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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

Krāslavas pensionārs Kiprā

Krāslavietis, pensionārs Jānis Vasiļonoks nesen atgriezās mājās 
no tāla ceļojuma – viņš divas nedēļas pavadīja pilsētā Nikosija, kas 
atrodas uz robežas starp grieķu un turku Kipru. Nikosija jau kopš 
11.gs ir valsts galvaspilsēta, kas izpletusies Kipras salas centrā. 
Protams, Krāslavas pensionāra maks nav tik biezs, lai atļautos tālu 
eksotisku ceļojumu, bet Nikosijā dzīvo Jāņa meita Rita, znots Ser-
gejs un sešgadīgā mazmeita Elīna, kuri bieži aicināja un ļoti gaidīja 
tēti un vectēvu ciemos. 

“Znots Sergejs ar manu meitu Ritu 
iepazinās, pirms aizbrauca peļņā uz 
Kipru,” stāsta Jānis. “Kā man stāstīja, 
tieši uz Kipru devās , jo tāds bija Rī-
gas fi rmas piedāvājums, kas piedāvāja 
darbu. Kādu laiku pastrādāja, atbrauca 
mājās, apprecējās ar Ritu un aizveda 
viņu pie sevis. Pēc laiciņa abi atbrauca 
pie vecākiem ciemos, Latvijā piedzi-
ma mazmeitiņa, un meita pāris gadus 
dzīvoja šeit, kamēr mazā paaugās, bet 
Sergejs atgriezās Kiprā. Galu galā visi 

trīs aizbrauca projām. Bet mēs bieži 
sazvanījāmies, un viņi ikreiz aicināja 
ciemos, lai savām acīm apskatos, kā 
ir iekārtojušies, kā dzīvo, kāda pilsēta, 
kāds laiks. Uzreiz nepiekritu, jo tas ir 
ļoti tālu. Beigu beigās pierunāja. Biļete 
turp un atpakaļ maksāja aptuveni 500 
eiro. Vidējam Krāslavas pensionāram 
tā ir milzu nauda, bet man bērni daļēji 
apmaksāja ceļu, jo znots strādā lielā 
autoservisā, kur ne slikti pelna. 

Turpinājums 5.lpp

Sveicam 

SIA “ROLS” 
darbiniekus jubilejā!

Divdesmit veiksmīga darba gadi liecina par uzņēmuma 
pareizi izvēlētu darbības veidu, attīstību un uzticamību.

Vēlam veiksmi, stabilitāti, veselību, spēku 
un visu ieceru realizāciju.

SIA “ROLS” kolektīvs 

 Krievijas pensionāriem
Lai saņemtu pensiju arī 2015. gadā, pensionāram pašam 

ir jāierodas Krievijas Federācijas konsulātā vai pie Latvijas 
notāriem un jāiesniedz akts, kas apliecina, ka pensionā-
ram pienākas pensija. 

1. Akta sastādīšanai nepieciešams:
Iesniegums brīvā formā (paraugs atrodams mājaslapā 

daugavpils.mid.ru), kurā ir šāda informācija - pensionāra 
vārds, uzvārds, tēva vārds, dzīvesvietas adrese. Tas jāie-
sniedz gan latviešu, gan krievu valodā. Jāpievieno derīgas 
pases kopija.  Iesniegumu var iesniegt:

* pa pastu: Krāslavas iela 46, Daugavpils, LV-5401;
* pa faksu: 65429270;
* pa e-pastu: dgcons@yandex.ru
* nodot konsulātā personīgi vai caur jebkuru pārstāvi;
2. Nedēļu pēc iesnieguma iesniegšanas piezvanīt uz ģe-

nerālkonsulātu pa tālr. 65421644 un pieteikties akta sastā-
dīšanai pensionāram ērtākajā laikā. 

Akta sastādīšana un iesniegšana ir bezmaksas!

Krievijas ģenerālkonsulāts

Latvijā un pasaulē
• Bankas «Citadele» pārdošanas līgumu varētu paraks-

tīt nākamnedēļ, piektdien intervijā LTN raidījumā «900 
sekundes»  prognozēja Privatizācijas aģentūras (PA) 
pārstāvis Vladimirs Loginovs.

• Nedēļu pirms Visu svēto dienas jeb Helovīna ķirbju 
pārdošanas apjomi pieckāršojās, aģentūrai LETA at-
zīst aptaujātie tirgotāji.

• Veselības ministra amata kandidāts Guntis Belēvičs 
(ZZS) valdības apstiprināšanas gadījumā neplāno no-
likt deputāta mandātu.

• Pieprasījums pēc tirdzniecības telpām mainās un nā-
kotnē tirgotājiem vairs nebūs nepieciešami milzīgie hi-
permārketi, tos nomainīs mazāki veikali.

• 2014. g. ar “Samsung Skola nākotnei” digitālās apmā-
cības programmu skolotājiem mums ir izdevies moder-
nizēt mācības 30 Latvijas skolās.  

• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izslu-
dinājusi projektu iesniegumu pieņemšanu programmā 
«Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings», kur kopē-
jais pieejamais fi nansējums ir 13759 576 eiro.

• Sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv» sākta 
parakstu vākšana par mikrouzņēmumu nodokļa likmes 
saglabāšanu 9% apmērā. 

• Kanāda pirmoreiz īstenoja gaisa triecienus pret džihā-
distu grupējuma «Islāma valsts» pozīcijām Irākā.

• Vācijas kanclere Angela Merkele drīzāk samierinātos ar 
Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības (ES), bet 
nepieļaus kompromisus jautājumā par strādnieku brīvu 
pārvietošanos, pēc kancleres publisko izteikumu analī-
zes svētdien vēsta vācu žurnāls «Der Spiegel». Šī ir pir-
mā reize, kad Merkele atzīst, ka Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no ES ir iespējama, uzsver «Der Spiegel».

• Latviešu izcelsmes amerikāņu aktieris Džons Romual-
di, kurš atveidojis epizodisku lomu šoruden kinoteātros 
demonstrētajā Holivudas fi lmā «Stabilizators», Ventspilī 
atjauno savu senču īpašumu, lai ierīkotu tur viesu māju 
tūristiem.

Šajā numurā:
Demontētie bērnu rotaļu laukumi 

ir slikta zīme
2.lpp

Zēniem un meitenēm, kā arī viņu 
vecākiem un skolotājiem…

Bērni un narkotikas.
3.lpp

Uz žurnālista jautājumiem atbild 
Marija Mickeviča

4.lpp

Krāslavas pensionārs Kiprā

Krāslavietis Jānis Vasiļonoks atgriezies no tālā 
ceļojuma

5.lpp

Par jaunas psihoaktī vas vielas neatļautu lieto-
šanu varēs izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas 
sodu līdz 280 eiro. Piemērojot sodu, personu vien-
laikus raksti ski brīdinās par kriminālatbildību, ja tā 
gada laikā atkāroti  izdarīs šādu pārkāpumu. To pa-
redz Saeimā ceturtdien, 30. oktobrī, trešajā galīgajā 
lasījumā pieņemti e grozījumi Latvijas Administratī -
vo pārkāpumu kodeksā (APK). Tāpat administratī vā 
atbildība paredzēta par „spaisa” neatļautu iegādā-
šanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtī šanu bez 
nolūka to realizēt.

Saeima jau grozījusi Krimināllikumu, pare-
dzot kriminālatbildību par jaunu psihoaktī vu vielu 
neatļautu apriti  un lietošanu, ja persona iepriekš 
brīdināta par kriminālatbildību. Par šādiem pārkā-
pumiem varēs sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

„Šis ir pēdējais solis, 11. Saeimai noslēdzot 
darbu pie „spaisa” sērgas ierobežošanas,” norāda 
Saeimas Juridiskās komisijas kriminālti esību apakš-
komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Piedāvāju tirdzniecības telpas 
(53 un 33 m2) centrā (Rīgas ielā 63).

Tālr. 26430798

Administratīvo atbildību 
par „spaisa” lietošanu
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Redakcijā vērsās daudzdzī-
vokļu mājas Raiņa ielā 21 pār-
stāve un mājas vecākā - Renata 
Voiniča (attēlā). Sieviete pastās-
tīja, ka septembra sākumā pēc 
iedzīvotāju lūguma viņa nodeva 
SIA „Krāslavas nami” vēstuli ar 
lūgumu sakārtot spēļu laukumu. 
Tas vienmēr bija populārs to bēr-
nu vidū, kuri dzīvo šajā mājā, un 
tur, gaidot autobusu, kavēja savu 
laiku arī skolēni, kuri brauc uz 
mācībām Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā no pagastiem. Autobusu 
pietura atrodas Lakstīgalu ielā, 
blakus tagad jau bijušajam bērnu 
rotaļu laukumam.

Bet, kā pastāstīja Renata 
Voiniča, rezultāts bija pavisam 
negaidīts: strādnieki neatjaunoja 
un nenokrāsoja šūpoles, neno-
mainīja sēdekļus, viņi vienkārši 
demontēja visu bērnu rotaļu lau-
kuma aprīkojumu - karuseļus, 
kalniņu un šūpoles. Mājas vecā-
kā bija neizpratnē un sazinājās 
ar SIA „Krāslavas nami” vadītāju 
Valēriju Maslovu. Viņš paskaid-

roja, ka šis spēļu laukums ir lik-
vidēts sakarā ar tā konstrukciju 
neapmierinošo stāvokli, kuras it 
kā apdraud bērnu drošību. V.Ma-
slovs rekomendējis mājas iedzī-
votājiem izmantot tuvākos bērnu 
laukumus – Vienības ielā 12 un 
Baznīcas ielā 19. Tiesa, pensio-
nāre līdz šim laikam nesaprot 
- kāpēc, piemēram, vajadzēja 
demontēt arī karuseļus? Jo tie 
tika uzstādīti nelielā augstumā un 
neapdraudēja bērnu ve-
selību pat tādā gadījumā, 
ja viņi nokristu.

Problēma ir saistīta 
ne tikai ar to, ka iepriekš-
minētie bērnu laukumi at-
rodas tālu un rada papil-
dus raizes vecākiem. Te ir 
ļoti svarīgs arī psiholoģis-
kais moments - kā bērnu 
pieņems svešajā teritori-
jā? Vai mazulim gribēsies 
iet uz turieni vēlreiz?

Būtu naivi ticēt tam, 
ka ierēdņi iedziļināsies 
tādās niansēs. Pēc Valē-
rija Maslova vārdiem, ir 
radusies situācija, kad par 
bērnu rotaļu laukumiem 
nevienam nav juridiskās 
atbildības - tie neatrodas 
pašvaldības vai SIA „Krā-
slavas nami” bilances uz-
skaitē. Pakalpojumu cenā 
neietilpst bērnu laukumu 
apkalpošana, līdz ar to 
nav paredzēti līdzekļi to 

remontam. Lai pasargātu sevi 
no liekām problēmām, apsaim-
niekošanas uzņēmums vienkārši 
likvidē padomju laika konstrukci-
jas. „Neviens nedemontēs aprī-
kojumu, kas atrodas apmierinošā 
stāvoklī. Nav problēmu, ja, pie-
mēram, šūpolēm ir nepieciešams 
nomainīt tikai sēdekļus – to var 
izdarīt. Mēs novācam konstruk-
cijas tikai tajās vietās, kur ir vē-
rojams acīmredzams metāla 
nolietojums. Un bērnu laukuma 
aprīkojums Raiņa ielā 21 nebūt 
nav vienīgais, ko vajadzēja de-
montēts,” uzsvēra V. Maslovs.

Bet ko citu mums var piedā-
vāt? Kur pilsētnieki var ņemt nau-
du, lai ierīkotu mūsdienīgu bērnu 
rotaļu laukumu, kuram ir Eiropas 
standartiem atbilstošs sertifikāts? 
Jāņem vērā arī mūsu ģimeņu 
vidējie ienākumi, un nav aiz kal-
niem kārtējā „šoka terapija” – kad 
tiks paaugstināta elektroenerģi-
jas cena, kas izraisīs cenu kā-
pumu arī citu pakalpojumu sfērā. 
Kā piemēru SIA „Krāslavas nami” 

vadītājs minēja daudzdzīvokļu 
māju Aronsona ielā. Tās iedzīvo-
tāji paši ierīkoja bērnu laukumu. 
Māja piedalījās projektā un ie-
guva Hipotēku bankas finansiālo 
atbalstu - kaut arī ne visai būtis-
kus, bet visiem nepieciešamos 
naudas līdzekļus. Atlikušo sum-
mu nodrošināja mājas uzkrājumu 
fonds – mājas iedzīvotāju vai-
rākums tam piekrita, tāpēc viss 
bija saskaņā ar likumu. Valērijs 

Maslovs gan minēja to faktu, ka 
šajā mājā dzīvo daudz bērnu. Vēl 
viens piemērs - māja Rīgas ielā 
114. Šeit rotaļu laukumu saviem 
spēkiem sakārtoja paši iedzīvo-
tāji. 

Bet citu piemē-
ru mums nav. Vai visi 
bērnu vecāki var cerēt 
uz mājas iemītnieku 
sapratni un līdzcietību, 
ja ir tādi cilvēki, kuri 
pieprasa likvidēt bērnu 
laukumus un solus bla-
kus mājām? It kā tāpēc, 
ka viņus kaitina bērnu 
klaigas un piedzērušos 
jauniešu kompānijas, 
kas tur vakaros pulcē-
jas. Lai Dievs izlemj – 
vai var nosodīt tos, kuri 
grib demontēt bērnu 
laukumus. Un lai galu 
galā atjēdzas tie, kuri 
dusmojas uz solu, nevis 
uz struktūrām, kurām ir 
nepieciešams nodroši-
nāt kārtību.

Pašvaldība, pēc V. 
Maslova teiktā, cenšas 
palīdzēt iedzīvotājiem. 
Mūsdienīgs bērnu ro-
taļu laukums ir ierīkots 
blakus Mūzikas skolai. 
Tiek plānots uzbūvēt 
bērnu laukumu Rancā-
na un Lielās ielas rajo-
nā. 

Protams, novada domes 
darbiniekiem ir jābūt pretimnā-
košiem un jārūpējas par pilsētas 
iedzīvotājiem arī turpmāk. De-
montētie bērnu rotaļu laukumi ir 
slikta zīme. Var gadīties, ka šajās 
mājās drīz vien nemaz nebūs ie-
dzīvotāju, izņemot pensionārus.

Valentīna SIRICA 
Autores foto

Demontētie bērnu rotaļu laukumi ir slikta zīme

Daži fakti. Oficiāli pēc Lat-
vijas Republikas Iekšlietu minis-
trijas datiem ārzemēs dzīvo 370 
tūkstoši mūsu tautiešu, taču šajā 
apkopojumā netika ņemti vērā 
tie iedzīvotāji, kas tāpat kā ie-
priekš ir deklarējuši dzīvesvietu 
savos dzīvokļos Latvijā, palikuši 
uzskaitē Valsts nodarbinātības 
dienestā un regulāri brauc uz 
dzimteni pie saviem ģimenes 
ārstiem, taču visi šie cilvēki reāli 
vairs nedzīvo Latvijā. Saskaņā 
ar neoficiāliem ekspertu vērtēju-
miem, valsti pameta vismaz pus-
miljons iedzīvotāju!

Tagad apspriedīsim citus 
faktus, kas saistīti ar bezdarbu. 
2014.gadā bezdarba līmenis sa-
stādīja aptuveni 9%, kas skaitlis-
kajā izteiksmē ir nedaudz vairāk 
kā 85 tūkstoši cilvēku. Tas no-
zīmē, ka 85 tūkstoši iedzīvotāju 
sēž bez darba.

Kaut uz minūti iedomāsi-
mies, ka pusmiljons cilvēku ne-
izbrauca no Latvijas. No šiem 
iedzīvotājiem aptuveni 100 tūk-
stoši ir bērni un sirmgalvji, kuri 
nav cilvēki darbaspējīgā vecu-
mā, bet 400 tūkstoši varētu ie-
stāties darbā un, kā mēs redzam, 
aizbraucot uz ārzemēm, ir gatavi 
un grib strādāt un pelnīt. Sanāk, 
ka tiem 400 tūkstošiem cilvēku, 
ja viņi paliktu Latvijā, būtu va-
jadzīgas darbavietas! Bet viņu 
bērniem - bērnudārzi un skolas. 
Kāds tad būtu reālais bezdarba 
līmenis? Piedāvāju pafantazēt, 
un iznāk - 4 reizes lielāks! Tas 
ir aptuveni 40-45%! Un kas tad 
būtu? Fiasko.

Var oponēt, ka, iespējams, 
arī darbavietu būtu vairāk. Bet, ja 
tās patiešām būtu nodrošinātas, 
šie cilvēki arī nepamestu Latviju. 
Taču jāņem vērā arī tas fakts, ka 
viņi nebrauca uz ārzemēm kā uz 
kūrortu – lai pasauļotos un sūk-
tu kokteiļus caur salmiņu. Viņi 
daudz un smagi strādā, sūtot uz 
Latviju naudu un atbalstot šeit 
palikušos radiniekus.

Pēdējo 5-7 gadu laikā ir 
skaidri redzams, ka reemigrāci-
jas plāns, kura mērķis bija tau-
tiešu atgriešanās dzimtenē, ir 
tikai moderns sarunu temats un 

augsne patriotiskajai blā-blā-blā 
propagandai. Valdošās parti-
jas nenosoda, bet reizēm pat 
uzmundrina tos cilvēkus, kuri 
pamet valsti – sak`, ko lai dara, 
tāda, lūk, situācija.

Kāpēc tā notiek?

Lieta ir tāda, ka pie valsts 
„stūres” atrodas birokrāti! Bet ko 
var laist pasaulē birokrāts? Tikai 
dekrētus, direktīvas, rīkojumus - 
tas ir papīrus. Neviens pat nedo-
mā, un arī neiet runa par jaunām 
darba vietām vai nopietniem pro-
jektiem. Vajadzīgi jauni ierēdņi? 
Lūdzu. Darbvietas? Bet ko mēs 
varam izdarīt?

Līdz ar to daudz vieglāk 
vienkārši „nopludināt” mūsu 
tautu uz Eiropas Savienības 
valstīm. Un pašiem nekas nav 
jādara. Eiropa pieņems mūsu 
iedzīvotājus, iekārtos darbā, ie-
kasēs no viņiem nodokļus un 
izsniegs mums niecīgus procen-
tus kā Eiropas Savienības fon-
du līdzekļus vai dotāciju veidā. 
Tāpēc mūsu ierēdņiem atliek ti-
kai darīt to, ko viņi prot vislabāk 
– aizpildīt veidlapas. Bet bijušie 
Latvijas iedzīvotāji vēl sūtīs nau-
du uz dzimteni un atbalstīs mūsu 
valsts ekonomiku. Jo, pēc neofi-
ciālajiem datiem, mūsu tautieši 
jau iepriekš sūtīja vai veda savā 
makā uz dzimteni līdz pat 1 mil-
jardam latu gadā. Un, tērējot šo 
naudu, Valsts kasē tiek maksāti 
nodokļi (PVN utt.). Tad galu galā 
- kādēļ pašiem radīt darba vietas 
un pārpūlēties?

Iedomājieties, cik problēmu 
rastos pie varas esošajiem, ja 
vien visi šie cilvēki paliktu Lat-
vijā? Rindas bērnu dārzos pār-
sniegtu visus rekordus, arī ve-
selības aprūpe netiktu galā, bet 
sociālā apdrošināšana no mums 
droši vien „atvadītos uz mūžu”. 
Toties tagadējā situācijā ir labi 
- nav cilvēku un nav problēmu! 
Jo valsts iedzīvotāji mūsu varas 
pārstāvjiem ir vienkārši balasts! 
Bet no balasta ir nepieciešams 
tikt vaļā.

Raimonds KALVIŠS

Kāpēc iedzīvotāju izbraukšana 
uz ārzemēm ir izdevīga valdošajiem?

Kad 2003.gadā Latvija ar lielu pompu iestājās Eiropas Sa-
vienībā, eksperti vienā balsī kliedza par to, ka Latvijas tau-
ta pa galvu pa kaklu metīsies prom no valsts, tomēr visi 
ticēja, ka patriotiskās jūtas gūs priekšroku un, kādu laiku 
padzīvojot ārzemēs, tautieši atgriezīsies dzimtenē. Taču 
nekas neiznāca.

Konferences gaitā tās da-
lībniekiem tika piedāvāta iespēja 
dalīties pieredzē un izteikt savas 
idejas. Lielāka uzmanība tika 
pievērsta jaunākajiem metodis-
kajiem līdzekļiem, par kuriem 
pastāstīja speciālisti no Rīgas, 
kā arī no Ungārijas un Lielbritāni-
jas. Viņu padomi noteikti palīdzēs 
pedagogiem darīt visu, lai angļu 
valodas stundas būtu noderīgas 
un interesantas skolēniem. Pie-
mēram, kā izmantot interaktīvo 
tāfeli, kas dod iespēju jaunāko 
klašu audzēkņiem mācīties angļu 
valodu spēļu formā un labāk uz-

tvert informāciju svešvalodā. Bet 
vecāko klašu skolēniem var pie-
dāvāt rakstīt blogus un publicēt 
savus domrakstus internetā.

Pēc Valsts izglītības satura 
centra vecākās referentes Ritas 
Kursītes teiktā, angļu valodas 
pasniegšanas līmenis Latvijā ir 
augsts. Mūsu skolēni un studenti 
pārvalda to daudz labāk nekā da-
žās citās Eiropas valstīs.

Visi konferences dalībnieki 
saņēma dāvanas - sertifikātus un 
jaunas grāmatas.

Valentīna SIRICA

Angļu valodas skolotāji 
piedalījās konferencē

28. oktobrī Krāslavas un Dagdas novadu skolotāji apmek-
lēja 14. ikgadējo Latgales angļu valodas skolotāju meto-
disko konferenci, kurā uzmanība tika veltīta jaunākajām 
metodiskajām izstrādnēm. Tajā piedalījās vairāk nekā 170 
pedagogu. Autobusu braucienam uz Daugavpili mūsu sko-
lotajiem nodrošināja Dagdas novada dome.

Bērnu rotaļu laukums pie mūzikas skolas
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 „Es visu laiku domāju, ka 
varēšu atmest. Esmu stiprs, man 
ir draugi, mīļotā meitene... Bieži 
pēc klases stundas vai kinofilmas 
skatīšanās, sarunām skolā mēs 
smējāmies par skolotājiem vai 
policistiem, kuri mēģināja mums 
kaut ko iestāstīt! Kopš tā laika 
pagājuši gandrīz desmit gadi. Es 
negribu satikties ar saviem kla-
sesbiedriem. Par ko es runāšu ar 
cilvēkiem, kuriem ir sava ģimene, 
bērni, mājas, mašīnas, vienkārši 
normāla dzīve? Es esmu inva-
līds. Es ienīstu tos, kuri ir laimīgi. 
Atriebšos: lai viņu bērni kļūst tādi, 
kāds esmu es. Lai viņi nes man 
savu vecāku naudu un pakāpe-
niski grimst tajā pašā ellē, kurā 
eksistēju es,” tā nesen izteicās 
viens no maniem bijušajiem aiz-
bilstamajiem. 

No sarunas ar kādu mam-
mu: „Man ir kauns, un man ir 
bail. Kauns atzīties cilvēkiem, ka 
mans dēls lieto narkotikas. Kau-
ns iet uz darbu ar zilumiem, jo 
viņš mani sit, pieprasot naudu. 
Kauns satikties ar skolotājiem, jo 
es uzklausu viņu pretenzijas un 
nevaru atzīties, ka esmu pilnīgi 
bezpalīdzīga. Bail... Man ir bail, 
kad viņš atgriežas mājās, jo jeb-
kurā brīdī viņš var sākt mani sist. 
Man ir bail, kad viņa nav, jo nezi-
nu, ko viņš var sastrādāt. Man ir 
bail skatīties uz viņu „lomku” lai-
kā, kad es apzinos, ka man būtu 
vieglāk nogalināt savu dēlu, lai 
neredzētu, kā viņš mokās.” 

No atklātās sarunas ar vienu 
no mūsu pilsētas skolu audzēk-
ņiem: „Visi taču pīpē zālīti. Tas ir 
normāli. Mēs neesam narkomāni. 
Tas ir vienkārši atpūtai.”

No kāda monologa: „Uz to 
dzīvokli visi gāja bariem. Pie mā-
jas ieejas viss bija apspļauts, pie-
cūkots. Reiz mans vīrs palīdzējis 
kādai meitenei, iedeva padzer-
ties ūdeni, jo viņai palika slikti. 
Viņa lūdza, lai nesauktu „ātros”. 
Izvēmās, pasēdēja un kaut kur 
aizgāja.” 

No sarunas kafejnīcā: „Bija 
baisi. Atvēru durvis, bet viņš guļ. 
Acis pārgrieztas. Neelpo. Es me-
tos laukā no tualetes. Atceros ti-
kai to, ka meitenes sāka spiegt.” 

No kāda Krāslavas jaunekļa 
personīgās dienasgrāmatas: „Ie-
nīstu muteri. Gribas sagriezt viņu 
gabalos un paskatīties, kā viņa 
mirs. Apriebās. Kaut ātrāk varē-
tu atkal aizbraukt uz ārzemēm. 
Tur ir ārsts un metadons. Tikai 
ļoti sāp zobi un ir ļoti slikti, kamēr 
nenorij tableti. Katram jābūt savai 
tabletei. Man ir metadons. Bet 
mutere „zāģē”. Sāp galva, nāk 
vēmiens.”

Pēdējās nedēļas laikā pie 
manis vērsās seši vecāki. Prob-
lēmas viņiem ir līdzīgas: dēls 

vai meita bieži nenakšņo mājās, 
viņu mobilie telefoni tiek ieķīlāti 
lombardā, bērns kļuvis agresīvs, 
kavē stundas skolā, tehnikumā 
vai arodskolā, parādījušies citi 
draugi. 

Salīdzinājumam var minēt 
Svetlanas Lisjevas rakstu „Bērni 
un narkotikas”, kurā autore pie-
vērš uzmanību tam, ka par narko-
māniem kļūst arvien jaunāki bēr-
ni. Mūsdienu mietpilsoņus šokē, 
taču vairs nepārsteidz 6-8- ga-
dīgie narkomāni un toksikomāni. 
Turklāt ne vienmēr tie ir bērni no, 
tā saucamajām, nelabvēlīgajām 
ģimenēm. Kā atpazīt, ka bērnam 
sākusies atkarība no narkoti-
kām vai viņš tās jau pamēģinājis? 
Saskaitiet esošās pazīmes!

O Strauja sekmju līmeņa pa-
zemināšanās, nevēlēšanās 
mācīties.

O Zādzību veikšana.
O Iepriekšējo draugu zaudēša-

na.
O Bieža un neparedzama gara-

stāvokļa maiņa.
O Pieaugošais melīgums.
O Pieaugošā vienaldzība, ini-

ciatīvas trūkums.
O Atmiņas traucējumi, nespēja 

domāt loģiski.
O Slimīgs ārējais izskats, bā-

lums, tūska, acu ābolu ap-
sārtums.

O Izteikti paplašinātas vai sa-
šaurinātas acu zīlītes.

O Vēlme nenakšņot mājās.
O Noslēgtība.
O Saspīlējums ģimenes sav-

starpējās attiecībās.

Ja jums ir vairāk nekā 5 po-
zitīvas atbildes, ir nepieciešams 
vērsties pie ārsta-narkologa.

Tiesa, pie ārsta-narkologa 
mūsu pilsētā iet ļoti reti: ir kauns, 
negribas, lai kāds satiktu pie šī ka-
bineta. Bet tā ir jau atsevišķa sa-
runa. Gribu tikai pievērst jūsu uz-
manību tam, ka arī mūsu labākajā 
no labākajām pilsētām narkotikas 

ir. Un to lietošana nav saistīta tikai 
ar retiem gadījumiem.

Cienījamie krāslavieši! Sa-
protu jūsu velmi uzdot jautājumu: 
„Bet ko mēs varam izdarīt?” Un 
varu atbildēt, ka es neesmu po-
licijas darbiniece. Man ir tiesības 
cīnīties ar narkomāniju tikai divos 
veidos: profilaktiskās sarunas ar 
bērniem un sadarbība ar vecā-
kiem jautājumos, kas ir saistīti ar 
narkoloģiskajiem dispanseriem, 
ārstiem, problēmām mācībās. 
Bet vēlos sniegt arī cerīgu infor-
māciju: Krāslavā pēc vecāku ini-
ciatīvas tika izveidota sabiedriskā 
organizācija, kura vēlas uzsākt 
cīņu. Nevis ar narkomafiju, tāpēc 
kā cīnīties ar to mūsu apstākļos ir 
bezjēdzīgi, bet tieši ar narkomā-

niju. 
Šīs organizācijas pārstāvji 

būs pateicīgi par visiem iespē-
jamajiem sadarbības veidiem. 
Pašlaik tiek plānots organizēt 
profilaktisko nakts reidu pa pil-
sētu, un ar tā rezultātiem „vakara 
pastaigas dalībnieki” iepazīstinās 
jūs, cienījamie lasītāji, vienā no 
avīzes nākamajiem numuriem. 
Biedrības plāni tuvākajam laika 
posmam:

sadarbība ar Rīgas biedrī-
bu „Stop drugs” (lekciju rīkošana 
skolās);

anonīmā uzticības tālruņa 
darbības nodrošināšana, lai krās- 
lavieši varētu zvanīt un informēt 
par narkomānu perēkļiem un „toč-
kām”, kuru specializācija ir narkotis-
ko līdzekļu pārdošana;

jauniešu brīvā laika orga-
nizēšana (sporta sacensības, 
konkursi, koncerti, braucieni pie 
dabas ar teltīm, ugunskuriem, 
dziesmām, sarunām).

Šo zēniem un meitenēm, 
viņu vecākiem un skolotājiem 
domāto rakstu es gribētu pabeigt 
ar fragmentu no Anatolija Šarija 
publicistiskā darba: „Kanabiss, 
anaša, zālīte, gandža, plāns un 
zālīte. Tu jau lieliski zini, kas tas 
ir. Tev par to stāsta humoristi no 
televizora ekrāna, draugi, kuri 
to pīpējuši, tavi mīļākie muzi-
kanti savās dziesmās. Tu pats, 
iespējams, jau mēģināji vai gribi 
pamēģināt. Sapīpējušies cilvē-
ki vienmēr tik jautri smejas, ir tik 
smieklīgi filmās. Vai zini, kāpēc 
viņi tā izskatās? Tāpēc ka mari-
huānas pīpēšana izraisa eifori-
ju, labsajūtu. Tev liekas, ka tavā 
dzīvē viss ir ļoti labi un skaisti, ka 
tu dzīvo lieliski un kusties vaja-
dzīgajā virzienā. Tā ir aiziešana 
no reālās dzīves, durvis, kuras tu 
pats sev zīmē uz betona sienas 
un it kā (!) aizej pa šīm durvīm. 
Taču šīs durvis nav īstas, bet 
gan uzzīmētas. Toties tava dzīve 
ir īsta... Narkotikas = lāpsta. Jā, 
nebrīnies, mans jaunais draugs! 
Narkotikas - tā ir lāpsta. Laba, 
tīra, spīdīga vai netīra, varbūt pat 
ar lipīgas zemes pikām. Tā ir ļoti 
laba lāpsta. Tā nesalūzt, saskaro-
ties ar cieto grunti. Tā neiegāzīs. 
Tās kāts ir ļoti stiprs un izturīgs. 
Pirmo reizi lietojot narkotikas, tu 
„iedarbini” šo lāpstu. Uzspied uz 
podziņas, un no tumsas iznāk 
racēji tumšos apmetņos ar kapu-
cēm, kas aizsedz seju. Bet zini, 
ko rok šī lāpsta? Vai zini, kas ir 
šie cilvēki, kuri enerģiski ķērušies 
pie darba? Tie ir kaprači. Tev taču 
ir zināms, ko rok kaprači? Parei-
zi! Cik tu tomēr esi gudrs! Kaprači 
izrok kapus. Un šis kaps ir pare-
dzēts tev, mans draugs! Tas jau 
ir gatavs. Kaprači aicina tevi – 
laipni lūdzam! Ko? Tu negribi? 
Saki, ka tev vēl par agru? Ka tu 
vēl gribi dzīvot, gribi savu ģimeni, 
būt populāram, slavenam, veik-
smīgam? Viss! Aizmirsti! Neviens 
taču nepiespieda tevi ņemt rokās 
šļirci. Neviens piespiedu kārtā ne-
iepūta tavās nāsīs balto pulveri. 
Tu pats vēlējies iedarbināt lāpstu. 
Un tagad kaps ir gatavs tevi pie-
ņemt. Lieki nerunā, bet pieņem 
visu, kas noticis. Tu jau padzīvoji 
savos 18-26 gados? Tagad viss, 
pietiek. Laiks doties kapā. Narko-
tikas - tā ir lāpsta. Atceries par to, 
lai tev pašam tuvākajā laikā ne-
vajadzētu gulēt neomulīgā, mitrā 
bedrē kopā ar glumiem tārpiem, 
kas priecīgi sagaidīs jaunu iemīt-
nieku, kas pārcelsies pie viņiem 
uz visiem laikiem.”

Žanna DROZDOVSKA

Zēniem un meitenēm, kā arī viņu 
 vecākiem un skolotājiem....

Grāveru vizītkarte

Cik labi, kad mēs visi kopā...

Laipni aicināti festivālā „Zavaļinka”

Ukraiņu sveiciens no Lietuvas Skatītāji ir sajūsmā

Ārlietu ministrija ar neatlaidī-
gumu, kam varētu atrast labāku 
pielietojumu, turpina karu ar Lat-
vijai nevēlamajiem Krievijas ska-
tuves māksliniekiem. Šoreiz zem 
sitiena ir nonācis Ivans Ohlobis-
tins, daktera Bikova lomas izpil-
dītājs populārajā komēdijseriālā 
„Interni”. 

Godīgi sakot, no pirmā acu 
skatiena šī masu informācijas lī-
dzekļu ziņa par ministra Edgara 
Rinkēviča lēmumu izskatījās kā 
pirmā aprīļa joks. Žurnālistu ap-
rindās pastāv tāda tradīcija: Muļ-
ķu dienā starp patiesām ziņām ie-
vietot skaidri zināmus melus. Lai 
pārbaudītu auditorijas modrību 
un nedaudz izklaidētos. 1.aprīļa 
diena it kā vēl tālu, taču Ārlietu 
ministrija, kā redzams, dzīvo at-
bilstoši kaut kādam citam kalen-
dāram. 

Ministrs E. Rinkēvičs skaid-
ro savu lēmumu ar Ohlobistina 
izteikumiem, kas vērtējami kā 
etnisku naidu kurinoši. Rinkēvičs 
atzina, ka viņa lēmumu ietekmēja 
arī tas, ka Ohlobistins salīdzinā-
jis homoseksualitāti ar fašismu 
un teicis, ka viņš „ievietotu visus 
gejus krāsnī”. Pēdējā frāze izrai-
sīja sašutumu arī daudzos Krie-
vijas masu informācijas līdzekļos. 
Tiesa, aktieris to teica vēl 2013.
gadā tikšanās laikā ar sava talan-
ta pielūdzējiem tālajā Novosibir-
skā. Bet ministram Rinkēvičam ir 
ļoti laba atmiņa. Novembra sāku-
mā Ohlobistinam bija jāapmeklē 
Rīga ar savām „Garīgajām saru-

nām”. Tagad viņam nāksies mai-
nīt savus plānus.  

Ir jāatzīst, ka Ivans Ohlobis-
tins ir visai pretrunīga personība. 
Piemēram, 2001. gadā viņš kļuvis 
par pareizticīgo baznīcas prieste-
ri, bet pēc tam pārtraucis garīdz-
nieka darbību, sūdzoties par to, 
ka viņam ir grūti uzturēt savu ģi-
meni. Līdztekus tam Ohlobistins 
paspējis pastrādāt par režisoru, 
producentu, aktieri, TV raidījumu 
vadītāju, pat bija izteicis nodo-
mu kandidēt Krievijas prezidenta 
amatam. Un viņam patiešām ir 
visai radikāli uzskati, kuri ir pilnīgi 
atbilstoši apzīmējumam „imperiā-
lists un šovinists”. Taču, pirmkārt, 
viņš, protams, ir aktieris. 

Kādus draudus Latvijas na-
cionālajai drošībai rada Ivans 
Ohlobistins – tas ir noslēpums. 
Jautājums ir saistīts ar to, kāpēc 
vajadzēja tik ilgi un mokoši gata-
voties dalībai NATO, lai pēc tam 
drebinātos par to, ka dakteris Bi-
kovs „izspļaus kādu pērli” sava 
koncerta laikā Kongresu namā. 
Ja godīgi, tad šajā situācijā 
daudz komiskāks izskatās nevis 
Ohlobistins, bet gan Rinkēvičs, 
kurš saskatījis viņā draudus. 

Turpinājums 6.lpp

Ar ko Latvijai neizpatika 
 dakteris Bikovs

Ivans Ohlobistins pasludināts par personu „non grata”

Zēni un meitenes, viņu vecāki un skolotāji, vai gribat uzzi-
nāt par dažādiem interesantiem notikumiem? Tiesa, mans 
stāstījums nebūs ļoti jautrs, toties tas būs no reālās dzī-
ves, turklāt no mūsu, krāslaviešu, ikdienas. 
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— Sāksim ar statistiku — 
cik daudz bērnu ir Dagdas no-
vada izglītības iestādēs? 

— Mūsu skolas un bērnu-
dārzus apmeklē 121 piecgadī-
gais un sešgadīgais bērns, kā 
arī 129 bērni, kuri jaunāki par šo 
vecumu. Vispārizglītojošo skolu 
1.-12. klasēs kopā ir 789 skolē-
ni, tajā skaitā 76 pirmklasnieki. 
Tādējādi novada skolās kopumā 
ir 1039 audzēkņi. Atsevišķi izda-
lāma Aleksandrovas internātpa-
matskola, kurā mācās 92 skolēni, 
tajā skaitā divi pirmklasnieki. 

— Salīdzinājumā ar ie-
priekšējo gadu skolēnu skaits 
ir samazinājies vai pieaudzis?

— Samazinājies par 35 sko-
lēniem. Vislielākais samazinā-
jums ir Asūnes, Andrupenes un 
Andzeļu skolā. Taču nevar sacīt, 
ka visi šie bērni ir vispār pazudu-
ši mūsu novada izglītības iestā-
dēm, piemēram, no Andrupenes 
un Andzeļiem bērni ir aizgājuši 
uz Dagdas vidusskolu. Tomēr šis 
samazinājums ir gana liels un tā 
ir viena maza lauku skola mūspu-
sē. 

— Neskatoties uz to, kopš 
2009. gada, kad tika slēgta Up-
malas pamatskola Bērziņos, 

novadā turpina darbu pilnīgi 
visas, pat ļoti mazas skolas. 

— Dagdas novada domes 
deputāti regulāri tiek iepazīstināti 
ar datiem par skolām, un skolē-
nu skaitu. Šobrīd mums ir savākti 
provizoriski dati, kas liecina, ka 
skolēnu skaits samazināsies un 
draudīgāka situācija būs pamat-
skolas grupā, proti, 5.-9. klasēs. 
Uz šo brīdi novadā piedzimuši 
37 bērni, kas reģistrēti novada 
dzimtsarakstu nodaļā. Pagājuša-
jā gadā bija 53 bērni un arī ag-
rākajos gados šie skaitļi nav lieli. 

— Vai tas nozīmē, ka kādu 
skolu nāksies slēgt?

— Mums nav tādu domu. 
Šobrīd mēs domājam par skolu 
tīkla optimizāciju. Daudzas lietas 
tūlīt mainīsies, līdz ko Saeimā 
sadalīs ministru portfeļus. Noteik-
ti parādīsies jauni normatīvie do-
kumenti, jo bija jau pieklusuši par 
to, ka vidusskolas klasēs jābūt 
vismaz 15 skolēnu. Ja tā notiek, 
mūsu mazā vidusskola arī var tikt 
apdraudēta, jo šobrīd vidusskolā 
ir tikai astoņi skolēni. Runa bija 
par to, ka jāveido reģionālas vi-
dusskolas un par daudz ko citu. 
Es ar bažām gaidu, kas būs, kad 
jaunie ministri sāks savu darbu. 

Mēs visi esam par maza-
jām skolām. Par to liecina arī 
fakts, ka visām mazajām novada 
skolām (konkrēti Andrupenes, 
Andzeļu, Asūnes, Šķaunes pa-
matskolai, Konstantinovas sā-
kumskolai, PII “Saulīte”, Ezernie-
ku pirmskolas izglītības iestādei 
un novada sporta nodaļai,-aut.) 
novada dome kopumā piešķīra 
12051 eiro pedagogu atalgo-
juma finansēšanai līdz šī gada 
beigām. Šogad no 1. septembra 
valstī ir paaugstināts pedagogu 
atalgojums no 398 uz 420 eiro. 
Tagad skatāmies PII “Saulīte” un 
Ezernieku pirmskolas izglītības 
iestādi – mērķdotācija sedz tikai 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
pedagogu algas, pārējo peda-
gogu algas maksā pašvaldība. 
Respektīvi, pašvaldības budžetā 
bija ieplānoti 398 eiro, tā var šo 
summu palielināt vai nepalielināt. 
Bet Dagdas novadā ir absolūti vi-
siem šiem pedagogiem saglabāts 
vienāds atalgojums un tas ir ļoti 
būtiski. Vēl viens mācību gada 
jauninājums — ar 1. septembri 
skolotājiem, kuri strādā pirms-
skolā, ir paredzēta samaksa līdz 
četrām stundām par gatavošanos 
nodarbībām. Arī šī naudiņa tiek 
segta no pašvaldības budžeta. 

— Divas Dagdas novada 
skolas piedalās eksperimentā, 
kurā aprobē jaunu pedagogu 
atalgojuma samaksas modeli. 
Ko varam gaidīt?

— Valstī plānots, ka ar 2015. 
gada 1. septembri skolās tiks ie-
viests modelis — 36 stundu pe-
dagogu darba samaksa. Pašlaik 
mūsu divas skolas — Andrupe-
nes pamatskola un Konstantino-
vas sākumskola ir iesaistījušās 
modeļa aprobācijas procesā. 
Skolotāji uzskaita, cik reāli patērē 
laika darbā ar skolēniem – kon-
taktstundas, gatavošanās mācī-
bu stundai, darbs ar vecākiem, 
mācību sasniegumu izvērtēšana 
un daudzas citas pozīcijas. Jau ir 
notikušas pāris apspriedes minis-
trijā, tika palabotas aprobācijas 

veidlapas, lai varētu konkrētāk 
uzskaitīt pienākumus. Mūsu vie-
na pedagoga rezultāti liecina, 
ka, skolotāja mācību procesam 
nedēļā velta nevis 36 stundas, 
bet 51 stundu. Tas ir viens reāls 
piemērs no vienas mūsu sko-
las. Aprobācijas process ilgs 
līdz novembrim. Skolotāji datus 
par vienu daba nedēļu un vienu 
brīvdienas nedēļu iesniegs minis-
trijas darba grupai un novembra 
beigās gaidām rezultātu kopsa-
vilkumu. Runā arī ka ar 1. janvāri 
absolūti visās skolās notiks apro-
bācija.

Bet ko īsti nozīmē 36 stun-
du darba samaksa? Runā, ka 
būs konkrēta summa uz skolu un 
vairs nebūs tarifikācija, bet tam 
apakšā paliek daudz neatbildētu 
jautājumu. Mazajām skoliņām, 
kur skolotāju likme ir maza, šis 
modelis varbūt varētu būt pieņe-
mams, jo pašlaik runā par 720 
eiro lielu algu pirms nodokļu no-
maksas. Lielajām skolām vairāk 
pieņemams modelis nauda seko 
skolēnam, līdz ar to šis jautājums 
nav viennozīmīgs. Nepieciešama 
ļoti rūpīga izvērtēšana.

— Tas par skolotāju darba 
samaksu, bet ne mazāk intere-
santi zināt, kuras ir dārgākās 
skolas novadā?

— Dagdas novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu uzturēšanas 
izmaksas ir atšķirīgas katrā skolā, 
jo skolas ir dažādas. Visdārgākās 
no pirmskolas izglītības iestādēm 
ir “Avotiņš”, bet no skolām — Kon-
stantinovas sākumskola.  

— Kāds ir skolotāju darba 
rezultāts?

Valstī daudz runā par dabas 
zinību priekšmetu eksāmeniem 
ķīmija, fizika, bioloģija un mate-
mātika, kas ir obligāts eksāmens. 
Ķīmiju kārtoja četri skolēni, fiziku 
trīs skolēni, bioloģiju – seši sko-
lēni un visi sekmīgi nokārtoja. 
Matemātiku kārtoja visi 54 vi-
dusskolēni un sekmīgi nokārtoja. 
Esam virs vidējā līmeņa valstī 
pēc šo eksāmenu kārtotāju skai-
ta. Ja visi skolu abiturienti iestā-

jas augstskolās, tad tas ir labs 
rādītājs, turklāt pārsvarā iestājas 
budžeta grupās. Arī nesekmīgo 
skaits novada skolās sarūk, jo 
skolotāji strādā daudz individuāli 
ar bērniem. Lielākā daļa pamat-
skolas bērnu dodas mācīties uz 
vidusskolu.

— Ko jūs gribētu pateikt 
mūsu lasītājiem no savas pu-
ses?

— Pašlaik mēs, Dagdas no-
vada Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas darbinieki, apmeklējam 
visas izglītības iestādes, veicam 
skolu izpēti un vācam dažādu in-
formāciju. Sakarā ar to, ka šogad 
ieviests jauns ēdināšanas modelis 
un visi maksā vienu eiro, apzinām 
ēdināšanas iespējamās problē-
mas: vai visi ēd, vai var ko uzla-
bot, utt.? Principā visi apmierināti, 
lai gan sākumā bija zināma neuz-
ticība vai neizpratne. Skolas gata-
vojas dziesmu un deju svētkiem, 
kas arī aktuāli. Priecē, ka Andzeļu 
un Šķaunes pamatskolā ir piena 
programma, pagaidām gan tikai 
šajās divās. Skolas auglis būs 
visās skolās. Diemžēl šogad Dag-
das novadam netika svinēta piecu 
gadu jubileja, bet 11. novembrī ar 
skolām svinēsim pasākumu “Izzi-
ni un zini dzimto Dagdas novadu”. 
Palūkosimies, cik daudz skolēni 
zina par Dagdas novadu. Apko-
pojam informāciju par to, cik vajag 
jaunu tērpu iegādāties dziesmu un 
deju svētkiem. Vajadzību tiešām ir 
ļoti daudz, un ceram uz pašvaldī-
bas un sponsoru atbalstu. Pado-
mā ir daži starptautiski sadarbības 
projekti, bet svarīgākais mērķis ir 
skolēnu zināšanu kvalitāte. Mūsu 
skolotāji strādā ļoti apzinīgi – tū-
līt sāksies olimpiāžu laiks, dažādi 
konkursi. Lielākās skolās ir lielāka 
bērnu izvēle, bet mazā skolā bieži 
vien viens un tas pats bērns dar-
bojas vairākos pulciņos, konkur-
sos, olimpiādēs un patiesībā tā ir 
mazo skolu bērnu priekšrocība.

Juris ROGA, autora foto
Attēlā: Marija Micķeviča sveic Dag-
das  vidusskolas  latviešu  valodas  
un literatūras skolotāju  Ainu  Slesari

Uz žurnālista jautājumiem atbild Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Marija Micķeviča 

Viena no viņām, bērziņiete 
Larisa Meikšāne, pastāstīja, ka 
šopavasar akcents tika likts uz 
pērlīšu izstrādājumiem – tapa 
ziedi un dažādi koki, visā visumā 
ļoti skaisti. Tiesa, sievietes sa-

vus darbus jau 
bija aiznesušas 
uz mājām, tāpēc 
šoreiz man nebi-
ja iespējas nobil-
dēt visspilgtākos 
eksemplārus. 

Larisa: “Sā-
kām ar vijolīti, 
pavisam vien-
kāršu, un pama-
zām sievietes šī 
tehnika aizrāva 
un darbiņi tapa 
arvien sarežģītā-
ki — bērzi, pīlādži un citi. Lielā-
kās problēmas ir ar materiālu, jo 
viss maksā naudu, kuras laukos 
ģimenēm tāpat nav daudz. Ru-
dens un ziemas sezonā plānojam 
izgatavot orhidejas no kaprona – 
paraugi ir ļoti skaisti!”

Sabiedrība kaut kā akceptē-
jusi, ka rokdarbus darina lielāko-
ties sievietes. Mūsu bijušā rajona 
teritorijā sieviešu rokdarbus atra-
dīsim katrā pagastā, turklāt nevis 
kaut kādus prastus, bet tādus, ka 
dažreiz netiec gudrs, kā to vispār 
dabū gatavu.  Atrast vīriešu da-

rinājumus – tā ir liela veiksme. 
Bērziņos paveicās. Larisa pale-
pojās ar krāšņu tumši sarkanu 
rozi, kuru darinājis viņas vīrs, sa-
gādājot dzīvesbiedrei patīkamu 
pārsteigumu 8. martā. Rožlapi-
ņas izlocītas no skārda, acīmre-
dzot liktas lietā tukšās skārdenes. 
Rozes kātam izmantota metāla 
stieple, konstrukcijas detaļas no-
krāsotas atbilstošā krāsā. Iztālēm 
— kā īsta dārza roze. Rokā ir ko 
turēt – smaga, tāpēc labāk ievie-
tot kādā vāzē.

Juris ROGA, autora foto

Rokdarbnieces apgūst jaunas iemaņas
Savulaik slēgtās Upmalas astoņgadīgās 
skolas telpās izmitinātā brīvā laika pavadī-
šanas centra “Upmala” paspārnē vairākus 
gadus aktīvi darbojās Bērziņu sieviešu rok-
darbu pulciņš. Šodien pulciņa dalībnieces 
turpina darbu Bērziņu tautas nama telpās, 
arī rokdarbnieču ir palicis mazāk. 

pastāstīja, ka šie rokdarbi ir de-
mokrātiski gan izdevumu, gan da-
lībnieku vecuma ziņā – simegrā-
fiju var apgūt jauns un vecs, tāds 
kuram piemīt asa redze, un tāds, 
kuram nepieciešamas brilles. No-
darbība sākās ar to, ka darbnīcas 
dalībnieki vispirms izgāja īsu ap-
mācības ciklu, pēc kura Ināra ie-
deva visiem vienādu uzdevumu 
– izšūt nelielu sniegpārsliņu uz 

atklātnes. Ar to veiksmīgi tika galā 
visas rokdarbnieces, kā arī palū-
dza izprintēt vēl kādu citu shēmu 
darbam mājās. Rokdarbnieces arī 
izteica vēlmi kādreiz vēl piedalī-
ties šādās darbnīcās, bet pagai-
dām nav plānu tās rīkot atkārtoti.

Juris ROGA
Ilustratīvs foto

Zīmē ar diegiem
Oktobrī Krāslavas nova-
da centrālajā bibliotēkā 
tika rīkota simegrāfijas 
darbnīca, kurā sešas 
aktīvas krāslavietes mā-
cījās zīmēt ar diegiem. 
Līdzi bija jāpaņem tikai 
adata, īlens, šķēres un 
diegi (zīda, muline u.c.). 
Ar šīm vienkāršajām lie-
tām tiek radīti fantastis-
ki darbi, kas prasa lielu 
pacietību un precizitāti. 
Skaistums, kas rada 
viegluma un trausluma 
sajūtu. 

Simegrāfijas darbnīcas 
pasniedzēja Ināra Pauliņa 

Laikraksta “ Ezerzeme” redakcija 
pieņem  SLUDINĀJUMUS 

darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Tālr. 65681464.
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istabu, tik guļamistabu. Paēdām 
vakariņas, iedzērām konjaku, kā 
tas pieņemts pēc tāda gara lido-
juma, parunājāmies un devāmies 
pie miera.”

Tas, ko Jānis ieraudzīja nā-
kamajās dienās, pēc viņa vār-
diem, nepadodas aprakstam. 
Visu vajag redzēt un izbaudīt pa-
šam. Pensionārs iesaka katram, 
ja vien maks atļauj un ir tāda 
iespēja, apmeklēt Kipru, izbau-
dīt Vidusjūras ūdeņus un saules 
peldes, brīnišķīgos laika apstāk-
ļus, apmeklēt parkus, zoodār-
zu, arhitektūras pieminekļus un 
daudz ko citu.

“Lidojot virs Eiropas, debe-
sis bija pilnībā mākoņaina, pie-
lidojot Turcijai, jau sāka izklīst, 
un virs Turcijas jau bija tīras 
debesis, bet virs Vidusjūras, kur 
ne skaties, redzama zilgme,” 
Jānis cenšas aprakstīt savus ie-
spaidus. “Pilsētā daudz dažādu 
man nepazīstamu augu, un 32-
33 grādu karstums. Pat nespēju 
noticēt, ka tas ir oktobrī! Visur 
kondicionieri, ziemā apkure nav 
nepieciešama, karsto ūdeni ie-
gūst ar saule enerģiju – izvieto 
ūdens tvertnes uz jumta vai arī 
saules baterijas, kurās uzsilda 
ūdeni. Pilsētas ielās redzēju ļoti 
maz gājēju, toties pilns ar au-
tomašīnām, kuras brauc daudz 
ātrāk nekā pie mums -- 70-80 
km/h pa pilsētu. Znots skaidroja, 
ja brauktu lēnāk, rastos sastrēgu-
mi. Viņš bija paņēmis atvaļināju-
mu, un mēs katru dienu kaut kur 
izbraucām, bet nevienu avāriju 
neredzēju. Es kategoriski attei-
cos no piedāvājuma sēsties pie 
stūres, jo Kiprā auto brauc pa 
ceļa kreiso pusi un ļoti ātri, pie 
tā jāpierod. Tomēr pensionāru 
pie stūres netrūkst, daudz arī 
sieviešu. Znots viņas devēja par 
paaugstinātas bīstamības vadī-
tājām, un pamatoti, jo viņas ar 
vienu roku stūrē un runā pa mo-
bilo vai nu vēro sevi spogulī, vai 
nu krāso lūpas un uzacis. Znots 
strādā servisā un labi zina, kāda 
skāde automašīnām tiek noda-
rīta visbiežāk – noskrāpēti sāni, 
noraudi atpakaļskata spoguļi.

Labai ielai ir pa trīs joslām 
abos virzienos, vidū 1,5 metrus 
augsta sadalošā josla, ja pa-
skrēji garām viaduktam, jābrauc 
vismaz pārdesmit kilometrus uz 
priekšu, līdz būs nākamā iespēja 
nogriezties. 

Izplatītākā automašīnu mar-
ka, ko redzēju -- Toyota, vēl arī 
dominē BMW un Volvo. Lieto-
to auto tirgū gaišākas mašīnas 
ir dārgākas, kā arī tās, kurām 

mazāki gabarīti, jo tādām vieg-
lāk izgrozīties mazajās ielās. 
Benzīns aptuveni tikpat dārgs 
kā pie mums, bet benzīntankā 
vadītājam nav jāizkāpj, lai uzpil-
dītu bāku. Pienāk puika, paņem 
naudu un ne tikai uzpilda deg-
vielu, bet noslauka putekļus no 
stikliem. Starp citu, automašīnas 
ir tīras un nesarūsējušas, jo tīrs 
gaiss. Tik tīrs, ka fiziski to sajūti. 

Policistu automašīnām zilās 
bākugunis ir pastāvīgi ieslēgtas, 
steidzoties uz izsaukumu – pa-
pildus ieslēdz sirēnu. Mūs ne 
reizi neapturēja. Grūti bija aprast 
arī to, ka vadītājs piebrauc pie 
krustojuma, paskatās pa labi, pa 
kreisi un ja neviena nav, šķērso 
to pat pie luksofora sarkanās 
gaismas. Redzēju arī tādas si-
tuācijas, kad šoferis, kurš brauc 
pa galveno ceļu, piebremzē 
pirms neregulējamā krustojuma 
un pamāj ar roku tam, kurš gaida 
iespēju uzbraukt uz galvenā ceļa 
no mazās šķērsielas. Vadītāju 
savstarpēja laipnība un uzmanī-

ba Kiprā ir izteikti redzama.”
Visu mūžu braucis pie auto 

stūres un ķēris pārkāpējus, Jā-
nis, protams, vispirms stāta par 
auto lietām. Šķiet, Jānis Kipras 
galvaspilsētu iepazinis pilnībā. 
Mājas tur lielākoties ir 3-4 stāvu 
augstas, būvē tās uz pāļiem, bet 
apkašā var pabraukt automašī-
nas – faktiski tās ir autostāvvie-
tas. Tātad garāžas kā Latvijā, 
viņš tur neredzēja, bet automašī-
nas īpašnieki atstāj pat zem da-
žādiem krūmiem un ielas malās, 
jo brīvu vietu vienkārši nepietiek. 

Trīs reizes vakariņoja res-
torānā. Cenas nebija daudz 
augstākas par Latvijas, toties 
ēdienu piedāvājums un daudz-
veidība krietni lielākā izvēlē. 30-
40% ēdiena sastāv no zaļumiem 
-- pētersīļi, tomāti, gurķi, burkāni 
un citi. Šņabis viņa apmeklētajos 
restorānos nebija vispārpieņem-
ta lieta. 

Juris ROGA
Turpinājums sekos.

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Vienā dienā ar mani uz Kip-

ru atpūsties lidoja arī tuvi radi no 
Rīgas, kopā bija drošāk, jo viņi 
perfekti runā angliski un bijām 
vienojušies, ka bērniem nebūs 
jāsagaida mani lidostā, bet līdz 
viņu dzīvesvietai aizvedīs radi, 
kuri uzreiz izīrēja mašīnu savam 
ceļojumam pa salu.”

Savā mūžā Jānis ir lidojis ne-
skaitāmas reizes gan ar Tu-143, 
gan ar Tu-154, gan citiem lidapa-
rātiem, bet iespaidīgajā gaisa 
kuģī “Boeing 737” iekāpa pirmo-
reiz mūžā. Agrāk tas šķita nepie-
pildāms sapnis, bet šodien nokļūt 
Kiprā var dienas laikā. Biļetes tika 
pasūtītas internetā, piemaksājot 
pie pamatcenas dažus eiro par 
iespēju iegūt ērtāku sēdvietu. No 
Krāslavas izbrauca rīta stundā -- 
dēls ar automašīnu aizveda tēvu 
uz lidostu Kauņā, lidmašīna pa-
cēlās gaisā plkst. 13, lidoja 10000 
km augstumā ar 950 km/h lielu 
ātrumu, un jau pēc četrām stun-
dām nolaidās vienā no lielākajām 
Kipras lidostām. Lidojuma laikā 
bija iespēja paēst, padzerties 
sulas, stjuarti un stjuartes visu 

Krāslavas pensionārs Kiprā
laiku apkalpo-
ja pasažierus. 
Jānis apgalvo 
-- lidojums bija 
perfekts, bez jel 
kādiem starp-
gadījumiem. 

“Kad lid-
mašīna pieze-
mējās, vairā-
kums pasažieru 
sāka aplaudēt, 
bet daļa pārme-
ta krustu – tā ir 
tāda tradīcija, jo 
piezemēšanās 
un pacelšanās 
ir bīstamākie li-
dojuma posmi,” 
turpina pensio-
nārs. “Izkāpu 
un jutos kā  uz 
citas planētas. 
Vispirms jau lai-
ka apstākļi – no rita Krāslavā bija 
plus 9 grādi pēc Celsija, Kiprā 
vakarpusē – plus 29. Nācās at-
brīvoties no virsdrēbēm, paliekot 
krekliņā. Bērni īrē dzīvokli, kurā 
ir halle un divas guļamistabas, 
bet tā vairāk vārdu spēle – cik 
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 5. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Kaķi
10.25,13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Aizliegtais paņēmiens
11.30 Latvija var! 
11.50 Skats no malas
12.25 Lielā lasīšana
13.00 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
14.05 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.20 Valsts akadēmiskā kora 
koncerts 
1.05 Valdība

5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
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 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Automoto raidījums 
12.30 Skats rītdienā
12.50 LTV - 60
15.30, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.30 Eirokauss basketbolā
21.45 Lielais pārgājiens
22.35, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
0.00 Strongman Champions League 
2014 Latvia
0.55 1000 jūdzes Kambodžā
1.25 Mīlēt, lai izdzīvotu

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 0.35 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Karamba!
9.55 Mf. Melnais gulbis
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.25 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Bīstamais internets
22.20 Okšķeris
23.35 Čikāga liesmās
0.55 Mf. Kurjers
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs

7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.05, 3.10 Medikopters
10.10 Ģēnijs uzvalkā
11.10, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.25 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
0.40 Uz robežas
1.35, 5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 0.50 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.25, 19.55 Radu būšana 

18.50, 1.45 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Mf. Tētis sprukās 
23.00 Mf. Palāta

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Šefs
16.40 Riska faktors
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.00 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.40 
Ziņas
6.40 Multfilmas
6.55, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!

Krimināls, notikumi

Ichaka Rabina piemiņas diena
„Svētlaimīgi ir miera nesēji... - kurš 

var apšaubīt šos vārdus? Droši vien tādu 
cilvēku nav daudz. Taču diemžēl īstie 
miera nesēji visbiežāk iet bojā no tādu 
cilvēku rokas, kam miers nav pieņe-
mams, kas redz nākotni karā, pareizāk 
-savu uzvaru karā. Daudziem nepatīk 
miera nesēji, visi mēģina atrast viņu dar-
bībā kaut ko savtīgu, meklē, kāds viņiem 
no tā labums, sākas kaut kādas intri-
gas... Taču tie cilvēki, kas ai-
cina karot, cīnīties, nogalināt, 
ir saprotami visiem. Neviens 
pat nemeklē viņu rīcības īs-
tos iemeslus, tāpat jau viss ir 
skaidrs...

Ichaks Rabins ir dzimis 
Jeruzalemē. Kur tad citur 
dzimst īsti ebreji? Tā ir pilsē-
ta, kur atrodas Raudu siena, 
Tempļa kalns, kur dzīvo dažā-
du konfesiju cilvēki. Viņa ve-
cāku saknes, kā tas bieži vien 
ir noticis, cēlušās no slāvu zemēm: tēvs 
ir nācis no Ukrainas, bet uz dzīvi Izraēlā 
viņš pārcēlās pēc Amerikas, tik sarežģīts 
bija viņa ceļš, bet nākamā slavenā po-
litiķa māte dzimusi Mogiļovā. Abi vecā-
ki bijuši aktīvi ebreju valsts „dibinātāji”, 
piedalījās dažādu politisko organizāciju 
darbībā, nenogurstoši cīnījās par vēstu-
riskajām tiesībām dzīvot savā valstī. 

Ichaks vērojis savu vecāku aktivi-
tātes jau no bērna kājas, tāpēc nevienu 
nepārsteidza tas fakts, ka pēc lauksaim-
niecības skolas beigšanas 1941.gadā un 
pēc prakses iziešanas kādā kooperatīvā 
jauneklis uzsācis dienestu armijā...

1945.gadā viņš bija jau bataljona 
komandiera vietnieks, bet 1948.gadā 
Rabins apprecēja Leju Šlosbergu, re-
patrianti no Vācijas. Šajā pašā laikā viņš 
cīnījās par savu valsti, kuras vēl nebija, 
bet pēc tam, kad tā tomēr tika dibināta, 
sāka karot ar tiem, kam tas nepatika...

1956. gadā Ichaks Rabins kļuva par 
Izraēlas Aizsardzības armijas ģenerāl-
majoru. Pēc trim gadiem viņš bija armi-
jas ģenerālštāba priekšnieka vietnieks. 
Vēl pēc 4 gadiem – ģenerālštāba priekš-
nieks. 

Ichaka Rabina vadībā sākusies Je-
ruzalemes atbrīvošana, visas galvenās 
Sešu dienu kara operācijas bija izstrā-
dātas ar viņa tiešu dalību. Pats Rabins 
sapņoja par to, ka tas būs pēdējais karš 
viņa dzimtajā zemē...

1968.gadā Rabins noslēdza militāro 
karjeru, kad armijai bija atdoti 27 gadi, 
bet visu savu atlikušo dzīvi viņš cīnījās 
par mieru.

Viņa politiskā karjera bija piesāti-
nāta ar visdažādākajiem notikumiem. 
Sākumā viņš strādāja Izraēlas vēstnieka 
ASV amatā, pēc tam viņu ievēlēja Kne-
setā, vēlāk pildīja pienākumus valdībā - 
Darba ministra amatā. 

Pēc kārtējā kara, ko ierosināja Izra-
ēlas nemierīgie kaimiņi, demisionējusi 

Golda Meira. Rabins pirmo reizi kļuva 
par Izraēlas premjerministru. Valdībā 
sākās nesaskaņas. Jaunais premjer-
ministrs nekādi nevarēja atrast kopēju 
valodu ar Aizsardzības ministru Peresu. 
Divas spēcīgas personības negribēja 
piekāpties viena otrai. Viņu personiskā 
konkurence sarežģīja arī bez tā sarežģī-
to valdības darbu. 1977.gadā uzliesmoja 
skandāls: visu zinošie žurnālisti noskaid-

roja, ka ASV ir atvērts bankas 
konts uz Rabina sievas vārda. 
Tolaik tas bija stingri aizliegts. 
Par šo kontu Ichaks neko nav 
zinājis. Pēc tam parādījās 
versijas par provokāciju, sa-
gadīšanos, pārpratumu. Taču 
Rabins pieņēma lēmumu: viņš 
uzstāsies žurnālistu priekšā, 
uzņemsies visu atbildību un 
demisionēs. Daudzi nodomā-
ja, ka uz visiem laikiem...

Jau 1984.gadā Rabins at-
griezās politikā. Šoreiz viņam piedāvāja 
Aizsardzības ministra posteni. Atkal va-
jadzēja karot. Taču tagad Rabins jau pre-
cīzi zināja, ka atrisināt visas problēmas 
var tikai mierīgā ceļā.

1992.gadā Ichaks Rabins atkal tika 
iecelts Izraēlas premjerministra amatā. 
1993.gada 9.septembrī Rabins saņēma 
vēstuli no Jasira Arafata, Palestīnas At-
brīvošanas organizācijas līdera, kurā 
tika apliecināta Izraēlas Valsts atzīša-
na un atteikšanās no vardarbības. Tajā 
pašā dienā Rabins uzrakstīja atbildi: Iz-
raēla arī atzīst PAO un piedāvā noslēgt 
miera līgumu. Tas tika parakstīts 1993.
gada 13.septembrī Baltajā namā, ASV. 
Pirmoreiz Palestīnas līderis un Izraēlas 
premjerministrs publiski paspieda ro-
kas. Šķita, ka ir sasniegts ilgi gaidītais 
miers...

1995. gada 4. novembrī Telavivā 
notika masveida mītiņš ar mērķi atbalstīt 
miera procesu. Rabins vērsās pie klāt-
esošajiem: „Gribu pateikties ikvienam, 
kurš atnācis, lai teiktu NĒ vardarbībai 
un JĀ mieram. Esmu dienējis armijā div-
desmit septiņus gadus. Karoju līdz tam 
laikam, kad paspīdējusi pirmā cerība uz 
mieru. Šodien es ticu tam, ka mums ir ie-
spēja, un tā ir reāla. Es vienmēr ticēju, ka 
lielākā daļa tautas tiecas uz mierīgu dzīvi, 
un pats esmu gatavs daudz ko upurēt šo 
centienu dēļ. Bet galvenais ir tas, ka Izra-
ēlas tauta pierādīja - miers ir iespējams. Ir 
daudz jālūdzas par to, lai iestātos miers, 
taču ar lūgšanām vien ir par maz. Miers 
iestāsies tikai tad, kad tas kļūs par mūsu 
tautas īsto un vienīgo mērķi.”

Bet pēc tam viņš gāja pie savas ma-
šīnas... četri šāvieni mugurā bija pārstei-
gums visiem. Pēc atentāta pagājušas 
tikai 40 minūtes, un Ichaka Rabina vairs 
nebija starp dzīvajiem... Bet Izraēlā līdz 
šim laikam plosās karš...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

4. novembrī Ir iemesls!

25. oktobrī Krāslavas tūrisma infor-
mācijas centrs sadarbībā ar Latvijas piļu 
un muižu asociāciju, Krāslavas novada 
domi, Krāslavas kultūras namu un Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeju organi-
zēja Leģendu nakts pasākumu. Par spīti 
dzestrajam rudens vējam to apmeklēja 
nedaudz vairāk kā 100 dalībnieki. Paldies 
Jums par to krāslavieši un Krāslavas vie-
si. Pasākums noritēja sirsnīgā, draudzīgā 
noskaņā. Pasākuma dalībnieki labprāt 
atsaucās gr. Plātera aicinājumam doties 
naksnīgā rudens pastaigā pa pils kom-
pleksu, līdzi ņemot lāpas vai lukturīšus. 
Pastaigas laikā gan grāfs, gan visi apmek-
lētāji varēja dalīties zināšanās par stās-
tiem,  leģendām, nostāstiem,  atmiņām par 

notikumiem, kas risinājušies pils dzīvē.  
Tā kā laukā patiesi rudens lika par sevi 
manīt, pēc pastaigas visi varēja baudīt 
turpat pils pagalmā uz ugunskura pa-
gatavotu zupu, ko meistarīgi pagatavo-
ja zirgu sētas „Klajumi” komanda Ilzes 
Stabulnieces vadībā. Savukārt Ivars 
Geiba no Z/S “Kurmīši” ar siltu tēju pa-
sākuma dalībniekus cienāja visu vakaru.  
Māju sajūta virmoja Tūrisma informācijas 
centrā un Kulinārā mantojuma centrā. Te 
kūpēja kaņepju tēja, smaržoja Sergeja 
Zakrevska svaigi ceptā maize. Omulīgas 
sarunas, priekā starojošas acis un kopā-
būšanas siltums...

Inga PUDNIKA
Autores foto

Leģendu nakts 
gr. Plāteru pils kompleksā

Laika periodā no 24.10.2014. līdz 
31.10.2014. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 55 notikumi. Būtiskākie:
•	 24. oktobrī tika konstatēts, ka Ūdrīšu 

pagastā, Borovkas ciema apkaimē no 
pievedceļa tika nozagtas sliedes un 
dzelzceļa elementi. Tika uzsākts krimi-
nālprocess, notiek vainīgo personu no-
skaidrošana.

•	 25. oktobrī Dagdas iecirknī tika saņemts 
iesniegums par to, ka Andzeļu pagasta 
Kromānos no glabātuves tika nozagti  
mieži. Notiek kriminālmeklēšanas pasā-
kumi, vērsti uz vainīgo personu noskaid-
rošanu.

•	 2014. gada 30. oktobrī no Krāslavas 
BRSC “Mūsmā-
jas” aizgāja pa-
staigāties 1998.
gadā dzimusī 
Daina Aleidzāne, 
un neatgriezās. 
Visi kam ir jeb-
kāda informāci-
ja par meitenes 
atrašanās vietu 
lūdzam zvanīt uz 
tālruni 110.

Ar ko Latvijai neizpa-
tika  dakteris Bikovs

Ivans Ohlobistins pasludināts par 
personu „non grata”

Turpinājums. Sākums 3.lpp
Cīņa ar Krievijas šovbiznesu Latvijā 

norisinās jau ne pirmo dienu. Kā zināms, 
konkursa „Jaunais vilnis” priekšvakarā tas 
pats Rinkēvičs iekļāvis „melnajā sarakstā” 
Josifu Kobzonu, Oļegu Gazmanovu un 
Valēriju. Droši vien viņu dziesmas Dzin-
taru koncertzālē arī varēja iedragāt Latvi-
jas valstiskuma pamatus. Toreiz Iekšlietu 
ministrijas lēmumu varēja norakstīt uz 
priekšvēlēšanu drudzi. Taču vēlēšanas jau 
sen pagāja, bet mūsu ārpolitiskais resors 
arvien nav atgriezies pie samaņas. Starp 
citu, ministrijas darbinieki uzsver, ka „mel-
nais saraksts vēl tiks paplašināts”. Atliek 
tikai minēt, kuras Krievijas zvaigznes tuvā-
kajā nākotnē kļūs par personu „non grata”. 

Bet, ja nopietni, tad karš ar skatuves 
māksliniekiem, protams, ved strupce-
ļā. Daudziem no viņiem patiešām ir visai 
savdabīgi politiskie uzskati. Jo viņi taču ir 
radoši cilvēki. Un ja mēs dalām tos „parei-
zajos” un „nepareizajos”, tas ļoti atgādina 
visiem labi zināmo padomju cenzūru, kuru 
tik dedzīgi kritizē mūsu vadītāji, ieskaitot to 
pašu Rinkēviču. 

Viktors ŪDRIŠS
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CETURTDIENA, 6. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.05 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Kaķi 
10.30, 13.35, 15.05 Top-Shop 
10.50 Sastrēgumstunda
12.40 Kas var būt labāks par šo?
13.15 Zebra
14.00 Kas te? Es te! 
14.35, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.15 100 g kultūras
18.00, 23.20 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
22.15 Uzmanību, esam gaisā!
23.35 LTV - 60
1.15 Berlīne. Sašķeltās pilsētas 
hronika
5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.20 Šodien
8.35, 22.25 Muhtars atgriežas 
9.30, 14.45 Mana ģimene
10.35, 19.25 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50 LTV - 60
14.15, 1.50 Projekts Nākotne
15.50 Euro Ice Hockey Challenge 
turnīrs

PIEKTDIENA, 7. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 3.20 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Sirds likums
9.30, 16.15 Kaķi
10.25, 13.15, 15.10 Top-Shop 
10.40, 1.30 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? 
18.00, 0.20 Ziņas
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15 Mariss Jansons Rīgā
22.25 Simfoniskā orķestra koncerts
0.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.20 Sinfonietta Rīga
3.50 Sastrēgumstunda
4.55 Aculiecinieks
5.10 Mana virtuālā sirds
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
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 līdzņemša-
nai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 3.30 LTV - 60
15.30, 5.30 Pie stūres

18.35 Personīgas lietas 
19.55 Euro Ice Hockey Challenge
22.20 Eiropas kinovakari
22.35 Mf. Dzimis divreiz
0.55 Anekdošu šovs 
1.25 Eiropa koncertos
2.15 Pasaules stāsti
2.45 Lielais pārgājiens
4.30 Spots

LNT
6.10, 2.50 Zīlniece
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Princese un sulainis
11.55 Melu spēle
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.15 Mf. Vecmeitas
1.20 Losandželosas policisti 
5.40 Bernards
5.50 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05 Dzīves krustcelēs 
9.05, 2.35 Medikopters 
10.10 Kings un Maksvela
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00 TV zvaigzne
15.35, 20.35 UgunsGrēks 
16.55, 1.40 Rozenheimas detektīvi 

18.00 Betija Vaita un vecie ērmi
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
21.20 Mf. Krokodils Dandijs
23.30 Mf. Vampīra asistents
3.20 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi 
5.00 NCIS - izmeklēšanas dienests 
5.40 Čūska no 23. dzīvokļa

TV3+
6.45, 17.45 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
8.55 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.25 Radu būšana
18.50 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Madagaskāra 2
21.45 Mf. Kā tikt vaļā no puiša 10 
dienās
0.00 Mf. Tētis sprukās 

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25 Kriminal+
14.35 Šefs
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.00 Labi joki
1.50 Mūzika

PBK
6.00, 0.50 Euronews

6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
6.55, 9.30 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Balss
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Mf. Tīras debesis
3.25 Mf. Cīkstonis un klauns

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Bernards
6.59 Laika prognoze
7.00 Dārgais raidījums
7.30, 13.20 Skatīties visiem!
8.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.00 Top-Shop
10.15 Varenie noslēpumi 
Вселенной
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Anna Čapmane un viņas 
vīrieši
21.50 Sieviešu noslēpumi
22.50 Vīru patiesība
23.50 Dīvaina lieta
0.40 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Uzvaras uznāciens
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
11.00 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ

16.30 Kamenskaja
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Meklējot pierādījumus
22.00 M. Ļermontovam 200
23.55 Mf. Uzdots izprecināt
1.55 Pieļaujamie upuri

ONT
6.00 Mūsu rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30, 0.20 Ziņas
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Koncerts
10.40 Grigorijs Rasputins. Upuris
11.40, 15.20 R. Grigorijs Seriāls
15.15, 20.00 Sports
19.00 Kad tu esi drošībā
20.05 Melnbalts 21.10 Balss
23.15 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
6.05 Mf. Nevar būt!
7.50, 15.55 Mākslas filma
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10, 16.05 Mf. Kandžas dzinēji
8.35 Mf. Nenotveramie nīdēji
10.00 Mf. Nenotveramo jaunie 
piedzīvojumi
11.55, 13.15 Mf. Krievijas impērijas 
kronis, jeb Atkal nenotveramie
14.15 Reģionālās ziņas
15.10 Mūsējie
15.25 Lielā reportāža
16.30 Mf. Stingrā režīma brīvlaiks
20.00 Panorāma
20.45 Aizmirstais. Seriāls
0.45 Baltkrievija attīstībā
1.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.05, 20.20 TV barometrs
8.10, 22.55 Uz priekšu, Gardemarī-
ni! Seriāls 13.40 Universitāte
15.55 Mf. Kustini pleznas -2
17.55 Ātrums. Seriāls
20.00 Pie dabas 20.25 KENO
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.00 Reportieris

18.55 Bez apvainošanos
20.20, 0.50 Karš ar laikapstākļiem
21.25, 5.30 Ātruma cilts
21.55, 5.00 Makšķerē ar Olti
23.20 Kamerūna
23.50 Autosporta programma 
0.20 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.25 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Kā svaiga vēsma
11.45 Okšķeris
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.15 Dīvainās dabas kaprīzes
23.15 Mf. Slepenā eja
1.50 Losandželosas policisti
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.05, 11.10 Ekstrasensu cīņas 
10.40 Betija Vaita un vecie ērmi
14.00 Radīti skatuvei
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.25 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Cietais tērauds

0.50 Kinomānija 1.25 Overtime TV
3.05 Medikopters 
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 1.05 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks? 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve 
22.10 Mf. Jackass 3D 0.05 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
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Šefs 18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs 1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.10 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.50 
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
15.55, 4.40 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Zobgaļa smaids

23.30 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Pirms tumsas iestāšanās
1.50 Zvaigžņu lietus
2.55 Mf. Sibīrijas Zemes pareģojums
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 1.05 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Bernards
7.04, 1.04 Laika prognoze
7.05 Dārgais raidījums
7.30, 13.30 Skatīties visiem!
8.10 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-Shop
10.20 Varenie noslēpumi 
апокалипсиса
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
0.40 112

RTR Krievija
5.00 Rīts Krievijā
9.05 Parazīti. Cīņa par ķermeni
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Meklējot pierādījumus
23.55 Aizmirstais vadonis. Alek-
sandrs Kerenskijs
0.50 Guarneri kvartets

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.40 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!

9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies! 17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Balss
22.10 Ēdiens, ceļš, rokenrols
23.00 Mf. Kā Džeks satika Džilu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.10 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Afēristi Diks un Džeina 
izklaidējas
22.25 Grūtas dienas vakars
23.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 0.00 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Mf Karā dosies tikai veči
11.25 Ir nu gan!
12.00, 17.50 Universitāte
14.45 Pārlādēšana
16.50, 0.05 Taxi
19.55, 22.00 Futbols 
21.45 KENO

11.35 Ideālais remonts
12.35, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Mf. Zobgaļa smaids. 
23.25 Vakars ar I.Urgantu
0.55 Politika
2.00 Mf. Bārene
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 0.50 Izmeklētāji 6.50 Bernards
7.04, 0.24 Laika prognoze
7.05 Dārgais raidījums
7.20, 10.20 Zobens. Seriāls

10.05 Top-Shop
19.40 Saviesīgas vakariņas
20.45 Apokalipses varenie noslēpumi
23.55 Ziņas 24 0.25 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Kanarisa izgāšanās
10.00, 13.00 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Meklējot pierādījumus
23.55 M. Žvaņecka koncerts

0.50 Guarneri kvartets

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.30 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies! 17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Zobgaļa smaids. Seriāls
22.10 Leģendas Live

22.50 Mf. Ceļā, lai iepazītu savu 
svētību

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.45 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.10 Radu būšana
16.35 Baltkrievijas Laiks

18.20, 23.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.40 Aktuāla intervija
23.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 0.00 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Kapeika kapeikā 9.45 Tūrists
10.35 Virtuozi
12.00 Augstāk par jumtu
12.35, 17.50, 20.35 Universitāte
14.50 Репортер
16.50 Taxi 19.55 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36 20.30 KENO
21.10, 23.45 Laiks futbolam
21.45, 0.10 Futbols
0.05 Gribu nokļūt televīzijā!!
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Reklāma un sludinājumi

“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.
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

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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

Izsakām visdziļāko pateicību 
tēvam Rostislavam, SIA “Krā-
slava D”, “IVI gāze”, “Debes-
smala”, “Lapkovskis un dēls”, 
bijušiem kolēģiem, radinie-
kiem, kaimiņiem, draugiem, 
paziņām, visiem cilvēkiem, 
kuri atbalstīja un bija kopā 
ar mums šajā smagajā brīdī, 
pavadot pēdējā gaitā mūsu 
dārgo vīru, tēvu Sergeju Na-
zarovu.

Piederīgie.

Pierimst soļi, klusē doma,  
Neskan mīļās mātes balss.  
Tikai klusa sāpe sirdī  
Ilgi vēl pēc viņas sauks.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Irai Tumanovai sakarā ar 
smago zaudējumu - māmi-
ņas aiziešanu mūžībā. 

Bijušie klasesbiedri 
(1982. izl. gads)

SIA “Vego Plus”
Plastikāta alumīnija logi, me-
tāla ārdurvis,iekštelpu durvis, 
moskītu tīkli logiem, garāžu 
vārti. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, tālr. 22402950.
Dagda, tālr.25992850.

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

Sadzīves tehnikai  
atlaides līdz 50%

Gāzes plīts sākot no 25 €
Tvaiku nosūcēji sākot no 39 €
LED televizori sākot no 99 €

Izpārdošana!!!

Krāslava, Tirgus iela 2.
Darba laiks no 10.00 līdz 18.00

Tālr. 65626636

SIA “IVI gāze”
Realizē ogļskābo gāzi un 

skābekli. Zemas cenas. Strā-
dājam bez brīvdienām. Piegā-
de. Tālr. 65625222, 29575471.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

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

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

•  Elastīgas cenas. Atlaides. 
•  Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

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.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

1-istabas labiekārtotu dzīvokli 
(3. stāvs). Tālr. 26740600;
“Ford Mondeo” - 2.0 D (2005., 
universāls, ādas salons, sēdek-
ļu apsilde, ekonomiska, labā 
stāvoklī, TA līdz 04.2015.). Tālr. 
28986202;
UAZ -452 ar hidraulisko lāpstu 
(motors un kārba no Mercedes 
2.3 D, pēc kapitālremonta), 4000 
€. Tālr. 29162663;
labas ziemas riepas 215x65x16 
C. Tālr. 29754697;
mazlietotu slaukšanas aparā-
tu “MILKLINE” un vienu kannu. 
Tālr. 28788273;
slaucamu aplecinātu kaziņu. 
Tālr. 28798196;
sivēnus. Tālr. 29129873;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
graudus (auzas). 29192131;
firma - malku. Tālr. 28611956, 
29410600;
aku riņķus (jauni). Piegāde. Tālr. 
28305991; 
īsus atgriezumus. T. 29226558.

zem i ar jeb kā du me žu (var da
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce
nas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
malkas cirsmas. Tālr. 29499451;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas ce-
nas, samaksa pie notāra. Va-
jadzības gadījumā izsniedzam 
avansu. Tālr. 29131196, wood-
holding@inbox.lv;
“VW Golf IV” - 1.9 TDi, “VW 
Passat B4, B5”- 1.9 TDi, “AUDI 
A6” - 1.9 TDi, “Audi A4” - 1.9 
TDi. Tālr. 28658540.

Auklīte meklē darbu (pieskatīšu 
Jūsu mazuli, lidlauka rajonā). 
Tālr. 26719354.
Augstkalnes apkaimē PAZUDIS 
kaķis (melns ar baltām ķepām un 
baltu kakliņu). Tālr. 28493886.
PAKU pārvadājumi uz Londonu 
(izbraukšana - 11. novembrī). 
Tālr. 29943959, 29790824.

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 

uzņem “B” kategorijas 
vadītāju kursos. 

Organizācijas sapulce - 13. 
 novembrī plkst. 15.00, Dagdā, 

Ezera 3. 
Tālr. 29427803, 29455509.

Krāslavas novada pensionā-
ru biedrība aicina Krāslavas 
un novada seniorus papildināt 
esošos pašdarbības kolektīvus:

•	 Latviešu vokālo ansambli 
“RETRO”, tālr. 26221891;

•	 Tautas deju kopu “SENČI” 
(sievietes un vīrieši), tālr. 
20237969;

•	 Eiropas deju kopu “MEŽRO-
ZĪTE”, tālr. 20237969;

•	 Poļu vokālo ansambli 
“STRUMEŅ”, tālr. 28846157;

•	 Krievu vokālo ansambli 
“IVUŠKA”, tālr. 26221891;

•	 Baltkrievu vokālo ansambli 
“KUTOK”, tālr. 28256127;

•	 Vīru vokālo ansambli, tālr. 
29102852.

Gaidām zvanus līdz 2014. 
gada 20. novembrim.

Metālapstrādes uzņēmums 
aicina pastāvīgā darbā metinā-
tājus (6 €/ stundā) un pavārus 
(4 €/ stundā). Tālr. 25367373.

Šis ir īpašs gads - šovasar ap-
ritēja 10 gadi kopš Latvijas pievie-
nošanās Eiropas Savienībai un tie-
ši 5 gadi kopš Krāslavas novadam 
pievienojās 10 apkārtējie pagasti.

Pēdējo gadu laikā novada in-
frastruktūras un sabiedrisko pakal-
pojumu attīstībā ieguldīti ievēroja-
mi Eiropas, valsts un pašvaldības 
līdzekļi, uzņēmēji radījuši jaunas 
darba vietas, statistika liecina par 
dzīves līmeņa augšupeju. Vai veik-
tie ieguldījumi ietekmē arī Jūsu 
ikdienu? Kā mainījusies Krāslava 
un novads pēdējo gadu laikā? Kā 
jūtamies šobrīd, kādi gribam būt 
nākotnē?

Krāslavas novada dome aici-
na Jūs novērtēt paveikto Krāslavas 
novadā pēdējo gadu laikā, līdz 17. 
novembrim, atbildot uz šīs aptau-
jas jautājumiem (komentēt iespē-
jams arī krieviski). Aptauja atroda-
ma mājas lapā www.kraslava.lv. 

Aptauja ir anonīma, atbildes 
izmantosim un publicēsim Krā-
slavas novada mājas lapā (http://
kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/) 
apkopotā veidā. 

Sadarbojoties Jūs sniegsiet 
savu ieguldījumu novada Attīstības 
programmas 2015. - 2018. aktuali-
zēšanā un turpmākā mūsu nova-
da izaugsmē.

Vai Krāslava jau gatava? 
Krāslavas novada dome aicina iedzīvotājus novērtēt pē-
dējos piecos gados īstenoto attīstības politiku Krāslavas 
novadā.

Šogad Grāveros tika veikta 
plānotā brāļu kapu restaurācija, 
pirmā kopš to atklāšanas dienas. 
Daugavpils firmas „LUKSGRAN” 
darbinieki aplika ar granīta plāks-
nēm postamentu zem pieminekļa 
ar tajā norādītajiem uzvārdiem, 
iniciāļiem un bojāgājušo karavīru 
dienesta pakāpēm, ir restaurēti 
visi uzraksti, kuri pašlaik ir labi re-
dzami. Dagdas SIA „VTV 14” pil-
nībā atjaunoja teritorijas segumu, 
uzklājot bruģakmeni. 

Nesen, 2.oktobrī, Grāveru 
ciemā tika organizēts nozīmīgs 
pasākums, kuru mēs ar nepacie-
tību gaidījām. Šajā dienā notika 
bojāgājušo karavīru atjaunoto 
kapu pieņemšana, ko ar savu 
klātbūtni pagodinājis Krievijas 
Federācijas ģenerālais konsuls 
Daugavpilī Oļegs Ribakovs. Pa-
sākumā piedalījās Grāveru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Aina 
Buiniča, ciema iedzīvotāji, vie-
si, kā arī Grāveru pamatskolas 
skolēni un pedagogi. Konsulāta 
vadītājs nolika vainagu pie pie-
minekļa, kur atrodas kritušo kara-
vīru apbedījuma vietas. Grāveru 
pareizticīgo baznīcas pārzinis 
Viktors Mjaliks vadīja litiju bojā-
gājušo karavīru piemiņai. 

Savā runā KF konsuls O. 
Ribakovs atgādināja, ka mūsdie-
nās dzīvojošo cilvēku un nākamo 
paaudžu pārstāvju svēts pie-
nākums - saglabāt piemiņu par 
karu un uzvarētājiem. Īpaši aktu-
āli skanēja Grāveru pamatskolas 
vēstures skolotāja, maģistra un 
novadpētnieka Igora Platonova 
vārdi par to, ka turpinās nezinā-
mo apbedījumu vietu meklēšana, 
tiek apzināti šī titāniskā darba 
rezultāti, un līdz ar to bojāgājušo 
karavīru piemiņas vietu, kurās at-
spoguļoti viņu vārdi, kļūst arvien 
vairāk. Ļoti ceram, ka visas mūsu 
ieceres tiks īstenotas, un no visas 
sirds sakām paldies Krievijas Fe-
derācijai, kura palīdzēja realizēt 
šo svarīgo projektu. Plānots arī 
turpmāk attīstīt šo auglīgo sadar-
bību. 

Izsakām lielu pateicību Grā-
veru pagasta vadībai, kas no-
drošināja visus nepieciešamos 
restaurācijas priekšdarbus. Kā 
uzsvēra pagasta pārvaldes va-
dītāja A. Buiniča, nākamajā pa-
vasarī brāļu kapos tiks iesākti 
teritorijas labiekārtošanas dar-
bi. Paredzēts, ka viss tiks darīts 
pašu rokām, saviem spēkiem. 

Irina ROMANOVA

Un atkal par piemiņu

AM aicina nēsāt 
sarkanbaltsarkanu 

lentīti
Lāčplēša dienu gaidot, Aizsar-

dzības ministrija aicina ikvienu Lat-
vijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba 
sarkanbaltsarkano lentīti, kas norā-
da uz 1919. gada 11. novembri, kad 
tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Ber-
monta karaspēku.

Tos iedzīvotājus, kuriem vēl nav 
sarkanbaltsarkanās lentītes, aicinām 
piedalīties lentīšu locīšanas pasāku-
mos Rīgā un reģionos, lai salocītu 
sarkanbaltsarkano lentīti sev, savai 
ģimenei un tuvajiem cilvēkiem.  

Latvijas Kara muzejā sarkan-
baltsarkano lentīšu locīšanas pasā-
kumi notiks 7. un 10.novembrī no 
plkst.17, savukārt 8. un 9.novembrī 
no plkst.12. 11. novembrī sarkan-
baltsarkanās lentītes tiks dalītas 
Lāčplēša dienas pasākumos. Aiz-
sardzības ministrija un Nacionālie 
bruņotie spēki šogad sagādājuši 15 
kilometrus sarkanbaltsarkano lentī-
šu, kas tiks salocīti Rīgā un reģionos.

Aizsardzības ministrijas apkopotā 
informācija par sarkanbaltsarkano len-
tīšu locīšanas pasākumiem liecina, ka 
aizsardzības nozares organizētajos sar-
kanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasā-
kumos laikā no 2010. līdz 2013.gadam 
salocīts ap 27 kilometru lentīšu.

Mēs jau vairākkārt rakstījām par to, ka Grāveru pagastā 
īpaša uzmanība vienmēr tiek pievērsta Lielā Tēvijas kara 
laikā kritušo ciema un apkārtējo teritoriju iedzīvotāju pie-
miņai. 


	Ezerzeme_lat-001gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-002gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-003gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-004gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-005gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-006gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-007gray_2014-11-04
	Ezerzeme_lat-008gray_2014-11-04

