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I Valdzinošais Krāslavas tēls

Starptautiskā plenēra „Krāslavas palete 2014” noslēguma pasākuma dalībnieki
Alekseja GONČAROVA foto

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēša-
nās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlē-
šanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecu-
mu. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās 
vietai tuvākajā iecirknī ar derīgu pasi. Ja, 
saņemot dokumentus, jūs izvēlējāties ti-
kai identifi kācijas karti, ar to nobalsot jūs 
nevarēsiet. ID-kartes īpašniekiem, kuriem 
nav pases, jau iepriekš Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes teritoriālajās noda-
ļās bija jāsaņem speciālā vēlētāja apliecī-
ba. Tāda nepieciešamība radās sakarā ar 
to, ka pasē tiks izdarīts spiedogs par da-
lību vēlēšanās, bet ID-kartē to izdarīt nav 
iespējams. 

Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka 
Saeimas vēlēšanās atšķirībā no pašval-
dību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
netiek izmantots vēlētāju reģistrs. Tas no-
zīmē, ka balsotāji nav „piestiprināti” pie 
konkrēta vēlēšanu apgabala. Vēlētāji var 
brīvi izvēlēties jebkuru balsošanas vietu 
Latvijas teritorijā vai ārvalstīs, kur tādas iz-
veidotas, piemēram, Latvijas vēstniecībās. 

Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. Tam arī jāpievērš 
uzmanība, jo iepriekšējos gados balsoša-
na turpinājās līdz 22:00. Vēlēšanu iecirkņu 
atrašanās vietas būtiski nav mainījušās. 
Parasti tie atrodas skolās, pašvaldības 
ēkās un citu vietējo institūciju iestādēs. 

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties balsošanas telpās, var 
pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 
Tad ir nepieciešams pieteikties tuvākajā 
vēlētāju iecirknī. To vēl var paspēt izdarīt 
piektdienā.

Turpinājums 2.lpp.

Atgādne vēlētājam: 
kā, kur, kad

Cienījamie pedagogi!

Sveicu Jūs 
 Starptautiskajā   

skolotāju dienā!
Lai vienmēr veiksmīgi īstenojas Jūsu radošās ie-
ceres, lai ik dienu jūtat profesionālu un cilvēcisku 
gandarījumu par paveikto un rodat iedvesmu rīt-
dienas darbiem!

Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs

Liturģiskajā kalendārā oktobrim (“Ezerzeme” Nr. 75, 
30.09.2014.) tika pieļauta kļūda. Baznīcas svētku datumi ir no-
rādīti 10. mēnesim. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Svecīšu vakars Asūnes  pagasta 
 kapos 11. oktobrī 
plkst. 15.00 - Asūnes kapos; 
plkst. 16.00 - Dūkeļu kapos; 
plkst. 16.45 - Fermas kapos.

11.10.2014. svecīšu vakars Indras (Balbinovas) kapsētā 
plkst. 11.00 - Sv Mise baznīcā, plkst. 12.00 - kapsētā.
Indricas kapsētā plkst. 14.00 - Sv Mise baznīcā, plkst. 
15.00 - kapsētā.

Rīt, 4.oktobrī, Latvijā notiks 12. Sa-
eimas vēlēšanas. Skaļā reklāmas 
kampaņa jau beidzās, vienkāršie 
vēlētāji izbauda pirmsvēlēšanu „klu-
suma dienu”, pārdomājot savu izvē-
li. Sakarā ar to „Ezerzeme” piedāvā 
saviem lasītājiem informāciju par 
gaidāmo balsošanu, kura var node-
rēt tiem, kas šajā dienā izpildīs savu 
pilsoņa pienākumu. 

•	 Dzejniece Māra Zālīte in-
tervijā Latvijas Televīzijai uz-
svēra, ka nedošanās vēlēt nav 
vēlama - šādi “varam zaudēt 
valsti, kas izcīnīta un atgūta ar 
asinīm”. 

•	 “Sabiedrība par atklātību – Del-
na” un Domnīca “Providus” aici-
na Latvijas vēlētājus šo sestdien 
nebūt vienaldzīgiem un ieguldīt 
valsts nākotnes veidošanā, pie-
daloties 12. Saeimas vēlēšanās 
un izdarot atbildīgu izvēli. 

•	 12. Saeimas vēlēšanās pirmajā 
dienā balsi glabāšanā nodevu-
ši 6730 pilsoņi. Savu balsi gla-
bāšanā pirmajā dienā nodevuši 
0,43% no balsstiesīgajiem. Sa-
skaņā ar Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes sniegtajām 
ziņām šā gada 4. septembrī 

balsstiesības bija 1548538 pil-
soņiem, liecina CVK publicētā 
informācija.

•	 Latvijā tuvākajā laikā nevar 
palielināt nodokļus, un iespē-
jams domāt tikai par mazām iz-
maiņām nodokļu jomā, šodien 
Budžeta un fi nanšu (nodokļu) 
komisijas sēdē sacīja fi nanšu 
ministrs Andris Vilks. Komisijas 
sēdē, kurā tika diskutēts par 
ēnu ekonomikas apkarošanas 
un šajā jomā paveikto, Vilks 
uzvēra, ka Valsts ieņēmumu 
dienests ir kļuvis krietni atvēr-
tāka un uz sadarbību vairāk 
vērsta iestāde, nekā tas bija ie-
priekš. Tāpat arī uzņēmēji nāk 
talkā, lai kopīgiem spēkiem at-
rastu labākus veidus, kā mazi-
nāt ēnu ekonomiku.

Latvijā un pasaulē
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Baltkrievijas kultūras dienas 
Latgalē ir gaidīti, tautā mīlēti un 
sirsnīgi svētki. Tāpēc septembra 
pēdējā ceturtdienā Krāslavas 
Kultūras nama zālē sapulcējās 
daudz baltkrievu dziesmu cienītā-
ju. Šis tradicionālais festivāls tika 
organizēts ar devīzi „Mīli Latviju, 
atceries savas saknes!”

Minskas autorūpnīcas folklo-
ras ansamblis „Verbica” uzstājās 

mūsu pilsētā jau ceturto reizi. Lat-
viešu tautasdziesma „Pūt, vējiņi!” 
un latgaliešu „Ružeņa” aizkusti-
nāja skatītāju dziļākās dvēseles 
stīgas, un visa zāle pievienojās 
māksliniekiem, kas dziedāja uz 
skatuves. Starp citu, kaimiņze-
mes kultūras cienītāju vidū es 
redzēju latviešus, poļus, krievus. 
Lūk, tā ir īsta, nevis formāla integ-
rācija, par ko nepārtraukti spriež 

un strīdas mūsu politiķi. Mēs visi 
esam dažādi, bet dzimtene mums 
ir viena, un Latvija jau sen gaida 
to lūzuma brīdi, kad par galve-
no valsts prioritāti kļūs cilvēku 
labklājība. Laimīgiem cilvēkiem 
nav ko dalīt, tas nozīmē, ka vairs 
nebūs augsnes sociālajiem un 
nacionālajiem konfliktiem. Par to, 
atklājot Baltkrievu kultūras dienas 
Krāslavā, runāja Latvijas Balt-
krievu savienības priekšsēdētāja 
Valentīna Piskunova, padomes 
locekle Jeļena Lazareva, kas ir 
šo festivālu iniciatore un organi-
zatore Latgalē, kā arī Svetlana 
Steļmačenoka, kultūras biedrības 
„Vjasjolka” vadītāja.

Koncerts turpinājās pat ilgāk, 
nekā bija ieplānots, jo skatītāji 
negribēja atvadīties no viesiem. 
Ja Aleksandra Svirska ansamb-
lis „Verbica” uz Latvijas skatuves 
jutās gandrīz kā mājās, tad Balt-
krievijas Valsts pedagoģiskās 
u n i ve r s i t ā t e s 
kolektīvs „Jari-
ca” izjuta seviš-
ķu saviļņojumu, 
tāpēc ka viņiem 
tās ir pirmās 
viesizrādes Bal-
tijā. Taču jau pir-
mais Aleksandra 
Šugajeva vadītā 
tautas ansambļa 
pr iekšnesums 
izraisīja zālē 
milzīgu aplausu 
vētru. Skanēja 
visiem labi zinā-
mās un sirdīm 

tuvas melodijas, kā arī baltkrievu 
komponistu jaundarbi. Bija arī pār-
steigums, kad Krāslavas Baltkrie-
vu kultūras biedrības „Kutok” vadī-
tājs Jevgēņijs Iļjinecs uzstājās ar 
solo numuru tik veiksmīgi, ka no-
pelnīja komplimentus un uzslavas 
no mūsu viesiem. Tas bija ne tikai 
pieklājības žests, bet arī aplieci-
nājums milzīgajam ieguldītajam 
darbam, kas veiksmīgi papildināja 
baltkrievu dziesmas un sadrau-
dzības vainagu šajā koncertā. 

Atvadas bija mazliet skumī-
gas - neviens nesteidzās pamest 
mūsu kultūras nama mājīgo zāli, 
un pēc šiem brīnišķīgajiem svēt-
kiem ikviens skatītājs par pie-
miņu saņēma dāvanu - avīzes 
„Prameņ” 185.numuru, to izdod 
Latvijas baltkrievi. Latvijas Balt-
krievu savienība tika dibināta 
2003.gadā, tā apvieno 14 kultū-
ras biedrības. Lai stiprinās saik-
nes starp kaimiņu zemēm, bet 
daiļrade, kas nāk no sirds, līdz 
sirdij arī nonāk!

Aleksejs GONČAROVS

22. septembrī Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas 9.-12.
klašu deju kolektīvs devās eks-
kursijā uz Lietuvu. Šo braucienu 
finansiāli atbalstīja skola, dejotā-
jiem priekšā nopietns laiks - gata-
vošanās Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, tāpēc 
tika pieņemts lēmums piedāvāt 
vecāko klašu skolēniem iespēju 
baudīt Viļņas un Traķu skaistu-
mu, iegūt daudz iespaidu, uzkrāt 
spēku un enerģiju.

Sākumā atbilstoši program-
mai tika ieplānots apmeklēt Eiro-
pas parku, Viļņas vecpilsētu un 
Traķu pili. Izmaiņas ieviesa laika 
apstākļi: visu nedēļu tie priecēja 
mūs ar siltumu un sauli, bet pirm-
dien lietus lija bez apstājas un pat 
pastiprinājās, kad  tuvojāmies ga-
lamērķim.

Kad autobuss ar ekskursan-
tiem ieradās Eiropas parkā, lija 
kā pa Jāņiem. Pastaigāties pa šo 
unikālo dabas objektu, kurā ir sa-
krātas mūsdienu meistaru skulp-
tūras no visas pasaules, bija vien-
kārši neiespējami... Programmu 
ātri koriģēja un nolēma sākt ar 

Lietuvas sirdi, seno galvaspilsē-
tu — Traķu pili, jo bija cerība, ka 
lietus kaut nedaudz aprims. 

Lietuvas valstiskuma sim-
bols — Traķu pils—  ir pilnībā 
atjaunota, tā ir cēla un majestā-
tiska. Kad atbrauca mūsu grupa, 
laiks Traķu apkārtnē bija apmā-
cies, taču bez lietus. Mums ļoti 
paveicās ar ekskursijas vadītā-
ju. Viņa gandrīz divas stundas 
stāstīja mums par Lietuvas vēs-
turi, lielkņaziem, viņas vēstījums 
par dzīves īpatnībām viduslaiku 
pilīs bija aizraujošs, spilgts un 
piesātināts ar notikumu apraks-
tiem. Mēs apskatījām lielkņazu 
cietokšņa iekšējās dzīvojamās 
telpas, kā arī vairākas izstādes 
par Traķu vēsturi, celtniecību un 
pils renovāciju, tad nokļuvām 
zālē, kas ir veltīta noslēpumai-
niem karaīmiem un Lietuvas  ta-
tāriem, pēc tam iepazināmies ar 
pils garnizona iekārtojumu. Šeit 
tika izvietotas mednieku trofeju, 
arheoloģisko izrakumu izstādes, 
var apskatīt apraktās mantas pa-
raugus, kas atrasti 

Traķu ci-

tadeles teritorijā. 
Pārsteidzoši, cik precīzi un 

skrupulozi ir atjaunots pils kom-
plekss pie Gaļvas ezera. 85 gadu 
garumā norisinājās galvenā Lie-
tuvas valsts simbola atdzimšana. 
Atjaunošanas procesu nevarēja 
apturēt pat karadarbība... 

Ieguvuši iespaidus Traķos, 
devāmies uz Lietuvas galvaspil-
sētu. Diemžēl Viļņā vairs nebija 
daudz laika pilsētas apskatei, 
taču mums izdevās pastaigāt 
pa vecpilsētu, apbrīnot slaveno 
Svētās Annas baznīcu, Piles ielu, 
Gediminasa prospektu. Iegājām 
Viļņas katedrālē, kas ir stalts un 
grezns, kā arī atturīgs un ele-
gants arhitektūras piemineklis. 
Uzkāpām pils kalnā, izbaudījām 
šīs vēsturiskās pilsētas skais-
tumu no putnu lidojuma. Viļņas 
savdabīgumu nevarēja noslēpt 
pat viegla migla un smidzinošs 
lietus... 

Bija skumji atvadīties no 
skaistās pilsētas, bet mūsu eks-
kursijas laiks tuvojās beigām. At-
pakaļceļā mēs iegriezāmies sla-
vena jā t i r d z n i e c ī b a s 

un izklaides centrā „Akropolis”, 
kur visus pārsteidza pasaulē lie-
lākā „Maksima”. 

Ceļš uz mājām šķita ļoti 
ātrs...

Diena, ko pavadījām Lietu-
vā, vēlreiz pierādīja, ka meklēt 
skaistumu tālajās zemēs nav   
vērts. Valstī, kas atrodas blakus 
Latvijai, ir tik daudz apbrīnoja-
mu un neaizmirstamu objektu. 
Par savu kaimiņvalsti mēs zinām 
nepiedodami maz... Tāpēc vie-
nas dienas ceļojumi var būt ļoti 
noderīgi un interesanti arī tad, ja 
notiek pirmdienā. Starp citu, pat 
lietainie laika apstākļi nav mazi-
nājuši tūristu skaitu Traķos un 
Viļņā. Mūsu īsās ekskursijas lai-
kā mēs sastapāmies ar ceļotāju 
grupām no Ķīnas, Spānijas, Vā-
cijas un Turcijas. 

Mūs gaida piesātināts un 
interesants mācību gads. Esam 
gandarīti par to, ka to ievadīja pa-
tīkama aktivitāte -  kaimiņzemes 
apceļošana.

Noteikti jābrauc biežāk...
Andrejs JAKUBOVSKIS

Varavīksnes vidusskolas dejotāju ekskursija 

Dziesma vieno tautas

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Ierodoties vēlēšanu iecirknī, 

balsotājs saņem vēlēšanu mate-
riālus - vēlēšanu zīmju komplektu 
un vēlēšanu aploksni. Balsošanas 
vietā jāizvēlas viens no saraks-
tiem, vēlēšanu zīme jāieliek vēlē-
šanu aploksnē, aploksne jāaizlī-
mē un jāiemet vēlēšanu kastē. Kā 
parasti, vēlētājs var paust īpašas 
simpātijas vai antipātijas pret kon-
krētiem kandidātiem. Vēlēšanu 
zīmē ir iespējams izdarīt atzīmi 
„+”, ja īpaši atbalstāt šo kandidā-
tu, vai svītrot kādu no sarakstā 
esošajiem, ja neatbalstāt.  Plusi 
un svītrojumi pēc balsojumu ap-
kopošanas  var mainīt kandidātu 
kārtas numuru, kam savukārt var 
būt nozīme, lai iekļūtu Saeimas 
sastāvā. Mīnusi, kāsīši, ķeksīši vai 
jebkuras citas atzīmes par vai pret 
kandidātiem netiks līdzskaitītas, 
tādā gadījumā vēlēšanu zīme tiks 
atzīta par nederīgu. 

Parlamenta vēlēšanas Lat-
vijā norisinās piecos vēlēšanu 
apgabalos – Rīgā, Vidzemē, 
Latgalē, Kurzemē un Zemgalē. 
Vēlēšanām ir reģistrēti 13 parti-
ju un partiju apvienību deputā-
tu kandidātu saraksti. Deputātu 
skaits katrā vēlēšanu apgabalā 
ir atkarīgs no vēlētāju skaita, kas 
dzīvo šajā teritorijā. Rīgas vēlē-
šanu apgabalā ir 32 deputātu vie-
tas, Vidzemē – 26, Latgalē – 15, 
Zemgalē – 14 un Kurzemē – 13 
deputātu vietas. Saeimā iekļūs ti-
kai tās partijas, par kurām vēlētāji 
būs atdevuši vismaz 5% balsu. 
Vēlēšanas skaitīsies notikušas 
neatkarīgi no tā, cik vēlētāju at-
nāks uz iecirkņiem. 

Sīkāka informācija par bal-
sošanas procedūru pieejama 
Centrālajā vēlēšanu komisijā pa 
tālruni – 67049999. Vēlam mūsu 
lasītājiem izdarīt gudru izvēli, 
kuru vēlāk nevajadzēs nožēlot! 

Viktors Ūdrišs

Atgādne vēlētā-
jam: kā, kur, kad
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Ainārs Dzalbs — pagaidām 
vienīgais oficiāli reģistrētais indi-
viduālais komersants Krāslavas 
novadā, kurš nodarbojas ar zivju 
kūpināšanu. Sen loloto sapni 25 
gadus vecajam Kombuļu pagas-
ta iedzīvotājam palīdzēja realizēt 
Krāslavas novada dome, pavasa-
rī izsludinot jauniešu biznesa ide-
ju konkursu un atbalstot labākās 
no tām. 

Pēc Aināra teiktā, liels no-
pelns tajā ir pagasta lauksaim-
niecības konsultantei Tatjanai 
Ļaksai, kura ne tikai iedvesmoja 
viņu piedalīties konkursā, bet arī 
palīdzēja sagatavot nepiecieša-
mo biznesa plānu. Par saņemta-
jiem 3000 eiro viņš varēja iegādā-

ties ledusskapi, arī pārvietojamo, 
aprīkot zivju pārstrādes telpu un 
ierīkot kūpinātavu. 

Aināra komercdarbība pa-
gaidām ir pašā sākumpunktā. 
Viņš strādā galvenokārt pēc in-
dividuāliem pasūtījumiem un 
uzskata, ka kūpinātavas iedarbi-
nāšana vismaz divreiz nedēļā ir 

pietiekami labs sākums. Aināra 
pastāvīgie klienti ir kūpināta zuša 
un karpas cienītāji, taču viņu pa-
gaidām nav daudz. Zušus Ainārs, 
pēc iespējas, ķer pats ezeros 
Drīdzis un Sīvers, viņam ir visas 
vajadzīgās atļaujas un speciāla 
licence zemūdens medībām. 
Vērtīgākā trofeja, ko viņš ieguva 
zemūdens medībās — spēcīgs 
sazāns. 

Viņu jau sen aizrauj šis 
makšķerēšanas veids. Ainārs ir 
arī Krāslavas kluba “Poseidons” 
biedrs. Šis klubs kopā ar Daugav-
pils ūdenslīdēju biedrību piedalās 
starptautiskās zemūdens mak-
šķerēšanas sacensībās. Tās no-
tiek jūlijā ezerā Drīdzis. Ierastās 

vasaras un ziemas mak-
šķerēšanas noslēpumus 
Ainārs ir apguvis jau agrā 
bērnībā. Ar šo nodarbi 
viņu aizrāva tēvs. Tagad 
Andrejs ir viņa uzticamā-
kais izejvielu piegādātājs, 
jo likumīgi nodarbojas ar 
makšķerēšanu.  

Pateicoties gādīga-
jiem vecākiem, Ainārs 
savu individuālo darbību 
var savienot ar darbu Ro-
bežsardzē. Vismaz zivju 
marinēšanu pirms kūpi-
nāšanas viņi ir labi ap-
guvuši. Starp citu, pirms 
sava dēla projekta reali-
zēšanas Dzalbu ģimene 

devās ciemos pie Madonas nova-
da Lubānas pagasta uzņēmējas 
Mārītes Ikaunieces. “Šai sievietei 
četru gadu laikā izdevās atvērt 
kūpinātu zivju veikalus Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā. Lai iegūtu 
auksti kūpinātas zivis, izejvielas 
ieguvei viņa iepērk tonnām. Bet 
sāka viņa ar mājas virtuvi. Pa-

cietība un strā-
dīgums — tas 
ir galvenais”, 
— saka Aināra 
mamma Marta.

To, ka 
zem guloša 
akmens ūdens 
netek, saprot 
arī pats Ainārs. 
Savus kūpi-
nājumus viņš 
jau veiksmīgi 
i z r e k l a m ē j a 
Daugavpils un 
Preiļu pilsētas 
svētkos, arī ci-
tos Latgales 
pasākumos, kur 
tika piedāvāta 
vietējo ražotā-
ju produkcija. 
Dažus pircējus 
viņš atradis ar 
interneta starp-
niecību. Ainārs 

atzīst, ka tagad dators viņam 
nepieciešams tikai šim mērķim, 
pārējam neatliek laika. Kaut arī 
Rēzeknes profesionālajā vidus-
skolā vairākus gadus apguvis 
programmēšanu. 

Skaidrs, ka nav mazsvarīgs 
produkta ārējais izskats. Tas ir 
atkarīgs no vairākiem faktoriem, 
sākot ar tīrīšanu. Zivs nedrīkst 
būt bojāta ar naža griezumiem 
un neproporcionālām malām, 
tāpēc zivis nedrīkst sagatavot 
kūpināšanai “uz ātru roku”. Ma-
rināde — tas ir tas, kas nosaka 
gatavā produkta garšas kvalitāti. 
Pastāv vairāki marinēšanas veidi, 
bet zivis zaudē savu aromātu, ja 
marinēšanas procesā tiek ievies-
ta kāda kļūda. Kūpinājumi neprie-
cēs pircējus ar zeltaino izskatu, 
ja netiks ievērots atbilstošs tem-
peratūras režīms kūpināšanas 
laikā. Tieši pēc kūpinātās zivs 
krāsas mēs nereti nosakām, cik 
daudz kancoregēno vielu tā dod 
mūsu organismam. Te nu Ainārs 
steidz paziņot, ka Pārtikas un ve-
terinārais dienests nesnauž, bet 
dienesta rekomendācijas nāk ti-
kai par labu.

Jaunā komersanta plānos 
— savā piemājas teritorijā izrakt 
dīķus un nodarboties ar zivju au-
dzēšanu. Jo tādu zivju kā zuši, 
karpas, līņi un plauži iepirkuma 
cena vienmēr būs augsta, bet līdz 
ar to nevar cerēt uz labu peļņu. 

Pēc Martas teiktā, vecāki 
vienmēr ir gatavi dēlam palīdzēt. 
Ir svarīgi, ka Ainārs nedevās lai-
mes meklējumos uz ārzemēm, 
bet pieredze nāks ar laiku.

Valentīna SIRICA
Autores foto un no Aināra 

DZALBA arhīva

Tatjana Ļaksa (no kreisās) šoreiz pie Dzalbu ģimenes ieradās kopā ar “Ezerzemes” 
žurnālistu

Mazas un lielas kūpinātas zivtiņas…

Jau devīto gadu pēc kārtas 
Latvijas Zinātņu akadēmija, Lat-
vijas augstskolas, zinātniskie in-
stitūti un citas ar zinātni saistītas 
institūcijas rīko Eiropas līmeņa 
pasākumu - Zinātnieku nakts. 
Pasākums notika astoņās Lat-
vijas pilsētās — Rīgā, Salaspilī, 
Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, 
Ventspilī, Valmierā un Liepājā. 
Šogad Zinātnieku nakts aktivi-
tātes Latvijā tematiski bija sais-
tītas ar kristālu tematiku, dodot 
ieskatu kristālu daudzveidībā, to 
esamībā dabā un daudzveidīgajā 
pielietojamībā. 

Daugavpilī šī pasākuma in-
teresenti varēja doties uz Dau-
gavpils Universitāti, kur Zinātnes 
festivāls sākās jau pirmdien (22. 
septembrī) un ilga ve-
selu nedēļu līdz pat tā 
noslēguma daļai - Zi-
nātnieku naktij. Zināt-
nes festivāls kopumā 
ir unikāls pasākums, 
kas ļauj vienkāršā 
veidā  iepazīt zināt-
nes pasauli un rosināt 
jauniešus pievērsties 
jauniem zinātniskiem 
pētījumiem. 

Katru dienu dar-
bojās Zinātnes pilsē-
tiņa. Tajā visu laiku 
bija rosība, te gan 
lieli, gan mazi varēja pārbaudīt 
savu erudīciju spēlēs, viktorīnās, 
interaktīvās nodarbībās, kā arī 
darboties mākslinieku darbnīcās.

Pasākuma ietvaros tika orga-
nizētas dažādas darbnīcas- “Ku-
kaiņi dzintarā”, “Sāls”, “Hidroksi-
lapatīts jeb par un ap kauliem”, 
“Kristālu struktūras modeļu izga-
tavošana”, “Zemes dzīlēs dzimu-
šie kristāli: ieskats dabisko kristā-
lu - minerālu pasaulē”, “Audzējot 
kristālus”, “DNS kristālu pētīšana 
un izdalīšana” u.c. Bija iespēja 
apmeklēt interesantas lekcijas 
par visdažādākajiem tematiem, 
piedalīties prezentācijās, lingvis-
tiskās spēlēs, diskusijās, spēlēs 
un meistarklasēs…

Krāslavu Zinātnes festivālā 
pārstāvēja fotoklubs “Zibsnis”, 
piedāvājot izbraukuma tematisko 
fotosesiju, kurā festivāla apmek-
lētāji varēja iejusties modeļa, fo-
togrāfa un režisora lomā, rezul-
tātā iegūstot bezmaksas portretu 
elektroniskā veidā. Lielu interesi 

izraisīja fotoaparātu 
izstāde. 

To daudzveidību, 
kas tika piedāvā vi-
sas nedēļas garumā 
Daugavpils Universi-
tātē, nav iespējams 
aprakstīt. Te bija inte-
resanti gan bērniem, 
gan viņu vecākiem, jo 
pasākuma program-
mā bija paredzētas 
aktivitātes pat divga-

dīgiem apmeklētājiem.
Lielu interesi izraisīja ie-

spēja doties ekskursijā uz jaunā 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju 
korpusa laboratorijām un studiju 
telpām. Nesen atvērtajā mācību 
korpusā atrodas ķīmijas, fizikas, 
kvartārvides, parazitoloģijas, hid-
roekoloģijas, biotehnoloģijas, his-
toloģijas u.c. laboratorijas. Telpas 
aprīkotas ar vismodernāko mūs-
dienu aprīkojumu. Šis korpuss ir 
viens no modernākajiem studiju 
un pētniecības korpusiem Latvijā.  

Kad aiz loga satumsa, uni-
versitātes 5. stāvā bija jūtams ne-
liels satraukums — debesis bija 
apmākušās. Kāpēc gan Zināt-
nieku nakts dalībniekiem par to 

jāsatraucas? Uztraukumam bija 
pamats… Universitātē ir kāda ļoti 
interesanta vieta — observato-
rija. Tur tika veikti Zemei tuvāko 
debess ķermeņu (Saules, Mar-
sa, Saturna, Jupitera) un tālāko 
(Zvaigznes, Piena ceļš, Miglāji) 
novērojumi. Taču aptuveni pēc 
stundas izskanēja priecīga ziņa 
- debesīs ir redzamas zvaigznes. 
Apmeklētāju plūsma devās uz 
observatoriju…

Zinātne ir sarežģīta lieta, ku-
rai pievēršas retais, taču, kad tā 
tiek pasniegta šādā veidā - brīvi, 
radoši, caur spēlēm un dažādām 
aktivitātēm, radot interesi bērnos, 
pusaudžos un pieaugušos cilvē-
kos, tā kļūst tuvāka un pieejamā-
ka. Gribas novēlēt Daugavpils 
Universitātei ar katru gadu aiz-
vien lielāku studentu skaitu un 
jaunus zinātniskus atklājumus 
nupat atvērtajās Dzīvības zinātņu 
un tehnoloģiju korpusa laboratori-
jās. Lai Jūsu vārds tālu skan!

Inga PUDNIKA. Autores foto

Zinātnieku nakts 
Daugavpils Universitātē

Otro gadu pēc kārtas oktobrī norisināsies Latvijas Psi-
holoģijas dienas, kas notiks no 6. līdz 26.oktobrim vairā-
kās Latvijas pilsētās, tajā skaitā arī Krāslavā. 

Psiholoģijas dienu ietvaros Krāslavā notiks vairāki pa-
sākumi. No 6. – 10.oktobrim Krāslavas pamatskolā psiho-
loģes Veltas Daņiļevičas vadībā norisināsies „Psiholoģijas 
nedēļa”, tajā skaitā psiholoģiskā akcija un starpskolu drau-
dzības pēcpusdienā, kurā piedalīsies Krāslavas un Dagdas 
novadu skolas. Savukārt 16.oktobrī plānota sadarbības 
pēcpusdiena un radošā darbnīca vecākiem un bērniem. 

Psiholoģijas dienu mērķis ir sekmēt atvērtu, radošu 
vidi profesionālai diskusijai, kā arī informēt plašāku sa-
biedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko psihologi var 
piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, tajā skaitā - vei-
cināt izpratni par to, kādas atšķirības ir starp psihologa, 
psihoterapeita un psihiatra pakalpojumiem. 

Visa Latvijas Psiholoģijas dienu programma ir pieeja-
ma interneta vietnē www.psihologijasdienas.lv. 

Plašāku informāciju par Psiholoģijas Dienām Latvi-
jā Jums sniegs Marika Grasmane, tālr.28634639, Signe 
Knipše, tālr.26594324.

Latvijas Psiholoģijas 
 dienas Krāslavā

VUGD Latgales reģiona 
brigāde informē

(16.09.2014 - 30.09.2014)

16.09. - Divu stāvu dzīvojamā mājā dega dzī-
voklis 50 m2. Cieta vīrietis (56 g. v.), 
kurš saindējās ar degšanas produk-
tiem un guva apdegumus 
Dagdas nov., Ezernieku pag., 
Egļeva

20.09. - Dega vienstāvu saimniecības ēka (3 
šķūņi zem viena jumta) 60 m2

Dagdas nov., Svariņu pag., Svarinci, 
Latgales iela 

25.09. - Dega nopļautās labības rugāji 
10000m2

Dagdas nov., Svariņu pag., Dobro-
čina

28.09. - Divu stāvu dzīvojamās mājas dūm-
vadā dega sodrēji
Krāslavas nov., Krāslava, Gaišā iela 

29.09. - Dega mopēds
Krāslavas nov., Krāslava, Aronsona 
iela 



2014. gada 3. oktobris4

„Krāslavas palete”, rudens 
plenērs, ir unikāla parādība, kas 
ieguvusi starptautisko populari-
tāti. Mūsdienās tas ir kļuvis par 
tradīciju, un par šiem neaizmirs-
tamajiem svētkiem mums sirsnī-
gi jāpateicas Ritai Barčai, kuras 
ideju tās rašanas etapā atbalstījis 
Osvalds Zvejsalnieks. Pilsēta pie 
Daugavas lokiem meklējusi un 
atradusi savu mākslas nišu, kas 
kļuva par dažādu valstu -Latvi-
jas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, 
Baltkrievijas - kultūras sakaru 
vienojošo simbolu... Bez šaubām 
– saskarsme atbilstoši interesēm 
ir cilvēku attiecību augstākā pa-
kāpe un sava veida greznība, bet 
viņu radošā solidaritāte ir vēl lie-
lāka vērtība.

Mūsu mīļā Krāslava, kas 
saglabājusi savu vēsturisko šar-
mu, it kā radīta ar mērķi - būt par 
iedvesmas avotu tiem, kas par 
pašatklāsmes formu izvēlējušies 
otu, audeklu un paleti. Un kas ir 
zīmīgi – jau sen esmu ievērojis, 
ka pilsētas ainām, kas atspogu-
ļotas akvareļos un eļļas gleznās, 
nav raksturīgas spilgtas krāsas. 
Rudens šogad arī nesteidzīgi no-
krāso pilsētas kļavām, bērziem, 
ozoliem un liepām raibas, dzel-
tenas un sarkanas lapas... Tikai 
vietējā mākslinieka Ivana Bičko-
va gleznās septembris žilbina ar 
koši dzeltenu starojumu. Plenērā 
darbojās septiņpadsmit dalīb-
nieku, un viņu mākslas darbos ir 
vērojami Daugavas krasti, grāfu 
Plāteru pils, Krāslavas dievnami. 
Un arī galvenā īpatnība - klusas 
ieliņas ar pirmskara apbūvi, kas 
labi atspoguļo senlaiku dzīves 
valdzinājumu. Vecas un nedaudz 
sašķiebušās koka mājiņas un mā-
jīgi pagalmi piesaistīja tieši Krā-
slavas viesu – plenēra dalībnieku 
- uzmanību, bet par ideālu izstāžu 
zāli jaunradītajiem mākslas dar-

biem kļuvis uni-
kāls patriarhālās 
Krāslavas centrs.

V i e n m ē r 
ar nepacietību 
gaidu un patie-
si mīlu rudeni 
plenēra laikā, 
un 34 gadu ga-
rumā nepalaidu 
garām nevienas 
Mākslas dienas. 
Pagājušajā sest-
dienā, kad rīt-
ausmā pa loga 
rūtīm sāka bun-
got lietus lāses, 
mani mierināja 
makšķernieku ti-
cējums: ja sāk līt 
agri rītā — vēlāk 
nelīs. Tā arī noti-
ka, bet noslēgu-
ma pasākumam 
paredzētajā laikā 
brīvdabas izstāžu zāli spoži ap-
mirdzēja saules stari, kas caur-
strāvoja smagos mākoņus. Pēc-
pusdienā laiks noskaidrojās, un 
visās jaunajās gleznās mirdzēja 
vēl neizžuvušas krāsas. Atceros, 
ka dažreiz lietaino laika apstākļu 
dēļ plenēra noslēguma pasākums 
norisinājies Kultūras nama tel-
pās, protams, tas nebija labākais 
variants. Sienas iznīcina gleznu 
un pilsētas vides harmoniju un 
tās iemiesojumu Krāslavas cen-
trālajā laukumā ar strūklaku un 
pilsētas ģerboni. Laiva ar pieciem 
airiem... Piespiedu patriotisms un 
vienas nācijas ekskluzivitāte - tie 
ir mūsu tuvredzīgo politiķu bīsta-
mie maldi, bet Krāslavas piere-
dze, kad dažādu tautību pārstāvji 
veiksmīgi spēj sadzīvot, ir labs 
piemērs valsts turpmākajai attīs-
tībai. Mēs esam dažādi, bet Lat-
vija ir mūsu kopējās mājas. Tikai 
vienotā Latvijas iedzīvotāju nā-

cija ir spējīga 
pārvarēt visas 
krīzes - politis-
kās, garīgās, 
sociālās. 

I z m a n -
tojot iespēju, 
vietējie māksli-
nieki arī piedā-
vāja skatītāju 
v ē r t ē j u m a m 
savus darbus, 
un bija viena 
glezna, pie 
kuras nepār-
traukti drūz- 
mējās krāsla-
vieši. Andreja 
Gorgoca stu-
dijas dalībnie-
ki smēlušies 
i e d v e s m u 
s i m b o l i s m a 
mākslas dar-
bos un radījuši 
kopdarbu, kas 
iemieso mūsu 

pilsētas tēlu. Sargeņģelis, Diev-
māte, ievērojamākie arhitektūras 
objekti, kupoli un krusti... Tieši 
tādas ir mūsu mūžīgās vērtības. 

Nenogurdināšu lasītājus ar 
gleznotāju jūsmīgajām atsauks-
mēm par mūsu plenēru, šajā ga-
dījumā labākas par vārdiem būs 
gleznas. Visi mākslinieki uzdāvi-
nājuši pilsētai vienu savu gleznu. 
Abpusēji izdevīga sadarbība... 
Krāslavas novada domes un Kul-
tūras nama pārstāvji pasniedza 
plenēra dalībniekiem tradicionā-
los piemiņas suvenīrus, māksli-
nieki dāsni dalīja autogrāfus. 

Noslēguma ceremonija noti-
kusi paralēli koncertam. Rudens 
diena izdevusies gana mīlīga, 
tās plūstošo mieru papildināja 
mākslinieciskās pašdarbības ko-
lektīvu „Senči” un „Izvoltīši” nu-
muri. Pirmo reizi uz improvizētās 
skatuves uzstājās senioru deju 
kolektīvs „Dobrij večer”. Šo In-
dras pārsteigumu ļoti silti uzņēma 
skatītāji, arī es nenoturējos no 
kārdinājuma pateikties kolektīva 
vadītājai Ilonai Kangizerei. Mainīt 
dzīvi uz labo pusi ir nepieciešams 
mums pašiem.

Nobeigumā – daži vārdi par 
Miķeļdienas gadatirgu, ar kuru 
sākās rudens svētki. Tirgus lau-
kums pie Daugavas tikko spējis 
ietilpināt visus pārdot gribētājus, 
tai skaitā citu pilsētu pārstāvjus. 
Visi pārdevēji uzsvēra, ka pircē-
ju aktivitāte kļūst arvien zemāka. 
Man gan ir skaidrs šī komerciālā 
noslēpuma iemesls: iedzīvotāju 
skaits gan pilsētā, gan novadā 
sarūk, labklājības līmenis nebūt 
nepieaug. Vai izdosies pārlauzt 
un mainīt kritisko situāciju mūsu 
valstī – to parādīs LR Saeimas 
vēlēšanas, kas notiks rīt un ku-
rās obligāti jāpiedalās. Mēs paši 
esam vainīgi tajā, ka politika ie-
gūst cinisku formātu.

Aleksejs GONČAROVS

Vārdos neizsakāmas emoci-
jas divu stundu garumā  un brīniš-
ķīgs ceļojums klasiskās mūzikas 
pasaulē. Tādas ir Krāslavas ie-
dzīvotāju atsauksmes par krāsla-
vietes,  Berlīnes Operas solistes, 
Katrīnas Krumpānes koncertu, 
kas pagājušajā svētdienā notika 
Daugavpils Vienības nama kon-
certzālē III Mūzikas un Mākslas 
festivāla „ReStArt 2014” ietvaros.

Katrīna Krumpāne  ir dzimusi 
Krāslavā. Viņa mācījās Krāslavas 
Mūzikas skolas klavieru klasē, 
tad iestājās Daugavpils Mūzikas 
koledžas vokālajā nodaļā, un pēc 
tās pabeigšanas studēja Latvijas 
Valsts konservatorijā. Tolaik vien-
audži, draugi  un paziņas sauca 
šo mīļo un enerģisko meiteni vār-
dā, kas visiem ir ierastāks – par 
Katerinu.

Katerina sapņoja par pianis-
tes karjeru, taču liktenis bija lēmis 
citādi - Daugavpils Mūzikas kole-
džā meitenei piedāvāja nodarbo-
ties ar vokālu. Tad viņa pat neva-
rēja iedomāties, kāda izvērtīsies 
nākotne. Vokāla pasniedzēja 
Viktorija Cīrule spēja saskatīt 
15-gadīgajā krāslavietē nākamo 
operas skatuves zvaigzni un palī-
dzēja meitenei izvēlēties pareizo 
ceļu. Studijas Latvijas Valsts kon-
servatorijā atklāja jaunas talanta 
šķautnes. Mērķtiecīgs darbs, ticī-
ba saviem spēkiem un cerība uz 
turpmākiem panākumiem – šis 
ceļš aizveda Katerinu līdz Berlī-
nes Operas skatuvei. 

Lieliska koloratūrā soprāna 
īpašniece Katrīna Krumpāne de-
bitēja „Komische Opera Berlin”. 
Bet 2005.gadā viņa noslēdza 
pirmo līgumu ar „Amadeus” teātri 
Potsdamā. Vācijas skatītāji aug-
stu novērtēja viņas izpildījumā 
Adeles āriju no Johana Štrausa 
operetes „Sikspārnis”. Drīz vien 

Katrīnas repertuārā parādījās arī 
Ļaunās māsas ārija no Žila Mas- 
nē operas „Pelnrušķīte”, pašlaik 
krāslavietei ir lieli panākumi Berlī-
nes Valsts operā.

Pēc paātrinātās mācību 
programmas Katrīna apgu-
va vācu valodu un absolvējusi 
Mākslas Universitāti Berlīnē. 
Koncertdarbība viņai netraucē 
audzināt divus bērnus un katru 
gadu apciemot dzimto Latgali.

Šogad dziedātāja uzstājās 
Daugavpils Vienības nama kon-
certzālē Daugavpils kamerorķes-
tra pavadījumā. Koncerta laikā 
bija iespēja dzirdēt  J. Štrausa 
un Ž. Masnē augstākminētos 
skaņdarbus, kā arī V.A.Mocarta, 
G.F.Hendeļa, B.Marčello un citu 
klasiķu ārijas un dziesmas.

Nākamajā gadā Katrīna 
Krumpāne dosies uz Seulu, 
Dienvidkorejas galvaspilsētu, kur 
uzsāks pasniedzējas gaitas. Bet 
mēs leposimies ar mūsu novad-
nieci un gaidīsim viņas kārtējo 
koncertu Latgalē.

Valentīna SIRICA
Foto no www.vebidoo.com  

Krāslaviete - Berlīnes Valsts 
operas zvaigzne 

Robežnieku pagasta pārval-
des vadītāja Ērika Gabrusāne 
pastāstīja, ka koka apšuvums 
sienām aptuveni krūšu augstu-
mā bija centra vecās ēkas kāpņu 
telpā, otrā stāva gaitenī, vienā 
iemītnieku istabā, kur ir arī rezer-
ves izeja. Viss koka apšuvums 
noplēsts, sienām veikts remonts. 
Šovasar tika remontēta arī grīda 
virtuves palīgtelpā un gaitenī, 
uzliekot jaunas flīzes. Par pro-
jekta līdzekļiem ir veikti arī bru-
ģa remontdarbi, bet par pagasta 
pārvaldes naudu šur tur pielaboti 
ēkas pamati.

“Ir prieks par paveikto, bet 

sāp sirds, ka praktiski nācās iz-
mest atkritumos cilvēku darbu, 
kas pirms vairākiem gadiem tika 
veikts, pielāgojot šīs bijušā kultū-
ras nama telpas skolai,” uzsver 
Ē. Gabrusāne. “Daļu noplēsto 
dēlīšu izlietojām, būvējot skatī-
tāju tribīnes rikšotāju trasē, bet 
daļu vairs nevarēs izmantot. Sā-
pes padara lielākas, atceroties, 
ka skolas izveide bija viens no 
maniem pirmajiem darbiem, stā-
joties pagasta vadītājas amatā. 
Bet neko nepadarīsi, esam bez-
spēcīgi pret ugunsdzēsēju prasī-
bām, lai kā mēs tās vērtētu.”

Juris ROGA, autora foto

Paaugstināta drošība
Skuku sociālās aprūpes centrs savulaik tika izveidots biju-
šā kantora ēkā, kuru kādreiz izremontēja skolas vajadzībām.  
Turpmākajos gados centru paplašināja, uzbūvējot piebūvi. 
Taču dažas problēmas palika un Valsts ugunsdrošības un 
glābšanas dienesta (VUGD) prasība atbrīvot vecās ēkas tel-
pas no koka dēlīšu apšuvuma tika izpildīta šogad. 

II Valdzinošais Krāslavas tēls

Noslēguma akords – mākslas joma
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Pēc Grāmatu svētku atklā-
šanas Dagdas Tautas nama zālē 
izvērtās spraiga „Latvijas Avīzes” 
publiskā diskusija „Latvju zeme 
vaļā stāv?”, kurā piedalījās sep-
tiņi 12. Saeimas deputātu kandi-
dāti: Juris Viļums, Edvīns Šnore, 
Vitālijs Aizbalts, Raimonds Vējo-
nis, Edgars Jaunups, Jānis Urba-
novičs un Dzintars Zaķis.

Diskusijas vadītājs nolasī-
ja žurnāla “Forbes” apskatnieka 
Pola Gregorija ieskicēto scenā-
riju par iespējamiem Putina no-
lūkiem attiecībā uz Latviju, kuru 
šeit neatkārtosim — katrs to var 
pats izlasīt interneta vietnēs. Jau-
tājums visiem bija viens — vai šis 
scenārijs ir iespējams, un ko mēs  
varam darīt, lai to nepieļautu?

Ko cilvēkiem stāstīja politiķi? 
Daži sacīja, ka scenārijs būtībā 
tiek īstenots Ukrainā vārds vār-
dā un nevaram pilnībā izslēgt, ka 
šāds scenārijs nevar notikt šeit. 
Bet paldies Dievam esam NATO, 
ir 5. pants, kas mūs visus sargā 
arī no agresijas Austrumu pusē. 
Dažs akcentēja faktu, ka no Uk-
rainas atšķiramies ar to, ka šeit 
gadiem saticīgi kopā dzīvojušas 
dažādas tautības. Ka ne jau ti-
kai armija sargā valsts robežu, 
bet arī cilvēki, un ir jādomā par 
to, lai šajā pusē būtu cilvēki, no-
vadam būtu attīstība. Katrā ziņā 

- ja gribi dzīvot mierā, ir jāgata-
vojas karam. Latvijai ir jāstiprina 
pierobeža. Ukrainā šis scenārijs 
bija īstenojams, jo bija novājinā-
ta armija, Latvijā armija un Ze-
messardze būs gatava cīnīties, 
solīja politiķi. Tika uzsvērts, ka 
aizsardzībā ieguldām tikai pusi 
no nepieciešamā, un šī problēma 
ātrāk jāatrisina. Kāds sacīja, ka 

tieši nabadzīgos 
reģionos tādi kā 
Putins var reali-
zēt savus scenā-
rijus, un piebilda, 
ka antikrievu tau-
tas propaganda 
ir tikpat bīstama, 
kā Putina darbī-
bas. Domāsim 
par to, lai Latvijā 
mēs dzīvotu kā 
viena nācija neat-
karīgi no tā, kādā 
valodā runājam 

savās mājās un par ko uzskatām 
sevi pēc tautības. Svarīgākais, 
lai visi Latvijā dzīvojošie cilvēki 
uzskatītu sevi par Latvijas pat-
riotiem un šajā ziņā darām ļoti 
maz. Vēl kāds norādīja, atvēlēt 
2% no iekšzemes kopprodukta 
aizsardzībai ir ļoti principiāls jau-
tājums, ja vēlamies būt droši, un 
vēlāmies, lai NATO pildītu savas 
saistības pret mums. Cits jautā-
jums, kā to naudu izlietojam, jo tā 
ir nauda, ko var ieguldīt, piemē-
ram, robežas stiprināšanā un in-
frastruktūrā. Armija ir darbavietas 
— tā var būt darba devējs.

Starp citu, diskusijas vadītājs 
palūdza pacelt roku tos, kuri ne-
redz LTV1 vai LTV7 kanālu — at-
saucās kāds desmits klausītāju. 
Tātad tā arvien ir problēma un arī 
politiķi daudz laika veltīja infor-
matīvā kara jautājumam. Principā 
klausīties septiņus deputātu krēs-
la tīkotājus bija gana interesanti, 
tomēr, kad daži centās izrādīties 

zinošāki par kolēģiem, un nekaut-
rējās demonstrēt savu it kā pārā-
kumu, palika neomulīgi. 

No zālē sēdošajiem izska-
nēja faktiski viens vēlējums, kas 
pārtapa jautājumā: „Mēs šeit visi 
kopā dzīvojam mierīgi, tāpēc 
nevajag kurināt naidu starp lat-
viešiem un krieviem. Latvijā bija 
stipra Zemessardze, bija Krāsla-
vā bataljons, bija ieroči, bija cilvē-
ki, bija apmācības. Kas to likvidē-
ja? Jūs to visu likvidējāt un tagad 
vajag veidot no jauna. Un tagad 
to nebūs viegli izdarīt — cilvēku 
maz, jaunatnes vairs nav…” 

Politiķi nevarēja neatzīt, ka 
Latvijas brīvvalsts atjaunoša-
nas sākumā Zemessardzei tika 
ierādīta liela loma, laikam ritot, 
tai samazināja finansējumu un 
sākās dažādas reformas… Dis-
kusijas dalībnieki atminējās par 
nepieciešamību stiprināt un attīs-
tīt jaunsargu organizāciju, sacīja, 
ka tikai paši varam stiprināt savu 
valsti. Viņi patiesi centās kaut ko 
solīt, kaut ko atbildēt, taču sirmo 
kungu politiķu sacītais neapmie-
rināja, un viņš demonstratīvi pa-
meta zāli. 

Vēl vienu jautājumu, kas īsti 
neatbilda tēmai, bet ir aktuāls 
simtiem un tūkstošiem jaunu ģi-
meņu, uzdeva kāda māmiņa, ku-
ras ģimenei banka atteica kredītu 
jauna mājokļa būvniecībai, pa-
matojot to visai sarkastiski: „..jūs 
dzīvojat neperspektīvā novadā!” 
Nupat Saeima pieņēma vēl vienu 
likumu, kas ievieš nolikto atslēgu 
principu un jaunā ģimene prog-
nozē, ka kredītu saņemt būs vēl 

grūtāk. Atbildes vēlējuma izteiks-
mē skanēja jauki, bet neviens tā 
arī nesagaidīja skaidrojumu, ko 
īsti darīt ģimenei, ja banka atsa-
ka kredītu tādēļ, ka dzīvo neper-
spektīvā novadā. Laikam jābrauc 
atpakaļ uz Rīgu, un tas jau tieši 
saskan ar diskusijas tēmu, kurā 
izskanēja, ka viens no Latvijas 
drošības veicinošiem faktoriem ir 
arī pierobežas apdzīvotība. 

Gadiem ierasts, ka publiskā 
diskusija ir centrālais notikums, 
kuru apmeklē tik daudz skatītāju, 
ka zālē nav kur ābolam nokrist. 
Šoreiz bija citādi un iemeslu var 
tikai minēt. Sliecos domāt, ka 
neveiksmīgi izvēlēta diskusijas 
tēma. Lai arī tā ir ļoti aktuāla, to-
mēr visnotaļ nav īsti izprotama 
un interesanta vienkāršajam lau-
ku cilvēkam. Ne velti jau no paša 
sākuma nepiepildītās zāles rin-
das pirmie pameta vairāki vecā-
ka gadagājuma ļaudis, jaunatne 
aizkavējās ilgāk. Taču galu galā 
lielākajai daļai apnika klausīties 
politiķu savstarpējo diskusiju un 
pasākuma beigās zālē sēdēja 
vien daži desmiti cilvēku…

Atliek pateikt, ka vislielākie 

prieki grāmatu svētkos laikam 
šoreiz bija tieši bērniem. Pirms-
skolas vecuma bērnus Dagdas 
PII „Saulīte” apciemoja pazīsta-
mā māksliniece Melānija Vilka, 
kura pastāstīja par savu darbu 
un vadīja bērniem radošu nodar-
bību „Burtiņgrāmatas”. Zīmējot 
kopā ar bērniem, tapa savdabīgi 
burtiņi, kas bija pārvērtušies da-
žādos tēlos, piemēram, kaķis, 
suns, automašīna u.c. Bērni mi-

nēja mīklas, balvā saņēma grā-
matiņas. Savukārt Dagdas bērnu 
bibliotēkā notika radošā darbnīca 
bērniem „Grāmatzīmes”. Dagdas 
novada Jauniešu centrā bērni un 
jaunieši iejutās „Animācijas filmu 
pasaulē”. Citi grāmatu svētku da-
lībnieki tikās ar grāmatu autoriem 
Vivantu Volkovu, Ilgu Liepiņu, 
Gundegu Sēju, Pāvilu Raudoni, 
Valdi Rūmnieku, kuri saviem uz-
ticamajiem lasītājiem un citiem 
klausītājiem pastāstīja par dažā-
dām grāmatām. 

Grāmatu svētku laikā ārā 
pie Dagdas tautas nama intere-
senti varēja noskatīties Zemes-
sardzes un jaunsargu paraugde-
monstrējumus. Zemessardzes 
34.artilērijas bataljona karavīri 
demonstrēja artilērijas ieročus, 
bet Zemessardzes 35. Nodroši-
nājuma bataljona karavīri un ze-
messargi demonstrēja bataljona 
rīcībā esošos ieročus un ekipē-
jumu, kā arī cienāja ar lauka vir-
tuvē pagatavoto karavīra putru. 
Tostarp bija apskatāms Zemes-
sardzes transports, mīnmetējs, 
lielgabals, dažādi citi šaujamie-
roči, ekipējums, sakaru līdzekļi. 
To visu prezentācijas laikā varēja 
izložņāt, aptaustīt, šo to arī izmē-
ģināt, paturēt rokās. Puišeļiem un 
meitenēm tā bija īsta paradīze, 
visam klāt viņi varēja pievienot 
arī iespēju piedalīties aizraujošā 
stafetē. Jāatzīmē, ka Zemessar-
dzes bataljoni aktīvi sadarbojas 
ar dažādām izglītības iestādēm, 
iepazīstinot bērnus un jauniešus 
ar Zemessardzi, tās struktūrvie-
nībām, galvenajiem uzdevumiem 
un ekipējumu.

Grāmatu svētku noslēgumā 
varēja izbaudīt Dagdas Tautas 
nama vokālās grupas „Solversija” 
muzikālo priekšnesumu. Nākamie 
Grāmatu svētki gaidāmi Krāslavā.

Juris ROGA, autora foto

Diskusijā cīnās politiķi

Jauniešu biedrības „Dagne” 
valdes priekšsēdētāja Svetlana 
Ilatovska: “Sen bijām dzirdēju-
ši par „Erasmus +” programmu, 

esam bijuši kā partneri tajā, pie-
dalījāmies apmācībās Latvijā un 
ārzemēs, bet vēl nekad pašiem 
nebija šāda projekta. Nolēmām 

pamēģināt — iesaistījāmies 
programmā, uzrakstījām un ie-
sniedzām projektu. Tas bija ļoti 
liels pārsteigums, kad saņēmām 
vēstuli ar ziņu, ka mūsu projekts 
ir atbalstīts. Projekta realizācijas 
gaitā apmācībās ir paredzēts ie-
saistīt 28 jaunatnes darbiniekus 
no dažādām valstīm — Latvijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas un Gruzi-
jas. Latvijas dalībnieki būs sep-
tiņi Dagdas novada jaunatnes 
darbinieki. Būs gan teorija, gan 

prakse kopā, visu izmēģināsim 
uz savas ādas. Apmācības mūsu 
novadā ilgs desmit dienas — no 
19. novembra līdz 28. novem-
brim. 

Augusta nogalē Dagdas no-
vada jauniešu iniciatīvu centrā 
„Parka Rozes” notika pirmā tikša-
nās ar projekta sadarbības part-
neriem - lektoriem no Lietuvas un 
Baltkrievijas un šāda tikšanās būs 
arī oktobrī. Viņi vēl reizi atbrauks, 
lai precizētu detaļas.

Dagdas pašvaldība agrāk ir 
realizējusi starpvalstu projektus, 
bet šis ir pirmais tieši jauniešu 
biedrības starpvalstu mēroga 
projekts. Ceram apgūt jaunas 
metodes darbā ar bērniem un 
jauniešiem. Jaunieši sniegs kon-
certu, bet paši projekta realizācijā 
nepiedalīsies, jo tas paredzēts 
mums — jaunatnes darbiniekiem. 
Interese par to ir liela.”

Juris ROGA

Dagdas un Krāslavas novada 13. Grāmatu svētkiem to 
rīkotāji bija sarūpējuši plašu programmu bērniem, jau-
niešiem un pieaugušajiem. No rīta Dagdas Tautas namā 
notika grāmatu komercizstāde, kurā piedalījās izdevniecī-
bas „Zvaigzne ABC”, „Lauku Avīze”, „Jumava”, „Nordik”, 
„Avots”, „Divpadsmit”. Pircējiem bija iespēja piedalīties 
jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”. Pircēju in-
terese bija, tiesa, mazāka nekā svētkos Krāslavā un tam 
rodams skaidrojums – Dagda ir mazpilsēta, bet pircējs no 
dziļākiem laukiem uz pilsētu parasti ierodas ne jau vienas 
vajadzības dzīts. 

“Erasmus+” arī Dagdā!
Jauniešu biedrībai „Dagne” ir atbalstīts „Erasmus +” prog-
rammas projekts „Neformalitātes izmantošana: Sports kā 
instruments neformālās izglītības veicināšanai”. Projek-
tam  ir piešķirts 100 % finansējums no Eiropas budžeta. 
Kopējās projekta izmaksas – 25435 eiro.

Principā klausīties septiņus deputāta krēsla tīkotājus bija 
gana interesanti, tomēr, kad daži centās izrādīties zinošāki 
par kolēģiem, un nekautrējās demonstrēt savu it kā pārāku-
mu, palika neomulīgi.
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Saruna ar ilggadīgo kolhoza 
slaucēju notika Robežnieku pa-
gasta bibliotēkā, kurp viņa nāk 
lasīt preses izdevumus. Bibliote-
kārīte Rita Kovaļevska par Mariju 
saka: “Viņa ir mūsu bibliotēkas 
leģenda!” Savukārt pagasta pār-
valdes vadītāja Ērika Gabrusāne 
piebilst: “Marijas kundze bija ļoti 
laba slaucēja un lielisks cilvēks!” 
Mariju par atsaucību, labu un 
uzcītīgu darbu slavē arī kolhoza 
iecirkņa bijusī zootehniķe Vladis-
lava Koleda. Nav ne mazāko šau-
bu, ka bijušo slaucēju uzslavētu 
vēl daudzi cilvēki, ar kuriem viņa 
pazīstama. 

Marijas dzīvesstāsts sākas 
ar bērnības atmiņām, kas viņai 
ir smagas. Viņas dzimtene ir 
Baltkrievijā, Vitebskas novadā. 
Mātes un tēva ģimenē bija pieci 
bērni, divi nomira pavisam mazi, 
sarunbiedre viņus vizuāli pat 
neatceras. Lielais Tēvijas karš 
daudzus padzina no mājām, arī 
Marijas vecāki bija spiesti tās pa-
mest. Fašisti dedzināja veselus 
ciemus, šāva un izveda cilvēkus. 
Marijai kara sākumā bija vien seši 
gadi, tēvs devās uz fronti, viņas 
ciematu nodedzināja, māte ar 
diviem bērniem devās bēgļu gai-
tās. Marijai ir māsa un brālis, kurš 
kara laikā izgāja uz ielas un pazu-
da uz vairākiem gadiem. Puikam 
bija 11 gadi, māte visus kara ga-
dus raudāja, rakstīja vēstules uz 
Baltkrieviju, un tikai 1945. gadā 
tēvs ar dēlu Baltkrievijā praktiski 
nejauši satikās un abi atbrauca 

uz Latviju.
Marija: “Uzsākot bēgļu gai-

tas, pirmā apmešanās vieta 
mūsu ģimenei bija Lietuvā, pēc 
laika atbraucām uz dzimteni, 
bet tur viss bija nodedzināts un 
devāmies atpakaļ, jau uz Indru. 
No Robežniekiem pēc bēgļiem 
atbrauca Ozerskis, viņš jau miris. 
Sasēdināja mūs zirga pajūgā un 
atveda pie sevis, tur dzīvojām. 
Mamma ar tēvu strādāja, es auk-
lēju bērnus, ganīju lopus. Kad 
sākās kolhozi, 1952. gadā devos 
slaukt govis. Visas manas drau-
dzenes, ar kurām kopā sāku strā-
dāt fermā, jau guļ kapu kalniņā, 
atpūšas. Es, paldies Dievam, vēl 
uz savām kājām.”

Uzsākot smago slaucējas 
darbu, Marijai bija tikai 17 gadu. 
Tagad retais spētu noticēt, ka 
jaunā meitene 15 govis slauca ar 
rokām. Tad lika kāšus uz pleciem 
un no dīķa nēsāja ūdeni lopiem 
padzerties. Uz saviem trausla-
jiem pleciem stiepa arī barību 
govīm, bet pirmajā ziemā katru 
dienu ar dakšām izmēza un izne-
sa mēslus no kūts, kurā pat nebi-
ja grīdas — to pēc tam uztaisīja. 
Dzīvoja viņa Robežnieku pagasta 
Skukos, līdz Ļumānu fermai bija 
tālu jābrauc ar velosipēdu, ziemā 
viņa nakšņoja Ļumānos tukšā 
mājā, lai ietaupītu ceļā pavadīto 
laiku. Govis slauca četrus gadus, 
tad kļuva par laukstrādnieci, ap-
precējās, pārcēlās dzīvot uz Ro-
bežniekiem un atkal devās slaukt 
govis nu jau uz Robežnieku fer-

mu. Kopējais slaucējas stāžs 
Marijai ir aptuveni 30 gadi, pen-
sijā viņa devās 55 gados, tieši no 
fermas.

Marija: “Tai laikā es pārcēlos 
uz citu dzīvokli, aizgāju atvaļi-
nājumā, un atkal gribēju doties 
slaukt govis, bet pret to skaļi ie-
bilda mani dēli: “Tu tik gadus esi 
sevi mocījusi, cik tad var slaukt? 
Pietiek! Nolēmu viņus paklausīt 
un devos pelnītā atpūtā.”

Marijas un viņas jau labu lai-
ku kā nomirušā dzīvesbiedra Jo- 
sifa ģimenē bija trīs bērni. Vladis-
lavs un Staņislavs jau viņā saulē, 
bet jaunākais Mihails šodien rū-
pējas par māti – abi dzīvo vienā 
mājā. Blakus mājai ir neliels pie-
mājas dārzs, kurā pamatā rosās 
dēls, bet arī Marija vēl grib kaut 
ko padarīt vai pakomandēt. 

“Tad dēls norāda uz manām 
puķēm zem loga un saka: “Lūk, 
zem loga tavs dārzs, dari tur, ko 
gribi, bet es pats tikšu galā! Ne-
dod Dievs, pakritīsi, kā es tevi 
piecelšu?” smaidot stāsta Marija.

Pensionāres mūžā nekad 
nav trāpījušies slikti cilvēki. Šķiet, 
viņai blakus stāv neredzami sar-
gi. Liekas, ka vēl kaut kas nozī-
mīgs paveicams. Kādu dienu Ma-
rijai sāka sāpēt kāja — jo tālāk, 
jo sliktāk. Brauca pie dakteriem, 
taisīja blokādes, daudz naudas 
iztērēja zālēm. Daļu medikamen-
tu viņai apmaksāja pašvaldība. 
Viņa raudājusi, bet Ērika Gabru-
sāne toreiz mierināja: “Tu esi to 
savā mūžā nopelnījusi!” 

“Gāja laiks, arī zāles vairs 
nepalīdzēja, ģimenes ārste sacīja 
— vajag operāciju,” turpina pen-
sionāre. “Es domāju — dzīvošu 
tāpat, bet beigās pa istabu vairs 
nevarēju paiet un nezināju, kā no 
gultas piecelties, kā pagriezties. 
Dēls vārīja ēst un nesa klāt gultā. 

Pierakstījos rindā uz operāciju, 
bet jāgaida 5 gadi! Man tas bija 
neiespējami, un tad Gabrusānes 
kundze iedeva mašīnu, lai es 
aizbrauktu uz dakteru konsiliju 
Rīgā. Tur paskatījās, novērtēja 
un pateica — operācija steidza-
ma. Nepilna gada laikā to man arī 
uztaisīja, kā tagad atceros — 8. 
decembrī biju konsilijā, un 2. jūlijā 
bija operācija. Šodien rit astotais 
gads, jūtos labi. Pamatproblēmu 
novērsa, varu pat uzdejot. Vienīgi 
kājas un mugura man sāp pašas 
par sevi. Man bija arī kataraktas 
operācija acij, arī atbalstīja pa-
gasts.

Ziniet, 17 gadus vecai mei-
tenei darbs fermā bija ārkārtīgi 
smags. 15 govis, pie katras jāpie-
iet, vajag piesēsties, apmazgāt 
tesmeņus, noslaucīt. Slaucām 
kā minimums divas reizes dienā, 
varbūt pat trīs, jau labi neatceros. 
Pēc tam govju mēslus savācu ar 
dakšām, nesu laukā un liku kau-
dzē. Fermas otrā galā bija dīķis, 
ar nēšiem nesu ūdeni, lai padzir-
dītu katru lopiņu, vienai govij va-
jadzēja vismaz spaini ūdens. Pēc 
tam uz pleciem liku salmus, sie-
nu un stiepu 300 metrus, saliku 
barotavās. Vieglāk strādāt palika 
tikai tad, kad parādījās slaukša-
nas aparāti, ierīkoja mēslu trans-
portierus. Ja agrāk strādājām bez 
brīvdienām un atvaļinājuma, tad 
ar tehnikas parādīšanos fermā 
slaucējām sāka piešķirt brīvdie-
nas un pat atvaļinājumu. Par dar-
bu sākumā maksāja niecīgi, bet 
paēduši bijām.”

Marija apgalvo, ka viņai vairs 
nav nostalģijas pēc Baltkrievijas, 
jo tur nav nekā viņai tuva. Jā, šad 
tad turp aizbrauc. Bija brālēna 
kāzās. Dēls dienēja Baltkrievijā, 
brauca pie viņa ciemos un uz Vi-
tebsku pie māsīcas. 

“Kur maize, tur dzimtene!” 
saka Marija. “Man patīk paska-
tīties televīzijas pārraides par 

Baltkrieviju, kaut kāda vilkme ir. 
Bet dzīvot tur vairs negribu, jo 
iesakņojos Latvijā. Šeit man bija 
darbs, šeit man visi paziņas, te 
mani ciena un mīl, arī palīdz, kad 
tas nepieciešams. Šeit ir mana 
dzimtene!”

Jaunībā Marija piedalījās 
pašdarbībā – dziedāja. Mājās al-
bumā ir saglabājušās fotogrāfijas 
par dažādiem dzīves notikumiem. 
Pensijā sieviete vairs nelasa grā-
matas, kas bija iemīļota nodarbe 
bērnībā un jaunībā. Toties vairāk 
pievērsusies periodikai – avīzēm 
un žurnāliem. Informāciju par no-
tikumiem valstī viņa iegūst, klau-
soties radio “Doma laukums”. 
Televīzijā skatās vieglas pārrai-
des, piemēram, ”Brīnumu lauks” 
vai “Lai runā!”. Viņa noteikti neko 
neskatās un neklausās par karu 
Ukrainā, jo pati pārdzīvojusi cita 
kara šausmas un negribu redzēt, 
kā cieš cilvēki. Viņas tēvs karoja, 
brālis bija pazudis un gadiem ilgi 
mitis pie svešiem cilvēkiem. Tas 
un dažas citas likstas, kas pie-
meklēja dzimtu — brālis Jegors 
nomira 18 gadu vecumā saauks-
tēšanas dēļ, savukārt māsa Jev- 
gēnija, kura kļuva par rīdzinieci, 
jo negribēja palikt kolhozā, traģis-
ki gāja bojā, pakļūstot zem tram-
vaja — atstājis savu neizdzēša-
mu zīmogu šīs stiprās sievietes 
dvēselē.

Juris ROGA
Autora foto 

Es satikos ar šiem jaunie-
šiem, kas dara labus darbus, lai 
uzklausītu viņu viedokļus un dzir-
dētu viņu atsauksmes. Izrādījās, 
ka skolēni jau no 5.klases (četrus 
gadus pēc kārtas) apmeklē pan-
sionātu „Priedes”. Viņu mērķis — 
palīdzēt tā iemītniekiem, ieprieci-
nāt viņus un vienkārši parunāties. 
Ja pirmajos gados viņi apmeklēja 
„vecmāmiņas” un „vectētiņus” ti-
kai svētkos, gatavoja viņiem kon-
certus, nesa nelielas dāvanas, 
tad šogad skolnieki gāja ciemos 
pie saviem vecākajiem draugiem 
bez īpaša iemesla. 

„Vasarā katru piektdienu 

mēs devāmies uz pansionātu, 
parasti gāja 3-4 klasesbiedri,” 
pastāstīja 9. с klases skolnie-
ce Aleksandra Andrukoviča. 
„Mēs aicinājām vecmāmiņas un 
vectētiņus iet pastaigāties, lai 
paelpotu svaigu gaisu. Šajā pa-
staigā vienmēr piedalījās vairāki 
pansionāta iedzīvotāji. Mums 
stāstīja par sarežģītākajiem mo-
mentiem viņu garajā mūžā, par 
veiksmēm un dzīves nozīmīgā-
kajiem notikumiem. Ar neviltotu 
interesi klausījāmies viņu stāstus 
par bērnību, par apstākļiem, ku-
ros viņi dzīvojuši, par ģimeni un 
skolu, par pirmo mīlestību, par 

darbu un vispār par dzīvi... Mēs 
stāstījām par mūsu skolu, ar ko 
mēs nodarbojamies brīvajā laikā, 
par draugiem un mūsu ģimenēm. 
Gandrīz visiem pansionāta iedzī-
votājiem ir lieliska humora izjūta, 
mūsdienās tas ir retums. Mūsu 
pastaigas turpinājās aptuveni 
stundu, reizēm ilgāk, tas bija at-
karīgs no mūsu draugu pašsajū-
tas un laika apstākļiem. Mēs ap-
meklējam pansionātu arī lielajos 
svētkos. Kopā svinam Lieldienas 
un Ziemassvētkus. Tādiem noti-
kumiem mēs gatavojamies īpaši 
rūpīgi. Mūsu klasē daudz skolē-
nu, kas apveltīti ar labu muzikā-
lo dzirdi un balsi. Mūsu mūzikas 
skolotāja Rita Andrejeva palīdz 
mums ar repertuāra izvēli. Mēs 
gatavojam nelielas dāvanas, bet 
mūsu māmiņas palīdz mums cept 
saldumus. Pirms Lieldienām mēs 
krāsojam olas. Mēs vienmēr cen-
šamies izrotāt pansionāta telpas. 
Piemēram, mana ģimene uzdā-
vināja veco ļaužu pansionātam 
„Priedes” gleznu.”

„Mēs ne tikai palīdzējām 
pansionāta darbiniekiem vasaras 
mēnešos, bet arī paši pavadījām 
laiku lietderīgi, uzzinājām daudz 
jauna,” pastāstīja Samanta Vo-
jecka. „Pastaigu laikā klases-
biedri sarunājās ar pansionāta 
iemītniekiem, klausījās viņu stās-
tījumus, uzzināja par mūsu pilsē-
tas pagātni. Pansionātā dzīvo la-
bestīgi, atvērti, interesanti cilvēki. 
Mēs nekad viņus neaizmirsīsim 
un arī turpmāk iepriecināsim ar 
nelielām dāvanām un koncer-
tiem.”         

„Man patīk iet uz pansio-
nātu,” turpina Veronika Tuzova. 
„Esmu gandarīta, kad vecmāmi-
ņas un vectētiņi priecājas par to, 

ka atnācām, tad viņi saprot, ka 
kādam ir vajadzīgi. Es redzēju, 
ka viņi gribēja mums daudz ko 
izstāstīt, dalīties ar to, kas viņiem 
uz sirds. Daudzi atceras savu 
pagātni. Mēs sapratām, ko nozī-
mē būt vientuļam. Protams, man 
daudz ko deva mūsu kopīgās pa-
staigas.”     

„Man patīk rūpēties par šiem 
sirmgalvjiem. Viņi ļoti interesanti 
stāsta par savu jaunību, dalās 
dzīves pieredzē. Viņu smaidi 
man ir kā apbalvojums. Es lab-
prāt eju uz pansionātu un prie-
cājos, ka varu kādam palīdzēt,” 
atzinās Liza Sadovska. 

„Visas vasaras garumā katru 
piektdienu mūsu klase apmeklē-
ja pansionātu,” turpināja dalīties 
iespaidiem Edīte Kusiņa. „Mēs 
pastaigājāmies ar pansionāta ie-
dzīvotājiem — ar vecmāmiņām 
un vectētiņiem invalīdu ratos. Viņi 
mums stāstīja par savu dzīvi un 
par savu ģimeni. Mums bija ļoti 

interesanti klausīties. Viņi mums 
stāstīja arī par to, kā viņiem klā-
jas pansionātā. Mēs nekad ne-
aizmirstam apsveikt viņus dzim-
šanas dienā.”

Sarunas beigās Aleksandra 
Andrukoviča visas klases vārdā 
pateicās savai skolotājai: „Es un 
mūsu klase esam ļoti pateicīgi 
klases audzinātājai Lilijai Jasin- 
skai par to, ka tieši viņa pirms 
pieciem gadiem piedāvāja mums 
apmeklēt veco ļaužu pansionātu 
„Priedes”. Bez viņas mums diez 
vai kaut kas izdotos. Gribam teikt 
paldies mūsu vecākiem par at-
balstu! Esam pateicīgi ikvienam, 
kas mums palīdzēja. Es uzskatu, 
ka mums radās brīnišķīga iespē-
ja kontaktēties ar interesantiem 
cilvēkiem, kuri dalījās ar mums 
savā pieredzē, jo viņu dzīve bija 
piepildīta ar dažādiem notiku-
miem.”

Natālija ZDANOVSKA
Foto no 9. с klases arhīva

Dariet labus darbus!
Cieņa pret sirmo vecumu — tas, manuprāt, ir viens no 
galvenajiem cilvēku tikumiem, ar kuru varam lepoties. Re-
dakcijā vērsās Jeļena Vigule, lai veco ļaužu pansionāta 
„Priedes” vārdā izteiktu milzīgu pateicību Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas 9. с klases skolniekiem un viņu audzi-
nātājai Lilijai Jasinskai par to, ka viņi jau vairākus gadus 
pēc kārtas visas vasaras garumā atnāk uz pansionātu pie 
sirmgalvjiem, rūpējas par viņiem, sarunājas, iepriecina. 

Kur maize, tur dzimtene!
Robežnieku iedzīvotāja Marija Saviča rajona avīzes sle-
jās nav pirmoreiz – aktīvā darba mūža laikā viņa nopelnīja 
tik augstus apbalvojumus, kā Sarkanā karoga ordeni un 
medaļu par varonīgu darbu. Virkni citu, zemākas raudzes 
apbalvojumus Marija pat saskaitīt nevar. Pienāca pensijas 
gadi, viņa devās pelnītā atpūtā un mediju slavas saulītē 
gozējās jau citi. Bet, pateicoties nejaušu sakritību virknei, 
šodien Marija atkal ir avīzes slejās! 
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Pagājušajā sestdienā, klāt-
esot lielam pulkam cilvēku, tika 
svinīgi atklāts “Zaptes dārzs”, kurā 
nākamo ābelīti iestādīja Miera ie-
las ļaudis. Tradicionālo lentīti, kas 
bija iesieta vārtos, kurus rotāja ka-
ligrāfisks uzraksts “Zaptes dārzs”, 
pārgrieza Indras pagasta pārval-
des vadītāja Ērika Gabrusāne un 
pašvaldības aģentūras “Labiekār-
tošana K” direktors Ēvalds Cauņa. 

“Ceru, ka Indras iedzīvotā-
ji turpinās iekopt šo dārzu, un te 
augs ne tikai ābeles, bet arī vī-
nogulāji un citas kultūras,” ļaudis 
uzrunāja Ē. Gabrusāne. “Indras 

ļaudis — malači, šeit cilvēki atbal-
sta visus pasākumus un liels jums 
paldies, ka to darāt!”

Vietas augļu dārzam te patie-
si gana, un, laikam ritot, tas pa no-
gāzi var sasniegt dīķi. Miera ielas 
aktīvisti bija visai atraktīvi, un, do-
doties stādīt ābelīti, izskanēja gan 
dziesmas rindiņas, gan skaitām-
pantiņš: “Viens, divi, trīs – audz 
ābele, audz!” Ābeles stādīšanas 
procesu ar lielu interesi vēroja 
mazi bērni, un šis prieks viņiem 
bija dubultā, jo Cauņas kungs bija 
atvedis vēl vienu ābelīti no Krāsla-
vas. Tas bija pārsteigums, tālab 

vīriešiem nācās vien ņemt rokā 
lāpstu un rakt papildus bedrīti, lai 
iestādītu vēl vienu augļukoku. Kad 
darbs bija galā, visus iedzīvotājus 
uzcienāja ar āboliem. Pasākums 
turpinājās tautas namā, kur Miera 
ielas iedzīvotāju vasarā savārīto 
ievārījumu degustācija pārspēja 
visus rekordus – baltmaizes rici-
ņas burtiski kusa mutē. Spēj tikai 
uzziest jaunas! Arī pie blakus gal-
diņa vērojama drūzmēšanās. Tur 
rožu darināšanas meistarklases 
komanda — 8. klases skolniece 
Glorija, viņas mamma un skolotāja 
Ērika, skolotāja Ināra un brīvprātī-
gais palīgs — pagasta iedzīvotāja 
Antoņina rādīja interesentiem, kā 
no rudens kļavu lapām un diega 
izgatavot rozes ziedus, kas izska-
tās kā dzīvi. Interesentu netrūka, 
domājam, ne viens vien apguva 
šo māku. Jā, Indra ir rožu ciems, 

kurā var nogaršot pat ekskluzīvu 
ievārījumu no rožlapiņām. 

Šīsdienas vakaram, kas sā-
kās ar Miera ielas saimniecīšu 
saldā ievārījuma baudīšanu, bija 
turpinājums. Tā gaitā uz lielā ekrā-
na tika demonstrēta plaši pazīsta-
mā multfilma “Maša i medvedz”, 
precīzāk — filmas daļa, kurā vāra 

ievārījumu, jo tieši šī 
multene kalpoja par 
prototipu ievārījumu 
receptei, kuru vasa-
rā vārīja Miera ielas 
ļaudis. Spriežot pēc 
nākamajiem slaidiem, 
šīsvasaras ievārījumu 
dienas pasākums bija 
pieticīgs, tikai vienas 
ielas ietvaros, bet ļoti 
jautrs, dzīvīgs un inte-
resants. Tautas nama 
zāles centrā tika aici-
nāti iznākt Miera ielas 
iedzīvotāji, kuriem bija 
jāizpilda vēl viens sva-
rīgs uzdevums — no-
dot stafeti. Viņus sa-
gaidīja ar vētrainiem 
aplausiem, ielas pār-
stāvji nepalika parādā 
— nodziedāja dzies-
mu par savu ielu, ku-
rai šogad jūlijā apritēja 
25 gadi. Pirms pāris 
gadiem tur tapa bēr-
nu spēļu laukums, par 

ko Miera ielas iedzīvotāji sacīja 
paldies pārvaldes vadītājai Ērikai 
Gabrusānei. Vēl viena dāvana — 
no rožlapiņām vārīta ievārījuma 
burciņa – ieceļoja kopējā muzejā, 
ja to tā var nosaukt, kur saplūst 
kopā visas rožu ciema aktivitātes. 
Visbeidzot kārta simboliskam šo-
kolādes kokam, kuru Miera ielas 
pārstāvji kopā ar ievārījuma bur-
ciņu dāvināja Dārza ielas iedzī-
votājiem, nododot stafeti viņiem. 
Kāpēc tieši viņiem? Tāpēc, ka gri-
bējās, lai ielas nosaukuma saknē 
būtu vārds “dārzs” un tāpēc, ka 
Dārza ielā arvien aug grieķu rieks-
ti — vieni no visvecākajiem riekst- 
augiem, un to izplatības areāls 
pirms ledus laikmeta bija daudz 
plašāks nekā tagad. Pirmās ziņas 
par to audzēšanu Eiropā attiecas 
uz VII gs.p.m.ē.

Šajā vakarā tika svinēta vēl 
viena svarīga jubileja. Katram 
dzimšanas diena ir vismīļākie 
svētki. Ne velti dzimšanas dienu 
pielīdzina ievārījuma dienai. Bet 
cik salda ir tā dzimšanas diena, 
kuru svin 20 cilvēki un vadītāja? 
Tad mums ir 21 reizi vairāk dzim-
šanas dienu un runa ir par tautas 
nama brīnišķīgo kolektīvu “Lab-
vakar”, kuru gribas skatīties vēl 
un vēl, kurš nosvinēja savu gada 
jubileju. Par šīm svinībām nāka-
majā numurā!

Juris ROGA, autora foto

III. Valdzinošais Krāslavas tēls

Jaunas gleznas - mākslinieku dāvana pilsētai

Miķeļdienas gadatirgus. Stādi - ejošākā prece

Veiksmīgs pirkums Lietuviešu maize no Kauņas
Alekseja GONČAROVA foto

Indrā atklāj zaptes dārzu
Jau desmit gadus Indrā notiek ievārījuma diena, arī šovasar 
tāda notika. Taču cūku mēra dēļ tas nebija plašs pasākums 
un tā galvenie varoņi bija Miera ielas iedzīvotāji, kuri savā 
dzīvesvietā vārīja ievārījumu un cienāja savus viesus. Pirms 
gada, svinot kārtējo ievārījuma dienu, tieši Jaunatnes ielas 
ļaudis lika pamatus jaunai tradīcijai, iestādot pirmo ābelīti 
tukšā laukumā, netālu no Indras Tautas nama. 
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Augustā pasaulē atzīmēja 
Starptautisko Jaunatnes dienu. 
Jauniešu biedrības „Dagne” val-
des priekšsēdētāja Svetlana Ila-
tovska pastāstīja, ka arī Dagdas 
novada jauniešu iniciatīvu centrā 
notika divi pasākumi, kuru mērķis 
bija radīt jauniešiem iespēju kopā 
ar vienaudžiem lietderīgi pavadīt 
savu brīvo laiku. Dienas pirmajā 
pusē notika pasākums – talantu 
šovs „Tu vari kļūt par zvaigzni”, 
kas bija organizēts jauniešu cen-

tra pagalmā - Alejas ielā 11A. 
Piedalījās lielākoties tie bērni un 
jaunieši, kuri publikas priekšā 
uzstājās pirmo reizi. Konkursa 
dalībnieki skatītājus priecēja gan 
ar skanīgām dziesmām, gan ar 
raitām dejām. Savukārt Andis Ko-
kins pārsteidza skatītājus ar ne-
parastu numuru – pierādīja savu 
fi zisko izturību, atspiežoties no 
grīdas 25 reizes. Atbalstīt jaunos 
talantus ieradās dalībnieku drau-
gi un ikdienas centra apmeklētāji. 
Pēcpusdienā notika otrs pasā-
kums – „Filmu vakars” jauniešu 
centrā „Parka rozes”. Tika pie-
dāvāti vairāki fi lmu žanri, fi lmas 
izvēle notika lozējot, un vakara 
atpūta pagāja skatoties jauku ko-
mēdiju.

Vēl vasaras pēdējā mēne-
sī bija omulīgs pasākums, kurā 
Dagnes biedri atvadījās no tiem 
draugiem, radiem, paziņām, kuri 
uzsākuši studiju gaitas.

Aizraujošiem piedzīvoju-
miem bagāts bija veselības brau-
ciens ar velosipēdiem uz Kazimi-
rovas pludmali, kur katru dienu 
ēda savu produktu – čipsus, aug-
ļus un saldumus, lai izpētītu, pēc 

Tomasa Liptona, zīmola „Lipton” 
 dibinātāja, piemiņas diena

Tēja ir ne ti kai visiem pazīstams 
dzēriens. Tas ir ārstniecisks eliksīrs, 
ko ikdienā lieto absolūtais vairākums 
mūsu planētas iedzīvotāju. Taču par 
tādu eliksīru šis dzēriens kļūst ti kai tad, 
ja tēja ir pareizi ievākta, izžāvēta, iesai-
ņota un uzlieta. Pēdējais nosacījums ir 
atkarīgs no patērētāja, bet visi pārējie 
ir jānodrošina ražotājam. Diemžēl ne 
visi no ti em nopietni rūpējas par viņu 
ražotās preces kvalitāti , biežāk viņus 
interesē ti kai peļņa... Taču 
kādreiz viss bija citādi...

Tomass Liptons dzimis 
1850. gadā Glāzgovā, strā-
dīgā un taupīgā ģimenē. Ar 
vienu vārdu sakot – skotu 
ģimenē. Par to, kas ir darbs, 
zēns uzzināja jau 5 gadu 
vecumā. Palīdzēja tēvam 
strādāt ti rgotavā, bet pēc 
vecāku nāves viņam nācās 
atstāt skolu, lai nopelnītu iz-
ti kai. 10 gados viņš jau bija 
pārdevēja palīgs veikalā un 
arī kreklu piegriezējs fabri-
kā. Pēc tam Tomass iekārtojās darbā 
par jungu uz neliela kuģa, kas kur-
sējis starp Glāzgovu un Belfāstu. No 
komandas locekļa uzzināja, ka labi 
nopelnīt var ti kai Amerikā. 15-gadī-
gais skots pieņēma pirmo izšķirošo 
lēmumu savā dzīvē...

Amerika  ar atplestām rokām 
Tomasu nesagaidīja... Liptons 4 ga-
dus ceļo pa visu Jauno Pasauli - strā-
dāja rīsu un tabakas plantācijās, palī-
dzēja kurinātājiem, vāca atkritumus 
lopu kautuvē. Pēc ciešanu gadiem 
veiksme uzsmaidīja Tomasam - viņš 
kļuva par pārdevēju lielajā Ņujorkas 
universālveikalā. Jaunieti s ieguva 
priekšstatu par veiksmīgas ti rdznie-
cības principiem, reklāmas svarīgu-
mu un par daudzām citām lietām. 

Sešus gadus Liptons pašaizlie-
dzīgi strādāja Amerikā un nopelnīja 
apaļu summu - 100 mārciņas. Šī ka-
pitāla viņam pieti ka, lai varētu uz-
sākt savu biznesu. Skoti jas uzņēmējs 
atgriezās mājās un atvēra nelielu 
pārti kas preču veikalu. Galvenais no-
slēpums - zemas cenas un pievilcīgas 
vitrīnas. Apgrozījums palielinājās, un 
pēc 9 gadiem Liptonam piederēja 
jau 11 veikali... 1890. gadā Liptons 
pieņēma otro izšķirošo lēmumu – 
uzsākt biznesu tējas ražošanas sfērā.

Skotu raksturs – tas ir temats 
īpašai sarunai. Būt par ti rgoni Sko-
ti jā – īsta māksla. Valtera Skota un 

Artūra Konana Doila pēcnācēji ne-
kad nepārmaksā. Par Lielbritānijas 
ziemeļu daļas iedzīvotāju taupīgumu 
un pat skopumu sacer anekdotes. 
Tomass Liptons nav izņēmums. Lai 
nodrošinātu zemāku cenu un sagla-
bātu tējas augsto kvalitāti , uzņēmējs 
nolēma iegādāti es plantācijas Ceilo-
nas salā. Pārvadāt tēju no Indijas līdz 
Eiropai Liptons varēja ar viņam pie-
derošajiem kuģiem. Nekādu starp-

nieku – viņa galvenā 
devīze. Nākamais 
solis - elegants iesai-
ņojums un nopietna 
reklāmas kampaņa. 
Liptona tēja ātri iegu-
va popularitāti  Angli-
jā, un pēc tam - visā 
Eiropā. Arī karaliene 
Viktorija bija sava pa-
valstnieka uzti camā-
ko klientu vidū. Šī tēja 
ļoti  garšoja Viņas Ma-
jestātei, bet nodokļi, 
kurus valsts īpašumā 

iemaksāja Liptons, vēl vairāk ieprie-
cināja karalieni, tāpēc 1897. gadā To-
mass Liptons kļuva par seru, citi em 
vārdiem sakot, ieguva Britu impēri-
jas Bruņinieka ti tulu. 

20. gadsimta sākumā tēja „Lip-
ton” bija vispopulārākais zīmols. 
Diezgan zema cena un teicama kva-
litāte – Tomasa Liptona produkcijas 
panākumu ķīla. Liptona veikali, fab-
rikas, kur iepakoja tēju, reklāmas 
aģentūras, tējas plantācijas un arī 
citi  uzņēmumi vairoja ienākumus. 

Neti cami, taču ti eši Tomass 
Liptons 1909. gadā kļuva par pirmā 
pasaules futbola čempionāta organi-
zatoru... Šajā pašā laikā viņš kļūst par 
masonu ložas locekli. 

Dīvaini, bet līdz pat sava mūža 
beigām Liptons nenodibināja ģime-
ni. Uzņēmējs mira 1931. gada 3. 
oktobrī, 81 gada vecumā. Pēc viņa 
pirmsnāves novēlējuma paziņošanas 
kļuva skaidrs, ka savu trešo izšķirošo 
lēmumu Tomass Liptons pieņēma 
tajā brīdī, kad rakstī ja testamentu. 
Visa viņam piederošā manta ti ka 
novēlēta labdarībai. Pašlaik tējas 
zīmols „Lipton” ir viens no populā-
rākajiem pasaulē. Taču šī koncerna 
darbu vada jau pavisam citi  cilvēki. 
Vai ti ešām tēja dzeltenajās pakās ir 
tāda pati , kāda bija līdz 1931. ga-
dam?  Kas to lai zina... 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Vienā no Krāslavas mājām 
tiek veidoti manas mammas - rok-
darbnieces Tatjanas Vasiļevskas 
neatvairāmie portreti, kas ir izšūti 
no pērlītēm.  

Katrā portretā tiek atspogu-
ļots ne tikai talantīgās mammas 
rokdarbs, bet arī labsirdīgums un 
sirsnīgums, kas viņai piemīt. 

Pirms četriem gadiem, kādā 
no siltajiem pavasara vakariem, 
mamma nolēma nodarbināt sevi 
ar jaunu nodarbi – sākt izšūt ar 
pērlītēm. Ideju viņa guva tad, kad 
internetā viņa ieraudzīja kādas 
sievietes izšūtus darbus. Iedves-
mas pilna viņa nolēma pievēr-
sties izšūšanai, kas ātri vien kļu-
va par viņas hobiju.

Viņa atzīst: „Sākumā bija 
nepierasti un nedaudz sarežģī-
ti izšūt, taču pieradu, šobrīd pat 
bieži nejūtu pērlīti pirkstos, jo tie 
ir pieraduši pie tām.” 

Izveidojot pāris darbus, ve-
cākā bibliotekāre Viktorija Sle- 
sere Krāslavas bibliotēkā orga-
nizēja mammas pirmo gleznu 
izstādi, kas notika 2012. gada 
nogalē, tajā tika parādīti pieci 
darbi: „Jūras dieviete, ” „Mona 
Liza,” „Jēzus”, „Jaunava Marija” 
un „Mirāža”. 

Tie tika izveidoti divu gadu 
laikā, katrs tapa aptuveni trīs - 
četrus mēnešus, tikai „Mirāža” 
tika veidota pus gadu, šī glezna ir 
vislielākais mammas darbs. 

Izstādē mamma minē-
ja, ka vēlas sākt izšūt cilvēku 
portretus, savu iecerēto domu 
viņa piepildīja. Ideja viņai ra-
dās spontāni: „Kārtējā darba 
izšūšanas laikā, es sapratu, 
ka vēlos izšūt kaut ko reālāku 
tajā brīdi atcerējos, ka vienā 
no interneta mājaslapām biju 
lasījusi par programmu „Stitch 
Art Easy”, kura dod iespēju ie-
cerēto ideju piepildīt”. 

Šī programma dod iespē-
ju izveidot piemērotas skices 
programmā ievietotajām foto-
grāfi jām, vēlāk pēc skices pa-
rauga ir iespējams izšūt to, kas 
tajā ir attēlots. Taču, neskato-
ties uz šīs programmas priekšro-
cībām, tajā ir arī nepilnības. 

Mamma atzīst, ka ne vien-
mēr skices atbilst tam, ko viņa 
vēlas redzēt darba beigās, tāpēc, 
bieži vien, viņa pati domā kādas 

krāsas lietos por-
treta veidošanā, 
kā arī izvēlas vie-
tu, kurā būs izšūta 
konkrēta ķermeņa 
daļa. 

Taču savu 
pirmo portretu no 
pērlītēm mamma 
izveidoja, pateico-
ties precīzai skicei, 
kas tika dota prog-
rammā. Portretā 
tiku attēlota es. 
Tā bija kā dāvana 
man dzimšanas 
dienā.

Gandrīz kat-
ru vakaru viņa veidoja daļiņu no 
tā, sēdēdama blakus lielai kastei, 
kas ir piepildīta ar pērlīšu maisi-
ņiem. Bija redzams, ka viņa to 
dara ar lielu interesi un prieku.

Raugoties uz savu pirmo 
veiksmīgo portretu, viņa nolē-
ma turpināt tos izšūt. Iepriecinot 
mani, mamma iepriecināja arī 
manu brāli un viņa mīļoto, savu 
vīru – manu tēti, savu māsu, kā 
arī bibliotekāri Viktoriju Sleseri. 

Visi darbi bija atzinīgi novēr-
tēti. Pozitīvās atsauksmes mam-

mai sniedz lielu iedvesmu turpi-
nāt tos izšūt. 

Kopš skolas laikiem viņu in-
teresējuši rokdarbi. Būdama skol-
niece, viņa gan adīja, gan tambo-
rēja, gan izšuva. Apprecoties un 
dzemdējot manu brāli un mani, 
viņa ar lielu prieku adīja un jop-
rojām ada mums jakas un zeķes.

 Adīšana, tamborēšana un 
izšūšana liek viņai aizmirst par 
visām problēmām, kā arī uzlabo 
garastāvokli. Taču izšūšana no 
pērlītēm viņu piesaista vairāk, 
nekā parējās divas nodarbes. 

Viņa uzskata, ka darbi no 
pērlītēm, it īpaši portreti, ir daudz 
skaistāki nekā no citiem materiā-
liem, jo tie ne tikai sniedz pozitī-
vu emociju klāstu, bet arī ļoti labi 
attīsta smadzenes, jo ir jādomā, 
kā pareizi un precīzi izšūt kādu 
konkrētu cilvēka ķermeņa daļu, 
lai galu gala cilvēks portretā iz-
skatītos līdzīgs. 

Mammas portreti ir iedves-
mojuši ļoti daudzus cilvēkus pie-
vērsties izšūšanai ar pērlītēm.

 „Esmu pārsteigta, ka cilvē-
ki, ieraugot manus darbus, sāk 
pievērsties tai pašai izšūšanas 
idejai, kāda ir man, man ir prieks, 
ka es varu kādu iedvesmot,” saka 
mamma. 

Šobrīd top mammas jaunais 
darbs, tā būs kārtējā dāvana, kas 
noteikti iepriecinās ne tikai cilvē-
ku, kas to saņems, bet arī mani. 

Kristīne VASIĻEVSKA

No sirds darināti portreti3. oktobrī Ir iemesls!

Dagdas jauniešus nepārspēt!
Diez vai kāds apstrīdēs to, ka mūsdienu jaunieši ir aktīvākā 
sabiedrības daļa. Viņu darboties sparu veicina pieaugušo 
rīcība, kuras rezultātā jauniešiem tiek radītas sevis izpaus-
mes iespējas. Dagdā bērniem un jauniešiem ir pat divi cen-
tri un tajos nekad nerimst balsis. Lūk, neliels atskats uz 
vasaru.

Picas cepējas

Velo sacensības

kura ēdiena ir vairāk enerģijas 
velo prieku baudīšanai. 

Citā dienā JC “Parka rozes” 
brīvprātīgā jauniete, apguvusi pi-
cas cepšanas prasmes, dalījās 
pieredzē ar saviem vienaudžiem. 
Vēl tika organizētas velosacensī-
bas un citi aizraujoši pasākumi. 

Juris ROGA
Foto no JIC arhīva

Velo sacensību dalībnieki
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pēdējā sezonas spēlē Krāsla-
vas komanda piedalījās ne pašā 
labākajā sportiskajā formā, ko 
izmantoja pretinieki no Viesītes, 

kam bija izdevība uzlabot savu 
stāvokli turnīra tabulā. Spēle pār-
svarā norisinājās pie saimnieku 
vārtiem, taču pienācīgi vērtējams 
arī mūsu aizsargu un vārtsarga 
veikums, jo viņiem izdevās pir-
majā puslaikā veiksmīgi atvairīt 
viesu komandas uzbrukumus. 
Spēles otrajā puslaikā Krāslavas 
komanda izmantoja uzbrūkošo 
stilu, un, par prieku līdzjutējiem, 

pēc uzbrukumu dispečera Vadi-
ma Atamanjukova precīzās pie-
spēles uzbrucējs Artūrs Stepiņš 
spēles noslēgumā iesita skaistus 
vārtus.

Interesanta sezona, FK 
„Krāslava” veiksmīga debija  un 
ceturtā vieta. Godalgoto vietu ie-
guvēji un iegūto punktu skaits: FK 
„Kalupe” (34), NBJSS „Rēzekne” 
(27), SC „Balvi” (27). Un mūsu 

godam nopelnītie 27 punkti - tā ir 
cerība uz to, ka nākamā futbola 
sezona būs vēl interesantāka. 
Gribu pievērst lasītāju uzmanību 
tam, ka Vadims Atamaņukovs 
mūsu pilsētā trenē sešas koman-
das.

Aleksejs GONČAROVS

Par līgas līderi kļuvis FK „Ka-
lupe” ar iespaidīgu rezultātu - 34 
punkti. Krāslavas izlases uzvara 
šajā svētdienā varētu garantēt ie-
spēju iegūt vienu no 
trim godalgotajām 
vietām ar vienādu 
rezultātu - 27 punkti. 
Līdz šim rezultātam 
pietrūka pavisam 
maz. Taču arī ceturtā 
vieta debitantiem ir 
liels panākums, kas 
iegūts, pateicoties 
trenerim Vadimam 
Atamaņukovam un 
visai komandai, kas 
ļoti gribēja uzvarēt. 
FK „Krāslava” ieprie-
cināja visus savus 
līdzjutējus -  pēdējos 
četros mačos Vara-
vīksnes vidusskolas 
stadionā mūsu izla-
se guva uzvaru!

Teikšu godīgi: 

Lai popularizētu Olimpisko 
kustību, veselīgu dzīves-
veidu un godīgas spēles 
principus sportā, arī šo-
gad, 26. septembrī, Latvijas 
Olimpiskā komiteja (LOK) 
rīkoja Olimpisko dienu Lat-
vijā ar vienojošo moto “Ie-
pazīsties – mini handbols”. 
Olimpiskā diena ir vienīgais 
vispasaules pasākums, ko 
ik gadus organizē Olimpis-
kā kustība. Lielākā daļa na-
cionālo Olimpisko komiteju 
piecos kontinentos izmanto 
šo iespēju, lai cilvēkos vai-
rotu Olimpiskās vērtības – 
izcilību, draudzību, cieņu. 

Pagājušajā piektdienā arī 
Dagdas vidusskolas sporta lau-
kumā tika rīkota Olimpiskā diena, 
kurā tradicionāli piedalījās sporta 
komandas no Dagdas novada 
izglītības iestādēm. Pirms sākās 
sporta aktivitātes, dalībnieki no-
klausījās vairākas uzrunas un no-
vēlējumus. Šoreiz sveicēju pulkā 
nebija goda viesu, kā tas bija ie-
rasts iepriekšējos gadus. Jaunos 
sportistus Latvijas Olimpiskajā 
dienā apsveica, sportiskus panā-
kumus un pozitīvas emocijas no-
vēlēja Dagdas novada Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas Spor-
ta pasākumu organizators Jevgē-
nijs Višņevskis un Dagdas vidus-
skolas direktore Vija Gekiša.  

Lielais pasākums sākās ar 
Olimpiskās dienas dalībnieku 
iesildīšanos un Olimpisko rīta 
vingrošanu, kuras mērķis ir dalīb-
niekus pamodināt un sagatavot 
turpmākās dienas aktivitātēm, kā 
arī atgādināt par pareizi veiktu 
rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ik-
dienas sastāvdaļu.

Visu pasākuma laiku skanot 
uzmundrinošai mūzikai, izglītības 
iestāžu audzēkņi piedalījās stafe-
tēs un citās sporta sacensībās. 
Olimpiskās dienas pasākumos 
startēja sešas skolas, kopumā 
bija septiņas komandas, bet 
kopvērtējumā nav tās, kura ne-
piedalījās pilnīgi visās sporta ak-
tivitātēs. Programmā bija daudz 
sacensību, laika ekonomijas no-

lūkā tās notika vienlaikus. Tās 
bija šādas: stafete, futbols, volej-
bols zēniem, volejbols meitenēm, 
skautbols, Tautas bumba, lēcieni 
ar lecamauklu (zēniem), šautriņu 
mešana mērķī (meitenēm). Sa-
censības izvērtās spraigas. Ma-
nuprāt, skatāmākās bija futbols 
un volejbols, sevišķi emocionālas 
bija meiteņu komandu sacīkstes, 
puišu komandas savā laukumā 

cīnījās pragmatiski. Toties puišu 
mači bija baudāmāki, jo bumba 
ilgāk turējās gaisā. Sacensību or-
ganizatoriskā puse bija labā līme-
nī, tika padomāts par visu. 

Pēc rezultātu apkopošanas, 
komandas sarindojās šādi (sā-
kot no pirmās vietas): Ezernieku 
vidusskola, Dagdas vidusskola, 
Andzeļu pamatskola, Andrupe-
nes pamatskola, Asūnes pamat-

skola un Šķaunes pamatskola. 
Olimpiskā diena noslēdzās ar 
svinīgu apbalvošanu, godalgoto 
vietu ieguvēji saņēma kausus. 

Tas, ko bērni un jaunieši 
jaunībā ieliks sevī, vecumā nāks 
atpakaļ. Veselīgs dzīvesveids ir 
ļoti svarīgs, visa pasaule šodien 
balstās uz sportu, un tā ir arī jau-
nās paaudzes nākotne. 

Juris ROGA, autora foto

Olimpiskā diena Sports

„Ezerzemes” numurā - reportāža par futbolu

Futbols: sezonas noslēgums

Fināla vārtu guvējs - Artūrs 
Stepiņš

Pagājušajā svētdienā mūsu pilsētā norisinājās noslēguma 
mačs, kurā piedalījās Krāslavas izlase, viena no Austrumu 
Latvijas 2.līgas astoņām komandām. Krāslavas futbola 
klubam tā bijusi prestiža spēle: visu izlēma iepriekšējais 
mačs, kurā mūsējiem vajadzēja apspēlēt spēcīgus sāncen-
šus no Balviem ar rezultātu 4:1. Ļoti žēl, taču viņiem nepie-
tika divu izšķirošu punktu, līdz ar to FK „Krāslava”, ņemot 
vērā iesistos un ielaistos vārtus, ierindojās turnīra tabulas 
ceturtajā rindā. 

Spēles sarežģītākie momenti 
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SESTDIENA, 4. oktobris

Televīzijas programma

Daži fragmenti no svētku kultūras programmas.
Alekseja GONČAROVA foto

IV Valdzinošais Krāslavas tēls

SVĒTDIENA, 5. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 12. Saeimas vēlēšanas
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Dala ezers. Kašmīras peldošā 
pasaule
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Kas var būt labāks par šo? 
15.45 Ķepa uz sirds
16.15, 3.30 100 g kultūras
17.00 Firmas noslēpums
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Mf. Vasara Skotijā
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Mf. Dārgāks par zeltu
23.40 Apslēptās valstības
0.40 Vīnes filharmoniķu koncerts 
Sarajevā 2014
2.15 Rīga 2014
4.05 Saules balss
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35, 15.30 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats

9.30 Laiks uzņēmējiem
10.00, 18.00 Saeimas vēlēšanas
11.00 Aktualitātes
11.20 Vārds uzņēmējiem
11.40 Autosporta programma 
12.10 Zebra
12.25 Kas var būt labāks par šo?
12.55 Tavs auto
13.25 Makšķerē ar Olti
13.55 Mf. Gandrīz ideāls vīrietis
15.50 Pasaules stāsti
16.20 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
18.30 Cits Pompeju stāsts. Herkulā-
na
19.35 Mf. Bruņinieku stāsti. Kronis 
un pūķis
21.15 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
22.15 Noziegums
23.20 Eiropa koncertos
0.10 Dziedāšanas svētkiem - 150
1.45 Baltic Grand Prix 2013
4.15 LTV – 60

LNT
6.00, 4.15 Trakie no Baltā nama
6.20 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30, 3.15 Gadās arī trakāk 
9.00 900 sekundes 
10.30 Ražots Eiropā 
11.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
13.00 Dīvainie Ginesa rekordi
14.00, 17.50, 20.00 LNT Ziņu vēlēša-
nu speciālizlaidums
14.20 Greizais spogulis
17.00 Dzintara dziesmas
18.05 Dallasa
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi 
0.00 Mf. Pegija sprukās
1.45 LNT Brokastis
2.30, 5.00 Ceļojošais bruņinieks 
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Amerikāņu ģimenīte
6.45 Maģiskās laumiņas
7.20 Aģents Dadlijs
7.50 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Bens un Keita
12.10, 19.00 Nekā personīga
14.55 Mf. Meklējot Nemo
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.15 Mf. Dzīvās ugunis
1.00 Mf. Mērija un Marta
2.45 Mf. Viltība
4.15 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Tikko precējušies

TV3+
6.50 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Gribu ticēt
9.25 Jauniņā. Seriāls
10.25 Samāra. Seriāls
12.25 6 kadri
13.00 Mf. Indiānis skapī
14.55 Mf. Pārvērtību meistars
16.25 Mf. Asteriks un Obeliks pret 
Cēzaru
18.30 Intuīcija
19.45, 1.20 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Borna identitāte
23.20 Mf. Pieskāriens
0.20 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās
9.00, 13.40 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Dzīves patiesība
10.50 Savedēja

11.50 Ievas pārvērtības
12.35 Personīgās lietas
13.55, 15.55 Briljantu mednieki
15.00, 18.50, 22.00 Ziņas
19.05 Uz nažiem
20.15 Mf. Satikšanās vietu mainīt 
nedrīkst
22.25 Smieties atļauts
0.15 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.40 Multfilmas
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.30 Mf. Ģimene
14.30, 22.00 Trīs akordi
17.25 Melnbalts
18.30 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
0.20 Politika
1.20 Euronews
1.55 Mf. Laiks atpūtai no sestdienas 
līdz pirmdienai
3.30 Mākslas filma
4.40 Jūrmala
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
7.10 Vecpuiši
8.50 Dievu ēdiens
9.55 Skatīties visiem!
10.55 Jūrmala
14.00 Debesu kari
15.00 Debesu dejas
16.00 Dievu bērni
17.00 Dieviem pa pēdām
18.00 Varas tumšā puse

19.00 Seno civilizāciju dienasgrāma-
tas
20.00 NLO. Slēgtie faili
21.05 Ģenētiķi no citām planētām
22.05 Citplanētieši no Oriona zvaig-
znājā
23.05 Atlanti. Melnās jūras pēdas
0.05 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.20 Mf. Franču valodas stundas
6.40 Tas ir mans suns
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Privātā telpa
13.30 Smieties atļauts
15.20 Mūsu iznāciens
17.00 Maskava - Lopuški
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Dzimtās asinis

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma
9.35 D.Krilova piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda
11.10 TV-taxi
11.35 Krievu virtuves vēsture
12.10 Šurum burum
12.40 Brain-ring
13.55, 16.20 Mats matā
16.15 Sports
17.00 Sasmīdini komiķi
17.45 Melnbalts
18.50 Es mīlu Baltkrieviju
20.00 Kontūras
21.05 Ledus laikmets

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 Pienene
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00, 12.00, 14.00, 19.45 12. Saei-
mas vēlēšanas
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE!
12.15 Mf. Ceplis
14.35, 5.00 Tā dullā Strengas dēļ jeb 
vasara ar zelta teļu
15.35 Ciemos
16.25 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Apslēptās valstības
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Lielā lasīšana
19.10 Vides fakti
23.00 Latloto. Eurojackpot
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
0.15 Grupas Labvēlīgais tips kon-
certs
2.40 Latvija dzied!

0.45 Mf. Mīlestība ilgst trīs gadus
2.35 Latviešu kino zelta dziesmas
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.00 Degpunktā 
7.30 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00 900 sekundes 
10.30 Galileo 
10.40 Mf. Lietus Blūzs
12.35, 14.20 Mf. Elpojiet dziļi
14.00, 17.50, 20.00, 22.00 LNT Ziņu 
vēlēšanu speciālizlaidums
14.35 Mf. Pie bagātās kundzes
16.50, 18.05 Olgas Rajeckas jubilejas 
koncerts 
19.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.30 Mf. Tās dullās Paulīnes dēļ
2.00 LNT Brokastis
3.30 Gadās arī trakāk 
4.15 Trakie no Baltā nama
4.30 Karamba!
4.50, 5.45 Bernards
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.05 Amerikāņu ģimenīte 
6.35 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Kungfu panda 
9.15 Leģendas par CHIMA
10.00, 16.45, 19.00, 22.10, 0.00, 
4.30 TV3 Ziņas
10.10 Autoziņas
10.40 Iespējams tikai Krievijā 
11.15 Simpsoni 
12.55 Mf. Filmiņa par sivēnu
14.25 Es mīlu tevi, Latvija!
16.55 Mf. Visvarenais Brūss
20.15 Mf. Meklējot Nemo
22.25, 0.15 Nekā personīga
1.20 Mf. Dzimis, lai brauktu
3.00, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.40, 5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.40 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.40 Skapis 
11.35 Laimes grupa
13.55 Nereālais stāsts
14.35 Mf. Tors
16.05 Mf. Iepazīsties, Fakeri
18.15 Mf. Par bitēm
20.00 Brāļi maiņas ceļā
21.00 Mf. Asteriks un Obeliks pret 
Cēzaru
23.15 Mākslas filma
1.10 Interni 

TV5

7.55 Kino detaļās
8.55, 13.20 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 1.10 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Mf. Svētdienas tētis
13.35, 17.10 6 kadri
14.05 Mistiķi
15.00, 18.50 Ziņas
15.15 Mf. Tīģeru dresētāja
17.40, 19.05 Greizais spogulis
20.05 Mf. Atdošu sievu labās rokās
22.00 Vēlēšanu nakts
23.55 Mf. Paldies par mīlestību
0.00 Mūsu tēma
0.45 Kriminal+
1.40 Mūzika

PBK
6.05, 5.10 Mūzika
6.20, 1.20, 5.50 Euronews
6.50, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.00 Kurban Bairam
7.45 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.20 Vārds mācītājam
9.35, 10.55, 12.30, 13.55, 15.30, 
16.55, 18.30, 19.30, 22.14 Vēlēša-
nas 2014
9.50 Krievu virtuves vēsture
10.20 Kulinārijas raidījums
11.30, 12.35 Republikas īpašums
14.20, 15.35, 17.20 Mats matā
17.50, 18.35, 21.45, 0.00 Ledus laik-
mets
19.00 Laiks
2.05 Mf. Zāles pret bailēm
3.40 Mf. Uz redzēšanos, Mērija Po-
pinsa!

RenTV Baltic
6.10, 12.15, 20.55 Skatīties visiem!
6.55 Mf. Tiesības mīlēt
8.45 Tīrs darbs
9.45 Par 10 gadiem jaunāka
10.30 Tās ir manas mājas
11.00 Varenie noslēpumi
12.40 Mums pat sapņos nav rādījies
15.50 Pasaules noslēpumi 
16.50 Mf. Atspulgs. 
19.55 Dīvaina lieta
22.00 Jūrmala
0.20 Raidījums

RTR Krievija
5.35 Kaštanka
6.40, 7.15 Mf. Tur, kur ir laime man
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Piparkūku namiņš
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25, 1.30 Ceļš mājās
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.45 Tanku biatlons

14.45 Izmailova parks
17.00 Sestdienas vakars
19.45 Mf. Maiņa vienā mirklī
23.35 Mf. Tas ir mans suns
1.55 Ģimenes lieta
3.45 Ludmila Savaļeva. Pēc balles
4.30 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Ideālais remonts
11.25 Gudrinieces un gudrinieki
12.10 Mf. Stāsts par ziloņiem
13.50 Trīs akordi
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lielās sacīkstes
17.45 100 miljoni
18.40 Mf. Klīst baumas, ka...
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
0.30 Mf. Diena pēc rītdienas

Baltkrievija 1
6.50 Būtība
7.15, 13.55, 21.40 Mākslas filma
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 23.25 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu! 
11.25 Kulinārā diplomātija
12.10 Vasarnīca
12.50 Veselība 
13.30 BaltkrievijaLIFE
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Baltkrievija attīstībā
16.05, 0.40 Liela starpība
17.15 Mf. Guvernante. Seriāls
19.05 Mākslas filma
21.00 Panorāma
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Marja
8.30 Burvju skola
9.20 Baltkrievu virtuve
10.00, 21.05 TV barometrs
10.05 Kapeika kapeikā
10.40, 23.00 Universitāte
11.50 Ekstrasensu cīņas
13.25 Ir nu gan!
14.10 Mf. Ūsainā aukle
15.40 Marija Verna. Melnais tauriņš
17.25 Comedy woman
18.30 Ikri
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.10 Basketbols
0.15 Futbols

4.30 Kokles pavēlniece. Laima Jan-
sone

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 Saldie 80 - tie
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
10.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Sa-
eimas vēlēšanas
10.30 Tādas lietas
10.50 Attīstības kods
11.10, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
11.40, 4.30 Ātruma cilts
12.10 Sporta studija
13.15 Ghetto games
13.45 Pasaules stāsti
14.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
15.20 Mf. Gandrīz ideāls vīrietis
17.00 Kāpēc nabadzība? 
18.30 Eiropa koncertos
19.25 Anekdošu šovs 
22.10 Midsomeras slepkavības 
23.55 SOKO Vismāra
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13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Sieviete uz klints
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 12.50 Spēka reindžeri
7.40, 13.25 Transformeri
8.00 Risks
9.00, 1.10 Medikopters 
10.05 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
13.55 Radīti skatuvei 
14.55, 5.40 TV zvaigzne
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Radu būšana
18.00 Risks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 
22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem
0.10 Calendar Live
2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.35 Būt par papucīti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.00 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.15, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 Mf. Mīlestība lielā pilsētā

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors

8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
11.55, 22.25, 0.25 Kriminal+
14.45 Mf. Atdošu sievu labās rokās
18.50 Ziņas
19.50 Bijusī sieva
22.00 Vakars@22
23.10 Dievietes nolaupīšana
1.00 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.10 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.50, 4.05 Māja ar lilijām
0.05 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Mf. Mirkļa struktūra
2.30 Mf. Satraucošā izlidošana
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 0.35 Izmeklētāji
6.55, 13.50 Zvēriņi
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 14.15 Mīlestība 911
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.25 Meklējot jaunu Zemi
13.25 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
23.45 Ziņas 24
0.10 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Debesu vairogs

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Smiltsērkšķa aromāts
22.55 Dvīņi. Brīnums kvadrātā
23.50 Kurš pirmais? Zinātnisko pla-
ģiātu hronikas

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, 1.35 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 Māja ar lilijām
23.15 Mf. Prestižs

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
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, 1.25 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.45 Grūtas dienas vakars
1.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Karsts ūdens
10.35, 22.50 Kulinārs
11.45, 21.35 Virtuozi 12.55 Ikri
13.25, 18.50 Universitāte
14.30 Sporta skolotājs
15.35 Comedy woman
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule 21.25 KENO
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!!

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

IK “DJM Auto”
piedāvā auto remonta pakal-

pojumus, riepu montāžas pa-
kalpojumus.

Krāslavā, Vienības ielā 67, 
tālr. 26869953

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

OTRDIENA, 7. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
12.15, 13.35, 15.05 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.55 Raķetēni
14.30, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.15, 19.15, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Staļins
0.10 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.55 Mf. Dārgāks par zeltu
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Brīvdienu ceļvedis
11.50 Nedēļas apskats
12.10 TV Mozaīka
12.30 Skatpunkti
12.50, 0.20 LTV - 60
15.30, 1.30 Vienmēr formā!
18.35, 22.45 Ekstrēmie kadri
20.00 Sporta studija
20.45 Ziemeļu daba
21.45, 5.30 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta programma 
23.15 Noziegums

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Florences noslēpums
12.00 Viesnīca Grand Hotel

PIRMDIENA, 6. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Suņi
10.30 Mf. Vasara Skotijā
12.15, 14.00, 15.00 Top-Shop 
12.30 Mf. Trīs musketieri
14.20 Raķetēni
15.15 ES komisāra kandidāta V. 
Dombrovska publiskā noklausīšanās
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.30 Valdība
0.35 Dala ezers. Kašmīras peldošā 
pasaule
1.25 De facto
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Pie rīta kafijas
12.10 Skats rītdienā
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 1.30 Labākаis no Euromaxx
18.35, 23.15 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
20.00 Cits Pompeju stāsts. Herkulā-
na
21.05 Latvijas spēkavīru čempionāts 

2014
21.35 Mf. Bruņinieku stāsti
23.45 Midsomeras slepkavības
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava?

LNT
6.15, 4.50 Bernards
6.30, 4.25 Nedēļa novados
7.00, 2.55 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Dallasa
11.55 Runā Rīga 
12.30 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 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.30 LNT ziņu TOP 10
1.30 Nikita
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 12.50 Spēka reindžeri
7.40, 13.25 Transformeri
8.00 Dullās sacensības 
9.00 Medikopters 
10.05, 3.25 Būt par papucīti 
11.00 Māmiņu Klubs
11.35 Gatavo 
13.55 Radīti skatuvei 
14.55, 5.40 TV zvaigzne
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Radu būšana
18.00 Risks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Dzīvās ugunis

2.35 Nekā personīga
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.45, 17.45, 23.55 Māja 2
7.30, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.35 6 kadri
9.05 Mf. Borna identitāte
11.20 Comedy Batls
12.25, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25 Intuīcija
15.35 Comedy Club
18.50, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Asiņainais sports

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.05, 0.15 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
11.55, 22.30, 1.00 Kriminal+
14.40 Labi joki
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.15 Dievietes nolaupīšana
1.25 Mūzika

PBK
6.00, 0.05 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.45 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Aleksandrs Mihailovs. Tikai 
galvenās lomas
12.55, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 3.40 Māja ar lilijām
23.30 Vakars ar I.Urgantu

1.00 Raidījums
2.00 Mf. Dvēsele.
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 0.45 Izmeklētāji
6.55, 14.05 Zvēriņi
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10 Diktatora dēls
8.00 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.20 Cīņa par Marsu
13.25 Skatīties visiem!
14.25 Mīlestība 911
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Kosmiskie ceļotāji
23.50 Ziņas 24
0.25 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Salaam, skolotāj!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
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 Mf. Smiltsērkšķu aromāts
23.50 M. Žvaņecka koncerts
0.45 Tranzīts

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
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 Svešais karš
19.00 Gaidi mani
20.00 Laiks
21.05 Principa jautājums
22.15 Leģendas Live
23.00 Vakars ar I.Urgantu
23.40 Mf. Rezervisti

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Redaktoru klubs
10.45 Zvaigžņu dzīve 
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.45 Mūsējie
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 15.25 Ziedi no Lizas. Seriāls
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna
20.00 Forums ar Dmitriju Bočkovu
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
23.45 Aktuāla intervija
0.35 Sports
0.45 Mākslas filma

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.40 Multfilma
12.05 Gudrinieks
13.55 Marija Verna. Melnais tauriņš
15.40 Comedy Batls
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte
19.50 Sporta skolotājs
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Virtuozi
22.50 Kulinārs
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!!

23.45 Kas? Kur? Kad? 
1.00 Mf. 7 dienas un naktis ar Meri-
linu Monro

Baltkrievija 1
7.15 Mf. Guvernante
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas

9.10 Arsenāls 9.40, 0.20 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 
13.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.40 Pārnesumkārba

14.50, 22.15 Lielā televīzija
15.15 Tava pilsēta
15.30 Apkārt planētai
17.15 Ziedi no Lizas
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
Baltkrievija 2

7.05 Multfilma 8.35 Burvju skola
9.30 Prāta vētra
10.05, 20.25 TV barometrs
10.10 Es gribu to redzēt!
10.45, 23.00 Universitāte
12.20 Mf. Gudrinieks. 
14.20 Pārlādēšana

15.05 Augstāk par jumtu
15.40 Mf. Krēsla
18.05 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36 21.05 KENO
21.10 Basketbols 0.40 Futbols
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“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 “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

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 “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.

Reklāma un sludinājumi

SATELĪTTELEVĪZIJAS uz-
stādīšana, remontdarbi, ap-
kalpošana. Bezmaksas kanā-
li: ORT, RTR, NTV, REN TV, 
STS, TNT, MIR, Zvezda u.c.

Zemas cenas!
Tālr. 26344829.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari. Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

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

Dusi saldi, māmulīte,
Kas kait tev nedusēt:
Nekait tev rīta salna,
Ne ziemeļu auksti vēji.

Visdziļākā līdzjūtība Anitai 
Kiselevskai, māmiņu kapu 
kalniņā guldot.

Andrupenes 
pamatskolas skolotāji

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

misko tīrīšanu, lukturu pulēšanu. 
Paklāju un dīvānu tīrīšana. Iz-

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava 
pastnieka, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55
12 mēn. 32,85 40,98 28,17

Pieminekļi, apmales, uzrakstu un portretu gravēšana.
Piegāde un uzstādīšana.

IK „Akmens DEO” Rudens atlaides! 

Strādājam bez brīvdienām! Krāslava, Atmodas iela 11
Тālr. 26191207 (Tele2), 20258848 (LMT). 

Es tev domās, tēt, stāstīšu ilgi vēl,
Kā tīrumā rudzi briest,
Kā pīlādzis kvēl,
Kā dzērves aizlido ar dziesmu 
skumju,
Kā dienas man aizskrien bez 
tevis, tēt…

Izsakām patiesu līdzjūtī-
bu un skumju brīdī esam 
kopā ar Egilu Muskaru, tēvu 
mūžībā pavadot.
LAD Dienvidlatgales reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes 
kolēģi

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mieri-
nāt spētu.
Nostājas blakus Tev draugi un 
klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Izsakām līdzjūtību Egilam 
Muskaram sakarā ar tēva 
nāvi.

Kalniešu pagasta pārvalde

Viss nepazūd, kad, tēti, kapu kalnā
Pār tevi vēsas smilšu saujas krīt,
Vēl paliks siltums, ko tu dzīvē devi,
Kaut arī dziļi sirdī sāpes mīt.

Skumju un atvadu brīdī 
esam kopā ar Egilu Muska-
ru, no tēva uz mūžu atvado-
ties.

Kalniešu mednieku 
kolektīvs

IK “Skārda izstrādājumi” 
(Dagdā) pārdod un izgatavo 
ūdens notekas, ugunsdrošos 
dūmvadus no nerūsējošā 
tērauda: 
•	 ar izolācijas apvalkiem (du-

bultsienas);
•	 bez izolācijas apvalkiem 

(viensienas);
•	 apkures katliem, krāsnīm, 

kamīniem u.c.
Jebkurš diametrs, jebku-

ra standarta un nestandarta 
konfigurācija un pieslēgumi. 
Skursteņu apdare. Jumtu 
maiņa. Kvalitāte garantēta. 

Tālr. 28712546.

māju Kaplavas pagastā, 3.5 ha 
zemes. Tālr. 25967344;
2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr. 28343714;
1,5 - istabu dzīvokli (privat., 
4.st.). Tālr. 28630993;
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā 
iela 18. Tālr. 26387883; 
1-istabas privatizētu dzīvokli, 
33.79 m2, 3. st., Podnieku ielā. 
Tālr. 28683023;
“VW Sharan”, 2003., TA līdz 
07.2015, 4x4. Tālr. 29837614;
“MERCEDES Benz 200 C”, 
1995., jauna TA, ziemas riepu 
kompl., cena pēc vienošanās. 
Tālr. 28318846;
“VAZ - 21063”, braucošs. Tālr. 
29659998;
traktoru T-25. Piegāde. Tālr. 
28841403, 26859874;
elektrokultivatoru, elektroarklu, 
elektrozāģi, ecēšas, arklu. Tālr. 
22352311;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
mazlietotas ziemas riepas 
175x70, R 13, protektora dzi-
ļums 9 mm. Tālr. 26137221;
jaunas ziemas riepas 
215x60x17. Tālr. 26360257; 
lieto disku komplektu - R15, 
4x114.3 (Nisan, Mitshubishi, Hon-
da); riepu M+S komplektu 195/65 
R15, Pirelli Carving. T. 29105781;
mazlietotu boileri; jaunu tērauda 
vannu. Lēti! Tālr. 26760735;
divstāvu gultu - ērta, prak-
tiska, guļamplatība 80x200. 
Tālr.26774738;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
govi. Tālr. 20321675;
divas teles (1.8 g.). viena melna 
no LB, otra - brūna no labas, pie-
nīgas govs. Tālr. 22121116;
2 grūsnas teles. Tālr. 26099845;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Piegāde. Zvanīt pēc 
19.00. T. 65626787, 26234018;
pārtikas kartupeļus. T. 26252102;
bioloģiskā saimniecība - kartu-
peļus “Vineta”, “Laura” (sertificēti 
un marķēti). Tālr. 26644163;
sēklas kartupeļus “Laura”, “Vine-
ta”. Tālr. 26415425;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681; 
pārtikas kartupeļus. T. 28337176;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 26163279;
lopbarības kartupeļi. T. 29265078;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788; 
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
kūtsmēslus ar piegādi. Tālr. 
26459833;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

Z/S “Sapnis” vajadzīga pārdevē-
ja. Tālr. 65681357, 26823849. 
VAJADZĪGI strādnieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 26408480.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
IZNOMĀJU 2-istabu dzīvok-
li Dagdā ar krāsns apkuri. Tālr. 
29778590.
Aitu cirpšana. Tālr. 20558668.
Lieku flīzes. Dzīvokļu remonts. 
Tālr. 27188917.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus. Tālr. 28601483.
Aulejas pagastā ir pazudis vidē-
ja auguma, balts ar tīģerkrāsas 
plankumiem suns. Atsaucas uz 
vārdu TARAS, draudzīgs. Atlī-
dzība garantēta. Tālr. 26540103.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, L/S zemi, nenoformē-
tus mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirs-
mas. Par brīvu kārtojam robežu 
plānus, meža taksācijas, ze-
mesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
augošu mežu. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
27875596; 
zemi ar mežu. Tālr. 26630249;
VAZ - 2102. Tālr. 26963656.

MEŽA ĪPAŠUMUS
PĒRK CIRSMAS UN

MOB.T.:29412159; 25658789 

2014. gada 28. septembrī 
Izraēlā mūžībā aizgājis talan-
tīgs žurnālists, publicists, dzej-
nieks, autordziesmu izpildītājs 
Grigorijs Gontmahers.

Krāslavas radošo 
darbinieku grupa

Mēbeļu veikalā “Amēlija”
No 1. līdz 31. oktobrim - 

MĒBEĻU 
IZPĀRDOŠANA.

Rīgas iela 28, Krāslava 
(Ēdamnama 

“Daugava” 2. stāvā)

Izgatavojam koka  logus,  durvis 
un laivas. Tālr. 29162064

At jau no jo ša vā cu me di cī na 
“HE EL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta-
vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi 
un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi 
pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.

Sa vā dar bā — ne vis ma zi nu 
sim pto mus, bet gan ār stē ju sli-
mī bas un at jau no ju or ga nis mu.

Pie re dze, po zi tī vi re zul tā ti.

Ārsts Bo riss Mi hai lovs (sert. 
Nr. A-60866). Tālr. 29105248.

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis 

(Lat vi jas, Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī-

ša na, ap da re. 
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa 

tālr. 65681152, 20220306.

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

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

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 70

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 70

SIA “VOLKEN BERG”

Mēbeļu izgatavošana un uz-
stādīšana pēc individuāla pa-
sūtījuma. Izbraucam pie klien-
ta. Ir iespējams kredīts “BEST 
LIZING”. 

Rēzekne, Lubānas 12
Tālr. 26308874

E-pasts: volken.berg@inbox.lv

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gai-
šais stars.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Fanaidai Skripko, dēlu mū-
žībā aizvadot.

Andzeļu pamatskolas 
skolotāji un skolas 

darbinieki 


