
14.05 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Brežņevs
16.35 Čūsku midzenis
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 22.50 Kulinārs 11.50 Talašs
13.55, 18.50 Universitāte
15.00, 19.50 Interni
16.10 Raidījums
17.50, 23.55 Mīlestības dīvainības
20.55 Prāta vētra 21.25 KENO
21.35 Viesnīca Bābele

PIEKTDIENA, 29. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.35 Versija Vera
11.00 Dzimis Eiropā
11.30, 13.20, 16.05Top-Shop 
11.45, 2.00 Mūsu Čārlijs 
13.35 Rīgas bērnu un jauniešu 
mūzikas svētki 
16.25 Luijs
16.40 Džeronīmo Stiltons
18.00, 23.15 Ziņas
18.40100 krēslu
19.00 Lielā pārcelšanās
19.30 Es kāpt gribu kalnā visaugstā-
kā... 20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014
21.40 Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas atklāšana
23.30 Parādes beigas
0.30 Baltijas brīvibas ceļš
1.30 Citādi latviskais 
3.35 Kaisle 4.20 Dzintara ceļš
5.05 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na 6.05 Pietura - Kuldīga
6.35, 2.55 Spots
7.05 Saules garša
7.35 Komercdarbība šodien
7.55 Aktualitātes
8.15 Biznesa klase
8.35 Tādas lietas
8.55 Attīstības kods
9.15 Labākais no Euromaxx
9.45 Pa karstām pēdām 
10.40, 16.10 Mana ģimene
11.45 Ceļojumi uz pasaules malu
12.45 Kad stārķis palidojis garām
13.20 Vai Rīga jau gatava? 
13.40, 2.25 Pie stūres
14.10, 17.50, 4.10 Eiropas čempio-

0.25 Pirmais pasaules karš
1.15 Euronews
1.50 Mf. Pieaugušie bērni
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji 6.55, 14.00 Zvēriņi 
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 12.50 Skatīties visiem!
8.05, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.50 Pareģojumu varenie noslēpumi
23.00 Ellīgā virtuve 

0.30 Dokumentālais specprojekts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Kino kari padomju stilā
11.50 Par pašu galveno
14.05 Mf. Lielās cerības
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Plus mīlestība
21.50 Stāvie krasti
22.45 Krimas sapņu fabrika
23.40 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-

ditora piezīmes
0.35 Bagātnieks, nabags...

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Vēlā nožēla. Seriāls
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Meičas 18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Okšķeris
23.00 Pirmais pasaules karš

0.00 Mf. Papēži

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Ziņas 7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpinā-
jums 12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 0.30 Mistiskie stāsti
14.05 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Brežņevs 16.35 Čūsku midzenis
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma

23.30 Aktuāla intervija 0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 
9.00 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 23.45 Kulinārs
11.45 Talašs. Seriāls
13.40, 18.50 Universitāte
14.50, 19.50 Interni
15.55 Reportieris
17.50 Burvja lelles
18.45 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Prāta vētra
21.25 Sportloto 5 no 36. KENO
21.40 Futbols

nāts basketbolā U - 16 kadetiem
17.20 Šodien
22.20 Anekdošu šovs 
22.50 Eiropa koncertos
23.40 Lanževēna burvju triki 
0.40 Pasaules stāsti
1.10 Zinātniskās fantastikas pravieši
1.55 Motociklisti
3.25 Sporta studija

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.20 Šodien novados
7.00 3.30 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Tauklodīte
12.00 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.40 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.10 Mf. Maģiskais Maiks
5.40 Bernards
5.50 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis 
6.35 Pērtiķu karalis
7.00, 13.35 Spēka reindžeri super-
samuraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurneka-
dzemes pirāti
7.50 Smieklīgākie videokuriozi 
8.50 Mf. Sacīkstes
10.55 Kāsla metode 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 2.15 Alkas pēc laimes
16.10 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas

19.30, 4.15 Bez Tabu
20.20 TV3 noslēpumu sezonas 
atklāšana
23.00 Mf. Vēsā mierā
1.25 Simpsoni 
3.00, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.25, 17.45 Māja 2
7.20, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.25 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15 Radu būšana 
18.50, 3.00 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Megamainds
21.50 Mf. Atvadu skūpsts
23.55 Mākslas filma
1.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40 Kriminal+
14.40 Mf. Antisnaipers 4: Šāviens no 
pagātnes
18.50 Ziņas 19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Mf. Uz āķa
1.30 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Mf. Vēlā nožēla.
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 5.20 Moderns spriedums
17.50 Jūrmala
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.15 Brīnumu lauks
22.25 Mats matā
1.25 Euronews
2.00 Mf. Lietussargs jaunlaulātajiem
3.35 Mf. Gar laukiem brauc vilcieni

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.25 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.20 Dokumentālais specprojekts
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45Pasaules noslēpumi 
23.00 Dievu ēdiens
0.00 Dīvaina lieta 0.50 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Visa Krievija
11.00 30 gadu vientulības
12.00 Par pašu galveno
14.05 Mf. Lielās cerības
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Princese Vardīte
23.50 Dzīvā skaņa
1.40 Pirmizrāde Sosnovkā
4.55 Mana planēta

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Vēlā nožēla

13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Mf. Lietussargs jaunlaulāta-
jiem
18.20 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.50 Mf. Lielais gads

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 19.55 Lauku dakteris. Turpi-
nājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 0.30 Mistiskie stāsti
14.05 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nezināmā Baltkrievija
15.55 Čūsku midzenis
16.50 Zvaigžņu dzīve
17.45 Ģimenes melodrāmas
21.00 Panorāma
22.00 Eirovīzijas dziesma 2014
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 16.50 Saška
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Kulinārs
11.50 Viesnīca Bābele
13.00 Karsts ūdens
13.20 Pārlādēšana
14.00 Universitāte 15.10 Interni
16.15 Raidījums
17.55, 1.30 Mīlestības dīvainības.
18.55 Mf. Atrast slepkavu
20.45 Prāta vētra 21.25 KENO
21.30 Ekstrasensu cīņas
23.00 Reportieris
23.50 Mf. Marsa rēgi

www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 
28761515.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339;
Dagda, Rīgas iela 2a, 
tālr. 28686822;
Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339, 25633212.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

“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.

Izdevēja-SIA“LER8”.
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.
Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku TA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 

cm 36 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 

cm 36 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te-
ri to ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la-
vas nov.

Tālr. 27827666.

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI
Aizņemieties atbildīgi, 

izvērtējot savu spēju atdot 
aizdevumu.

Тālr.28609904,20292842.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr.29158702,29226558.

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.

Izsakām līdzjūtību Annai, 
Oļegam, Edgaram Zari-
ņiem vīru un tēvu mūžībā 
pavadot. 

Inese, Ingrīda

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profils. Pilns serviss. Aizslēdzami 
logi. METĀLA DURVIS.Tālr. 

28675525, 28230237, 65621730

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019.

Pievienojies mūsu 
lasītāju pulkam!

4 mēn. – EUR 11.38;

3 mēn. – EUR 8.54;

2 mēn. – EUR 5.69;

1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 

 informāciju!

VAJADZĪGI darbinieki (darbam 
ar motorzāģi un krūmgriezi). 
Tālr. 29466968.
Sieviete PALĪDZĒS telpu sakop-
šanas darbos, kā arī aprūpēs 
vecus cilvēkus. Atbildīga un kār-
tīga. Tālr. 22102220.
Sieviete meklē darbu Indrā vai 
kaut kur citur (auto nav). Labas 
angļu, krievu, latviešu valodas 
zināšanas, augstākā izglītība. 
Tālr. 27587922.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

2-istabu dzīvokli ar malkas apku-
ri Dagdā. Tālr. 26492950;
2-istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
1-istabas dzīvokli ar malkas ap-
kuri, 29 m2, ir dārzs, šķūnis. Tālr. 
28289563, 26097470;
2-rindu kartupeļu kombainu. 
Tālr. 29103417;
mopēdu “Karpati”, 1993., re-
ģistrēts CSDD, 99 €. Tālr. 
28793601;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
medu Dagdā un Krāslavā. 3 l/ 18 
€. Tālr. 28369054; 
govi. Tālr. 28788273;
2 grūsnas teles. Tālr. 26099845;
Kazlēnus un zoslēnus. Tālr. 
26051768;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
rudzus. 0.15 €/kg. Tālr. 
29377146;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto 
zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas 
cenas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv.

SIA “LDO invest”
•	 Piedāvā mini ekskavatora 

pakalpojumus. 
•	 Rokam tranšejas kabeļu, 

ūdensvadu, kanalizāciju ie-
rīkošanai, kā arī pamatu lik-
šanai u.c.

Cena - 15 € stundā.
Tālr. 20039403

Veikals “Nadežda” (bijušajais 
“Stefānija”, Brīvības 14-2) pie-
dāvā vīriešu, jauniešu un sie-
viešu apģērbu.  Jauna rudens 
kolekcija. Laipni lūdzam!

Seminārs biškopjiem!
30. augustā plkst. 10:00, Ale-
jas 4, Dagdā notiks seminārs 
par tēmu “ Bišu ārstēšana un 
piebarošana, aktualitātes biš-
kopībā.” Lektors Guntars Mel-
nis. Tālr. 28797177, Liāna

29.08. plkst. 18.00 
PRIEDAINĒ pie baznīcas no-
tiks tikšanās ar novada domes 
amatpersonām.

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi, 

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla 
ārdurvis. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, 
tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850.

Laika periodā no 15.08.2014. 
līdz 22.08.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 77 no-
tikumi. Būtiskākie:

•	 17. augustā tika uzsākts kri-
minālprocess par to, ka neno-
skaidrotas personas nozaga 
Piedrujas pagasta iedzīvotā-
jam Daugavas krastā atstāto 
gumijas laivu CHEYENNE II 
SERIES SPORTS, ar elektro-
motoru FUSHIDA 55T un aku-
mulatoru DYNAC.

•	 18. augustā Krāslavā, no neaiz-
slēgta dzīvokļa nenoskaidrota 
sieviete nozaga naudu 35 eiro 
apmērā, smaržas un atslēgu 
saišķus. “Pa karstām pēdām” 
tika noskaidrota vainīgā per-
sona- G., dzim. 1992.g., kura 
jau vairakkārt bija nonākusi 
policijas redzeslokā saistībā ar 
zādzībām no mājām. Tajā paša 
dienā, G. - neilgi pēc nopratinā-
šanas policijas iecirknī, kur at-
zina savu vainu, tika konstatēta 
kādā dzīvoklī Rīgas ielā. Saim-
niece- sieviete visai cienījamos 
gados atrada nelūgto viesi zem 
galda. Bēgot prom, G. pastūma 
bezpalīdzīgo sievieti, kā rezul-
tātā tā nokrita, nodarot sev fi-
ziskas sāpes. Par doto faktu arī 
tika uzsākts kriminālprocess, 
notiek izmeklēšana.

•	 19. augustā Dagdas iecirknī 
tika saņemts iesniegums par 
to, ka Andrupenes pagasta 
Jaunokrā no meža mašīnas 
“Forvader” nezināmas perso-
nas, uzlaužot degvielas tvertni, 
nolēja 45 litrus dīzeļdegvielas, 
kā arī nozaga ugunsdzēšamo 
aparātu. 20.augustā degvie-
las zādzība tika konstatēta arī 
Ķepovas pagasta Apaļos. No 
diviem traktoriem CLAAS tika 
nozagti aptuveni 250 litri deg-
vielas. Notiek kriminālmeklēša-
nas pasākumi, vērsti uz vainīgo 
personu noskaidrošanu.

•	 Policija noskaidro 20. augustā 
Daugavas upē atrastā neatpa-
zītā vīrieša līķa personību. Vī-
rietis, pēc izskata aziāts, apm. 
30-40 gadu vecs, augums ap-

m.1.65m, mati tumši. Visiem, 
kas varētu sniegt jebkuru in-
formāciju, kas sekmēs vīrieša 
personības noskaidrošanu, 
lūgums zvanīt pa telefoniem: 
65603409, 65603403 vai 110.

* * *
•	 VP Latgales reģiona pārval-

des Preiļu iecirkņa informā-
cija par notikumiem Aglonas 
novadā periodā no 1. līdz 18. 
augustam (no www.aglona.lv).

•	 3. augustā Šķeltovas pagastā 
pie kultūras nama 1994. g. dzi-
musi sieviete konstatēja auto-
mašīnas bojājumus.

•	 3. augustā 1984. g. dzimis vī-
rietis atteicās no alkohola ek-
spertīzes noteikšanas organis-
mā. Uzsākts kriminālprocess.

•	 10. augustā 1996. g. dzim. 
jauniete Aglonas pagasta Ag-
lonā nesavaldīja automašīnas 
vadību, kā rezultātā iebrauca 
elektrostabā un no notikuma 
vietas aizbrauca. Automobiļa 
vadītājai sastādīts administratī-
vā pārkāpuma protokols.

•	 14. augustā Aglonas pagastā 
uz ceļa P-62 notika divu au-
tomašīnu sadursme. Bojātas 
automašīnas, cietušo personu 
nav.

•	 15. augustā 1987. g. dzimis 
vīrietis izraisīja ceļu satiksmes 
negadījumu Aglonas pagasta 
Jaunaglonā. Ceļu satiksmes 
negadījumā bojātas automašī-
nas.

•	 15. augustā Šķeltovas pagastā 
notika sadursme starp divām 
automašīnām, kuras vadīja 
1933. g. un 1984. g. dzimuši 
vīrieši.

•	 14. augustā no Šķeltovas pa-
gasta uz Daugavpils reģionālo 
slimnīcu nogādāts 1990. g. dzi-
mis vīrietis, kuram miesas bo-
jājumus bija nodarījuši paziņas. 
Notiek apstākļu pārbaude.

•	 18. augustā Aglonas pagas-
tā  tirdzniecības objektā, pār-
skaitot naudu inkasācijas so-
mās, tika konstatēta 1 EUR 
monēta ar viltojuma pazīmēm. 
Uzsākts kriminālprocess. 

Krimināls, notikumi

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi.  
Pārdodam malku (3 m). 

Tālr. 26677812, 20377801. 

Galvenie darba pienākumi:
•	 plānot un vadīt pagasta ko-

munālās saimniecības daļas 
darbu, 

•	 plānot finanšu līdzekļus un 
kontrolēt izdevumus;

•	 organizēt siltumapgādes, 
ūdensapgādes, kanalizācijas 
novadīšanas, notekūdeņu at-
tīrīšanas un citu pakalpojumu 
nodrošināšanu pagastā;

•	 organizēt pašvaldības valdīju-
mā esošo ēku un tām funkcio-
nāli nepieciešamo zemesga-
balu uzturēšanu kārtībā;

•	 nodrošināt pašvaldības ap-

saimniekošanā esošo namu 
un būvju sanitāro apkopi;

•	 organizēt ūdens un kanalizā-
cijas sistēmas uzturēšanu un 
remontdarbus.

Prasības kandidātiem:
•	 augstākā tehniskā vai atbil-

stoša profesionālā vidējā iz-
glītība,

•	 vēlama darba pieredze tādā 
pašā vai līdzīgā amatā,  

•	 spēja plānot un organizēt 
savu darbu, 

•	 augsta atbildības sajūta, 
•	 vēlme uzņemties iniciatīvu,
•	 prasme strādāt ar mūsdienu 

sakaru un informācijas līdzek-
ļiem,

•	 prasme komunicēt un sadar-
boties ar partneriem, 

•	 valsts valodas prasme vidējā 
(B2) līmenī.
        Pieteikumu – motivāci-

jas vēstuli un CV sūtīt vai ie-
sniegt personīgi līdz 2014.gada 
12.septembrim Krāslavas nova-
da Skaistas pagasta pārvaldē 
Miera ielā 13, Skaistā, Krāsla-
vas novadā, LV 5671; papildu 
ziņas saņemamas  pie vadītā-
jas G.Grišānes vai telefoniski 
65623817, 29461786

            Krāslavas novada Skaistas pagasta pārvalde aicina darbā 
       Komunālās saimniecības daļas vadītāju

Nozaudēts  automašīnas 
numurs HH 8585. 

 atlīdzība garantēta. 
Tālr. 26338822


