
•	 Apritējuši 20 gadi kopš traģiskās katas-
trofas Baltijas jūrā -- pasažieru prāmis 
“Estonia” nogrima 1994. gada 28. sep-
tembrī Baltijas jūrā netālu no Somijas 
piekrastes vētras laikā, aizraujot dzel-
mē 852 cilvēku dzīvības. Kad katastro-
fas vietu sasniedza glābēji, ledainajā 
ūdenī bija izdzīvojuši tikai 137 cilvēki. 
Pasažieru vidū bija 29 Latvijas iedzī-
votāji, no kuriem izglābās tikai seši. 
Starptautiska izmeklēšanas komisija 
1997. gadā konstatēja, ka katastrofu 
izraisījis prāmja atveramā priekšgala 
bojājums.

•	Politiķa popularitāte sociālajos tīklos 
vēl neliecina par tādu pašu iznākumu 
vēlēšanās, uzskata eksperts -- sociālo 
tīklu speciālists Artūrs Mednis.

•	 Atvērtā koda operētājsistēmas “Linux” 
lietotāja saskarnē “Bash” drošības ek-
spertu atklātā nopietnā ievainojamība 
skar arī lielu daļu Latvijas sistēmu, un 
tās novēršanai nepieciešams savlaicīgi 
uzstādīt programmatūras atjaunināju-
mus. Atsevišķi informācijas tehnoloģiju  
drošības eksperti atklāto ievainojamību 
bīstamībā salīdzina ar “Heartbleed”.

•	Vairāki Latvijas jaunieši piedalījušies 
Krievijas rīkotā militārajā nometnē 
“Sojuz”, kas augusta beigās norisinā-
jās Kirgiztānā. Pēc amatpersonu teik-
tā, šādās politiski motivētās nometnēs 
nav aizliegts, tomēr no valstiskā vie-
dokļa tas nav pieņemami.

Vēl ilgus gadus stipriem būt,
Daudz prieka vēl no dzīves gūt.

Un sauli sirdīs saglabāt, 
un dzīvi mīlēt nepārstāt!

Krāslavas novada pašvaldības iestāde 
“Sociālais dienests” sirsnīgi sveic novadā 
dzīvojošos pensionārus SENIORU dienā 

un novēl visiem labu veselību un spēju 
nezaudēt optimismu un dzīves- 
prieku!
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Kompromātu karš rit 

pilnā sparā
Politiķiem uzdod nervi, tiek pielie-
totas visnetīrākās metodes

2.lpp

Skuki - Baikonura - 
 Indra

Ciemos pie Viktora un Svetlanas 
Varpahovskiem

3., 6. lpp

Tikšanās “aci pret aci” 
neizdevās

4.lpp

Plaužus skaita rudenī

Makšķernieku sezonas kopsavil-
kums

4.lpp

Kā arī TV programma, reklā-
mas, sludinājumi un daudz ci-
tas noderīgas un interesantas 
informācijas. 

Katoļu Baznīcā

Oktobris - Rožukroņa 
 mēnesis

1.09. - Sv. Terēze un Bērna 
Jēzus, jaunava un Baznīcas 
doktore.
2.09. - Sv. sargeņģeļi.
4.09. - Sv. Francisks no Asī-
zes, franciskāņu ordeņa dibi-
nātājs.
7.09. - Vs. Jaunava Marija - 
Rožukroņa Karaliene.
15.09. - Sv. Terēze no Jēzus 
(no Avilas), jaunava un Baznī-
cas doktore.
17.09. - Sv. Ignācijs no Antiohi-
jas, bīskaps un moceklis.
18.09. - Sv. evaņģēlista Lūka-
sa svētki.
19.09. - Pasaules Misiju diena.
22.09. - Sv. Jānis Pāvils II, pā-
vests.
28.09. - Sv. apustuļu Sīmaņa 
un Jūdas svētki.

Oktobrī kopā ar Svēto tēvu 
Francisku un visu katoļu Baz-
nīcu lūgsimies “Lai Kungs 
dāvā mieru tiem pasaules 

reģioniem, kurus visvairāk ir    
skāris karš un vardarbība!”

Pareizticīgo Baznīcā
8.09. - Sv. mūks Sergijs, Ra-
donežskas igumens.
9.09. - Apustuļa un evaņģēlis-
ta Jāņa nāves piemiņa.
14.09. - Vs. Dievmātes 
Pokrovs.
18.09. - Sv. Maskavas bīskapu 
Pjotra, Aleksija, Jonas, Filipa 
un Jermogena, Viskrievijas 
brīnumdaru piemiņa.
26.09. - Iverskas Dievmātes 
ikonas piemiņa.

Senpareizticīgo Baznīcā
9.09. - Apustuļa Jāņa Sludinā-
tāja nāves piemiņa.
14.09. - Dievmātes Pokrovs.
No 27.09. - Dimitrija nedēļa.

Evaņģēliski luteriskajā 
Baznīcā

5.09. - Pļaujas svētki.
18.09. - Sv. Lūka - evaņģēlists.
28.09. - Sv. Sīmanis un Sv. 
Jūda - apustuļi.
31.09. - Reformācijas svētki.

Liturģiskais kalendārs oktobrī

•	 “Tas, kas mīl Dievu, nekad ne-
noveco. Viņš sevī nes to, kas 
ir jaunāks par visiem.” (Svētais 
Augustīns)

•	 “Būt vecam ir brīnišķīgi, ja ne-
esi aizmirsis, kas ir mērķis.” 
(Mārtiņš Brūvers)

•	 “Vecums ir visu dzīves pakā-
pienu kronis, tas nes ražu.” 
(Svētais pāvests Jānis Pā-
vils II) 

•	 “Vecumā visvairāk jābaidās no 
slinkuma un padošanās bez-
darbībai” (Cicerons)

•	 “Sirmgalvis nav mirstīgais, kas 
beidz, bet nemirstīgais, kas 
sāk.” (Baunards)

•	 “20 gados katram ir seja, ko 
devis Dievs, 40 gados ir seja, 
ko viņam deva dzīve, 60 gados 
viņam ir seja, ko viņš pelnījis.” 
(Alberts Šveicers)

Atziņas par vecumu
1.oktobris — Starptautiskā 

veco ļaužu diena 

Krāslavas palete 2014: noslēguma akords

Starptautiskā mākslinieku rudens plenēra Krāslavā atvadu foto. Vairāk informācijas lasiet nākamajā “Ezerzemes” numurā.

Grāmatu svētki notikuši

26. septembrī Dagdā norisi-
nājās Dagdas un Krāslavas no-
vada 13. Grāmatu svētki, kurus 
ievadīja grāmatu komercizstāde 
Dagdas tautas nama foajē. Pir-
cēji piedalījās jaunāko grāmatu 

izlozē „Veiksmīgais pircējs”. Grā-
matu svētku atklāšana Dagdas 
tautas nama zālē sākās ar īsu 
muzikālu sveicienu un turpinājās 
ar Latvijas Avīzes publisko dis-
kusiju „Latvju zeme vaļā stāv?”, 

kurā piedalījās septiņi politiķi. 
Svētkus bagātināja vairāki citi pa-
sākumi, kas norisinājās paralēli. 
Par pasākumu lasiet nākamajā 
numurā.

Juris ROGA, autora foto

Alekseja GONČAROVA foto
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Brīnišķīgās Indras rokdarbnieces — Anžela Kuzminska, Regīna Korovacka un Anna Kuzminska. 

I Portrets interjerā

Saņemot aicinājumu vairāk 
piedalīties dažādos projektos, ie-
nāca prātā, ka vajadzētu uzlabot 
sporta laukumus, vietās, kur tre-
nēju savas audzēknes. Un, pirm-
kārt, iedomājos par stadionu pil-
sētas parkā, kur nebija nevienas 
ierīces, kuru varētu izmantot vin-
grošanai un iesildīšanās vingrinā-
jumu izpildīšanai. Tā nonācu pie 
domas uzcelt zviedru sienu, kurai 
vajadzētu būt, kā man liekās, jeb-
kurā kārtīgā sporta laukumā.

 Izveidojām atbalstītāju gru-
pu un uzrakstījām dokumentāci-
ju. Pirmo reizi piedalījāmies šādā 
projektā, un mums uzreiz pavei-
cās! Vieglatlētu grupas projektu 
„Sporta aprīkojuma izveidošana 
pie pilsētas stadiona” atbalstīja. 
Pasūtījām konstrukciju SIA GSK, 

kas mēneša laikā jau bija gatava. 
Jūlijā jau gatavo zviedru sienu at-
veda uz stadionu. Mūsu grupas vī-
rieši palīdzēja izņemt konstrukciju 
un pārnest uz uzstādīšanas vietu. 
Tad uz vietas jau izmērīja vajadzī-
gos attālumus un bedru izmērus, 
lai uzstādītu zviedru sienu stabilā 
stāvoklī. Kamēr vīrieši nodarbojās 
ar zemes darbiem, meitenēm bija 
uzdevums nokrāsot konstrukciju 
(krāsu arī iedeva SIA GSK), ko vi-
ņas veiksmīgi izpildīja. 

Bedres ar uzstādīto kons-
trukciju vajadzēja iebetonēt. Ar 
Sporta skolas papildus finansē-
jumu (betons utml.) tas arī tika 
izpildīts. Uzstādīšanas darbus 
vadīja Sporta skolas saimnie-
cības pārzinis Ivars Liniņš. Pēc 
betonēšanas, kad zeme jau bija 

izlīdzināta, meitenes ar prieku ie-
sēja jaunu zālīti. Paldies, arī SIA 
“Labiekārtošana K” par speciālo 
aprīkojumu darbu veikšanai. 

Tieši mums, vieglatlētu gru-
pai, rezultāts bija ilgi gaidīts, un 
uzreiz pirmajos treniņos septem-
brī tika izmantots treniņu pro-
cesā. Zviedru siena patika arī 
jaunāko grupu sportistiem, visi 
uzreiz pamēģināja pastiepties, 
vai pakarāties. Cerams, ka aktī-
vā dzīvesveida piekritēji, kuriem 
patīk parkā paskriet, arī izmantos 
trenažieri roku, preses, muguras 
vai kāju muskuļu nostiprināšanai. 
Septembrī – oktobrī jau plānots 
konstrukciju izmantot Veselības 
nedēļas ietvaros. 

Projekta koordinatore 
Inese UMBRAŠKO

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”

Līdz LR Saeimas vēlēšanām 
Latvijā atlikušas vairs tikai dažas 
dienas, politiķiem jau uzdod ner-
vi, tiek pielietotas visnetīrākās 
„melnā piāra” metodes. Labi, ka 
palika pavisam maz laika. 

Sākumā priekšvēlēšanu 
kampaņa likās salīdzinoši gar-
laicīga. Vadošās partijas izvēlē-
jušās jau nostaigāto ceļu, jaunu 
politisko līderu bija maz, reklā-
ma  - pilnīgi tradicionāla. Bet līdz 
ar balsošanas dienas tuvošanos 
masu informācijas līdzekļos pa-
rādījās īsti kompromāta paraugi. 

Analizējot priekšvēlēšanu 
kampaņu, var teikt, kas visvai-
rāk dabūja ciest Ingunas Sud-
rabas partija „No sirds Latvijai”, 
kura, kā zināms, ir valdošo spē-
ku galvenais konkurents cīņā 
par latviešu vēlētāju simpātijām. 
Sākumā Sudrabu vainoja sadar-
bībā ar prokrieviskiem aģentiem, 
pēc tam no viņas aizgāja vairāki 
līdzgaitnieki, tad sākās sarunas 
par apšaubāmiem finansējuma 
avotiem. Beidzot kāds anonīms 
lietotājs ievietojis internetā video 
ar nosaukumu „Valsts kontroliere 
dodas uz Krieviju”. 

Sliktas kvalitātes videoierak-
stā redzams, kā lidostas terito-
rijā cilvēku grupa iekāpj privātā 
lidmašīnā. Kā apgalvo TV3 rai-
dījums „Nekā personīgā”, pirms 
dažiem gadiem toreizējā Valsts 
kontroles vadītāja kopā ar Alek-

sandru Rogožinu, kura dēls izrai-
dīts no Latvijas par spiegošanu 
Krievijas labā, privātā lidmašīnā 
lidojusi uz Maskavu. Video pa-
tiešām ir sieviete leoparda ādas 
kažokā, šī kundze nedaudz atgā-
dina Sudrabu, bet viņas seja nav 
redzama. Taču raidījumā tika pre-
zentēts nedaudz uzlabots video-  
materiāls, kurā „dāma kažokā” 
patiešām ļoti atgādina bijušo 
Valsts kontrolieri. 

Nepagāja ne dažas dienas, 
kad publicists un žurnālists Lato 
Lapsa paziņojis, ka TV3 žurnālis-
ti, iespējams, falsificējuši „uzlabo-
to” video vai viņiem esot ieraksta 
oriģināls, ko varētu saņemt tikai 
no specdienestiem. Visā šajā jez-
gā tomēr nav skaidrs, vai Sudra-
ba tiešām devās uz Maskavu ar 
privāto lidmašīnu, un, ja tā ir tais-
nība, tad ar kādu mērķi. 

Daudzi novērotāji uzskata, 
ka šis videomateriāls ir labākā 
dāvana Sudrabai no galvena-
jiem konkurentiem – partijas 
„Vienotība”. Un atbildes reakcija 
sekoja ļoti ātri. Cits anonīms por-
tāla „Youtube” lietotājs ievietojis 
kompromātu par Ministru prezi-
dentes Laimdotas Straujumas 
preses sekretāri Džeinu Tamuļe-
viču, kura ir ļoti tuva galvenajai 
valdošajai partijai. Video sākums 
atgādina partijas „Vienotība” 
reklāmas rullīti. Taču otrā daļa ir 
Tamuļevičas intervijas fragments 

pornofilmu režisora Pjēra Vud-
mena rīkotajā modeļu kastingā. 
Spriežot pēc tā, kādreiz Laimdo-
tas Straujumas „labā roka” grasī-
jās piedalīties pornofilmā. 

„Džeina diemžēl nerunā an-
gliski. Viņa mums nederēs par 
izglītības ministri. Bet mēs viņai 
piedāvāsim sporta ministres pos-
teni! Skatieties nākamajā sērijā! 
Un 4. oktobrī izdariet gudru izvēli 
- balsojiet par Straujumu, Džeinu, 
Āboltiņu, Zaķi un „Vienotību!”” – 
dzēlīgi uzsver parodijklipa autori. 
„Upura” komentārs bija īss: „Vē-
lēšanās nekandidēju, nevienas 
politiskas partijas biedrs neesmu, 
līdz ar to nav izprotama šī video 
jēga “.

„Vienotība” pirms vēlēšanām 
saņēma arī nopietnāku sitienu. 
Kāds atklāja masu informācijas 
līdzekļiem informāciju par to, ka 
šī gada augustā ekspremjers 
Valdis Dombrovskis, „Vienotības” 
Saeimas frakcijas līderis Dzintars 
Zaķis un aizsardzības ministrs 
Raimonds Vējonis slepeni devu-
šies atpūtas braucienā uz Gruzi-
ju. Turklāt nevis vienkārši tāpat, 
bet gan kopā ar Valdi Siksni, ASV 
investīciju fonda „Ripplewood 
Holdings” oficiālo pārstāvi, un 
tieši šim fondam valdība grasās 
pārdot banku „Citadele”. Divas 
dienas pirms šīs raibās kompāni-
jas lidojuma uz Gruziju, 29.jūlijā, 
valdība lielā steigā, aiz slēgtām 

durvīm nolēma piedāvāt „Cita-
deles” akcijas ekskluzīvi vienam 
pircējam - ASV fondam „Rip-
plewood Holdings”, kaut gan bija 
arī citi pretendenti. 

„Vienotība” reaģēja nekavē-
joties. Īpaši sasauktajā Saeimas 
Ētikas komisijas sēdē, tās vadī-
tājs Didzis Šēnbergs paziņoja, ka 
pagaidām nav pamata uzskatīt, 
ka kaut kas ir pārkāpts, jo politiķi 
visus izdevumus par lidojumu uz 
Gruziju ir apmaksājuši paši, bet 
vēsts par Gruziju ir konkurentu 
partijas „Saskaņa” apmaksāta 
priekšvēlēšanu kampaņa. „Sa-
skaņas” līderis Nils Ušakovs šo 
paziņojumu ir komentējis šādi: 
„Šķiet, ka „Vienotības” ētikas spe-
ciālists lieto smagas narkotikas, 
kas izsauc ne mazāk smagas 
halucinācijas. Es pat nezinu, kā 
tāds Didzis Šēnbergs izskatās.”

Kurš no mūsu politiķiem lieto 
šīs smagās narkotikas – tas vēl ir 
liels jautājums. Taču, acīmredzot, 
daudzi no viņiem patiešām dzīvo 
savā unikālajā pasaulē, kas nav 
pieejama vienkāršiem mietpilso-
ņiem ar viņu sīkajām problēmām 
– dārgiem medicīnas pakalpoju-
miem, zemām pensijām, bezdar-
bu. Kas attiecas uz kompromātu, 
tad bez tā neiztiek nevienas vē-
lēšanas. Ja godīgi, visi šie dubļi 
negatīvi ietekmē mūsu vēlēšanos 
iet un balsot, taču ir nepiecie-
šams izdarīt savu izvēli. Labāk 
pašam izvēlēties mazāko ļaunu-
mu, nekā atļaut citiem cilvēkiem 
visu izlemt mūsu vietā.

Viktors ŪDRIŠS

Kompromātu karš rit pilnā sparā
Politiķiem uzdod nervi, tiek pielietotas visnetīrākās metodes

Veikalu tīkls „Maxima” jau 
devīto gadu pēc kārtas izslu-
dina gadskārtējo pieteikšanos 
„Latvijas lielākā ķirbja čem-
pionātam”, kurā piedalīties 
aicināts ikviens Latvijas iedzī-
votājs, kura dārziņā šosezon 
izaudzis ražena izmēra ķirbis. 
Pieteikties čempionātam ie-
spējams līdz 16.oktobrim. 

Šogad čempionāts notiks 
23. oktobrī ierastajā vietā - Rīgas 
Zooloģiskajā dārzā – kur ikviens 
varēs noskaidrot, vai iepriekšējā 
gada rekords - dagdānietes In-
nas Kozlovskas izaudzētais 214 
kilogramus smagais ķirbis – tiks 
pārspēts vai nē.

Lai piedalītos konkursā, 
dalībniekiem jānomēra sava 
ķirbja apkārtmērs gan hori-
zontāli, gan vertikāli. Šie dati 
kopā ar ķirbja atrašanās vietu 
un savu tālruņa numuru jādara 
zināmi, zvanot pa bezmaksas 
tālruni 80002020 (katru dienu 
no plkst. 8.00 līdz 22.00) vai 
rakstot uz e-pasta adresi info@
maxima.lv ar norādi „Pietei-
kums konkursam „Latvijas lie-
lākā ķirbja čempionāts””.

Pieteikties iespējams arī 
„Maxima” mājaslapas www.maxi-
ma.lv sadaļā Jaunumi. Par kvalifi-
cēšanos finālam katrs dalībnieks 
tiks informēts personīgi.

„Latvijas lielākā ķirbja 
čempionāts”

Svariņu Tautas nams visos 
laikos bija kolektīviem ba-
gāts, taču tā sagadījās, ka 
pēdējos trīs, varbūt pat čet-
rus gadus šeit nebija nevie-
na jauniešu kolektīva. Šova-
sar šāds kolektīvs ir dzimis, 
tiesa, tam pagaidām nav no-
saukuma, toties 15 līdz 18 
gadus veciem jauniešiem 
ir liela vēlme pārsteigt ska-
tītājus ar kaut ko jaunu un 
nebijušu. 

“Viss sākās ar to, ka vaja-
dzēja gatavoties Dagdas novada 
piecu gadu jubilejai,” stāsta Tau-
tas nama vadītāja Erna Šļahota, 
kura nespēj apvaldīt prieku par 
saviem jauniešiem. “Jubilejas pa-
sākumu plānā tika iekļauti koru 
kari, kuros gribējās piedalīties. 
Vispirms pierunāju vienu mūsu 
pagasta jaunieti, lai viņš padzie-
dātu solo, bet tad kopā izdomā-
jām uzaicināt palīgā arī pagasta 
meitenes, lai koru karos varam 
uzstāties ar pilnvērtīgu kolektī-
vu. Sākās kopīgi mēģinājumi, un 
pirmoreiz kolektīvs ar vēl zaļu 
repertuāru uzstājās Jaundomes 
muižas svētkos. Drīz kļuva zi-
nāms, ka cūku mēra dēļ novada 
svētki nenotiks, taču jaunieši tur-
pina mēģinājumus un apgūst lat-
viešu tautas dziesmas. Meitenes 
arī dejo stilizētas latviešu tautas 
dejas. Es vēl baidījos, ka jaunie-
ši izdomās kaut ko no modernā 
mūsdienu repertuāra un es ne-
varēšu viņiem nopietni palīdzēt, 
bet viņi it kā nojauta par manām 
bažām. Kamēr biju atvaļinājumā, 
sašuvu kolektīvam tērpus, pa-
gasta pārvalde sponsorēja kurpju 
iegādi. Man ir milzīgs prieks, ka 
Svariņu tautas namā atkal ir jau-
niešu kolektīvs, kurš alkst kāpt 
uz skatuves un iepriecināt ie-
dzīvotājus. Mēs uzstāsimies jau 
pirmajos svētkos, kurus tiks ļauts 
svinēt un, domāju, ka jaunieši 
līdz tam izdomās nosaukumu sa-
vam kolektīvam. Svariņi pamatā 
ir krievvalodīgs pagasts, jaunieši 
izvēlējušies dziedāt latviski un arī 
tas priecē, ka viņi to spēj un ka 
mūsu cilvēki no skatuves dzirdēs 
latviešu valodu. “

Gribētos, lai jaunais kolek-
tīvs pastāvētu ilgāku laiku, bet 
Erna ir priecīga arī par to, ka 
pagasta jaunieši vispār izrādīja 
šādu vēlmi nodibināt amatierko-
lektīvu. Pēdējos trīs četrus gadus 
Svariņu jaunieši ir atbalstījuši 
Ernu, uzstājoties dažādos pasā-
kumos, bet viņi nebija apvienoju-
šies kolektīvā. 

Juris ROGA

Prieks par 
jauniešiem

Alekseja GONČAROVA foto
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Nesen atkal tikos ar Janu, 
un viņš personīgi parādīja žur-
nālistam citus eksponātus, kurus 
ģimene atvēlēja muzejam. Jautā-
siet, kāpēc viņi to dara? Atbilde ir 
vienkārša – tā ir iekšēja nepiecie-
šamība ļaut arī citiem cilvēkiem, 
it sevišķi jaunākajai paaudzei re-
dzēt tās mantas, kuras bija taga-
dējo pensionāru jaunības dienu 
ikdiena, varbūt pat liela vērtība. 
Lai atcerētos vai parādītu, kā 
savulaik cilvēki dzīvojuši, kādas 
mantas bija visapkārt, kā viss 
progresēja un attīstījās. Tie pa-
tiesi ir aizraujoši eksponāti, kas 
aizved pie konkrētiem cilvēkiem 
ar interesantiem dzīvesstāstiem. 

Senie lina apstrādes darbarī-
ki palīdz labāk izprast to, kā zem-
nieks linam klanījās desmitiem 
reižu, līdz tas pārvērtās audumā. 
Darbs bija smags, bet tamdēļ 
mūsu senči bija fiziski ļoti spēcī-
gi. Jans demonstrē trepalku-če-
salku, ar kuru strādājuši vectē-
vi: “Manējie vecvecāki dzīvoja 
daudzmaz turīgi, tāpēc ka daudz 
un smagi strādāja. Atceros, no 

rīta agri, kad mēs bērni vēl gulē-
jām, pie loga klauvēja nabadzībā 
dzīvojošie un lūdza vismaz kaut 
kādu darbu par vēdera tiesu. Lūk, 
cik smagi klājās tiem, kuri nemā-
cēja atrast savu vietu dzīvē!” 

Nākamais eksponāts – VEF 
rūpnīcas radiouztvērējs “Rap-
sodija“ un tam arī ir sava inte-
resanta vēsture. Izrādās šis ra-
diouztvērējs ir radinieku dāvana 
Janam un Ņinai Stankevičiem 
kāzu dienā 1969. gada sākumā. 
Aparāts ir darba kārtībā, vienīgi 
šodien Latvijā neviens neraida šī 
radiouztvērēja viļņu skalas diapa-
zonā, taču vinila plašu atskaņo-
tājs strādā šobaltdien. Tai laikā tā 
bija ļoti lepna un dāsna dāvana, 
vai nebija žēl atdot muzejam?

“Nē, jo šeit šī manta turpina 
savu dzīvi,” atbild Jans. “Mēs ar 
sievu atnākam apskatīties citus 
eksponātus un pie viena arī prie-
cājamies par savu radiouztvērēju. 
Atbrauc radi, ienāk muzejā – “O, 
atpazīstam šo “Rapsodiju“. Bet 
mājās mums tā būtu nolikta kādā 
stūrī un viss. Bet šeit to apskata 

daudzi cilvēki, paka-
vējas savās atmiņās. 
Citi bildē, bija pat jau-
tājuši, vai šim ekspo-
nātam nav apraksts. 
Nav, jo mums tas 
nebija svarīgi, mums 
svarīgi, ka cilvēki var 
to apskatīties.”

Arī radiouztvērējs 
“Selga” ir Jana dāva-
na muzejam. To viņš 
saņēma par labu dar-
bu no sovhoza “Vos-
hod” šofera dienā. 
Ieliec baterijas, un radio atdzī-
vosies, tikai atkal bēda – Latvijā 
šajos viļņos vairs neraida. 

Atsevišķs stāsts ir par diviem 
fotoaparātiem, kurus ģimene 
arī atnesa muzejam. Leģendā-
ro “Smena 8M” Jans iegādājas 
jaunībā, 60. gadu sākumā, kad 
sāka strādāt, un fotografēja ar to 
ilgus gadus, arī dienestā armijā, 
kur sabildējis valdības lepnās au-
tomašīnas “ZIL” un “Čaika”. Pēc 
viņa vārdiem, bildes sanāca vien-
kārši lieliskas. Savukārt otrs foto-
aparāts “FED” pieder Jana dzī-
vesbiedrei Ņinai — sibīrietei, kura 
savulaik ar vidusskolas atestātu 
kabatā devās uz Daugavpils Pe-
dagoģisko institūtu, kur studēja 
filoloģiju. Viņas tēvs bija militā-
rists, dienēja Sibīrijā, Petrovska 
- Zabaikaļskā, un šo fotoaparātu 
atdeva meitai, kura iesāka bildēt  
un aizrāvās ar fotogrāfiju. Iedo-
mājieties, kādu ceļa gabalu mē-
rojis šis fotoaparāts uz Latviju, uz 

Svariņiem! Domāju, ka šajā brīdī 
noteikti kāds jau ieinteresēti pēta 
Sibīrijas karti… Savulaik Jans ie-
gādājās sev spoguļkameru “Zenit 
3M”, bet tā nav saglabājusies.

“Bērni savulaik to izjauca 
detaļās, viņiem bija interesanti 
paskatīties, kā spogulis lēkā, kā 
aparāts uzbūvēts,“ turpina Jans. 
“Ja aparāts būtu saglabājies, es 
to arī būtu atdevi muzejam. Do-
māju, ka tuvākā laikā uzdāvināšu 
savu ciparu fotoaparātu, jo dzīvē 
vis iet uz priekšu un tagad bildēju 
ar telefonā iebūvētu fotokameru. 
Kā ģimenes albuma vajadzībām 
kvalitāte ir pietiekoša un ļoti ērti 
ir tas, ka uzņemtās bildes uzreiz 
var pārsūtīt uzglabāt mākonī – 
Drobox. Lūk, nesen mūsu med-
niekus sabildēju. Reiz, braucot 
uz Dagdu, pamanīju mežacūkas 
ceļa malā, uzreiz izvilku telefonu 
un sabildēju. Cenšos neatpalikt 
no jaunās paaudzes, cenšos iet 
kopsolī ar laiku.”

Juris ROGA
Autora foto

Atmiņu vāceles saturs
Svariņu pagasta tautas nama novadpētniecības istaba pil-
dās ar eksponātiem, pateicoties atsaucīgiem vietējiem ie-
dzīvotājiem. Ne mazu ieguldījumu novadpētniekiem devuši 
dzīvesbiedri Jans un Ņina Stankeviči, ar kuriem savus la-
sītājus iepazīstinājām pirms vairākiem gadiem. Muzejā ar-
vien apskatāma liela padomju laika monētu kolekcija, starp 
kurām ir arī dažas naudaszīmes, ko Jans bija krājis ilgus 
gadus un beidzot ziedoja novadpētniekiem. 

“Mana dzimtene ir Robež-
nieku pagasta Skuki,” stāsta Vik-
tors. “Bijām četri brāļi – Pjotrs un 
Eduards jau miruši, 1948. gadā 
mammai piedzimām mēs — dvī-
ņi Vladislavs un es – jaunākais 
no visiem. Vladislavs šobrīd dzī-
vo Rīgā, bet es izbraukājis pla-
šo Krieviju, galu galā atgriezos 
dzimtenē, taču vairs ne viens, bet 
ar savu jauno ģimeni.”

Brāļu pirmā skola bija Robež-
niekos, kurp bija jāmēro aptuveni 
četri kilometri. Abi reizē pabeidza 
pamatskolas 8 klases, Vladislavs 
turpināja mācības vidusskolā In-
drā, bet Viktors sākumā pastrā-
dāja kolhozā, bet tad devās uz 
Zilupes arodskolu mācīties par 
elektromontieri. Tagad domā, ka 
profesiju izvēlējies vecākā brāļa 
ietekmē, kurš pēc dienesta armijā 
arī mācījās Zilupē un kādu laiku 
strādāja tur par meistaru. Ieguvis 
profesiju – 3. kategorijas elektro-
montieris — mans sarunbiedrs 
iekārtojās darbā Daugavpilī, kur 
nodarbojās ar ielu apgaismoju-
mu: mainīja izdegušās un sasis-
tās spuldzes, laboja automātiku, 
veica montāžas un citus darbus. 
Elektriķu rīcībā bija pacēlājs, bet 
lielākoties nācās vilkt kājās spe-
ciālus apavus ar “nagi” un pašiem 

rāpties stabos. Viktors neatceras, 
ka viņam darbā būtu gadījušies 
kādi piedzīvojumi. Bailes no 
augstuma nejuta, turklāt tai lai-
kā netiktu pielaists pie darba, ja 
medicīnas komisija atklātu kādu 
problēmu. Protams, pa visiem 
darba gadiem neiztika bez strā-
vas triecieniem, bet, pieredzei 
krājoties, tas gadījās ļoti reti. 

No Daugavpils Viktors pār-
cēlās uz Krāslavu, kur tika iz-
veidota komjauniešu brigāde, 
kuru vadīja vecākais brigadieris 
ar lielu pieredzi. Brigāde būvēja 
elektrolīnijas galvenokārt pilsē-
tā, veica dažādus ekspluatācijas 
darbus. Viktors saka: “Abās dar-
bavietās bija interesanti, nevaru 
izcelt vienu vai otru!”

Pēc neilga laika Viktoru ie-
sauca dienēt armijā, nosūtīja uz 
Baikonuras kosmodromu Ka-
zahstānas teritorijā, kuru šobalt-
dien izmanto Krievija nesējraķešu 
palaišanai un kas ir pasaulē ve-
cākais un lielākais kosmodroms. 
Dienesta gadi aizritēja Baikonu-
ras sakaru mezglā, pēc dienesta 
Viktors nolēma palikt Baikonurā 
civilajā dienestā (voļnonajemni-
je).

Viktors: “Tā ir slēgta pilsēti-
ņa, kurš katrs tur netika. Es saņē-

mu tiem laikiem ļoti labu algu, jo 
maksāja par visu ko – par darbu, 
par slepenību, par citām lietām. 
Man nenācās pastaigāties pa 
platformu, uz kuras uzstāda kos-
mosa kuģi, bet starta vietā biju ne 
reizi vien un tieši blakus platfor-
mai. Tai laikā man viss bija inte-
resanti, prieku sagādāja arī au-
tomašīna MAZ-503, civilajā tādu 
vēl nebija, bet es tajos gados jau 
to stūrēju. Vēl obligātā dienesta 
laikā satiku savu izredzēto — 
meiteni Svetlanu, apprecējāmies, 
piedzima meitiņa…”

Jautāsiet, kāds spēks jau-
najai ģimeni lika pamest visu un 
pārcelties uz Latviju? Izrādās tajā 
liela loma ir Viktora dzīvesbiedrei, 
kura, starp citu, tā arī nekad ne-
bija aizbraukusi līdz raķešu starta 
vietai, neskatoties uz to, ka vīrs 
ar automašīnu turp pieveda da-
žādus materiālus.

“Esmu no Orenburgas ap-
gabala, pilsētas Orska – varbūt 
kāds vēl atceras ledusskapjus ar 
šādu nosaukumu,” turpina Svet-
lana. “Jā, tos ražoja manā pilsētā. 
Ar Viktoru iepazinos Baikonurā, 
strādāju tur veikalā. Apprecējā-
mies, mums ierādīja dzīvokli Ļe-
ņinskā, kādus 34 kilometrus no 
raķešu palaišanas vietas. Starp 
citu, raķešu startu varējām tikai 
dzirdēt, ja starts bija dienā, tad 
varēja redzēt arī nelielu dūmu 
mākonīti tālumā un viss. Iedo-
mājieties, ja Krāslavā startētu 
raķete, ko mēs Indrā redzētu? Tā 
arī tur. Televīzijā kosmiskā kuģa 
starts ir daudz iespaidīgāks. Dzī-

voklis, kurā mēs iekārtojāmies, 
atgādināja barakas, lai gan bija 
ne slikta virtuve, duša, tualete, 
karstais un aukstais ūdens. Bet 
es esmu dzimusi pilsētniece un 
man ļoti tur nepatika. Izeju no 
dzīvokļa, kur vien skats sniedzas 
— stepe! Pavasarī pavisam traki 
— visapkārt tikai sarkanas tulpes 
un nekā cita! 

Piedzima meita Natālija. 
Vīramāte katrā vēstulē mums 
rakstīja, ka ir noilgojusies pēc 
dēla, kuru nav redzējusi kopš 

viņš aizgāja dienēt, ka grib satik-
ties ar vedeklu, ka vēlas redzēt 
mazmeitiņu. Tad es uzstāju, ka 
mums ir jābrauc ciemos. No-
vembra beigās atbraucām, bet 
jau 1. decembrī Viktoru paņēma 
darbā, un līdz pašai pensijai viņš 
nostrādāja vienā darba vietā. In-
drā blakus šai mājai bija elektriķu 
bāze, kas funkcionēja līdz kādam 
2003.-2004. gadam.”

Sākumā jaunā ģimene ap-
metās pie vecākiem Skukos — 
galu galā lēmums par palikšanu 

bija spontāns, neplānots. Kad 
pabeidza elektriķiem paredzētās 
mājas būvniecību, Viktora ģime-
nei tajā piešķīra divistabu dzīvok-
li, kurā abi mīt šobaltdien. Turklāt 
kopā ar citiem iemītniekiem arī 
daudz dara, lai māja būtu viena 
no skaistākajām daudzdzīvokļu 
ēkām Indrā. Laika gaitā Svetlana 
iemācījās rūpēties par sivēniem 
un gotiņām, saimniecību ģimene 
turēja līdz pēdējai iespējai. Cūkas 
likvidēja pirms sešiem gadiem, jo 
Svetlana saslima un tika veikta 
sarežģīta operācija kājai. Tagad 
kūtiņā ir tikai vistas, arī suns un 
kaķis. Vēl ir mazdārziņš, ir mežs 
un zeme, ko izīrē. 

“Man Latvijā iepatikās uz-
reiz,” apgalvo Svetlana. “Izeju no 
mājas – mežs visapkārt. Mani tas 
ļoti pārsteidza un sajūsmināja – 
mežu es agrāk neredzēju. Sacīju 
vīram — paliekam. Mums jau arī 
nebija lielas izvēles — vai nu pie 
manis uz dzimteni, vai — šeit. Tā 
kā mums apsolīja dzīvokli — pa-
likām. Atbraucām, meitiņai bija 

pieci mēneši, ienācām dzīvoklī — 
viņai apritēja 11 mēneši. Latvijā 
nodzīvoju jau 44 gadus, nekad 
neesmu nožēlojusi šo lēmumu. 
Strādāju par pārdevēju Indras 
veikalos, citas profesijas man 
nav bijis. Bet izmācījos savulaik 
par vīriešu kostīmu šuvēju, taču 
šajā profesijā nekad nestrādāju. 
Tā lieti noderēja, kad bērni bija 
mazi — šuvu viņiem apģērbu, la-
boju. Tajos gados veikalu plaukti 
bija burtiski izslaucīti, neko neva-
rēja nopirkt.”

Turpinājums 6.lpp.

Dzīvesbiedri šodien

Skuki – Baikonura – Indra 
Indrieši Viktors un Svetlana Varpahovski 1992. gada martā 
pie vīra izdeva meitu, aprīlī apprecināja dēlu un kopš tā lai-
ka pensionāri dzīvo vieni. “Ezerzemes” dzīvesstāstu rubri-
kai viņus ieteica vietējie iedzīvotāji, akcentējot, ka Viktors 
arī pensijā nekad neatteiks padomu un palīdzību jebkādos 
darbos, arī Svetlana turpina aktīvu dzīvesveidu, rūpējas 
par puķu dobēm pie mājas, ir tautas nama amatierkolektīva 
dalībniece. Izrādās Viktors ir vietējais, bet Svetlanas dzim-
tene ir tālā Orska (Krievija). Kā tad viņi satikās un izveidoja 
ģimeni? Par visu pēc kārtas. 

Bērni 1982. gadā

Svarīgi jau no mazām dienām ie-
vadīt bērnus dzejas pasaulē. Ar dzejas 
palīdzību bērns pilnveido savu valodu, 
gūst pozitīvas emocijas, tā palīdz bēr-
nam parastajā saskatīt neparasto.

18.septembrī PII „Pienenīte” no-
tika ikgadējās Dzejas dienas. Tās bija 
veltītas dzejniekam un tulkotājam Leo-
nam Briedim, kuram šogad būs 65 gadu 
jubileja. 

Iestādes estrādē bērnus sagaidīja   
ziņkārīgā žagata un gudrā pūce. Žaga-
tiņai gribējās zināt, par ko būs bērnu 
sagatavotie dzejoļi. Gudrā pūce aicināja  
dalībniekus uz skatuvi. Liels bija žaga-
tiņas pārsteigums par to, ka dzejnieks 
uzrakstījis tik skaistu dzejoli par dadzi. 
Bērni izjusti deklamēja dzejoļus gan par 
dzīvniekiem, gan par saulīti un galdu, 
kuram ir tikai 2 kājas. Pēc tam, kad pir-
mos dalībniekus no skatuves pavadīja 
skatītāju skaļie aplausi, visi saprata, ka 
nav jābaidās. Bērni tā deklamēja dzejo-
ļus, ka ik pa brīdim no skatītāju vietām 
atskanēja saucieni „bravo”. Starp skatī-
tājiem bija arī bērnu vecāki.

Dzejas dienu pasākuma nobeigu-
mā dalībniekus uzrunāja Krāslavas NCB 
bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre 
Valentīna Panteļejeva, kura pateicās vi-
siem par lielo darbu, ko viņi ieguldīja, lai 
organizētu   šo  aizraujošo pasākumu. 
Bibliotekāre pastāstīja par jaunākajām 
grāmatām, kas pašlaik ir bibliotēkā,  un 
uzaicināja sagatavošanas grupas bērnus 
piedalīties lasīšanas veicināšanas prog-
rammas „ Bērnu un jauniešu žūrijā”.
Krāslavas PII „Pienenīte” skolotāja 

Inese LEONOVIČA

Dzejas dienas 
PII „ Pienenīte”
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Uz tradicionālo rudens tikša-
nos ar Krāslavas novada domes 
atbildīgajiem darbiniekiem pagā-
jušajā trešdienā atnāca tikai daži 
Berendejevkas mikrorajona ie-
dzīvotāji – 15 aktīvisti. Šie cilvēki 
sagatavoja pašvaldības pārstāv-
jiem konkrētus jautājumus. Tikai 
izrādījās, ka nav kam tos uzdot. 
Klātesošos uzrunāja p/a „Labie-
kārtošana K” direktors Ēvalds 
Cauņa un tikšanās vadītājs - Krā-
slavas novada pensionāru bied-
rības valdes priekšsēdētājs Ed-
munds Gekišs.

Ir jāsaka, ka Cauņas kungs 
turējās kā brašs vīrs, mēģinot 
sniegt atbildes pat uz tiem jau-
tājumiem, kuri bija saistīti ar citu 
atbildīgo personu darbības sfē-
ru. Spriežot pēc šīs rīcības, viņš 
ir pieradis cienīt cilvēkus, un tas 
kārtējo reizi izpaudās arī tikšanās 
laikā Berendejevkā. Atzīšos, ka 
līdz galam nesapratu – vai no-
pietni vai pa jokam Berendejev-
kas iedzīvotāji piedāvāja Edmun-
dam Gekišam iekļaut „protokolā” 
priekšlikumu un vērsties pie no-
vada domes vadības ar lūgumu 
- izteikt pateicību p/a „Labiekār-
tošana K” vadītājam sakarā ar 
viņa nenogurstošajām rūpēm par 
cilvēkiem. Viņi atzinās, ka ar sa-
vām problēmām galvenokārt iet 
pie Ēvalda Cauņas. 

Ne viss iet tik gludi kā gri-
bētos - Cauņas kungs atbildēja 
pieticīgi. Ir jāņem vērā tas fakts, 
ka darbu apjomi p/a „Labiekārto-

šana K”  ir lieli. Palīdzība ir nepie-
ciešama ne tikai pilsētai, bet arī 
pagastiem, kas ietilpst Krāslavas 
novadā. Tāpēc, lai atrisinātu vi-
sas radušās problēmas, dažreiz 
nepietiek tehnikas un darba roku.

Berendejevkas iedzīvotāji 
uzsvēra, ka nebūtu slikti pabeigt 
ietvju remontu Skaistas ielā, jo 
nav ierīkotas normālas piebrauk-
tuves pie dažām mājām un to 
pagalmiem. Vēl 2013.gada jūnijā 
domē tika iesniegta vēstule ar pa-
rakstiem par nepieciešamību no-
asfaltēt Strautu ielu, bet atbildes 
joprojām nav. Ielas uzbēršanas 
darbi tika paveikti, bet izpildītā 
darba kvalitāte izraisīja iedzīvotā-
ju pārmetumus. Ūdens pēc lietus-
gāzēm, kā pastāstīja tikšanās da-
lībnieki, paliek uz ceļa, jo notece 
lietus ūdenim ierīkota nepareizi. 
Strautu ielas stāvoklis īpaši ne-
apmierina ģimenes, kurām bērni 
pa to dodas uz skolu.

Tika uzdoti arī citi jautājumi. 
Tas, ka novada dome rada iespē-
ju nodrošināt bezmaksas pusdie-
nas 4.-6. klašu skolēniem, ir ap-
sveicami. Bet vai šis pieņemtais 
lēmums šķiet taisnīgs arī citiem 
vecākiem - nodokļu maksātā-
jiem? Vai tad 8., 9. un citu klašu 
audzēkņi grib ēst mazāk? „Lai 
dome piešķir dotāciju pusdienām 
50 % apmērā visiem vecāko kla-
šu skolēniem! Lūk, tāda pieeja 
būtu pareiza un godīga,” piebilda 
kāda no klātesošajām mammām.

Kāpēc ir jāmaksā par bērnu-
dārzu pat tajās dienās, kad bērns 
slimo un atrodas mājās? Iespē-
jams, tas vienkāršo grāmatvedī-
bas darbu, taču mazuļu vecākiem 
sagādā nepatīkamas emocijas.

Kā saka, ne no maizes vien 
cilvēks dzīvo, un pat vecāka ga-
dagājuma krāslavieši neatsakās 
piedalīties pilsētas sabiedriskajā 
dzīvē. Berendejevkas iedzīvotāji 
pārliecināti, ka ar cilvēkiem izrī-
kojas nekorekti, kad Līgo svētku 
svinēšanu pārceļ uz citu dienu. 
Vai, piemēram, nenodrošina ie-
spēju nobalsot par kādu personu, 
kas pretendē uz apbalvojumu 
„Gada cilvēks” tāpēc, ka dators 
un internets nav pieejami visiem. 

Tikšanās ar  Krāslavas nova-
da domes atbildīgajiem darbinie-
kiem notikušas Priedainē, Augus-
ta un Aronsona ielu mikrorajonā. 

Jautājumi, kas ir aktuāli iedzīvo-
tājiem, skanēja jau ne pirmo reizi. 
Augustovkas iedzīvotāji ar nepa-
cietību gaida autobusu pieturu. 
Un vairs nezina, kā nosargāt no 
tālbraucēju mašīnu izplūdes gā-
zēm savus sakņu dārzus. 

Aronsona ielas iedzīvotāji 
pieprasa, lai mikrorajonā būtu 
bankomāts un aptieka, un uzska-
ta, ka vietējai varai ir jācenšas 
atrisināt šo problēmu. Daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Nr. 18 
iedzīvotāji sapņo par to, lai viņu 
pagalmā kādreiz ierīkotu vietu, 
kur varētu žāvēt veļu. „Aerodro-
ma” rajons pagaidām, par laimi, 
nekļūst tukšāks. Taču dažos ceļu 
posmos un māju pagalmos gan 
autoīpašniekiem, gan gājējiem 
ļoti traucē bedres. Kāpēc neviens 
nesteidzas ķerties pie to likvidē-
šanas?

Mūsu pilsētas iedzīvotāji, 
protams, neizliekas neredzam to, 
ka ir daudz labu darbu, kas jau 
tika paveikti un pašreiz tiek darīti 
Krāslavas labiekārtošanas jomā. 
Un saprot, ka daudzu ikdienas 
jautājumu risināšana bieži kavē-
jas finansējuma trūkuma dēļ. Cil-
vēki gribētu turpināt šīs tradicio-
nālās tikšanās ar amatpersonām. 
Un gribētu saņemt informāciju, kas 
viņiem ir svarīga, tieši no pirm- 
avota. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Tikšanās „aci pret aci” 
neizdevās

Pirms nedēļas pulksten 5.29 
visā Latvijā iestājās astronomis-
kais rudens — pirmās nakts sal-
nas un niknas vēja brāzmas. Ātri 
paskrēja garām vasara, pie kuras 
droši vien varētu pieskaitīt arī trīs 
septembra nedēļas. Turpmāk līdz 
ziemas saulgriežiem dienas kļūs 
arvien īsākas, bet naktis — garā-
kas.

Skumjas rosinošas rudens 
dienas... Visīstākais laiks, lai va-
saras makšķeres sezonai tiktu 
pavilkta svītra. Kāda tā izvērtās? 
Visā savas dzīves laikā neatce-
ros, kad Daugavā būtu bijis tik 
zems ūdens līmenis. Ziema - pil-
nīgi bez sniega, pavasaris – bez 
palu ūdeņiem un sausā vasara 
darīja savu darbu: Latvijas galve-
nā upe atkailināja laukakmeņus 
un sēkļus, kurus nav redzējuši pat 
ilgdzīvotāji. Līdz maksimumam 
sašaurinājies un kļuvis  daudz 
seklāks upes fārvaters, kas ne-
maz nesamazināja motorizēto 
copētāju skaitu, jo aktivizējās gan 
vietējie makšķernieki, gan tie, 
kuri brauc pie mums no Daugav-
pils, Rēzeknes un arī no Rīgas. 
Vai tiešām par mūsu kluso prieku 
rītausmā būs jāaizmirst uz visiem 
laikiem? Makšķernieka prieks ir 
ne tikai loms tīkliņā, bet arī sap-
ņošana pie dabas krūts. Tā ir ne 
tikai bauda, bet arī liela atbildība 
— nākamo paaudžu priekšā. Ko 
nekādi nespēj saprast ātri pie-
augošā trollinga cienītāju armija. 
Jau pēc dažiem gadiem visiem 
būs labi saprotams to cilvēku 
satraukums, kas jau tagad runā 
par strauju plēsīgo zivju resursu 
samazināšanos Latvijas upēs, 
pirmām kārtām tas skar līdakas 
un samus. Civilizētās Eiropas 
princips — „noķēru-izlaidu” — tas 
nav par mums, un retais spinin-
gotājs izlaiž brīvībā līdaciņu, kas 
nav pusmetru liela. Šo dīvaino 
alkatību novērojam pastāvīgi. 
Stingra kontrole no inspektoru 
puses - no labo nodomu sfēras, 
arī malumednieki turpina darīt sa-
vus melnos darbus. 

Taču atgriezīsimies pie pār-
domām par vasaru. Latvijas upju 
zemais ūdens līmenis veicina 
zivju barības bāzes attīstību, ar 
ko, pēc manām domām, arī var 
izskaidrot to faktu, ka visas siltās 
sezonas laikā balto zivju cope 
jau hroniski bijusi ļoti vāja. To 
apstiprināja arī divu Krāslavas 
apkārtnē notikušo makšķerēša-
nas sacensību rezultāti - netika 
noķerts neviens trofejas eksem-
plārs. Jau sen nekas līdzīgs nav 
bijis... Par sliktu copi sūdzējās 
arī sapalu ķērāji, kā nekad ni-
ķojās arī raudas, bet par plaužu 
sezonu šo vasaru noteikti neva-
rētu nosaukt. Un tikai septembra 

pirmajā pusē tika pārtraukta šī 
informatīvā blokāde. Šajā se-
zonā pirmās sensācijas autors 
ir pieredzējušais makšķernieks 
Fjodors Sinica, kuram izdevās 
ar fīderi noķert skaistuli ar dzel-
teniem sāniem un ar svaru 4,1 
kg. Rekords noturējās aptuveni 
vienu nedēļu: Krāslavas „brek-
šinieks” Aleksandrs Blaževičs 
atsūtīja uz redakciju fotopierā-

dījumu, kurā ir redzama 4220 
gramus smaga zivs! Kaut gan 
mūsu avīzē nelabprāt ievieto 
fotogrāfijas no mobilajiem tele-
foniem, taču šajā gadījumā bija 
jāizdara izņēmums. Klīst bau-
mas, ka daži makšķernieki lepo-
jas ar piecus kilogramus smagu 
breksi, taču manā pārziņā tādu 
datu pagaidām nav. Taču šie no-
stāsti nemaz nav 
no fantastikas jo-
mas. Pirms diviem 
gadiem tas pats 
Aleksandrs Bla-
ževičs reģistrējis 
šādu lomu - brek-
si ar svaru 4,630 
kg, par ko „Ezer-
zeme” jau ziņoja. 
Autors iegaumēja 
arī precīzu datu-
mu — 8.augustā, 
bet šogad fortūna 
Aleksandram uz-
smaidīja 11.sep-
tembrī. Šis azartis-
kais makšķernieks 
pirms divdesmit 
gadiem noķēra 8,3 
kg smagu līdaku, 
izmantojot Lietuvā 
ražoto metāla vi-
zuli. Mans senais 
paziņa lepojas arī 
ar citiem panāku-
miem -  2 kilogra-
mus lielu sapalu, 
gandrīz tādu pašu 

asari (diemžēl ne-
izdevās to precīzi 
nosvērt) un raudu ar 
svaru 540 gramu.

Ar aizvadīto se-
zonu nav gandarīti 
arī makšķernieki, 
kas atdod priekšro-
ku copei pie ezera. 
Redakcija pagaidām 
nav saņēmusi ziņas 
par lieliem brekšiem, 
neiepriecina copē-
tājus arī raudas, kā 
tas notika pērn. Šo-
gad nelīdz pat ma-
rinētā kukurūza uz 
āķa — pēdējo gadu 
vietējais atklājums. 
Nesen redakcijā ie-
griezās mans vecais 
paziņa Vladimirs De-

dovs, kurš paziņojis, ka Rušonu 
ezerā vasaras laikā ļoti laba bi-
jusi plaužu cope, taču septembrī 
baltās zivs vairs tik labi neķērās. 
Tādas, lūk, copes lietas.

Dzīves upe tek uz priekšu un 
neatgriežas, un mums, vecāka-
jai paaudzei, obligāti jāieaudzina 
jauniešiem saudzīga attieksme 
pret dabu. Mūsu dzīves lielākās 
vērtības ir miers un cilvēka ve-

selība, un vēl — dzimtenes lab-
klājība. Zivju skaits mūsu upēs 
un ezeros strauji samazinājies, 
daba sauc pēc palīdzības. Valsts 
jau sen gaida likumdevējus, kas 
strādā saskaņā ar savu sirdsap-
ziņu.

Aleksejs GONČAROVS

Daugava pie Krāslavas - sasniegts maksimālais seklums.

Cilvēks un daba

Plaužus skaita rudenī

„Brekšinieks” Aleksandrs Blaževičs ar savu lielāko trofeju šajā 
sezonā.

Etīde pie upes: gaisā jaušams rudens tuvums.
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Arī es esmu viena no vai-
rāk nekā 577 tūkstošiem Latvijas 
pensionāru. Esmu to 76 % dar-
ba nespējīgo pilsoņu skaitā, kuri 
saņem pensiju mazāk par 284 
eiro mēnesī. Tāpat kā citi senio-
ri, esmu liela “problēma” valdošo 
partiju politiķiem. Esmu kļuvusi 
par “problēmu”, jo Latvija noveco, 
nodokļu maksātāju skaits sarūk 
un pensiju izmaksāšana kļūst ar-
vien sarežģītāka.

Pensionāri sagādā varas in-
stitūcijām problēmas, jo vīrieši ie-
manījušies vidēji dzīvot līdz 68.8 
gadiem, bet sievietes - pat līdz 
78.7 gadiem. Rezultātā senioru 
īpatsvara ziņā mūsu valsts ieņem 
vienu no pirmajām vietām Eiropā. 
Bet kādreiz arī es, tu, viņš, viņa, 
jaunāka vai pavisam veca gada-
gājuma sirmgalvji, vairojām la-
bumus, bijām strādīgi, veiksmīgi, 
profesionāli, atbildīgi, guvām pa-
nākumus - bijām vajadzīgi savai 
zemei. Nav mūsu vaina, ka mums 
bija lemts dzīvot un strādāt “ko-
munisma celtniecības” laikmetā. 
Tomēr arī Latvijas neatkarības 
atgūšanā ir mūsu ikviena devums 
— kam lielāks, kam mazāks, kam 
varbūt pavisam niecīgs. 

Kādi tad mēs katrs esam 
mūža pēdējā posmā? Kā īsti 
ir ar manām, ar mūsu ikviena 
vecumdienām? Vai tās ir svētī-
ba — sabiedrībai, līdzcilvēkiem, 
tuviniekiem, mums pašiem? Un 
ko nozīmē “svētība”? Veiksme, 
labklājība, labums sev un citiem? 
Vai tas viss man ir? Šie jautājumi 
uzvedina uz dziļām pārdomām, 
sava mūža nogales izvērtēšanu.

Kas es esmu saviem tuvinie-
kiem, līdzcilvēkiem? Mīļa večiņa, 
labestīgs večuks? Vai varbūt ti-
pisks ciniķis, vecs īgņa, ļauna, 
skaudīga vecene? Vai piederu 
pie “vecās gvardes” optimistiem, 
kuri, neskatoties uz slimībām, 
bēdām, ciešanām un daudzām 
citām problēmām, braši turas, 
nevaimanā, spēj pasmieties par 
savām neveiksmēm, nespēku, 
grumbām un aizmāršību, uzmun-
drina citus, ir uzmanīgs pret jau-
najiem, līdzjūtīgs — pret vienau-

džiem, labvēlīgs pret cīnītājiem, 
iecietīgs — pret citādi domājo-
šiem, pret vājajiem un ļaunajiem? 
Bet varbūt, līdz ar sirmumu, es 
esmu nonācis to skaitā, kuri kļu-
vuši niķīgi, nejauki: jo vairāk zobu 
zaudējuši, jo kodīgāki kļuvuši? 
Varbūt mani vairs nekas neap-
mierina: tēja — par karstu, vārīta 
ola — par cietu, bērni — nepatei-
cīgi, mazbērni — nepaklausīgi? 
Un manas slimības ir vēl viens ie-
mesls, lai pažēlotos, bet asins-
ritei palīdz vienīgie “sporta 
veidi”— jaunatnes noniecinā-
šana, politiķu nopelšana, kai-
miņu un paziņu aprunāšana, 
visa un visu kritizēšana?

Mīļie līdzgaitnieki! Pamē-
ģināsim atbildēt uz šiem dau-
dzajiem jautājumiem. Un ticiet 
man, tāpat kā es, arī jūs sapra-
tīsiet, ka rudens var būt visla-
bākais gadalaiks ne vien dabā, 
bet arī cilvēka dzīvē. Tas ir 
brieduma laiks — ko mēs zau-
dējam ar puķēm, daudz vairāk 
iegūstam ar augļiem. Dzīves 
beigās ne jau gadu skaitam ir 
nozīme, bet gan tam, cik skais-
ti, aizraujoši un saturīgi protam 
novecot.

Masu medijos bieži redzam, 
dzirdam, lasām par senioru lai-
cīgajām aktivitātēm. Kam atļauj 
veselība, turpina uzturēt savu 
saimniecību, audzē puķes, ruši-
nās pa mazdārziņu. Viens dzied 
folkloras kopā, korī vai ansamblī, 
cits dejo, vēl kāds nodarbojas ar 
novadpētniecību, auž, ada, tam-
borē… Taču ļoti maz mēs uzzi-
nām par tiem, kuri aktīvi iekļaujas 
ticīgo kopienu, dažādu konfesiju 
draudžu dzīvē. 

Katoļu Baznīcas 5. bauslī 
teikts: “Tev būs palīdzēt uzturēt 
savu baznīcu un tās kalpus.” “Pa-
līdzēt uzturēt” var gan materiāli, 
gan fi nansiāli, gan ar savu roku 
darbu, dotībām, citādu atbalstu. 
Katru no mums Dievs ir aicinājis 
kalpot ar savām dāvanām, talan-
tiem, spējām arī vecumdienās, 
mūža nogalē. Un jo lielāka drau-
dze, jo lielāka draudzes locekļu 
palīdzība nepieciešama. 

Viena no lielākajām Romas 
katoļu draudzēm mūsu apvidū ir 
Krāslavā. Kāda tad ir mūsu drau-
dzes locekļu atbilde uz Dieva 
dotajām dāvanām? Varētu teikt 
— ļoti dažāda. Kaut gan uzreiz 
jāprecizē, ka tieši vecākā gada-
gājuma cilvēki ir visatsaucīgākie 
visās vajadzībās. Vecmāmiņas 
un vectētiņi ir tie, kuri visaktīvāk 
piedalās Sv. Misēs ne tikai svēt-
dienās un svētku dienas, bet arī 
darbadienās. Viņi spēja saglabāt 
ticību baznīcas vajāšanas gados 
un tagad nodod to nākamajām 
paaudzēm. Daudzi no viņiem 
kļuvuši pavisam nevarīgi, piekalti 
slimības gultai, taču sirdīs paliku-
ši uzticīgi Dievam un turpina lūg-
ties par bērniem un mazbērniem, 
grēcinieku atgriešanos, mieru pa-
saulē un cilvēku sirdīs, par Baznī-

cu un tās garīgajiem vadītājiem, 
kas ir ļoti vajadzīgs kalpojums un 
ko daudzi nenovērtē. Arī sāpēm 
un ciešanām ir jēga, ja tās upurē 
Dievam.

Katrā draudzē ir pa vienam 
otram ticīgajam, kuru “iziešanu 
no ierindas” sāpīgi izjūt visa ko-
piena. Piemēram, kad kādu reizi 
Krāslavas draudzē bija saslimusi 
un ievietota slimnīcā Irēna Alei-
dzāne, to izjuta visi klātesošie 
darbadienu dievkalpojumos, jo 
bez viņas bija grūti uzņemt un 
noturēt dziedājumu melodiju. 
Ar Dieva dāvāto skanīgo balsi 
Irēna kuplina gan darbadienu 
dievkalpojumus, gan draudzes 
kora dziedājumus svētdienās un 
svētku dienās. Viņa ir viena no 
aktīvākajām psalmu dziedātājām 
bērēs un kapu svētkos, vada Ro-
žukroņa lūgšanas baznīcā, gan-
drīz divus gadu desmitus lūdzas 
Tautas nemitīgo Rožukroni par 
Latviju, ir Dzīvā Rožukroņa pul-
ciņa dalībniece, piedalās Vissvē-

tākā Sakramenta adorācijā savā 
baznīcā un Aglonā, ilgus gadus 
apkopa Sv. Jura altāri. Ir vēl arī 
citi seniori, kuri aktīvi iesaistās 
vairākos kalpojumos draudzē.

Ļoti atbildīgs un arī grūts 
ir draudzes korista uzdevums. 
Mūsu kora veterānu pulkā ir Regī-
na Mukāne, Bronislava Traču-
ma, jau minētā Irēna Aleidzāne, 
Galina Prilucka, Marija Zaviša, 
Vanda Japiņa, Felicians Lukaše-
vičs, Melānija Raginis, ērģelnieks 
Romualds Raginis. Ilggadējās 
katehētes Janīna Tračuma un 
Irēna Zambere, nodevušas atbil-
dīgo bērnu kristīgās izglītošanas 
darbu jaunākām kolēģēm, turpina 
citus iespējām atbilstošus kalpo-
jumus draudzē. Neskatoties  uz 
pamatīgo gadu nastu, Bronislava 
Tračuma, Irēna Aleidzāne, Leo-

nora Bartaščenoka, Regīna 
Bidzāne, Galina Prilucka, 
Antoņina Abrosimova, Lū-
cija Pitrāne, Marija Zaviša, 
Veronika Naumčika, Janīna 
Plinta, Vanda Jermaloviča 
vairākas reizes gadā pār-
stāv mūsu draudzi nomoda 
naktīs Vs. Sakramenta ado-
rācijā pie Aglonas Dievmā-
tes kājām. Viņas, tāpat kā 
Alberta Jurčenoka, Monika 
Smirnova, Sofi ja Jonāne, 
Valentīna Čužāne, Olīvija 
Giluča, Halina Okuņeva, 
Janīna Cepliša, Janīna 
Tračuma, Anna Suveizda, 
Ņina Dudarenoka, Jadviga 

Bondare, Olga Ostrovska, Vero-
nika Grundāne, Leongina Vojec-
ka, Vanda Romule, Veneranda 
Petrova, Vija Korenika, Lonija 
Mironova, Antonija Elksne un ci-
tas Jēzus Dārgo Asiņu lūgšanas 
grupas dalībnieces, ceturtdienās 
neaizmirst pagodināt Jēzu uz-
stādītajā Vs. Sakramentā savā 
baznīcā.

Lai dievnams un tā altāri 
būtu tīri, sakopti, ziediem izpuš-
ķoti, rūpējas seniori Stefānija 
Voroņecka, Veronika Naumčika, 
Anna Vagale, Ņina Petuhova, Lili-
ja Skerškāne, Marija Karole, Hali-
na Okuņeva, Larisa Gribule, Olga 
Ostrovska, Terēze Šembergere, 
Kristīne Rukmane, Vanda Mar-
hileviča. Veselības un citu prob-
lēmu dēļ baznīcas kopēju rindas 
nācās atstāt Galinai Priluckai, 
Valentīnai Čužānei, Bronislavai 
Gražulei un Jadvigai Bondarevai.

Bet Stefānija Voroņecka, Al-
berta Jurčenoka, Lūcija Miglāne, 
Lonija Mironova, Sofi ja Joņina, 

Monika Smirnova, Leongina Vo-
jecka, līdz šim gadam arī Lūcija 
Makovska un Marija Zaviša, no 
pavasara līdz rudenim, savās 
dežūras dienās viesmīlīgi uzņem 
svētceļniekus un tūristus, kuri 
iegriežas mūsu baznīcā un inte-
resējas par tās vēsturi, sakrālo 
mākslu un draudzes dzīvi. Mūsu 
ciemiņi vienmēr jūsmo par sakop-
to dievnama apkārtni, krāšņajām 
ziedu kompozīcijām. Par to jā-
pateicas ne tikai mūsu dārznie-
cei Regīnai Gerasimovai, bet arī 
viņas sirmajai, nenogurstošajai 
māmuļai Valentīnai Plociņai, kuru 
mēs mēdzam mīļi nosaukt par 
“čaklo bitīti”.

Gandrīz divdesmit gadus 
draudzes “Caritas” grupā darbo-
jas un par dzīves pabērniem rū-
pējas Valentīna Gekiša un Anto-
ņina Jermaka.

Kalpot, aktīvi darboties, būt 
noderīgiem baznīcas dzīvē cen-
šas arī vairāki citi ticīgie pensio-
nāri. Lai man piedod tie, kuri ir 
pelnījuši, taču netika nosaukti 
šajā publikācijā. Es daudz ko 
varu nezināt, aizmirst, bet Dievs 
redz visus jūsu labos darbos un 
neaizmirsīs neko. Mums tikai 
godīgi jāpajautā sev: vai manas 
rīcības motīvs ir pagodināt Die-
vu un kalpot tuvākiem, vai varbūt 
“pabarot” savas ambīcijas, lepnī-
bu? Sv. apustulis Pāvils atgādina: 
“Brāļi, laiks ir īss” (I Kor 2.29). Se-
višķi īss tas ir mums, senioriem. 
Īss, taču trauksmains un prasīgs, 
kurā tik daudz ir jāpagūst. Mēs 
ejam arvien lēnāk, kamēr laiks 
rit arvien ātrāk. Mēs nevaram 
pagriezt savu dzīves pulksteni 
atpakaļ, taču mēs varam to atkal 
uzvilkt. XIX gs dāņu fi losofs un 
teologs Kirkegors ir teicis: “Dzīvi 
iespējams izprast, tikai raugoties 
atpakaļ, taču tā ir jādzīvo, raugo-
ties uz priekšu.” Neļausim nove-
cošanai nospiest mūs uz ceļiem 
- pēc tam ir ļoti grūti piecelties. 
Cienīsim sirmumu - it īpaši savu. 
Vēl mums ir laiks kaut ko izdarīt, 
satikties, mīlēt, saņemt un pateik-
ties, runāt un klusēt…

Galvenais mūsu, veco ļaužu, 
uzdevums ir labi sagatavot sa-
vas dvēseles tikšanās brīdim ar 
Kungu. Lai ik brīdi mūsu atbilde 
Dievam par Viņa mīlestību, Viņa 
dāvātajām žēlastībām visas dzī-
ves laikā ir: “Mīļais Dievs! Paldies 
- es vēl esmu dzīvs!”

Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto

“Vecumdienas — tā ir svētība”
Ar šādu moto 28. septembrī, sagaidot Starptautisko veco 
ļaužu dienu, ko atzīmējam 1. oktobrī, Romā, Sv. Pētera lau-
kumā pirmoreiz tika organizēts pasākums, kurā vecāka 
gadagājuma cilvēkiem bija iespēja tikties ar pāvestu. Ideja 
par šādu pasākumu nāca no paša pāvesta Franciska, kurš 
bieži savās uzrunās izteicies par veco ļaužu lomu sabiedrī-
bā un Baznīcā un norādījis, ka rūpes par veciem cilvēkiem, 
tāpat kā par bērniem, ir sabiedrības kvalitātes rādītājs. 

Atbalstītais projekts paredz 
profesionālās skaņas aparatūras 
iegādi jauniešu biedrības „Dag-
ne” vajadzībām. Līgums ar fi rmu 
par profesionālās skaņas apa-
ratūras iegādi jau parakstīts, un 
aptuveni mēneša laikā aparatūra 
būs klāt. Konsultācijas aparatū-
ras iegādē sniedza cilvēki, kuri 
profesionāli strādā apskaņoša-
nas jomā. Savukārt jaunieši pau-
da viņiem savas vēlmes un kopīgi 
tika atrasts optimālais variants.

 “Jaunieši sen sapņoja par 
labu un jaudīgu skaņas aparatū-
ru, jo centrā nebija nekādas, ar 
ko apskaņot pasākumus,” stās-
ta Svetlana. “Šo projektu vada 
Aina Odiņeca, Dagdas Jauniešu 
iniciatīvu centra vadītāja. Viss 
sākās ar to, ka uzrakstījām savu 

ideju uz papīra un nosūtījām to 
Teterevu fondam. Mums atzva-
nīja un ielūdza uz semināru, pēc 
kura ieteica rakstīt projektu, kas 
izrādījās veiksmīgs. Šī projekta 
mērķis ir turpināt aizsāktos labda-
rības pasākumus, iesaistot tajos 
arvien vairāk sociāli maznodro-
šināto personu grupas. Kopējās 
projekta izmaksas ir 6542 eiro, 
no tām: 90 % — Borisa un Ināras 
Teterevu fonda fi nansējums un 
10 %  Dagdas novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējums.”

Jauniešu biedrība „Dagne” 
pateicas Borisa un Ināras Tete-
revu fondam par fi nansējuma 
piešķiršanu un Dagdas novada 
pašvaldībai par projekta līdzfi -
nansējumu.

Juris ROGA

Tagad sāksies īsti prieki!

Laimīgie Dagnes jaunieši

Uzsākta Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Lab-
darība Dagdā caur deju ritmiem” realizācija, informē Jau-
niešu biedrības „Dagne” valdes priekšsēdētāja Svetlana 
Ilatovska.

Starptautisko veco ļaužu diena
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 1. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Aizliegtais paņēmiens
11.30 Latvija var! 
12.00 Skats no malas
12.30 Lielā lasīšana
13.00 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
14.05 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.15, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.42.Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 12. Saeimas vēlēšanas
23.15 Zebra
0.15 1:1
1.05 Valdība
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 21.45 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 18.35 Brīnumainā zilā 
pasaule
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Biznesa klase
12.30 Darbs. Izglītība. Karjera
12.50 LTV - 60
15.30, 1.30 Globalizācija 3000
19.30 12. Saeimas vēlēšanas
21.15 Balsis
22.15, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.45 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
23.45 Pēdējais liecinieks
0.35 Ziemeļu daba
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, 4.30 Karamba!
10.00 Mf. Manas lielās Balkānu 
kāzas
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 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Savējais starp svešiem, 
svešais starp savējiem
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.15 Spēka reindžeri

7.40, 13.55 Transformeri
8.00, 18.00 Risks
9.00, 0.40 Medikopters 
10.05 Ģēnijs uzvalkā
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.25, 1.35 Radīti skatuvei 
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Reiz sensenos laikos 
23.40 Mahinatori
2.30, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.15 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi 

TV3+
6.45, 17.45, 0.55 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Batls
12.25, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.45 Brīvlaiks Meksikā 2
21.00 Tētis “iekritis”

23.10 Mf. Nedzimušais

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Bijusī sieva
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Dievietes nolaupīšana
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Divatā ar visiem
12.50, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.05 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

30. septembrī Ir iemesls!

1620. gadā kuģis ar aptuveni 
simts piligrimiem un izceļotājiem 
pametis ostu Plimutā un devies uz 
tālo Ameriku. Visi pasažieri bija pu-
ritāņi, kas jaunajā zemē vēlējušies 
atrast garīgo brīvību, kuras viņiem tik 
ļoti pietrūka dzimtenē. Kuģis ar no-
saukumu „Mayflower” (Maijpuķīte) 
bija ļoti atbilstošs viņu noskaņai un šī 
brauciena misijai. Taču starp tiem, kuri 
nolēma uz visiem laikiem pamest ne 
tikai savu dzimto zemi, bet arī mainīt 
kontinentu, bija ļoti da-
žādi cilvēki. To vidū bijis 
arī Džons Billingtons ar 
savu ģimeni — sievu un 
diviem dēliem. Billingto-
na dzīvesbiedre nekad 
nepārkāpa puritāniskās 
sabiedrības normas, bet 
pārējie Billingtoni...

Ziņas par Džona Bil-
lingtona dzīvi Anglijā ir visai 
trūcīgas. Bet par īstu puri-
tāni viņu noteikti nevarēja 
nosaukt. Var teikt, ka visā 
Britānijā vairs nebija palikuši iedzīvotāji, ar 
kuriem viņš varētu normāli komunicēt... 
Billingtona uzvedība kuģa braukšanas lai-
kā un viņa dzīve Amerikā gan ir ļoti precīzi 
aprakstīta dažādos avotos...

Uz kuģa bija nemierīgi. Billingto-
na bērni darīja visu, ko gribēja, tēvs 
viņu izdarībām nepievērsa nekādu 
uzmanību, bet māti viņas dēli neklau-
sīja. Kad šī dīvainā ieceļotāja vecākais 
dēls Frensis Billingtons izšāvis no 
lielgabala, kas atradās blakus pulve-
ra mucai, pasažieri pamatīgi sadum-
pojās. Viņi pieprasīja, lai visu ģimeni 
izsēdinātu uz kādas salas okeāna 
vidū, vislabāk - uz neapdzīvotas. Bil-
lingtonu ģimenes galva bija nobijies, 
viņš apzvērēja visiem klātesošajiem, 
ka nopērs savu nepaklausīgo atvasi 
un neizlaidīs viņu no kajītes līdz pat 
brauciena galamērķim. Viņam noti-
cēja. Un savu solījumu viņš turējis. 
Par prieku sašutušajiem puritāņiem, 
nabaga Frensis bļāva pa visu kuģi ap-
tuveni stundu. Pēc tam Billingtonu 
kajītē viss apklusa. Divas dienas pagā-
ja klusi un mierīgi. Piligrimi jau gribē-
ja uzskatīt notikušo par pārpratumu 
un bija gatavi pierunāt huligāna tēvu 
atbrīvot dēlu un atļaut viņam pa-
staigāties. Nākamais atgadījums visu 
mainīja. Billingtons piedzērās... Viņš 
staigāja pa kuģi, kaitināja un arī aiz-
tika citus pasažierus, runāja rupjības 
un zaimoja dievu. Viss beidzās ar to, 
ka kapteinis pavēlēja Džonu sasiet ...

Brauciens tuvojās noslēgumam. 
Nepatīkama pārpratuma dēļ, ko ietek-
mēja navigācijas kļūda, kuģis piestāja 
simtiem kilometru tālāk uz ziemeļiem 
no iepriekš paredzētās vietas, kur Vir-
džīnijas kompānija piešķīra zemi šiem 

pārceļotājiem. Līdz ar to 41 ģimene, 
kas bija uz „Maijpuķītes”, varēja palikt 
bez dzīvesvietas jaunajā kontinentā... 

Puritāņi nolēma uzsākt pārrunas 
ar viņu nīstamajiem anglikāņiem, kas 
pārstāvēja britu kroņa intereses. Rezul-
tāts bija sekmīgs. Kolonisti ieguva savā 
rīcībā nelielas zemes teritorijas un sāka 
būvēt savu pirmo apmetni, kurā saska-
ņā ar viņu nodomiem valdīs likumi, kas 
būs  attiecīgi kolonijas ideāliem. Citiem 
vārdiem sakot, uz kuģa tika noslēgta 

Meiflaueras vienošanās, 
kura vēlāk kļuvusi par 
vienu no pamatiem valsts 
juridiskajai nodibināšanai, 
un tad uz pasaules kartes 
radās valsts ar nosauku-
mu ASV... 41 ģimenes 
galvas, kas parakstīja šo 
vienošanos, iegāja Ameri-
kas Savienoto Valstu vēs-
turē kā „tēvi dibinātāji”. 
Tai skaitā dieva zaimotājs, 
rupjš un nesaticīgs cilvēks 
Džons Billingtons.

Džonam izdevās 10 gadus nodzī-
vot Jaunajā Pasaulē. Taču „puritāņa” 
pacietībai pienāca gals. Billingtons 
nošāvis savu kaimiņu. Laikam bija 
slikts garastāvoklis vai laika apstākļi 
neiepriecināja... Ar vienu vārdu sa-
kot, viņš rīkojās tā, kā pierada rīko-
ties... Ko lai dara, Billingtons vienkārši 
nevarēja dzīvot cilvēku sabiedrībā... 
Kolonistu tiesa piesprieda viņam nā-
vessodu. 1630.gada 30.septembrī 
Džons Billingtons tika „pakārts aiz 
kakla”, kā tas ir ierakstīts spriedumā 
— tas bija izplatīts formulējums An-
glijas tiesu sistēmā.

Te varētu būt stāsta beigas... Bet 
vēsture ir neparedzama dāma... 

Tāpat kā visus, kas parakstīja Mei-
flaueras vienošanos, Džonu Billingto-
nu līdz šim laikam uzskata par vienu 
no ASV „tēviem dibinātājiem”, un arī 
viņa vārds ar zelta burtiem ir ierakstīts 
Amerikas Savienoto Valstu nacionālajā 
vēsturē. Bet 20. ASV prezidents Džeims 
Gārfīlds ir Billingtona tiešais pēcnācējs, 
tā paša Frensa, huligāna un nerimšas, 
kuru tik cietsirdīgi sodīja viņa tēvs, maz-
maz-maz-mazdēls...

Prezidents Džeimss Ābrams 
Gārfīlds nekad un nevienu nav noga-
linājis. Tieši otrādi - viņš bija krietns 
cilvēks ar apbrīnojamām spējām... 
Taču prezidenta amatā viņš nostrādā-
ja tikai dažus mēnešus. Viņš ir miris 
pēc smaga ložu ievainojuma, jo viņu 
sašāva kāds Šarls Gito... Šim cilvēkam 
1882.gadā tika piespriests nāves sods 
– Gito tika pakārts. Tā vēsture noslē-
dza šo apburto apli 250 gadu garu-
mā... Pārsteidzoši...

Andrejs JAKUBOVSKIS

1630.gadā sodīts ar nāvi Džons Billingtons 
(pirmais noziedznieks ASV vēsturē)

Turpinājums. Sākums 3.lpp.
Viktors: “Kad apciemojām 

vecākus Skukos, aizbraucu uz 
Krāslavu, satiku bijušos darba 
kolēģus, iegāju pie sava priekš-
nieka, bet viņš saka: “Indrā vajag 
šoferi-montieri, dzīvoklis tev būs! 
Tā es atkal atgriezos savā vecā-
kajā kantorī Krāslavā un paliku 
strādāt Indrā. Daudzi tagad ne-
mainītu darbu, kur mazāka alga, 
man sanāca no 300 rubļiem uz 
80, vēlāk pielika līdz 120. Bet šeit 
tas kompensējās ar pašu saim-
niecību.”

Indrā Viktoram un Svetlanai 
piedzima vēl viens bērns. Dēls 
Sergejs pēc dienesta armijā ar 
sava radinieka palīdzību kļuva 
par uzņēmēju Rīgā — viņam ir 
neliels autoserviss. Savukārt 
meita Natālija izmācījās par pār-
devēju, bet šobrīd ir mājsaimnie-
ce, dzīvo Indrā. Vecāki priecājas, 
ka bērni neaizbrauca uz ārze-
mēm. Natālija vecākiem sacījusi, 
ka neizturētu pat dienu, jo uzau-
gusi un visu dzīvi pavada laukos, 
un, protams, ka pilsētas dzīve 
viņai būtu smaga. Kad Natālijas 
dēls bija mazs, laukos valdīja ne-
aprakstāms bezdarbs un ģime-
ne rāvās meklēt darbu uz Rīgu. 
Izturēja tur precīzi trīs mēnešus. 
Viktors un Svetlana lepojas arī ar 
pieciem mazbērniem. Mazmaz-
bērnu pagaidām nav, bet Varpa-
hovski cer sagaidīt arī tos. Nā-
kamgad 18. aprīlī abiem apritēs 
kārtējā kāzu jubileja — 45 gadi. 
Svetlana smejas: “Eh, nodzīvot 
līdz Zelta kāzām, tad var arī no-
mirt!” Iebilstu, ir taču Smaragda 

kāzas, Briljanta kāzas, Dimanta 
kāzas un vēl un vēl!

Veselības saglabāšanas 
nolūkā Svetlana dejo senioru ko-
lektīvā “Labvakar”, kopā 20 dalīb-
nieku. Šķiet, operētā kāja traucē 
šādām aktivitātēm, bet sarun-
biedre apgalvo, ka dejošana viņai 
ļoti palīdz. Vēl viens pluss – de-
jotājas komunicē savā starpā un 
Svetlanai nav laika skumt. Viņai 
ļoti patīk puķes.

“Par puķu dobēm rūpējas trīs 
šīs mājas sievietes – es, Valentī-
na Orlova un Danuta Petunova,” 
turpina Svetlana. “Bet mans Vik-
tors mūs komandē… Nu nē jau, 
viņš palīdz ar ūdens šļūtenēm, 
piepilda mucās ūdeni, palabo do-
bes, uzrok zemi. Trīs gadus pēc 
kārtas mūsu māja saņēma ser-
tifikātus rozēm, kā labākā māja. 
Klāt rudens, šodien vairs nav 
redzams tas skaistums, kas bija 
vasaras plaukumā.”

Viktors savu brīvo laiku pa-

vada sēņojot – tas ir viņa hobijs. 
Sieva apgalvo, ka viņš nekad dzī-
vē nav pārnesis mājās tārpainas 
sēnes, grozu var pat nepārlasīt. 
Šogad to sēņu tika daudz, ka vai-
rāk jau nevajag. Bijušais elektriķis 
gan jaunībā un brieduma gados 
strādāja no sirds, gan arī šodien 
nāk palīgā cilvēkiem, ja viņu lūdz 
un ja viņš pārliecināts, ka varēs 
palīdzēt. Indrā vispār būs grū-
ti atrast māju, kurā Viktors nav 
kādam palīdzējis. Padomju lai-
kā elektriķiem vispār bijis smags 
darbs, izsaukums bija jāapkalpo 
jebkurā diennakts laikā un jebku-
ros laika apstākļos, jo lopi fermā 
nevarēja gaidīt. Tālruņu nebija, 
nācās strādāt arī bez sakariem. 
Daudzi Viktora kolēģi bija aiz-
rautīgi makšķernieki, tā atguva 
spēkus jaunam darba cēlienam. 
Arī viņš šad tad pievienojās, bet 
par kaislīgu makšķernieku sevi 
nekad neuzskatīja.

Juris ROGA, autora foto

Skuki – Baikonura – Indra 

Bērni, Viktors un Svetlana, ar saviem vecākiem

Indras meistares — vizuālās mākslas skolotāja Ērika Urbanoviča un viņas meita - astotās klases skol-
niece Glorija.

II Portrets interjerā

Alekseja GONČAROVA foto
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CETURTDIENA, 2. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.20 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45, 17.15, 23.25 100 g kultūras
11.35 De facto
12.55 Kas var būt labāks par šo?
13.30 Zebra
14.05 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Flemings - vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
0.10 Aizliegtais paņēmiens
0.55 12. Saeimas vēlēšanas
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Brīnumainā zilā 
pasaule
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Vārds uzņēmējiem
12.10 Attīstības kods
12.30 Reģionālā attīstība Latvijā
12.50 LTV - 60
15.30, 1.35 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
19.55 Uz Medžugorji
20.30 Manas zaļās mājas
20.40 Kāpēc nabadzība? 

21.40, 5.30 Ātruma cilts
22.10, 5.00 Makšķerē ar Olti
22.40 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
23.10 Autosporta programma 
23.40 Tavs auto
0.10 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
0.40 Brigitas Vīnšteines noslēpums

LNT
6.10, 2.25 Zīlniece
6.45, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.30 Karamba!
10.00 Mf. Saldējums ar mīlestību
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.40 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 LNT priekšvēlēšanu debates 
23.15 Mf. Apdraudētā impērija
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.15 Spēka reindžeri
7.40, 13.55 Transformeri
8.00, 18.00 Risks
9.00, 1.50 Medikopters 
10.05 Ekstrasensu cīņas 
11.40 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi 
14.25 Radīti skatuvei 
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela

22.00 Mf. Neiespējamais
0.15 Kinomānija 
0.50 Overtime TV
2.40, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.25 Voroņini

TV3+
6.45, 17.45, 1.25 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.05, 15.35 Comedy Batls
12.25, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Iepazīsties, Fakeri
0.20 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Bijusī sieva
17.50 Izmeklēšanas noslēpumi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Dievietes nolaupīšana
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Divatā ar visiem
12.50, 14.20 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Mf. Ar ko sākas dzimtene. 
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Zvaigžņu lietus
1.45 Mf. Bezatbildīgā mīlestība
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00 Skatīties visiem!
7.25, 1.05 Brīvais laiks
7.55 Mīlestība 911
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
13.25 Skatīties visiem!
14.15 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
0.40 112

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
10.55 Staļina meitas traģēdija
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Lauku dakteris
22.55 Transplantoloģija
23.45 Sievietes uz robežas
1.35 Atcerieties mani tādu
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.55 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 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Apskaujot debesis
22.10 Jurijam Levitanam 100
23.15 Ēdiens, ceļš, rokenrols
0.05 Mf. Nāves medības

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.05 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.20 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.45 Grūtas dienas vakars
1.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 23.55 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50 Bagātību sala
12.15 Mf. Miesassargs Tess
14.00, 18.50 Universitāte
15.05 Sporta skolotājs
16.15 Karsts ūdens
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
19.55, 21.55 Futbols
21.50 KENO

PIEKTDIENA, 3. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 4.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Alpu dakteris 
9.30, 16.15 Suņi
10.25, 13.15, 15.10 Top-Shop 
10.40, 3.00 Mūsu Čārlijs 
12.25 1:1
13.30 Vides fakti
14.05 Brīnumskapja skola
14.35 Ciemiņš virtuvē
15.25 Kāpēc esmu viens? 
17.05 Alpu dakteris 
18.00, 23.00 Ziņas
18.45 Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?
20.00 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 12. Saeimas vēlēšanas
23.15 Latvijas Nacionālās operas 
koncerts 
1.10 Flemings - vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
2.05 Latvijas šlāgeraptauja 2014
5.05 Firmas noslēpums

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35 Brīnumainā zilā pasaule
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 3.15 LTV - 60
15.30, 2.15 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
20.00 Pasaules stāsti
20.30 Anekdošu šovs 

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Ar ko sākas dzimtene
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Mf. Neizdomātais stāsts
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 13.55 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.30 Skatīties visiem!
7.30, 0.50 Brīvais laiks
8.05 Mīlestība 911
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20, 20.45 Varenie noslēpumi
14.15 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis

23.55 Ziņas 24
0.25 112

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
10.55 Aģents A/21. Mūsu cilvēks 
gestapo
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Lauku dakteris
23.40 Sievietes uz robežas
1.30 Atcerieties mani tādu
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.55 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 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Apskaujot debesis
23.15 Vakars ar I.Urgantu

23.55 Mf. Māsīca Betija

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.05 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.05 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.40 Aktuāla intervija

0.50 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 23.45 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Div ar pus pavāri
10.50 Bagātību sala
12.20 Karsts ūdens
13.05 Augstāk par jumtu
13.40, 18.45 Universitāte
14.45, 19.50 Sporta skolotājs
15.45 Reportieris
16.35 Gribu nokļūt televīzijā!!
17.50, 0.55 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36
21.30 KENO
21.40 Futbols

21.00 Eiropa koncertos
21.55 Mf. Mīlestība ilgst trīs gadus
23.45 Normunds Rutulis
1.20 Baltic Grand Prix 2013
2.45 Skrundas pieturzīmes

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.15 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Karamba!
10.00 Mf. Pegija sprukās
12.00 Melu spēle
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 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.10 Mf. Karaliste
1.35 Mf. Saldējums ar mīlestību
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 12.10 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.15 Spēka reindžeri
7.40, 13.55 Transformeri
8.00 Risks
9.00, 0.55 Medikopters 
10.05 Kings un Maksvela
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.25, 1.50 Radīti skatuvei 
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Bens un Keita
17.20, 3.20 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Mf. Visvarenais Brūss

23.00 Mf. Viltība
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.40, 17.45 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.05, 15.35 Comedy Batls
12.25, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25 Radu būšana 
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Par bitēm
21.45 Mf. Nabaga bagātā meitene
23.40 Tētis “iekritis”

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.40 Kriminal+
14.35 Bijusī sieva
18.50 Ziņas
20.00 Priekšvēlēšanu debates
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.00 Mf. Egoists
1.40 Mūzika

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Divatā ar visiem
12.50, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.20 Moderns spriedums
17.45 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.30 Balss
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.35 Mf. Suvenīrs prokuroram
3.10 Mf. Uzredzēšanos, Mērija 
Popinsa!

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.30 Skatīties visiem!
7.30 Brīvais laiks
8.00 Mīlestība 911
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.25, 20.45 Pasaules noslēpumi 
14.20 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
22.50 Dīvaina lieta
0.40 Dievu ēdiens

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 Ludmila Savaļeva. Pēc balles
12.00 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Speciālais korespondents
22.05 Mf. Tur, kur ir laime man
23.55 Mf. Vēlā mīlestība
1.50 Mf. Karstais novembris

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 2.40 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 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Mācīties dzīvot
14.45 Laiks parādīs
16.15 Mf. Brokastis gultā
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Vakars Minskā 22.10 Balss
0.20 Mf. Brubeikers

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.30 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.10 Maša likumā!
17.20 Nezināmā Baltkrievija
17.55 Mūsējie 21.00 Panorāma
0.10 Baltkrievija attīstībā
1.00 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.50 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50 Bagātību sala
12.20 Es gribu to redzēt!
13.00 Ir nu gan!
13.35 Karsts ūdens
13.55 Basketbols
15.45 Universitāte
17.55 Trīsdesmitgadnieki
19.00 Mf. Krēsla 21.25 KENO
21.35 Ekstrasensu cīņas
23.15 Reportieris
0.05 Mf. Čārlijs, malā stāvētājs
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 28761515.

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.

Publicēti e 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 Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na 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

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

IEPĒRK IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
METĀLA DURVIS.

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

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

Āfrikas cūku mēris ne ti-
kai sagādāja milzu galvassāpes 
cūkkopjiem, bet arī pamatīgi pie-
bremzēja dažādas sporta, kultū-
ras un atpūtas aktivitātes pilsētās 
un pagastos. Tomēr dzīve nav 
apsīkusi pilnībā, un no 22. sep-
tembra Svariņu tautas namā tiek 
rīkota ziedu, dārzeņu un augu 
kompozīciju izstāde „Rudens 
krāšņums”, kurā aicināti piedalī-

ties visi interesenti. Tos, kuri grib 
apskatīt izstādi, aicina neatlikt 
gājienu uz tautas namu, jo šie 
darbiņi nav ilgmūžīgi. Izstādes 
noslēgumā visiem dalībniekiem 
paredzētas nelielas piemiņas bal-
vas. Vietas dalībniekiem netiks 
piešķirtas, jo izstādes tematika ir 
ļoti plaša un neiespējami izvērtēt 
labākos darbus. 

Juris ROGA, autora foto

Dzīve turpinās

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu 
soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Vējoņi”, Ezer-
nieku pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 11,68 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 
13 200,- (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi), no-
drošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas 
novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās 
atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekš-
sēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2014. gada 
31.oktobrī plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas 
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, 
Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 
no plkst.13.00 līdz 17.00.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ir Ai-
varam Platacim.

 Tālrunis uzziņām: 65681712, mob.tālr.29192507.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

2-istabu dzīvokli (103. sērija) 
Krāslavā, Rancāna ielā 12, 5. 
st., 6000 €. STEIDZAMI! Tālr. 
27750500; 
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā 
iela 18. Tālr. 26387883; 
“VW Golf IV” - 1.9, TDi, 2001., 
TA 13.08.2015., universāls. Tālr. 
29187144;
“VW Golf Variant” - 1.9, 1994. Ir 
TA. Tālr. 20259296;
“Mitshubishi Lancer” - 1.6, ben-
zīns, 1993., TA līdz 11.09.2015. 
Labā stāvoklī. Tālr. 29709644;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
sarkanraibu govi (5. laktācija). Ir 
pārraudzībā. Tālr. 26682843;
melnu govi (1. laktācija). Tālr. 
26869403;
2 grūsnas teles. Tālr. 26099845;
sivēnus. Tālr. 26450677, 
26174487;
sēklas kartupeļus “Laura”, “Vine-
ta”. Tālr. 26415425;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681; 
pārtikas kartupeļus. T. 28337176;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 26163279;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. 3 govis pēc izvēles. Tālr. 
29134527;
kūtsmēslus. Piegāde. T. 26707713;
sausu skaldītu malku (ar piegā-
di). Tālr. 26160359;
malku. Skaldītu vai kl učos. Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

Z/S “Sapnis” vajadzīga pārdevē-
ja. Tālr. 65681357, 26823849. 
VAJADZĪGS darbinieks māks-
līgo vainagu izgatavošanai. 
Tālr. 29999704.
VAJADZĪGI celtnieki. Tālr. 
20046757.
Meklēju darbu Krāslavā. 
Palīdzēšu novākt dārza ražu, 
izmazgāt logus, sakopt māju utt. 
Tālr. 29706191.
Vajadzīgs vīrietis dzīvošanai 
laukos. Tālr. 27745143.
IZNOMĀJU 2-istabu dzīvokli 
Dagdā ar krāsns apkuri. Tālr. 
29778590.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus. Tālr. 28601483.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto 
zemes plānus, meža taksācijas 
un ZG. Augstas cenas, 
samaksa tūlītēja. T. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. T. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi ar 
mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, var bez 
ZG un mērīšanas. T. 29888098;
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. T. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem,cirsmām, L/S 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
 antikvariātu. Tālr. 22068511.

Esam no sirds pateicīgi vi-
siem, kuri mums palīdzēja 
šajā smagajā brīdī, izvadot 
pēdējā gaitā mūsu dārgo dēlu 
un tēvu Sergeju Krivenko.

Māte, dēls 

KRĀSLAVA  t. 29426781;
Ostas ielā 7, LV-5600,

e-mail: kraslava@atraiskredits.lv

Latvijas Pieaugušo izglītī-
bas centrs aicina pieteikties

100 stundu LATVIEŠU 
VALODAS KURSOS 
 Krāslavas un Dagdas 

novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds.

Kursos var pieteikties perso-
nas vecumā no 18 gadiem,

 izņemot skolēnus, personas, 
kas atrodas uzskaitē NVA vai

 pēdējā gada laikā ir apmek-
lējuši apmaksātus

 (NVA, LVA, SIF) latviešu va-
lodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 
2014.gada 9.septembra līdz 
3.oktobrim:

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļā,

 Skolas ielā 7, 23.kab., no 
plkst.8.00 – 17.00, piektdienās 
8.00-12.00.

tālr. 65620025, 26531015.
Dagdas novada izglītības, 

kultūras un sporta nodaļā,
Mičurina ielā 3a, 2.stāvā, no 

plkst.9.00 – 17.00
tālr. 65653240, 29681560.

SIA “Skaistas dārzi” 
IEPĒRK lapu koku malku 3 
m garumā. Cena 19-20 EUR, 
koefic.-0.6. Tālr. 29368917.

Veikalā “Dā vanas” 
(pilsētas centrālajā laukumā) 

atlaides no 20 % 
līdz 50 %.

Laipni lūdzam!

Pēc sarkanās lentītes pār-
griešanas bērni un viņu vecāki 
tika iesaistīti jautrās rotaļās, ku-
ras vadīja lācis, sivēns, tīģeris 
un zaķis. Klātesošie mielojās ar 
konfektēm un, protams, izmēģi-
nāja jauno rotaļu laukumu. Tajā 
pašā dienā pie jauniešu iniciatīvu 
centra „Parka rozes” vairāk nekā 
160 novada bērni varēja izmēģi-
nāt reitterapiju jeb pavizināties ar 
zirgiem vai ponijiem. Reitterapija 
ir ārstēšanas metode, kurā galve-
nais dziednieks ir zirgs. Tā ietver 
sevī problēmu risināšanu medi-
cīniskā, psiholoģiskā un sociālā 
rehabilitācijā.

Šis jau ir otrais rotaļu lau-
kums, kas tika uzstādīts Igauni-
jas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
„Dabas terapija vienlīdzīgas dzī-

ves vides pilnveidošanai Latvijas 
un Krievijas pierobežas reģio-
nos”/ „Dabas terapija”” ietvaros. 
Pagājušā gada vasarā bērnu 
rotaļām tika nodots laukums pie 
daudzdzīvokļu mājas Brīvības 
ielā 24. 

Igaunijas – Latvijas – Krievi-
jas Pārrobežu sadarbības prog-
ramma Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietva-
ros 2007 – 2013 fi nansiāli atbal-
sta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona 
konkurētspēju, izmantojot tā po-
tenciālu un izdevīgo atrašanās 
vietu krustcelēs starp ES un Krie-
vijas Federāciju. Programmas 
mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Ligita NAGĻA, 
projekta  vadītāja

Atklāts jauns 
rotaļu laukums

23. septembra pēcpusdienā bērni, viņu vecāki un vecve-
cāki pulcējās Dagdas pagasta Vecdomē, lai atklātu jauno 
rotaļu laukumu.   


