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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Indra cauri laikmetiem 

Latvijas dzimšanas dienas 
priekšvakarā Indra nosvinēja 
gan valsts svētkus, gan sava 
ciemata 75 gadu jubileju. Svēt-
ku pasākums noritēja ļaužu 
pilnajā Indras tautas namā un 
tajā piedalījās ne tikai pagasta 
pārvaldes vadītāja Ērika Gabru-
sāne, viņas kolēģi no Skaistas 
un Kaplavas, bet arī Krāslavas 
novada domes izpilddirektors 
Jānis Geiba.

Indru un Latviju tovakar gribēja 
sveikt daudzi, pasākumā pirmajiem 
vārds tika dots otrklasniekiem – vi-
deomateriāls, kurā bērni sveic Indru, 
tika demonstrēts uz zāles sienas, un 
to uzmanīgi vēroja katrs iedzīvotājs. 
Bērnu sveicieni izskanēja dziļi aiz-
kustinoši, ik pa brīdim zālē atskanēja 
aplausi. 

Turpinājums 3.lpp.

Skrien gadi prom, Tev dodot gadu skaitu.
Ir tajos dzīvots, dejots, trakots, smiets.
Šiem gadiem netici un sevi stipru jūti
Vēl jāveic viss, kas dzīves kausā liets.

Sirsnīgi sveicam
60 gadu jubilejā

Ludmilu Kuķeli!
Lai stipra veselība, dzīvesspars 

un saticība it visā!
K. Andžāne, V. Doniks, S. Lāce, 

L. Petrova, L. Ručevska  un 
Pudniku ģimene

• Amerikas Savienoto Valstu (ASV) 
karavīri 2015. gadā paliks Polijā un 
Baltijas valstīs, lai atturētu Krieviju 
no agresijas, paziņojis ASV armi-
jas Eiropā komandieris ģenerālleit-
nants Bens Hodžs, kurš ieradies 
vizītē Lietuvā.

• Ārvalstu iedzīvotāji šogad līdz no-
vembrim adoptējuši 160 Latvijas 
bērnus, kas ir par 51 bērnu vairāk 
nekā 2013. gadā šajā laikā. Lat-
vijas iedzīvotāju adoptēto bērnu 
skaits, salīdzinot ar 2012. gadu, 
praktiski nav mainījies. Šā gada 
desmit mēnešos viņi adoptējuši 96 
bērnus, kas ir tikai par vienu bērnu 
vairāk nekā pērn šajā laikā.

• Cīņā par papildu fi nansējumu Kul-
tūras ministrija ieguvusi naudu bi-
jušās Latvijas PSR Valsts drošības 
komitejas jeb Stūra mājas pirmā un 
pagrabstāva atvēršanai nākamajā 
gadā.

• Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta Rīgas reģiona pār-
valdes Dienesta nodaļas vecākais 
inspektors Juris Blūzmanis, kurš 
pirms gada strādāja veikala “Maxi-
ma” sagruvušajā ēkā, Latvijas Te-
levīzijas tiešraidē veltīja skaistu 
dzejoli tiem kolēģiem, kas zaudēja 

dzīvību, glābjot nelaimē no-
nākušos.

• Brīdī, kad persona gada ietvaros 
jau ir nopelnījusi vismaz 46400 
eiro, tai vairs nav jāmaksā so-
ciālais nodoklis. Valdība gribējusi 
no šīm atlaidēm atteikties, tomēr 
palikusi pie bagātākajiem labvēlī-
gās nodokļu politikas, kas būtībā 
attiecas uz tiem strādājošajiem, 
kuri mēnesī nopelna virs četriem 
tūkstošiem eiro. Latvijā tādu ir vai-
rāk kā 4770. Tā dēļ šogad valsts 
budžets nesaņem 33 miljonus 
eiro.

• Lai Latvijas Darba devēju konfede-
rācija varētu profesionāli, kompe-
tenti un atbildīgi izvērtēt izstrādāto 
valsts budžetu 2015. gadam, kā 
arī jebkuru citu dokumentu, nepie-
ciešams, lai mēs ar to varētu ie-
pazīties pilnā apjomā, taču šādas 
iespējas mums vēl arvien nav bijis, 
atzinis LDDK prezidents Vitālijs 
Gavrilovs.

• Patlaban nav iespējams progno-
zēt, cik līdzekļu vēl izdosies atgūt 
likvidējamās AS “Latvijas Krājban-
ka” administratoram. Līdz šim ad-
ministrators Noguldījumu garantiju 
fondam pārskaitījis 223 miljonus 

eiro. Labā ziņa ir tā, ka valsts pa-
rāds - nauda, ko valsts aizdeva 
Noguldījumu garantiju fondam, - ir 
atgūts un atmaksāts.

• Eiropas Savienībai (ES) ir jāsniedz 
Ukrainai gan fi nansiāli ekonomis-
kā, gan militāra palīdzība, uzskata 
Lietuvas prezidente Daļa Grībaus-
kaite. Palīdzībai ir jābūt gan eko-
nomiskai un fi nansiālai, gan arī 
citādai.

• Portāla «Goeuro.com» izveidota-
jā apdraudēto Eiropas valodu sa-
rakstā lībiešu (līvu) valoda atzīta 
par pašu apdraudētāko. «Goeuro.
com», sadarbojies ar UNESCO 
Pasaules apdraudēto valstu atlan-
ta autoru Kristoferu Mosliju, izvei-
dojis sarakstu ar 24 valodām, ku-
ras uzskatāmas par ļoti vai kritiski 
apdraudētām.

• Vien 0,004% no pasaules pieau-
gušajiem iedzīvotājiem aktīvos 
kontrolē gandrīz 30 triljonus dolāru 
jeb 13% no pasaules kopējā ba-
gātības apjoma, liecina ceturtdien 
publiskotais izpētes kompānijas 
”Wealth-X” un Šveices bankas 
UBS veiktais pētījums.

Latvijā un pasaulē

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā
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Latvijas Izglītības un zi-
nātnes darbinieku arodbiedrī-
ba (LIZDA) ar Ingrīdu Mikiško 
priekšgalā vairs nav noskaņota 
kompromisiem ar valdību. Si-
tuāciju saasināja 3 milj. eiro, ko 
valdība ir nolēmusi piešķirt, lai 
palielinātu katra skolotāja dar-
ba algu par vienu 1 eiro. Arod-
biedrība brīdina, ja valdība līdz 
10. decembrim neatradīs pa-
pildus līdzekļus skolotāju algu 
palielināšanai no 1. janvāra par 
10 %, tad jau 11. decembrī pie 
Saeimas nama notiks masveida 
pikets. Tālāk var sekot brīdinošs 
un kopīgs skolotāju streiks. 

Arodbiedrība uzskata, ka 
nav iespējas piekāpties pat 
pēc premjerministres Laimdo-
tas Straujumas paziņojuma, ka 
prasītos 36 milj. eiro vienkārši 
nav, kur dabūt. Papildlīdzekļi var 
rasties, tikai pārveidojot visu iz-

glītības sistēmu. Esošā sistēma 
ir paradoksāla: mūsu valstī uz 
vienu skolēnu tiek tērēts vairāk 
nekā vidēji Eiropā, bet skolotāju 
algas ir vienas no zemākajām. 
Premjerministres viedoklim pie-
krīt arī jaunā Izglītības un zināt-
nes ministre Mārīte Seile. 

Taču rodas iespaids, ka 
mūsu pedagogi jau ir “atēdušies” 
reformas. Pēdējo gadu laikā kādi 
tik veidi netika piemēroti viņu algu 
aprēķināšanai. Bet būtība ir tajā, 
ka alga vienalga paliek niecīga, 
nepiemērota šī darba specifikai 
un tām prasībām, kas tiek prasī-
tas no šīs profesijas pārstāvjiem. 
Pēc visa spriežot, skolotāji netic 
jaunajiem piedāvājumiem: esošā 
modeļa “nauda seko skolēnam” 
pilnveidošanai vai visu skolotāju 
pāreju uz pilnu slodzi. 

Kāds noskaņojums ir mūsu 
novada pedagogiem? – interesē-

jās “Ezerzeme” pie izglītības un 
kultūras nodaļas vadītājas Lidijas 
Miglānes (attēlā). “Noskaņojums 
ir pretrunīgs, jo te ir grūti nonākt 
pie viennozīmīga lēmuma”- viņa 
atzīstas. Pēc Lidijas teiktā, vārds 
“streiks” principiāli skolotājam 
skan nepierasti. Te ir tīri ētiski 
aspekti: kāpēc par ķīlniekiem jā-
padara bērni un viņu vecāki? Bet 
no otras puses – cik ilgi skolotājs 
var būt par valsts nepārdomātas 
ekonomiskās politikas ķīlnieku? 
Pagaidām mēs tikai runājam par 
to, ka skolotāja profesija zaudē 
savu prestižu zemā atalgojuma 
dēļ, bet drīz reāli saskarsimies ar 
dabaszinību, fizikas un matemāti-
kas skolotāju trūkumu. “Es nedo-
māju, ka mūsu novada skolotāji 
rausies nokļūt streikotāju rindās, 
kaut arī situācija lauku skolās ir 
vēl sarežģītāka. Esmu ne reizi 
vien teikusi, ka mūsu skolotājiem 
nav izvēles. Šajā ziņā viņiem var 
tikai just līdzi. Skolotāji taču veido 
ģimenes un iekārto dzīvi tur, kur 
dzīvo. Kur lai dodas, piemēram, 
skolotājs, kam tuvojas pensijas 
gadi?” saka Lidija. 

L. Miglāne atzīmē, ka nelolo 
ilūzijas, kas saistītas ar valdības 
iebiedēšanu. Nu, netiks atrasta 
nauda, kas tālāk? Rīkot bezter-
miņa streiku? Vismaz labi ir tas, 
ka pirmo reizi pēdējo gadu laikā 
valdība nemelo un nebaro pe-
dagogus ar solījumiem. Varbūt ir 
vērts nemaldīties minējumos, bet 
uzklausīt Izglītības un zinātnes 
ministrijas speciālistu piedāvāju-
mus saistībā ar turpmāku peda-
gogu algu aprēķināšanu? Lidija 
saka, ka saistībā ar šo jautājumu 
uz Krāslavu ir uzaicināts IZM Iz-
glītības departamenta pārstāvis. 
Tikšanās notiks decembra pirma-
jos datumos. Uz to tiks aicināti arī 
kolēģi no blakus novadiem.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Lidija Miglāne: “Valdība vairs nemelo…”

Latvijas lauku konsultāciju 
un pakalpojuma centra Krāsla-
vas filiāles vadītājs Ivars Geiba 
neslēpj, ka ES Latvijas piena 
ražotājiem, kuri cietuši no Krie-
vijas embargo, piešķirto kom-
pensāciju apjoms lika vilties. Arī 
Latgales piensaimnieki rēķinājās 
ar Briseles palīdzību, bet apso-
līto 20 miljonu eiro vietā Latvijai 
piešķirti tikai 7.7 milj. eiro. Pēc 
Eiropas amatpersonu lēmuma 
lietuvieši saņems 14.1 milj. eiro, 
bet igauņi — 6.9 milj. eiro.  Pa-
līdzības apmēri, kā norāda Ei-
rokomisija, aprēķināti pamatojo-
ties uz izpildītajām piena kvotām 
2013. - 2014. gadā.

Piešķirtās kompensācijas 
apmēru esošajā situācijā Latvi-
jas piensaimnieki novērtējuši kā 
žēlastības dāvanu, jo ikmēneša 
izdevumi, kas rodas mūsu piena 
nozarē sasniedz 8-9 milj. eiro. 
Ražotājiem nākas pienu tirgot 
par cenu, kas ir zemāka par pa-
šizmaksu. Turklāt jāuzmanās no 
sodiem, ko var piemērot par pār-
sniegtām piena kvotām. Izmak-
sas palielina arī elektroenerģijas 
sadārdzināšanās. Jau tāpat Lat-
vijā vidējā piena iepirkuma cena 
bija zemāka nekā Eiropā. Ja līdz 
Krievijas sankciju ieviešanai tā 
bija 295, 89 eiro par tonnu, tad 
oktobrī cena kritās līdz 220 eiro. 
Daudzas saimniecības ir spies-
tas samazināt govju skaitu, bet 
pagaidām “turas virs ūdens”, 
pateicoties valsts atbalstam. 

Augusta beigās 
valdība piešķī-
ras 6 milj. eiro 
ciltsdarba at-
balstam piena 
šķirņu ganām-
pulkos, bet 3. 
novembrī papil-
dus 7.9 milj. eiro 
kompensācijām 
piena pārstrā-
des uzņēmē-
jiem un ražotā-
jiem zaudējumu 
segšanai. Ivars 
Geiba uzsver, 
ka zemniekiem 
kompensācijas 
izmaksā, ņemot vērā visus fak-
torus, kas ietekmē piena ražoša-
nas apjomu. 

Zaudējot cerības, ka palī-
dzība no ES tiks piešķirta līdz 
šī gada beigām, piensaimnieki 
vērsās pēc palīdzības mūsu val-
dībā, arī pie prezidenta Andra 
Bērziņa. Viņi pat draudēja kopā 
ar Lietuvas fermeriem rīkot pro-
testa akcijas Briselē. Lai piena 
nozarē nepieļautu neizbēgamas 
sekas, Latvijas ražotāji lūdz ES 
ikmēneša kompensāciju 67 eiro 
apmērā par katru slaucamu govi. 

Premjerministre Laimdota 
Straujuma arī neslēpj vilšanos 
Briseles lēmumā, bet viņa ie-
saka ražotājiem aktīvāk meklēt 
savas produkcijas noieta tirgus. 
Ķīnas tirgus Latvijas piensaim-
niekiem, spriežot pēc visa, ne-

tiks ātri atvērts. Zemkopības mi-
nistrijā cerēja, ka jau septembrī 
Ķīnas speciālisti sāks Latvijas 
piena produktu sertifikāciju, bet 
pagaidām nekas nenotiek. Ja tic 
presei, tad Ķīnas tirgū ir spējuši 
ienākt Latvijas šprotes, balzams, 
saldētas mellenes un kosmētika. 

Latvijas piena ražotāju aso-
ciācija ir noskaņota izlēmīgi un 
vēlas panākt no Eiropas Savie-
nības kompensāciju izmaksu 
palielināšanu. Cik ilgi var samie-
rināties ar tādu ES attieksmi pret 
mums? Kad ir jāizpilda kādas ES 
direktīvas, tad mūs uzskata par 
pilnvērtīgiem savienības locek-
ļiem, bet kad mums nepiecieša-
ma palīdzība — ES tiek cauri ar 
žēlastības dāvanām. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Mūsu piensaimnieki no ES gaida palīdzību, 
nevis žēlastības dāvanas

Ineses Galantes jauno talantu konkursa laureātu uzstāšanās.
Alekseja GONČAROVA foto

Prezidenta dāvana Krāslavai

Rihards Rauza (marimba)

 Taise - Ticiana Geitus - Eitvina 
(vijole)

Maksims Taņičevs  (klavieres)

Koncerts, veltīts Latvijas Republikas 96. gadadienai

“Ezerzemē” vērsās sievie-
te, dzīvojoša netālu no redakci-
jas, Lāčplēša ielā. Viņa atzinās, 
ka jau sen gribējusi ar mums 
pārspriest šo problēmu. Tiesa, 
temats nav jauns, signālus par 
šādas problēmas esamību no 
krāslaviešiem esam saņēmuši 
vairākkārt. 

“Automašīnu rēkšana nak-
tīs, sevišķi brīvdienās, Lāčplē-
ša ielu satricina jau vairākus 
gadus. Ir sajūta, ka kontrolēt 
situāciju naksnīgajā Krāslavā 

nav kam. To izmanto jaunieši, 
traucoties ar automašīnām ne-
normālā ātrumā. Nakts brašie 
braucēji jau ir sabraukuši visus 
apkārtnē esošos kaķus. Arī es 
pati esmu redzējusi, kā nabaga 
dzīvnieks izskrien uz ceļa, bet 
autovadītājs pat nesamazina 
ātrumu… Vai tiešām nav nekā-
das kontroles pār naksnīgajiem 
autobraucējiem vismaz pilsētas 
centrā?” jautā sieviete.

Valentīna SIRICA

Vai ir kontrole pār nakts 
 brašajiem autobraucējiem? 

Latgales ziņas

Atbalsts uzņēmējiem
Šā gada 2. decembrī Dau-

gavpilī notiks Ekonomikas mi-
nistrijas organizētais forums „At-
balsts uzņēmējiem”. Pasākumā 
komersanti tiks informēti par šo-
brīd pieejamo valsts atbalstu uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai un at-
tīstībai, kā arī par plānotajām ES 
fondu programmām 2014. - 2020. 
gada plānošanas periodā.

Forumā piedalīsies lekto-
ri no Ekonomikas ministrijas, 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, Latvijas Attīstības fi-
nanšu institūcijas Altum, Latvijas 
Garantiju aģentūras, Nodarbi-
nātības valsts aģentūras, Lauku 
atbalsta dienesta un Centrālās 
Finanšu un līgumu aģentūras. 
Forums notiks šā gada Daugav-
pilī, Kr. Valdemāra iela 1 (pilsētas 
domē). Sākuma pl. 10:00. Dalība 
pasākumā - bezmaksas. Foruma 
dienas kārtība publicēta Eko-
nomikas ministrijas mājas lapā. 
Dalībai forumā jāpieteicas līdz šā 
gada 28. novembrim plkst. 15:00, 
tiešsaistē aizpildot pieteikuma 
anketu. Papildu informācija: uz-
nemejuforums@em.gov.lv, tālr.: 
67013240).

Rēzeknes slimnīcas 
Patoloģijas nodaļa – 

 renovētajās telpās
28. oktobrī tika atklāta ERAF 

līdzfinansēta projekta ietvaros re-

novētā slimnīcas Patoloģijas no-
daļa.  Pēc renovētās Patoloģijas 
nodaļas atvēršanas pilsētā būs 
pieejami ne tikai pacientu mor-
foloģiskās un citoloģiskās diag-
nostikas, operāciju un biopsijas 
materiālu izmeklēšanas pakalpo-
jumi, bet arī atvadu zāles izman-
tošanas pakalpojumi.

Lasītprasmes veicināšana 
Eiropā un Latvijā

Konference ar šādu no-
saukumu notiks 28. novembrī 
Preiļos. Latgales reģiona konfe-
renci “Lasītprasmes veicināšana 
Eiropā un Latvijā”, organizē Prei-
ļu Galvenā bibliotēka un Bērnu 
literatūras nodaļa sadarbībā ar 
EDIC Austrumlatgalē. Pasāku-
mā aicināti piedalīties Latgales 
publisko un skolu bibliotēku dar-
binieki.

Triju Zvaigžņu ordenis 
DU rektoram 

Katru gadu Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā, 
18.novembrī notiek Triju Zvaig-
žņu ordeņa, Viestura ordeņa un 
Atzinības krusta pasniegšanas 
svinīgā ceremonija. Šogad ar Tri-
ju Zvaigžņu ordeņa zeltītu goda 
zīmi  valsts prezidents Andris 
Bērziņš  pasniedza Daugavpils 
Universitātes rektoram akadēmi-
ķim Arvīdam Barševskim.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Kurš vairāk, kurš mazāk 

satraucies, vienam sveiciens 
sanāca garāks, otram īsāks, bet 
katrs centās tajā ielikt daļiņu sa-
vas sirsniņas. Indra, Indras pa-

gasts pamatā ir krieviski runājošs 
ciemats, bet gandrīz visi mazie 
bērni centās runāt latviski, un 
tas šo videomateriālu darīja vēl 
spilgtāku un skaistāku sevišķi 
brīžos, kad bija acīmredzams, ka 
bērnam pietrūkst vārdu bagāžas, 
lai izpaustu savu mīlestību pret 
dzimteni, bet viņš neapjūk, kon-
centrē domas un pasaka visu, ko 
vēlējies.

“Indars nākotne ir mūsu ro-
kās, saglabājiet nākamajām pa-
audzēm mūsu Indru, mūsu Lat-
viju, mūsu dzimteni,” klātesošos 
aicināja tautas nama vadītāja 
Anžela Kuzminska. 

Bet kā parādīt Indru, tās 
skaistumu, pievilcīgumu, neatkār-
tojamību, kā paradīt visa pagasta 
ļaudis un viņu prasmes? Indrā 
izdomāja kā! Uz skatuves izne-
sa lielu grozu ar noslēpumainiem 
labumiem, kas izrādījās plāksnes 
ar ciemu nosaukumiem. Bērni 

vienu pēc otras tās cēla laukā no 
groza un izdalīja iedzīvotājiem 
zālē. Kamēr darba grupa izdalīja 
šīs plāksnes, uz skatuves sienas 
tika demonstrētas fotogrāfijas “In-
dras pagasta ciemi”, bet pa viduci 

tautas nama vadītāja 
Anžela Kuzminska 
paspēja īsi raksturot 
katru apdzīvoto vietu. 
Neliels ieskats tajā.

Indra. Gribu sla-
vināt savu dzimteni, 
mūsu Indru – ziedo-
šu un daudzpusīgu 
un nav brīnišķīgākas 
dāvanas par to! Lai 
arī paies tūkstošga-
des, bet mūsu Indra 
dzīvots un nenove-
cos! Mēs dziedam tai 
slavas dziesmas, un 
mūsu mazbērni tās arī 
dziedās!”

Peļši. Tā ir In-
dras HES, kas strā-
dāja kopš 50 gadiem. 
1958. gadā stipros 
plūdos sagruva aiz-

sprosts un HES pārtrauca pastā-
vēt. 

Vaicuļeva. Kaut kad — panu 
muiža un parks, vēlāk Kaļiņina 
vārdā nosauktā kolhoza kanto-
ris, bet tagad šeit dzīvo un strādā 
lielākās zemnieku saimniecības 
Indras pagastā: „Vaicuļevas”, 
„Alas”, „Vaicuļevas avots”. 

Un tā par katru, kopā par 34 
ciemiem! Katram sava vēsture, 
sava odziņa, sava slava. Te pat 
svešinieki saprata, cik daudzpu-
sīga un daudzveidīga ir Indra, tās 
ciemi un ļaudis. Jāsaka, video-
demonstrācijas bagātīgi papildi-
nāja visu pasākumu, piemēram, 
videosveicienam pievienojās ap-
sveikums dejas veidā. Indra māk 
pārsteigt. Šķiet, neviens pat ne-
pamanīja, kurā brīdī zālē ienāca 
meitenes un zēni ar milzīgu sar-
kanbaltsarkano karogu rokās un 
taisnā ceļā kāpa uz skatuves, kur 
sarīkoja veselu izrādi!

Kad mazie jautā, lielie atbild. 
Klāt arī satraucošs brīdis Ērikai 
Gabrusānei, jo viņai jautājumu 
varētu būt ļoti, ļoti daudz. Taču 
pats galvenais — kā jūtaties In-
dras dzimšanas dienā?

Ērika Gabrusāne: “Satrauk-
ti, ļoti satraukti, bet man ir liels 
prieks, ka esat šeit visi ar sirdi un 
dvēseli par Indru! Paldies par to!” 

Lielais ziedu pušķis no Ēri-
kas rokām tika nodots bērniem, 
kuri tālāk viņas roku siltumu sa-
turošās rozes izdalīja zālē sēdo-
šajiem Indras pagasta ļaudīm. 
Kur vēl būsiet redzējuši tik dziļi 
simbolisku un saviļņojošu žestu? 
Laikam jau tikai Indrā – rožu cie-
mā. Starp citu, tas nav viss...

Ērika Gabrusāne: “Sveicu 
visus valsts svētkos, dzīvojat tik 
ilgi, cik ilgi dzīvo mūsu valsts un 
vēl ilgāk! Esam sarūpējuši dā-
vanu arī Indrai jubilejā – tieši 75 
rožu stādus, kas tiks iestādītas 4. 
maijā.”

Tovakar vairāki indrieši sa-
ņēma arī pagasta pārvaldes At-
zinības rakstus par savu devumu 
ciemata un pagasta izaugsmē, 
tie ir: Zalboviču ģimene, Karavac-
ku ģimene, Ignatoviču ģimene, 
Petķeviču ģimene, Birka ģimene, 
Nikolaja un Regīnas Urbanoviču 
ģimene, Valentīna Bārtule, Jā-
zeps Pogomirskis, Inga Jākobso-
ne, Ilona Bunto, Ļubova Lobza un 
Leonīds Šadurskis. 

Klātesošos uzrunāja nova-
da domes pārstāvis Jānis Geiba, 
kurš uzslavēja indriešus par pa-
nākumiem un izteica vēlējumus: 
“Pilnus apcirkņus graudu, pilnas 
kabatas naudas, labklājību ģime-
nēs, mīlestību un veiksmi! Pal-
dies par viesmīlību!” 

Krāslavas novada domes At-
zinības rakstus saņēma Česlava 
Grizāne un Ēvalds Emīls Pan-
tevičs. Savukārt novada domes 
dāvinājums Indras 75 gadu jubi-
lejā bija paliela glezna. Kā saka 
— kamēr mākslinieks dzīvs, viņa 
darbs nav ārprātīgi dārgs, bet ar 

gadiem tā glezna varbūt maksās 
miljonus! Vismaz ar tādu novēlē-
jumu tā tika pasniegta. Noteikti 
pietiks naudas to vēlējumu izpil-
dei, kurus izteica jaunieši no lielā 
ekrāna, paužot savas domas par 
Indru un kādu viņi redz tās nākot-
ni. Vislielāko sajūsmu zālē izrai-
sīja kāda puikas apgalvojums, ka 
pēc gadiem Indrā gribētu redzēt 
akvaparku! 

Indras ļaudis un pārvaldes 
vadītāju sveica arī viņas kolēģi 
no Skaistas pagasta (Gundega 

Grišāne) un Kaplavas pagasta 
(Andris Uzuls).

Anžela Kuzminska zāles 
priekšā aicināja tos cilvēkus, 
kuri dzimuši vienā gadā ar Indru, 
kopā spēra pirmos soļus, auga 
un attīstījās. Tādu bija 14, zāle 
katru sagaidīja ar ilgi nerimsto-
šiem aplausiem. 

Vēlreiz tika pie vārda Ērika 
Gabrusāne: “Mums šodien ir divi 
jubilāri, kuriem novembrī aprit 75 
gadi — Proskovja Lebedeva un 
Edīte Kurjagina!” Abas sievietes 
bija zālē, abas tika apdāvinātas 
un suminātas.

Šķita, ka svētkiem nebūs 
gala. Lai cik lieli ir prieki un gari 
svētki, tie reiz beidzas un atkal 
sākas sūrā darba diena. Par jubi-
lejas pasākuma tuvo noslēgumu 
lika nojaust milzīgā torte ar 75 
sveču liesmiņām, kuru zālē uz-
manīgi ienesa divi stalti puiši. To 
nekavējoties riņķī ieskāva bērni 
un spēcīgi pūšot kopā ar pagasta 
pārvaldes vadītāju Ēriku Gabru-
sāni nodzēsa visas sveču liesmi-
ņas. Uz skatuves jau sapulcējās 
visi kolektīvi, kuri tovakar priecēja 
ļaudis, un viņus apbēra salūta 
konfekšpapīri. 

Juris ROGA, autora foto

Indra cauri laikmetiem 
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Centrā ir divas darbinieces 
— vadītāja Inga Soloha un tū-
risma konsultante Oksana Rut-
ka, kurām nav laika garlaikoties.  
Šoreiz ciemos ierados iepriekš 
nepieteicis savu vizīti, un dabūju 
gaidīt rindā, līdz centra vadītāja 
varēja veltīt laiku žurnālistam. 

— Nav šaubu, ka vasarā 
tūristiem novadā ir ko apskatīt. 
Bet uz ko tūristi var cerēt zie-

mas sezonā? Cik plašs ir pie-
dāvājums?

— Piedāvājums ziemas se-
zonā pie mums ir krietni mazāks 
nekā vasarā, bet tas ir. Pirmais, 
kas nāk prātā, ir atpūtas bāze 
“Obiteļa”, kur tūristiem piedāvā 
zem klajas debess izveidotu le-
dus laukumu, kas paredzēts gan 
slidošanai, gan hokeja spēlēša-
nai. Stadions piemērots profesio-
nāliem treniņiem, var sportot gan 
vasarā, gan ziemā. Ir pieejama 
inventāra noma. 

Dagdas tūrisma informācijas 
centrs nesen realizēja projektu 
un šeit tika izveidots aktīvā tū-
risma punkts, kas paver iespēju 
apmeklētājiem piedalīties dažā-
dās aktīvā tūrisma rīkotajās akti-
vitātēs, iznomāt divriteni un ķiveri, 
nūjošanas nūjas, distanču slēpes 
ar slēpju zābakiem. Protams, cil-
vēkam jābūt pilngadīgam, un ir 
nepieciešama pases kopija, lai 
šo piedāvājumu izmantotu. Jau-
nākiem arī ir iespēja saņemt slē-
pes nomā, ja līdzi ir pieaugušais. 
Kopā mums ir desmit velosipēdi 
ar ķiverēm, desmit pāri nūjošanas 
nūju, desmit pāri slēpju ar dažāda 
izmēra slēpju zābakiem.  Slēpju 
nūju pagaidām nav, bet uz sezo-
nas sākumu ceram tās saņemt. 

Vēl mūspusē tūristiem pie-
ejams piedāvājums ir zemledus 
makšķerēšana uz ezeriem. Var 
piedalīties pagastu pārvalžu rīko-
tajās sacensībās vai izmantot to, 
ka katra saimnieka tūrisma mītne 
atrodas pie ezera — var braukt 
atpūsties un makšķerēt. Mūspusē 
tūrisma jomā strādājošie uzņēmēji 
nepiedāvā ne ziemas motociklus, 
ne ar pacēlājiem aprīkotas kalnu 
nobrauciena trases. Diemžēl. 

— Vai tiešām visas tūrisma 
mītnes pie ezeriem strādā arī 
ziemā? Nerodas situācijas, ka 
vasarā man iepatikās, atbrau-
cu ziemā, bet viesu namiņš ir 
slēgts?

— Patiesi, daļa viesu māju 
ziemā nestrādā, īpašnieki tās ne-
apkurina, atslēdz komunikācijas, 
lai neaizsalst ūdensvads un kana-
lizācija. Vienmēr jāpainteresējas, 
vai konkrētā viesu māja uzņem 
tūristus arī ziemā. Šo informāciju 
var noskaidrot pie mums vai arī 
tieši sazinoties ar konkrētās viesu 
mājas saimniekiem. Jāatzīst, ka 
pagaidām mūspusē ziemas se-

zona nav populāra tūristu vidū un 
pagājušajā sezonā nebija daudz 
cilvēku. Cita lieta vasara, kad vē-
rojams liels cilvēku pieplūdums.

— Cik viesu mājas ir Dag-
das novadā?

— Uz šo brīdi tās ir 15, bet 
katru gadu nāk klāt pa kādai 
jaunai viesu mājai. Piemēram, 
šogad Andrupenes pusē durvis 
vēra jauns viesību mans “Senču 

muižas”, kas uzņem aktīvus ce-
ļotājus, atpūsties gribošus pilsēt-
niekus, klusuma un miera meklē-
tājus, ģimenes svētku svinētājus, 
pirts siltuma cienītājus, jaukus 
domubiedrus un divvientulības 
meklētājus. Atrodas klusa meža 
un ezera ielokā, 40 minūšu brau-
ciena attālumā no Rēzeknes. 
Viesu māja ir liela un plaša 19.gs 
ēka, vienlaicīgi tā var uzņemt līdz 

70 personām un izmitināt līdz 30 
personām. Ir krievu pirts, iespē-
jams atvēsināties dīķī.  

— Nesenā pagātnē vairāku 
ezeru krastos – Dagdas, Kazi-
mirovas, Kaitras, Ežezera — uz 
pašvaldības zemes ir ierīkotas 
publiskās atpūtās vietas, kur 
ir iespēja nopeldēties un arī 
nodarboties ar aktīvo atpūtu. 
Novadā tiek piedāvātas zirgu 
izjādes, individuālās apmācī-
bas iesācējiem, laivu un kata-
marānu noma un daudz 
kas cits. Tie, protams, ir 
vasaras piedāvājumi, to-
mēr — kur potenciālais 
tūrists var aplūkot visu 
informāciju vienkopus?

— Visa tūrisma infor-
mācija par naktsmītnēm, 
telts vietām, iespēju ietu-
rēt maltīti, apskates ob-
jektiem, aktīvās atpūtas 
iespējām, maršrutiem un 
takām, amatniecību un 
mākslu atrodama mūsu 
centra mājaslapā internetā 
un mūsu bukletos, kurus 
var saņemt centra telpās 
bez maksas. 

— Vai Dagdas tū-
risma un informācijas 

centrs organizē sava novada 
iedzīvotāju grupām tūrisma iz-
braucienus uz kādu citu valsti?

— Mēs praktizējam šādu 
lietu pa Latgali un Latviju. Esam 
organizējuši braucienus sava 
novada pensionāriem, Jaunie-
šu iniciatīvu centra bērniem un 
jauniešiem, baltkrievu biedrībai. 
Ārpus Latvijas nē, jo nebija pie-
prasījuma un tas prasa lielākus 
finansiālus līdzekļus. 

— Tūrisma informācijas 
centra telpās ik pēc laika ir ap-
skatāma kāda jauna izstāde. 
Daudziem spilgtā atmiņā  pa-
likusi deportācijām veltītā iz-
stāde ‘’No zilo ezeru zemes de-
portētie’’. Ko šobrīd pie jums 
var apskatīt tūristi un novada 
ļaudis?

— Šobrīd ierīkota fotoizstā-
de “Dagdas novads”, kuru veido 
pamatā mūsu vietējā fotomeista-
ra Pētera Murāna fotogrāfijas, bet 
dažas ir mūsu pašu. Viducī no-
vietojām Andrupenes mākslinie-
ka Viktora Ivanova gleznu, kura 
darbu izstāde šeit bija un vienu 
no savām gleznām viņš uzdāvi-
nāja mūsu centram. 

Pastāvīga ekspozīcija ir vie-
tējo amatnieku tamborējumi un 
adījumi, kas ļoti iepriecina mūsu 
apmeklētājus. Šī ekspozīcija pla-
šāka kļūst tieši vasarā, bet arī 
šobrīd te ir ko redzēt. Savus rok-
darbus tai pamatā piedāvā vidēja 
vecuma cilvēki.

Gribu piebilst, ka pie mums 
var iegādāties dažādus suvenī-
rus ar uzdrukātu Dagdas novada 
logo, tostarp: maisiņus, krūzes, 
atslēgu piekariņus, pildspalvas, 
lietussargus, magnētiņus. Kad 
izstrādājām suvenīrus, nolēmām, 

ka atšķirīga tematika būs krūzei, 
maisiņiem un magnētiņiem, jo tie 
paredzēti arī mūsu lielāko tūris-
ma objektu prezentēšanai un rek-
lamēšanai. Uz šiem suvenīriem 
tika uzdrukāti muzeja Andrupe-
nes lauku sēta, Vides izglītības 
un kultūras centra “Ķepa” un 
Jaundomes vides izglītības cen-
tra un ekspozīcijas zāles logo.

— Paldies par atbildēm!
Juris ROGA, autora foto

Vasaras piedāvājums pārspēj atpūtas iespējas ziemā 

Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā joprojām var ap-
skatīt vietējo mākslinieku izstādi 
“Rudens 2014”. Tā ir vislielākā 

rudens kolekcija -- 73 gleznas 24 
autoru izpildījumā. Laipni lūdzam!

Alekseja GONČAROVA foto

“Rudens 2014”

Mairitas Folkmanes “Aizejošais motīvs” un Pētera Babina  “Irbes”

Jau ilgāku laiku Dagdas Tūrisma informācijas centrs (TIC) 
veiksmīgi strādā jaunajās telpās Skolas ielā 6, kuras ir pla-
šākas par iepriekšējām un paver lielākas iespējas popula-
rizēt Dagdas novadu kā tūrisma galamērķi.

1989. gadā cilvēku apziņā 
notika lielas pārvērtības pēc ilgu 
gadu klusas ciešanas, represi-
jām un pazemojumiem tauta at-
ļāvās izteikties, lietot nacionālos 
simbolus, pulcēties. Uz šo brīdi 
grupa Helsinki 86 bija organizē-
jusi gājienu ziedu nolikšanai pie 
brīvības pieminekļa. 1988. gadā 
bija noticis rakstnieku savienī-
bas kongress, nodibinājās Tautas 
fronte.

Baltijas ceļš tika veidots 50 
gadus pēc Molotova - Ribentropa 
pakta noslēgšanas 1939. gada 
23. augustā. Paktam eksistēja 
slepenie pielikumi, kuros tika sa-
dalītas ietekmes sfēras jeb, vien-
kārši sakot, kurš kuru okupēs.

Pēc nedēļas 1939. gada 
1. septembrī sākās 2. pasaules 
karš, kad Vācija un Krievija ( to-
reiz PSRS) iebruka Polijā. 1940. 
gadā  arī Baltijas valstīs iebruka 
PSRS karaspēks, tika izveidota 
krievu valdība un sākās cilvēku 
slepkavošana, spīdzināšana, iz-
sūtīšana, tika atņemti īpašumi, 
aizliegtas partijas, ticība. 

Protams, kā toreiz, tā arī ta-
gad netrūkst nodevēju, kas pār-
devās gan par šņabja glāzi, gan 
par rubli vai iespēju iegūt kaimiņa 
māju.

1989. gadā tika organizēta 
protesta akcija, kurā vairāk nekā 
2 miljoni cilvēku no Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas sadevās rokās 
no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai. 
Precīza reģistrācija nebija veikta, 
taču aptuveni piedalījās 1 miljons 
Lietuvas iedzīvotāju, 700 tūkstoši 
Igaunijas iedzīvotāju, 500 tūksto-
ši Latvijas iedzīvotāju.

Es pirms 1989. gada vasa-
ras plānoju pārcelties dzīvot uz 
Lietuvu, taču 1988. – 1989. gadā 
bija skaidrs, ka agrāk vai vēlāk 
Latvija atgūs neatkarību, un sta-

bili biju izlēmis palikt Latvijā. Lie-
tuva gāja neatkarības atgūšanā 
mums pa priekšu.

Es arī gribēju doties uz Bal-
tijas ceļa akciju, uz to laiku es 
biju precējies un man bija sieva 
un  2 mazgadīgi bērni. Pēc il-
gām sarunām un pārdomām tika 
pieņemts lēmums palikt mājās. 
Notikumiem sekoju TV un radio. 
Uzskatu, ka tie cilvēki, kas iera-
dās, ir veikuši varoņdarbu, jo tajā 
laikā viņi varēja vairs mājās neat-
griezties. Bet laikam cilvēku bija 
tik daudz, ka komunisti neuzdro-
šinājās šaut vai arestēt cilvēkus. 
Lai gan ar smago tehniku apzināti 
tika bojātas automašīnas.

1989. gada 23. augustā Bal-
tijas ceļa akcijā kļuva skaidrs, ka 
Latvija kļūs brīva. Latvija atguva 
neatkarību, es darbojos Latvijas 
Tautas Frontē un Latvijas Na-
cionālās Neatkarības Kustībā. 
Darbība partijās tika pārtraukta 
pēc neatkarības atgūšanas LTF, 
jo tā bija zaudējusi savu nozīmi, 
izvirzītie uzdevumi bija sasnieg-
ti. Vēl kādu laiciņu biju LNNK 
biedrs, Izvaltā bija arī atbalsta 
grupa. Tad nāca laiks kad dažu 
LNNK Saeimas deputātu, Rīgas 
Domes deputātu darbība man li-
kās nepieņemama un es izstājos 
arī no partijas LNNK rindām. Pēc 
tam un arī pirms tam neesmu bijis 
nevienas citas partijas  biedrs. 

Man ir savs viedoklis par Lat-
vijas sasniegumiem vai zaudēju-
miem ekonomikā un izaugsmē: 
nedrīkstējām ļaut bijušajiem komu-
nistiem ļaut vadīt skolas, audzināt.

Pārāk daudz ļāvām biju-
šajiem komunistiem darboties 
valsts pārvaldē, pašvaldībās (ir 
pietiekoši daudz godīgu un gudru 
cilvēku, kas nebija komunisti).

Jānis TUKĀNS
Stāstu iesniedza Tālis TUKĀNS

Izvaltieši stāsta par Baltijas ceļu
Turpinājums. Sākumu lasiet laikraksta “Ezerzeme” nr. 87 (11.11.2014.)
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Valsts apmaksātos surdoteh-
niskos palīglīdzekļus ir tiesības 
saņemt vājdzirdīgām un ne-
dzirdīgām personām, sākot 
ar vājdzirdības 3. pakā-
pi, kad dzirdes zudums 
ir vismaz 55 dB labāk 
dzirdošajā ausī. 
Bērni līdz 18 gadu 
vecumam valsts 
apmaksātos dzirdes 
aparātus var saņemt, 
ja vājdzirdība konstatēta 
vismaz 1. pakāpē – dzirdes 
zudums ir vismaz 25 dB labāk 
dzirdošajā ausī.

 Reizi 5 gados valsts pie-
šķir šādus surdotehniskos pa-
līglīdzekļus:

•dzirdes aparātu;
• laikrādi ar vibrozvanu 

(pulkstenis pamodina, spēcīgi 
vibrējot);

• savienotājvienību radio un 
televīzijas uztvērējiem (indukci-
jas spole radio un televīzijas ska-
ņas labākai uztveršanai tiem, kuri 
lieto dzirdes aparātu);

• skaņas indikatoru ar mehā-
nisko signālu vai skaņas indika-
toru ar gaismas signālu (ierīce, 
izmantojot vibrācijas vai mirgojo-
šas gaismas signālu, norāda uz 
notiekošajiem procesiem vietā, 
kur atrodas raidītājs, piem., bērnu 

raudas (pilda “elektroniskās auk-
lītes” funkciju), durvju un telefona 

zvana signāli u. tml.);
• FM radiofrekvenču 

pārraides sistēmu (ie-
rīce kopā ar dzirdes 
aparātu ļauj uztvert 
runāto bez fona 
trokšņiem. Pieteik-
ties var vājdzirdīgi 

cilvēki, ja tā nepiecie-
šama izglītības iegū-

šanai vai darbam); 
• tālruni ar pastiprinātāju 

(stacionārais telefons ar iebūvētu 
skaņas pastiprinātāju).

 Reizi 3 gados valsts pie-
šķir:

• dzirdes palīglīdzekli – ko-
munikatoru (Ierīce pilda dzirdes 
aparāta funkcijas, bet ir daudz 
vienkāršāka lietošanā. To pievie-
no pie apģērba vai nēsā ap kaklu. 
Piemērota vecākiem cilvēkiem, 
sevišķi “gulošajiem” un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, kuriem 
dažādu iemeslu dēļ dzirdes apa-
rāts nav piemērots); 

• digitālās vizuālās saziņas 
ierīci (ļauj attālināti sazināties ar 
videozvana palīdzību un izmantot 
zīmju valodas tulka pakalpojumu. 
Uz to var pieteikties nedzirdīgi un 
vājdzirdīgi cilvēki, kuri izmanto 
noteiktus  sociālās rehabilitācijas 

vai surdotulka pakalpojumus).
 Lai saņemtu valsts ap-

maksāto surdotehnisko palīglī-
dzekli, nepieciešams:

1) rakstisks iesniegums 
(norāda vārdu, uzvārdu, perso-
nas kodu, dzīvesvietas adresi, 
tālruņa numuru vai e-pasta adre-
si, nepieciešamo tehnisko palīglī-
dzekli);

2) ģimenes ārsta atzinums 
vai atbilstošas specialitātes ārst-
niecības personas atzinums teh-
niskā palīglīdzekļa saņemšanai. 
Ja Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijas 
(VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes 
lēmumā minēta dzirdes invalidi-
tāte, tad atzinums nav jāiesniedz, 
bet iesniegumam pievieno VDE-
ĀK lēmuma kopiju un invaliditā-
tes apliecības kopiju.

3) lai saņemtu dzirdes apa-
rātu vai komunikatoru, iesnie-
gumam pievieno audiogrammu, 
kuras derīguma termiņš ir viens 
gads no tās izsniegšanas dienas. 

Dokumenti jāiesniedz Latvi-
jas Nedzirdīgo savienībā vai SIA 
„LNS Surdotehniskās palīdzības 
centrs” Rīgā, Elvīras ielā 19 vai 
kādā tās fi liālē: 

Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;
Liepāja, 1905. gada iela 35;
Rēzekne, Raiņa iela 5a;

Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.
Dokumentus var sūtīt arī pa 

pastu (Latvijas Nedzirdīgo sa-
vienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV 
1083) vai uz e-pastu (spc@lns.
lv), ja tie sagatavoti atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par elektronis-
ko dokumentu noformēšanu.

 Surdotehniku steidzamī-
bas kārtā tiesības saņemt ir: 

1) bērniem;
2) nodarbinātām personām;
3) izglītības programmu ap-

guvējiem;
4) personām ar pirmreizē-

jiem funkcionāliem traucējumiem;
5) personām ar prognozē-

jamu invaliditāti – individuālajā 
rehabilitācijas plānā paredzēto 
tehnisko palīglīdzekli, ja VDEĀK 
apstiprinātajā individuālajā reha-
bilitācijas plānā ir paredzēts, ka 
jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis 
steidzamības kārtā;

6) bērna vecākam, adoptē-
tājam, audžuģimenes loceklim, 
aizbildnim vai citai personai, kura 
faktiski aprūpē bērnu līdz pusotra 
gada vecumam.

  
Tādā gadījumā vēl papildus 

jāpievieno šādi dokumenti: 
•  ja mācāties – izziņu no iz-

glītības iestādes; 
• ja strādājat – izziņu no dar-

bavietas;
•  ja veicat individuālo darbu 

vai saimniecisko darbību – norā-
diet nodokļu maksātāja nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru 
vai komersanta fi rmu un iesnie-
gumā aplieciniet, ka nav VID ad-
ministrēto nodokļu parādu;

•  ja aprūpējat bērnu līdz pus-
otra gada vecumam – dokumenta 
kopiju, kas apliecina, ka jūs kop-
jat un audzināt bērnu līdz pusotra 
gada vecumam;

•  personām ar pirmreizējiem 
funkcionāliem traucējumiem – 
stacionārā vai ambulatorā pa-
cienta medicīniskās kartes iz-
rakstu vai stacionārā pacienta 
medicīniskās kartes 1. ieliekamo 
lapu ar epikrīzi (veselības stāvok-
ļa izvērtējums) kas izsniegta ne 
agrāk kā sešus mēnešus pirms 
dokumentu iesniegšanas;

•  ja nepieciešamība noteikta 
VDEĀK individuālajā rehabilitā-
cijas plānā –VDEĀK individuālo 
rehabilitācijas plānu.

Papildu informāciju var sa-
ņemt Latvijas Nedzirdīgo savie-
nības mājaslapas www.lns.lv sa-
daļā „Pakalpojumi” vai zvanot uz 
tālruni 67611660, sūtot īsziņu uz 
29643789 vai rakstot uz e-pastu 
surdotehnika@lns.lv.

Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem

Šķaunes pamatskolas peda-
gogi lepojas ar saviem audzēk-
ņiem, kuri pērnajā mācību gadā ir 
guvuši daudz godalgotu vietu. Tie-
ši šajā skolā mācās “Gada skolēns 
pamatskolā” atbilstoši Dagdas no-
vada Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vērtējumam 2013./2014. 
mācību gadā – šogad tā jau ir 8. 
klases skolniece Jūlija Mošaka. 

Blakus valsts prezidenta A.
Bērziņa ģīmetnei uz skolas Goda 
dēļa izvietots Šķaunes skolas iz-
glītojamo saraksts, kuri ieguvuši 
vietas olimpiādēs, konkursos un 
sacensībās 2013./2014. mācību 
gadā. Turpat arī vairāku audzēkņu 
Atzinības raksti un Diplomi par  pa-
nākumiem. Skolas direktore Zoja 
Andžāne uzsver, ka viņas vadītās 
izglītības iestādes skolēni startē vi-
sās iespējamās olimpiādēs un pa-
nākumus gūst ne tikai novada, bet 
arī augstākā – valsts līmenī, kas tik 
nelielai skolai ir ļoti labs rādītājs. 

Lauku bērni nereti nāk no 

ģimenēm, kuras nevar atļauties 
iedot saviem bērniem to, ko var at-
ļauties pilsētās. Šajā situācijā liels 
atspaids ir skolas sadarbībai ar 
nevalstiskām organizācijām. Viens 
no skolas pastāvīgiem sadarbības 
partneriem ir Latgales skolu atbal-
sta fonds “Veronika”, kas dibināts 
2006. gadā. Šī fonda misija ir iz-
kopt fi lantropijas tradīcijas, atbals-
tot Latgales novada skolas, uzla-
bojot skolēnu un skolotāju darba 
un sadzīves apstākļus, īstenojot 
projektus izglītībā, sociālajā sfērā, 
kultūrā, novada vēstures izpētē un 
citās fonda noteiktajās jomās. Tur-
pinot sadarbību ar fondu projekta 
„Skolas soma” ietvaros, četru bēr-
nu vecāki no tām Šķaunes pagas-
ta ģimenēm, kurās aug 4 un vairāk 
bērnu, saņēma 40 eiro palīdzību, lai 
bērnam iegādātos mantas skolai.

Nesen šajā izglītības iestādē 
viesojās ciemiņi no Norvēģijas, kuri 
arī palīdz skolai. 

Juris ROGA, autora foto

Kur patīkami strādāt un mācīties, 
tur panākumi neliek gaidīt

Pirms pāris gadiem Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 
projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā”, kura 
mērķis -- siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzla-
bojot ēkas energoefektivitāti. Rezultātā ne tikai samazināts 
siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, bet arī pati sko-
las ēka kļuvusi vizuāli pievilcīga. Šobrīd tajā mācās 41 sko-
lēns pamatskolā un 8 bērni pirmsskolā.  

Pirmsskolas audzēkņi

Uz zemeslodes zem saules…

Tāds bija novembra kon-
certa, ko sagatavoja Krāslavas 
mācību iestādes kā dāvanu pil-
sētniekiem svētkos, vadmotīvs. 
Svētku pasākumu atklāja skolu 
kopkora uzstāšanās, tai sekoja 
direktoru uzrunas. Turpināju-

mā savas prasmes demonstrēja 
dziedātāji un dejotāji. Noslēguma 
uzstāšanās - kopdziesma “Mana 
dziesma”, solists Jānis Kuklis, 
tehnikuma audzēknis.

Aleksejs GONČAROVS

Aicina veikt anonīmu 
bezmaksas HIV 

 eksprestestu
Eiropas HIV testēšanas 

nedēļas ietvaros, kas notiek no 
21. līdz 28. novembrim, Slimību 
profi lakses un kontroles centrs 
(SPKC) aicina ikvienu interesen-
tu veikt anonīmu bezmaksas HIV 
eksprestestu. 

HIV eksprestestu būs iespē-
jams veikt kādā no 25 vietām 
visā Latvijā, ar informāciju par 
testa veikšanas kārtību un at-
rašanās vietām varat iepazīties 
SPKC mājas lapā www.spkc.
gov.lv. 

Lai būtu drošs par savu ve-
selību, savs HIV statuss būtu 
jāzina ikvienam, atgādina SPKC 
speciālisti. Tomēr cilvēkiem, ku-
riem raksturīga riskanta uzve-
dība, regulāri veikt HIV testu ir 
īpaši svarīgi. HIV tests jāveic arī 
grūtniecēm – veikt testu grūtnie-
ce tiek nosūtīta pirmajā grūtnie-
ces aprūpes vizītē.

Lai pārbaudītu vai cilvēks 
nav infi cējies ar HIV, sākotnēji 
tiek veikts eksprestests, kura lai-
kā tiek ņemts asins paraugs no 
pirksta, ko speciālisti pārbaudot, 
nosaka vai pacients ir slims vai 
vesels. Procedūra ilgst vidēji 30 
minūtes, pēc analīžu rezultāta 
saņemšanas iespējams saņemt 
speciālista konsultāciju.

Eiropā vismaz katrs trešais 
cilvēks no 2,3 miljoniem  HIV in-
fi cēto nezina, ka ir infi cēts. Pusei 
no tiem, kuri savu HIV statusu 
nezina, HIV tiek diagnosticēts 
novēloti, līdz ar to tiek novēloti 
uzsākta ārstēšana. Savlaicīga 
HIV infekcijas diagnostika ir ļoti 
svarīga, jo personai, zinot savu 
HIV testa rezultātu, samazinās 
iespēja, ka tā piekops riskantas 
uzvedības paradumus un infi cēs 
citus līdzcilvēkus.

Latvijā no šī gada sākuma 
līdz 1. oktobrim ir reģistrēti 250 
jauni HIV infekcijas gadījumi. 
Savukārt Latvijā kopējais re-
ģistrētais HIV infekcijas gadīju-
mu skaits kopš 1987. gada līdz 
2014. gada 1.oktobrim ir 6117 
gadījumi. 

SPKC informē
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 26. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30, 20.00 Kas tur dzīvo? 
11.00, 12.55, 15.05 Top-Shop 
11.20 Aizliegtais paņēmiens
12.05 Latvija var! 
12.25 Skats no malas
13.10 Ielas garumā
13.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
14.35 Kas te - es te! 
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.20 Rīga 2014
1.00 Valdība

5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50 LTV - 60
10.35, 23.15 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Rūpes par tevi
12.30 Darbs. Izglītība. Karjera
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.45 Eirokauss basketbolā
22.00 Lielais pārgājiens
22.45, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
0.10 Kā darbojas Visums
1.00 Strongman Champions League 
2014 Latvia
1.55 Pēdējais liecinieks

LNT
6.10, 3.00 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Karamba!
10.00 Mf. Ja ne tu
12.00 Dallasa 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Okšķeris
23.25 Čikāga liesmās
0.40 Mf. Priestera mīla
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10 Pūķi

7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Tētuka meitiņas
9.05, 2.25 Medikopters 
10.10 Ģēnijs uzvalkā
11.10, 21.00 Ekstrasensu cīņas
13.00 Bīdemeni krustugunīs
14.00 Atriebība
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
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 NCIS. izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
6.45, 17.45, 2.10 Māja 2
7.30 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 

14.35 Ekstrasensu cīņas 
18.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Tētis sprukās 
23.00 Mf. Trakie

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 Riska faktors
10.55, 17.50 Ģimenes drāmas
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, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem

Augusto Pinočeta dzimšanas diena
2006. gada 10. decembrī Čīles gal-

vaspilsēta Santjago bija iedzīvotāju pūļu, 
demonstrāciju un mītiņu pārņemta. Tūk-
stošiem cilvēku gavilēja, priecājās un de-
joja, tūkstoši – raudāja, krita histērijā un 
sēroja. Kas gan izraisīja tik pretēju iedzī-
votāju rīcību? Šajā dienā ārsti paziņoja, ka 
Santjago centrālajā slimnīcā pēc pārciesta 
infarkta miris bijušais Čīles prezidents, pla-
šāk pazīstams kā asinskārs 
un nežēlīgs diktators, ģe-
niāls administrators un re-
formators, kurš licis pamatu 
savas valsts demokrātiskai 
sabiedrībai, Augusto Hosē 
Ramons Pinočets Ugarte...

Čīles diktatora personī-
ba joprojām izraisa strīdus 
vēsturnieku un politologu 
vidū. Kāds viņu uzskata par 
viscietsirdīgāko diktatoru, 
kurš iznīcināja savus opo-
nentus. Kāds pārliecinoši 
apgalvoja, ka tikai pateico-
ties Pinočetam  Čīle šodien 
ir  stabilākā un attīstītākā 
demokrātija Jaunajā pa-
saulē, ekonomiski stipra, ar 
viszemāko korupcijas līmeni 
Latīņamerikā. Tāpēc, otrie 
uzskata, Pinočets ir nacio-
nālais varonis un veiksmīgs 
reformators. Kas tad īsti 
viņš ir: cietsirdīgs, asinskārs diktators vai 
reformators un politiķis? Visticamāk, gan 
viens, gan otrs...  

Zēns, kurš dzimis Valparaiso vidējā 
slāņa ģimenē, nevarēja sapņot par politi-
ķa karjeru. Ceļš uz augstāko sabiedrību 
viņam bija tikai viens – dienests armijā. 
Kopš bērnības viņš neizcēlās ar līdera 
pazīmēm un spurainu raksturu (viņš bija 
slimīgs un kluss zēns, kuram nekad nebija 
draugu). Pretēji vecāku vēlmei, kuri viņu 
nākotnē redzēja kā ārstu, Pinočets iestā-
jās kājinieku kara skolā. Bet tas izdevās 
tikai pēc trešā mēģinājuma, pirmie divi bija 
pilnīgi neveiksmīgi – jaunietim bija slikta fi-
ziskā sagatavotība. Neveiksmes Pinočetu 
norūdīja, viņš sāka nodarboties ar sportu, 
norūdījās ar visdažādākajiem paņēmie-
niem. Tiem, kuri labi pazina „Kluso Augus-
to”, tas bija neticams jaunums...

Leitnants Pinočets ātri ieguva kaptei-
ņa pakāpi, bet vēlāk... Veiksmīgas precī-
bas ar pazīstama konservatīvās partijas 
politiķa meitu deva viņa „izaugsmei” nebi-
jušu paātrinājumu. 

Pirmo reizi ģenerāļa uzplečus  Pino-
čets pielaikoja 1959. gadā. Viņam tikko 
bija apritējuši 44 gadi. 1971. gadā viņš kļu-
va par pilsētas garnizona komandieri un 
Čīles Kara akadēmijas vadītāja vietnieku. 
Ietekmīgs cilvēks, viens no galvenajiem 
valdības hierarhiem. Sapņi piepildās... 
Taču kopš bērnības bija pagājis pārāk ilgs 
laiks. Sapņi bija mainījušies...

1972. gadā ģenerāli iecēla par Iekšlie-
tu ministra vietnieku un Čīles sauszemes 
spēku komandieri. Vara kļuva tuvāka...

Par pirmo topošā diktatora upuri kļu-
va viņa tiešais vadītājs. Prezidenta–so-
ciālista Alendes piekritējs, ģenerālis Prats, 
padevās provokācijai: kad šķērsām viņa 
limuzīnam aiztraucās koša zināmas Čīles 
aristokrātes mašīna, kareivis satraucās un 

raidīja dažus šāvienus pa 
dienesta mašīnu. Visi Čīles 
oficieri nosodīja ģenerāli, 
viņš vienā mirklī zaudēja 
savu autoritāti armijā un 
pameta amatu. Nākamajā 
dienā par Iekšlietu ministru 
un visu bruņoto spēku ko-
mandieri kļuva „uzticamais 
draugs un prezidenta Alen-
des piekritējs” Augusto Pi-
nočets. Pēc trijām nedēļām 
viss tika atrisināts – prezi-
dents nogalināts, bet Prats 
izsūtīts. Pie varas nāca kara 
hunta (apvienība, savienī-
ba), bet galvenais varas ne-
sējs bija „klusais Augusto”.  
Valdība ar Pinočetu priekš-
galā valstī veica radikālas 
ekonomiskas reformas. Tika 
gāztas visas prezidenta 
Alendas realizētās program-
mas. Prezidenta padomnie-

ku vidū nokļuva ASV prestižo skolu absol-
venti. Par vismazāko korupcijas veikšanu 
– bargs sods. Valsts bija šokā, bet pama-
zām veikalu plaukti pildījās ar precēm, at-
dzima ražošana, samazinājās inflācija...

Uz ekonomisko panākumu fona valstī 
tika veikta iznīcināšanas politika. Tika iznī-
cināti visi, kuri neatbalstīja jauno valdības 
stilu. Stadionos izveidoja koncentrācijas 
nometņu tīklu. Bezvēsts pazuda cilvēki, 
cietumi bija pārpildīti... Šos sarežģītos 70-
tos un 80-tos gadus Čīlē laikam neaizmir-
sīs nekad. No otras puses, šajā pat laikā 
rīkotie plebiscīti, vēlēšanas, aptaujas lieci-
na, ka lielākā daļa Čīles pilsoņu atbalstīja 
Pinočeta darbības.

Kad valsts ekonomika „atdzima”, taču 
komunisti, padzīti pagrīdē, bet vairums 
vienkārši iznīcināti, nekādi nespēja pre-
tendēt uz politisko ietekmi Čīlē. Pinočets 
aizgāja, dodot iespēju strādāt likumīgi ie-
vēlētam valsts prezidentam. Tam sekoja 
neskaitāmas tiesas, spriedumi un atkal 
tiesas... Un tā līdz pretrunīgākais pasau-
les politiķis, diktators, kara pārvaldnieks 
mira... Mantojumā palikušas neskaitāmas 
Pinočeta  intervijas un viņa pretinieku un 
atbalstītāju  grāmatas. Viņa veikuma no-
vērtējums ir pretrunīgs. Par sevi viņš reiz 
teicis: „Es neesmu diktators. Man vienkār-
ši ir skarba seja...”.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

25. novembris Ir iemesls!

Daudz, ļoti daudz apsveikumu no 
Latvijas tuvām un tālām vietām saņēma 
jubilārs Edmunds Gekišs, kurš veidojis 

daudzas Krāslavas vēstures spilgtās lap-
puses. Turpinājums sekos!

Alekseja GONČAROVA foto

Radoša, ilga mūža noslēpums — autoritāte

Krimināls, notikumi
Laika periodā no š. g. 14. līdz 21. 
novembrim Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 60 notikumi. 
Būtiskākie:

•	 15. novembrī Dagdas iecirknī tika sa-
ņemts iesniegums par to, ka Andzeļu 
pagasta Janovas ciemā no pagraba tika 
nozagta sautēta gaļa. Tika uzsākts kri-
minālprocess, notiek vainīgo personu 
noskaidrošana.

•	 16. novembrī Krāslavā vīrietim pazuda 
naudas maks ar maksājuma karti, kurai, 
kā tas ir tagad moderni bija pielīmēts 
pin-kods. Pēc kāda laikā, tā ir arī izpla-
tītākā parādība šādos gadījumos -- no 
konta pazuda arī nauda. Notiek opera-
tīvi- meklēšanas pasākumi, vērsti uz no-
ziedzīgā nodarījuma atklāšanu.

•	 Naktī uz 18. novembri Robežnieku pa-
gasta, c. Krumānos kādā mājā notika 
alkohola koplietošana, kuras gaitā izcē-
lās strīds, kā rezultātā viens no vīriešiem 
saņēma nāvējošu dūrienu un nomira. 
Sakarā ar doto faktu tika aizturēts vietē-
jais iedzīvotājs, 1979.g. dzimušais vīrie-
tis, kurš agrāk jau bija sodīts par miesas 
bojājumu nodarīšanu.

Tik dažādi svētki
Ziloņu šovs

Katru gadu novembrī Surīnā (Taize-
me) tiek rīkots vērienīgs ziloņu šovs. Ša-
jos populārajos svētkos piedalās ap 100 
ziloņu, kas demonstrē savas prāta spējas, 
spēku un prasmes, spēlējot futbolu, sacen-
šoties skriešanā un medībās, arī izspēlējot 
seno cīņu ainas. 

Svētkus atklāj ar teatralizētu vēsturis-
ku kauju, kurā liela loma ierādīta ziloņiem, 
kas ir bagātīgi izrotāti svētku lentēm un 
zvaniņiem. Pēc parādes sākas konkursi un 
spēles. Populāras ir sacensības virves vilk-
šanā, kurās piedalās desmitiem cilvēku un 
tikai 1 zilonis, kurš, vienmēr ir uzvarētājs. 
Šova gaitā var noskatīties arī ziloņu futbolu: 
milzīgie, taču tik veiklie, ziloņi meistarīgi pa-
dod cits citam bumbu un pat iemanās iesist 
to vārtos. Ātrums, ar kādu ziloņi skrien pa 
stadionu, ir iespaidīgs un aizrauj pat vienal-
dzīgākos skatītājus, kuri priecājas kā bērni. 
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CETURTDIENA, 27. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.35 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 14.05, 15.05 Top-Shop 
11.20 Sastrēgumstunda
13.10 Kas var būt labāks par šo?
13.45 Zebra
14.25 Kas te? Es te! 
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.25 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.20 Daugavieši
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
22.15 Tilts 
23.40 LTV - 60
1.20 Patentu kari
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50, 0.25 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemša-
nai
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Automoto raidījums 
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.30 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 1000 jūdzes Persijā

PIEKTDIENA, 28. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna 
6.02, 4.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 13.45, 15.50 Top-Shop 
11.15, 1.10 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto
12.30 Aculiecinieks
12.50 1:1
14.00 Vides fakti
14.35 Brīnumskapja skola
15.05 Sprīdītis
15.25 Vanadziņš
15.40 Kad āboli ripo
16.10 Ak, kāds jaukumiņš!
17.05 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15, 23.13 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.00 Tilts  3.05 Sastrēgumstunda
4.40 Sporta studija
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna 
6.031000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50, 4.50 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
15.30, 21.55 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti

20.30 Anekdošu šovs 
21.00 Eiropa koncertos
22.15 Eiropas kinovakari
22.30 Degošais krūms
3.00 Lielais pārgājiens
3.50 Spots

LNT
6.10, 2.50 Boba burgeri 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Neredzamais pieskāriens
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.05 Mf. Pārāk daudz mīlas
1.25 Losandželosas policisti 
4.50 Bernards 5.40 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bīdemeni krustugunīs
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Tētuka meitiņas
9.05, 2.15 Medikopters
10.10 Nozieguma skelets
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00 TV zvaigzne
15.35, 20.35 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Betija Vaita un vecie ērmi
18.30 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves smalkumi
21.20 Mf. Viens pats mājās
23.35 Mf. Ērmotie ļaudis
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 
5.40 Nepieskatītie

TV3+
6.45, 17.45 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks 
13.25 Radu būšana 
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Ledus laikmets
21.35 Mf. Vairāk nekā sekss
23.45 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 Ģimenes drāmas
11.55, 22.25 Kriminal+
14.35 Šefs 18.50 Ziņas 
19.20 Hokejs 22.00 Vakars@22
23.10 Greizais spogulis 1.05 Mūzika

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
6.55, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 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
21.25 Balss
0.05 Vakars ar I.Urgantu
1.35 Mf. Veči laupītāji
3.25 Mf. Bez saules

RenTV Baltic
6.05, 7.05 Skatīties visiem!
6.25 Multfilma
6.50, 14.05 Belka un Strelka

7.04, 1.04 Laika prognoze
7.30, 0.40 112 8.00 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Armagedona varenie noslē-
pumi 13.35 Skatīties visiem!
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Anna Čapmane un viņas vīrie-
ši 21.50 Dīvaina lieta 
22.50 Kādi ļaudis
23.50 Slepenās teritorijas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Genki Ļapiševa pēdējā mīles-
tība
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, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Meklēju ceļabiedru
22.00 Speciālais korespondents
23.40 Mf. Mana līgavaiņa līgava
1.35 Mf. Novēlotie ziedi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.20 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 Mācīties dzīvot
13.40 Laiks parādīs
15.15 Mf. Rudais suns
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks 20.05 Melnbalts
21.10 Balss 23.15 Vakars Minskā

20.35 Tualete. Neizstāstītā vēsture
21.35, 5.30 Ātruma cilts
22.05 Uz meža takas
22.35 Kā darbojas Visums
23.25 Autosporta programma 
23.55 Tavs auto
5.00 SeMS 

LNT
6.15 Boba burgeri 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 1.15 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Veiksmes plāns
11.55 Okšķeris
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Uzmanību, gatavību, re-
monts!
22.15 Mistiskās slimības
23.20 Mf. Sinoptiķis
1.35 Losandželosas policisti 
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bīdemeni krustugunīs
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00, 10.40 Tētuka meitiņas
9.05, 11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas detektīvi
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu

21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Ellespuika
0.25 Kinomānija 
1.05 Overtime TV
2.10 Medikopters 
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
6.45, 17.45, 2.25 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Šovbiznesa slepenie materiāli
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, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
21.10 Virtuve 
22.35 Mf. Movie 43
0.15 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 Ģimenes drāmas
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, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.25 Moderns spriedums
17.55 Precamies!

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Iedzimtais grēks
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Zvaigžņu lietus
2.00 Mf. Piestātne
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.20 Multfilma
6.45, 14.00 Belka un Strelka
6.59, 1.04 Laika prognoze
7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.30, 0.40 112
8.00 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Zudušo civilizāciju varenie 
noslēpumi
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
1.05 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Varas šūpolēs
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, 1.40 Tiešais ēteris
20.00 Jekaterina
21.50 Vakars 
23.30 Melu lieciniece
0.15 Sasmīdiniet klaunu

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.00 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 Brīnumdaris
22.10 Pirms tumsas iestāšanās
23.10 Ēdiens, ceļš, rokenrols

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.25, 0.25 Radu būšana 
15.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.45 Grūtas dienas vakars
0.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 0.00 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Mākslas filma
12.10 Mītu mednieki
13.05, 17.45 Universitāte
14.50 Pārlādēšana
16.45, 0.05 Taxi
19.55 Futbols

12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.30 Moderns spriedums
17.55 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Iedzimtais grēks
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.05 Mf. Pretrunā ar visu
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strelka
7.04, 0.24 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 12.30, 0.25 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas

10.05 Top-shop
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
13.35 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Zudušo civilizāciju varenie 
noslēpumi 23.55 Ziņas 24
0.50 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Nacionālā virtuve
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, 1.55 Tiešais ēteris
20.00 Jekaterina
22.45 Karību krīze
23.40 Melu lieciniece. Seriāls
0.35 Sasmīdiniet klaunu

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 Brīnumdaris
22.10 Leģendas Live 
22.50 Mf. Sieva uz pilnu slodzi

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.05 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.15 Radu būšana
16.30 Baltkrievijas Laiks

18.20, 23.25 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.50 Aktuāla intervija
0.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 0.50 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Personīgie motīvi
10.45 Mf. Lieliskais Baks Hovards
12.25 Mītu mednieki
13.30 Augstāk par jumtu
14.05, 17.45, 21.10 Universitāte
14.40 Reportieris
15.30 Gribu nokļūt televīzijā!
16.45 Taxi 18.55, 21.40 Futbols
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Taisīts PSRS
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Radu būšana
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Čārlija eņģeļi. 
22.40 Baltkrievija attīstībā
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.45 Saška
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Mākslas filma
12.15 Tūrists
13.05 Universitāte
15.10 Ir nu gan!
16.55 Taxi
17.55 Mf. Pārvadātājs 2
19.35 Karsts ūdens
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.10 Reportieri
23.05 Mf. Bīstamās spēles

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

SIA „LATVIJAS GAĻA”
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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

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.

Patīkami pārsteidza Milā-
na Dombrovska. Sporta skolā 
viņa mācās nedaudz vairāk kā 
mēnesi, bet starptautiskajā tur-
nīrā spēja izcīnīt zelta medaļu 
kategorijā līdz 29 kilogramiem. 
Bet Karīna Andžāne (svara ka-
tegorijā līdz 32 kg) palika otrā. 
Precīzāk, atkal otrā, jo viņa kār-
tējo reizi atradās soļa attālumā 
no uzvaras, zaudējot sāncensei 
tikai ar viena punkta starpību. Šī 
spējīgā sportiste jau vairākkārt 

ir piedalījusies prestižos turnī-
ros, iekļūstot stiprāko trijniekā, 
taču čempiones tituls pagaidām 
viņai nav bijis. 

Ar “sudrabu” mājās atgrie-
zās mūsu pazīstamās sportis-
tes – Elizabete Greitāne (līdz 
48 kg) un Alīna Dimbovska (līdz 
55 kg). Jāpiebilst, ka Krāslavas 
meitenēm finālā bija jācīnās ar 
spēcīgām sportistēm.

Par “bronzu” šoreiz priecā-
jās pagājušā gada Latvijas čem-

pione kadetu vidū Olga Plut-
jakova (svars līdz 51 kg). Bet 
Danielas Sutānes (svars līdz 32 
kg) izcīnītā bronza ir pielīdzinā-
ma zeltam, jo šīs sacensības 
viņai bija tikai otrās, un abās 
viņa ieguva bronzas kaluma ap-
balvojumu.

Īstas cīnītājas īpašības Da-
niela Sutāne parādīja iepriekšē-
jā draudzības turnīrā Cēsīs, kur 
piedalījās četras komandas no 
Igaunijas. Tās bija viņas pirmās 
sacensības, tāpat kā krāslavie-
tei Milānai Dombrovskai, kura 
arī izcīnīja pirmo “bronzu”. Cē-
sīs par trešās vietas ieguvēju 
savā svara kategorijā kļuva arī 
Anželika Jakuboviča. Bet Karī-
na Andžāne, kā jau jūs nopratāt, 
izcīnīja mūsu komandai “sudra-
bu”.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Brīvās cīņas laukumā – tikai meitenes!

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
29996309, 26373728, 

26393921.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv.

1-istabas dzīvokli, nelabiekār-
tots. Tālr. 26850375;
“GRAND Cherokee”- 4.0, 1999., 
zaļš/ metālisks, nobraukums - 
150 000, ideālā stāvoklī, 3500 €. 
Tālr. 29293276;
T-25. Piegāde. Tālr. 28841403;
kombinētu kokapstrādes darb-
galdu, 1.5 Kwt, 380 V. Tālr. 
28603258;
darba zirgu. Tālr. 29574440;
teli (8 mēn.). Tālr. 29216773; 
sivēnus. Tālr. 28839233;
sivēnus. Tālr. 29129873;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
īsus atgriezumus. T. 29226558;
malku (melnalksnis, bērzs) 
jebkura izmēra. Tālr. 22023682, 
28265967;
malku. Tālr. 29189194.

VAJADZĪGS palīgstrādnieks 
pastāvīgam darbam mežā. Tālr. 
26834734.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
Kārtīga ģimene vēlas īrēt māju uz 
ilgu laiku. Var būt veca, bet silta. 
Tālr. 25304358.

VSAC “Latgale” filiālē 
“Krastiņi”steidzami piedāvā 
darbu:

fizioterapeitam
Darba veids: darba līgums uz 

nenoteiktu laiku
Izglītības līmenis: augstā-

kā medicīniskā izglītība  fi-
zioterapeita specialitātē. 
Alga no  530 līdz 695 EUR.

Darba režīms: normāls saīsi-
nāts darba laiks (38,5 stundas 
nedēļā).

Slodzes tips: viena vesela 
slodze.

Darba vietas adrese: VSAC 
„Latgale” filiāle „Krastiņi”, Kas-
tuļinas pagasts, Aglonas no-
vads.

CV sūtīt uz latgale@vsaclat-
gale.gov.lv

Kontaktpersona: filiāles-
”Krastiņi”vadītājs Uldis Pauk-
šens, 65629907 vai 29494851.

K/S “Agromeh”, reģ. nr. 
45903000950, likvidācijas ko-
misija paziņo, ka 08.12.2014. 
plkst. 10.00 Ūdrīšu pagasta 
pārvaldes telpās, Dārza ielā 2, 
Augstkalnē, Ūdrīšu pag., Krās- 
lavas nov., notiks nekustamā 
īpašuma “Kaltētava” (kadastra 
Nr. 60965070009), kas atro-
das Saksonu s., Ūdrīšu pag., 
Krāslavas nov., izsole. 

Objekta sākumcena 8944 
EUR.

Tālr. uzziņām: 
22031732, 29910209 PATEICĪBA

Izsakām patiesu pateicību 
tēvam Rostislavam, dziedā-
tājām, visiem draugiem, kai-
miņiem, radiem un paziņām, 
kuri atbalstīja un bija kopā 
ar mums šajā smagajā brīdī, 
pavadot pēdējā dzīves ceļā 
mūsu dārgo vīru, tēvu, vectē-
vu un vecvectēvu Ivanu An-
geļuku. 

Sieva, bērni, mazbērni, 
mazmazbērni.

Veicu remontdarbus. 
Tālr. 28966197

SIA “Kintrade” iepērk 
 svaigi zāģētus skujko-
ku  sīkbaļķus, malku, 

 papīrmalku un finierklučus.
Labākās cenas Latgalē.

Izkraušanas vieta: Krāslavas 
novads, dzelzceļa stacija Izval-

da. Tālr. 20383136 (Agris)

43 gadus vecs itālis (labs, atlē-
tisks) vēlas iepazīties ar 25 - 35 
gadus vecu latvieti nopietnām, 
romantiskām attiecībām un 
iespējamu laulību. Maksimā-
la uzticība. Tas nav aģentūru 
sludinājums.  danilo.bruni71@
gmail.com.

IEPAZĪŠANĀS

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods). 

Sapulce 27.11.2014. 
plkst. 17.00. 

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

Krāslavas novada Indras pa-
gasta pārvalde aicina darbā 
grāmatvedi (darbs no 2015.
gada 1. janvāra).

Prasības kandidātam:
•	 Labas latviešu valodas zinā-

šanas;
•	 obligātas teorētiskas zināša-

nas grāmatvedībā (vēlama 
augstākā vai vidējā speciālā 
izglītība grāmatvedībā);

•	 labas datorprasmes;
•	 darba pieredze grāmatveža 

amatā;
•	 teicamas datoru programmas 

zināšanas (programma Hori-
zon(Apvārsnis) vai Proteus);

•	 analītiskā domāšana;
•	 atbildības sajūta;
•	 spēja uzņemties iniciatīvu un 

patstāvību lēmumu pieņem-
šanā;

•	 godīgums, precizitāte.
Pieteikuma – motivācijas 

vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu 
indra@kraslava.lv vai iesniegt 
Indras pagasta pārvaldē līdz 
2014.gada 10.decembrim.

Vajadzības gadījumā tiks no-
drošināta dzīvojamā platība.

Kontaktinformācija:
65621398 vai 26392391.

Krāslavas invalīdu bied-
rība “STARIŅŠ” sēro par 
Anatolijas Plivčas aizieša-
nu mūžībā un izsaka visdzi-
ļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Kur nu vārdi, kur nu 
smiekli? 
Kas mums mīļi blakus stās? 
Lielais miers tik viegli, viegli 
Tavai sirdij pieskārās.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ivana Angeļuka piederīga-
jiem, viņu mūžībā aizvadot. 

Mednieku kolektīvs 
“Kalniešu mednieks”

Sieviete meklē darbu, varu pa-
līdzēt lauksaimniecības grāmat-
vedībā, konditorejā, varu apkopt 
cilvēkus, kam ir vajadzīga palīdzī-
ba, varu iemācīties arī ko jaunu 
apgūt. Ir labas gan krievu, gan lat-
viešu valodas zināšanas. Ir aut. B 
kat. tiesības. Tel. 28490873.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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.

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

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

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

Krāslavas sporta skolas brīvās cīņas treneri Jurijs 
Čilikins un Jevgēnijs Tarvids uzsvēra, ka šis sporta 
aktualitāšu apskats jāvelta tikai meitenēm. Galve-
nokārt tāpēc, ka 14. - 15. novembrī Daugavpilī nori-
sinājās starptautisks sieviešu brīvās cīņas turnīrs, 
veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Tajā piedalījās 
vairāk nekā 120 sportistes no Latvijas, Lietuvas, 
Polijas, Baltkrievijas un Krievijas. Mūsu meitenes 
tur izskatījās pat ļoti cienīgi. 
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