
• Kopējā nodokļu likme Latvijā 
turpina samazināties un ir 35%. 
Šo kopējo nodokļu likmi Latvijā veido 
4,9% uzņēmumu ienākuma nodokļa 
daļa, 27,2% ir darbaspēka nodokļi 
un 2,9% - pārējie nodokļi. Kopējā no-
dokļu likme Latvijā ir zemākā Baltijas 
valstīs - Lietuvā kopējā nodokļu likme 
ir 42,6%, Igaunijā - 49,3%, secināts 
jaunākajā Pasaules Bankas, Starp-
tautiskās fi nanšu korporācijas un 
“PricewaterhouseCoopers” ziņojumā 
par nodokļu situāciju pasaulē. Kopējā 
nodokļu likme Latvijā ir 11. zemākais 
rādītājs Eiropas Savienības (ES) un 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāci-
jas (EBTA) reģionā. Latvijā maksāja-
mo nodokļu skaits - septiņi - patlaban 
ir viens no mazākajiem un ierindo 
Latviju Eiropas pirmajā pieciniekā 
kopā ar Norvēģiju, Zviedriju, Igauniju 
un Maltu.

• Pēdējā laikā ir būtiski augusi Krievijas 
bruņoto spēku gaisa un jūras kuģu 
aktivitāte Latvijas pierobežā. Šogad 
bruņotie spēki ir identifi cējuši vairāk 
nekā 200 lidojumus, kā arī 50 gadī-
jumus, kad Krievijas kuģi ir pietuvoju-
šies Latvijas jūras robežai.

• Ekonomikas ministrija sola darīt visu, 
lai arī Igaunijas elektroenerģijas ra-
žotāja «Eesti Energia» meitasuzņē-
mums Latvijā SIA «Enefi t» ienāktu 
mājsaimniecību elektroenerģijas brī-
vajā tirgū.

• 2014. gada 3. ceturksnī iekšzemes 
kopprodukts (IKP) salīdzināmajās 
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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!

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā

Šajā numurā:
Elektroenerģijas tirgus 

atvēršana
Jautājumi-atbildes

2.lpp

Gandarījums par paveikto, 
jauni izaicinājumi

Veselības un sociālo pakalpojumu cen-
trā “Dagda”

3.lpp

Vēlēšanās piepildījums un 
dvēseles dziedināšana 

Krāslaviete paklanījās Sv. Maskavas 
Matronas relikvijām

4.lpp

Matemātika vārdos, vārdi 
matemātikā

2.lpp

Dāvana dzimtajai pilsētai
Projekts “Mūzika un ota”

6.lppProjekta autore Olga Artamonova
Lielās koncertprogrammas dalībnieki no Dagdas - Anita Kekere, Renata Ciganoviča, 
Julianna Silineviča, Daniela Čapkeviča, Līga Stepiņa, Kristīna Sudraba un Diāna 
Čerņavska.

I Dāvana dzimtajai pilsētai

Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus.
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd.
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Sirsnīgi sveicam jubilejā 
Veltu Dimperi!

Meita Ilona ar ģimeni 

Latvijā un pasaulē

Krāslavas novada invalīdu biedrība “Stariņš” aici-
na Krāslavas novada invalīdus apmeklēt pasākumu,  
rīkotu par godu Starptautiskajai personu ar invalidi-
tāti dienai, un rokdarbu pulciņa darbu izstādi 2014. 
gada 4. decembrī, plkst. 15:00, Krāslavas Kultūras 
namā, Rīgas ielā 26, Krāslavā.

15. novembrī durvis vēra 
veikals DGS apģērbi 

(Rīgas iela 28, Krāslava, 2. 
stāvā, blakus rūpniecības 

preču tirgum).

Darba laiks:
Darba dienās: 9.00-17.00

Sestdiena, svētdiena: 
10.00-15.00

5. decembrī plkst. 17.00 Dagdas novada 
Tautas namā

Lietuvas cirka izrāde
“Pasakainā planēta”.

Programmā: Dresēti dzīvnieki, akrobāti, klauni, mo-
nocikli. (Izrādes ilgums 2 st.)

Ieeja - 4 EUR (bērniem līdz 3 gadu vecumam 
ieeja par brīvu)

Biļešu iepriekšpārdošana darba dienās no plkst. 13-17 
Tautas nama 2. stāvā

ATLAIDES akumulatoriem 
AD, VARTA, BOSCH 

- 10 %
Garantija līdz 3 gadiem. Pērkot 

akumulatorus, saņemsiet 
KLIENTA KARTI DĀVANĀ!

Pasūtiet jebkādus akumulatorus 
un saņemiet tos 24 stundu laikā! 

Akcija spēkā līdz 31.12.2014.
Ar mums vienmēr 

lētāk!

Latvijas  Mūzikas 
 akadēmijas un 

 Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas pedagogi un 

studenti aicina uz 
Ziemassvētku 

koncertu 

2014.gada 9.decembrī 
plkst.16.00 Krāslavas Ro-
mas katoļu baznīcā. 

Pie ērģelēm  Mūzikas 
akadēmijas profesore - 
ērģeļniece Larisa Bulova.

Koncertu atklās Krāslavas 
Mūzikas skolas audzēkņi un 
pedagogi.

Laipni lūdzam.

 Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

No sirds sveicam skaistajā 
60 gadu jubilejā 

Ivanu Markovu!
Raitis, Valērijs

Šogad konkursam „Iedzīvotāji vei-
do savu vidi” Krāslavas novadā tika ie-
sniegti 22 projekti un 14 projekti saņēma 
pašvaldības atbalstu. Šobrīd, pateicoties 
dažādu paaudžu Krāslavas novada ie-
dzīvotāju iniciatīvai un aktīvai līdzdarbī-
bai, visi projekti ir sekmīgi īstenoti. 

Puse no īstenotajiem projektiem bija 
vērsti uz bērnu un jauniešu dzīves vides 
uzlabošanu - ir sakārtoti bērnu rotaļu, 
sporta un atpūtas laukumi Kalniešos, In-
drā, Krāslavā (pilsētas parkā, pie mājas 
Rīgas ielā 112, pie „Jauniešu mājas” un 
bērnudārza „Pienenīte” 10.grupiņā) un 
ierīkota jauna puķu dobe pie Varavīksnes 
vidusskolas. Četri projekti bija saistīti ar 
sakrālo objektu sakārtošanu – atjaunoti 
kapu vārti Izvaltā, Bebrišu kapu lūgšanu 
namiņš Skaistas pagastā, labiekārtotas 

teritorijas pie Krāslavas Romas katoļu 
baznīcas un Krāslavas Svētā Aleksand-
ra Ņevska pareizticīgo baznīcas. Divi 
projektiņi ir bijuši saistīti ar tūristu un ap-
meklētāju piesaisti Krāslavas novadam 
- izveidota atpūtas vieta Latgales apce-
ļotājiem Lielajos Muļķos un skatītāju tri-
bīnes rikšotāju skrejceļam Robežnieku 
pagastā; savukārt Robežnieku vokālais 
ansamblis „Viktorija” ir ticis pie jauniem 
tērpiem.

Vinstons Čērčils ir teicis: „Mēs izdzī-
vojam no tā, ko saņemam, bet veidojam 
dzīvi no tā, ko dodam”. Paldies visiem 
projektu dalībniekiem par ieguldīto laiku 
un darbu projektu īstenošanā! Veidosim 
savu dzīvi Krāslavas novadā visi kopā!

I.Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja

Pabeigta 14 iedzīvotāju rosināto 
 projektu īstenošana 

cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem 
palielinājies par 0,5%, salīdzinot ar 2014. 
gada 2.ceturksni. Iekšzemes koppro-
dukts 2014. gada 3 ceturksnī faktiskajās 
cenās ir 6,3 miljardi eiro.
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Kas man ir jādara, lai atteiktos 
no esošā pakalpojumu sniedzēja, 

ja vēlos noslēgt līgumu ar citu 
(pieņemsim, Baltcom)?

Jums ir tikai jāpiesakās Baltcom pakal-
pojuma pieslēgšanai. Jums nav jāsazinās 
ar tagadējo pakalpojuma sniedzēju. Līgums 
par elektrības pakalpojumu tiks pārslēgts ar 
Baltcom, un, sākot ar katra mēneša 1. datu-
mu, Jums būs jāveic apmaksa par elektro-
enerģiju Baltcom.

Kā tirgus atvēršana ietekmēs 
pensionārus un mazturīgās 

ģimenes, kuras iztika ar „Starta” 
tarifu, nepārsniedzot 1200 kwh 

gadā?
Arī  2015. gadā darbosies atbalsta 

programma elektrības iegādei mazno-
drošinātajām personām un daudzbērnu 
ģimenēm. To 2015. gadā nodrošinās “Lat-
venergo”. Lai saņemtu atbalstu, jāatbilst 
noteiktajiem kritērijiem un jābūt līgumattiecī-
bās ar «Latvenergo» (pašam, ja pieder īpa-
šums, vai mājokļa īpašniekam, ja dzīvoklis 
tiek īrēts). Daudzbērnu ģimenēm tiks pie-
šķirtas 300 kilovatstundas mēnesī par tādu 
pašu cenu, kā šobrīd Starta tarifā. Lai 
saņemtu atbalstu, jāpiesakās “Latve-
nergo” klientu apkalpošanas centros 
vai elektroniski www.e-latvenergo.lv. 
Trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām tiks piešķirtas 100 kilovatstun-
das mēnesī par tādu pašu cenu kā šo-
brīd Starta tarifā. Lai saņemtu trūcīgā 
vai maznodrošinātā statusu, jāvēršas 
Sociālo lietu pārvaldē. Pārvalde tālāk 
informēs “Latvenergo”.

Šīm iedzīvotāju grupām arī jā-
izvēlas kāds no “Latvenergo” piedā-
vājumiem. Lai noteiktu piemērotāko, 
“Sadales tīkla” pārstāvis iesaka no 
vidējā mēneša patēriņa atņemt 300 kilovat-
stundas, par kurām ģimene atbalsta prog-
rammas ietvaros maksās lētāk. 

Vai man, ja nebūšu izvēlējies 
tirgotāju, dzīvoklī  vairs nebūs 

elektrības?
AS “Sadales tīkls” informē: gadījumā, 

ja klients līdz elektroenerģijas tirgus atvēr-
šanas brīdim nebūs izvēlējies sev tirgotāju, 
elektroenerģijas piegāde netiks pārtraukta. 
Elektroenerģiju tirgos esošais tirgotājs uni-
versālā pakalpojuma ietvaros, par to infor-
mējot Sadales tīklu. Izvēlēties elektroener-
ģijas tirgotāju klients varēs jebkurā brīdī. 

Izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim, ja 
vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no pie-
dāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties 
neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev 
piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, 
elektroenerģija Jums tiks nodrošināta! To 
turpinās nodrošināt esošais elektroener-
ģijas tirgotājs universālā pakalpojuma ie-
tvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt 
dārgāka, nekā ja klients būs izvēlējies pie-
dāvājumu atbilstoši mēneša patēriņam. 
Visu informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo 
elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat ie-
gūt portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.
lv, kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv vai 
zvanot uz 80200403.

“Latvenergo” piedāvā tikai 
“Elektrum Universālais”. Taču 

es vēlos maksāt kā līdz šim, pēc 
skaitītāja. Vai tas ir iespējams?

Klients var izvēlēties sev piemērotāko 
no “Elektrum” produktiem vai jebkuru cita 
elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu, ja 
tas ir atbilstošāks. “Latvenergo” ir saga-
tavojis savus piedāvājumus katram klien-
tam, ņemot vērā vēsturisko patēriņu. Taču 
cilvēks var brīvi izvēlēties to produktu, kas 
pēc viņa domām ir labākais.

Bez tam, ja izlīdzinātā maksājuma 
summas aprēķinam, pēc klienta domām, 
vajadzētu izmantot citu mēneša vidējo pa-
tēriņu, jo patēriņa ieradumi ir mainījušies, 
tas arī ir izdarāms. Var brīvi nomainīt vidē-
jā patēriņa lielumu patstāvīgi portālā e-lat-
venergo, atverot sev izveidoto “Elektrum” 
piedāvājumu pie produkta apstiprināšanas 
vai arī jebkurā laikā vēlāk - jebkurā līguma 
darbības laikā. Summu var izmainīt arī ser-
visa darbinieki – ja nepieciešama palīdzība, 
“Latvenergo” aicina sazināties pa bezmak-
sas tālruni 80200400. 

Līdz šim Latvenergo saņēmu 
rēķinus pa pastu. Kā es varu 

pieteikties elektroniska rēķina 
saņemšanai?

Jūs varat pie-
teikties e-rēķinam, 
autorizējoties klien-
tu pašapkalpošanās 
portālā e-latvenergo.
lv. Lūdzu izvēlieties 
sadaļu “Maksājumi”, 
un tās apakšsadaļā 
“E-rēķins” atradīsiet 
aicinājumu pieteikties 
e-rēķinam. Norādiet 
savu e-pasta adre-
si, un Jūs saņemsiet 
e-rēķinu, jau sākot no 

nākamā mēneša, kad tiks veikti aprēķini par 
patērēto elektroenerģiju. Pieteikt pakalpo-
jumu var arī, zvanot pa bezmaksas klientu 
servisa tālruni 80200400. Neskaidrību gadī-
jumā labprāt atbildēsim uz Jūsu e-pasta jau-
tājumiem: klientu.serviss@latvenergo.lv

Kādas izmaiņas gaida 
internetbankas lietotājus?
No nākamā gada maksāt internetban-

kā, ievadot savus ikmēneša patēriņu, vairs 
nebūs iespējams. Līdz šim maksājumu par 
elektroenerģiju aprēķinājāt, sareizinot cenu 
ar patērēto kilovatstundu daudzumu. Turp-
māk elektrības maksājums būs jāaprēķina 
kā atsevišķo komponenšu summa. Regulē-
tās elektrības maksājuma komponentes (t.i. 
sistēmas pakalpojumi, OIK, PVN) var mai-
nīties, un ikmēneša maksājuma aprēķins 
jāveic atbilstoši aktuālajiem tarifi em.

Savukārt elektroenerģijas daļai iespē-
jami dažādu produktu veidi, daži no tiem 
klientiem var būt sarežģīti aprēķināmi. Tā-
dējādi tirgus apstākļos vairs netiek sagla-
bāta līdzšinējā norēķinu kārtība, kad klients 
pats aprēķina savu maksājuma summu. 
Tāpēc turpmāk maksājuma summu aprē-
ķinās elektroenerģijas tirgotājs un nosūtīs 
klientam informāciju par to – vai tas būtu iz-
līdzinātais maksājums, vai ikmēneša rēķins.

Turpinājums sekos.
Sagatavots balstoties uz www.sada-
lestikls.lv, www.energija24.lv, www.

latvenergo.lv sniegto informāciju

Jautājums - atbilde

Elektroenerģijas tirgus atvēršana
No nākamā gada, 2015. gada 1. jan-

vārī, valstī mainīsies elektroenerģijas tir-
gus. Latvijas tirgū ienāks vairāki spēlētāji, 
kas piedāvās mājsaimniecībām iegādā-
ties elektrību. Pašiem iedzīvotājiem būs 
iespēja izvēlēties elektrības tirgotājus. 
Šobrīd gatavību startēt elektrības tirgū 
pauduši seši uzņēmumi: “Latvenergo”, 
“WIN Baltic”, “Baltcom”, SIA “BCG RIGA”, 
SIA “Starfi t energy” un SIA “220 Enerģija”. 
Patlaban savu piedāvājumu publicējuši 
tikai četri no viņiem – elektrības ražotājs 
un līdzšinējais piegādātājs “Latvenergo”, 
“WIN Baltic”, kabeļtelevīzijas operators 
“Baltcom” un uzņēmums “220 Enerģija”. 
Elektrības tirgū ir atļauts darboties gan 
elektrības ražotājiem, gan pārpircējiem, 
kombinējot elektrību paketē arī ar citiem 

pakalpojumiem. Pagaidām gan “Baltcom” 
ir vienīgais komersants, kas klientiem 
piedāvā komplektu – kabeļtelevīziju, elek-
trību, internetu un telefonsakarus. Ar ko-
mersantiem, kas publicējuši savus piedā-
vājumus, var iepazīties mājas lapā www.
sadalestikls.lv, sadaļā Tirgus.

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz 
klientiem nemainās – tirgotāji izmantos 
valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un 
attīsta AS “Sadales tīkls”, kas būs visu 
tirgotāju sadarbības partneris un nodro-
šinās elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, 
pieslēguma pakalpojumus un elektroap-
gādes tīkla uzturēšanu. Bojājumus var 
pieteikt pa tālruni 80200404, klientu ser-
viss – 80200403. Ir diezgan ierasts, mazliet auksts no-

vembra rīts. Mazā pilsēta Krāslava iešū-
pojas jaunai darba dienai, bet Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā jau no paša rīta notiek ak-
tīva rosība – steidzīgi tiek paveikti pēdējie 
sagatavošanās darbiņi Krāslavas novada 
matemātikas pasākumam 6. - 7. klasēm. 

Šo pasākumu var nosaukt jau par tra-
dicionālu, jo nu jau trešo gadu pēc kārtas 
cenšos pierādīt, ka matemātika nav tikai 
sausa ciparu un formulu pasaule. Mate-
mātika – tas ir neizmērojamu iespēju dar-
ba lauks, kur spēkiem var mēroties jebkurš 
un jebkādā veidā. Tāpēc šogad man prātā 
ienāca pilnīgi neiespējama ideja – pasā-
kumā apvienot neapvienojamo. Es nolē-
mu parādīt, ka divas, manuprāt, absolūti 
pretējas mācības – valoda un matemātika 
– var saplūst vienā. Ar savu mazliet trako 
ideju padalījos ar latviešu valodas skolo-
tāju Aiju Jakoveli. Un, man par milzīgu at-
vieglojumu, es atradu domubiedru.

Pasākuma ideja bija skaidra – vārds 
nevar iztikt bez cipara un otrādāk.  Atlika 
pats sarežģītākais – ideju „apģērbt”. Kā 
rezultātā izveidojām 5 uzdevumus, ar ku-
riem, „ceļojot” pa dažādām stacijām,dar-
bojās 8 skolēnu komandas no visa Krāsla-
vas novada. 

Pasākuma atklāšanā KVĢ aktu zālē 
jaukus, sirsnīgus uzmundrinājuma vārdus 
un apcerīgas domas par tuvojošos Adven-
tes laiku teica Izglītības pārvaldes pārstā-
ve Lidija Ostrovska, neizpaliekošo humora 
dzirksti zālē iemeta Krālsavas Valsts ģim-
nāzijas direktors Jānis Tukāns, un kā pār-
steigums visiem bija 7. klases skolnieces 
Emīlijas Vagales izjusti emocionālā solo 
deja.

Un nu, komandas varēja sākt dar-
boties. Bija interesanti vērot, kā bērni ar 

aizrautību pētīja senlatviešu mērvienības, 
kā mēģināja pētīt un papildināt izcilā Dai-
nu tēva biogrāfi ju, ar matemātisko zīmju 
palīdzību šifrēja burtus un pat veselus tei-
kumus, vērodami prezentāciju, kurā skaitļi 
mainīja krāsu, pārvietojās, nozuda un uz-
radās no jauna, vēlāk pēc atmiņas centās 
atbildēt uz jautājumiem par skaitļiem.

Konkursiem atvēlētais laiks pagāja vēja 
spārniem, skolēnu sejās valdīja apmierinātī-
ba par paveikto, bet skolotāji ar lepnumu vē-
roja savus audzēkņus. Kamēr tika apkopoti 
konkursu rezultāti, skolēniem bija sniegta 
jauka iespēja izdancoties diskotēkā. 

Šķirties negribējās ne skolēniem, kuri 
ne vien lietderīgi pavadīja laiku, bet arī atra-
da sev jaunus draugus, ne skolotājiem, kuri 
savā starpā dalījās pieredzē un ieguva dau-
dzas idejas darbam. Kā ierasts, visi šķīrās 
ar vārdiem - tiekamies pēc gada šajā pašā 
vietā, laikā un tikpat kuplā sastāvā.

Domāju, ka konkursā, savienojot ma-
temātiku ar valodu, izdevās pierādīt, ka 
nevajag baidīties no trakām idejām. 

Milzīgs paldies KVĢ lat-
viešu valodas skolotājai Aijai 
Jakovelei un Krāslavas pa-
matskolas matemātikas sko-
lotājai Ligitai Pelnikai par pa-
līdzību konkursu izveidošanā 
un vadīšanā, kā arī KVĢ par-
lamenta pārstāvjiem, kuri gā-
dāja par to, lai katrs ciemiņš 
varētu justies omulīgi ģim-
nāzijas telpās,lai konkursi ir 
atraktīvi, jo tika lietotas jau-
nākās IT tehnoloģijas un ģim-
nāzistu neizsīkstošā humora 
izjūta. 

Līdz nākamajai reizei!
Liene ANDŽĀNE, matemā-

tikas MA vadītāja, Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas 

skolotāja 

Matemātika vārdos, vārdi matemātikā
Tu nevari būt īsts matemātiķis, ja neesi mazliet dzejnieks. 

(Kārlis Teodors Vilhelms Veierštrāss)
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Veselības un sociālo pakal-
pojumu centrs “Dagda” ir paš-
valdības iestāde ar vairākām 
struktūrvienībām: poliklīnika, 
dienas stacionārs, laboratorija, 
fizioterapija, USI un rentgena iz-
meklējumi, medicīniskā aprūpe 
mājās, sociālās aprūpes nodaļa 
un veco ļaužu pansionāts “Ābeļ-
dārzs”. Iestādi vada Andris Ba-
dūns, kurš atbildēja uz žurnālista 
jautājumiem.

— Četru gadu laikā jūsu va-
dībā centrs “Dagda” pārtapa no 
neglītā pīlēna par skaistu gulbi. 
Katru gadu notika acīmredza-
mas izmaiņas, par kurām infor-
mējām lasītājus. Vai jūs varētu 
jau tagad apkopot šī gada vei-
kumu un ieguvumus jūsu iestā-
des darbiniekiem, pacientiem, 
iemītniekiem?

— Iestāde šogad strādā tāpat 
kā iepriekšējos gadus. Mēs snie-
dzām visus pakalpojumus, bet 
pamatā tie ir divi lielākie – ilgsto-
šā sociālā aprūpe un ambulatorā 
aprūpe iedzīvotājiem. Ir arī dažādi 
papildus pakalpojumi. Ja analizē-
jam 2014. gadu, varu apliecināt, 
ka esam nostrādājuši pietiekami 
labi — neesam iekļuvuši nekādos 
parādos, un izdarījuši esam pat 
vairāk, nekā cerējām paveikt.

— Kāds ir šī gada vislielā-
kais panākums, ko sajuta iestā-
des klienti?

— Pirmais un lielākais panā-
kums, par kuru iedzīvotāji medijos 
informēti vairākkārt, ir pilnīgi jauna 
rentgena iekārta un digitālais aprī-
kojums. To ekspluatējam kopš au-
gusta un saņemtas tikai pozitīvas 
atsauksmes gan no iedzīvotājiem, 
gan no ārstiem. Uz izmeklējumu 
cilvēkus norīko ne tikai ķirurgs, 
bet arī otolaringologs un ģimenes 
ārsti, tāpēc visiem viņiem nodroši-
nāta tiešā saikne. Jaunievedums 
būtiski atvieglojis darbu speciā-
listiem un galvenokārt jau mūsu 
ārstam radiologam. Pirmkārt, ir 
ļoti kvalitatīvs uzņēmums, otrkārt 
— to var apstrādāt. Ja nepiecie-
šams, rentgena failu ierakstām 
kompaktdiskā un pacients var 
braukt ar to uz citu slimnīcu tur-
pināt ārstēšanos. Sponsors šim 
projektam bija novada pašvaldī-
ba – simtprocentīgs finansējums. 
Izmantojot iespēju, visu mūsu 
speciālistu un klientu vārdā gribu 
pateikt lielu paldies domes depu-
tātiem par izpratni un atbalstu šim 
projektam. Ir sperts arī nākamais 
solis – mēs esam uzstādījuši šo 
programmu un izveidojuši tiešo 
sasaisti ar mūsu serveri arī pul-
monologa kabinetam Krāslavā, 
lai cilvēkiem, kuri veikuši rentgenu 
pie mums, nav nekas jāvadā līdzi 
pie daktera un šis speciālists Krā-

slavā savā datorā var atvērt uzņē-
mumus, kas glabājas pie mums. 
Noteikti šo lietu turpināsim un arī 
ķirurģei Danai Rudakai būs iespē-
ja savā datorā Krāslavā apskatīt 
savu pacientu uzņēmumus, kas 
veikti Dagdā. D. Rudaka Dagdā 
ambulatoro pieņemšanu veic rei-
zi nedēļā, ja cilvēks griežas šajā 
starplaikā pie viņas Krāslavā, tad 
daktere varēs operatīvi tikt pie 
viņa uzņēmuma. Līdz gada bei-

gām visu sakārtosim, kā 
plānojām. Šoreiz šis sis-
tēmas sakārtošanā uzra-
dās nelielas problēmas. 
Esam pārgājuši uz mūs-
dienīgo optiskā interneta 
pieslēgumu, rezultātā bija 
jāmaina iekārtas, interne-
ta adreses. Kopumā varē-
tu sacīt, ka esam spēruši 
soli pretī attālinātai diag-
nostikai.

— Kādreiz slimnī-
cās bija fizikālās terapi-
jas kabineti, arī Dagdā 
tāds bija…

– Tieši šogad mēs 
atjaunojām fizikālās te-
rapijas kabineta darbību, 
kurā nodrošina sildīša-
nas, ulraviolētā starojuma 
un citas procedūras. Pie 
mums šis kabinets savu-
laik bija licenzēts un labi 
strādāja, bet vienudien 

darbiniece aizgāja projām, bija 
zudis arī pieprasījums, jo valstī šīs 
procedūras bija maksas pakalpo-
jums. Tagad pieprasījums atkal ir 
audzis un šīs procedūras atbalsta 
pašvaldības aģentūra “Krāslavas 
slimokase” un par to ir ļoti patei-
cīgi cilvēki. Gada laikā veicām 
telpu remontu, aparatūras pār-
baudi, sertificēšanu, apmācījām 
darbinieku, pašvaldība apstiprinā-
ja izcenojumus un no 1. augusta 
kabinets atsācis darbu.

— Vai tas bija vienīgais tel-
pu remonts šogad?

— Vēl esam paremontējuši 
poliklīnikas telpas, klientu istabi-
ņas, kurās dzīvo mūsu sociālie 
cilvēki. Esam izbūvējuši vienu 
lapeni iemītniekiem, bet vajadzētu 
vēl divas. 

— Medijos arvien biežāk 
izskan trauksmes zvans par 
mediķu trūkumu valstī. Kāda si-
tuācija ir jūsu vadītajā iestādē? 

— Jāatzīst, ka tā ir nopietna 
problēma. Varu pastāstīt par ne-
gatīvu faktu iestādes darbā: ja ag-
rāk mūsu dienas stacionārā med-
māsu varējām nodrošināt visu 
diennakti un cilvēki, kuri šeit palika 
nakšņot, bija medmāsas pieskatī-
ti, tad diemžēl gada nogalē nācās 
pārveidot dienas stacionāra darbu 
tā, ka tas tagad pēc būtības kļuvis 
tuvāks šim nosaukumam. Pro-
tams, cilvēki arī turpmāk izmanto 
viesnīcas pakalpojumu, tiek pa-
ēdināti un izguldināti, bet med-
māsa pa nakti šeit vairs nepaliek. 
Kadru jautājums ir aktuāls.

— Šodien vēl kaut kā varat 
izlīdzēties, bet kas būs rīt vai 
parīt? Ir kādas iestrādes, ierosi-
nājumi no deputātiem?

— Pēc mana ierosinājuma 
novada dome ir pieņēmusi sais-
tošos noteikumus par stipendijām. 
Tas vairāk domāts tieši medmāsu 
piesaistīšanai. Vienīgi stipendijas 
apmērs ir neliels. Stipendiju plā-
nots piešķirt pēdējos studiju ga-
dos, ne pirmajā kursā. Ideja tāda, 
ka pašvaldība nodrošinās stipen-
diju, bet studentam būs jāatgrie-
žas pašvaldībā un jānostrādā šeit 
kādu laiku. 

Nav noslēpums, ka jaunatni 
maz saista lauki, viņus interesē 
lielās pilsētas. Mums ar to grūti 

konkurēt. Viena Dagdas jaunie-
te devās studēt uz koledžu pēc 
mūsu priekšlikuma, kuru izteicām 
ar domu, ka varēsim viņai pie-
dāvāt darbu mūsu iestādē. Jau 
nākamgad viņa būs klāt lielajā 
praksē un gatavojas uzsākt darbu 
mūsu laboratorijā. Nav tā, ka neko 
neesam darījuši, cenšamies, cik 
tas ir mūsu spēkos, bet šeit acīm-
redzami nepieciešams valsts at-
balsts un ieinteresētība.

Visu nogrūst kārtējo reizi uz 
pašvaldībām nav pieņemami. 
Pašvaldības jau tagad risina jau-
tājumus par pedagogu darba sa-
maksu, kur skolas nevar saņemt 
gana lielu mērķdotāciju, lai pietik-
tu skolotāju algām mazajās lauku 
skolās. Pašvaldība, lai neslēgtu 
skolu, saglabātu darbiniekus un 
iestādes pieejamību daudz pie-
maksā no saviem līdzekļiem. Paš-
valdības jau tagad atbalsta medi-
cīnas iestādes. Tas nav pareizi, jo 

ir lietas, ko valsts uzņēmusies kā 
savu funkciju un tā valstij pilnībā 
jāpilda. Bet bieži ir tāda pieeja – 
jūs, pašvaldību deputāti, tautai tu-
vāk un gan jau saviem cilvēkiem 
sliktu negribēsiet un būsiet spiesti 
visu apmaksāt. 

— Valdība grib ar 1. janvā-
ri krasi paaugstināt minimālo 
algu. Kā tas atsauksies uz jūsu 
iestādes darbiniekiem?

— Mēs naudiņu pelnām, 
pastāstīšu kā. Mums ir līgums ar 
valsti par ambulatoro pakalpoju-
mu sniegšanu, kurā aprakstīta 
katra manipulācija, katrai ir gan 
kods, gan cena. Ja minimālā 
alga tiek paaugstināta, man grūti 
iedomāties, ka apkopējas algas 
pietuvojas vai izlīdzinās ar vidē-
jā medicīniskā personāla darba 
algu. Visi darbi cienījami, bet jābūt 
kaut kādai saprāta robežai. Es ar 
lielāko prieku gribētu paaugstināt 
algu ne tikai apkopējām, bet arī 
medpersonālam kaut vai par šo 
pašu vecās un jaunās minimālās 
algas starpību nevis proporcionā-
li, kā to prasa loģika, bet arī tam 
vajag ieņēmumus. Kur tos ņemt? 
Iespējami divi ceļi: palielināt ap-
jomu vai valstij jāpaaugstina ma-

nipulācijas cena. Laukos cilvēki 
izmirst, kur būs pacienti? Tad jau 
esošajiem vēl vairāk jāslimo, kas 
ir neloģiski un nevar būt nevienas 
mediestādes mērķis. Pagaidām 
man neviens nevar atbildēt, kāds 
būs risinājums. 

Ilgstošā sociālā aprūpe arī ir 
maksas pakalpojums, par to mak-
sā pats klients un privātpersona 
vai sociālais dienests, ja tuvinieki 
nespēj maksāt. Vārdu sakot — 
90% no pensijas, plus līdzmak-
sājums. Minimālā alga pieaug, 
mums sociālajā aprūpē daudz 
cilvēku strādā par zemu algu, 
diemžēl. Bet viņiem ir jāaprūpē 
veci ļaudis, kas nav viegls darbs. 
Palielinot viņiem algas, jāpalielina 
maksa par šo pakalpojumu. Vai 
maksātājs to varēs samaksāt? 
Vārdu sakot, problēmu un izai-
cinājumu daudz, bet pagaidām 
mums ir veicies labi, esam gāju-
ši uz priekšu, nevis spēruši soļus 

atpakaļ. 
— Kādus lielus darbus plā-

nojat nākamajā gadā?
— Mani satrauc minimālās 

algas paaugstināšanas jautājums, 
lai viss atrisinātos pozitīvi, lai cil-
vēki būtu apmierināti un iestāde 
turpinātu darbu ierastajā ritmā. 

Skaidrs, ka nākamais gads 
būs ļoti smags visām Latvijas 
medicīnas laboratorijām, mums 
tajā skaitā. Ir veiktas izmaiņas MK 
noteikumos un nākamā gada laikā 
mums jāsertificē sava laboratorija 
atbilstoši Eiropas ISO standartam. 
Skaidrs, ka tik neliela laboratori-
ja, kā ir Dagdā, vai pat nedaudz 
jaudīgākas, kādas ir bijušo rajonu 
centros, saviem spēkiem diez vai 
spēs izpildīt šo standartu. Mēs 
mēģināsim atrast sadarbības 
partneri. Uzaicināsim dažu lielo 
laboratoriju pārstāvjus, runāsim 
ar viņiem un mēģināsim rast risi-
nājumu — varbūt izīrēsim savas 
telpas lielajai laboratorijai, varbūt 
izkristalizēsies cits variants. Katrā 
ziņā gribam saglabāt laboratoriju 
šeit, Dagdā.

— Paldies par interviju. Lai 
izdodās gūt jaunus panākumus!

Juris ROGA

Gandarījums par paveikto, jauni izaicinājumi

Autora foto

Ukrainas fotomākslinieku sa-
vienības biedrs Anatols Kauškalis 
jau vairākus gadus cenšas izraisīt 
lauku ļaudīs dziļāku interesi par 
fotogrāfiju, galveno akcentu liekot 
uz bērniem un jaunatni. Pēdējā 
laikā, dažādu objektīvu faktoru 
dēļ, šīs aktivitātes pierima, bet 
nesen radās izdevība aizbraukt 
uz Ezernieku vidusskolu. Vizīte 
nebija nejauša, jo šajā skolā mā-
cās 12. klases skolniece Žanna 
Giceviča, kura nopietni aizraujas 
ar fotogrāfiju un sarīkojusi pirmo 
personālizstādi „Manas saknes 
šai zemē”, kas tika pieskaņota 
mūsu valsts nozīmīgajiem svēt-
kiem novembra dienās.

Kā jau rāda mūsu pieredze, 
gribētāju tikties ar fotomākslinieku 
parasti netrūkst, bet ne visi iztur 
līdz beigām. Ezerniekos pirmo 
stundu Anatolu klausījās un ar 
savām domām dalījās kāds des-
mits jauniešu, bet galu galā klasē 
palika tikai Žanna. Tiesa, pārējie 
vienkārši vairs nevarēja uzkavē-
ties ilgāk, iespējams, ka citā laikā 
neviens projām neaizietu, jo visi 
līdzdarbojās un neizskatījās, ka 
kāds garlaikotos. Šajos izbraucie-
nos Anatols vienmēr piedāvā kaut 
ko jaunu, nebijušu, tādējādi cen-
šoties maksimāli paplašināt inte-
resentu loku, jo bērni un jaunatne 
ir ļoti komunikabli un savstarpēji 
sazinās. Vienā vietā vairāk bijis 
teorijas, savukārt citā — vairāk 
prakses. Šoreiz, var sacīt, bija 
eksperiments – pēc Žannas lū-
guma Anatols analizēja katru vi-
ņas bildi un norādīja uz pieļauta-
jām kļūdām. Protams, ievadā bija 
mazliet no teorētiskās bāzes – 
bez tās nekādi nevar. Citādi būtu 
neiespējami vienam otru saprast. 
Neliels ieskats darbā.

Anatols: “Kaķis attēlā bildēts 
no augšas, pamēģini nogulties un 
bildēt, esot ar viņu vienā līmenī. 
Ja vari kaķi uzlikt uz galda, vari 
izvēlēties vēl zemāku punktu un 
paskatīties, kāds tad būs rezul-
tāts. Šeit mēs runājam par lietām, 
par mehānismu, kas nepiecie-
šams ikvienam māksliniekam. Ja 
jums galvā nav nekāda modeļa, 
tad nav arī domas un attīstības. 
Jūs iestrēgsiet. Ja ir vairāki mo-
deļi, tu zini ko darīt, vajag panākt, 
lai prāts un rokas pārvērš jūsu 
domas realitātē.”

Fotogrāfiju analīzē neizbē-
gami rodas sāpīgi brīži, tiesa 
jauniete šīs sajūtas atklāti neiz-
rādīja. Toties vairākkārt varēja 
redzēt, kā meitenes acis iemir-
dzas priekā. Ko slēpt, starp lauku 
izstādes bildēm bija neizdevušies 
kadri, meitenei fotografējot kluso 
dabu, bet bija arī dažas lieliskas 
dabas ainavas fotogrāfijas, kas ir 
tikai nedaudz jāpielabo līdz tai pil-
nībai, kuru atļauj izvēlētā kompo-
zīcija. Dažus citus kadrus Anatols 
ieteica pārbildēt cik iespējams 
detalizēti paskaidrojot, ko tieši jā-
dara citādi. 

“Ne visus kadrus var labot, 
bet vienu daļu no tā, ko Žanna 
izvēlējusies bildēt, viņa vai cits 
fotogrāfs var izmantot kā darba 
materiālu un turpināt ar to strā-
dāt,” atzīst Anatols. 

Ierobežotā laika dēļ, fototeh-
nikas tēmai Anatols veltīja tikai 
dažus vārdus. Burtiski daži vār-
di par fotografēšanas režīmiem, 
iesakot jaunietei retāk lietot au-
tomātisko režīmu un zibspuldzi, 
un nebaidīties eksperimentēt ar 
fotokameras manuālajiem iesta-
tījumiem. 

Turpinājums 5.lpp.

Lai piepildās 
kvēlākie sapņi!
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Pilsētas dzīves rosībā, sma-
gos lauku darbos, kara draudu 
priekšā un ikdienas sadzīves 
stresā mēs nereti nokļūstam šau-
bu tīklā. Tad, kad cilvēks piedzīvo 
lielas bēdas, viņš meklē atbalstu 
tuvinieku vidū. Arī garīgu mierī-
nājumu. Ticīgie cilvēki, tāpat kā 
viņu sentēvi, sēru brīžos vēršas 
pie Dieva. 

Tā notika arī ar krāslavieti 
Viju. Pēc tuva cilvēka zaudējuma 
mana laba paziņa vēl pagājušajā 
vasarā nodomāja apmeklēt pa-

reizticīgo svētvietas. Paklanīties 
Svētās Maskavas Matronas re-
likvijām viņa sapņoja sen, un tad 
viss notika it kā saskaņā ar Dieva 
gribu… Pareizticīgās baznīcas 
mājas lapā viņa uzzināja par Lat-
vijas svētceļotāju braucienu, un 
novembra sākumā Vija un vēl 
septiņi cilvēki devās tālā ceļā pa 
maršrutu Rīga – Starica – Mas-
kava – Sergijevposada -Rževska.

Īsa vēsturiskā izziņa. Svētā 

Maskavas Matrona dzimusi 1881.
gadā Tulas guberņā. Vecāki - Na-
tālija un Dmitrijs Nikonovi - sāku-
mā gribējuši savu aklo meitiņu, 
kas bija ceturtais bērns ģimenē, 
atstāt patversmē. Drīz vien māte 
pārdomāja –jo viņa redzēja brīnu-
mainu sapni, kad pie viņas atlido-
ja neparasti skaists balts, bet akls 
putns. Sapnis izrādījās vieds. Jau 
no astoņu gadu vecuma Matrona 
palīdzējusi slimajiem un pareģo-
jusi nākotni, bet, kad viņai palika 
sešpadsmit, pienāca cita bēda – 
viņai bija paralizētas kājas. Pēc 

revolūcijas, paliekot 
bez pajumtes, Matro-
na kopā ar draudzeni 
Lidiju Jankovu meklē-
ja glābiņu pilsētā, bet 
1925.gadā pārcēlās uz 
Maskavu. Dzīvoja, kur 
pagadās – pie pazi-
ņām un draugiem, ne-
vis pie saviem brāļiem, 
kas bija komunisti. 

Pie viņas devās 
nebeidzama cilvēku 
straume, visi ļoti gribē-
ja izārstēties, lūdza pa-
līdzību. Viņas dzīves 
aprakstā ir minēti dau-
dzi gadījumi, kad tika 
izdziedināti slimi cil-
vēki un kad piepildījās 
viņas pravietojumi. Sv. 
Matrona bija pareģo-
jusi arī savu aiziešanu 
mūžībā. Zinādama, ka pēc trim 
dienām nomirs, viņa nepārtrauca 
pieņemt cilvēkus līdz pašai nā-
vei - 1952.gada 2.maijā. Svētlai-
mīgās Matronas kaps Daņilovas 
kapsētā kļuvis par svētceļojuma 
vietu. Naktī uz 1998.gada 8.mar-
tu ar Patriarha Aleksija II svētību 
svētās Maskavas Matronas relik-
vijas tika ievietotas sudraba ka-
penēs, un pašlaik šķirsts atrodas 
baznīcā, Dievmātes Patvēruma 
klostera teritorijā. 2004.gada ok-
tobrī Arhiereju Koncils kanonizē-
jis Maskavas Matronu par svēto.

Lūk, ko pastāstīja svētce-
ļotāja no Krāslavas: „Mūsu eks-
kursijas trešajā dienā ar trīcošām 
sirdīm ieradāmies Dievmātes 
Patvēruma klosterī. Baznīcā, kur 
ir svētās Maskavas Matronas 
relikvijas, nekad neizsīkst ticīgo 
plūsma, un mēs uzzinājām, ka 

ne visiem svētceļotājiem izdodas 
paklanīties pie relikviju šķirsta jau 
pirmajā dienā. Ceļā mēs nepār-
traukti lūdzām Dievam, lai mums 
viss izdodas, un, acīmredzot, 
svētā Matrona izdzirdēja mūsu 
lūgšanas. Šis svētceļojums ap-
vienoja dažādas tautas, visus 
pareizticīgos saliedēja lūgšanas. 
No visas sirds lūdzāmies arī mēs, 
paklanījāmies svētās Maskavas 
Matronas relikvijām, iedevām sa-
vus ziedus mūķenei, bet no viņas 
saņēmām svētītos rožu ziedpum-
purus. Mēs sajutām lielu svētību 

un garīgo spēku pieplūdumu… 
To nav iespējams izstāstīt vār-
dos: dievišķais brīnums un dvē-
seles miers.”

Svētceļotāji no Latvijas de-
vušies tālā ceļā ar mikroautobu-
su, piecu dienu laikā viņi kopā 
ar gidu apmeklēja galvenos pa-
reizticības centrus. Ekskursijas 
sākums – Staricas pilsēta, kas 
atrodas pie Volgas upes, pirmā 
Maskavas un visas Krievzemes 
patriarha Ījaba klosteris-reziden-
ce, kur viņam ir uzstādīts piemi-
neklis. Viesus sagaidīja brālis 
Mihails. Lūgšanas pie svētā Ījaba 
relikvijām, aizlūgums, piedalīša-
nās dievkalpojumā ar apbrīnoja-
mu kori, un atkal ilgas lūgšanas 
dievnamā un cellēs, kur svētceļo-
tāji nakšņoja. 

Galvenais otrās dienas no-
tikums - Kristus Glābēja kated-
rāles apmeklējums, ko boļševiki 
uzspridzināja 1931.gadā un kura 
pēc sešdesmit ar pusi gadiem 
tika atjaunota. Svētceļotājus pār-
steidza katedrāles lielums – tajā 
var vienlaicīgi lūgties desmit tūk-
stoši ticīgo. Ārzemnieku vidū va-
rēja ieraudzīt arī pareizticīgos no 
Ķīnas.

Otrajā dienas pusē svētce-
ļotāji lūdzās jau citā pareizticīgo 
svētvietā - Donas klosterī, visas 
Krievzemes un Maskavas Patri-
arha Kirila rezidencē. Vakarā ti-
cīgie apmeklēja Martas - Marijas 
sieviešu klosteri, un visur - lūgša-
nas, lūgšanas, kas dziedē dvēseli 
un ķermeni.

Nākamajā dienā, pēc lūg-
šanām pie Maskavas Matronas 
mūsu svētceļnieki devās uz svētā 
tuksneša mūka Marona baznīcu, 
kas atrodas netālu no Kremļa, tur 
ir pieejams plašs garīgās literatū-
ras klāsts un ir iespējams to arī 
iegādāties.

Ceturtā die-
na – ceļojums 
pa Krievijas Zel-
ta loku un Tri-
jādības-Sergija 
lavras apmeklē-
jums, kur atrodas 
Sergija Rado-
nežska klosteris. 
Te glabājas diže-
ni pareizticības 
svētumi - Jēzus 
Kristus asiņu pi-
līte un Vissvētās 
Dievadzemdētā-
jas Rizas daļiņa. 
Aizlūgums par 
veselību, svēt-
ceļotāju jūra, 
kristiešu svētu-
mi, grēksūdze, 
Vissvētais Sa-
kraments – tā 
pagāja visa die-

na, kas atnesa ticīgajiem vārdos 
neaprakstāmo svētību. 

Sava stāstījuma noslēgumā 
krāslaviete uzsvēra: „Devos ceļā 
ar šaubām un pat ar bailēm – vai 
tas ir iespējams? Taču visas šīs 

dienas mani pavadījusi nebei-
dzama svētlaimes sajūta. Bez-
galīgās lūgšanās bija tik daudz 
dievišķas gaismas, kas sasilda 
dvēseli. Mēs, astoņi svētceļotā-
ji, ļoti satuvinājāmies un izjutām 
apbrīnojamu garīgo mieru, kas 
piepildīja mūsu sirdis ar cerībām, 
kuru tik bieži pietrūkst ikdienas 
dzīvē. Ja jūs moka šaubas vai 
esat piedzīvojuši bēdas - nebai-
dieties atkārtot mūsu ceļu! Miers 
un Dieva svētība, ko es izjutu, var 
ienākt arī jūsu dzīvē, ir tikai jāuz-
drošinās doties ceļā kopā ar ci-
tiem Baltijas svētceļotājiem. Viss 
ir Dieva rokās…”

Aleksejs GONČAROVS

Atvērtā pasauleVēlēšanās piepildījums un dvēseles 
dziedināšana

Piemineklis patriarham Ījabam 
Staricā

Maskavas Matrona

Kristus Glābēja katedrāle

Sv. Matronas baznīca

Pie Trijādības-Sergija lavras

Inese Gaiļeviča, kura nāk 
no Krāslavas, pusotru gadu 
dzīvo vienā no Latvijas skai-
stākajām pilsētām – Lie-
pājā. Pēc Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas absolvēšanas, 
meitene devās turpināt mā-
cības Liepājas Universitātē, 
lai nākotnē iegūtu „Sociālā 
darbinieka” specialitāti.

Inese atzīst - „Tā nebija 
viegla izvēle, jo Liepāju un Krā-
slavu šķir liels attālums, šobrīd 
reti tiekos ar ģimeni un draugiem 
no dzimtās pilsētas.” 

Kopš mazotnes meitenei pa-
tika palīdzēt cilvēkiem. Izpalīdzī-
gajai Inesei nebija grūtību ieprie-
cināt cilvēkus un sniegt viņiem 
palīdzību. „Domāju, ka sociālā 
darbinieka profesija atbilst manai 
būtībai, nevaru iedomāties sevi 
citā jomā.” 

Lai iegūtu bakalaura diplo-
mu studiju programmā „Sociālais 
darbinieks”, Liepājas Universitātē 
ir jāmācās četrus gadus. Katrā 
studiju kursā ir paredzēta prakse. 
1.studiju gadā Inesei bija novēro-
šanas prakse, tajā viņa kopā ar 
kursabiedrenēm apmeklēja pil-
sētas sociālās institūcijas, tādas 
kā sociālā dienesta iestādi un so-
ciālās dzīvojamās mājas. Inese 
saka, ka „Tā bija ļoti laba iespēja 
uzzināt par institūciju funkcijām 
un to pakalpojumiem, nākamajā 
praksē mēnesi būšu kā ēna kā-
dam sociālajam darbiniekam, ar 
nepacietību gaidu iespēju uzzināt 
vairāk par nākotnes profesiju.” 

Viņai bija grūti pierast pie pil-
sētas klimata, jo tas bieži mainās. 
Šodiena var būt karsta, nākamā 
diena ļoti auksta. Meitene atzīst, 
ka Liepājā siltais laiks iestājas 
vēlāk nekā citās pilsētās. Vasara 
arī nav no siltajiem gadalaikiem, 
reti tiek dota iespēja, izbaudīt lai-
ku sauļojoties un peldoties. Siltā 

laikā Inesei patīk atrasties Liepā-
jas pludmalē, lai, klausoties jūras 
šalkoņas, izbaudītu laiku vienat-
nē. 

Arī Liepājas centrā viņu bie-
ži var satikt, tas ir īpašs ar Rožu 
laukumu, kurā ir piecsimt rožu 
krūmu. Tam piekļaujas iela, kas 
ir slavena ar Latvijas dziedātāju 
slavas aleju, kurā izvietoti dau-
dzu mūziķu plaukstu attēlojumi 
bronzā. 

Brīvajā laikā Inese labprāt 
dodas kopā ar draugiem uz bou-
lingu. Viņai patīk, ka Liepājā ir 
daudz izklaides vietu, kurās ir 
iespēja atpūsties no studiju dar-
biem. 

Vislielākā vēlme Inesei šo-
brīd ir aizbraukt uz Krāslavu, lai 
labi pavadītu laiku kopā ar mīļa-
jiem. „Ik reizi, iebraucot Krāslavā, 
bieži acīs saskrien asaras, tās ir 
prieka asaras, tāpēc, ka esmu 
mājās - zilo ezeru zemē,” atzīst 
viņa. 

Kristīne VASIĻEVSKA

Liepāja – pilsēta, 
kurā piedzimst vējš
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Lai  pilnveidotu  un paplaši-
nātu skolēnu zināšanas par Dag-
das novadu, cilvēkiem, dzimtām, 
lai veicinātu patriotismu, lepnu-
mu, mīlestību un cieņas pilnu 
attieksmi par dzimto novadu un 
valsti, Dagdas novada Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļa sarī-
koja 5.-9. klašu skolēnu konkur-
su “Uzzini, izzini un zini dzimto 
Dagdas novadu!”, kurā pieda-
lījās komandas no Andzeļiem, 
Andrupenes, Dagdas, Šķaunes 
un Ezerniekiem. Konkurss noti-
ka Dagdas vidusskolas telpās. 
1. vietu tajā izcīnīja Šķaunes pa-
matskolas un Dagdas vidussko-
las komandas, 2. vietā ierindojās 
Andzeļu pamatskolas komanda, 
3. vietā — Dagdas vidusskolas 
2. komanda. Visas komandas 
nopelnīja diplomus, piemiņas 
balvas un suvenīrus. Konkursu 
gatavoja M. Micķeviča.

Uz sarunu aicināju vienu no 
uzvarētājkomandām, kurā darbo-
jās Veronika Mamedova (koman-
das kapteine, 8.a klase); Sintija 
Jermolajeva (9.b klase); Santa 
Danileviča (8.b klase); Sintija Sa-
dovska (8.a klase); Dmitrijs Ko-
sarevskis (9.a klase). Patiesībā 
konkurence bija ļoti sīva un uzva-
rētājus šķīra punkta desmitdaļas. 

Jaunieši pastāstīja, ka kon-
kurss tika veltīts Dagdas novada 
piecu gadu jubilejai, kuras svinī-
bas vasarā diemžēl izpalika, vi-
siem zināmu notikumu dēļ. Katra 
komanda pirms konkursa vāca 
informāciju un veica izzinošus 
mājas darbus, lai klātienē sniegtu 
ieskatu par savas  dzimtās vietas 
vai pagasta ievērojamākajiem 
objektiem, cilvēkiem. 

Veronika: “Pirms konkursa 
gatavojām mājasdarbu — pre-
zentāciju “Dagdas novada bagā-
tību lāde”. Savā videoekskursijā 
pa Dagdas novadu stāstījām par 
iedzīvotājiem, nosaucot cilvēkus, 
kuri mūsuprāt devuši lielu iegul-
dījumu novada izaugsmē. Tie ir 
skolotāji, deputāti, lauksaimnie-
ki, dziedātāji, dejotāji. Stāstījām 
par novada skaistākajām vietām, 
dažādiem svētkiem un citām lie-
tām.”

Pēc prezentācijas koman-
das sacentās apjomīgā viktorīnā, 
kurā uzrādīja savas zināšanas 
par Dagdas novada vēsturi, ģeo-
grāfiju, tautsaimniecību un ievē-
rojamiem cilvēkiem. Nākamais 

uzdevums – radoši uzrakstīt un 
mākslinieciski noformēt vēstu-
li-apsveikumu, kurā iekļauts vēs-
tījums Dagdas novadam, un ko 
ikviens varētu  darīt nākotnē, lai 
novads attīstītos. Vēstules tika ie-
sniegtas Dagdas novada domes 
priekšsēdētājai Sandrai Viškurei. 

Pasākuma noslēgumā ko-
mandas veltīja mājās sagatavotu 
sveicienu Dagdas novadam pie-
cu gadu jubilejā. Zālē izskanēja 
sirsnīga dzeja, jaukas dziesmas 
un interesanta teika. Mani sa-
runbiedri bija sacerējuši dzeju, 
ieskatam viena četrrinde: 
“Mēs dzīvojam Dagdā, -
Te vējš vismaigākais,
Te putni visātrākie, 
Te saule vissiltākā!” 

Jāatzīmē, ka visi jauniešu 
dzejoļi saturēja apliecinājumu 
tam, cik skaista ir viņu pilsēta, 
novads un cik ļoti viņi mīl dzimto 
vietu.

Visi pieci komandas biedri ir 
vienisprātis, ka viņi visvieglāk tika 
galā ar mājasdarbu un radošo 
darbu — vēstules rakstīšanu, jo 
visi ir Dagdas mākslas un mūzi-

kas skolas audzēkņi: divi mācās 
mūzikas skolā, trīs — mākslas 
skolā. Tas ļoti palīdzēja kaldināt 
uzvaru konkursā. Savu ieguldīju-
mu panākumā devušas arī sko-
lotājas Olga Lobanova, Ludmila 
Lovčinovska un Velta Augustova, 
kuras skolēniem palīdzēja saga-
tavoties konkursam. Skolēni pa-
teicīgi arī Izglītības darba speciā-
listei Irēnai Maļkevičai par skaisti 
noformētiem galdiņiem sacensī-
bu dalībniekiem. 

Skolas direktore Vija Gekiša 
atzīmēja, ka uzvarētāju komandā 

darbojās skolēni, kuri mācās uz 
labi un teicami. Turklāt viņi darbo-
jās ļoti saliedēti, lai arī nāk no da-
žādām klasēm. Tieši saliedētais 
darbs veicinājis uzvaru konkursā. 

Pajautāju, ko paši skolēni 
domā par šo konkursu? Viņi atzi-
na, ka tas bija vērtīgs, jo izdevās 
uzzināt daudz jauna gan par baz-
nīcām novadā, gan par Dagdas 
parku, gan par novada pagas-
tiem, gan informāciju kopumā par 
visu Dagdas novadu, gan par tū-
risma objektiem pagastos un citu 
informāciju.

Jaunieši man pastāstīja arī 
par saviem tālākas nākotnes 
plāniem. Veronika vēlas iegūt 
vidējo izglītību un kļūt par starp-
tautisko un sabiedrisko attiecību 
speciālisti, jo viņai jau tagad patīk 
sadarbība vietējā un starpvalstu 
līmenī. Sintijas Jermolajevas nā-
kotnes plāni sakrīt ar Veronikas 
iecerēm. Santa vēl nav izdomā-
jusi, ko darīs pēc vidusskolas, 
bet skaidri zina, ka tā medicīna 
nebūs, jo tur priekšā jau ir māsa 
un gribas kaut ko citu. Meitenei 
labi padotas valodas un bioloģija. 
Toties Sintija Sadovska gan rau-
gās ar medicīnas jomu saistītas 

profesijas virzienā, un ir pārlie-
cināta, ka, apguvusi profesiju, 
paliks dzimtenē. Vienīgi Dmitrijs 
neplāno doties uz vidusskolu, bet 
vēlas apgūt mehāniķa profesiju 
un pēc devītās klases dosies uz 
Malnavas koledžu. 

Izteicu cerību, ka varbūt ko-
mandas dalībnieces pārliecinās 
puisi turpināt mācības vidussko-
lā, bet viņas kā ar aukstu ūdeni 
aplēja, apgalvojot, ka ir labi, ja 
puiši ātrāk iegūst profesiju un 
kļūst patstāvīgi. 

Juris ROGA
Autora foto

Izzinot novadu, liek 
pamatus savai nākotnei

Mūsu jaunatne

Uzvarēja 12.b klases pui-
šu komanda “Blondie mīlnieki” 
(attēlā), kurā apvienojās Jānis 
Ozoliņš, Ņikita Grebņovs, Edgars 
Pauliņš un Alvils Plivčs. Pēc vi-
ņiem uz goda pjedestāla kāpa 
11.b klase (2. vieta) un 10.b (3. 
vieta).

Puiši pastāstīja, ka izveidot 
komandu nebija grūtību, gribē-
tāju bija vairāk nekā vietu. Šādā 
sastāvā viņi startē ne pirmo reizi. 
Par uzvaru saņēma ceļojošo kau-
su, diplomu un parlamenta sarū-
pēto torti, ar ko uzcienāja savus 
atbalstītājus-klasesbiedrus. 

Sacensības sākās ar mājas-
darba atrādīšanu – katrai koman-
dai bija jāprezentē sevi un jāiz-
domā devīze. Sekoja dažādas 
stafetes un sacensības. Smagā-
kais uzdevums – paņemt krēs-
lu pie grīdas aiz kājām, un turēt 
izstieptās rokās, ceļos nedaudz 
ieliecoties. Praktiski nostāvēt ar 
krēslu rokās šādi var 4-5 minū-
tes, pēc tam spēki strauji izsīkst. 
Vajadzēja arī pievilkties pie stie-
ņa, atspiesties no grīdas, taisīt 
presīti un izpildīt citus vingrināju-
mus. Bija arī neparasti uzdevumi, 
piemēram, aiznest boksa maisu 
līdz noteiktai vietai un tad ar bok-
sa cimdiem rokās iemest grozā 
basketbola bumbu. Puiši pastās-
tīja, ka sacensības bija sīvas un 
izšķirošais izrādījās pēdējais uz-

devums - stafete: tāllēkšana no 
vietas. Viens lec, tad nākamais 
no tās vietas, kuru sasniedzis 
iepriekšējais un tā līdz pēdējam 
dalībniekam. 

Izrādās, ka ceļojošais kauss 
uzvarētāju rokās nav nonācis ne-
jauši. Mācību gada sākumā Alvils 
un Ņikita ieradās pie skolas direk-
tores ar lūgumu atļaut izmantot 
skola sporta zāli treniņiem. Viņi ar 
vēl dažiem domubiedriem gribēja 
nodarboties ar sportu no mācī-
bām brīvajā laikā, bet negribēja 
trenēties vienā noteiktā sporta 
veidā pedagoga vadībā. Tā kā 
sporta zāle ir ļoti noslogota, vaja-
dzēja rast neordināru risinājumu. 
Skolas vadība vienojās ar jaunie-
šiem par līguma noslēgšanu, vi-
ņiem tika iedotas zāles atslēgas 
un varēja sākt aktīvi trenēties. 
Šobrīd grupā ir seši skolēni, kuri 
attīsta savas fiziskās dotības ie-
sildoties, atspiežoties, pievelko-
ties, ceļot svaru bumbu, vārdu 
sakot, katru reizi izdomā kaut ko 
jaunu, liekot lietā visu skolā pie-
ejamo sporta inventāra arsenā-
lu. Žēl vienīgi, ka te nav sporta 
trenažieru. Puiši saka: “Ar savu 
uzvaru pierādījām, ka šī mūsu 
iecere nebija veltīga un centība 
atalgojās.”

Juris ROGA
Komandas dalībnieku 

arhīva foto

Centība vainagojas 
 panākumiem

Mūsdienās katrā mācību iestādē darbojas skolēnu 
pašpārvalde, kas lielā mērā nosaka skolas dzīvi, da-
rot to vairāk vai mazāk pievilcīgu. Dagdas vidussko-
las skolēnu parlaments nav jāmudina veikt savus 
pienākumus, viņi paši izdomā un organizē dažādus 
pasākumus, piemēram, novembrī 9.-12. klašu skolē-
niem notika konkurss-sacensības “Vīru spēles”. Pie-
dalījās sešas komandas, katrā — četri puiši.

Turpinājums. Sākums 3.lpp
Apskatot jaunietes spoguļkameru, uz-

reiz ievērojām, ka tās objektīvam nav UV 
filtra un silti ieteicām tādu iegādāties. Tas 
nepieciešams tehnikas saudzēšanas no-
lūkā, līdzīgi kā tas, ka fotoaparāta siksnu 
vienmēr vajadzētu lietot. Mūsu praksē ir 

bijuši gadījumi, kad burzmā kāds nejauši 
izsit fotoaparātu no rokām un, tikai patei-
coties siksnai, kas vienmēr ir ap roku vai 
kaklu, aparāts necieš. Ir gadījies nejauši 
saplēst filtru, toties dārgais objektīvs neda-
būja ne skrambiņu…

Protams, gribējās strādāt ar lielāku au-
ditoriju, tomēr vislielākais gandarījums, ka 

jauniete nenobijās 
kritikas, kas viņai 
bija jādzird jau tad, 
kad visi bērni vēl 
nebija aizgājuši pro-
jām. Tiesa, Anatols 
savos vārdos bija 
ļoti saudzīgs, dodot 
atlaidi uz to, ka Žan-
na nav mācījusies 
fotogrāfiju. Klauso-
ties un sarunājoties 
ar fotomākslinieku, 
meitene pamazām 
atvērās un spēja 
atbildēt uz jautāju-
miem argumentēti. 
Tomēr bija acīmre-
dzami, ka zināšanu 
pietrūkst. Kaut ko 

Anatols pūlējās kompensēt ar paša radī-
tām fotogrāfijām, kuras bija paņēmis līdzi. 
Diemžēl tās izdevās apskatīt tikai Žannai. 

Bet visu var mainīt -- Krāslavā veik-
smīgi darbojas foto pulciņš “Kadrs”, kuru 
vada Anatols. Krāslavā strādā arī foto 
klubs “Zibsnis”, tiesa, ne katram laucinie-
kam ir iespēja apmeklēt nodarbības pilsē-
tā. Šoreiz mēs sadzirdējām gana konkrētu 
solījumu, ka skola nāks pretī jaunietei. Vis-
maz reizi mēnesī viņai un varbūt vēl kā-
dam lauku fotomīlim iespējams tiks rasta 
iespēja nokļūt Krāslavā uz nodarbībām pie 
Anatola. Skola arī cer, ka Žanna neatteiks 
sarīkot savu personālizstādi par tēmu, kas 
vēl tiks precizēta. Katrā ziņā, šis ir pirmais 
gadījums, kad jaunietes neatlaidība var 
nest labus augļus gan pašai, gan skolai. 

Atgādināšu, ka pirms daudziem ga-
diem Ezernieku vidusskolas pagrabstāvā 
darbojās fotolaboratorija, kurā strādāja 
darbmācības skolotājs Aleksandrs Žurovs. 
Viņš vadīja fotopulciņu, caur kuru izgāja 
ne viens vien skolēns, tostarp arī tādi, kuri 
rajonā un Latvijā šodien ir gana pazīsta-
mi cilvēki. Mēs nekad nevaram zināt, ko 
mums sniegs dzīve, tālab jaunībā ir jāiz-
manto katra iespēja par visiem simts. 

Juris ROGA
Autora foto

Lai piepildās kvēlākie sapņi!
26. novembrī Dagdas novada pašval-
dība aicināja visus interesentus uz tik-
šanos par mežizstrādes jautājumiem.

Tikšanās laikā tika apspriesti vairāki 
pašvaldībai un uzņēmējiem aktuāli jautāju-
mi. Dagdas novada pašvaldības ceļu meis-
tars Aivars Belkovskis informēja klātesošos 
par pašreizējo pašvaldības ceļu stāvokli; 
ceļu satiksmes ierobežojumiem, maino-
ties klimatiskajiem laika apstākļiem; kravu 
pārvadāšanas noteikumiem; atļauju sa-
ņemšanu kravu pārvadāšanai un krautuvju 
izveidošanai; pārvietošanās atļauju iesnieg-
šanas, izskatīšanas un saņemšanas kārtī-
bu. Lai veicinātu veiksmīgu un produktīvu 
sadarbību ar mežapstrādes uzņēmējiem, 
tika panāktas vairākas konceptuālas vieno-
šanās par pašvaldības autoceļu izmatoša-
nu un nepieciešamo atļauju saņemšanu.

Uz tikšanos bija ieradušies Dagdas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis 
Azins, izpilddirektors Ivars Pauliņš, ceļu 
meistars Aivars Belkovskis, visu pagastu 
pārvalžu vadītāji, Valsts policijas un mežap-
strādes uzņēmumu pārstāvji. 

Guna MALINOVSKA

Apsprieda mežizstrādi 
Dagdas novadā
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 3. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35 Dzīvnieki - profesionāļi
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 12.55, 14.55 Top-Shop 
11.20 Aizliegtais paņēmiens
12.05 Latvija var! 
12.25 Skats no malas
13.10 Ielas garumā
13.40 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
14.25 Zili brīnumi! 
16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.20 Tenso dienas

1.15 Valdība
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 22.25 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Jūrā un krastā
12.30 Pie rīta kafijas
12.50, 1.10 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.20 Eirokauss basketbolā
21.35 Lielais pārgājiens
23.20 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
0.20 Pēdējais liecinieks

LNT

6.20 Boba burgeri 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.25 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Ledus sirds
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
0.45 Mf. Mīlestība Švarcvaldē
4.40 Karamba!
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10, 0.40 Tētuka meitiņas

9.15, 3.00 Medikopters 
10.25 Ģēnijs uzvalkā
11.25, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.05 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.45, 2.00 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.25 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Šovbiznesa slepenie mate-
riāli
10.05 Amazonietes
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.30, 19.55 Divi tēvi un divi dēli
18.50, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mf. Tētis sprukās
22.50 Mf. Šausmas Konektikutā

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50, 23.00 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 0.35 Kriminal+
14.55, 19.50 Šefs
18.00, 0.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
1.05 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
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.40 Moderns spriedums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

Marijas Kallasas dzimšanas diena
Šo sievieti jau viņas dzīves laikā sauca 

par „mūžam dievišķo”. Pat viņas ienaidnieki, 
kas nepārtraukti lika šķēršļus Marijas ceļā, 
pina intrigas, sniedza simtiem melīgu intervi-
ju par viņu, izplatīja šausmīgas baumas par 
viņas personisko dzīvi, bez 
atrunām atzina Kallasas 
ģenialitāti, viņas milzīgo 
talantu, prasmi likt skatītā-
jiem just līdzi un pārdzīvot 
visīstākās un dziļākās emo-
cijas. Viņu sauca par Mari-
ju, un viņas uzvārds bija 
Kalogeropulosa. Pasaules 
mākslas vēsturē viņa iegā-
jusi kā Marija Kallasa...

Marija dzimusi Ņujor-
kā 1923.gadā, ģimenē viņa nekad nav biju-
si mīlēts bērns. Māte ļoti gribēja zēnu, bet 
pēc meitas nākšanas pasaulē atteicās pat 
paskatīties uz viņu veselas četras dienas. 
Pēc tam māte samierinājās ar Marijas pie-
dzimšanu un nolēma darīt visu iespējamo, 
lai viņas meita kļūtu par zvaigzni. Ģimenei 
klājās ne pārāk labi, sākās krīze - Lielā dep-
resija, Kalogeropulosi bieži pārcēlušies no 
dzīvokļa uz dzīvokli. Marijas tēvs nekādi 
nevarēja izkļūt no parādiem. Bet māte katru 
dienu veda meiteni uz publisko bibliotēku, 
mājās viņas kopā klausījās mūziku, dziedāja 
grieķu dziesmas. Mīlestības ģimenē nebija, 
un māte nolēma kompensēt vilšanos ģime-
nes dzīvē ar savas meitas panākumiem. No 
5 gadu vecuma Marijai bija nodarbības ar 
mūzikas skolotāju, bet no 8 gadiem - ar vo-
kālo pedagogu. Jau skolas gados nākamo 
zvaigzni uzskatīja par lielu talantu un skolas 
lepnumu.

Pirmie Marijas panākumi nav likuši sevi 
ilgi gaidīt: otrā vieta bērnu vokālajā konkursā 
Čikāgā, piedalīšanās populārajā radiopārrai-
dē („Slavas minūtes” analogs). 

Kad meitenei bija 11 gadu, viņa pēc 
koncerta Ņujorkas Metropolitēna operā pa-
ziņoja: „Kādreiz es kļūšu par izcilāko operas 
zvaigzni.” Kā ūdenī skatījās...

Kad Marijas māte pilnībā pārtrauca 
attiecības ar vīru, viņa kopā ar bērniem de-
vās uz senču zemi – uz Atēnām. Šeit viņai 
izdevās iekārtot talantīgo meitu Karaliskajā 
konservatorijā. Taču viņa bija spiesta sniegt 
nepatiesas ziņa par meitu: pirmajā kursā 
varēja iestāties tikai tie, kam bija jau 16 
gadu, bet Marijai palika tikai 14... Un viss 
izdevās, Marija bija ļoti liela auguma meite-
ne, diezgan korpulenta, turklāt nēsāja ap-
jomīgas brilles ar melnu ietvaru. Šis fakts 
nopietni satrauca pašu Kallasu un viņas 
pedagogus: ar skaistumu viņa nevarēja le-
poties, kaut gan viņas vokālās spējas bija 
apbrīnojamas. 

Uzstāties uz profesionālās skatuves 
Marija Kallasa sāka jau 16 gadu vecumā. 
Kara laikā tikai jaunas dziedātājas priekš-
nesumi nesa ģimenei ienākumus. Par par-
tiju operā „Toska” viņa saņēma savu pirmo 
vislielāko honorāru - 55 ASV dolārus, 1941.
gadā tā bija vesela bagātība...

Kad beidzās karš, Marija devās uz 

Ameriku, lai savā personīgajā dzīvē visu 
sāktu no baltas lapas. Mariju vairs nekas 
nesaistīja ar viņas vecākiem. Māte vēl ilgi 
pieprasīs no meitas naudu, un tas bija vie-
nīgais, ko no viņas gribēja šis vistuvākais 

cilvēks. Marija vēl kādu laiku 
izsūtīja čekus, bet pēc tam 
nolēma pilnībā pārtraukt at-
tiecības ar māti.

Amerika uzņēma šo 
grieķu izcelsmes dziedātāju 
ļoti vēsi. Un tad – vairākas 
izgāšanās. Pēc daudzām 
neveiksmīgām provēm un 
kastingiem, viņai piedāvāja 
Čio-Čio-Sanas lomu Ņujor-
kas Metropoli- tēna operā. 

Piedāvājums bija ļoti pievilcīgs, tas solīja arī 
solīdu atalgojumu vairāku gadu garumā... 
Bet Kallasa atteicās. Viņa uzskatīja, ka ir 
pārāk resna šai lomai, turklāt uzsvēra, ka 
šī opera angliski skanot visai muļķīgi un ka 
neviens neuztverot to nopietni. Šos vārdus 
visu mūžu atcerējās Metropolitēna operas 
producents Edvards Džonsons. Tā Marijai 
radās pirmais nāvīgais ienaidnieks.

Šajā pašā laikā dziedātāja ieguva arī 
savu uzticamo draugu - Tullio Serafinu, ģe-
niālu diriģentu, kurš ilgus gadus vadīja „La 
Skala” teātri. Maestro saskatīja nākamo sla-
venību, uzaicināja viņu uz Eiropu, organizēja 
viņas koncertus Itālijā. Pēc šiem koncertiem 
Eiropa saprata, ka pie operas mākslas ap-
vāršņa uzlēkusi agrāk neredzēta zvaigzne.

Tad Marijas dzīvē parādījās vēl viens 
draugs - Džovanni Menigīni. Viņš bija ve-
cāks par 27 gadiem. Sākumā vienkārši izrā-
dīja savu uzmanību, bet pēc tam pārliecināja 
apprecēties ar viņu. Kallasa piekrita. Menigī-
ni pārdeva savu biznesu un visus savus spē-
kus veltīja sievai. Džovanni bija Marijas vīrs, 
tēvs, producents, draugs. Mariju Kallasu gai-
dīja triumfa un slavas desmitgade.

Par šīs sievietes raksturu liecina tikai 
viens fakts - kad viņas svars jau apdraudēja 
skatuvisko karjeru, Marija sāka ievērot stin-
gru diētu un zaudēja 30 kilogramus. Bet par 
ko viņu dievināja skatītāji?

Kritiķi apgalvoja, ka Kallasas plašā dia-
pazona balss bija neatkārtojama, tā burtiski 
fascinēja laikabiedrus. Tās burvīgais ska-
nējums lika zaudēt prātu, aizmirst par visu 
šajā pasaulē. Bet... 50.gadu beigās retās 
slimības dēļ dziedātāja pakāpeniski sāka 
zaudēt savu pasaulē satriecošāko balsi.

Slimība progresēja, jo Kallasas veselī-
bas stāvokli negatīvi ietekmēja pārdzīvoju-
mi, skandāli, attiecības ar miljardieri Aristote-
li Onasisu. Pēc šķiršanās ar vīru un Onasisa 
nodevības Marija Kallasa dzīvoja šķirti no vi-
sas pasaules. Viņa vairs neuzstājās, gandrīz 
neizgāja no sava dzīvokļa. 1977.gadā viņa 
aizgāja mūžībā. Bet Marijas galvenais ie-
naidnieks, Metropolitēna operas menedže-
ris, uzrakstīja kādā no avīzēm, ka pasaulē 
nav sliktākas par viņu sievietes, bet nekad 
nebūs par viņu labākas dziedātājas.

Andrejs JAKUBOVSKIS

2.decembrī Ir iemesls!

Krāslaviete Olga Artamono-
va, universitātes un akadē-
mijas absolvente, Daugav-
pils mūzikas vidusskolas 
klavieru nodaļas vadītāja, 
iecerēja un realizē neparas-
tu projektu “Mūzika un ota”.

Pirmais klaviermūzikas koncerts 
notika Krāslavā, tajā piedalījās arī 
jaunie pianisti no Daugavpils un Dag- 
das. Koncerta programmā skanēja 
deviņpadsmit mākslas darbi, kas at-
klāj mūzikas skaņdarba būtību. No-
beigumā - apskaņoti zīmējumi, kas 
izraisīja skatītāju neviltotu interesi. 

Alekseja GONČAROVA foto
Attēlos:

Pie klavierēm - jaunais 
komponists Pauls Nartišs.  
Klavieru duets - Mareks un 
Faustina Podjavas - pēc 
veiksmīgas uzstāšanās 
Skatītājiem dubultprieks.

II Dāvana dzimtajai pilsētai
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CETURTDIENA, 4. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.35 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
10.30, 20.00 Kas tur dzīvo? 
11.00, 14.05, 14.55 Top-Shop 
11.20 Sastrēgumstunda
13.10 Kas var būt labāks par šo?
13.45 Zebra
14.25 Kas te? Es te! 
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.25 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.20 Daugavieši
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
22.15 Tilts 
23.40 LTV - 60
1.20 Atkarība no ēdiena
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdzņemša-
nai
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50, 0.30 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 1000 jūdzes Persijā
20.35 Dakteris Rafto

PIEKTDIENA, 5. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 4.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35, 16.05 Dzīvnieki - profesionāļi
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 13.45, 15.50 Top-Shop 
11.15, 1.10 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto
12.50 1:1
14.00 Vides fakti
14.30 Aculiecinieks
14.45 Ugunsgrēks
15.05 Brīnumskapja skola
15.35 Raķetēni
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
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 1.00 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50 LTV - 60
15.30, 22.00 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas

19.15 VTB Vienotā līga
21.30 Anekdošu šovs 
22.15 Eiropas kinovakari
22.30 Mf. Rudens sonāte
0.15 Lielais pārgājiens
2.00 Eiropa koncertos
2.50 Raimonds Pauls. Otrā elpa
4.30 Spots
5.00 Makšķerē ar Olti

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Sievietes vēlas vairāk
11.55 Melu spēle
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.30 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. Kā bez prāta
1.25 Losandželosas policisti 
2.10 Boba burgeri 
5.40 Ķerto līga 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10, 3.30 Tētuka meitiņas
9.15 Medikopters 
10.25 Nozieguma skelets 
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00 TV zvaigzne
15.35, 20.35 UgunsGrēks 
16.55, 1.55 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi

21.20 Mf. Viens pats mājās 
23.55 Mf. Izsvēpēt dūzi
5.00 Svešais starp savējiem
5.55 Luī 

TV3+
6.40, 17.45, 2.45 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.25 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.05 Amazonietes
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks 
13.30 Divi tēvi un divi dēli
18.50, 1.25 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Ledus laikmets. Globālā 
sasilšana
21.40 Mf. Pats ļaunākais murgs
23.40 Mf. Tētis sprukās 

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25 Kriminal+
14.55, 19.50 Šefs
18.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
0.50 Mūzika

PBK
6.00, 1.10 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, 5.20 Moderns spriedums
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Balss

0.10 Vakars ar I.Urgantu
1.40 Mf. Radinieki
3.35 Mf. Nevar būt!

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 14.00 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05, 13.35 Skatīties visiem!
7.35, 0.50 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Dokumentālais specprojekts
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.55 Kādi ļaudis
0.00 Slepenās teritorijas

RTR Krievija
5.00 Krievija rīts
9.05 Dzīvot karā
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 Uz karstām pēdām
17.30, 2.45 Tiešais ēteris
20.00 Cits krasts
22.10 Speciālais korespondents
23.50 Nācijas dārgumi
0.50 Monologs

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 Ģimenes apstākļu dēļ

13.10 Mācīties dzīvot
13.40 Laiks parādīs
15.15 Mf. Bēgšana
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Melnbalts
21.10 Balss
23.35 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
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, 23.50 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Čārlija eņģeļi-2. 
22.40 Baltkrievija attīstībā
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Personīgie motīvi
10.50 Tūrists
11.40 Mf. Slepeni
13.50 Universitāte
15.00 Ir nu gan!
16.50 Taxi
17.50 Mf. Plēsējs. 
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.10 Reportieris
23.05 Mf. Donijs Brasko

21.30, 5.30 Ātruma cilts
22.00, 5.00 Makšķerē ar Olti
22.30 Cīnīties, lai izdzīvotu
23.30 Autosporta programma 
0.00 Tavs auto

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Investīcijas mīlestībā
11.50 Okšķeris
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40, 1.30 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. Ielu karaļi 
4.45 Bernards
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10, 10.55, 3.30 Tētuka meitiņas
9.15, 11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.00 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Elles puika. Zelta armija
0.20 Kinomānija 

1.00 Overtime TV
2.50 Medikopters 
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.45, 2.35 Māja 2
7.25, 14.35 Ekstrasensu cīņas 
8.25 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Šovbiznesa slepenie mate-
riāli 
10.05 Amazonietes
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks 
13.30, 20.05 Divi tēvi un divi dēli
18.50, 1.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.05 Virtuve 
22.10 Mf. Trakais brīvībā
0.05 Pokers

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50, 23.00 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 0.35 Kriminal+
14.55, 19.50 Šefs
18.00, 0.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 12.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.00 V.Putina uzruna
12.35, 14.30 Laiks parādīs
15.55, 3.40 Moderns spriedums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Iedzimtais grēks
23.45 Vakars ar I.Urgantu

0.55 Nakts ziņas
1.10 Zvaigžņu lietus
2.00 Mf. Zvaigžņu lietus
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.50, 13.55 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05, 13.35 Skatīties visiem!
7.35, 0.45 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Varenie noslēpumi
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
1.10 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Zemes troksnis
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
11.00 V.Putina uzruna
12.10, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 1.55 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.00 Vakars 
23.40 Kamenskaja
0.30 Svētdiena, pus septiņi

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 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 Iedzimtais grēks
22.10 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.25 Pirms tumsas iestāšanās

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
7.50 Vārds mācītājam 
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 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, 0.30 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.50 Grūtas dienas vakars
0.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 21.40 Personīgie motīvi
10.45 Mf. Visu vai neko
12.45, 23.20 Mītu mednieki
13.45, 20.30 Universitāte
14.50 Pārlādēšana
16.50, 22.45 Taxi
17.50 Karsts ūdens
18.10 Biatlons
20.25 KENO

21.20 Iedzimtais grēks
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.00 Mf. Anna Kareņina
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.00 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05, 13.30 Skatīties visiem!
7.40, 12.25, 0.20 112
8.10 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas

16.20 Nemelo man!
20.45 Varenie noslēpumi
23.55 Ziņas 24
0.45 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mūsu ķermeņa šifri
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 Uz karstām pēdām
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.55 Nākotnes ierocis
23.50 Kamenskaja

0.50 Svētdiena, pus septiņi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.05 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 Iedzimtais grēks
22.10 Kā apprecēt miljonāru

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, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
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
22.45 Aktuāla intervija
0.00 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 21.40 Personīgie motīvi
10.45 Virtuozi
11.55 Augstāk par jumtu
12.30, 20.35 Universitāte
14.45 Reportieris
16.50 Taxi 17.50 Karsts ūdens
18.10 Biatlons
20.25 Sportloto 5 no 36 20.30 KENO
22.40 Gribu nokļūt televīzijā!!
22.45 Mf. Visu vai neko
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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.

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

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

Nozaudēta numura zīme DH 
438, braucot no Krāslavas CSDD 
uz Indru. Ja kāds atrod, lūdzu 
zvaniet, saņemsiet atlīdzību 15 
EUR. Tālr. 29595188

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.

IEPĒRK 
 METĀLLŪŽŅUS. 

Augstas cenas. Strādājam 
jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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)

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, 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

Laika periodā no 21.11. līdz 28.11.2014. Krāslavas iecirknī ti ka re-
ģistrēti  58 noti kumi. Būti skākie:
• Naktī  uz 21. novembri Krāslavā ti ka apzagtas 2 automašīnas, kuras at-

radās daudzstāvu namu pagalmos Vienības ielā 12 un Aronsona ielā 
5. Piemeklējot atslēgu, ti ka nozagta audioaparatūra un citas mantas.

• 22. novembrī Krāslavas iecirknī ti ka saņemts iesniegums par to, ka Izval-
tas pagasta Vecajos Račinos no saimniecības ēkas pazuda jumta metāla 
loksnes.

• 23. novembrī ar iesniegumu griezās krāslavieti s, kuru naktī  atsaucās pa-
vadīt no kafejnīcas nepazīstamas personas, moti vējot ar to, ka viņš bija 
pamatī gā reibumā. No rīta noskaidrojās, ka naktī , ejot mājās, viņam pa-
zuda nauda un zelta gredzens.

• Policija būs pateicīga par jebkuru informāciju, kas sekmētu noziegumu 
atklāšanu. Lūgums zvanīt pa telefoniem 65603403 vai 110, vai griezti es  
personīgi policijas iecirknī.

Tie ir pavisam jauni un 
neparasti svētki, kuru iedīgļi 
radās studentu aprindās. Šajā 
dienā daudzās valstīs pieņemts 
apskaut ne tikai pazīstamus cil-
vēkus.

Apskāvieni pavada mūs vi-
sas dzīves laikā. Agrā bērnībā 
mātes apskāvieni rada mūsos 
komforta un pieķeršanās sajū-
tu. Mēs apskaujam draugus un 
tuviniekus satiekoties, šķiro-
ties, apskaujam cits citu, lai iz-
teiktu savu pateicību un prieku. 
Šie svētki nepieprasa nekādus 
materiālus izdevumus. Jums 
tikai nepieciešams ar savu 
uzmanību apveltīt visus, ko 
uzskatāt par vajadzīgu, dāvāt 
saviem tuvajiem un mīļajiem 
apskāvienus kā siltas izturēša-
nās pret viņiem zīmi un ar to at-
gādinot par savām patiesajām 
jūtām.

Krimināls, notikumi

Starptautiskā 
 apskāvienu 

diena

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.
Vīrietis (45, 190, bez kait. iera-
dumiem) no laukiem vēlas iepa-
zīties ar sievieti. Tālr. 22468200

IEPAZĪŠANĀS

PĒRK
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. 
īpašumus un meža cirsmas. 
Palīdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 25287734; 26850960;
senlaicīgas dzintara (apaļu, 
ovālu un citas formas) krelles 
un rotaslietas. Lielus dzintara 
gabalus. Tālr. 28282963.

PĀRDOD
mežu ar zemi. Tālr. 26533615;
“Daewood Korando” - 2.3 D, 
2000, TA līdz 13.01.2015. Tālr. 
27146861; 
T-25. Piegāde. Tālr. 28841403;
gofrētas cinka loksnes (120 gab.). 
Cena pēc vienošanās. T. 26533615;
televizoru SEG, diagonāle - 28’, 
ar pulti, labā stāvoklī, mazlietots. 
45 EUR. Tālr. 26334647;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus. Tālr.  29787566;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527; 
malku, nomaļus, dēļus. Tālr. 
29728133;
malku (melnalksnis, bērzs) jeb-
kura izmēra. Tālr. 22023682, 
28265967;
malku. Tālr. 29189194.

DAŽĀDI
VAJADZĪGA godīga un atbildīga 
palīdze pensionārei, kura dzīvo 
ģimnāzijas apkārtnē, ēdiena gata-
vošanai un dzīvokļa uzkopšanai 2 
reizes nedēļā. Tālr. 27125549;
Sieviete meklē darbu, varu palī-
dzēt lauksaimniecības grāmatve-
dībā, konditorejā, varu apkopt cil-
vēkus, kam ir vajadzīga palīdzība, 
varu iemācīties arī ko jaunu apgūt. 
Ir labas gan krievu, gan latviešu 
valodas zināšanas. Ir aut. B kat. 
tiesības. Tālr. 28490873;
IZĪRĒ mēbelētu divistabu dzīvokli 
Daugavpilī (Ķīmijā) uz ilgāku lai-
ku. Tālr. 29158034.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). Tālr. 
27540758.
ATDOŠU labās rokās kaķēnus (~ 
2 mēn.) Tālr. 26849104.
pazuduši divi lieli vācu aitu su-
gas suņi (meitene un puika). 
Tālr.  28782085

SIA “Valodze V”
sveic visus gaidāmajos 

Jaungada svētkos! 

Piedāvājam Jaungada māks-
līgās eglītes, lampiņu virte-
nes, kā arī ābeles, bumbieres, 
riekstkokus.
Gr. Plāteru ielā 5, pie veikala 

“Maxima”

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls 
siets.
Tā pavediens tinies no die-
nas dienā,
Līdz mūžības slieksnis 
sniegts.

Sērojam kopā ar Zinaīdu 
Joninu sakarā ar viņas vīra 
Nikolaja Joņina nāvi.

Robežnieku pamatskolas 
kolektīvs

Izsakām līdzjūtību 
Aleksandram Skurjātam un 
Zinaīdai Joninai sakarā ar 
Nikolaja Joņina nāvi. 
Robežnieku pamatskolas 8. 

klases skolēni, viņu vecāki 
un audzinātāja

 
Cik grūti noticēt, ka nekad 
vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi 
parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu 
un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī 
saglabāt.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Nikolaja Joņina 
piederīgajiem, viņu pāragri 
mūžībā pavadot.

Bijušie Robežnieku skolas 
klasesbiedri un audzinātāja

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

ATLAIDES LĪDZ 47%
Brīvības 10, Krāslava, tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850.

SIA “Krāslava D” piedā-
vā brīvas tirdzniecības vie-
tas Rīgas ielā 28 2. stāvā 
(virs veikala “Maxima”).

Informācija pa tālr. 
29112899.

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.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Tik dažādi svētki

Laika posmā no šī gada 20. oktobra līdz 20. novembrim Aglonas 
novada iecirkņa teritorijā reģistrēti  24 noti kumi, kuru izskatī šanā 
ti ka iesaistī ta policija. Pārskata periodā Aglonas novadā reģistrē-
tas 6 zādzības un to mēģinājumu gadījumi:

• 23. oktobrī Aglonā konstatēta mantu zādzība no 1958. g. dzim. vīrieti m 
piederošas garāžas. Noti ek apstākļu pārbaude.

• 28. oktobrī Grāveru pagastā, mēģinot iekļūt divās dzīvojamās mājās, 
ti ka bojāts īpašums. Uzsākts kriminālprocess, aizdomās turamās perso-
nas - vietējie iedzīvotāji - noskaidrotas.

• 4. novembrī konstatēta metāla izstrādājumu zādzība Aglonas pagasta 
Jaunaglonā un 13. novembrī konstatēta kanalizācijas akas metāla vāka 
zādzība Jaunaglonā. Par abām zādzībām uzsākts kriminālprocess, aizdo-
mās turamā persona - Krāslavas novada iedzīvotājs - noskaidrota.

• 5. novembrī reģistrēta elektrovadu zādzība Kastuļinas pagastā. Noti ek 
izmeklēšana.

• Pārskata periodā Aglonas novadā policija konstatējusi 1 gadījumu, kad 
persona vadīja transportlīdzekli alkohola reibumā, kā arī 1 gadījumu, 
kad autovadītājs vadījis transportlīdzekli bez noteiktā kārtī bā iegūtas va-
dītāja apliecības. Abos gadījumos personas sauktas pie administratī vās 
atbildības.

Policijā ti ka veikta pārbaude par 2 konfl iktu gadījumiem:
• 21. oktobrī Šķeltovas pagastā noti ka ģimenes konfl ikts.
• 17. novembrī Grāveru pagastā noti ka ģimenes konfl ikts.
• Pārskata periodā novada teritorijā reģistrēts viens ugunsgrēks:
• 11. novembrī Šķeltovas pagastā dega elektrības stabs.
Citi  noti kumi:
• 21. oktobrī reģistrēts personas iesniegums par iespējamo fi ziskas perso-

nas datu apstrādes pārkāpumu.
• 21. oktobrī noti kumu žurnālā reģistrēts 1967. g. dzimuša Aglonas no-

vada iedzīvotāja iesniegums par iespējamām pretlikumīgām darbībām 
kādā no Aglonas novada iestādēm. Noti ek pārbaude.

• 14. novembrī uzsākts kriminālprocess par nelegāla alkohola izstrādāju-
mu apriti  Aglonas pagastā. Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās tura-
mo atzīts 1961. g. dzimis vīrieti s.

• 17. novembrī Šķeltovas pagasta kultūras namā 1974. g. dzimis vīrieti s, 
būdams alkohola reibumā, traucēja pasākuma norisi. Sastādīts adminis-
tratī vā pārkāpuma protokols.

Policija atgādina:
• Laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem un au-

tobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t, kā arī to piekabēm jābūt 
aprīkotām ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos.
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