
Otrdiena, 2014. gada 7. oktobris Nr. 77 (8877) Cena - 41 cents

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā septembrī ir reģistrēti 3 bērni - 

2 meitenes un 1 zēns.

Apsveicam!

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

PLAS TI KĀ TA LO GI un  DUR VIS. Plastikāta logi: 6 kameru 
vācu  profili. Tālr. 28230237.

Tuvojas jaunā apkures se-
zona.  Kāda būs siltumenerģijas 
un karstā ūdens cena?  – jautā 
pilsētnieki. Kaut gan „Ezerze-
me” šo jautājumu izskatīja jau 
vairākas reizes, mēs atkal adre-
sējām to SIA „Krāslavas nami” 
valdes priekšsēdētājam Valēri-
jam Maslovam. 

- Kā jau skaidrojām ie-
priekš, siltumenerģijas tarifs un 
maksa par karstā ūdens uzsil-
dīšanu vismaz līdz jaunā gada 
februārim paliks nemainīgi - 
56,66 eiro par MWh (bez PVN).  
Tikai tagad, nostrādājot pilnu 
gadu pēc veiktās siltuma tīk-
lu rekonstrukcijas, mēs varam 
izanalizēt situāciju un iesniegt 
jaunā tarifa projektu apstipri-
nāšanai Sabiedrisko pakalpo-
jumu reģistrēšanas komisijā 
(Regulatorā), ievērojot to, ka ir 
samazinājušies siltuma zudumi 
siltumtrasēs, un ieskaitot fi nan-
siālos ieguldījumus rekonstruk-
cijā. Par to, kāds būs tarifs jau-
najā gadā, šobrīd runāt vēl par 

agru, taču paaugstinājumu mēs 
neplānojam. Gribētu kārtējo rei-
zi uzsvērt, ka pašlaik mūsu rīcī-
bā ir uzskaites ierīces, kas dod 
iespēju noteikt, cik daudz siltu-
ma enerģijas tiek izmantots, lai 
uzsildītu ūdeni katrā konkrētā 
mājā, un šie dati tiks ņemti vērā, 
aprēķinot tarifu. Siltumenerģijas 
vērtība tiks noteikta, arī ņemot 
vērā kredītsaistības, kas radu-
šās sakarā ar četrcauruļu sil-
tumtrašu sistēmas nomaiņu pret 
divcauruļu.  

Jāatgādina, ka tagadējais 
tarifs Krāslavā atšķirībā no si-
tuācijas citās pilsētās netika 
mainīts no 2008.gada, un tikai 
šogad daudzas kaimiņpilsētas 
samazināja tarifu līdz mūsu lī-
menim, kas ir vidējais visā Lat-
vijā, līdz ar to esmu pārliecināts, 
kas arī jaunajā apkures sezonā 
siltumenerģijas cenas Krāslavā 
netiks paaugstinātas. 

Valentīna SIRICA

Siltumenerģijas cena 
 pagaidām nemainās

Jaunā Laura Ļaksa — “Ezerzemes” balvas ieguvēja.

Sīkāka reportāža no svētku pasākuma — nākamajā numurā.
Alekseja GONČAROVA foto

Zemnieku balle Krāslavā

Aulejas lauku elite

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) ap-
kopotie 12. Saeimas vēlēšanu provizoriskie 
rezultāti liecina, ka iekļūšanai parlamentā 
nepieciešamo 5 % barjeru pārvarējušas 6 
partijas un partiju apvienības – “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija, partija “Vienotī-
ba”, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionā-
lā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienī-
ba un No sirds Latvijai.

 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 
Saeimā varētu būt pārstāvēta ar 24 mandātiem 
(no Latgales vēlēšanu apgabala: Andrejs Elks-
niņš, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Vladimirs 
Nikonovs, Marjana Ivanova-Jevsejeva, Rai-
monds Rubiks), partija “Vienotība” – ar 23 (No 
Latgales vēlēšanu apgabala: Dzintars Zaķis, 
Aldis Adamovičs, Anrijs Matīss), Zaļo un Zem-
nieku savienība – ar 21 mandātu (No Latgales 
vēlēšanu apgabala: Raimonds Vējonis, Jānis 
Klaužs, Rihards Eigims), Nacionālā apvienī-
ba “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” – ar 17 (No Latgales vēlēšanu apgaba-
la: Inese Laizāne), Latvijas Reģionu Apvienība 
– ar 8 (No Latgales vēlēšanu apgabala: Juris 
Viļums), bet No sirds Latvijai – ar 7 mandātiem 
(No Latgales vēlēšanu apgabala: Silvija Šimfa).
12. Saeimas vēlēšanās Latvijā un ārvalstīs pieda-
lījušies 913211 jeb 58,8 % balsstiesīgo pilsoņu.

Šie ir rezultāti, kas iegūti, apkopojot 1047 
no 1054 vēlēšanu iecirkņu komisiju balsu skai-
tīšanas protokoliem.

Provizoriskie 12.Saeimas vēlēšanu rezul-
tāti pieejami interneta vietnē http://sv2014.cvk.
lv  sadaļā. 

12. Saeimā būs 
pārstāvētas sešas partijas

 un partiju apvienības

Latvijā un pasaulē
•	 Izsolē par trīs miljoniem eiro 

pārdota maksātnespējīgās 
SIA “Ominasis Latvia” manta, 
tostarp arī Ķemeru sanatori-
ja. Izsolē piedalījās viens pre-
tendents, kurš arī iegādājās 
sanatoriju. Tā ir Latvijā reģis-
trēta juridiska persona, izsoles 
uzvarētājam mēneša laikā jā-
norēķinās par pirkumu un tad 
tiks atklāta visa informācija. 
Patlaban izsoles uzvarētājs jau 
ir iemaksājis drošības naudu 
503000 eiro apmērā, līdz ar to 
tam atliek samaksāt aptuveni 
2,5 miljonus eiro.

•	 Satiksmes ministrija, starptau-
tiskā lidosta “Rīga” un “Turk-
menistan Airlines” vienojās par 
vēlmi uzsākt lidojumus Turkme-
nistāna-Latvija-Kanāda. Puses 
vienojās par sadarbību reisa or-
ganizēšanai, lai to varētu uzsākt 
2015. gada vasaras sezonā. 

•	 Maksātnespējīgās AS “Liepā-
jas metalurgs” (LM) administra-
tors Haralds Velmers parakstī-

jis līgumu par pamatražotnes 
pārdošanu Ukrainas uzņēmu-
mam “KVV Group”.

•	 Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padome (LOSP), 
Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācija (LVRA) un Latvijas 
Pensionāru federācija (LPF) vēr-
šas pie Latvijas vadošajām parti-
jām ar aicinājumu atbalstīt lēmu-
mu par samazinātu pievienotās 
vērtības nodokli (PVN) pārtikai 
un līdz ar to, arī sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumiem.

•	 Svētdienas vakarā spridzinātāja 
pašnāvnieka sarīkotā eksplozi-
jā pie Čečenijas galvaspilsētas 
Groznijas koncerthalles dzīvību 
zaudēja pieci policisti un tika 
ievainoti vēl 12 cilvēki. Sprā-
dziens noticis pirms koncerta, 
uz kuru gaidīja ierodamies vai-
rākus tūkstošus cilvēku. Latvija 
stingri nosoda svētdien notiku-
šo teroristisko uzbrukumu Gro-
znijā un pauž visdziļāko līdzjūtī-
bu nogalināto tuviniekiem.
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Runāt par šo problēmsituāci-
ju mēs nolēmām ar Gunāru Upe-
nieku – Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāju. Jāuzsver, ka 
pašvaldības vadītājs labprāt pie-
krita sniegt interviju. Taču mūsu 
saruna sākās ar cita jautājuma 
apspriešanu.

—Problēma, kas saistīta ar 
jaunatnes aizplūšanu uz ārze-
mēm, ir īpaši aktuāla Latgalē. 
Vai ir iespējams to mazināt? 
Kādus konkrētus pasāku-
mus īsteno Krāslavas novada 
dome? 

— Sākšu ar to, ka jau vai-
rākus gadus pēc kārtas novada 
dome organizē projektu konkursu 
jaunatnei, kas vēlas uzsākt savu 
biznesu. Tajā piedalās jaunieši 
no 18 līdz 30 gadiem. Mēs izska-
tām sagatavotos biznesa plānus 
un nodrošinām finansējumu to 
realizācijai. Divu pēdējo gadu 
laikā, pateicoties šim projektu 
konkursam, savu individuālo dar-
bu uzsāka 11 jaunie uzņēmēji no 
Skaistas, Kombuļu, Aulejas, In-
dras pagastiem, kā arī no Krāsla-
vas pilsētas. Šie cilvēki nodarbo-
jas ar kokapstrādi, amatniecību, 
lauksaimniecību, produktu ražo-
šanu un pakalpojumu sniegšanu. 

Mēs esam gatavi attīstīt šo 
programmu. Taču gribētos, lai 
jaunieši vēl aktīvāk piedalītos 
šajā projektu konkursā. Diemžēl 
mūsu sabiedrībā jau sen iesak-
ņojies stereotips, ka kādam jāat-
nāk un jāizveido mums darba vie-
tas. Bet savu ideju mums ir maz. 
Un itin bieži pat tiem cilvēkiem, 
kuru rīcībā ir finanšu līdzekļi. Pēc 
manām domām, par to, kas ir uz-
ņēmējdarbība un biznesa plāns, 
mūsdienās jābūt priekšstatam 
visiem vispārizglītojošo skolu ab-
solventiem. 

Vēl viens svarīgs jautājums, 
kuru ir gatava risināt pašvaldī-

ba, ir mājokļu 
nodrošinājums 
jaunajiem spe-
ciālistiem. Ja 
tāda situācija 
ir aktuāla kāda 
uzņēmuma va-
dībai, tad mēs 
lūdzam saga-
tavot vēstuli, 
kas apstiprina  
šīs problēmas 

esamību, un izskatām lūgumu 
par dzīvokļa piešķiršanu. Kaut 
gan es gribētu, lai šī jautājuma 
risināšanā piedalītos arī valsts.

— Kā jūs vērtējat situāciju, 
kas saistīta ar jauniešu brīvā 
laika aktivitāšu organizēšanu 
Krāslavā? 

— Manuprāt, jaunatnei ir no-
drošinātas brīvā laika pavadīša-
nas iespējas. Mūsu pilsētā ir Bēr-
nu un jauniešu interešu centrs, 
sporta klubi un interešu klubi. 
Var nodarboties ar teātra māks-
lu, dejām un, piemēram, ar jogu. 
Ceram, ka parādīsies vēl viens 
jauniešu centrs, kur būs iespē-
jams pavadīt savu brīvo laiku – 

mākslas skolas ēkā, kura pašlaik 
izvietota Varavīksnes vidussko-
las teritorijā. Protams, ir nepiecie-
šams laiks celtniecības darbiem, 
kā arī nopietns finansējums. 

— Taču nav vietas, kur var, 
kā saka, kulturāli pavadīt va-
karu: parunāties ar draugiem 
pie kafijas tasītes, paklausīties 
patīkamu mūziku. Ir zināma ti-
kai viena kafejnīca, taču tā ne 
visus apmierina.

— Es jums piekrītu. Un ceru, 
ka tāda kafejnīca Krāslavā pa-
rādīsies. Taču diemžēl gribētāju 
sniegt šo pakalpojumu pagaidām 
nav.

— Kāpēc pilsētā nenotiek 
jauniešu diskotēkas? Vai, pēc 
jūsu domām, tās nav vajadzī-
gas?

— Es tā nedomāju. Jaunie-
šiem patīk dejot. Zinu, ka Krās- 
lavas Valsts ģimnāzija organizē 
diskotēkas, uz kurām nāk ne tikai 
skolas audzēkņi, bet arī visi gri-
bētāji, Varavīksnes vidusskolā 

tiek organizēti atpūtas vakari. Ja 
runa ir par diskotēkām Kultūras 
namā, tad tur pastāv problēmas. 
Es jums neatklāšu nekādu noslē-
pumu, ja pateikšu, ka diskotēku 
laikā visā Kultūras nama teritorijā 
mētājas tukšas pudeles no dažā-
diem alkoholiskiem dzērieniem, 
tiek demolētas tualetes. Vecāki 
pēc diskotēkām zvana un pauž 
sašutumu par to, ka kautiņa laikā 
ir cietis viņu bērns. Policistu uz 
katra stūra nenoliksi. 

Varu teikt, ka tās mammas 
un vecmāmiņas, kuras uzskata, 
ka diskotēkas mums notiek tieši 
tā kā vecos, labos laikos, ir tālu 
no reālās dzīves. Jaunieši mūs-
dienās galvenokārt  vēlas nevis 
kulturāli atpūsties, bet, kā viņi 
saka, „atrauties”. Un izjūtu papla-
šināšanai izmanto alkoholu. Un 
ne tikai alkoholu. Diemžēl mums 
ir zināmi vairāki gadījumi, kad tas 
noved pie bēdīgām sekām. Es 
ieteiktu vecākiem uztraukties ne 
tikai par to, ka mums nav disko-
tēku, bet arī uzdot sev jautājumu: 
kāpēc jaunieši tā uzvedas?

— Vai tas nozīmē, ka dis-

kotēkas mūsu pilsētā vairs ne-
tiks organizētas?

— Atklāti runājot, mani paš-
laik vairāk uztrauc citi jautājumi. 
Piemēram, ir nepieciešams pa-
beigt pievedceļu remontdarbus 
pie tiem uzņēmumiem, kuros var 
strādāt jaunatne. Tiek plānota arī 
diskotēku rīkošana. Tās ir pare-
dzētas kā Kultūras nama organi-
zēto pasākumu turpinājums. Starp 
citu, aicinu jūs, avīzes korespon-
denti, pavērot kopā ar mani, kā pie 
mums notiek diskotēkas. 

Nesen es redzēju filmu par 
mūsu slaveno novadnieci Inetu 
Radeviču un pacentīšos, lai to 
noskatītos Krāslavas jaunatne. 
Šo filmu, pēc manām domām, ir 
vērts paskatīties visiem skolnie-
kiem. Manuprāt, ikvienam cilvē-
kam pats galvenais ir redzēt mēr-
ķi savā dzīvē un tiekties īstenot 
savas ieceres. 

— Paldies par interviju!
Valentīna SIRICA

Autores foto

Aktuālā intervija

Diskotēkas ritmos...

„Terra Vitae” - dzīvā zeme. 
Tādu nosaukumu savai jubilejas 
personālizstādei izvēlējies Latga-
les apdziedātājs Osvalds Zvejsal-
nieks, kuru es gribētu nosaukt par 
krāslavieti. Viņš pirmais atbalstīja 
ideju organizēt mūsu pilsētā plenē-
ru „Krāslavas palete” un nepalaida 
garām nevienu no 34 gleznotāju 
salidojumiem, kas ieguvuši starp-
tautisku popularitāti. Rēzeknes 
goda pilsonis pastāvīgi atzīstas 
mīlestībā klusajai Krāslavai, par ko 
liecina arī viņa tagadējā ekspozīci-
ja. Viss kļūst pats par sevi sapro-
tams - no 25 izstādes darbiem lie-
lākā daļa - veltījums mūsu pilsētai. 
Piecas Latvijas Mākslas akadēmi-
jas Latgales filiāles profesora glez-
nas tika uzdāvinātas mūsu pilsētai 
un ir skatāmas Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā.

... Negribas iet prom no izstā-
des, jo šīs gleznas ir it kā māksli-
niecisks sveiciens manas bērnī-
bas pilsētai. Vienā gleznā – mana 
dzimtā Studentu iela, citā - māja, 
kuru pilsētas centrā pie dīķa uzbū-
vējis mans vectēvs Ņikita. Senat-
nes valdzinājums, ar ko ir slavena 

mana mīļā Krās- laviņa. Kad pagā-
jušajā vasarā, „vaboļu salidojuma” 
laikā es pajautāju kādam lietuviešu 
autokolekcionāram: „Kas jums vis-
vairāk patika mūsu pilsētā?”, viņš, 
ilgi nedomājot, atbildēja: „Kādi jūs 
esat malači, ka saglabājāt vecās 
koka mājiņas!” Ar to ir saistīts viens 
no galvenajiem iedvesmas noslē-
pumiem, bez kura nebūtu radusies 
slavenā „Krāslavas palete”. Un tas 
fakts, ka Osvalds Zvejsalnieks par 
jubilejas izstādes atklāšanas vietu 
ir izvēlējies Krāslavu, liecina par 
īpašu mākslas vērtību, kas piemīt 
mūsu unikālajai pilsētai Daugavas 
lokos.

Cienījamie krāslavieši, noteikti 
apmeklējiet jubilejas izstādi Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muze-
jā, kas būs skatāma visu oktobri! 
Esmu pārliecināts, ka jūs, tāpat kā 
es, sajutīsiet smeldzošas sāpes un 
nostaļģiju par pagātni. 

Tikšanās ar dzimto pilsētu 
vienmēr ir saviļņojoša, īpaši tad, ja 
savu dvēseli atkailina un sirdi atklāj 
profesionāls gleznotājs, kurš patie-
si iemīlējis Krāslavu.

Aleksejs GONČAROVS

„Dzīvā zeme” -  atzīšanās 
mīlestībā

Zemkopības ministrija atgā-
dina lauksaimniekiem, ka pašlaik 
rit pēdējais piena kvotas gads un 
piena ražotājiem rūpīgi jāseko 
līdzi savas piena kvotas izpildei. 

Visā iepriekšējā 2013/2014.
piena kvotas gadā izpilde bija 
99,1 % un, ņemot vērā saražotā 
un realizētā piena daudzuma pie-
augumu šajā kvotas gadā, Latvijai 
pastāv reāla iespēja pārsniegt val-
stij piešķirto piena kvotas apmēru. 

Saskaņā ar Eiropas Savie-
nības un nacionālajiem norma-
tīvajiem aktiem par piena kvotas 
pārsniegšanu un soda naudas 
nomaksu atbildīgs ir piena ražo-
tājs, savukārt piena pircējs piegā-

des piena kvotas pārsniegšanas 
gadījumā nodrošina maksājuma 
(soda naudas) iekasēšanu no 
ražotāja un pārskaitīšanu Lauku 
atbalsta dienestam. Maksājuma 
lielumu par pārsniegto piena kvo-
tu aprēķina Lauksaimniecības 
datu centrs (LDC) kvotas gada 
beigās, ja valsts kopējā piena 
kvota ir pārsniegta. Līdz 2015. 
gada 1. augustam ražotājiem, 
kuri būs pārsnieguši piena kvotu, 
LDC nosūtīs rakstisku lēmumu, 
kurā būs norādīts pārsniegtās 
piena kvotas apmērs un maksā-
juma lielums. Pircējs maksājuma 
iekasēšanu no ražotāja par pār-
sniegto piena kvotu var uzsākt 

tikai pēc lēmuma saņemšanas no 
LDC, kurā būs norādīta maksāju-
ma (soda naudas) summa, kas 
jāiekasē no ražotāja. 

Vēl pastāv iespēja, ka pir-
cējs un ražotājs, savstarpēji vie-
nojoties, līgumā norāda atseviš-
ķu punktu, kurš paredz avansa 
ieturēšanu no piena naudas par 
pārsniegto piena kvotu, vienlai-
kus paredzot līgumā avansa at-
maksas kārtību piena ražotājam 
situācijā, ja valsts kopējā piena 
kvota nav pārsniegta. Šādu ceļu 
izvēloties, ražotājiem ar pircēju 
noslēgtajos līgumos jāizvērtē pa-
redzētās saistības un to tiesiskais 
pamatojums.

Nozīmīga informācija par piena kvotu un tās izpildi

Manuprāt, ikvienam cilvēkam pats galvenais ir redzēt mērķi 
savā dzīvē un tiekties īstenot savas ieceres.

Publikāciju tēmas mums bieži vien piedā-
vā paši lasītāji. Jautājums, kuru izskatīsim 
šajā rakstā, „brieda” jau ilgāku laiku. Re-
dakcija saņem zvanus un vēstules ne tikai 
no bērnu vecākiem, bet arī no vecvecākiem, 
kuri uztraucas par to, ka drīz Krāslavā vis-
pār nebūs jauniešu. Kāpēc? Tāpēc, ka jau-
natnei „nav kur aiziet” — pilsētā nenotiek 
pat diskotēkas. 
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Tolaik pozitīvu rezonansi 
sabiedrībā raisīja Krāslavas no-
vada domes izdotais kalendārs 
ar senās Krāslavas nu jau zudu-
šajiem skatiem un cilvēkiem, līdz 
ar to kluba biedri bija vienisprātis 
– fotogrāfijām jābūt dokumentā-
lām. „Mums paveicās, ka ideja 
iedvesmoja zemnieku saimnie-
cības „Sapnis” īpašniekus, Rie-
tumu Bankas labdarības fondu, 
Krāslavas novada domi un galve-
nais – sabiedrību,” stāsta projek-
ta vadītāja Gunta Čižika, ”idejas 
realizācijā savu darbu un enerģiju 
ieguldīja daudzi cilvēki un organi-
zācijas, esam viņiem pateicīgi par 
entuziasmu un atbalstu!” Kopā 
darbojoties, panākts taustāms re-
zultāts - pilsētas centrs ir dzīvāks 
un latviskāks. Efektīgi fotogrāfijas 
izskatīsies naktī, jo novada dome 
apņēmās nodrošināt fotogrāfiju 
apgaismojumu. 

Nu jau par tradīciju kļuvušais, 

lielākais sabiedrībai pieejamais, 
foto pasākums - fotoplenērs „Krā-
slava”, turpinājās arī 13. un 14. 
septembrī. Tradicionāli vienu die-
nu veltīja lekcijām un nodarbībām, 
otrā – iepazīstināja ar Krāslavas 
novadu vietējos un viesfotogrāfus.

 Rīgas ielas dienas Krāsla-
vā kalpoja par iedvesmas avotu 
šogad pievērsties pilsētvidei, ar-
hitektūrai, interjeriem un kultūr-
vēsturei. 13. septembrī Krāslavas 
kultūras namā plenēristi guva zi-
nāšanas par pilsētvides fotogrāfi-
jas tipoloģiju Aivara Buļa vadībā, 
iedziļinājās Kaspara Freimaņa at-
klātajos kadrēšanas noslēpumos, 
aizrautīgi fotografēja Kultūras 
nama interjeru Anatola Kauškaļa 
meistarklasē un izstrādāja savu 
fotostāsta scenāriju kopā ar Reini 
Fjodorovu. 

Vērtīga pastaiga pa Krā-
slavu izvērtās režisora Andreja 
Jakubovska vadībā, domās vizu-

alizējot scenārija meistara vārdu 
fotogrāfijas un gūstot iedvesmu 
individuāliem fotoprojektiem. 

Praktiskā darbība turpinājās 
14.septembra rītausmā, iepazīs-
tot īpašu vietu Latvijas sākumā 
– Indru. Fotogrāfi iemūžināja pa-
modušos alnēnu, austošo sauli, 
vilcienu modinātu ciematu 
un devās uz Indras aušanas 
darbnīcu „Indras Pūralāde”. 

Indras audējas un kul-
tūras darbinieces fotogrāfus 
sagaidīja ar kūpošu kafiju un 
iepazīstināja ar ciema vēs-
turi un amata noslēpumiem. 
„Reizēm ir tik svētīgi iziet 
ārpus sev ierastās ikdienas 
dzīves. Aizbraukt uz ciemu, 
kas atrodas Latvijas Sāku-
mā, lai satiktu Cilvēku. Cil-
vēku, kas aizrauj, iedvesmo 
un liek priecāties par to, ka 
mums līdzās dzīvo tik stipri, 
tik dzīvīgi, tik radoši, tik apbrī-
nojami Cilvēki. Ar asu prātu. 
Un viedu sirdi. Redzoši un 
darīt griboši,” savas emocijas 
pēc tikšanās ar audēju Regī-
nu pauž Valija Platace, un šī 
atklāsme modina arī „Zibšņa” 
gandarījumu par paveikto, jo 
arī foto kluba veikuma pama-

tā ir cilvēki, idejas un darbs.
Plenēra noslēgumā, mielojo-

ties ar pankūkām un svaigi vārītu 
ievārījumu, kluba biedri un draugi 
atzīmēja „Zibšņa” piekto dzimša-
nas dienu ar prieku secinot, ka ko-
pīga darbošanās ir dzīvotspējīga, 
pašiem un sabiedrībai vajadzīga. 

Īpašs paldies par sadarbī-
bu pasākumu īstenošanā Inesei 
Urbānei, Larisai Bārtulei, Jānim 
Geibam, Arkādijam Petaško, Ana-
tolam Kauškalim, Valdai Timulei, 
Anželai Kuzminskai, Inārai Dzal-
bei un Vilim Stivriņam.

Gunta ČIŽIKA

Senā Krāslava  pieejama visiem
Foto klubs „Zibsnis” 5. plenērā pievērsās unikālajai pilsētvidei un kultūrvēsturei

12. septembrī, Rīgas ielas svētkos, Krāslavas sirdī atklāja ik-
gadējo fotoplenēru „Krāslava” un astoņas vēsturiskas lielfor-
māta fotogrāfijas. Senās Krāslavas pieejamība vietējiem un 
viesiem ir foto kluba „Zibsnis” iniciatīva. Ideja ienāca prātā 
kluba biedrei Ingai Pudnikai: „Rītos, iebraucot pilsētā ar sa-
biedrisko autobusu un redzot tukšās restes uz „Sapņa” ēkas, 
nodomāju – izcila vieta fotogrāfijām!” 

Kulinārā mantojuma centrā 
biju tikai vienu reizi – atklāšanas 
dienā, kad Krāslavā tika orga-
nizēts starptautiskais seminārs. 
Trokšņainajā svētku kņadā un 
lielajā cilvēku plūsmā tikai garām 
skrienot novērtēju jauno interjeru. 
Te, starp citu, atrodas arī Krāsla-
vas novada Tūrisma informācijas 
centrs.

Gribējās rūpīgāk apskatīt 
jaunās ofisa telpas, tāpēc pē-
dējā septembra dienā es devos 
uz ēku, ko atceros kopš bērnī-
bas. Kādreiz, ļoti sen, laika zoba 
sagrauztajās sienās es bieži 
vien ciemojos pie paziņām, biju 
Valentīna Zlidņa 
darbnīcā, neesmu 
aizmirsis arī uguns-
grēku... Celtnieki un 
restauratori ir pavei-
kuši brīnumu, gan 
no ārpuses, gan 
iekšpusē līdz nepa-
zīšanai pārvēršot šo 
seno pils kompleksa 
ēku, kura savulaik 
bija grāfu Plāteru 
īpašums. 

Ļoti laipni, glu-
ži kā tūristu, mani 
sagaidīja „Starp-
tautiskā kulinārā 
mantojuma centra” 
valdes priekšsē-
dētāja un Tūrisma 
informācijas cen-
tra (TIC) vadītāja 
Tatjana Kozačuka 

un TIC speciāliste Inta Lipšāne. 
Darba telpas ar mūsdienīgu aprī-
kojumu – pati mājīguma pilnība. 
Suvenīru zālē, kur var iegādā-
ties pazīstamo meistaru - Valda 
Pauliņa, Jura Kokina un Maijas 
Šuļgas – darbus, ir piedāvājums 
arī gardēžiem. Pieprasīta prece ir 
zāļu tējas, audzētas dabas parkā 
„Daugavas loki”, linsēklu eļļa no 
Indras, kā arī dabīgās sulas no 
Z/S „Eži”. Ir arī ārstniecisks me-
dus – produkts no Z/S „Mežma-
las”. Par piemiņu no viesošanās 
zilo ezeru zemē tūristi pērk krū-
zes ar Krāslavas simboliku un 
kulinārā mantojuma logo, kā arī 

piekariņus, dekoratīvās vaska 
sveces...

Ilgi gaidīto centru atklāša-
na ir liktenīga: tūristi, atbraucot 
uz mūsu pilsētu, noteikti apska-
ta grāfu Plāteru pils kompleksu, 
apmeklē Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeju. Agrāk pats, 
dodoties uz ārzemēm, apciemot 
radus un paziņas, saskāros ar 
grūtībām iegādāties Krāslavas 
suvenīrus. Tagad šī problēma pil-
nībā atkrīt. Par to jāsaka milzīgs 
paldies tiem, kuri izdomāja un 
realizēja projektu „BELLA CUISI-
NE”.

Aleksejs GONČAROVS 

Laipni aicināti uz dubultcentru!

Vienmēr, kad laikrakstā 
“Ezerzeme” lasu rakstus par In-
dru, zinot apstākļus, skaļi sme-
jos, jo ne viss, kas uzrakstīts rozā 
toņos, atbilst patiesībai. Tā, kā 
saka, ir sava veida reklāma, se-
višķi tiem, kuriem rokās ir varas 
groži.  

Izmantojot pagasta līdzek-
ļus, var organizēt jebkurus svēt-
kus. 27. septembrī pie mums 
Indrā tika svinēta Ievārījuma die-
na, kuras kulminācija bija kārtē-
jā dzeršana. Pēc oficiālās daļas 
daži pasākuma apmeklētāji, kā 
parasti, turpināja svinēt, un pa-
visam ne bērnu stilā. Tāpēc tie, 
kuri vēlas izklaidēties, dzerstīties, 
pakauties, kaut ko salauzt un ne-
dot mieru citiem cilvēkiem, kā arī 
piedraudēt, droši var doties uz 
šiem jautrajiem svētkiem. Jūs šeit 
neviens neapturēs un neaizliegs 
darīt visu, ko vēlaties.

Tie, kuri organizē šādus 
svētkus, šajā gadījumā pagas-
ta priekšsēdētāja, ir atbildīgi par 
pasākumu un par to, kas notiek 
pēc tā. 

Kad mūsu baznīcā ir svētki, 
šādas nekārtības nav. Mūsu cil-
vēki pēc svētkiem nelaužas citu 

mājās, neklauvē pie logiem un 
durvīm un neprasa naudu dzērie-
niem. Turklāt nāk arī otrās dienas 
rītā un vakarā. 

Tad sakiet, ievārījuma svēt-
ki māca, kā kulturāli jāuzvedas? 
Kaut arī kultūras darbinieku uz-
devums ir iemācīt uzvesties cil-
vēcīgi. Tāpēc šo svētku norises 
forma ir jāmaina. Es ierosinu, ka 
tiem, kuri vēlas turpināt svētkus 
ne bērniem paredzētā veidā, jā-
piešķir naudas līdzekļi. 

Vispār, šādos svētkos ir jā-
piedalās arī policijai, šajā gadī-
jumā policijai jābūt līdz rītam. Un 
tās telefona numuriem ir jābūt uz 
šo svētku afišas. Diemžēl, bet 
policiju es te nemanīju. Tā ir pa-
sākuma organizatoru nevērība. 
Tādā gadījumā par kārtību jārū-
pējas pašiem, un ne tikai ap “kul-
tūras” namu, bet visā Indrā. 

Kristietība cilvēkiem dod ci-
tas vērtības, kuras dod iespēju 
dzīvot un svinēt cilvēcīgi. Tāpēc 
visas sabiedrības labā pastāv lie-
la nepieciešamība, vismaz des-
mito daļu naudas līdzekļu piešķirt 
kristiešu svētku organizēšanai.

Priesteris 
Genādijs  ALFEROVS

Ievārījuma diena — 
ne bērnu svētki

Veicot izmeklēšanu vairāku 
kriminālprocesu ietvaros, kas bija 
uzsākti par dažāda veida zādzī-
bām Krāslavas novadā, policijas 
darbinieki nāca uz pēdām diviem 
nepilngadīgajiem pusaudžiem, 
kuri atzinās pastrādātajos nozie-
gumos.

Sākot jau no augusta mēne-
ša Krāslavas novadā bija reģis-
trētas dažāda rakstura zādzības 
– vairāku velosipēdu zādzības no 
daudzīvokļu kāpņutelpām, vienas 
automašīnas zādzība no neiežo-
gota privātmājas pagalma, kā arī 
mantu zādzība no kādas daļēji 
apdzīvotas mājas. 

Aizdomās turamos pusau-
džus aizturēja pēc tam, kad viņi, 

izvizinoties ar Skaistas pagastā 
zagtu automašīnu, pameta to 
Rēzeknes novadā. Toreiz Kri-
minālpolicijas darbinieki, kon-
statējot šo zagto automašīnu 
un veicot ļaundaru meklēšanas 
pasākumus, aizturēja 1999. un 
2000. gadā dzimušus jauniešus.  
Abi jau agrāk ir nonākuši policijas 
redzeslokā.

Turpinot izmeklēšanu un 
viņu pārbaudi saistībā ar automa-
šīnas zādzību, jaunieši atzinās 
vēl septiņu augstākminēto zādzī-
bu izdarīšanā. Policijai izdevās 
atrast un atgriezt trīs velosipēdus 
un automašīnu. Izmeklēšana kri-
minālprocesos turpinās. 

Policija pārbauda divus pusaudžus

No lasītāju vēstulēm
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Pagājušajā nedēļā pamanīju pirmo gāj-
putnu kāsi – dzērves, kas devās uz siltajām 
zemēm. Steidzos pēc fotoaparāta un grozi-
ņa, lai dotos uz mežu. Uzreiz sapratu: sēņu 

laiks garām. Visapkārt pāraugušas 
bērzlapes un čigānenes, ko tautā 
mēdz dēvēt par popkām. Taču, 
kas meklē... Dažas stingras apšu 

bekas izdevās atrast. Tās arī 
nofotografēju uz saulē izkal-
tušu celmeņu fona.

Ir notikusi atvadīšanās 
no rudenīgā meža. Gads iz-
rādījās pārsteidzoši ražīgs: 
neatminos tādu baraviku 
daudzumu, turklāt tārpu ne-
sabojātu. Tam ir izskaidro-
jums: pagājušajā bezsniega 
ziemā ir izsaluši visādi mošķi. 
Cilvēkiem no dabas ir jāmā-
cās lietderīgums, nevis pār-
kāpt tās likumus ar personīgo 
alkatību. 

Vispār, kaislīgiem sēņo-
tājiem sezona turpinās. Smil-
šainā nogāzē atradu dažas 
smiltenes, kas nebaidās no 
rudens rītu salnām. Tā ir silu priekšro-
cību – vasaras karstumā sniedz veldzi, 
bet vēsākā laikā saglabā siltumu. Mežs 

ir skaists jebkurā gadalaikā, bet dabai nav 
sliktu laikapstākļu...

Aleksejs GONČAROVS

— Pats sāpīgākais — iz-
mirstam. Daudz cilvēku ir aizgā-
juši viņsaulē, piedzimis krietni 
mazāk bērnu. Vēl viens faktors 
– daudzi palikuši uz dzīvi lielās 
pilsētās, svešās valstīs un iedzī-
votāju skaits sarucis no 800-900 
cilvēkiem līdz 500-600 cilvēkiem. 
Precīzi pateikt nav iespējams, jo 
cilvēku plūsma ir nepārtraukta, 
un oficiālā statistika neataino fak-
tisko situāciju. Sekas tam — pie-
rimusī sabiedriskā dzīvē, sarucis 
apgrozījums tirdzniecībā, nav 
skaidrs skolas liktenis, bet tajā 
pašā laikā esmu pamanījis vienu 
labu tendenci...

— Varbūt bezdarba līmenis 
sarucis?

— Es uzskatu, ka lielākoties 
vainīgi ir tie, kuri ir bez darba. Tie 
kuri grib strādāt, ar tādu problē-
mu nesaskaras. Varbūt sekun-
dāri, kad bija krīze, tad situācija 
drusku sarežģījās. Bet lielos vil-
cienos lauku pagastā sūdzēties 
par bezdarbu noteikti nevajadzē-
tu. Tā labā tendence, par kuru 
iesāku runāt – mēs šajos gados 
esam palikuši kvalitatīvāki. Žēl, 
ka skaita ziņā esam mazāk nekā 
kādreiz. Ir prieks, ka pagasta 
zemkopji un lopkopji spējuši dzī-
vot līdzi visām aktivitātēm, kas 
saistītas ar lauksaimniecību, un 
pats patīkamākais ir tas, ka tie 
kuri iesāka saimniekot 90. gadu 
sākumā un turpināja arī 90. gadu 
beigās, ir veiksmīgi startējuši da-
žādos projektos, šīs saimniecī-
bas ne tikai saglabājuši, bet arī 
līdz kaut kādam mazam slieksnī-
tim pavilkuši uz augšu. Ja kāds 
jautā kāpēc ne lielāka saimnie-
cība, kāpēc ne vairāk govju, tad 
mana atbilde ir: tiem, kuri strādā, 
šodien pietrūkst brīvās zemes, lai 
paplašinātos un attīstītos tālāk. 

— Tad jau Aulejas pagastā 
nav neviena nezālēm aizaugu-
ša hektāra zemes?

— To apgalvot es nevaru, 
jo pa šiem gadiem ir bijis tā, ka 
cilvēki pērk, pārdot un atkal pār-
dod radiem, ieinteresētām per-
sonām, dažādiem pārpircējiem. 
Šis process notiek, un droši varu 
sacīt, ka tamdēļ mūsu pagastā 
aptuveni trešdaļa zemes platību 
“peld”. Sliktākais ir tas, ka es, kā 
pārvaldes vadītājs, par pirkšanas 

un pārdošanas darījumu uzzinu 
pēdējais. Varbūt cilvēki baidās. 
Uzrodas kaut kādi sia-mia, sazini 
kas vēl un kaimiņš, kurš arī gri-
bēja zemi, man jautā: “Aivar, tu 
nezināji?” Goda vārds - nezināju. 
Pagastā ir saimnieki, kuri nāk pie 
manis un lūdz pateikt viņiem, ja 
kāds gatavs atdot nomā vai plā-
no pārdot zemi. Zemnieks varbūt 
labprāt nopirktu, taču šī informā-
cija kļūst zināma par vēlu. Inte-
resanta situācija izveidojas, kad 
cilvēks uz vietas gribētu pirkt vai 
nomāt, bet paliek astē. Te, pirm-
kārt, ir mūsu sliktā maksātspēja. 
Ja, piemēram, man kāds piedā-
vātu zemi, neticu, ka spētu pra-
sīto summu viegli samaksāt. Man 
vajadzētu kādu pusgadu, kamēr 
noformētu kredītu vai rastu citu 
risinājumu zemes iegādei. Līdzī-
gā situācijā ir mūsu visi ražojošie 
lauksaimnieki, bet pārpircējiem 
laikam ir tā naudiņa, jo viņi visu 
nokārto nekavējoties.  

Kvalitatīvāki esam kļuvuši arī 
tādā ziņā, ja zemnieks slauc go-
vis, tad ar labiem rezultātiem. Lai 
vai ko kurš dara, rezultāts vien-
mēr ir labs. Priecē, ka zemnieku 
ballēs, kurās tiek apbalvoti labā-
kie lauksaimnieki, balvas vienmēr 
saņem arī mūsu zemnieki. Priecē 
arī tas, ka katru gadu no Aulejas 
parādās citi pretendenti balvām. 
Nav tā, ka ir viens nemainīgs 
līderis un tas liecina par mūsu 
saimniecību izaugsmi konkuren-
ces rezultātā. Viena lieta ir pa-
gasta piensaimniecība, kas rada 
labus rezultātus, bet tajā pašā 
laikā ir savas problēmas. Maz, 
ka krīzes gados par pienu mak-
sāja mazāk par tā pašizmaksu, to 
pašu naudu trīs četrus mēnešus 
bija jāgaida. 2008. gada beigās 
un 2009. gada sākumā, var sacīt, 
nekam neko nevajadzēja. Pēc 
tam iepirkuma cena pamazām 
auga un zemnieku sejās atgrie-
zās smaids. Šodien Ukrainas no-
tikumu sakarā Eiropas Savienība 
ieviesa sankcijas pret Krieviju, tā 
noteica atbildes sankcijas un lai 
arī “Preiļu siers” savu produkciju, 
šķiet, turp nesūta, piena iepirku-
ma cena mūsu piensaimniekiem 
par dažiem centiem tika samazi-
nāta.

Pats smagākais ir psiholo-

ģiskais trieciens. Zemnieks visu 
laiku centās attīstīties, cerēja uz 
konkrētiem rezultātiem, bet te, 
bac, un es palieku pie sasistas 
siles. Viena lieta, kad cūku mēris 
ietekmēja saimniecības, bet pa-
visam cita lieta, kad tu esi nezi-
ņā. Vai atstāt telīti, varbūt lielāku 
gabalu siena nopļaut, bet varbūt 
vispār likvidēt piena lopus un sākt 
ko citu. Šī nenoteiktība, nestabili-
tāte ir par pamatu lauku nīkuļoša-
nai. Ir saimnieki, kuri grib atvilināt 
atpakaļ no lielpilsētām vai ārze-
mēm savus bērnus. Bet tajā pašā 
laikā viņš uzdod sev jautājumu: 
“Ko es viņam likšu pretī? Ja man 
būtu 5-10 gadi uz priekšu stabila 
cena, kas ar kaut kādu koeficien-
tu augtu, bet neietu uz leju, tad – 
jā. Bet citādi nav ko piedāvāt.”

— Kādas ir cūku mēra se-
kas jūsu pagastā?

— Nevienai nomedītajai 
cūkai mūspusē nav konstatēta 
šī slimība. Paldies Dievam, ka 
saimnieki, kuri nodarbojas ar 
sivēnu audzēšanu, ar bekonu 
audzēšanu, ir spējuši nosargāt 
savas fermas. Slimība nāca no 
Baltkrievijas, pirmo triecienu sa-
ņēma pierobežas pagasti. Mūs 
pasargāja tas, ka esam aiz Sīve-
ra, Drīdža un lielākām upēm, kas 
šo mežacūku kustību ierobežo. 
Mēs varam ciest tikai tad, ja tās 
nāks no Aglonas puses. 

— Vai tad pagastā nevienu 
cūku neizkāva?

— Godīgi sakot, vairākums 
to, kuri tur divas-trīs cūkas, pie-
krita tās izkaut līdz 1. septembrim 
un gadu cūkas neturēs, pretī sa-
ņemot 120 eiro kompensāciju par 
vienu nokauto vienību. Pēc gada 
situācija var uzlaboties un var arī 
būt sliktāka. Infekcija ir infekcija, 
simtprocentīgas garantijas nedod 
neviens. Lielie saimnieki ieviesa 
stingrus biopasākumus un šobrīd 
viņi var strādāt. 

— Kāds ir mednieku kolek-
tīva ieguldījums?

— Esam aktīvi šāvuši un 
četras meža cūkas nošautas tieši 
pēdējo aktivitāšu laikā, kad par 
nomedīto cūku saņem 200 eiro 
un to utilizē. Pirms tam dažas 
cūkas tika nomedītas pašpatēri-
ņam, nevienai cūkai nav konsta-
tētas slimības. Piešķirtais medību 
limits šogad ir 25 mežacūkas, kas 
ir nedaudz vairāk nekā iepriekšē-
jos gados. Medniekiem ir katram 
savs viedoklis par limita palieli-
nāšanu. Mani vairāk satrauc tas, 

ka ne tikai slima, bet arī vesela 
cūka jāaizved sadedzināt, ja vē-
lies saņemt 200 eiro kompensā-
ciju. Pretējā gadījumā būs tikai 30 
eiro. Tas ir nesaimnieciski, es to 
nesaprotu. 

— Populāciju samazinot, 
nepastāv risks, ka tā izzudīs?

— Kad sāku medību gaitas, 
arī piedzīvojām cūku mēri, tiesa, 
klasisko, kā arī Tešenas slimī-
bu, kas arī ir smaga slimība. No 
brīža, kad sākās tās problēmas, 
pirmos piecus gadus bija tā, ka, 
medījot ziemā, ja redzi meža cū-
kas pēdas, tas bija tā: “Oooo, me-
žacūka!” Bet cūkai ir milzīgs po-
tenciāls un nav problēmu — tās 
atjaunosies. 

— Problēmas piensaim-
niekiem, problēmas cūkkop-
jiem, vai nenotiks tā, ka krasi 
pieaugs sociālās palīdzības 
lūdzēju skaits?

— Tas saistīts ar pieaugošo 
spriedzi uz pašvaldību un soci-
ālo budžetu, bet Aulejas pagasta 
veči saka tā: “Pārdzīvojām vācu 
laikus, pārdzīvojām padomju lai-
kus, pārdzīvosim arī cūku mēri. 
Aulejieši ir apņēmības pilni izturēt 
un pārliecināti, ka nav jāmet plin-
te krūmos, nav jāiet slīcināties. 
Viena lieta ekonomiskas prob-
lēmas un sociāla spriedze, bet, 
raugoties globālā mērogā, pats 
trakākais ir karš.  Dažreiz starp 
mums vīriešiem — potenciāla-
jiem kareivjiem, ir debates un 
analīze par notikumiem Ukrainā, 
kas būs tālāk? Aulejas vīrieši ļoti 
seko līdzi notikumiem Ukrainā, jo 

uzskata, ka tam ir cieša saistība 
ar mūsu valsts drošību. 

— Kaut kādi projekti šogad 
pagastā tika realizēti?

— Lieli projekti šogad nav 
realizēti, jo visi, kas bija līdz 
plānošanas perioda beigām, ir 
realizēti. Par pagasta pārvaldes 
līdzekļiem skolai nopirkta nepie-
ciešamā orgtehnika, remontēti 
trīs kabineti pagastmājā – mans, 
sekretāres un grāmatvedes, pa-
plašināts malkas šķūnītis, sala-
botas caurtekas ceļiem un atjau-
nots ceļa segums. Apjomi nav 
lieli, bet ceļa remontdarbi veikti 
vajadzīgās vietās.

— Ko dara cilvēki, kuri ie-
saistīti algotajos pagaidu sa-
biedriskajos darbos?

— Lielākoties nodarbinām 
elementāros labiekārtošanas 
darbos kapsētā, pie baznīcas, 
pie skolas, pagastēkas, daudz-
stāvu mājām, kur nepieciešams 
sagrābt lapas, gružus, kopt ap-
stādījumus. Bet man paveicies, 
ka ir arī tādi bezdarbnieki, kuriem 
var uzticēt sarežģītākus darbus: 
var atļaut mazgāt skolu, pieskatīt 
pirmsskolas bērnus pēcpusdienā 
un citus. Gada laikā katru mēnesi 
nodarbinām sešus bezdarbnie-
kus. Aulejai pietiekoši, es pieļau-
ju, ka reāli varētu nodrošināt ar 
darbu pat līdz desmit cilvēkiem, 
ne vairāk. Pie mums pagasta 
pārvaldes vadītājs atbildīgs par 
to, kā šie cilvēki tiek nodarbināti 
un kontrolēti.

— Paldies par interviju!
Juris ROGA, autora foto

Gadu griezumā un šodien
Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško šo 
pagastu vada kopš 1998. gada 1. aprīļa. Palūdzu viņu at-
skatīties pagātnē, lai lasītājs labāk apjaustu, kādas būtis-
kas pārmaiņas pagastā notikušas šo 16 gadu laikā.

No rudenīgā meža  atvadoties Žurnāli oktobrī

•	 Negribu dzīvot pagaidu dzīvi. 
Pirms dažiem gadiem „Pano-
rāmas” diktorei Laurai Vondai 
pēc filmēšanas SOS bērnu cie-
matā pienāca klāt četrus gadus 
veca meitene un novēlēja – lai 
tev laba dzīve! Tas bija brīdis, 
kad Laura saprata, ka pārāk 
reti mēs novērtējam to, kas 
mums ir. 

•	 Vingrojumi lokanībai.
•	 Latvieša otrā maize – kartupeļi.
•	 Brīnumtabletītes slaidam au-

gumam.
•	 Angīnas divējādā daba.
•	 Kad menopauze kaulus lauž.
•	 Zobu higiēna jau no pirmā zobiņa.
•	 Aukstumpumpa. Tikai ne tagad!
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Skolas direktores pienāku-
mu izpildītāja Daina Jakovele 
pastāstīja, ka Konstantinovas 
sākumskola izmitināta bijušā 
bērnudārza ēkā. Agrāk te  bēr-
nu bija krietni vairāk, bet laikam 
ejot, skolēnu skaits saruka un 
ēkas vienā spārnā pagājušogad 
tika izmitināta bērnu un jaunie-
šu biedrība “Dzirkstelītes”, bet šī 
gada sākumā viena telpa atdota 
Sarkanā Krusta nodaļai. Līdz ar 

to tukšu telpu ēkā nav. 
Sagaidot jauno mācību 

gadu, lieli remonti skolā netika 
veikti. Var redzēt, ka tika no-
krāsotas grīdas, kur vajadzēja, 
nokrāsoja durvis, katlu mājai no-
mainītas durvis pret ugunsdro-
šām metāla durvīm. Principā šajā 
skolā viss ir sakārtots jau agrāk, 
šogad lieli ieguldījumi nebija ne-
pieciešami. Skolas teritorija ir ie-
žogota, atsevišķi iežogots saim-
nieciskais bloks, lai turp netiek 
bērni. Ir divi bērnu spēļu laukumi 
ar slīdkalniņiem, šūpolēm smilšu 
kasti, kāpnītēm un citiem atribū-

tiem, ir neliels stadions, kuru pēc 
mācību stundām sportošanai var 
izmantot jebkurš pagasta iedzī-
votājs. 

“Tas nav no mums atkarīgs, 
jājautā novada vadībai,” Daina 
Jakovele nespēja konkrēti atbil-
dēt uz jautājumu, cik ilgi pastā-
vēs mazā skola? “Es domāju, 
būs bērni – būs skola! Šogad 
par vienu skolēnu mums ir vairāk 
nekā pagājušajā gadā. Skolā ir 

1. klase (3 bērni), 2. klase (viens 
bērns), 3. klase (2 bērni), 4. kla-
se (3 bērni), 5. klases nav, un 6. 
klase (3 bērni). Klases strādā ap-
vienoti – 1. ar 2. un 3. klasi un 4. 
kopā ar 6. klasi. Ja pērn skolā bija 
divi pulciņi, tad šogad palicis tikai 
viens – dāvanu pulciņš, kurā bēr-
ni nodarbojas ar rokdarbiem. Tā 
kā bērnu maz, ar to praktiski pie-
tiek, un vienīgā problēma rodas 
tāpēc, ka mazajiem stundas bei-
dzas ātrāk nekā lielajiem, līdz ar 
to jaunākajiem ir jāgaida vecākie 
bērni. Lai bērni varētu bez problē-
mām tikt līdz skolai, kursē pašval-

dības autobuss. Visi mūsu pirms-
skolas bērni un skolēni saņem 
brīvpusdienas, tiem, kuriem tās 
nepienākas no valsts, pusdienas 
apmaksā mūsu Rīgas sponsori. 
Tiek apmaksātas arī mācību eks-
kursijas, ja kaut kur braucam. No-
pērk kancelejas preces pēc mūsu 
saraksta un atved tās divas rei-
zes gadā. Vienmēr sponsorē arī 
Ziemassvētku dāvanas bērniem, 
kuri raksta sponsoriem vēstules 
un pauž savas vēlmes, kuras tie 
arī izpilda. Pērn bija apmaksāta 
arī Ziemassvētku izrāde.”

Sponsoru atbalsts ir būtisks 
atspaids vecāku maciņiem, jo 
pagasta iedzīvotāju ienākumu 
līmenis ir zems un daudzām ģi-
menēm vienīgais iztikas avots ir 
pašu saimniecība. Ir vecāki, kuri 
mērķtiecīgi izvēlas bērniem tieši 

šo izglītības iestādi, te mācās arī 
daži Dagdas bērni.

Skolēnu autobuss pagasta 
bērnus ved tikai uz Dagdu, tā-
lab praktiski visi Konstantinovas 
sākumskolas beidzēji, no kuriem 
daudzi nāk no krieviski runājo-
šām ģimenēm, izvēlas turpināt 
mācības Dagdas vidusskolā. 
Sarunbiedre apgalvo, kurš bērns 
centās un mācījās šajā mazajā 
skolā, tas labi mācās arī Dagdā. 
Ja šeit necentās, arī tur viņam 
nesokas.

Juris ROGA, autora foto

Kā dzīvo mazākā skola?

Konstantinovas sākumskolas pirmsskolas grupiņa gandrīz pilnā sastāvā, attēlā nav divu bērnu.

Konstantinovas pagastā

Kopš vasaras vidus Konstanti-
novas centrs vairs negrimst pilnīgā 
tumsā, jo ar novada finansiālu at-
balstu un pašu spēkiem šeit ir ierī-
kots jauns ielu apgaismojums, kura 
izmaksas ir aptuveni 11 tūks.  eiro.

Konstantinovas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis 
pastāstīja, ka ielu apgaismojums 
ierīkots posmā no Konstantinovas 
sākumskolas līdz pagasta ēkai, 

ar atzarojumu līdz tautas namam. 
Pašu spēkiem tika izraktas tran-
šejas, ierīkoti kabeļi, bet firma uz-
stādīja 14 apgaismojuma stabus 
ar ekonomiskajām LED spuldzēm. 

“Ielu apgaismojumu lietojam 
kopš jūlija vidus, kad tas tika no-
dots ekspluatācijā,” turpina Aivars 
Trūlis. “Pirmajā mēnesī mūsu iz-
devumi ielu apgaismošanai bija 46 
eiro – spuldzes ir ļoti ekonomiskas 
un gaišas. Apgaismes spuldzes 
ieslēdzas automātiski, iestājoties 
krēslai, un nodziest pusnaktī. Vie-
nīgi sestdienās apgaismojums 
izslēdzas plkst. 3 naktī, jo sest-
dienas ir pasākumu dienas. Katru 
rītu spuldzes ieslēdzas plkst. 6 un 
automātiski izslēdzas, līdzko no-
strādā gaismas sensors. Vasarā 
spuldzes izmantojām ekonomis-
kajā režīmā -- caur vienu, ziemā 
ieslēgsim visas. Iedzīvotāji ir ļoti 
apmierināti, ka diennakts tumšajā 
laikā var drošāk pārvietoties pa 
izgaismoto ielu, arī bērni un sko-

lēni jūtas droši šajā ceļa posmā, 
ejot uz skolu. Vizuāli ciemats naktī 
kļuvis pievilcīgāks, jo spuldzes ir 
starp kokiem un rodas iespaids, 
ka gaisma nāk no koku lapotnes.” 

Konstantinovas ciemats ne-
var lepoties ar asfaltētām ielām 
vai trotuāriem. Pārvaldes vadītājs 
stāsta, ka gribas attīstīt ielu ap-
gaismojumu un paveikt vēl citus 
darbus ciemata ielu labiekārto-
šanā, taču viss būs atkarīgs no 
finansiālām iespējām. Ir doma iz-
gaismotajai ielai uzklāt pretputekļu 
kārtu, pēc tam uzbūvēt arī trotuāru 
gājējiem, vai otrādi. Var gadīties, 
ka paveras iespējas startēt kādā 
projektā un tādā veidā uzbūvēt 
trotuāru. Katrā ziņā novārtā šis 
jautājums nav atstāts. Ielu apgais-
moju gribas paturpināt no pagasta 
centra līdz krustojumam ar lielce-
ļu, vai arī līdz trīsstāvu mājām. Ja 
būtu bagātāki, tad varētu plānot 
apgaismojuma izbūvi līdz Līvānu 
mājām. Katrā ziņā Konstantinovā 
gaisma jau svin uzvaru pār tumsu. 

Juris ROGA, autora foto

Gaisma svin uzvaru pār tumsu

Oktobris ir īpašs Kunga Mā-
tes godināšanas laiks - Rožukroņa 
mēnesis. Bet 7. oktobrī tiek atzī-
mēta Rožukroņa Karalienes pie-
miņas diena. Rožukroņa lūgšana 
radusies gs gaitā. Svētais Domi-
niks un viņa brāļi, kuri kā ceļojošie 
sprediķotāji pārstaigāja lielu daļu 
pasaules, veicināja tā izplatīšanos. 
Dominikānis, pāvests Pijs V 1569. 
g. ar īpašu dokumentu piešķīra 
Rožukronim šodienas veidu. Tas ir 
viens no redzamākajiem katolicis-
ma simboliem. 

Rožukronis daudziem, īpaši 
vecāka gadagājuma katoļticīga-
jiem, ir otra svarīgākā lūgšana uz-
reiz pēc Sv. Mises, kas palīdz iz-
kopt kristīgo nostāju. Viņi ik dienas 
skaita vismaz vienu Rožukroņa 
daļu, kas sastāv no 53 “Esi sveici-
nāta, Marija!” lūgšanām. Rožukro-
ņa lūgšana nav mehānisks formulu 
atkārtojums, bet intīms dialogs ar 
Mariju, paļaušanās uz Viņu, uzticot 
Viņai rūpes, atverot sirdi, izrādot 
gatavību pieņemt Dieva plānus un 
būt izturīgam ticībā. 

Viņai visās, īpaši grūtās un 
sāpīgās situācijās, būt drošam, ka 
Viņa palīdzēs mums saņemt no 
sava Dēla visas mūsu pestīšanai 
nepieciešamās žēlastības.

Rožukronim uzticīgie lūdzēji 
tic, ka šī lūgšana palīdz uzvarēt 
ļaunumu, spēj svētdarīt mūsu 
ikdienas dzīves gaišos un tum-
šos mirkļus. Iedziļinoties Jēzus 
un Marijas dzīves noslēpumos, 
var rast daudz vielas pārdomām, 
dzīvot saskaņā ar kristīgās ticī-
bas prasībām. Mūsdienās, kad ir 
apdraudēta ģimenes dzīve, viens 
no stiprākajiem ieročiem ģimenes 
pasargāšanai no bojā ejas, ir ko-
pējais ģimenes Rožukronis. Ļoti 
svarīgi, lai šo lūgšanu iemīlētu 
mūsu jaunā paaudze. Pati Diev-
māte Fatimā 1917. g. aicināja trīs 
mazos ganiņus lūgties Rožukroni 
un upurēt sevi, lai gandarītu par 
zaimiem pret Dievu un Marijas 
bezvainīgo Sirdi. “Skaitiet Ro-
žukroni katru dienu!” aicināja Fa-
timas Dievmāte. “Upurējiet sevi 
grēcinieku labā un sakiet daudzas 
reizes, sevišķi nesot kādu upuri: 
“Ak, Jēzu, tas ir mīlestībā uz Tevi, 
par grēcinieku atgriešanu un gan-
darīšanai par grēkiem pret Marijas 
bezvainīgo Sirdi.”

Kāda nozīme Rožukronim ir 
bērnu un jauniešu dzīvē? Uz šo 
jautājumu atbild daži Krāslavas 
pamatskolas skolēni un viena 
ģimnāzijas audzēkne. 

***
“Lūgties Rožukroni mani uz-

aicināja skolotāja 
Janīna. Viņa arī 
pastāstīja, kas ir 
Rožukronis. Mājās 
mēs ar mammu 
vēlreiz izrunājām, 
no kā Rožukronis 
sastāv, kā jālūdzas.

Rožukronis ir 
lūgšana Vissvētā-
kajai Jaunavai Ma-
rijai. Viņa ir Jēzus 
Kristus Māte, tā-
pēc arī cilvēki bieži 
griežas pie Viņas 
pēc palīdzības. 
Lūdzoties Ro-
žukroni, mēs katra 
noslēpuma beigās 
lūdzam, lai Vissvē-
tākā Marija lūdzas 
par mums. Es lū-
dzu Dievu un Vs. 
Jaunavu Mariju, lai 
Viņi man palīdz 
manās vajadzībās, 
piemēram, pirms 

kontroldarbiem, citiem svarīgiem 
notikumiem. 

Rožukronis man ir gan lūgša-
na, gan pateicība Jaunavai Mari-
jai.” (Aigars Staņēvičs, 4. a klase)

***
“Ar Rožukroņa lūgšanu es 

pirmoreiz sastapos, kad skolotā-
jas katehētes J. Zambares vadībā 
gatavojos pieņemt pirmo komūni-
ju. Kopš tās reizes ir pagājuši 3.5 
gadi, un tieši tik ilgi tā ir kļuvusi 
par manas ikdienas sastāvdaļu, jo 
to skaitu gan mājās, gan publiski 
katru otro nedēļu mūsu Romas 
katoļu baznīcā. Man liekas, ka šī 
lūgšana labāk par jebkuru citu sa-
gatavo Misei un atgādina par Die-
va klātbūtnes nepieciešamību kat-
rā dzīves solī. Tā ir kā pamats, lai 
tuvinātos Dievam. Man tā palīdz 
ikdienā.” (Loreta Makņa, 7. klase)

***
“Es lūdzos Rožukroni baznī-

cā jau trešo gadu. Man patīk ru-
nāt mikrofonā, kaut gan dažreiz 
uztraucos, lai kaut ko nesajauktu. 
Ticu, ka Marija palīdz man mācī-
ties un būt veselai. Es lūdzos arī 
mājās, rītā un vakarā, jo tad Die-
viņš man vairāk palīdz.” (Evija Va-
gale, 3. b klase)

***
“Baznīcu sāku apmeklēt kopā 

ar vecmammu no 7 gadu vecuma. 
Tagad es lūdzos arī Rožukroni. No 
sākuma es vadīju atsevišķa no-
slēpuma lūgšanu, bet tagad mani 
paaugstināja par visas Rožukroņa 
daļas vadītāju. Es eju uz baznīcu 
katru svētdienu, un tas man pa-
tīk.” (Armands Rims, 6.a kl.)

***
“Visi ticīgie skaita Rožukroni 

un lūdz caur Jēzu un Dievmāti Die-
va žēlastību. Man Rožukroni iemā-
cīja mana vecmāmiņa. Visbiežāk 
Rožukroni es lūdzos svētdienās 
baznīcā kopā ar citiem bērniem. 
Ne vienmēr es Rožukroni lūdzos ar 
degsmi, ne vienmēr ar sirdi un dvē-
seli iznāk noskaitīt lūgšanas, bet 
es gribu katru reizi uzrunāt mūsu 
Kungu caur Jaunavu Mariju, Die-
vam izteikt pateicību par Viņa lielo 
Mīlestību un lielo upuri, par sauli, 
zemi, dzīvību, manu ģimeni - par 
visu, ko Viņš man ir devis.” (Alise 
Samsanoviča, Krāslavas Valsts 
ģimnāzija, 7. kl.)

***
Tie, kuri ik dienu ir skaitījuši Ro-

žukroni, var cerēt arī uz laimīgu nāves 
stundu un sastapšanos ar Vissvētā-
ko Jaunavu Mariju, kura aizlūgs par 
mums savu dievišķo Dēlu debesīs. 

Genovefa KALVIŠA

Ticības lietas

Rožukronis mūsu dzīvē
Konstantinovas sākumskola ar 12 skolēniem un 14 audzēk-
ņiem pirmsskolas izglītības grupā šobrīd ir mazākā izglī-
tības iestāde Dagdas novadā. Skolā strādā četri tehniskā 
personāla darbinieki un seši pedagogi, no tiem trīs skolo-
tāji ir amatu savienotāji. Visi skolotāji ir ar augstāko peda-
goģisko izglītību. Skola realizē divas programmas: daļējo 
pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) izglītības prog-
rammu un vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. 
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 8. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.25, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Aizliegtais paņēmiens
11.30 Latvija var! 
12.00 Skats no malas
12.30 Lielā lasīšana
13.00 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.05 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
0.05 1:1
0.55 Valdība
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 20.30 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.35 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Automoto raidījums 
12.30 Jūrā un krastā
12.50, 1.10 LTV - 60
15.30, 1.40 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
21.00 Visuma izpēte 
21.55, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
22.25 Strongman Champions League 
2014 Latvia
23.25 Pēdējais liecinieks
0.15 Ziemeļu daba
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.40 Šodien novados
7.00, 2.50 900 sekundes

9.00, 0.05 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.20 Karamba!
10.00 Mf. Sieviete uz klints
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Baltā tuksneša saule
4.45 Bernards
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, 18.00 Risks
9.00, 1.35 Medikopters

10.05 Ģēnijs uzvalkā
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
13.55 Radīti skatuvei 
14.55 TV zvaigzne
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
0.40 Uz robežas
2.25, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 TV zvaigzne

TV3+
6.40, 17.45, 1.10 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Bezdelīgas ligzda
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Tētis “iekritis”
23.30 Mf. Traģiskā apmātība

7. oktobrī Ir iemesls!

Šausminošas slepkavības, 
noslēpumaini apstākļi, miglaini un 
neskaidri ļaundaru apveidi, drūma 
dzeja, nelaimes priekšnojauta, bet 
slepkavam pa pēdām seko droš-
sirdīgs detektīvs... Viss iepriekš-
minētais ir saistīts ar Edgaru Ala-
nu Po – neparastu, noslēpumainu 
rakstnieku, kuru uzskata gan par 
angļu, gan par amerikāņu literā-
tu, un literatūrzinātnieki līdz šim 
brīdim ar putām 
uz lūpām pierā-
da, ka rakstnieka 
daiļrade ir pie-
derīga tieši viņu 
valsts literatūras 
klāstam...Edgara 
stāstu varoņi ir 
mūsdienu detek-
tīvromānu tēlu 
priekšteči, pašlaik daudzi pat ne-
var iedomāties savu dzīvi bez tāda 
tipa grāmatām, bet zinātniskā fan-
tastika kā žanrs vispār neeksistē-
tu, ja pirms tam nebūtu publicēti šī 
drūmā amerikāņa darbi... 

Rakstnieka bērnība bijusi 
bezrūpīga, neskatoties uz to, ka 
zēna vecāki nomira ļoti agri, kad 
Edgaram bija divi gadi. Viņu adop-
tēja visai turīga Alanu ģimene.  Au-
džuvecāki rūpējās par viņu kā par 
savu miesīgo bērnu. Edgaram bija 
savs stallis, vairāki medību suņi. 
Bērns bija neparasti daudzpusīgs, 
kas izraisīja audžuvecākos lielu 
lepnumu. Viņš mācījās Anglijā – tā 
bija privātā pansija ar visai kvalifi-
cētiem pedagogiem, pēc tās beig-
šanas vecāki veda audžudēlu uz 
Amerikas labāko koledžu, bet pēc 
tam jaunietis studēja Ričmondas 
Universitātē. 

Mācības zēnam padevās 
viegli, taču raksturs viņam bija 
sarežģīts. Viņš vienmēr un visur 
gribēja būt pirmais. Vienaudžiem 
tas ļoti nepatika, Edgaram bie-
ži „sadeva pa ādu”, taču arī tad 
viss beidzās ar viņa uzvaru, jo 
ar spēku un izturību Dievs viņu 
nebija apdalījis. Universitātē diez 
vai atrastos cits tikpat pārgalvīgs 
students. Ballītes, blēņas, dažreiz 
arī nopietni pārkāpumi, par kuriem 
nācās maksāt naudas sodus – 
tāda bija šī jaunā dīkdieņa dzīve. 
Bet... Viss kādreiz beidzas... Reiz 
viņa audžutēvs atteicās apmaksāt 
kārtējos Edgara kāršu parādus. 
Viss beidzās ar pilnīgu attiecību 
saraušanu ar Alanu ģimeni...

Viņš bija spiests klaiņot, jau-
nietim nebija sava mājokļa, ne-
kādu sakaru sabiedrībā. Edgars 
Alans Po nolēma uzsākt dienestu 
armijā. Šis jaunais dzīves virziens 
izrādījās veiksmīgs. Drīz vien ie-

rindnieks Po kļūva par seržantu. 
Taču karadienests viņu nomāca. 
Savaldījis savu lepnumu, Edgars 
lūdza audžutēvam piedošanu un 
palīdzību. Sirmgalvja sirds atku-
sa, viņš saņēma atļauju, lai dēls 
varētu atstāt dienestu. Taču tēvs 
uzstāja, lai dēls pabeigtu izglītī-
bu. Edgars Po iestājās prestižajā 
Vestpointas Kara akadēmijā... 
Studēja vienu gadu un pameta... 

Atkal sākās nesa-
skaņas ar vecā-
kiem... Tās bija tik 
nopietnas, ka kādu 
brīdi Po kļuva par 
vienu no Ņujorkas 
b e z p a j u m t n i e -
kiem... Po atstāja 
dzejisko darbību 
un vēršas pie pro-

zas... Panākumu periods sākās 
vēlāk, kad jaunais rakstnieks no-
lēma sakārtot savu personīgo dzī-
vi un apprecēja māsīcu, kurai bija 
tikai 13 gadi. Viss bija brīnišķīgi, 
viņa honorāri auga kā sēnes pēc 
lietus... Taču vienu dienu... 1847.
gadā nomira viņa mīļotā sieva... 
Rakstnieks zaudēja prātu ... 

Un tālāk... Tālāk slavenību 
privātās dzīves notikumu cienī-
tāji sacerēja desmitiem dažādu 
pasaciņu ... Edgara Po depresiju 
uzskatīja par neprātu, viņam pie-
dēvēja aizraušanos ar narkoti-
kām, atkarību no alkohola, apkau-
nojošas slimības... Taisnību mēs 
nekad neuzzināsim. Ir zināms 
tikai viens – viņu atrada uz ielas 
neprāta stāvoklī, svešās drēbēs. 
Policija atveda viņu uz tuvāko 
slimnīcu, kur viņš nomira 1849.
gada 7.oktobrī... Viņa nāves cēlo-
nis nav zināms līdz šim laikam... 
Pasaulē noslēpumainākais rakst-
nieks aizgājis mūžībā tikpat no-
slēpumaini... 

Viņa literārie darbi ieguva lie-
lu popularitāti ne tikai lasītāju, bet 
arī Holivudas producentu vidū, 
tiek pasūtīti desmitiem scenāriju 
pēc viņa darbu motīviem... Ko lai 
dara, bailes vienmēr dārgi maksā. 
Bet biedēt savus lasītājus Edgars 
Po mācēja virtuozi...

Katru gadu, 9.janvārī (rakst-
nieka dzimšanas diena), viņa 
kapu apmeklē noslēpumains pie-
lūdzējs... Šī tradīcija sākusies 
1949.g. ... Par to daudz rakstīja, 
mēģināja uzzināt, kas ir šis cilvēks. 
Nesekmīgi. No 1998.gada kapu 
apmeklē šī slepenā pielūdzēja 
„mantinieks”... Edgars Alans Po arī 
pēc nāves turpina intriģēt un biedēt 
mietpilsoņus ar savām mīklām...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Edgara Alana Po piemiņas diena
Sports

Krāslavas cīkstoņi ir atgrie-
zušies ar divām medaļām no 
Jelgavas atklātā čempionāta, kur 
sacentās  250 sportisti no Baltijas 
valstīm, Baltkrievijas, Krievijas, 
Lielbritānijas un Somijas.

Artjoms Trofimovičs, kurš 
izcīnīja „sudrabu” kadetu vidū, 
sasniedzis ievērojamus panā-
kumus. Pusfināla posmā, ne-
atlaidīgā  cīņā  ar vienas balles 
pārsvaru, viņš revanšējās un 
uzveica sāncensi, kurš atņēma 
viņam „bronzu” Latvijas čempio-
nātā. 

K o n s t a n t ī n s 
Dombrovskis, kurš šī 
gada maijā Daugavpi-
lī izcēlās ar otro vietu 
turnīrā, šoreiz iegu-
va „bronzu” jauniešu 
grupā.  Pēc trenera 
Jevgēnija Tarvida do-
mām, tas ir labs re-
zultāts, ņemot vērā 
sacensību augsto lī-
meni.

Tāds pats vie-
doklis Jevgēnijam ir 
arī par cita viņa au-

dzēkņa, Artūra Gončarenoka, 
sasniegumu. Viņš arī cīnījās par 
„bronzu” jauniešu grupā, kurā  
piedalījās 22 sportisti, bet piekā-
pās Krievijas cīkstonim un ierin-
dojās piektajā vietā.

Divu mēnešu pārtraukums 
turnīru grafikā, kā redzam, nav 
negatīvi  ietekmējis mūsu cīksto-
ņu vēlēšanos uzvarēt. Tāpēc gai-
dīsim no viņiem labus rezultātus 
un skaitīsim medaļas!

Valentīna SIRICA
Autores foto

Skaitīsim medaļas!

(Pa kreisi)  Konstantīns Dombrovskis un 
Artjoms Trofimovičs

Latvijas futbola federācija 
no 22. līdz 28. septembrim aici-
nāja Latvijas sabiedrību piedalī-
ties “Futbola dienā 2014”. Visas 
nedēļas garumā šī sporta veida 
cienītājiem bija dota iespēja ap-
meklēt dažāda veida pasākumus 
un aktivitātes. Šajos pasākumos 
iesaistījās arī “Futbola kluba 
Krāslava” dažāda vecuma fut-
bolisti, viņu vecāki un aktīvie 
futbola līdzjutēji.

28. septembra rītā uz Dau-
gavpili devās divas FK Krāslava 
komandas U7 un U8, lai piedalī-
tos draudzības turnīrā un spēlē-
tu ar BFC Daugava komandām. 
Futbolisti nospēlēja pa trim spē-
lēm, apmainījās ar draudzīgiem 
rokasspiedieniem un labā noska-
ņojumā, saņēmuši saldas balvas, 
mēroja ceļu mājup. Šīs bija pēdē-
jās āra spēles šosezon.

Dienas otrajā pusē Krāsla-
vas Varavīksnes skolas stadionā 
pulcējās daudzi futbola līdzjutēji, 
lai aktīvi atbalstītu savu koman-
du, kura Austrumu Latvijas 2. 
līgas čempionāta ietvaros spēlē-
ja pēdējo spēli ar komandu SS 
Viesīte. Sīvā cīņā mūsu futbolisti 
guva uzvaru pār pretiniekiem ar 
rezultātu 1:0. Kopumā pēc turnīra 
rezultātiem FK Krāslava Austru-
mu Latvijas 2.līgas čempionātā 

ieguva 4. vietu. Zīmīgi, ka šogad 
trīs komandas saņēma vienādu 
punktu skaitu: FK Krāslava, Bal-
vu SC un Rēzeknes NBJSS. Tikai 
vērtējot komandu savstarpējās 
spēles, tika sadalītas vietas. Do-
mājams, ka tas ir labs pieteikums 
2. līgas čempionāta spēlēm arī 
turpmāk.

Vakarā pēc aizvadītās spē-
les sporta laukumā iznāca FK 
Krāslava komandas vecāki, drau-
gi, paziņas un, protams, paši 
futbolisti, lai, sadalījušies koman-
dās, kopā nospēlētu draudzības 
spēles un palaistu debesīs aiz-
degtās laternas ar vēlējumiem, 
lai turpmākās spēles komandas 
futbolistiem nestu tikai uzvaras 
un labus rezultātus, bet līdzjutē-
jiem pozitīvas emocijas.

Liels paldies FK Krāslava 
pārstāvjiem, trenerim V. Atama-
ņukovam un visiem futbolistiem, 
kuri palīdzēja novadīt šos pasā-
kumus. Paldies PA “Labiekārto-
šana K” direktoram Ē. Cauņam 
par aktīvu līdzdalību un atbal-
stu Austrumu Latvijas 2. līgas 
čempionāta spēļu organizēšanā 
Krāslavā. Paldies līdzjutējiem 
par aktīvu atbalstu, un uz tikša-
nos nākamajos turnīros!

Vecāki 

Futbola diena 2014 Krāslavā

Krimināls, notikumi
Septembrī Krāslavas iecir-

knī tika reģistrēti 198 notikumi. 
Aktuālākie un būtiskākie:
•	 01.09. tika uzsākts kriminālpro-

cess par to, ka, iekļūstot ko-
operatīva “Draudzība” garāžā, 
Pļavu ielā, Krāslavā, tika veikta 
zāģa Stihil MS170, leņķa slīp-
mašīnas, mazgāšanas ierīces 
Karcher un kannas ar degvielu 
zādzība, notiek izmeklēšana. 

•	 07.09. saņemts iesniegums no 
Indras pag. iedzīvotāja, ka no 
garāžas nozagts motorollers 
Yinxiang YX50. Veicot operatī-
vos pasākumus, aizdomās tu-
ramā persona ir aizturēta. Pie 
viņas atrasts motorollers, kas 
atgriezts īpašniekam. Aizturētā 
persona savu vainu atzina.

•	 08.09. uzsākts kriminālprocess 
saistībā ar saņemto iesniegu-
mu no Borovkas iedzīvotāja, 
par to, ka nezināmas personas 
no mājas pagalma nozaga pie-
kabi-autovedēju BORO. 

•	 09.09. Krāslavā no neaizslēg-
tas Ford Mondeo, brīvi iekļūs-
tot, tika nozagts maks ar doku-
mentiem. Notiek izmeklēšana.

•	 09.09. uzsākts kriminālprocess 
saistībā ar to, ka c. Borovka, 
pagaidām nenoskaidrotas per-
sonas iekļuva ciema iedzīvotā-
ja garāžā, no kurienes nozaga 
krūmgriezi Husqvarna H240R.

•	 10.09. policijā griezās Latvijas 
Valsts ceļu pārstāvis, kurš kon-
statēja, ka ceļā Izvalta-Borovka 
nozagti ceļa zīmju stabi, uz-
sākts kriminālprocess.

•	 11.09. Ūdrīšu pag. no patstāvī-
gi nepadzīvotas mājas, izņemti 
un nozagti 5 logi, durvis un ci-
tas saimniecības mantas.

•	 14.09. uzsākts kriminālpro-
cess, par zādzību no privātmā-
jas Krāslavā, iekļūstot telpās, 
īpašnieka prombūtnes laikā 
nozagti 3 motorzāģi Stihl, slīp-
mašīna Bosch un urbjmašīna.

•	 18.09. policijas iecirknī griezās 
Krāslavas iedzīvotājs, kura pie 
Daugavas nepazīstams vīrie-
tis, iesitot ar pudelei līdzīgu 
priekšmetu pa galvu. Izmanto-
jot cietušā bezpalīdzības stā-
vokli, no iesniedzēja viņš no-
laupījis maku ar dokumentiem 
un naudu. Cietušais nogādāts 
Krāslavas slimnīcā. Uzsākts 
kriminālprocess.

•	 Septembrī ir aktuāls jautājums 
par zādzībām no pagrabiem un 
šķūnīšiem. Reģistrētas 4 zā-
dzības.

•	 Reģistrēti 2 noziedzīgi noda-
rījumi saistībā ar ātrajiem kre-
dītiem un nelikumīgu naudas 
kontu izmantošanu. Šajā saka-
rā gribētu vērst iedzīvotāju uz-
manību uz savu personas datu, 
naudas kontu un internetban-
kas kodu, paroļu glabāšanu. 
Saskaroties ar šāda veida no-
ziedzīgiem nodarījumiem, se-
cināts, ka daudzos gadījumos 
cietušie uztic minētos datus 
mazpazīstamām personām, 
kas izmanto uzticēšanos, vil-
tu un citus paņēmienus iegūst 
bankas kontu datus un pieejas 
internetbankām, pēc kā nozog 
naudas uzkrājumus un uz cie-
tušā vārda noformē ātros kre-
dītus. 

Kriminālpolicija būs pateicī-
ga par jebkuru informāciju, kas 
sekmētu noziedzīgā nodarījuma 
atklāšanu. Lūgums zvanīt pa tāl-
ruņiem: 65603414 vai 110. Anoni-
mitāte garantēta.

Sagatavoja Krāslavas  iecirkņa 
Kriminālpolicijas 

nodaļas priekšnieka 
vietnieks A. GALEJS
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CETURTDIENA, 9. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30, 13.35, 15.05 Top-Shop 
10.50 Sastrēgumstunda
12.05 Province
12.40 Kas var būt labāks par šo?
13.15 Zebra 14.00 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.15, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.30 Panorāma 21.15 TE!
22.15 Es varu būt premjerministrs
0.15 Staļins
1.15 Aizliegtais paņēmiens
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 23.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50 LTV - 60
15.30, 5.00 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
19.15 VTB Vienotā līga
21.35, 5.30 Ātruma cilts
22.05 Piedzīvojums dabā
22.35 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014 0.00 Visuma izpēte 

0.55 Autosporta programma 
1.25 Tavs auto

LNT
6.10, 2.10 Zīlniece
6.45, 2.35 Šodien novados
7.00, 2.45 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Karamba!
10.00 Mf. Blondīne policijā
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.25 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas 18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.45 Dīvainās dabas kaprīzes
23.10 Mf. Pārsteidzošā Polifaksas 
kundze
4.15 Karamba! 4.40 Bernards
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, 18.00 Risks
9.00, 1.40 Medikopters 
10.05 Ekstrasensu cīņas 
11.40, 3.15 Voroņini
13.55 Radīti skatuvei
14.55, 5.40 TV zvaigzne
15.30, 20.20 UgunsGrēks
16.50 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Neiznīcināmie
0.05 Kinomānija 

0.40 Overtime TV
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 1.10 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri 9.00 Raņetki
10.05 Bezdelīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Laimīgi kopā 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.10 Mf. Iepazīsties, Fakeri
0.10 Pokers 

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 noslēpumi
11.55, 22.25, 0.25 Kriminal+
14.35 6 kadri
15.05 Mf. Blondīne uz stūra
18.50 Ziņas 19.50 Bijusī sieva
22.00 Vakars@22
23.10 Dievietes nolaupīšana
1.00 Mūzika

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.05 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30, 3.55 Māja ar lilijām
23.55 Vakars ar I.Urgantu

1.20 Pirms tumsas iestāšanās
2.05 Zvaigžņu lietus
2.30 Mf. Uzmanību, bruņurupucis!
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 1.05 Izmeklētāji
6.50, 13.55 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 14.15 Mīlestība 911
8.00 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Mūžīgo kauju varenie noslēpu-
mi 13.30 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 0.40 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Baiļu teritorija
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, 2.10 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.30 Smiltsērkšķa aromāts
23.20 Miljona vērta diagnoze
0.25 Mf. Meitiņa

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 2.05 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 Ēdiens, ceļš, rokenrols
0.05 Mf. Eņģeļu pilsēta

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona X
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, 1.20 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.40 Grūtas dienas vakars
1.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 0.10 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 0.15 Kulinārs
12.05 Virtuozi
13.15 Karsts ūdens.
13.35, 18.50 Universitāte
15.45 Pārlādēšana
17.50, 1.35 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.30, 23.40 Futbols

PIEKTDIENA, 10. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 3.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Alpu dakteris 
9.30, 16.15 Suņi
10.25, 13.15, 15.10 Top-Shop 
10.40, 0.15 Mūsu Čārlijs 
11.35 De facto
12.20 1:1 13.30 Vides fakti
14.05 Brīnumskapja skola
14.35 Ciemiņš virtuvē
15.25 Kāpēc esmu viens? 
17.05 Alpu dakteris 
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Miglas krasts
23.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
1.05 Es varu būt premjerministrs
2.05 Sastrēgumstunda
3.40 Eiropa. Mīti un realitāte
4.25 100 g kultūras
5.00 Firmas noslēpums

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 3.50 LTV - 60
15.30 Kas var būt labāks par šo?
18.35 Personīgas lietas
20.00 Anekdošu šovs 
20.25 Eiropa koncertos
21.15 UEFA 2016. gada EČ atlases 

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.10 6 kadri 9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpumi
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35 Bijusī sieva 18.50 Ziņas
19.20 Hokejs 22.00 Vakars@22
23.10 Dievietes nolaupīšana
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.05 
Ziņas
6.35 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
21.30, 3.45 Māja ar lilijām
23.55 Vakars ar I.Urgantu 1.20 Politika
2.25 Mf. Trīsdesmit trīs 5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 0.50 Izmeklētāji
6.50, 13.55 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 14.15 Mīlestība 911
8.05 Totālā izpārdošana
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
12.30 Pasaules noslēpumi 
13.30 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Mūžīgo kauju varenie noslēpu-
mi 23.55 Ziņas 24
0.25 112

RTR Krievija
9.05 Sergejs Radoņežskijs
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, 2.10 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Smiltsērkšķa aromāts
23.50 Civilizācijas mīklas. Krievu 
versija
0.45 Mf. Meitiņa

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 2.20 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 Vakars ar I.Urgantu
23.55 Mf. Sala

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.05 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā

13.15, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.05 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.45 Aktuāla intervija 0.55 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 22.55 Kulinārs
11.55, 21.40 Virtuozi
13.05 Augstāk par jumtu
13.40, 18.50 Universitāte
15.50 Reportieris
17.50, 0.05 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36
21.30 KENO
0.00 Gribu nokļūt televīzijā!!

spēle 0.15 Pasaules stāsti
0.45 Jauniešu koru koncerts 
5.30 Pie stūres

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Kā pavedināt savu vīru
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas  18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.00 Mf. Laikā
1.25 Mf. Blondīne policijā
4.40, 5.40 Bernards 5.50 Ķerto līga 

TV3
6.10 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 12.50 Spēka reindžeri
7.40, 13.25 Transformeri
8.00 Risks
9.00, 1.55 Medikopters 
10.05 Kings un Maksvela
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
12.10 Ūsainā aukle
13.55 Radīti skatuvei 
14.55 TV zvaigzne
15.30, 20.20 UgunsGrēks 
16.50, 3.30 Bens un Keita
17.20 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Mf. Zoodārza sargs
23.05 Mf. Trīspadsmit dienas
2.45, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.40, 17.45 Māja 2
7.25 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri 
9.00 Raņetki
10.05 Bezdelīgas ligzda
11.25, 15.35 Comedy Club
12.30, 16.40 Laimīgi kopā 
13.30 Radu būšana 
14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
18.50, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Vall-E
21.50 Mf. 2 dienas Ņujorkā
23.45 Tētis “iekritis”

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00 Mūsu tēma
9.10 6 kadri
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpumi
11.55, 22.25 Kriminal+
14.35 Bijusī sieva
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.00 Mf. Side-step
1.55 Mūzika

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.35 Multfilmas 
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.55 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Balss 0.05 Vakars ar I.Urgantu
1.50 Mf. Saule spīd visiem
3.25 Mākslas filma5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 14.20 Mīlestība 911
8.00 Totālā izpārdošana
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
13.15 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.50 Dīvaina lieta
0.40 Dievu ēdiens

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mūza un ģenerālis
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Visa Krievija
11.00 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Speciālais korespondents
22.00 Sākt visu no jauna
0.05 Mf. Draudzenes. 
2.00 Mf. Noziedzīgā kaisle

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 2.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports

11.10 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Mācīties dzīvot
14.45 Laiks parādīs
16.15 Mf. Arkādija
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks 
20.00 Laiks 21.05 Vakars Minskā
22.10 Balss
0.20 Mf. Praktiskā maģija

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, 19.20 Zona X 9.10 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.30 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Maša likumā!
17.20 Nezināmā Baltkrievija
17.55 Mūsējie
18.10 Lielā reportāža
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Desperado
23.45 Baltkrievija attīstībā
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.15 Kapeika kapeikā
10.50 Kulinārs 12.00 Raidījums
13.15 Es gribu to redzēt!
13.50 Universitāte 16.05 Ir nu gan!
17.55 Trīsdesmitgadnieki
18.55 Mf. Krēsla. Sāga. Jauns mēness
21.25 KENO 21.35 Ekstrasensu cīņas
23.15 Reportieris
0.05 Mf. Es zinu, ko jūs izdarījās pagā-
jušā vasarā
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LAIKA ZIŅAS
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+5... +12 +9... +14 +11... +19

D     6 m/s D     4 m/s DR    4m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

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

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

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevēja - SIA “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 Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektī vs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

IEPĒRK

PLAS TI KĀ TA LO GI un 
 DUR VIS. 

METĀLA DURVIS.
Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

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

PĀRDODP i e k t d i e n , 
10. oktobrī, z/s 
pārdos jaunas 
vistiņas, dējēj-

vistas un gaiļus, pīles, pīļ-
tēviņus, paipalas. Pasūtījumi 
pa tālr. 29142247, šo fe ra tālr. 
29158908. PĒDĒJO REIZI 
ŠOSEZON!

Aglona - 7.40, Šķeltova 
- 8.00, Grāveri - 8.20, Aule-
ja - 8.45, Kombuļi - 9.10, Iz-
valta - 9.30, Borovka - 9.45, 
Krāslava (Ostas ielā) - 10.00, 
Skaista - 10.50, st. Skaista - 
11.10, Kalnieši - 11.25, Pied-
ruja - 11.40, Lupandi - 11.55, 
Vaicuļeva - 12.05, Indra - 
12.15, Skuki - 12.35, Robež-
nieki - 12.50, Asū ne - 13.15, 
Dag da - 13.35, Ezernieki - 
14.00, An dze ļi - 14.15, Andr-
upe ne - 14.40, Mariampole 
- 14.50, Jaun ok ra - 15.00, 
Priež ma le - 15.15.

PĒRK

DAŽĀDI

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

e-mail: kraslava@atraiskredits.lv

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

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

Lai lietainā un drēgnā laika tuvošanās nebūtu tik drūma, PII “Pīlā-
dzītis” skolotājas septembra pēdējā nedēļā vecāko grupu audzēkņiem 
noorganizēja vairākus jautrus pasākumus. Pārgājiens, sporta stafe-
tes, rudens svētki, Miķeļdienas gadatirgus — tā ir tikai daļa no tās 
nedēļas pārsteigumiem. 

Natālijas  ZDANOVSKAS foto

Mazuļi sagaida rudeni

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, ka septem-
brī mūžībā aizgājuši 29 cilvēki:

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Visu akmens veidu un 
formu pieminekļi. Elastīgas 
cenas. Atlaides. Rudens 
pasūtījumi ar pēcapmaksu.

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
2-istabu dzīvokli 3. st., Baznīcas 
ielā 17. T. 22007322, 29595215;
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā 
iela 18. Tālr. 26387883; 
1-istabas privatizētu dzīvokli, 
33.79 m2, 3. st., Podnieku ielā. 
Tālr. 28683023;
garāžu pie poliklīnikas. 1500 €. 
Tālr. 28641207; 
“Mitshubishi Lancer” - 1.6, ben-
zīns, 1993., TA līdz 11.09.2015. 
labā stāvoklī. Tālr. 29709644;
“VAZ 21063”, 1988., TA līdz 
08.10.2015., sakabes āķis, 550 
€. T. 26427528;
jaunas ziemas riepas 215x60x17. 
Tālr. 26360257; 
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
divstāvu gultu - ērta, praktiska, gu-
ļamplatība 80x200. T.26774738;
zirgu (20 g.). Lēti! Tālr. 27101630;
govi (raiba), izvēle no divām. 
Tālr. 28742143; 
3 govis pēc izvēles (brūnu, mel-
nu, raibu). Miltus, graudus, kartu-
peļus. Piegāde. Tālr. 29134527;
sivēnus. T. 26450677, 26174487;
pārtikas kartupeļus. T. 28337176;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. tālr. 26163279;
pārtikas, sēklas, lopbarības kartu-
peļus. Piegāde. Tālr. 27131681; 
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem, cirsmām, L/S 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. Tālrunis 
26346688; 
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.

VAJADZĪGI strādnieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 26408480;
IZĪRĒJU 2 telpas ofi sam - 29.7 
m2 un 15.1 m2. (Lāčplēša ielā 5). 
Tālr. 29438546.
IZĪRĒJU istabu bez ērtībām Krā-
slavā. Tālr. 20316175. 

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.

Vācu uzņēmums 
“ Magnoflex” 

aicin a darbā Tirdzniecības 
konsultantus Latgales reģio-
nā. 
Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a 
(vecumā no 28-55) un Tev ir 
personīgais auto, sūti savu 
CV un motivācijas vēstuli uz 
magnoflexlatvia@gmail.com 
līdz 10.10.2014. 

Izvēlētos kandidātus gaida 
profesionālas apmācības, labi 
noorganizēts darbs un augsts 
atalgojums. 

Uzziņas pa tālr. 29267239, 
26428939.

Jauns Baltkrievijas ādas 
apavu pievedums (gan sie-
viešu, gan vīriešu).

Brīvības ielā 28 (pie pareizti-
cīgo baznīcas).

Laipni lūgti! 

 Zīlēšana ar kārtīm. Likteņa 
pareģošana, alkohola un pso-
riāzes aizrunāšana. Palīdzēšu 
sirdslietās. Tālr. 27160684

* Rožukronis ir brīnišķīga vien-
kāršības un dziļuma lūgšana. 
Ave Maria fonā taču norisinās 
svarīgākie Jēzus Kristus dzīves 
notikumi. Var sacīt, ka šī lūgša-
na mums ļauj sajust dzīvu vie-
nību ar Jēzu caur Viņa Mātes 
sirdi.
* Būsim izturīgi un dedzīgi Ro-
žukroņa lūgšanā kā Baznīcas 
kopienā, tā arī mūsu ģimenēs. 
Tas vienos sirdis, no jauna ie-
kurs ģimenes pavardu, nostipri-
nās mūsu cerību. Gūsim Kristus 
mieru un slavu, kurš mūsu dēļ ir 
piedzimis, nomiris un augšām-

cēlies. (Svētais Jānis Pāvils II)
* Nav nevienas garīgās, ma-
teriālās, valsts vai starpvalstu 
problēmas, kuru nevarētu atrisi-
nāt ar rožukroņa un mūsu upuru 
palīdzību. Lūdzoties ar mīlestī-
bu un dievbijību, tas iepriecinās 
Mariju, noslaukot daudz asaru 
no Viņas Bezvainīgās Sirds. 
(Sv. Lūcija no Fatimas)
* Tas ir mans testaments un 
mans mantojums: mīliet Diev-
māti un pamudiniet citus uz Ro-
žukroņa lūgšanu. (Svētais tēvs 
PIO no Pjetrelčīnas)

Svētie par Rožukroņa lūgšanu

Personas uzvārds, 
vārds

Miršanas 
datums

Dzimšanas 
datums Vecums

Golubeva Ludmila 04.09.2014 16.03.1942 72

Špitāle Aleksandra 12.09.2014 23.05.1924 90

Trubačs Viktors 28.09.2014 31.01.1941 73

Andrejevs Leonīds 12.09.2014 29.01.1947 67

Bondarevs Orests 28.08.2014 10.12.1949 64

Caune Valentīna 18.09.2014 15.06.1935 79

Galonskis Henrihs 26.09.2014 15.07.1922 92

Kātiņš Igors 04.09.2014 03.03.1953 61

Kokina Jeļena 10.09.2014 16.11.1935 78

Kozlovska Taisija 03.09.2014 02.10.1917 96

Krivenko Sergejs 22.09.2014 24.06.1957 57

Latkovska Janīna 17.09.2014 18.06.1961 53

Leonkina Franciška 09.09.2014 25.10.1922 91

Ļuta Ļubova 22.09.2014 15.10.1931 82

Nipāns Aleksandrs 02.09.2014 22.08.1973 41

Ozerska Anna 06.09.2014 11.10.1924 89

Parhomenko Vasilijs 15.09.2014 01.01.1947 67

Rožinska Adolfi na 14.09.2014 08.12.1920 93

Ruklis Emma 28.08.2014 21.01.1926 88

Sjanita Pēteris 29.09.2014 03.01.1941 73

Sļadzevska Anna 27.09.2014 03.03.1920 94

Škutāne Lūcija 08.09.2014 21.03.1941 73

Šlapins Alberts 20.09.2014 19.08.1952 62

Umbraško Vitālijs 16.09.2014 05.04.1942 72

Vaščenoks Mefodijs 05.09.2014 22.03.1932 82

Vilmans Roberts 11.09.2014 17.03.1937 77

Muskars Vitolds 27.09.2014 04.12.1924 89

Aļehno Verners 22.09.2014 01.09.1947 67

Jankovičs Ansis 03.09.2014 10.03.1952 62

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.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.


