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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!
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Pirmssvētku laikā Krāslavas 
mūzikas skola saņēma uzreiz di-
vas priecīgas ziņas. Madlienā no-
tika IV mūzikas skolu ansambļu un 
kameransambļu konkurss. Presti-
žajā festivālā piedalījās jaunie ta-
lanti no visas Latvijas - no Rīgas, 
Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Dau-
gavpils, Ogres, Limbažiem… Kopā 
34 ansambļi! Sīvā cīņā mūsu duets 
- Armands Rabkevičs un Daniels 
Dukaļskis - izcīnīja otro vietu. Tāda 
pati sudraba veiksme uzsmaidīja 
arī trio, kura sastāvā ir Anna Koza-
čuka, Ērika Lukaševiča un Daniels 
Dukaļskis. Šis Krāslavas muzikā-
lais sastāvs izcīnīja tiesības pieda-
līties Starptautiskajā akordeonistu 
ansambļu konkursā, kas norisinā-
sies 12. martā Limbažos. Trīskāršu 

prieku izjuta pedagogs Anatolijs 
Livča, apbalvots ar diplomu un 
speciālu balvu kā labākais konkur-
sa priekšnesumu aranžētājs.

Krāslavas pamatskolas 3. 
klases skolnieks Viesturs Nartišs 
Krāslavas godu aizstāvēja reģio-
nālajā konkursā “Latgales Stīga” 
Rēzeknē. Tā bija pirmā piedalīša-
nās konkursā un lieliska debija! 
Spēlējot klasisko ģitāru, Mūzikas 
skolas 2. klases audzēknis pa-
tīkami pārsteidza stingro žūriju. 
Visas trīs dziesmas skanēja tei-
cami, rezultātā - zelta godalga!

Pedagogs Mihails Pitrāns ar 
prieku uzsver, ka jaunajam ģitā-
ristam ir apbrīnojamas darbaspē-
jas un mūzikas izjūta.

Aleksejs GONČAROVS

Zelts un sudrabs!

“Zelta” ģitārists
Pedagogs, labākais aranžētājs Anatolijs Livča un talantīgie audzēkņi - 
Armands Rabkevičs, Ēriks Lukaševičs, Anna Kozačuka, Daniels Dukaļskis

Robežnieku, Indras un Piedrujas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne šogad 
atzīmēja vairākas nozīmīgas jubilejas personī-
gajā dzīvē un divas darba: šovasar, 1. jūnijā, 
apritēja 20 gadi kopš viņa sāka strādāt Robež-
nieku pagasta pašvaldības vadītājas amatā un 
šī gada 1. decembrī apritēja pieci gadi, kopš 
viņa vada triju pagastu pārvaldes. 

— Pēc reformas un novadu izveides 
jums tika uzticēti trīs pagasti – vislielākais 
skaits, salīdzinājumā ar jebkuru citu bijušo 
pagastu vadītāju kādreizējā Krāslavas rajo-
na teritorijā. Vai šodien mēs varam runāt par 
šo triju pagastu attīstību?

— Par attīstību var runāt, ja tiek radītas 
kādas darbavietas. Vai tad ne tā? Mēs jau ilgu 
laiku sapņojam par to, ka Piedrujā būs loģistikas 
centrs un Piedruja attīstīsies. Tamdēļ mēs cen-
šamies saglabāt vecās darbnīcas, kuras jāizre-
montē par kaut kādiem Eiropas Savienības fon-
du līdzekļiem. Jāizremontē, jo tur saglabāts viss 
aprīkojums, tur ir visas komunikācijas (elektrība, 
ūdensvads, kanalizācija) un noteikti darbnīcas 
noderēs, ja būs loģistikas centrs. Mēs uzturam 
ēku, lai tā nesabrūk. Ir izstrādāta pat tāme re-
montam, tas ir visai dārgi. Vispirms jāuzliek jau-
ns jumts. Es zinu, cik ļoti Upenieka kungs strādā 
pie tā, lai loģistikas centrs Piedrujā būtu. Mēs 
kopīgi domājam par katru lietu, pat zemi pietau-
pījām, neatdevām nevienam, lai gan varējām 
atdot. Ja šo centru izdosies uzbūvēt, tad, goda 
vārds, novads atplauks. Būs dzīvokļi vajadzīgi, 
viss būs vajadzīgs.

— Vai tad šī gada laikā nevienā no trim 
pagastiem nav jaunas darbavietas vai vis-
maz pagasta pārvaldē pieņemts darbā jauns 
darbinieks?

— Piedrujā pieņēmām darbā muzeja vadī-
tāju, tiesa, uz nepilnu slodzi. 

Turpinājums 2.lpp.

Jaunā gadā ar 
jaunām iecerēm 

24. decembris (trešdiena)
21:00 – Vigīlijas Sv. Mise (latviski)

25. decembris (ceturtdiena)
Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana (lieli svētki)

8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (latviski)

11: 00 – Dzied ansamblis „NOKTIRNE” (no Krāsla-
vas kultūras nama)
11:30 – Sv. Mise (poliski)

26. decembris (piektdiena)
Sv. Stefans, pirmmoceklis (svētki)

8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)

Dievkalpojumu  kārtība  Ziemassvētkos
Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā

Firma “LEVEN”
Apsveic savus pircējus Ziemassvētkos un 

Jaunajā gadā.
Savos veikalos piedāvājam plašu santehnikas preču 

klāstu: apkures katlus, dūmvadus, boilerus, konvekto-
rus, maisītājus, tualetes podus, duškabīnes, hidroforus, 
vannas.

Atlaides visām precēm!
Gaidām Jūs mūsu veikalos!

Krāslavā, Vasarnieku 2, tālr. 65622073
Dagdā, Skolas 4A, tālr. 65653354

Kad skaistu, baltu ziemas sarmu
No kokiem nopurina vējš,

Lai Jaunais gads nes īstu laimi
Un jaunus sapņus īstenībā vērš.

Cienījamie abonenti!
SIA “Krāslavas ūdens” pateicas Jums par 

savlaicīgi veiktajiem maksājumiem par snieg-
tajiem pakalpojumiem un novēl gaišus, klu-
sus Ziemassvētkus un veiksmīgu, panāku-
miem bagātu Jauno 2015. gadu!

Aicinām norēķināties par saņemtajiem pa-
kalpojumiem līdz gada beigām. 



2014. gada 19. decembris2

Vienā no sēdēm Krāslavas novada 
dome lēma izveidot Krāslavas nova-
da medību koordinācijas komisiju un apstiprināja tās nolikumu. Vairāki 
„Ezerzemes” lasītāji interesējas, kāpēc šāda komisija ir nepieciešama? 
Varbūt tā liks medniekiem aktīvāk medīt mežacūkas?

2015. gada 1.janvārī Latvijā sāksies 
„ilgi gaidītā” elektroenerģijas tirgus libera-
lizācija. Teorētiski tā paredz konkurences 
pieaugumu (kas ir izdevīgi patērētājam), 
taču īstenībā mums ir jāgatavojas cenu 
kāpumam. 

Saskaņā ar valdības lēmumu no jau-
nā gada elektroenerģijas tarifi vairs netiks 
regulēti. Līdz ar to summa, kuru jūs pār-
skaitāt piegādātājam, būs atkarīga tikai no 
situācijas tirgū. Valsts negrasās iejaukties 
šajā procesā. Iespējams, kādreiz liberali-
zācija nesīs pozitīvu efektu, bet pagaidām 
visi speciālisti vienā balsī brīdina, ka pir-
majos mēnešos vienkāršie patērētāji re-
formas dēļ būs zaudētāji. 

Atbilstoši pieņemtajam likumam līdz 
15. decembrim visām mājsaimniecībām ir 
jāizvēlas kāds no elektroenerģijas tirgotā-
jiem un jānoslēdz līgums ar to. Ja jūs to 
neesat izdarījuši, tad par jūsu elektroener-
ģijas piegādātāju paliks AS „Latvenergo”. 
Neizvēloties tarifu līdz 15. decembrim, no 
1. janvāra automātiski būs spēkā tarifs 
„Elektrum Universālais” (0,169 eiro par 
kilovatstundu). Šis tarifs ir salīdzinoši iz-
devīgs tiem iedzīvotājiem, kas tērē mazāk 
nekā 200 kilovatstundas mēnesī. 

Tagad patērētāji varēs pēc nepiecie-
šamības mainīt enerģijas piegādātājus. 
Tarifu varēs mainīt arī turpmāk, līdz kat-
ra mēneša 15. datumam, lai jaunais būtu 
spēkā no nākamā 1. datuma. Slēdzot lī-
gumu, uzmanīgi jālasa to, kas rakstīts 
„maziem burtiem”. Dažos gadījumos par 
priekšlaicīgu līguma izbeigšanu paredzēts 
līgumsods. 

Pašlaik ar saviem tarifu plāniem sa-

biedrību iepazīstināja četri tirgotāji („Lat-
venergo”, „Baltcom”, „220 Enerģija”, „Win 
Baltic”). Vēl divi uzņēmumi izdarīs to vis-
tuvākajā laikā. Aprēķināt, kurš no tarifiem 
ir izdevīgāks tieši jums, var mājas lapā 
www.elektroenergija.lv, vietnē, kur ir pie-
ejams elektrības kalkulators.

„Ezerzeme” jau informēja lasītājus, 
ka elektroenerģijas tirgus atvēršana tika 
plānota jau pavasarī. Bet pēc tam politiķi 
atlika reformu. „Swedbank Privātpersonu 
finanšu institūts” prognozē, ka sakarā ar 
elektrības tirgus liberalizāciju cenas māj-
saimniecībām varētu augt no 16 % līdz 
43 % atkarībā no elektroenerģijas patēri-
ņa. Ekonomikas ministrija cenas kāpumu 
mājsaimniecībām lēsa 15 - 30 % apmērā. 
Valdība uzsver, ka „Starta tarifs” faktiski 
radīja lielus zaudējums. Tarifs, atbilstoši  
kuram maksāja patērētāji, nedeva iespēju 
segt reālās izmaksas. Tādēļ uzņēmumam 
ik gadu bija nepieciešamas dotācijas 26 
miljonu eiro apmērā. 

Bet valdība sola ne tikai cenu kāpumu. 
Latvija plāno, ka pēc dažiem gadiem, kad 
Baltijas valstis ar Skandināviju savienos 
augstsprieguma līnijas, cenas pazeminā-
sies. Turklāt valsts arī turpmāk subsidēs 
daļu izdevumu, kas saistīti ar elektroener-
ģijas patēriņu daudzbērnu ģimenēm. Vājš 
mierinājums, bet tas ir labāk nekā nekas. 
Iespējams, kādreiz reforma nesīs augļus, 
bet pagaidām mūsu valstī vērojama uni-
kāla parādība, kad  straujš konkurences 
pieaugums izraisa cenu paaugstināšanos, 
nevis pazemināšanos.

Viktors ŪDRIŠS

Kā izdzīvot pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas?

No jaunā gada par elektroenerģiju maksāsim vairāk

Atbildot uz šiem jautājumiem, Krāsla-
vas novada domes jurists Arnolds Skerš-
kāns pastāstīja, ka 2014. gada 26. maijā 
tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 
269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku 
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medī-
bu koordinācijas komisijām”, kas paredz 
šādu komisiju izveidošanu katrā pašval-
dībā. Komisijas sastāvā iekļauj pa vie-
nam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, 
Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta 
dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam 
pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku 
un meža īpašnieku apvienības, kurā ko-
misijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 
200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina 
uz četriem gadiem. Mūsu novadā komisija 
izveidota sešu cilvēku sastāvā: Krāslavas 
novada domes pārstāvis, Valsts meža die-
nesta pārstāvis, Lauku atbalsta dienesta 
pārstāvis, Latvijas mednieku asociācijas 
pārstāvis, Latvijas meža īpašnieku bied-
rības pārstāvis un biedrības „Zemnieku 
Saeima” pārstāvis. 

Komisijas pienākumos ir uz lauksaim-
nieku pieteikumu pamata izskatīt vai ir no-
darīti meža dzīvnieku postījumi lauksaim-
niecības platībām, aprēķināt zaudējumus 
un koordinēt medību kolektīva darbību at-
tiecīgajā teritorijā. Viens no aktuālākajiem 

uzdevumiem, kas komisijai būs jāveic sa-
darbībā ar Pārtikas un veterināro dienes-
tu, ir apkarot epizootiju draudus. Komisijai 
ir tiesības lemt par rīcību ar klaiņojošiem, 
bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas 
(istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk māj-
dzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai 
apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus.

A. Skerškāns: „Iedzīvotāja sadarbība 
ar komisiju sākas, kad viņš vēršas paš-
valdībā ar komisijai adresētu pieteikumu, 
kurā norādītas attiecīgas platības, kurās 
meža dzīvnieki nodarījuši postījumus un 
laika posms, kad tas noticis. Jo ātrāk to 
izdara, jo mazāks laika sprīdis pagājis 
kopš postījumu konstatēšanas brīža līdz 
pietikuma iesniegšanai, jo ātrāk varēs visu 
organizēti apsekot. Iedzīvotāji var rakstīt 
arī citus savus priekšlikumus komisijai. 

Pēc tā, kā būs ar medījamiem dzīv-
niekiem attiecīgajā teritorijā, koordināci-
jas komisija varēs ietekmēt medību norisi 
attiecīgā kolektīva teritorijā. Atbilstoši MK 
noteikumiem, komisija tiks sasaukta pēc 
nepieciešamības, bet es uzskatu, ka sā-
kotnēji tai darba būs daudz. Uz sēdi tiks 
aicinātas ieinteresētās personas un tām 
tajā būtu jāpiedalās obligāti.”

Juris ROGA

Jautājums-atbilde

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Vēl šajā pagastā šogad pieņemta dar-

biniece, kura rūpējas par pagasta estētis-
ko veidolu un Piedrujas amatierkolektīvam 
“Zabava” šuj tērpus. Bet tas ir ļoti maz, tur-
klāt šīs nav uzņēmēju radītas darbavietas. 
Starp citu, kolektīvam “Zabava” rit otrais 
gads, prieks, ka tas turas cieši kopā, pat 
pa kādam jaunam dalībniekam nāk klāt. 
Prieks arī par to, ka ar pašvaldības atbal-
stu Piedrujā esam nosiltinājuši bijušo sko-
lu — remonts faktiski pabeigts. Tagad biju-
šajā skolas ēkā palika neremontēts vienīgi 
otrā stāva gaitenis un dažas telpas. 

— Kā šogad dzīvojusi Indra? 
— Indrā gada laikā paveikts ļoti 

daudz. Starp lielākajiem darbiem ir soci-
ālās mājas renovācija, kas paveikta pašu 
spēkiem. Palika sapost ēkas apkārtni. 
Šogad daudz darba ieguldīts ēkā, kas 
savulaik būvēta kā luterāņu baznīca, kur 
perspektīvā būs izstāžu zāle. Tagad ēkai ir 
ierīkots elektrības pieslēgums, nomainīts 
jumts un ir jauni logi. Esam sagatavojuši 
tāmi iekšdarbiem, kas ir visai lieli, tālab tie 
sadalīti pa posmiem. Pirmajā posmā re-

montēsim griestus un balkonu. Realizēts 
liels un nozīmīgs projekts „Kompleksi ri-
sinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanai Indras Mākslas un mūzikas 
skolā”, kur ieguvēji ir arī tautas nams un 
vispārizglītojošā skola, jo tautas nama 
zālē skolēni sporto. Citas telpas šim mēr-
ķim viņiem nav. Indrā padarīti arī sīki dar-
biņi, piemēram, Vaivodu kapos izrakām 
aku, jo tur nebija pieejams ūdens un cil-
vēkiem tas bija jāņem līdzi, dodoties kopt 
savu tuvinieku atdusas vietu. Katru gadu 
kādos kapos, kas ir Indras pagasta terito-
rijā, tiek veikti uzlabojumi.

Jaunajā gadā Indrā būs veicams 
milzīgs darbs ugunsdrošības jautājumu 
sakārtošanā. Izrādās, ka, savulaik, kad 
tika būvētas sabiedriskās ēkas, ne viss 
izdarīts, kā vajag un arī prasības ir augu-
šas. 2015. gadā esam iecerējuši novērst 
trūkumus ugunsdrošības jautājumā tautas 
namā, vidusskolā, aušanas darbnīcā un 
pagastmājā. Nezinu, cik daudz izdosies 
paveikt, jo esam budžeta organizācija un 
jāiekļaujas plānotajos izdevumos.

Indrā pieņemta darbā veco ļaužu deju 
kolektīva “Labvakar” vadītāja un vēl viena 
darbiniece, kurai tiek uzticēti visādi darbi 
pēc nepieciešamības. Esam saglabājuši 
savu remontstrādnieku brigādi – četri vī-
rieši Indrā paveic visus smagākos darbus. 
Es sacītu, ka šie četri strādnieki ir analogs 
Krāslavas uzņēmumam “Labiekārtošana 
K”, jo Indra ir liels ciemats un viņiem dar-
ba nekad netrūkst. Remontē pašvaldības 
dzīvokļus, sociālo māju, pašreiz rit liels 
iekštelpu remonts doktorātā, kur mainām 
grīdu, arī santehniku. 

— Robežnieki ir pagasts, kurā esat 
nostrādājusi mūža lielāko daļu - 42 ga-
dus, un tā attīstībā esat ieguldījusi sirdi 
un dvēseli. Tagad šad tad gadās dzir-
dēt, ka Robežniekiem tiek mazāk uzma-
nības. Vai tā ir?

— Ja godīgi, tad šobrīd es visvairāk 
laika pavadu tieši Indrā un tas ir objektī-
vi, jo tur ir daudz vairāk darāmā. Bet Ro-
bežnieku pagastā šogad arī daudz esam 
paveikuši, tiesa, šogad neviena jauna dar-
binieka mums šeit nav. Ciematā saviem 

spēkiem esam uzsākuši remontēt ūdens-
vadu sistēmu. Nākamā gada budžetā 
dome ieplānoja naudu, lai varam nomainīt 
vismaz kilometru centrālā ūdensvada, jo 
ERAF projekti ūdenssaimniecības attīstī-
bai Robežniekos nav bijuši. Kā, starp citu, 
arī pārējos divos pagastos – tiem tāpat ir 
ieplānota konkrēta summa ūdensvada no-
maiņai, katrā atšķirīgs cipars.

Šogad mūsu zirgkopības entuziasti 
Robežniekos realizēja projektu un pilnvei-
doja rikšotāju trasi, uzbūvēja skatītāju tri-
bīnes. Viss ir ļoti nopietni — vismaz septiņi 
entuziasti, jauni cilvēki, pievērsušies zirg-
kopībai un rikšotājiem. Starp citu, kolhoza 
gados Robežniekos bija pāri 200 zirgiem.

Skuku veco ļaužu sociālās aprūpes 
centrā esam remontējuši sienas otrā stā-
va gaitenī un kāpņu telpā – noplēsām visu 
koka apšuvumu, kas nav pieļaujams šādā 
ēkā pēc ugunsdrošības noteikumiem. Ta-
gad plānojam ierīkot nepieciešamās ko-
munikācijas no pansionāta līdz tā sauca-
majai pirts ēkai, savest kārtībā iekštelpas, 
lai pansionāta iemītniekiem būtu vieta, kur 
pašiem darboties pa virtuvi ziemā un va-

sarā. 
— Vai var apgalvot, 

ka visi trīs pagasti attīs-
tās vienmērīgi? 

— Es sacītu tā — 
cenšos par katru pagastu 
rūpēties vienlīdz daudz, 
bet, kā jau sacīju, vairāk 
laika nākas pavadīt Indrā, 
jo tas ir liels pagasts, cil-
vēku vairāk, plašāka dar-
bība. Taču cilvēki mani 
var sastapt katrā pagastā. 
Katrā pagastā esam iedi-
binājuši tradīciju apsveikt 
savus jubilārus. Tā ir tradī-
cija, kas savulaik iesākās 
Robežniekos, bet tagad ie-
viesta arī Indrā un Piedru-
jā. Tā kā esam šobrīd Ro-
bežniekos, pie rokas man 

ir šī pagasta decembra jubilāru saraksts. 
Izmantojot iespēju, gribu apsveikt Jeļenu 
Kovaļevsku, Leongīnu Šakeli, Venerandu 
Masaļsku, Ņinu Averinu un Tatjanu Ma-
saļsku dzīves jubilejā un novēlēt veselību, 
dzīvesprieku, lielu laimi. Parasti pie katra 
jubilāra cenšos aizbraukt personīgi. Mēs 
suminām cilvēkus, sākot no 60 gadiem ar 
piecu gadu soli uz augšu. Dāvinām ziedus, 
atklātni un mazu suvenīru, bet ir arī citas 
variācijas.

— Mūsu lauku pagasti ir bagāti ar 
pensijas vecuma ļaudīm, kuriem visa 
cieņa, bet kā ir ar jauno paaudzi? Kas 
notiek skolās, vai tās nav tukšas?

— Indras vidusskolā nākošgad būs 
liela pirmā klase, bet acīmredzot nevarē-
sim nokomplektēt desmito klasi. Indras 
mākslas skolā mācās turpat simts bērnu, 
un šo skolu apmeklē visu triju pagastu 
bērni. Trīs reizes nedēļā turp un atpakaļ 
vedam bērnus no Robežniekiem un Pied-
rujas. Transporta izdevumu dēļ skola sa-
nāk dārga, bet mūsu bērniem ļoti nepie-
ciešama un par to liecina viņu panākumi 
un sabiedriskās aktivitātes.

Robežniekos darbojas pamatskola un 
tās odziņa ir internāts. Otrkārt, skola reali-
zē speciālu programmu bērniem, kuri mā-
cībās nespēj tikt līdzi saviem vienaudžiem. 
Skolotāji speciāli mācījās, lai strādātu ar 
šādiem bērniem, kuriem jāpalīdz vairāk 
nekā citiem. Šo programmu izmanto bērni 
no Krāslavas, Ķepovas, Indras, Piedrujas 
un Robežnieku pagasta. 

— Jau sešus gadus Piedrujā nav 
skolas. Vai esat droši par atlikušo sko-
lu nākotni? 

— Nē, jo pagastos ir maza dzimstība. 
Piedrujā skolu slēdza reformas laikā, bet, 
manuprāt, to varēja mēģināt saglabāt. Šo-
brīd iedzīvotāji izjūt skolas trūkumu, bet ta-
gad to atjaunot ir neiespējami. Ir problēmas 
ar bērnu nogādāšanu uz Krāslavu, vieni 
vecāki par to klusē, citi šo jautājumu saa-
sina. Kalnieši paši atbrauc pēc savējiem 
skolēniem, mēs aizvedam bērnus uz Indru, 
jo nav tik daudz līdzekļu un transporta, lai 
aizvestu arī tos, kuri brauc uz Krāslavu. 

Turpinājums 6.lpp.

Jaunā gadā ar jaunām iecerēm 

Noslēdz sadarbības līgumu ar Visaginu
10.decembrī Dagdas novada pašval-

dības priekšsēdētāja Sandra Viškure un 
Visaginas pašvaldības mēra vietniece Ele-
na Čekienè parakstīja sadarbības līgumu. 
Tas paredz sadarbību izglītības, sporta, 
kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības no-
zarēs. Uz līguma parakstīšanas ceremoniju 
Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāju 
pavadīja domes deputāts A. Platacis, Izglītī-
bas, kultūras un sporta nodaļas vadītāja M. 
Micķeviča un Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītāja L. Nagļa.

Dagdas novada pārstāvji Visaginā ap-
meklēja vietējo pašvaldību, Sporta, Jaunra-
des un Kultūras centrus un saldēto produktu 
fabriku.

  Guna MALINOVSKA
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Man patīk avīžnieku nemie-
rīgā dzīve! Jau sen ievēroju, ka 
tieši vakaros un brīvdienās lasītā-
jiem rodas vēlēšanās vērsties pie 
žurnālista ar kādu jautājumu. Viss 
ir skaidrs: šajā laikā cilvēki lasa 
presi. Tā notika arī pēc informa-
tīvā izdevuma „Krāslavas Vēstis” 
decembra numura iznākšanas. 
Pazīstami un nepazīstami cilvē-
ki uzdeva man vienu un to pašu 
jautājumu: kāpēc domes avīzē 
dažādu apsveikumu vidū neviena 
rindiņa netika veltīta mūsu Ed-
mundam Gekišam? Tagad ir ne-
pieciešams paskaidrojums tiem, 
kuri nav lietas kursā par mūsu 
pilsētas vēstures nozīmīgākajiem 
faktiem. Šogad 18. novembrī 
pilsonis, kurš ir Krāslavas dzīvā 
leģenda, cilvēks, kurš atjaunojis 
latviešu biedrību Krāslavā un ir 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu orde-
ni, svinēja apaļu dzīves jubileju. 
Viņu apsveica visa Latvija, „Ezer-
zemes” 14. novembra numurā 
šim nozīmīgajam notikumam bija 
veltīta vesela lappuse. Vēlāk es 
uzzināju, ka arī Latvijas ordeņa 
kavalieru brālība atsūtījusi slave-
najam krāslavietim apsveikumu. 
Tikai Krāslavas novada dome 
diplomātiski noklusēja šo faktu. 
Iespējams, tā ir nejaušība, vien-
kārša aizmāršība… 

Sašutušo cilvēku jautāju-
mi turpinājās, bet mana nesenā 
raksta varonis Jānis asi jautāja: 
„Un ko tu, Aleksej, par to domā?”

Vairs nezināju, ko iesākt, arī 
es pats pēdējā laikā biju izjutis 
vietējās varas pastiprinātu uzma-
nību pret manu personu. Esmu 
jau pieradis: nav pirmā reize. Ti-
kai šoreiz jau izsmalcinātā formā 
līdz redakcijai „atlidoja” fluīdi, kas 
skaidri liecināja par nevēlēšanos 
redzēt domes pasākumos šo rin-
du autoru kā žurnālistu. Kā saka, 
piespiedu kārtā mīļš nebūsi, un, 
starp citu, gozēties varas pār-
stāvju slavas staros man nepatīk. 

Meklēdams atbildi uz lasītāju 
jautājumiem, pēkšņi nonācu līdz 
loģiskam secinājumam. Abi fakti, 
kas liecina par domes attieksmi 
gan pret jubilāru, gan pret nepie-
kāpīgo avīžnieku, ir savstarpēji 
saistīti. Kāda ir mana vaina? Viss 
ir ļoti vienkārši: raksts „Saksofona 
solo kopā ar orķestri” pārsvītroja 
kādu ieceri - sodīt jubilāru, de-
monstrējot savu nevērīgo attiek-
smi. Viņa „vaina” ir redzama pat ar 
neapbruņotu aci: Krāslavas pen-
sionāru biedrība rosīgā Edmunda 
Gekiša vadībā traucē domniekiem 
normāli strādāt. Amatpersonām 
jau pamatīgi apnikušas tikšanās 
ar viņu vēlētājiem pilsētas mik-
rorajonos. Pensionāri piedalās 
valsts mēroga protesta akcijās 
un nepārtraukti uzdod domei da-
žādus jautājumus. Un pieprasa 
atbildes. Vai tiešām nesaprot, ka 
ir daudz svarīgāku lietu?! Pienā-
cis laiks izbeigt šo patvaļu, tāpēc 
galveno pensionāru sodīja ar de-
monstratīvu neuzmanību (nekas 
dižs – kaut kāda jubileja!) un uz-
lika tabu korespondentam, kurš ir 
zaudējis mēra sajūtu. Sankcijas 
pašlaik ir modē!

18. novembra svētku dienā 
es ierados svinīgajā sapulcē - par 
spīti aizliegumam. Foajē - tikai 
viens nelabvēlīgs skatiens, toties 
draudzīgu smaidu un rokasspie-
dienu bija daudz vairāk. No Kul-
tūras nama zāles es aizgāju ap-
jucis: likās, ka scenārija autori 
pieļāva nepiedodamu kļūdu. Vē-
lāk noskaidrojās, ka domes dar-

binieki aizmirsa nosūtīt ielūgumu 
uz gada centrālo pasākumu vis-
cienījamākajiem krāslaviešiem. 
Runa ir par novadniekiem, kuri 
ieguvuši dažādus Latvijas Re-
publikas apbalvojumus. Vai tad ir 
pieļaujama tik nevērīga attieksme 
pret dzīviem valstij nozīmīgo vēs-
turisko notikumu dalībniekiem? 
Vai tiešām neviens no deputā-
tiem tā arī nav ievērojis skaidru 
necieņu pret cilvēkiem, kas cīnī-
jās par Latvijas neatkarības at-
jaunošanu? 

Pieņemsim, ka pašvaldība 
pārgāja uz stingru taupības re-
žīmu, kas, principā, ir saprotams 
un cienījams solis. Piedāvāju ko-
pīgi izvērtēt, kur var atrast līdzek-
ļus, kas ir nepieciešami uzmanī-
bas izrādīšanai cienījamākajiem 
iedzīvotājiem - ielūgumiem, 
apsveikuma kartiņām un arī zie-
diem. Jo mūsu ordeņa kavalierus 
var saskaitīt uz vienas rokas pirk-
stiem. Pilsētas un novada vadība 
varētu publicēt datus par sum-
mām, kuras pašlaik tiek piešķir-
tas pašvaldības informatīvajam 
izdevumam, un tad mēs, vēlētāji, 
paši redzēsim, vai bija iespēja no 
tām pieticīgajām izmaksām atvē-
lēt dažus desmitus eiro, lai izrādī-
tu elementāru cieņu pret godāja-
miem cilvēkiem.  

Turpinot pārdomas par tēmu 
„vietējā vara – tauta”, var seci-
nāt, ka pēdējā laikā ir vērojama 
atsvešināšanās tendence. Pie-
mēram, domes prese nepievērsa 
uzmanību situācijai, kad laikraks-
tā „Diena” tika publicēta dīvaina 
intervija, pēc kuras izlasīšanas 
vieniem bija kauns, bet citi piedzī-
voja stresu. Ļoti gribētos uzzināt 
šīs problēmas būtību, jo tās dēļ 
mūsu dzimtās pilsētas imidžs ir 
iedragāts. Vai mums ir vajadzīga 
tāda popularitāte un rezonanse 
Saeimā? „Ezerzemes” raksts par 
šo aktuālo tēmu nesniedza pilnu 
skaidrību - gaidām izvērtējumu 
no pirmavota.

Gribu pastāstīt par manām 
sarežģītajām attiecībām ar domi, 
taču, goda vārds, es nebiju uzsā-
cis šo konfliktu. Mana necerētā 
„sargeņģeļa” no varas augstu-
miem maigo elpu sajutu vēl pa-
gājušajā gadā. Ne no šā, ne no 
tā domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste sākusi likt man šķērš-
ļus, kad veidoju Daigas Lapsas 
darbu katalogu „Atspulgs”. Pro-
tams, ne jau es pats piedāvāju 
savu kandidatūru pasūtītājiem, 
vienkārši nevarēju atteikt cienīja-
majiem projekta autoriem un gri-
bējās iepriecināt Daigu, kas man 
galu galā arī izdevās. Neslēpšu, 
ka kataloga prezentācijas laikā 
un arī pēc tam man bija patīkami 
dzirdēt komplimentus, tai skaitā 
no slavenās latviešu mākslinie-
ces. Ja mana „patronese” uztrau-
cas par fotogrāfa iespējamiem ie-
nākumiem, tad man jāliek vilties: 
honorāra pietika tieši tik daudz, 
lai nopirktu vienu bateriju manam 
„Nikonam”.

Un atkal ir vajadzīgs pa-
skaidrojums. Ingu Kavinsku 
pazīstu jau ļoti sen, kopš tiem 
laikiem, kad mēs draudzīgi un 
aizrautīgi strādājām Ritas Barčas 
komandā. Labi atceros, ka visu 
šo gadu garumā ne reizi neesmu 
viņu aizvainojis, drīzāk otrādi. Vē-
sums mūsu attiecībās parādījās 
jau vēlāk, kad pieredzējusī spe-
ciāliste guvusi atbalstu vietējās 
varas gaiteņos. Manuprāt, tieši 
tad mēs arī sākām skatīties uz 

pasauli no dažādām pozīcijām. 
Kādam patīk municipāla mēroga 
varas pārstāvju aprindas, es gan 
jūtos komfortabli tautas vidū - ar 
lasītājiem, avīzes draugiem, jo 
darbam  „Ezerzemē” ir veltīta visa 
mana dzīve. 

Kā pērkona spēriens no 
skaidrām debesīm mani pārstei-
dza ziņa par to, ka domes darbi-
niece apsūdz mani, jo es slēpju 
to, ka esmu kāda kritiska raksta 
autors. Šo apsūdzību uztvēru kā 
apvainojumu, jo ar minēto rakstu 
man nebija nekāda sakara. Ma-
nuprāt, nav pamata turēt mani 
aizdomās par gļēvulību. Jau 
četrdesmit gadus esmu žurnā-
lists, taču vēl nekad nepublicēju 
nevienu rakstu, slēpjoties zem 
pseidonīma. Un tajā Berendejev-
kas iedzīvotāju vēstulē  skaidri ie-
zīmējās cita autora stils. Redak-
cijā esmu pēdējais no redaktora 
Konstantīna Makņas slavenās  
komandas, un labi atceros, par 
kādu cenu tika iegūts mūsu neat-
karīgās avīzes statuss. Un arī ta-
gad daru visu iespējamo, lai  stip-
rinātu redakcijas pamatprincipus 
- godīgumu, taisnīgumu, objekti-
vitāti un drosmi. Esam dzirdējuši 
daudz „vērtīgu norādījumu” un iz-
jutām atklātus draudus savai dzī-
vībai. Jaunākās paaudzes lasī-
tājiem varu paskaidrot: Atmodas 
un  PSRS „perestroikas” laikā 
tieši  žurnālisti vieni no pirmajiem 
mūsu rajonā uzsāka cīņu par ne-
atkarību. Ar smaidu atceros ga-
dījumu, kad nekaunīgs ierēdnis 
iesūdzēja mani, korespondentu, 
tiesā. Taču liktenis bija lēmis tā, 
ka vēlāk šis apsūdzētājs pats 
nonāca uz apsūdzēto sola. Cits 
vadītājs jau jaunākajos laikos 
mēģināja draudēt: „Es jau vācu 
kompromātu par jums, drīz jūs 
tiesās.” Jau apnika kaltēt sausi-
ņus dzīvei nebrīvē. Un lūk kārtējā 
vadītāju neapmierinātība. Gaidīju 
atvainošanos - sagaidīju spriedu-
ma izpildi. Kādā neaizmirstamā 
dienā redakcija saņēma trīs bar-
gus zvanus – ultimatīvā formā 
man aizliedza gatavot reportāžu 
no fotoizstādes prezentācijas. 
Piedalīties izstādē kā skatītājam 
bija atļauts. Situācijas pikantums 
slēpjas tajā apstāklī, ka runa ir 
par Vitautu Mihalovski, kurš vai-
rākkārt ciemojās pie manis, mūsu 
draudzīgās attiecības sākās vēl 
pirms divdesmit pieciem gadiem.

Tāds, lūk, pārdomāts un ci-
nisks sitiens zem jostas vietas. 
Un aizliegums strādāt savā  pro-
fesijā, neko līdzīgu nebija izdo-
mājuši pat rajona komitejas „aktī-
visti” deviņdesmitajos gados. Kā 
es rīkojos? Kā normāls cilvēks: 
atnācu ar fotoaparātu, parunāju 
ar senu draugu, kuram kādreiz 
atklāju Krāslavas burvību, saņē-
mu ļoti dārgu dāvanu - autora al-
bumu. Arī pats nepaliku parādā. 
Par spīti stingrajam aizliegumam, 
publicēju rakstu, kas papildināja 
slavenā fotomākslinieka perso-
nisko arhīvu.

Par šo domes speciālistes, 
kura zaudējusi mēra sajūtu, dī-
vaino iniciatīvu klusēt vairs ne-
varēju, tāpēc lūdzu „audienci” pie 
novada domes vadītāja vietnieka 
Aleksandra Jevtušoka. Ilga sa-
runa pagāja, kā man likās, sav-
starpējās saprašanās garā. Bija 
iestājies klusuma periods, kas  
turpinājās līdz novembrim, un tad 
atkal nācās izbaudīt manas aiz-
bildnes aizkustinošās rūpes.

Turpinājums 5.lpp

Aizmirstie ordeņa kavalieri
 vai sodīšana ar nevērību

No izplatīšanas tirdzniecī-
bā tiek izņemti visi iespējamie 
piesārņotie „Holle Baby Food 
GmbH” bioloģiskie bērnu pārtikas 
produkti:
•	 Bio Hirse & Reis Vollkornbrei, 

225 g (prosas un rīsu pilngrau-
du biezputra);

•	 Bio Hirse Milchbrei, 250 g (pro-
sas piena biezputra);

•	 Bio Baby Hirsebrei Apfel-Bir-
ne,250 g (prosas biezputra ar 
āboliem un bumbieriem);

•	 Bio Baby Dreikornbrei,250 g 
(trīsgraudu biezputra);

•	 Bio Baby Hirsebrei, 250 g (pro-
sas biezputra).

Eiropas Komisijas Ātrās 
brīdināšanas sistēmā (RASFF) 
12.decembrī tika saņemts ziņo-
jums par  to, ka trijos Holle Baby 

Food GmbH  bioloģiski ražoto 
sauso biezputru bērniem produk-
tu paraugos konstatēts neatļauts 
alkaloīdu daudzums: trijos pro-
duktu paraugos  atropīns un vie-
nā paraugā -  skopolamīns.

PVD turpina pārbaudes uz-
ņēmumos, lai apturētu attiecīgo 
produktu izplatīšanu un aicina 
tirgotājus nekavējoties izņemt mi-
nētos produktus no tirdzniecības.

Patērētājiem, kas ir iegādā-
jušies iepriekš minētos produk-
tus, lūdzam nekavējoties pār-
traukt produktu lietošanu bērnu 
uzturā un atgriezt tos tirdzniecī-
bas vietās, izplatītājiem, kur šie 
produkti iegādāti. 

Anna JOFFE, PVD Sabiedrisko 
attiecību daļas vadītāja

PVD papildus informē
No tirdzniecības tiek izņemti Šveices 

ražotāja bērnu pārtikas produkti
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), pamatojoties uz 
to, ka saņemtā informācija ātrās brīdināšanas sistēmā par 
Šveices ražotāja „Holle Baby Food GmbH”  saņemto preču 
partiju numuriem nav precīza un sekojot piesardzības prin-
cipam, aptur visu 5 bērnu pārtikas produktu izplatīšanu.

“Decembrī mūsu bibliotēkā 
priecīgus brīžus ar trollīšiem Mu-
miniem baudīja Krāslavas skolu 
un pirmsskolu audzēkņi ar savām 
skolotājām, apmeklējot ceļojošo, 
izstādi „Muminu ģimene no So-
mijas”, stāsta Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas Bērnu li-
teratūras nodaļas vadītāja Vik-
torija Urbanoviča. “Izstādi vei-
dojis Somijas Institūts Igaunijā, 
kas darbojas, lai iepazīstinātu 
Baltijas valstis ar somu kultū-
ru. Bērni iepazinās ar Somijas 
zviedru rakstnieces un māksli-
nieces Tūves Jansones biogrā-
fiju, grāmatām un komiksiem. 
Pasaulē stāsti par troļļiem Mu-
miniem ir tulkoti vairāk nekā 40 
valodās. Interesi izraisīja „Mu-
minu buma” rezultātā tapušās 
rotaļlietas, suvenīri, apģērbi un 
daudzveidīgi priekšmeti ar Mu-
minu trollīšu attēliem. Bērniem 
patika tekstila izstrādājumi, 
spēles, viesmīlīga trollīšu Mu-
minu mājiņa.”

Bibliotekāri bērniem parā-

dīja dažus fragmentus no dau-
dzām animācijas filmām, ko ir 
ražojuši japāņi. Ar milzīgu prieku 
bērni krāsoja Muminu trollīšus un 
piedāvātās ilustrācijas par viņu 
piedzīvojumiem.

Juris ROGA 

Vēl var paspēt!
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā iespējams apskatīt 
ceļojošo izstādi „Muminu ģimene no Somijas”, kas veltīta 
Tūves Jansones 100 gadu jubilejai un iepazīstina lasītājus 
ar somu kultūru. Izstādē tiek gaidīti jaunākā vecuma bērni 
un viņu vecāki, to varēs apmeklēt līdz 24. decembrim.
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Programmas „Comenius” 
projekta „Celebration of Cultures 
through Music” darbība norisinās 
jau otro gadu. Projektā piedalās 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la, kurā šī gada septembrī tika 
organizēta izstāde, tā bija veltīta 
Eiropas valodu dienai, kas tiek at-
zīmēta 26. septembrī. Skolas au-
dzēkņiem bija piedāvāta iespēja 
iepazīties ar projekta pirmā gada 
rezultātiem, apskatīt bērnu rado-
šos darbus un dāvanas - suvenī-
rus no Velsas, Norvēģijas, Vāci-
jas, Somijas, Polijas un Čehijas 
skolām. Skolotāji, kuri piedalās 
projekta realizācijā, pastāstīja par 
savām vizītēm projekta partneru 
skolās, par paveikto darbu, kā 
arī par plāniem otrajam projekta 
gadam.

Saskaņā ar projekta norises 
plānu Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 4.-6. klašu skolēni pie-

dalījās konkursā par labāko diska 
ar dziesmu „Brālītis Jēkabs” vāka 
skici, jo visām projekta skolām 
bija jāsagatavo šis ieraksts līdz 
kārtējai vizītei. Konkursā pieda-
lījās vairāk nekā 30 Jevgēņijas 
Sergejenko skolnieku. Pēc stin-
gras atlases bija noteikti divu la-
bāko darbu autori: Edvīns Krams 
un Marika Nipāne no 5.b klases. 

Pamatskolas koris Nadež-
das Tadello vadībā sagatavoja 
dziesmas par brālīti Jēkabu vi-
deoierakstu. Apkopojot darba re-
zultātus par pirmo semestri (pa-
sākumu prezentācija Eiropas 
valodu dienā, divas kompaktdis-
ka vāka skices un videoklips ar 
dziesmu) 4.decembrī uz kārtējo 
tikšanos ar kolēģiem Somijā de-
vās angļu valodas skolotāja Irēna 
Bovtramoviča un šī raksta autors, 
jūsu padevīgais kalps.

Šoreiz projekta skolotāju tik-
šanās notika Kouvolas adminis-
tratīvā rajona Kuusankosku pilsē-
tas sākumskolā. Pirmajā dienā no 
rīta viesus skolā sagaidīja Santa 
Klausa troļļi no 1. klases. Troļļi iz-
pildīja dažas somu Ziemassvētku 
dziesmiņas un katram skolotājam 
pasniedza dāvanas. Pēc tam pro-
jekta dalībnieki apsprieda kopējā 
darba gaitu, rezultātus un izvir-
zīja turpmākos projekta plānus. 
Pēc pusdienām skolas ēdnīcā 
saimnieki uzaicināja viesus uz 
tikšanos ar rajona administrāciju, 
Kouvolas izglītības departamenta 
vadītāju, kas ne tikai iepazīstināja 
projekta dalībniekus ar jaunatnes 
un izglītības politiku šajā reģionā, 
bet arī izvēlējās labāko kompakt-
diska skici. Bija jāizvērtē 14 darbi 
(2 darbi no katras dalībvalsts). 
Ierēdnis uzmanīgi apskatīja vi-
sas skices, bet pēc tam norādīja 

uz Edvīna Krama 
darbu, uzsverot, ka, 
pēc viņa domām, 
tieši šai skicei ir 
v isatbi lstošākais 
dizains. Tādējādi  - 
vāka skiču konkur-
sā par uzvarētāju 
kļuvis Latvijas sko-
lēns!

Vakarā projek-
ta dalībnieki tika 
uzaicināti uz sko-
las Ziemassvētku 
pasākumu (Somijā 
galvenie nacionālie 
svētki ir Neatkarī-
bas diena, ko svin 
6. decembrī, bet šo 

svētku priekšvakaru dēvē  par 
„Mazajiem Ziemassvētkiem”). 
Zāle bija dekorēta atbilstoši Zie-
massvētku tradīcijām, klašu 
priekšnesumi bija daudzveidīgi 
un ļoti neparasti. Somu dziesmas 
izrādījās gan jautras, gan arī ļoti 
svinīgas. Starp citu, šīs dziesmas 
izpildīja nevis vokālisti, bet visi 
skatītāji. Pasākuma atmosfēra 
bija ļoti silta un priecīga. Pirmās 
vizītes dienas noslēgumā saim-
nieki baroja viesus ar somu tra-
dicionālajiem Ziemassvētku ēdie-
niem - rīsu putru ar plūmju mērci 
un rudzu pīrādziņiem, kas ir īpaši 
iecienīti Sibēliusa, trollīšu Mumi-
nu un Santa Klausa zemē.

Otrā vizītes diena tika veltīta 
stundu apmeklēšanai. Projekta 
skolotāju grupu sadalīja četrās 
daļās un pie katras „piestiprināja” 
pavadoni no 5. klases. Nezinu, 

kā citās grupās, bet mūsu „gids” 
angļu valodu pārvaldīja izcili 
(Somijā mani ļoti pārsteidza tas, 
ka somi brīvi runā Šekspīra un 
Dikensa valodā, 5 vizītes dienu 
laikā es tikai vienu reizi sastapu 
cilvēku, kam angļu valoda nebi-
ja zināma). Mūsu grupa paspēja 
apmeklēt matemātikas, angļu va-
lodas, rokdarbu un mūzikas stun-
das. Novērojām skolotāju darbu, 
bērnu aktivitātes, aizrautīgi izvēr-
tējām, kā somi izmanto modernā-
kos tehniskos līdzekļus, izpētījām 
mācību grāmatas. Ikvienam gri-
bējās atminēt Somijas izglītības 
sistēmas noslēpumu, jo pasaulē 
tā tiek uzskatīta par vienu no la-
bākajām. Diemžēl mums nekas 
nav izdevies. Ārēji viss izskatījās 
ļoti vienkārši un viss ir labi sapro-
tams katram skolotājam. 

Pēc mācībām skolā notika 
svinīgs pasākums, kas bija veltīts 
valsts neatkarības 97.gadadie-
nai. Un mēs atkal varējām pār-
liecināties, ka somiem ļoti patīk 
dziedāt visiem kopā, un pat mazi 
bērni ar lielu pietāti izturas pret 
valsts karogu un himnu. Vētraini 
aplausi skanēja pēc skolas teāt-
ra priekšnesuma, tika pasniegtas 
dāvanas skolai. Pēc svētkiem 
bija iespējams apmainīties ie-
spaidiem. 

Vizītes trešā diena, sestdie-
na, bija veltīta kultūras program-
mai. Kouvola ir galvenais „papī-
ra” reģions Somijā. Šeit atrodas  
nozīmīgākie uzņēmumi, kas ražo 
kvalitatīvu papīru un kartonu. Šī 
reģiona ievērojamākās vietas ir 
divas vecās fabrikas, kuras jau 
sen ir kļuvušas par kultūras ob-
jektiem.

Sestdienas rītā mēs devā-
mies uz Mākslas un amatniecī-
bas centru „Taideruukki”. Pašlaik 
bijušajos cehos un ražošanas 
telpās izvietotas amatnieku darb-
nīcas, gleznotāju studijas un ne-
lieli veikali, kuros var iegādāties 
gan neparastus suvenīrus, gan 
daudz dažādu priekšmetu, kas 
ir ļoti noderīgi saimniecībā. Dau-
dzas studijas pārvērtās par īstām 
galerijām un izstāžu zālēm. Šeit 
daudzi mākslinieki pārdod savus 
neparastos un reizēm arī pārstei-
dzošos mākslas darbus. Centra 
teritorijā atrodas populārais „krā-
mu” tirgus, kā arī ceptuve, kurā 
izgatavo maizi pēc senlaiku re-
ceptēm.

Mūsu otrais apskates punkts 
bija Verlas koka apstrādes fabrika 

- UNESCO kultūras mantojuma 
objekts. Kopš dibināšanas 1893.
gadā līdz slēgšanai 1967.gadā 
šeit tika centīgi saglabāts viss 
ražošanas process. Saimnieks 
rūpējās par tiem darbiniekiem, 
kuri nav vēlējušies (sava vecuma 
vai citu iemeslu dēļ) strādāt jau-
nā un mūsdienīgā fabrikā. Tikai 
tad, kad pensijā bija aizgājuši visi 
strādnieki, saimnieks pieņēma lē-
mumu izveidot sava uzņēmuma 
telpās Papīrrūpniecības muzeju. 

Ekskursijas laikā gids ne 
tikai pastāstīja, bet arī parādīja 
visas ražošanas cikla stadijas, kā 
arī gatavo produkciju, hidroelek-
trostaciju, dažādas ierīces, kas 
atvieglo fiziski smagu 
darbu. Šis ceļojums 
Somijas nesenajā pa-
gātnē deva iespēju la-
bāk saprast nacionālā 
rakstura īpatnības, kā 
arī atklāt somu lab-
klājības un pārticības 
noslēpumu. Galvenais 
- strādāt un mīlēt savu 
dzimteni. Cik banāli tas 
nebūtu - tieši tas un ne-
kas cits.

Svētdienas rītā 
mēs devāmies uz Hel-
sinku lidostu. Mājup-
ceļš bija īss.

Projekts ir pare-
dzēts diviem gadiem, 
tā darbības pēdējais 
pusgads būs piesāti-
nāts un interesants. 
Ziemassvētku laikā 
visās dalībskolās tiks 
pārdots kalendārs, ko 
izveidoja Velsas, Nor-
vēģijas, Vācijas, So-
mijas, Čehijas, Polijas 
un Latvijas skolnieki. 

Kalendārs stāsta par tautas svēt-
kiem un dažādu valstu tradīcijām, 
tajā ir dažādi attēli un skolēnu ra-
došie darbi. Visi līdzekļi, kas tiks 
iegūti, pārdodot kalendārus, tiks 
ziedoti labdarības mērķim, bet 
konkrētu adresātu izvēlēsies paši 
bērni.

2015.gada marta sākumā 
notiks projekta skolotāju kārtējā 
tikšanās, šoreiz tā ir paredzēta 
Latvijā, Krāslavā. Laika paliek 
pavisam maz, un priekšā – liels, 
bet interesants darbs. Par visām 
šī projekta aktualitātēm mēs obli-
gāti paziņosim.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Programmas „Comenius” projekts - otrais gads

Mūzikas stunda Kuusankosku pilsētas skolā

Nesen „Ezerzeme” rakstīja 
par to, ka Saeimas deputātam 
Veiko Spolītim jādodas izciest 
pārkāpumu par braukšanu rei-
bumā aiz restēm. Pēdējo dienu 
notikumi parādīja, ka problēmas 
ar iedzeršanu deputātu vidū  ir ne 
tikai viņam. 

Šoreiz policijas redzeslokā 
nonācis skandalozais parlamen-
tārietis un aktieris Artuss Kaimiņš 
no „Latvijas Reģionālās apvienī-
bas”. Kaimiņš ir plaši pazīstams 
noteiktās aprindās, pateico-
ties savam videoblogam „Suņa 
būda”. Viņš aicina savā studijā 
Latvijā populārus cilvēkus un uz-
dod viņiem ļoti precīzus un asus 
jautājumus. Kaimiņa nevēlēša-
nās iet uz kompromisiem palīdzē-
ja viņam iegūt popularitāti, īpaši 
latviešu jauniešu vidū. „Latvijas 
Reģionālās apvienības” panāku-
mi Saeimas vēlēšanās daudzējā-
dā ziņā izskaidrojami ar deputātu 

kandidāta Kaimiņa popularitāti. 
Gan pirms, gan pēc vēlēša-

nām jaunizceptais politiķis deva 
drošus solījumus. Piemēram, 
viņš apņēmās filmēt Saeimas sē-
des un savus kolēģus, lai pastās-
tītu tautai, ar ko viņi tur īstenībā 
nodarbojas. Kaimiņš iestājās par 
Zolitūdes traģēdijas parlamentā-
rās izmeklēšanas komisijas izvei-
došanu. 

Nesen šis daudzsološais 
deputāts tika aizturēts Vecrīgā 
sakarā ar kautiņu „Latvijas 1. 
rokkafejnīcā”. Sākumā parādījās 
versijas, ka deputāts iesaistījās 
kādā konfliktā ar apsargiem. Žur-
nālistiem Kaimiņš pastāstīja, ka 
piektdienas vakarā bija iegājis 
rokkafejnīcā satikt savu draudze-
ni. Politiķis pie bāra letes pasūtī-
jis ēdienu, kad pie viņa pienākuši 
klāt cilvēki, kuri pauduši pozitīvu 
viedokli par deputāta darbu Saei-
mā. Kaimiņš fotografējies ar šiem 

cilvēkiem, kad kluba apsargs no 
aizmugures vai sāniem pēkšņi 
uzbrucis viņam. Politiķis esot no-
grūsts zemē ar seju pret grīdu un 
viņam pārsists deguns. Kaimiņš 
uzsvēra, ka pirms negaidītā uz-
brukuma apsargs krievu valodā 
viņam teicis: „Tas tev par mūsu 
svētkiem 7.janvārī!” Vārdu sakot, 
gandrīz politiskais atentāts.

Kaimiņš tiešām balsoja pret 
„Saskaņas” ierosinājumu pareiz-

ticīgo Ziemassvētkus noteikt par 
brīvdienu. Daudzi Latvijas iedzī-
votāji pārliecināti, ka tas nedara 
viņam godu. Taču, šķiet, ka šajā 
gadījumā runa ir nevis par ideo-
loģisko konfliktu, bet par banālu 
kautiņu krogā. Internetā ir pie-
ejams video no citas ballītes ar 
Kaimiņa piedalīšanos. Viss ir no-
ticis tajā pašā vakarā, pirms bāra 

apmeklējuma. Ierakstā redzams, 
ka Kaimiņš jau stipri iereibis. 
Rokkafejnīcas videonovērošanas 
kameras fiksēja deputāta aizturē-
šanas brīdi. Kārtības sargi centās 
izvest deputātu ārā no kafejnīcas, 
taču Kaimiņš izvairījās no viņiem 
un ļoti skaļi bļāva. Pašvaldības 
policijas darbinieki viņu īslaicīgi 
aizturējuši, taču pēc deputāta ap-
liecības uzrādīšanas Kaimiņš tika 
atbrīvots. Ļoti žēl. Nakti policijas 

iecirknī varētu izmantot, lai papil-
dinātu videobloga materiālus... 

Svētdien Kaimiņš atvaino-
jies „Latvijas 1.rokkafejnīcai” un 
„Latvijas 1.rokkafejnīca” atvaino-
jusies arī deputātam. Abas puses 
esot nākušas pie slēdziena, ka 
incidenta provokators, vistica-
māk, bijusi kāda trešā puse. 

Ir jāuzsver, ka Kaimiņš jau 

bija nonācis tiesībsargājošu in-
stitūciju redzeslokā. Pret aktieri 
tika ierosināts kriminālprocess, 
viņš bija apsūdzēts par narkotiku 
iegādāšanos un glabāšanu bez 
realizācijas nolūka. Par šādu no-
ziegumu paredzēta brīvības at-
ņemšana līdz trim gadiem vai pie-
spiedu darbs, vai naudas sods. 
2012.gadā pieņemts lēmums 
par kriminālprocesa izbeigšanu, 
personu nosacīti atbrīvojot no 
kriminālatbildības. Tika noteikts 
pusgadu ilgs pārbaudes laiks. 
Acīmredzot Artusam Kaimiņam 
ar to bija par maz. 

Dzērāju kautiņi krogos nav 
retums. Tiesa, parasti tajos pie-
dalās cilvēki, kas nav Latvijas 
parlamenta deputāti. Atliek novē-
lēt Kaimiņa jaunkungam vairs ne-
pieļaut tādas kļūdas un turpmāk 
neiedragāt Saeimas prestižu. 
Kaut gan ļoti iespējams, ka tas 
nebūt nav pēdējais pārsteigums, 
ko sagādās mūsu cienījamie de-
putāti. 

Viktors ŪDRIŠS

Deputāts no „Suņa būdas”
Kam Saeimā patīk iedzert - 2

Dāvanas no Krāslavas Kouvolas reģiona administrācijai

Ziemas ainava Somijā.

Pašvaldības policijas darbinieki viņu īslaicīgi aizturējuši, taču 
pēc deputāta apliecības uzrādīšanas Kaimiņš tika atbrīvots.
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Turpinājums. Sākums 3.lpp
Šīs situācijas absurdusms 

liek publiski vērsties pie Kavins-
kas kundzes. Ļoti augstu vērtēju 
jūsu žurnālistes talantu un vadī-
tājas spējas, taču lūdzu atsvai-
dzināt atmiņā Latvijas Republikas 
Satversmes astoto nodaļu, kur 
simtajā pantā ir rakstīts: „Ikvie-
nam ir tiesības uz vārda brīvību, 
kas ietver tiesības brīvi iegūt, pa-
turēt un izplatīt informāciju, paust 
savus uzskatus. Cenzūra ir aiz-
liegta.” Berendejevkas iedzīvotā-
jiem arī bija tiesības izteikt savu 
viedokli. Pie reizes, lūdzu, pārla-
siet likumu „Par presi un citiem 
masu informācijas līdzekļiem”. 
Iespējams, svarīgāko valsts do-
kumentu pārzināšana turpmāk 
palīdzēs jums izpildīt dienesta 
pienākumus profesionālāk.

Saprotu, kāpēc jums ir liela 
vēlēšanās palīdzēt divām avī-
zēm, tikai jāskatās, lai nesanāktu 
tā, kā ir sacīts tautas parunā par 
diviem zaķiem. Turpmāk lūdzam 
netraucēt ar savu aizbildniecību, 
mēs paši tiksim galā. Dažādas 
pēc sava mērķa avīzes risina at-
šķirīgus uzdevumus. Bet kāpēc 
obligāti jādemonstrē spēka resur-
si? Spiediens uz neatkarīgo žur-
nālistu nebūs rezultatīvs un radīs 
pretējo efektu. Labāk mācīsimies 
cienīt citu viedokli. Ir gadījumi, 
kad sabiedrības zemākie slāņi arī 
izteic gudras domas un izvirza ra-
cionālus priekšlikumus.

Apkopojot visu iepriekš mi-
nēto, domājošs lasītājs var pat-
stāvīgi izdarīt secinājumu, ka 
sākās uzbrukums cilvēkiem ar ci-
tādiem uzskatiem. Patiešām, cik 
jauki būtu vadīt novadu, ja Krās- 
lavā nebūtu pensionāru biedrības 
un mūsu neatkarīgās avīzes!

Domstarpības starp paš-
valdību un neatkarīgo preses 
izdevumu ir raksturīgas ne tikai 
Krāslavas novadam. Nesen te-
levīzijas raidījumā „Nekā perso-
nīga” tika stāstīts par ļoti līdzīgu 
konfliktu Talsos. 

Grūti dzīvot mūsu valstī. Pa-
ēdušais neēdušo nesaprot, līdz 
ar to viedokļu un pozīciju pret-

statījums bija, ir un būs. Bet vai 
ir nepieciešams novest situāciju 
līdz absurdam? Varas pārstāvju 
iedomīgā attieksme pret tautas 
masām izraisa problēmas demo-
krātiskās evolūcijas gaitā. Taču 
šis process jau norisinās, un drīz 
Krāslavā būs noslēdzies pilsonis-
kās līdzdalības sabiedrības vei-
došanas  periods, par ko milzīgs 
paldies pensionāru biedrībai. 
Tas ir ļoti labs piemērs arī citiem. 
Bet valdošajai varai ir jāsaprot 
galvenais: kritiķi no „apakšas” 
sniedz lielu palīdzību „augšām”, 
deputātiem,  kuri ir ievēlēti savos 
amatos, lai kalpotu tautai. Un la-
bākais šīs problēmas risinājums 
ir dialogs.

Mūsu mazajā pilsētā mēs 
visi esam kā uz delnas, un pilsēt-
nieki labi zina ikviena iedzīvotāja 
īsto vērtību. Krāslavai ir apbrīno-
jama atmiņa, ticiet man, ilgdzīvo-
tājam.

Man jāliek vilties mūsu „lab-
vēļiem”, kuri sapņo par neatkarī-
gās avīzes slēgšanu  un slepus 
cenšas paātrināt šo procesu. Ja 
notiks sliktākais variants, tad sa-
biedrisko organizāciju pārstāvji, 
neatkarīgie žurnālisti un arī vē-
lētāji, kam nav raksturīga vienal-
dzīga attieksme pret apkārt notie-
košo, varēs izteikt savu viedokli 
reģionālajos preses izdevumos. 
Rezonanse būs vēl plašāka! Žur-
nālistu brālībai ir liels spēks. Pie-
mēram, bezbailīgs  un ietekmīgs 
„spalvas bruņinieks” Lato Lapsa 
spēj ievērojami ietekmēt sabied-
rības apziņu, par ko daudzas po-
litiskās partijas var tikai sapņot. 

Izlasot šo publikāciju, lasītāji 
sapratīs, kādā atmosfērā un kā-
dos apstākļos mūsu nelielajam 
redakcijas kolektīvam ir jācīnās 
par izdzīvošanu. Bet kam tagad 
ir viegli?! Mēs esam ļoti vajadzī-
gi cits citam, sadosimies rokās, 
draugi! Līdz abonēšanas kampa-
ņas beigām  palika dažas dienas.

Esiet veseli, laimīgi, neesiet 
vienaldzīgi! Steidzieties darīt la-
bus darbus, labais vienmēr at-
griežas simtkārtīgi. 

Aleksejs GONČAROVS

Aizmirstie ordeņa kavalieri
 vai sodīšana ar nevērību

Šķiet, kas gan tur īpašs, 
bonbongas mamma vai tētis var 
nopirkt veikalā, turklāt daudz vai-
rāk un garšīgākas. Tomēr šogad 
Ziemassvētku vecītis nebija sko-
pojies un konfektes bija garšīgas.
Aktīvākie, čaklākie pamanījās no-
pelnīt vairāk nekā kautrīgākie. 

Starp citu, šogad eglīte ilgi 
nespurojās pretī bērnu lūgumam 
iedegties. Nu, ja pēc pirmā lūgu-
ma nekas nenotika un nelīdzēja 
speciāli sagatavotie vārdi, tad 
līdzko bērni palūdza pilsētas iz-
pilddirektoru Jāni Geibu iedegt 
eglīti uz “viens, divi, trīs!”, tā iemir-
dzējās pilnā krāšņumā.   

Te nu sākās lielā jautrība. Šo-
gad arī cilvēku pulks pie eglītes bija 
tik liels, kā nekad agrāk, bērnu bija 
tik daudz! Visi varēja sākt svinēt 
eglītes iedegšanas svētkus, bet 

viņiem bija daudz jāzina, jo pasa-
ku tēli nekautrējās pārbaudīt viņu 
gudrību un jautāja, jautāja... Vai 
visi zina, kas ir Ziemassvētki? Kā-
das dziesmiņas dzied Ziemassvēt-
kos? Pag, bet kur ir Ziemassvētku 
vecītis? Jāiet meklēt! Lielajai jaut-
rībai netraucēja fakts, ka sniega 
sega bija pavisam plāna, var sacīt 
— sniegs bija tikai vietām, toties 
laukums bija pilns ar bērniem, mā-
miņām, tētiem, vectētiņiem, vec-
māmiņām. Tādā brīdī gribas dejot, 
iet rotaļās, skaitīt dzejoļus. Bērni 
kļuva neapturami, šķita jautrība 
nekad nebeigsies. Taču arī lielais 
dāvanu maiss reiz paliek tukšs, 
un bērni sāka izklīst. Vispacietīgā-
kie stājās rindā, lai nofotografētos 
kopā ar Ziemassvētku vecīti.  

Juris ROGA, autora foto

Ziemassvētku tuvums 
12. decembra vakarā Krās- la-
vas pilsētas laukumā notika 
svētku egles iedegšanai vel-
tīts pasākums “Iedegsim pil-
sētas svētku egli kopā!”. Kā 
jau tas ierasts, arī šogad svēt-
ku egles iedegšanas pasāku-
mā aktīvi darbojās pasaku va-
roņi, skanēja dziesmas, bērni 
aktīvi gāja rotaļās un skaitīja 
dzejolīšus Ziemassvētku ve-
cītim, kurš visus apdāvināja 
ar konfektēm. 

Žurnāli decembrī

•	 Klusais varonis
Pielicis roku nacionālās ska-

tuves un filmu 
mākslas dzim-
šanas procesā 
un kļuvis par 
padomjzemes 
seksa sim-
bolu, aktieris 
Donāts Baņo-
nis ir viena no 
Lietuvas spilg-
tākajām zvaigznēm. 

•	 Dusošā skaistule
Skaista fasāde ir svarīgāka 

par visu – tā bija pieņemts Mar-
tas Kraufordes ģimenē, un šo tra-
dīciju viņa turpināja. Kad notika 
katastrofa, atklājās, ko šī fasāde 
slēpj.

•	 Ķirmju saēsts Čaks
Personiskās mantas Alek-

sandrs Čaks mainīja retāk nekā 
sievietes un tikai tad, ja tās bija 
tik ļoti nodilušas, ka salāpīt vai 
salabot vairs nevarēja. 

•	 Ateisms – galvenā reliģija 
•	 Mūžīgais aplis
•	 Jaunās Eiropas izstumtie

Leģendas
•	 Dirižabļu pavēlnieks

Kad virs-
nieks Ferdi-
nands fon Ce-
pelīns 1890. 
gadā bija 
spiests atva-
ļināties no 
armijas, viņš 
daudz nesku-
ma. Cepelīna 
sapnis ir būvēt gaisakuģus – iz-
veidot dirižabļu floti, kas padarītu 
Vāciju par valdnieci debesīs.

•	 Kazaki Latvijā
Prasmīgi karavīri – jātnieki 

platās kavalēristu biksēs ar jē-
renīcām galvā auļos drāžas uz 
priekšu, svilpdami un ar ādas pā-
tagām zirgus skubinādami. Šķiet, 
tāda aina paveras mūsdienu ei-
ropieša iztēlē, dzirdot pieminam 
kazakus. 

•	 Uzsildi un gatavs!
•	 Zemūdeņu mednieki
•	 Homeopātijas celmlauži
•	 Propagandas meistars
•	 Galma zvaigzne – astrologs
•	 Zem lavas un pelniem

Ilustrētā pasaules 
vēsture
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11.decembrī Krāslavas pa-
matskolas kolektīvs vēra durvis 
uz aizraujošo pasauli, uz apbrī-
nojamo un noslēpumaino valstī-
bu, kuru veidoja skolēnu domu 
spēks, mīlestības spēks, viņu 
sapņi, fantāzija un iztēle. Krās- 
lavas pamatskola svinēja  13. 
radošo darbu krājuma „Lai sirdis 
atveras mīlestībai” atvēršanas 
svētkus un sumināja 62 krāju-
ma autorus. Turpinot tradīciju, 
uz svētkiem atnāca zīmētāju un 
rakstītāju galvenie atbalstītāji un 
iedvesmotāji – latviešu valodas 
un literatūras, vizuālās mākslas, 
sākumskolas skolotāji, klašu au-
dzinātāji, klases biedri, draugi, 
vecāki, māsas un brāļi...

Kā viss sākās? -  2014.gada 
aprīli Krāslavas novada pašval-
dība Jauniešu projektu konkur-
sa ietvaros  atbalstīja Krāslavas 
pamatskolas bibliotēkas un 9.b 
klases projektu „Skolēnu rado-
šo darbu krājuma „Lai sirdis at-
veras mīlestībai” izveide”. 9.b 
klases skolēni kopā ar skolotāju 
Ligiju Mačuļsku iepazīstināja vi-
sas klases ar konkursa noteiku-
miem. Darbā enerģiski iesaistījās 
sākumskolas, literatūras un vi-
zuālās mākslas skolotāji, meklē-
jot jaunus talantus – dzejniekus, 
rakstniekus, māksliniekus. Kon-

kursa žūrijai 
tika nodoti 97 
domraksti un 
115  zīmējumi, 
kurus izvēr-
tēja skolotāju 
un 9.b klases 
skolēnu darba 
grupa. Visi 9.b 
klases skolēni 
aktīvi darbojās 
projektā. Viņi 
aizrautīgi lasīja 
domrakstus un 
ar azartu mek-
lēja labākos 
zīmējumus, centās saskatīt un 
izprast autoru dziļākās domas un 
idejas. 

Darba grupa atlasīja 40 zī-
mējumus un 52 domrakstus. 
Dzejoļi, stāsti un pasakas tika 
salikti kopā ar zīmējumiem un 
tepat – skolas bibliotēkā - viss 
tika izdrukāts, iesiets un izveido-
ta grāmatiņa „Lai sirdis atveras 
mīlestībai”(veltījums tiem, kam 
mīlestības pietrūkst), kuru pasā-
kumā katrs no autoriem saņēma 
dāvanā.  Katrs var šo grāmatiņu 
apskatīt, aptaustīt  un  izbaudīt 
viens pats un kopā ar vecākiem, 
kopā ar klasesbiedriem, drau-
giem un radiem. 

Skolēnu darbi ir jau devušies 

ceļā ārpus skolas - pie pirmajiem 
lasītājiem -  SIA „Kristafors” darbi-
niekiem un Tūrisma informācijas 
centra speciālistiem. Atvēršanas 
svētkos ciemojās SIA „Kristafors” 
vadītājs I.Ugars, TIC speciāliste 
Inta Lipšāne un Krāslavas nova-
da domes jauniešu koordinatore 
Julianna Moisejenkova. 

Visi krājuma rakstu darbi tika 
sadalīti 7 nominācijās: „Uz domu 
spārniem”, „Likteņstāsti”, „Dabas 
stāsti”, „Dzeja”, „Draudzības stās-
ti”, „Bērnības atmiņu stāsti”, „Mī-
lestības spēka stāsti”; zīmējumi 
tika sadalīti 3 nominācijās: „Daba 
manā sirdī”, ”Es priecājos par 
pasauli!”, ”Fantāzijas spārnos”. 
Katras nominācijas veiksmīgāko 

darbu autori saņēma darba gru-
pas diplomu un balvas vai skolas 
bibliotēkas lasītāju simpātiju bal-
vas. Īpašas balvas tika pasnieg-
tas krājuma vāka un titullapas 
zīmētājām Jolantai Markevičai 
un Beatrise Dembovskai. Balvas 
par radošumu saņēma Eva Mar-
hileviča un Alise Blaževiča. Par 
skolas radošāko klasi atzīta 2.b 
klase (klases audzinātāja Valen-
tīna Geka). 

Krāslavas novada domes 
jauniešu koordinatore Julianna 
Moisejenkova apsveica projekta 
darba grupu ar veiksmīgu projek-
ta noslēgumu. Krājuma autorus 
iepriecināja TIC speciālistes Intas 
Lipšānes dāsnās balvas un pār-
steidzošie komentāri par skolēnu 
darbiem. Svētkiem noslēdzoties, 
notika kaut kas tāds, kas lika no-
ticēt, ka Ziemassvētkos brīnumi 
ir iespējami: SIA „Kristafors” va-
dītājs Ilgvars Ugars pasniedza 
katram (!) krājuma autoram saldu 

dāvaniņu – konfekšu „Rafaello” 
kārbiņu! Paldies mūsu atbalstī-
tājiem par prieka un pārsteiguma 
mirkļiem!

Projekta darba grupa patei-
cas Krāslavas novada domei par 
projekta atbalstu un jauniešu ak-
tivitāšu materiālo nodrošinājumu, 
skolas administrācijai, skolotā-
jiem par aktīvu līdzdalību projek-
ta īstenošanā, it īpaši skolotājai 
Ligijai Mačuļskai, kura ir krājuma 
redaktore, svētku režisore, skolas 
teātra vadītāja. Paldies krājuma 
autoriem un viņu vecākiem par 
atbalstu bērnu radošajā darbībā.

Lai skaistais Ziemassvētku brī-
nums dāvā prieku, un lai šī sajūta 
saglabājas sirdī visu nākamo gadu!

Informāciju sagatavoja 
 bibliotēkas skolotāja  Valentīna 

 ĻEBEDKOVA, projekta 
 koordinatore

Alekseja  GONČAROVA foto

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Vārdu sakot, vajadzētu pa-

pildus naudu, papildus transpor-
tu, papildus šoferi. Indrā ir vidus-
skola, bet tur ir vecāki, kuri uzstāj, 
lai viņu bērnus vedam uz Krāsla-
vu. Esam noorganizējuši, ka turp 
viņi aizbrauc ar sabiedrisko auto-
busu, bet atpakaļ ir sarežģītāk, jo 
sabiedriskais transports nekursē 
līdz Indrai un tāpēc pagasta auto-
buss sagaida skolēnus pieturā 10 
km no Indras.  Esam uzrakstījuši 
vēstuli, lai pagarina maršrutu, bet 
atbildes vēl nav.

— Kā risināt sociāla rak-
stura problēmas? Bezdarbnie-
ku ir daudz visos pagastos…

— Es neteiktu, ka nav darba, 
drīzāk daļai nav vēlmes strādāt 
un šķiet viņiem ir izdevīgi ne-
strādāt. Skaidrs, ka zemniekiem 
ir nepieciešami cilvēki, varbūt 
ne visu gadu, bet saspringtajā 
laikā noteikti. Dažs pats varētu 
sevi nodrošināt ar pārtiku, bet ne 
dārzu iekopj, ne lopus tur. Neko 
nevēlas un dzīvo uz pabalstiem. 
GMI maksā pagasts no sava bu-
džeta, iznāk tā, ka atņemam no 
citām vajadzībām. Tamdēļ cen-
šamies vismaz daļēji nodarbināt 
GMI saņēmējus, bet te cita prob-
lēma — ne katram var uzticēt, 
piemēram, veca cilvēka aprūpi. Ir 
tādi cilvēki, kuri paši nevēlas, lai 
tas vai cits cilvēks nāk pie viņa, 
vienkārši baidās. Situācija ir lī-

dzīga visos trijos pagastos. Nā-
kamgad būs papildus problēma, 
jo samazināsies cilvēku skaits, 
kurus varēs nodarbināt algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos. 
Piemēram, Piedrujā šobrīd strā-
dā pieci, nākamgad labi, ja divi 
būs. Bet darba apjoms ir ļoti liels, 
pat vēl nezinu, kā visu sakoordi-
nēt. Būtu jāņem darbā papildus 
cilvēkus, taču neesam pelnoša 
organizācija, jāiekļaujas budžetā.

— Robežniekos pie pa-
gastmājas atrodas tukša pasta 
ēka, bet pastniece pieņem ie-
dzīvotājus tautas nama foajē. 
Kā tas nākas?

— Savulaik, kad saņēmām 
vēstuli par Robežnieku pasta 
nodaļas slēgšanu, kopā ar Upe-
nieka kungu braucu gan uz Rīgu, 
gan uz Daugavpili. Mūs uzņēma 
vēsi, sacīja, ka tā vajag, un savā-
dāk nebūs. Dīvaini, ka Robežnie-
kos, kas ir tālu no centra, pasta 
nodaļu likvidēja, bet kaut kur tu-
vāk centram — atstāja. Pastnie-
ci pēc viņu lūguma, izmitinājām 
pagasta telpās, jo neatstāsi taču 
viņu uz ielas. Pasta ēku pārdod, 
atsūtīja mums piedāvājumu ar 
augšupejošu soli, jau otru reizi. 
Tur nepieciešams ļoti pamatīgs 
remonts, jāiegulda lieli līdzekļi. 
Mums, protams, noderētu šī ēka, 
bet ne par tādu summu. 

Diemžēl pastu Robežniekos 
neizdevās nosargāt, bet tas nav 

vienīgais, par ko nākas pārdzīvot. 
Skukos mums bija ēka, kurā gri-
bējām ierīkot kapliču. Rakstījām 
projektu, bet atbalstu un naudu 
nedabūjām. Ko spējām, izdarījām 
par saviem līdzekļiem. Tagad pat 
Robežnieku ļaudis savus nomiru-
šos tuviniekus ved turp, ja rodas 
tāda nepieciešamība, jo citur nav 
kur. Vispār esam rakstījuši gana 
daudz projektu un daudzi netiek 
atbalstīti. Tālab divtik liels prieks 
par tiem, kas gūst atbalstu. Ļoti 
veiksmīgi veidojas sadarbība ar 
Borisa un Ināras Teterevu fon-
du: vispirms nomainījām luterāņu 
baznīcai logus, tagad mākslas 
skola realizē vienu nozīmīgu kul-
tūrvēsturisku projektu.

 — Parasti ļaudis silti at-
saucas par dažādiem pasāku-
miem, kas notiek Indrā, Robež-
niekos vai Piedrujā, bet ir viena 
daļa, kuri saka: “Velti izšķiesta 
nauda, labāk mums iedotu, zi-
nātu, kur tērēt...”.

— Pasākumi vai cita iespē-
ja sanākt kopā ir ļoti nozīmīga. 
Katrs redz, ka var sevi attīstīt un 
parādīt citiem, paskatīties, kas 
notiek tālāk par pagasta robe-
žām. Amatierkolektīvi mūsu pa-
gastos jau ir kā viena ģimene. Uz 
pasākumiem nāk cilvēki, kuri paši 
sabiedrībai dod pienesumu un 
viņiem nepieciešams relaksēties. 
Mūsu pensionāri nejūtas atstum-
ti, kolektīvos svin savas mazās 

jubilejas. Tiekas ar kolektīviem 
no Krāslavas, Skaistas. 

Vēl viena svarīga lieta – ko-
lektīvos apvienojušies dažādu 
tautību ļaudis, kuri kopīgā darbā 
cieši saliedējas. Īsi pirms Indras 
pagasta jubilejas pasākuma kāda 
sieviete piesprauda man pie krū-
tīm Latvijas karodziņu, lai gan vi-
ņas dzimtene ir tālā Krievija. Viņa 
arī kādreiz cietusi no represijām: 
ja latviešus izveda uz Sibīriju, tad 
viņu — uz šo pusi. Draudzīgas at-
tiecības mums visiem ļauj justies 
drošāk šajā sarežģītajā laikā. Pro-
tams, mēs visu laiku varam runāt 
par naudu un izdevumiem, bet šī 
ir nauda, kas ieguldīta mūsu nā-
kotnē. Katrs pasākums nozīmē 
arī to, ka cilvēki grib palikt šeit dzī-
vot, jo te kaut kas notiek. Ir taču 
jaunas ģimenes, kurām arī gribas 
atpūtas pasākumus. Cilvēks vairs 
nejūtas vientuļi, un nevārās pats 
savā sulā. Ziniet, mūsu cilvēki ir 
lepni par to, kas mums ir. Bet tādi, 
kuri māk tikai pārmest paši neko 
nedarot, ir visur.

— Ko jūs gribētu pateikt 
vai novēlēt saviem iedzīvotā-
jiem, sagaidot Ziemassvētkus 
un gadu miju?

— Šis bija smags gads zem-
niekiem, kuriem Āfrikas cūku 
mēra dēļ nācās izkaut cūkas. Pa-
matoti vai nē, tā ir cita tēma, bet 
fakts — daudzas ģimenes cieta 
zaudējumus, mūsu cilvēki palika 
nabadzīgāki. Pat Ziemassvētkus 
un gadumiju viņi nevar sagaidīt 

pie tik bagātīgi klātiem galdiem, 
kā citos gados, nav arī ko iedot 
bērniem, kuri dzīvo pilsētās. 

Es teiktu, ka mūsu iedzīvo-
tājiem trūkst arī informācijas, ne 
visu viņi zina. Mēs vienmēr ar 
saviem cilvēkiem runājam, cen-
šamies stāstīt un skaidrot. Varbūt 
arī informācijas trūkums ir par ie-
meslu tam, ka atrodas tādi, kuri 
saka: “Kamdēļ ieguldījāt naudu 
tajā vecajā ēkā, labāk varējāt 
sadalīt iedzīvotājiem!”. Viņi nezi-
na un nesaprot, ka to naudu pie-
šķīra Eiropa un tikai konkrētam 
mērķim. Tu izmanto tikai tam, vai 
nedabū nekam. Ēka saglabāta, 
varbūt šodien to nevajag, bet nā-
kamajām paaudzēm vajadzēs. 

Šogad jau priecājāmies, ka 
cilvēki atgriežas dzimtajā pusē pat 
no ārzemēm. Zemnieka dēls ar 
augstāko izglītību atbrauca no Rī-
gas strādāt pie tēva Piedrujā. Pa-
gasta sekretārei Piedrujā abi brāļi 
atbrauca no ārzemēm uz dzimte-
ni. Atbrauca kāds rīdzinieks, kurš 
renovēja māju Berozkās, un sap-
ņo ierīkot atpūtas kompleksu eze-
ra krastā. Jau ir konkrēti plāni un 
meklē finansējuma iespējas. Tie ir 
pozitīvi momenti. 

Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā visiem novēlu gaišumu sir-
dīs un domās, kā arī cerību, ka 
viss būs labi. Galvenais – vese-
lību, saprātu un paši sev dodiet 
cerību, ka viss būs labi. 

— Paldies par interviju!
Juris ROGA, autora foto

Jaunā gadā ar jaunām iecerēm 

„Lai sirdis atveras mīlestībai”
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Pirms septiņiem vakarā stāv-
vietā pie veikala “Mego” pama-
zām pulcējās akcijas dalībnieki: 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 
un Krāslavas pilsētas PII „Piene-
nīte” bērni, viņu vecāki un skolo-
tāji. Viņus sagaidīja Pūce, kura 
stāstīja, ka nakts un tumsa ir vi-
ņas laiks, jo viņas acis redz arī 
tumsā. Pūce visus aicināja doties 
uz tumsas skolu Sporta ielā, kur 
solīja iemācīt dažus tumsas li-
kumus. Sporta ielā visus gaidīja 
akcijas rīkotāju partneris — Krās- 
lavas novada pašvaldības poli-
cijas priekšnieks Pēteris Jacina, 
kuram bija mikroautobuss. 

Bērniem un pieaugušajiem 
Pūce stāstīja un, sadarbībā ar 
policistu, praksē parādīja, cik 
viegli var nonākt bīstamā situāci-
jā, īpaši uz ceļa, jo šoferi tumsā 
gājējus var nepamanīt. Sākumā 
pārbaudīja, no kāda attāluma 
bērni un tātad arī šoferis auto-
mašīnas lukturu gaismā var sa-
skatīt dzīvas būtnes siluetu tum-
šā un gaišā tērpā. Suns melnā 
kažokā un Zaķis — baltā devās 
ceļā projām no bērnu pulka un 
automašīnas. Pūce aicināja vi-
sus kopā doties tumsas virzienā 
un skaitīt soļus, lai saprastu, cik 
tālu ir līdz vietai, kur abus ekspe-

rimenta dalībniekus vairs nevar 
saskatīt. Bērni kopā ar vecākiem 
korī skaitīja soļus. Līdz Sunim 
melnajā kažokā bija tikai 34 soļi, 
bet līdz Zaķim baltajā kažokā sa-
nāca vidēji 100 soļi. Secinājums 
- tumšās drēbēs cilvēks uz ceļa 
ir neredzams! Pūce lika atkārtot 
eksperimentu ar atstarotājiem 
un vesti, kurus uzģērba Sunītim 
un Zaķītim. Pēc šī eksperimenta 
tika izdarīts secinājums, ka ar at-
starotājiem cilvēku var redzēt ļoti 
tālu un šoferis paspēs nobrem-
zēt.

Nākamajā eksperimentā 
daži bērni un vecāki savām acīm 
pārliecinājās, ko šoferis redz uz 
ceļa tumsā. Pieci braucēji sasē-
dās mašīnā, piesprādzējās un 
centās būt vērīgi. 

Pūce: „Mans draugs policists 
vadīs mašīnu, bet jūsu uzdevums 
vērīgi skatīties uz ceļu un saukt 
„Stop” līdzko pamaniet kādu 
šķērsli uz ceļa!”

Uz ceļa tumsā bija novietota 
melnā lelle. Tie, kuriem nepietika 
vietas automašīnā, vēroja, vai šo-
feris paspēs nobremzēt? Nē, viņš 
notrieca melno lelli! Pūce secinā-
ja, ka autovadītājs neizgaismotu 
gājēju uz ceļa pamana tikai 25-
40 metru attālumā. Eksperimenta 

dalībniekiem tika izskaidrots ne 
tikai bremzēšanas ceļa garums, 
bet arī reaģēšanas laiks, kas ne-
pieciešams, lai šoferis uzsāktu 
bremzēt. Lai pamanītu, noreaģē-
tu, apbrauktu gājēju - diemžēl 
nereti tam atliek pārāk īss laika 
sprīdis. 

Bet kā tas būs, ja izmantos 
atstarojošo vesti? Tagad šofe-
rim izdevās izvairīties no nega-
dījuma. Atstarotāja atspīdināto 
gaismu autovadītājs, braucot ar 
tuvajām gaismām, pamana 140 
metru attālumam, braucot ar tāla-
jām gaismām, atstarotāju var pa-
manīt pat no 400 metru attāluma.

Pūce atgādināja, ka dien-
nakts tumšajā laikā ārpus apdzī-
votām vietām, kā arī apdzīvotās 
vietās, ja ceļš nav pietiekami un 
vienmērīgi apgaismots, gājējiem, 
kuri pārvietojas pa brauktuvi vai 
nomali, jābūt tērptiem atstarojošā 
vestē vai apģērbā ar labi redza-
miem gaismu atstarojoša mate-
riāla elementiem. 

Pūce uzdāvināja katrai ģime-
nei vienu atstarotāju, un visi reizē 
norunāja gājēja zvērestu. Tā sa-
turs ir šāds: “Es būšu redzams, 
ļoti labi redzams! Ja vilkšu atsta-
rojošo vesti, es būšu redzams, 
ļoti labi redzams! Ja man ir gais-
mas lukturītis, es būšu redzams, 
ļoti labi redzams! Ja man būs 
gaismas atstarotājs, es būšu re-
dzams, ļoti labi redzams!”

Juris ROGA 
Autora foto

10. decembra vakarā Krāslavā notika biedrības „Pīlā-
dzītis klubs” akcija „Melnā lelle”, kuras mērķis  sniegt 
akcijas dalībniekiem zināšanas, kāpēc tumšajā dien-
nakts laikā gājējiem nepieciešami gaismas atstarotāji 
vai atstarojoša veste. 

Gribam būt redzami!

Pārrobežu sadarbības kon-
cepcija starp aizsargājamām 
dabas teritorijām ir radusies salī-
dzinoši nesen, taču pašlaik Eiro-
pā darbojas jau 10 EUROPARC 
federācijas ietvaros sertificētas 
pārrobežu teritorijas, kuras aptver 
23 īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijas (ĪADT) no 13 valstīm.

Šādas pārrobežu aizsargā-
jamā dabas teritorijas izveide 
starp aiz aizsargājamo ainavu 
apvidu „Augšdaugava” Latvijā 
un Nacionālo  parku „Braslavski-
je ozjora” Baltkrievijā ir viens no 
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas 2007-2013.gadam Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros realizētā  
projekta „Pārrobežu aizsargāja-
mās dabas teritorijas „Augšdau-
gava-Braslavas ezeri” izveide un 
priekšnoteikumu radīšana tās in-
tegrētai pārvaldībai”/ „Pārrobežu 
daba” sasniegumiem. Projektu 18 
mēnešu garumā īstenoja Dabas 
aizsardzības pārvalde sadarbībā 
ar projekta partneriem – Dau-
gavpils novada domi, Baltkrievi-
jas zinātņu akadēmijas zinātnis-

ki-praktisko Bioresursu centru 
un Nacionālā parka „Braslavskije 
ozjora” administrāciju. Kā asoci-
ētie partneri projekta īstenošanā 
iesaistīti arī Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
un Baltkrievijas Republikas Vides 
aizsardzības un dabas resursu 
ministrija

Būtiski atzīmēt, ka projekta 
rezultātā ĪADT statuss nav no-
teikts jaunām dabas teritorijām, 
bet gan kopīga pārrobežu aiz-
sargājamās dabas teritorija iz-
veidota, savstarpēji saskaņojot 
jau esošu, dabā pastāvošu ĪADT 
pārvaldības principus.

Nenovērtējama sadarbības 
pieredze ir gūta īpaši aizsargāja-
mo teritoriju izpētes un pārvaldī-
bas plānošanas jomā izstrādājot 
pārrobežu IADT kopīgu Dabas 
pārvaldības plānu, kas kalpos 
par pamatu turpmākai sadarbībai 
un kopīgiem centieniem bioloģis-
kās daudzveidības saglabāšanā 
abās kaimiņvalstīs.

Projekta rezultātā plašai 
sabiedrībai ir dota iespēja labāk 
iepazīt gan aizsargājamo ainavu 
apvidu „Augšdaugava”, gan Na-

cionālo parku „Braslavskije 
ozjora” apmeklējot šīs terito-
rijas virtuālā ceļojumā, kā arī 
detalizētāk iepazīstot dabas 
un kultūrvēsturiskās vērtības 
Dabas informācijas centru 

interaktīvajās ekspozīcijās Nau-
jenē un Braslavā. Lai iezīmētu 
dabā īpaši aizsargājamo teritoriju 
robežas, uzstādītas robežzīmes 
un informatīvās zīmes pie valsts 
autoceļiem, bet informāciju par 
pārrobežu teritoriju sniedz infor-
mācijas stendi Krāslavas novada 
Piedrujas, Kalniešu, Kaplavas 
pagastā un Daugavpils novada 
Salienas un Vecsalienas pagas-
tā, kā arī Nacionālā parka „Bra-
slavskije ozjora” teritorijā.

Projekta īstenošana ir snie-
gusi būtisku pieredzi dabas 
aizsardzības un teritorijas ilgt-
spējīgas attīstības problēmu ri-
sināšanā starpvalstu līmenī, kā 
arī radījusi priekšnoteikumus 
mērķtiecīgākai darbībai Eiropas 
pārrobežu aizsargājamo dabas 
teritoriju tīklā.

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 251 856,38 
EUR, no kurām 226 670,75 EUR 
ir EKPI līdzfinansējums, bet 
25185,64 EUR ir partneru līdzfi-
nansējums.

 Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā ir atbildīga Dabas aizsar-
dzības pārvalde un tas nekādā 
veidā nevar tikt izmantots, lai 
atspoguļotu Eiropas Savienības 
uzskatus

Projekta „Pārrobežu daba” 
 vadītāja I.Muskare

Latvijas-Baltkrievijas pierobežā izveidota pārrobežu aizsargājamā 
dabas teritorija  „Augšdaugava – Braslavskije ozjora” 

Gada nogalē notika vairā-
kas sporta spēļu sacensības 
skolēniem. Volejbola sacensības 
pamatskolas skolēniem (1999.-
2000.g.dz.), kurās gan zēniem, 
gan meitenēm uzvarēja volejbola 
komandas no Ezernieku vidus-
skolas, zēniem otro vietu ieguva 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las komanda un trešajā vietā - 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas sko-
lēni. Toties meitenēm otro vietu 
izcīnīja Asūnes pamatskolas ko-
manda, bet trešajā vietā - Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskola.

Basketbola turnīrs notika 
gan vidusskolas, gan pamat-
skolas skolēniem. Vidusskolas 
jaunietēm pārliecinoši uzvārēja 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las komanda, otro vietu ieguva 
Indras vidusskolas jaunietes, bet 
trešo – Robežnieku pamatskolas 

komanda.
„B” grupā (1999.-2000.g.dz.) 

basketbolā gan zēniem, gan mei-
tenēm par labākajiem kļuva Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas 
skolēni, kuri arī ieguva kausus. 
Meitenēm otrajā vietā ierindojās 
Aulejas pamatskolas komanda. 
Zēniem otro vietu izcīnīja Krās- 
lavas pamatskolas skolēni un 
trešajā vietā ierindojās Aulejas 
pamatskolas komanda. 

„C” vecuma grupā (2001.-
2002.g.dz.) spēlēja četras zēnu 
komandas un uzvaru izcīnīja Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas 
jaunākie basketbolisti, Krāslavas 
pamatskolas komanda ieguva otro 
vietu, bet Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas skolēniem – trešā vieta.

Nākamajā gadā skolēnus 
gaida daudz aizraujošu startu, lai 
visiem tajos veicas! 

Ilona VANAGA, Krāslavas 
Sporta skolas metodiķe. 

Sporta spēles 
skolēniem

Sports
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Turpinājums. Sākums avīzes 
„Ezerzeme” № 95 (12.12.2014.). 

Mūsdienu demokrātiskā 
valsts, kuras pamatā ir personības 
brīvības princips, nav tiesīga kaut 
ko piespiest saviem pilsoņiem pri-
vāto attiecību sfērā. Kolektīvo vēr-
tību dominēšana pār individuāla-
jām, kad ikviens cilvēks pārsvarā 
tika uzskatīts par instrumentu sa-
vas grupas (ģimene, kārta, cunfte, 
tautība) mērķu sasniegšanai, ne-
atgriezeniski pagājis. No citas pu-
ses, valstij, izmantojot pārdomāto 
sociālā nodrošinājuma un nodokļu 
politiku, ir iespējams izveidot labvē-
līgus apstākļus ģimenes dzīvei ko-
pumā, ņemot vērā visu iedzīvotāju 
intereses gan šodien, gan nākotnē, 
tai pašā laikā neierobežojot indivī-
da tiesības.

Ir nepieciešams ņemt vērā 
arī to apstākli, ka, lai kāda nebū-
tu pašreizējā ekonomiskā politika, 
tās efekts izpaudīsies ne agrāk kā 
pēc 15 gadiem. Tas nozīmē, ka ir 
nepieciešams adaptēties pašrei-
zējām negatīvajām tendencēm un 
to sekām. Ilgtermiņa perspektīvā 
noteiktā adaptācijas politika var 
būt ekonomiski daudz efektīvāka 
nekā tradicionālā demogrāfiskā 
politika, kurā ietilpst atvieglojumi 
un pabalsti. Pastāv metodes, kas 
neprasa milzīgus budžeta līdzekļu 
ieguldījumus, taču spēj ietekmēt 
jauno ģimeņu izvēli par labu bērna 
radīšanai. Piemēram, veidot labvē-
līgu psiholoģisko klimatu ģimenēm 
ar bērniem, kā arī attīstīt atbilstošu 
viņu vajadzībām pilsētas  infra-
struktūru.

Kā zināms, meiteņu (un zēnu) 
pasaules uzskata veidošana ir  at-
karīga no vecāku un citu ģimenes 
locekļu savstarpējām attiecībām. 
Tagadējo bērnu uzvedību (t.s. re-
produktīvo uzvedību) viņu nāka-
majā dzīvē ietekmē vērtību sistē-
ma, kas ir radusies bērnībā, kā arī 
sabiedrībā dominējošie stereotipi , 
kuri attiecas uz sievietēm un bēr-
niem darbā, uz ielas, veikalā utt.

Dažbrīd šķiet, ka mūsu sociālā 
telpa it kā vispār neparedz bērnu 
klātbūtni. Pilsētās daudzi objekti un 
pat pašvaldības dienesti ir grūti pie-
ejami cilvēkiem ar bērnu ratiņiem, 
bērnu rotaļu laukumi un atpūtas 
vietas nav sakārtotas vai tur ir ne-
pietiekami pārdomāts aprīkojums. 
Bērniem ir vajadzīga spēļu un ro-
taļu zona, līdz ar to pilsētā jābūt 
draudzīgai videi ģimenēm ar mazu-
ļiem. Vēlams, lai bērni ar vecākiem 
pēc iespējas biežāk būtu klātesoši 
publiskos objektos un pasākumos, 
rādot pozitīvu piemēru citiem ie-
dzīvotājiem. Tiesa, pēdējā laikā arī 
pie mums daži jaunie vecāki sākuši 
praktizēt pozitīvas „rietumu” uzve-
dības formas - ņemt līdzi mazos 
bērnus uz veikalu, koncertu un ci-
tām vietām, kur paši pavada savu 
laiku. 

Radot iespējas apvienot mā-
tes rūpes ar aktīvu piedalīšanos  
profesionālajā un sabiedriskajā 
dzīvē, var veicināt dzimstības lī-
meņa pieaugumu. Kā labu piemē-
ru var minēt bērnu istabu, kas ir 
izveidota Daugavpils Universitātes 
mācību korpusā un kurā var ne ti-
kai nomainīt autiņus vai pabarot 
bērnu, bet arī atstāt mazuļus pie-
skatīšanai.

Īpaši gribas atzīmēt to, ka pē-
dējos gados Latvijā reģionālajās 
slimnīcās parādījās”jaundzimušo  
glābējsilītes” –„Baby Box”. Glābēj-
silītes no 2009.gada deva iespēju 
izglābt 28 bērnus, un daudziem jau 
ir atrasti audžuvecāki. „Baby Box” 
ierīkošana pozitīvi ietekmē psiho-

loģisko klimatu sabiedrībā, maina 
attieksmi pret „nevajadzīgo” bērnu 
problēmu un pret „nelabvēlīgām” 
sociālajām grupām kopumā.

Sievietes, kas harmoniski sa-
vieno visas savas lomas, un viņas 
pozitīvā tēla popularizēšana atbilst 
visu Latvijas iedzīvotāju interesēm, 
un par to ir jārūpējas ne tikai spe-
ciālistiem un varas pārstāvjiem. Ir 
nepieciešams izveidot tādu  “sig-
nālsistēmu”, pateicoties kurai būtu 
redzams, ka sabiedrība ir ieintere-
sēta paaugstināt dzimstības radī-
tājus. Tāpēc ir svarīga pozitīva at-
tieksme pret ģimenēm ar bērniem 
ikdienā. 

Bieži vien priekšplānā tiek iz-
virzīti jautājumi, kas ir saistīti ar 
iespējamo darbaspēka trūkuma 
problēmu Latvijas darba tirgū jau 
tuvākajā nākotnē sakarā ar ne-
labvēlīgām demogrāfiskām prog-
nozēm (sk. „Pensijas sistēma kā 
demogrāfisko izmaiņu faktors”). 
Atrisināt šo aktuālo problēmu var 
imigrācijas palielināšanās, ko var 
nodrošināt tā saucamo trešo val-
stu pilsoņi. Par šo tēmu jau no-
tiek diskusijas presē, tiek minēts 
viedoklis, ka darbaspēka imports 
ir neizbēgams. Taču diemžēl tiek 
maz apspriests jautājums par to, 
kā palīdzēt imigrantiem integrēties 
Latvijas sabiedrībā, kā radīt priekš-
noteikumus viņu aktīvajai iesaistī-
šanai sociālajā vidē un kultūras no-
risēs (piemēram, pasākumi, kas ir 
domāti ksenofobijas mazināšanai, 
tolerances veicināšanai, informāci-
ja par citu kultūru pārstāvju dzīves-
veidu).

Iespējams, darbaspēka rezer-
ves var  paplašināt, ja darba tirgū 
tiks iesaistīti darba resursi, kas nav 
izmantoti, - sievietes, kam ir mazi 
bērni, kā arī vecāka gadagājuma 
cilvēki, ja tiks paaugstināts pensio-
nēšanās vecums.

Pensijas vecuma paaugstinā-
šana ir ļoti nepopulārs solis. It īpa-
ši tāpēc, ka speciālistiem līdz šim 
laikam nav skaidrs, vai „strādājošie 
pensionāri” būs atbilstoši profe-
sionālajām prasībām savā darba 
vietā, ņemot vērā viņu veselības 
stāvokli. Patlaban daudzās Eiropas 
Savienības valstīs pensionēšanās 
vecums pakāpeniski tiek paaug-
stināts. „Līderu” vidū  ir Spānija 
(pensijas vecums 65 gadi), Vācija 
(pensijas vecums 65-67 gadi), Izra-
ēla (pensijas vecums 62-67 gadi). 
Ja, sasniedzot pensijas vecumu, 
cilvēks vēlas turpināt darba gaitas, 
viņam tiek piedāvāta iespēja strā-
dāt nepilnu darba dienu vai pāriet 
uz vieglāku darbu. Arvien izplatītā-
kas kļūst nodarbinātības sistēmas 
ar elastīgo darba laiku, attālināts 
darbs (nav nepieciešams atrasties 
konkrētā darba vietā), „sociālie 
uzņēmumi”, kuros cenšas izveidot 
adekvātus darba apstākļus vecā-
kās paaudzes pārstāvjiem.

Sakarā ar  to, ka arvien aktu-
ālāks kļūst jautājums par sabiedrī-
bas demogrāfisko novecošanu, ir 
jāpievērš uzmanība pasākumiem, 
kas veicinās paaudžu solidaritātes 
principu. Pašlaik vecāka gadagā-
juma cilvēku un jauniešu morālā 
un emocionālā mijiedarbība nav 
attīstīta. Izmantojot „sociālās ino-
vācijas”, t.i., jaunus sociālās mijie-
darbības veidus, var mēģināt ap-
vienot šīs iedzīvotāju kategorijas, 
iesaistot viņus dažādos sociālajos 
projektos. Vecākā paaudze - līdz 
šim laikam pienācīgi nenovērtētais 
sabiedrības potenciāls, kas spēj ne 
tikai nodrošināt sev brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, bet arī darbo-
ties visas sabiedrības labā, piemē-

ram, sniedzot pakalpojumus citām 
iedzīvotāju kategorijām vai pieda-
loties sociāli nozīmīgajos projektos 
kā brīvprātīgie.

Nesen veikto pētījumu re-
zultātā Somijas zinātnieki nonā-
ca pie slēdziena, ka, neskatoties 
uz fiziskā ķermeņa nolietošanos, 
dažas cilvēka īpašības vecumdie-
nās uzlabojas. Piemēram, gados 
veciem cilvēkiem pieaug empāti-
jas, tolerances līmenis, uzlabojas 
spēja izprast cita cilvēka būtību 
(vērīgums). Vecāka gadagājuma 
iedzīvotāji parasti labi apzinās savu 
atkarību no apkārtējiem. Tāpēc viņi 
ņem vērā citu cilvēku viedokli, kā 
arī labi pielāgojas dažādu cilvēku 
uzvedības un uztveres īpatnībām. 
Tajā pašā laikā zinātnieki atzīst, ka 
mūsdienu sabiedrībā ir izplatīti ne-
gatīvi stereotipi, kas traucē gados 
vecu cilvēku iesaistīšanai sabied-
riskajās aktivitātēs.

Salīdzinoši ātru un veiksmīgu 
risinājumu, kas ir saistīts ar demo-
grāfisko novecošanu, piedāvāja 
tirgus ekonomika. Rietumeiropas 
valstīs strauji pieaugošā vecākās 
paaudzes pārstāvju iedzīvotāju 
daļa arvien biežāk tiek uztverta kā 
potenciāla iespēja tirgus paplaši-
nāšanai. Piemēram, lai attīstītu 
inovatīvo produktu un pakalpojumu 
klāstu, kas ir domāts šim jaunajam 
tirgus segmentam, tika izveidots 
„SEN@R” – tīkls, kas apvieno 12 
Eiropas Savienības valstu reģio-
nus, un tā ietvaros tiek izstrādāti 
un testēti pakalpojumi un preces 
tā saucamās „sudraba ekonomi-
kas” (silver economy) sfērā, kas ir 
saistīta ar senioru  vajadzībām. Šo 
jauno produktu un pakalpojumu ra-
žošanas un patērēšanas attīstība 
sekmē arī reģionālo attīstību, vei-
cina jaunu darba vietu radīšanu, 
sociālās spriedzes mazināšanu.

Adaptācijas veidi, kas palī-
dzēs pārvarēt depopulācijas un 
demogrāfiskās novecošanās ne-
gatīvās sekas, var būt ļoti dažādi, 
to izstrādei nepieciešamais laiks, 
kā arī visu sabiedrības konstruktī-
vo un radošo spēku konsolidācija. 
Svarīgi, lai šo pasākumu apsprie-
šana norisinātos mierīgi un pārdo-
māti, lai netiktu izmantotas speku-
lācijas ar mērķi izraisīt neizglītotās  
sabiedrības daļas sašutumu. Jeb-
kādas izmaiņas ir iespējamas tikai 
pēc plašām sabiedriskām disku-
sijām un ar masu informācijas lī-
dzekļu starpniecību, piesaistot  ek-
spertus, sabiedrībā pazīstamas un 
ietekmīgas personības,  nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus, kā arī 
plašu iedzīvotāju loku, kuriem šie 
jautājumi nav vienaldzīgi.

Nobeiguma vietā.
Rakstu sērijā tika atspoguļoti 

tikai daži no daudziem jautāju-
miem, kas rodas sakarā ar jauno 
demogrāfisko kontekstu. Autore 
uzsver, ka mūsdienu demogrā-
fiskās izmaiņas ir nepieciešams 
izvērtēt ciešā kopsakarībā ar 
ekonomikas jomu un migrācijas 
procesiem, kultūras un sociālās 
politikas izstrādi, jauniešu vērtī-
borientācijas problēmu. Plašas 
diskusijas palīdzēs sniegt infor-
māciju dažādiem sabiedrības pār-
stāvjiem, aktualizēs šo problēmu 
un tās nozīmīgumu, dos iespēju 
atrast konstruktīvus risinājumus 
dažādos līmeņos.

Raksta autore - Tatjana AZAMA-
TOVA, socioloģe, programmas 
„Sabiedrības un iestāžu vadība” 
maģistrante, biedrības „Sociālās 
attīstības aģentūras „Pieci airi”” 

līdzdibinātāja 

5. raksts. Pēdējo gadu demogrāfiskās tendences Marčello Mastrojāni piemiņas diena
Visa pasaule interesējās 

par viņa dzīvi. Viņa daudzkār-
tējie romāni satrauca visu sa-
biedrību, taču ik reizi tika minēti 
dažādi iemesli, kas attaisnoja 
Marčello rīcību. Uz mūsu pla-
nētas būs grūti atrast cilvēku, 
kurš nebūtu redzē-
jis viņa kinolomas, 
viņu noteikti neva-
rēja saukt par eņģe-
li, un Mastrojāni arī 
nekad nav vēlējies, 
lai viņu uzskatītu 
par eņģeli. Viņš mī-
lēja savus bērnus, 
nekad neatteicās 
sniegt palīdzību 
draugiem. Viņam 
patika filmēties ko-
mēdijās, bet lielākā 
daļa viņa filmu bija 
ar dramatisku sižetu. Marčello 
bieži uzsmaidīja veiksme, taču 
personiskajā dzīvē viņš nebija 
laimīgs. Viņam ir 139 filmas, un 
vismaz 50 ir iekļautas pasaules 
kinematogrāfa zelta fondā...

Vecāki nolēma nosaukt 
savu dēlu par Marčello, kaut 
gan mātei ne visai patika šis 
vārds. Ida Idelsone - baltkrievu 
izcelsmes ebrejiete, viņas ve-
cāki pārcēlušies uz Eiropu vēl 
20. gadsimta sākumā. Marčello 
bija trešais bērns ģimenē. Strā-
dāja tikai tēvs, tāpēc sadzīves 
apstākļi bija visai pieticīgi: ne-
liels kambarītis ar vienu gultu. 
Tur gulēja māte, bērni - uz grī-
das, bet tēvs - gaitenī. Taču šā-
dos apstākļos dzīvoja visi Mar-
čello draugi, tāpēc par tādām 
problēmām neviens nedomāja. 
Pēc kāda laika Mastrojāni ģi-
mene aizbrauca uz Romu...

Marčello, būdams nam-
dara dēls, jau kopš bērnības 
sapņoja kļūt par arhitektu. Pēc 
Mussolini nākšanas pie varas, 
kad izvērsās liela celtniecība, 
Marčello redzēja glīti ģērbtus 
cilvēkus, „arhitekta kungus”, 
pret kuriem visi izturējās ar lie-
lu cieņu. Pēc skolas beigšanas 
nākamais slavenais aktieris ie-
stājās tehniskajā skolā, bet pēc 
tam Romas universitātes Būv-
niecības fakultātē. 

Kad Marčello bija 11 gadi, 
viņš pirmo reizi piedalījās izrā-
dē, kuru uzveda vietējais pries-
teris pirms Ziemassvētkiem. Šī 
mazā loma un draugu neslēpta 
sajūsma tolaik vēl neietekmēja 
Mastrojāni nākotnes plānus. 
Taču piedalīšanās universitātes 
amatieru teātra izrādēs mainī-
jusi jaunieša pasaules uzskatu. 
Mastrojāni tika uzaicināts dar-
boties slavenā režisora Lukīno 
Viskonti trupā. Vēlāk Viskonti 
rakstīja, ka šis jauneklis, kurš 
nemācēja izteikt visvienkār-
šāko repliku, šķita viņam ļoti 
smieklīgs. Tā vai citādi, bet šī 
nejaušā tikšanās dāvāja pa-
saulei izcilu kinoaktieri.

Sākumā Mastrojāni nebi-
ja nekādu panākumu sieviešu 
vidū. Tāpēc aktrises Floras Ko-
rabellas uzmanība likās Mar-
čello negaidīta. Pēc gada viņi 
nospēlēja kāzas, vēl pēc gada 
viņiem piedzima meita... Par 
spīti simtiem romānu un intri-
gu, ar kuriem bija piesātināta 
Mastrojāni dzīve, viņam bija 
tikai viena likumīgā sieva. Viņi 
nodzīvoja kopā 50 gadus, līdz 
pašai aktiera nāvei. Mastrojāni 
katru dienu zvanīja sievai, bet 
viņu kāzu dienā obligāti sūtīja 
viņai rožu pušķi... Taču satikās 
dzīvesbiedri ļoti reti. Flora bija 
visparastākā teātra aktrise, bet 

Marčello pārvērtās par pasau-
les mēroga zvaigzni.

Mastrojāni kinokarjera no 
sākuma nebija veiksmīga - otrā 
plāna lomas: taksisti, strādnieki, 
zemnieki. Vienkāršā puiša am-
pluā varēja sabojāt karjeru, taču 

atkal palīdzēja lai-
mīgs gadījums. Jau 
atzītais un populā-
rais Federiko Fellīni 
piedāvāja Marčello 
lomu filmā „Saldā 
dzīve”. Viņa aktier-
spēle lika pasaulei 
pievērst uzmanību 
šim jaunajam talan-
tam. Turklāt pagā-
jušā gadsimta 50. 
– 60. gados tieši 
Itālijas kino uzdeva 
toni visā pasaulē, tā-

pēc drīz vien Mastrojāni uzvārds 
bija minēts pasaules kinožurnā-
los, sajūsminātie kritiķi rakstīja 
tikai pozitīvas atsauksmes... Sa-
darbība ar Fellīni vainagojās ar 
šedevru – mākslas filmu „8 ½” 
(„Astoņi ar pusi”). Pēc šīs filmas 
Mastrojāni piedāvāja lomas sa-
vās filmās tādi kino meistari kā 
Mikelandželo Antonioni un Vito-
rio de Sika. Pēc kinolentēm ar 
Marčello Mastrojāni un Sofijas 
Lorēnas piedalīšanos aktiera 
slava izplatījās pa visu pasauli. 
Mastrojāni aktīvi filmējās vis-
dažādākajās lomās. Viņam bija 
milzīgs pielūdzēju skaits ne ti-
kai skatītāju vidū, bet arī viņa 
filmas partneru, aktrišu vidū. 
Nebeidzamie romāni kļuva par 
pamatu tam, ka Marčello iegu-
va iesauku - Itāļu līgavainis. Vi-
ņam piedēvēti romāni ar tādām 
zvaigznēm kā Ursula Andresa, 
Žaklīna Bisseta, Katrīna De-
nēva, Anita Ekberga, Nastasja 
Kinski, Romija Šneidere, Moni-
ka Vitti, Marta Kellere... 

Pats aktieris atzinās, ka 
īstu mīlestību viņš atradis Fran-
cijā. Attiecības ar Katrīnu De-
nēvu nebija ilgas. Kad aktrise 
dzemdēja Mastrojāni meitu, viņi 
šķīrās pēc Denēvas iniciatīvas. 
Marčello pārcēlās uz Franciju, 
viņš izmantoja katru brīvu brīdi, 
lai satiktos ar meitu. Parīzieši 
ne reizi vien varēja novērot, kā 
viņš no telefona būdas skatās 
uz savu mīļoto sievieti un meitu. 

Mastrojāni vienmēr bija 
daudz darba piedāvājumu. Fil-
mēšanās process norisinājās 
praktiski bez pārtraukumiem. Ie-
stājoties vecumam, lomas mainī-
jās: tad viņš visbiežāk bija kāds 
neveiksminieks komēdijā vai 
augstprātīgs un vienaldzīgs inte-
lektuālis. Īsi pirms nāves Mastro-
jāni iecienītākā loma –pusmūža 
vīrietis, uzdzīves cienītājs. 

Nav tāda Eiropas kino-
festivāla, kur aktieris nebūtu 
ieguvis kādu apbalvojumu. Ar 
viņu gribēja sadarboties vissla-
venākie režisori, kritiķi uzska-
tīja, ka nav tādas lomas, kuru 
nevarētu nospēlēt Mastrojāni. 
Veselība sāka pasliktināties, 
kad viņam bija 70 gadu. 1996.
gada 19.decembrī Mastrojāni 
aizgāja mūžībā. Viņa bēru die-
nā Romā tika atslēgta un pār-
segta ar melnu audumu Trevi 
strūklaka, kas ir ne tikai „mū-
žīgās pilsētas”, bet arī filmas 
„Saldā dzīve” simbols, un tas 
arī ir Mastrojāni nopelns. Savas 
dzīves pēdējās dienas viņš pa-
vadīja savas mīļotās Katrīnas 
Denēvas un meitas sabiedrībā. 
Ģimenes laimi viņš izbaudījis 
tikai īsi pirms nāves...

Andrejs JAKUBOVSKIS

Kā samazināt demogrāfisko izmaiņu negatīvās sekas?

Ir iemesls!
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Televīzijas programma

SVĒTDIENA, 21. decembris

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.30 Timija Ziemassvētku 
pārsteigums
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Itālija, mana mīla
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
15.10 Kas var būt labāks par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15, 3.55 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Mf. Ziemassvētku 
rotājums
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Mf. Kā nozagt sievu
23.30 Spiegs delfīnu barā
0.30 Vakars ar Renāru Zeltiņu
1.30 Vidzemes koncertzāles 
atklāšana Cēsīs
3.25 Ziemassvētki Maltā

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Starptautiskais folkloras 
festivāls 
7.30, 12.15, 3.25 LTV - 60

7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība 
Latvijā
8.50 Attīstības kods
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Piedzīvojums dabā
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.45 Saules cirks
13.45 Mf. Bailes no 
Ziemassvētkiem
15.20 Mf. Senlaicīgi 
Ziemassvētki
17.10 Varenā Misisipi 
18.00 Mf. Ķerot lielos viļņus
20.00 Sporta deju festivāls
22.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
22.30 Noziegums
23.35 Armadillo
0.40 Eiropa koncertos
1.30 Zigmara Liepiņa jubilejas 
koncerts
5.30 Pasaules stāsti

LNT

6.05 Kādas slimības vēsture
7.00 Nedēļa novados
7.25 Kā izdzīvot pie 
vecākiem? 
9.00, 3.30 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadījums
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Mis Mārpla. Ēnu 
spogulis
14.00 Mistiskās slimības
15.00 Greizais spogulis
16.50 Dzintara dziesmas

17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Kurts Seits un Šura
23.05 Pēdējie Grimmi 
0.05 Mf. Spoguļi
2.05 Mf. Mans sievišķais es
4.15 Ķerto līga 
5.00 Amerikāņi
5.40 Kristīgā programma 

TV3

6.20, 4.30 Luī 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20 Aģents Dadlijs 
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga
11.35 Gandrīz ideālas 
vakariņas 
13.50 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
14.20 Mf. Čārlijas 
Ziemassvētki
16.00 Mf. Leģendārais 
piecinieks
18.00, 3.00 Dullās sacensības 
19.00 Nekā personīga
20.00 Mf. Transformeri 
23.05 Mf. Dūru cīņas
1.15 Mf. Tomijs
3.45, 5.00 Medikopters 
5.55 Tētuka meitiņas

TV3+

7.00 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Mf. Cilvēki He
9.25 Jauniņā
10.25 Skūpstamies
12.20 Mf. Maratons
14.30 Mf. Kā noķert 
ugunsputna spalvu

16.05 Mf. Hugo
18.30 Intuīcija
19.40 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Džeks Rīčers
23.25 Mf. Galvenais aizdomās 
turamais. 
0.30 Pokers

TV5

7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 14.40 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.50, 0.00 Izmailova parks
13.30 Personīgās lietas
14.55 Īpašās nozīmes aģents
18.45 Uz nažiem
20.00 Tālbraucēji
22.10 Mf. Es mīlu precētu 
vīrieti
2.15 Mūzika

PBK

6.20, 9.00, 11.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Kalpoju Dzimtenei!
7.40 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par 
veselību un skaistumu
9.35 Kamēr visi mājās
10.20 Fazenda
11.25 D.Krilova piezīmes 
11.55 Melnbalts
13.00, 1.05 Hokejs
15.10 Jūrmala
15.45 Kā apprecēt miljonāru
20.00 Laiks
21.55 JAK
0.25 Sazvērestības teorija
2.45 Euronews
3.15 Mf. Neprātīgā nauda
4.35 Jūrmala
5.40 Mūzika

RenTV Baltic

6.25 Afromaskavietis
7.15Skatīties visiem!
8.10 Dievu ēdiens
9.05 Jūrmala
13.35 Šāvējs. Seriāls
21.20 Mākslas filma

RTR Krievija

5.10 Pasauc un es atnākšu
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Kulinārā zvaigzne
13.30 Cilvēks-amfībija
15.20 Smieties atļauts
17.05 Svētku koncerts 
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Ceturtā grupa
1.00 Mf. Karuselis

ONT

6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas 
dievkalpojums
8.20 Multfilma
8.35 D.Krilova piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.45 Fazenda
10.20 TV-taxi
10.45 Brain-ring
12.15 Leģendas Live
13.00 Es mīlu Baltkrieviju
14.10, 15.20 Republikas 
īpašums
15.15 Sports 16.30 JAK 
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.50 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1

5.45 Mf. Parīzē
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.25 Brīnums
9.45 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.10 Izmeklēšanas 
noslēpumi
12.50 Pārnesumkārba
13.30 Eurovision
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!
16.15 Mf. Es uzdāvināšu sev 
brīnumu
18.05 Mf. Es esmu laimīga
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Mīļākie

Baltkrievija 2

6.00 Augstāk par jumtu
6.25 Mf. Santa Klauss
8.10 Avatars. Leģenda par Aange
9.20 Fitnews
10.00 Saprast un neitralizēt
10.35, 19.25 TV barometrs
10.40, 20.20 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
12.25, 14.25 Biatlons
13.25 Маmma - detektīvs
15.25 Es gribu to redzēt!
16.00 Mf. Plēsēji. 
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
22.00 Pārlādēšana
22.45 Mf. Tuvība
0.25 Tikšanās ar ...

SESTDIENA, 20. decembris

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.30 Luijs un Ziemassvētku 
vecīša palīgs
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par 
šo?
11.00 Mf. Mūmamma un Vār-
na
12.30, 23.40 Pēc krīzes
13.00, 3.45 Vai Rīga jau gata-
va? 
13.20 Eksperti dīvānā
14.05 Vakars ar Renāru Zelti-
ņu
15.10 Daugavieši
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Spiegs delfīnu barā
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
20.30 Panorāma
21.03 Latloto. Eurojackpot
21.15 Labdarības akcija Nepa-
ej garām!
0.10 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 
1.55 Ulda Marhilēviča jubile-
jas koncerts 
4.00 LTV - 60

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 22.30, 0.00, 4.15 LTV - 
60

7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 5.00 Ātruma cilts
11.00 Sporta studija
11.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
12.30 Vai Rīga jau gatava?
12.45 VTB Vienotā līga
15.00, 23.00, 0.30 PK bobsle-
jā
16.05 Pasaules stāsti
16.35 Anekdošu šovs 
17.05 Mf. Senlaicīgi Ziemas-
svētki
19.00 Saules cirks
20.00 Sporta deju festivāls
21.00 Latvijas sporta varoņi
22.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
1.35 SOKO Vismāra
2.25 Mf. Mājā
4.30 Tavs auto
5.30 Autosporta programma 

LNT

6.00 Kādas slimības vēsture
7.00 Degpunktā 
7.30 Jauniņā
8.00 Kā izdzīvot pie vecā-
kiem? 
9.00, 3.20 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Uzmanību, gatavību, 
remonts!
12.30 Trakie Ginesa rekordi
13.15 Mf. Dienesta romāns
16.50 Eksporta un inovācijas 
balva 2014
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Atgriezties mājās
19.00 Īpaši smags gadījums

20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Mis Mārpla. Ēnu spo-
gulis
0.15 Greizais spogulis
1.50 Mf. Mīlēt divreiz
4.50 Bernards
5.00 Amerikāņi
5.45 Ķerto līga 

TV3
6.20 Luī 
6.45 Pērtiķu karalis
7.15 Aģents Dadlijs 
8.15 Denijs spoks
9.15 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.30 Ievas pārvērtības
11.15 Gandrīz ideālas vakari-
ņas
13.25, 2.25 Ekstrasensu cīņas 
15.05 Mf. Tomijs
17.05 Mf. Viens pats mājās 4
19.00 TV3 Ziņas
19.35 Mf. Leģendārais pieci-
nieks
21.35 Mf. Ģimenes cilvēks
0.20 Mf. Meidijas liecinieku 
aizsardzība
3.40 TV3 Ziņas
4.10 Medikopters 

TV3+

7.00 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.30 Nereālais stāsts
10.00 Sapņu māja
10.30 Skapis 
11.30 Dežūreņģelis
13.30 Mf. Bēthovena zvaigžņu 
stunda
15.20 Noburtais puisēns
16.20 Mf. Laipni lūgta ģime-
nītē
18.15 Mf. Lielais ceļojums. 
19.55 Virtuve 3
20.30 Virtuve 3
21.00 Mf. Hugo

23.15 Mf. Maratons
1.25 Mf. Borats

TV5

7.55 Es ārstēju
8.55, 14.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 1.35 Biznesa pieeja
10.45, 23.50 Izmailova parks
12.50 Uz nažiem
14.15 Īpašās nozīmes aģents
18.05 Greizais spogulis
20.00 Kā apmuļķot miljonāru
2.05 Kriminal+
2.30 Mūzika

PBK

6.15, 5.15 Mūzika
6.30, 3.20, 5.50 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudri-
nieki
9.25 Vārds mācītājam
9.50 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 V. Tolkunova
13.00, 1.40 Hokejs
15.10 Jūrmala
16.20, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.10 Šovakar
3.50 Mf. Jūs izsauc Taimirs

RenTV Baltic

6.00, 11.05, 21.00 Skatīties 
visiem!
6.45 Tūristi
8.35 Tīrs darbs
9.30 Plānotās vakariņas
10.05 Slepenās teritorijas
12.35 Pasaules noslēpumi 
13.40 Kādi ļaudis

14.45 Dīvaina lieta
15.40 Maldu teritorija 
17.55 Jums pat sapņos nav 
rādījies
22.00 Jūrmala
0.20 Dokumentālais projekts

RTR Krievija

5.20, 7.15 Mf. Dzīves likumi
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Zi-
ņas
8.40 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.25, 13.25 Ziņas-M
10.35 Mana planēta
11.00 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.35 Krievijas brīnumi
14.05 Tas ir smieklīgi
17.00 Mf. Tablete pret asarām
19.35 Mf. Pasauc un es atnāk-
šu
23.25 Mf. Komunālais detek-
tīvs
1.15 Mf. Patēvs
3.10 Mūsu ķermeņa ķīmija
3.55 Smieklu istaba

ONT

6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilma 
8.25 Veselība
9.25 Kulinārijas raidījums
10.10 Ideālais remonts
11.15 Gudrinieces un gudri-
nieki
12.00 Šurum burum
12.15 V. Tolkunova
13.15 Mūsu laikā
14.10 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Lielās sacīkstes 
17.00 100 miljoni
17.55 Lira
20.05 Šovakar
21.50 Kas? Kur? Kad? Balt-

krievijā
23.20 Mf. Neveiksminieki

Baltkrievija 1

5.45 Būtība
6.10 Mf. Mīļākie
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50, 23.15 Brīnums
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Kulinārā diplomātija
11.10 Remonta stāsts
11.45 Veselība 
12.25 BaltkrievijaLIFE
12.50 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30, 0.25 Liela starpība
16.20 Mf. Likteņa skūpsts
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Parīzē
0.15 Sports

Baltkrievija 2

6.55 Tikai pieaugušajiem
7.15 Avatars. Leģenda par 
Aange
8.10 Baltkrievu virtuve
8.50, 20.15 TV barometrs
8.55, 20.20 Universitāte. Jau-
nās kopmītnes
10.30 Ekstrasensu cīņas
12.10, 14.25 Biatlons
13.05 Kapeika kapeikā
13.45 Ir nu gan!
15.20 Comedy Batls 
16.25 Comedy woman
17.30 Ikri
18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ...
19.40 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 6 no 49
20.05 KENO
22.00 Bafija pret vampīriem
5.40 Mf. Ledus mazmeita
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13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Mf. Zaķis bez au-
sīm
22.15 Mākslas filma

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas 
ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.25 
Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 19.00 Veiksmi-
nieks Paška
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.05 Diena lielajā pil-
sētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25, 0.35 Radu būša-
na 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.45 Interešu 
sfēra
20.00 Panorāma
22.50 Grūtas dienas va-
kars
0.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV baro-
metrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Fitnews
9.45 Mītu mednieki
10.50, 21.55 Virtuozi
11.55 Ikri
12.25, 17.50 Universi-
tāte
13.35, 18.55 Tautu sa-
draudzība
14.35 Comedy woman
16.50, 23.05 Taxi

19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
20.40, 23.35 Spoki

OTRDIENA, 23. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35 Aizmirstprasme
10.55 Mf. Bailes no Ziemas-
svētkiem
12.30 Avārijas Brigāde
12.45, 14.05, 14.55 Top-Shop 
13.00 Melu laboratorija
14.25 Gārfīlda šovs
16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
17.10, 19.15, 23.45 100 g 
kultūras
18.00, 23.30 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00 Bufalo. Girgensons
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas Gada balva 
sportā 2014
0.30 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
1.15 Mf. Kā nozagt sievu
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 15.10 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Reģionālā attīstība Lat-
vijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Vārds uzņēmējiem
12.50 LTV - 60
14.25 Vai Rīga jau gatava? 
14.40, 2.05 Vienmēr formā!
16.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
18.35 Ekstrēmie kadri
20.00 Sporta studija
20.45 Rūpēties, lai izdzīvotu
21.45, 5.30 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta prog-

ramma 
22.45 Intars Busulis@Abone-
menta orķestris CitāC
1.00 Noziegums

LNT
6.20, 4.30 Boba burgeri 
6.40 Šodien novados
6.55 Mf. Astrozēns
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skat-
logs
9.50 Mf. Sagaidot un pavadot
11.50, 4.50 Karamba!
12.20 Dallasa 
13.20 Sirds melodija
14.35, 3.45 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Galileo 
21.10 Mf. Leo un Marija. Mī-
lestība Ziemassvētkos
23.10 Nikita 
0.40 Dombura studija
2.15 Mf. Astrozēns
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.20 Tētuka meitiņas
6.45 Pērtiķu karalis
7.15, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.00 Mf. Mariposa un feju 
princese
9.25 Mf. Brīnuma kundze
11.30 Betija Vaita un vecie 
ērmi
12.00 Ūsainā aukle 
14.00 Atriebība
15.05 Mf. Mazulis pilsētā
17.00 Mf. Dejosim
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
21.00 Motīvs?
22.00 Mākslīgais intelekts
23.00 Slepkavība 
0.00 Calendar Live
0.55 Mf. Brīnuma kundze

2.35, 5.00 Medikopters 
3.25 Būt par papucīti 

TV3+
7.00, 17.55, 1.00 Māja 2
7.55, 14.40 Ekstrasensu cī-
ņas 
9.00 Smieklīgākie Amerikas 
video.
9.30 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.30 Amazonietes
11.45 Mf. Viens pats mājās
13.35, 16.45 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
15.40 Comedy Club
19.00 Mf. Viens pats mājās 2
21.15 Mf. 12 Ziemassvētku 
randiņi
23.05 Mf. Melu izgudrošana

TV5
8.00 Jaungada joki
9.00 Mf. Dimants šokolādē
10.50, 13.00 Top-shop
11.05, 17.00 Cilvēks: tiesības 
uz mūžīgu dzīvi
12.05, 18.35 Ģimenes drā-
mas
13.15 Mf. Apprecēties ar 
kapteini
15.05 Kā apmuļķot miljonāru
18.00, 0.25 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
19.50 Viss būs labi
22.00 Vakars@22
22.25 Smieties atļauts
0.55 Mūzika

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 1.15 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.05 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Mf. Mažors
0.00 Vakars ar I.Urgantu

1.30 Mf. Mirkļa struktūra
2.20 Mf. Stažieris
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strelka
7.09 Laika prognoze
7.10 Skatīties visiem!
7.35, 12.40, 0.10 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Kara noslēpums 
13.40 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic eks-
trasensi-detektīvi
23.45 Ziņas 24
0.35 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Raidījums
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, 2.25 Tiešais ēteris
20.00 Brāļi maiņas ceļā
22.55 Sava zeme
0.00 Kamenskaja
0.55 Cilvēki un manekeni

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 
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

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

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

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

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

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

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

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

PIRMDIENA, 22. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis
9.35 Mūmamma un Vārna
11.00, 16.10 Dzīvnieki - pro-
fesionāļi
12.00, 13.55, 14.55 Top-Shop 
12.15 Mf. Ziemassvētku rotā-
jums
14.10 Zili brīnumi! 
14.40 Raķetēni
17.10 Momentuzņēmums
17.25 Skats no malas
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Bufalo. Girgensons
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.20 Valdība
1.30 Itālija, mana mīla
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Vide, veselība un mēs
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas

12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 5.45 Vai Rīga jau gata-
va? 
15.45, 1.30 Labākais no Eu-
romaxx
18.35 Bezceļu tūrisms
20.00 Labdarības akcija Dod 
pieci!
20.30 Varenā Misisipi 
21.20 Mf. Ķerot lielos viļņus
23.25 8. Pasaules koru olim-
piāde
1.00 Bezceļu tūrisms
5.00 Sporta studija

LNT
6.15, 4.15 Karamba!
6.30 Nedēļa novados
7.00 Brauciens uz skolu
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.20, 14.20 Televeikala skat-
logs
9.35 Kurts Seits un Šura
11.50 Runā Rīga 
12.25 Dallasa 
13.20 Sirds melodija
14.40, 2.55 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Galileo 
21.10 Dombura studija
23.05 Kāršu nams 
0.30 LNT ziņu TOP 10
1.25 Mf. Brauciens uz skolu
3.35 Amerikāņi
4.40 Bernards
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.20 Tētuka meitiņas

6.45 Pērtiķu karalis
7.15, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.00 Mf. Bārbija un viņas mā-
sas pasakā par poniju
9.20 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
9.55, 3.30 Būt par papucīti 
10.55 Māmiņu Klubs
11.25 Gatavo 
12.00 Ūsainā aukle 
14.00 Atriebība
15.25 Mf. Mazulis
17.20 Mf. Īstais Santaklauss
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
21.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
22.00 Melnais saraksts
23.00 Ģēnijs uzvalkā
0.00 Mf. Transformeri 
2.40 Nekā personīga
5.00 Medikopters 

TV3+
7.05, 17.55, 2.05 Māja 2
7.55 Mf. Džeks Rīčers
10.20 Amazonietes.
11.30, 15.45 Comedy Club
12.30, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.35 Intuīcija
14.40 Ekstrasensu cīņas 
19.00 Mf. Viens pats mājās
21.05 Šerloks Holmss
23.00 Mf. Mani sauc Khan

TV5
6.45 Tālbraucēji
8.50 Personīgās lietas
9.50, 12.35 Top-shop
10.05, 17.00 Cilvēks: tiesības 
uz mūžīgu dzīvi

11.05, 18.35 Ģimenes drā-
mas
12.05 Kriminal+
13.15 Mf. Es mīlu precētu 
vīrieti
15.05 Kā apmuļķot miljonāru
18.00, 0.35 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas 
19.50 Mf. Dimants šokolādē
22.00 Vakars@22
22.25 Smieties atļauts
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 0.50 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 50 cepures Monikas 
kundzei
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Mažors
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Raidījums
2.00 Mf. Gadījums ar Poliņi-
nu
3.40 Mf. Kaķis maisā
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 13.05 Izmeklētāji
6.25 Multfilma
6.45, 14.00 Belka un Strelka
6.59 Laika prognoze
7.00 Firmas vēsture
7.55 Iesūdzi mani!
8.50 Skatīties visiem!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas

10.20 Kara noslēpums 
12.40, 0.25 112
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Pasaules noslēpumi 
0.00 Ziņas 24
0.50 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Ohotskas jūras zelts
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 Brāļi maiņas ceļā
22.55 Padomju korupcija
23.50 Kamenskaja
0.45 Cilvēki un manekeni

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels!
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 Laika atskaite
18.00 Gaidi mani 19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums

21.15 Mf. Džobs
23.30 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 Zona 
X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 se-
kundes
11.10, 12.50 Likteņa skūpsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.50 Es uzdāvināšu sev brī-
numu
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Arēna
19.00 Forums 
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas
22.55 Aktuāla intervija
23.50 Sports
0.00 Mf. X-cilvēki 2

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 20.30 TV baro-
metrs
8.05, 15.45 Saška
9.35 Saprast un neitralizēt
10.05 Маmma - detektīvs
11.15 Bafija pret vampīriem
13.40 Mītu mednieki
14.40 Comedy Batls
16.50, 23.00 Taxi
17.50 Universitāte
18.55 Tautu sadraudzība
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35, 23.30 Spoki
21.50 Virtuozi
22.55 Gribu nokļūt televīzijā!!

Izsniedzam  aizdevumus 
pret nekustamo 

īpašumu.
Tālr. 27837644, 20292842

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

23.00 Gribu nokļūt televīzijā!!
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PĀRDOD Reklāma un sludinājumiReklāma un sludinājumiLAIKA ZIŅAS
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SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

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,
uzrādotapliecību

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

Mīliet, cieniet, cīnieties par 
to, pēc kā jūs kārojat. 

Laime, veselība, veiksme. 
Ārstē no alkoholisma. 

Neizdevās? Vērsieties pie 
cilvēka, kurš jums palīdzēs.

Viņa atrisinās JEBKURAS 
jūsu problēmas. 

Tālr. 26282904.

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

ATLAIDES LĪDZ 47%
Brīvības10,Krāslava,tālr.22402950.

Dagda,tālr.25992850.

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

“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

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

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

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

IEPAZĪŠANĀS

PĒRK

DAŽĀDI

AIZDEVUMI 
PENSIONĀRIEM! 
Tikai līdz 10. janvārim! Jūs

patīkami iepriecinās nosa
cījumi Ziemassvētku aizde
vumiem un dāvanas! Laipni
gaidīti!
Krāslavā,Brīvībasielā24,
Dagdā,Daugavpilsielā8

(piektdienās 10:30 -12:30).
Tālr. 65622735,28229290.

Zobārstniecība, protezēšana 
(ārstēšana, restaurācija, izga-
tavo protēzes). 

Tālr. 65425366,28621435

ZviedrijasfirmaPĒRK zemes 
īpašumus, mežus, daļēji izcir-
stus mežus. Tālr. 26645115.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Zviedrijasfirmaspārstāvji
LatgalēPĒRK

 dažādus meža īpašumus 
par augstām  cenām. Iespē-

jams avanss. 
Tālr. 29548596.

Z/S“Kurmīši” 
iepērk vasku.
Mainām šūnas 
pret vasku.  

Ražojam bišu 
vaska šūnas.
Sertificēta BIO vaska pārstrāde.

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

SIA„RENEMP”
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997,29485520,
29996309,26373728,

26393921.

Uzņēmums pērk augošu 
mežu.Tālr. 25960091

Krāslavas pilsētas laukumā, 
Brīvības ielā 4 durvis vēris vei
kals ateljē“Spolīte&Co”. 
Piedāvājam:
- apģērbu šūšanu un remontu;
- audumus (tajā skaitā trikotā-
žu, pusvilnu, kokvilnu, flaneļa 
audumu, kanvu, oderes, sin-
teponu);
- šūšanas piederumus;
- bižutēriju.

Laipni lūdzam!
Tālr. 22355503

Firma piedāvā darbu eks
kavatora un frontālā iekrāvēja 
operatoriem. Darbs Krāsla
vasnovadā, iepriekšējapie
redzeobligāta. 

Tālr. 28688223

PIRMDIEN, 22. decembrī
un 26. janvārī pārdošanā
būssvaigabroileruproduk
cija:stilbi(5kg/10.65EUR,
15 kg/29.85EUR), zupas iz
lase (5kg/4.60EUR),spār
ni,aknas,kuņģīši(2kg/4.30
EUR),fileja(2kg/9,40EUR)
žāvētadesa3.94EUR/kg.

An dze ļos - 7.40, Ezer nie-
kos - 8.00, Muiž nie kos - 8.30, 
Šķau nē - 9.00, Po reč jē - 9.30, 
Sva ri ņos - 9.50, Dag dā (tir gus) 
- 10.20, Asū nē - 11.00, Ne ik šā-
nos - 11.20, Nau ļā nos - 11.40, 
Ro bež nie kos - 12.00, Sku ķos 
- 12.10, In drā - 12.30, Kal nie-
šos - 13.00, Krāslavā(tirgus
Ostas ielā)  13.20, Skais-
tā - 14.00, As ta šo vā - 14.30, 
Priež ma lē - 14.50, Ma ri am po-
lē - 15.00, Andr upe nē - 15.10.

Pa pild in for mā ci ja pa tālr. 
22135110. 

mežu ar zemi. Tālr.26533615;
māju Krāslavā. Tālr. 26523537,
26655369;
līvānu māju. Tālr. 26390325;
2-istabu dzīvokli Krāslavas cen-
trā, 2. st., ar daļējām ērtībām. 
Tālr. 28479066;
garāžu kooperatīvā “Enerģē-
tiķis”; metāla stūri siltumnīcai. 
Tālr. 26047904;
“OPEL Zafira” - 2.2 TDi, 2004., 
visas ekstras, sudrabkrāsas, TA 
līdz 25.08.2015. Tālr. 27879221;
“VW Passat” -1.8, gāze/ ben-
zīns, 1991., TA līdz 08.2015. 
Tālr. 29162403; 
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 
PTS 4, ROU 6. Pieejamas ce-
nas. Iespējama piegāde. Tālr. 
26447738;
jaunu mob. tālr. “Samsung” Ga-
laxy S4 un planšetdatoru Sam-
sung Tab 3. Tālr. 28286669; 
presi “Kirgizstan”; zirga grābekli. 
Tālr. 26127552;
lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un 
to aprīkojumu; meža izvedē-
jkausus T-25 un MTZ traktoriem 
aizmugures uzkarei; kartupeļu 
kombainus; stādītājus, arklus; 
kultivatorus; siena preses (rulo-
nu - Claas, Velger, Krone); sēj-
mašīnas, pļaujmašīnas, rezer-
ves daļas kombainiem; lietotas 
kaltes Antti, Arska, Jaako. Pie-
gāde, pasūtījumi, līzings. Mob. 
tālr. 28380128,29416121;
lietotus pamatu blokus un lie-
totus pārseguma paneļus. Tālr. 
28301849;
plastmasas mucas. T. 26361548;
grūsnu teli (pārbaudīta, atnesī-
sies maijā). Tālr. 28267103;
cūkas dzīvsvarā gaļai. Tālr. 
26622593;
sivēnus. Tālr. 29129873;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
auzas. Tālr. 26512601;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr. 29517757;
kurināmās kūdras briketes - 
85 €/ tonna. Ar piegādi. Tālr. 
29409413;
sausu vai svaigi zāģētu malku. 
Tālr. 26793485;
īsus atgriezumus. T. 29226558;
svaigi zāģētu malku. Tālr. 
26403338; 
malku, dēļus, nomaļus. Tālr. 
29728133;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163.

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. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 

samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
mežusarzemi,cirsmas.Aug
stascenas. Tālr. 29158702;
traktoru T-40 un MTZ priekšējās 
un aizmugurējās riepas. Tālr. 
28658540;
reversa kārbu DT 75 ar rezerves 
daļām. Tālr. 28387496;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.
pilnu šaha komplektu un cepša-
nas formas (“sēnītes”, “riekstiņi” 
un “dzīvnieki”). Ražots PSRS. 
Tālr. 26815087.

STEIDZAMI! Vēlos īrēt 1 vai 2 - ista-
bu dzīvokli Krāslavā. T. 26353658;
Paku pārvadājumi uz Londonu. 
Izbraukšana 27. decembrī. Tālr. 
29943959,29790824;
Metāllūžņu izvešana, demontā-
ža. Tālr. 29279852;
Meliorācijas grāvju un meža sa-
nitārā tīrīšana. Tālr. 28991955;
MŪRĒ un REMONTĒ visa veida 
krāsnis, kamīnus, dūmvadus, plī-
tis. Tīru dūmvadus un krāsnis. T. 
29329151;
Atdošu labās rokās runcīšus. 
Tālr. 27155060;
Nozaudēts zelta auskars (Krā-
slavā). Atlīdzība garantēta. Tālr. 
28480915.

Cilvēka mūžs dziesmai 
līdzīgs man liekas,
Te tas ieskanas klusi, pieaug 
spēkā arvien,
Te tas vareni plūst, jau ar 
tālumiem tiekas,
Te tas norimst un izskan - 
paliek atbalsis vien.

Kad jāsaka pēdējie atvadu 
vārdi un jādod līdzi ceļā tā-
lajā trīs smilšu saujas, sāpju 
brīdī esam kopā ar Annas 
Leonovas (dzim. Filipova) 
ģimeni un tuviniekiem, viņu 
aizsaules ceļos pavadot.

Kl. audzinātājs, bijušie 
klasesbiedri

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Marijai Lemeševskai sakarā 
ar meitas nāvi. 

Deju kopa “Senči”

Visskaistākā dzīve var 
pārtrūkt,
Negaidot rieta,
Neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj…

Izsakām līdzjūtību Marijai 
Lemeševskai, pāragri no 
meitas uz mūžu atvadoties.

Bijušās kolēģes 

Sirds nepukst vairs,
Bet tai vēl bija skanēt.
Un acīm mirdzēt, dzīvi 
vērojot.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
mūsu dārgajai kolēģei Ma-
rijai Lemeševskai un viņas 
ģimenei sakarā ar meitas 
nāvi.
Kolēģi: Tatjana Prokofjeva, 
Jadviga Korotkaja, Tamāra 

Raciņa, Natālija Pitrāne, 
Marina Procevska, Elžbeta 

Šimkina, Irēna Ludzīte, 
Ludmila Zaviša, Irēna 

Miskisa.

Vajadzīgas
kvalitatīvasautodaļas

parlabucenu?
Tagad arī pie Jums lielākais 

autodaļu tīkls Baltijā ARD Eo-
ltas, Krāslavā, Rīgas iela 115. 

Eoltas tā ir gudra cilvēka iz-
vēle!

No sirds esam pateicīgi Krā-
slavas slimnīcas ārstiem un 
medpersonālam, kolēģiem, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
audzēkņiem un viņu vecā-
kiem, draugiem, klasesbied-
riem, kaimiņiem un visiem 
labajiem cilvēkiem, kuri bija 
kopā ar mums, zaudējot tuvu 
cilvēku, visiem, kuri mūs at-
balstīja un atbalsta dzīves 
smagajā brīdī.

Dančenko un Makareviču 
ģimenes

Ir apklusuši soļi,  
Vien paliek mīlestības gaišais 
stars.

Sērojam kopā ar Ņinu Iva-
novu, māti pēdējā dzīves 
ceļā pavadot.

12. a klases bijušie 
klasesbiedri un klases 

audzinātāja



1. janvāris Jaungada diena
3. aprīlis Lielā Piektdiena
5. aprīlis Pirmās Lieldienas
6. aprīlis Otrās Lieldienas
1. maijs Darba svētki, Latvijas 
Republikas Satversmes sapul-
ces sasaukšanas diena
4. maijs Latvijas Republikas Ne-
atkarības atjaunošanas diena

10. maijs Mātes diena
24. maijs Vasarsvētki
23. jūnijs Līgo diena
24. jūnijs Jāņu diena
18. novembris Latvijas Republi-
kas proklamēšanas diena
24., 25., 26. decembris Ziemas-
svētki 
31. decembris Vecgada diena

Janvāris
P O T C P S Sv

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Februāris
P O T C P S Sv

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

MARTS

P O T C P S Sv
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Aprīlis
P O T C P S Sv

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Maijs
P O T C P S Sv

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Jūnijs
P O T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Jūlijs
P O T C P S Sv

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Augusts
P O T C P S Sv

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

septembris
P O T C P S Sv

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Oktobris
P O T C P S Sv

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembris
P O T C P S Sv

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Decembris
P O T C P S Sv

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

jauns Mēness

augošs Mēness

Dienas, kad jāizkar Latvijas 
valsts karogs:

16. februāris Lietuvas Republi-
kas Neatkarības diena
24. februāris Igaunijas Republi-
kas Neatkarības diena
1. maijs Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanas 
diena. Darba svētki
4. maijs Latvijas Republikas Ne-
atkarības atjaunošanas diena

21. augusts Konstitucionālā li-
kuma „Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu” pieņemšanas 
diena
11. novembris Lāčplēša diena
18. novembris Latvijas Republi-
kas Proklamēšanas diena

Dienas, kad jāizkar Latvijas 
valsts karogs sēru noformējumā:

25. marts Komunistiskā genocī-

da upuru piemiņas diena
14. jūnijs Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas diena
17. jūnijs Latvijas Republikas 
okupācijas diena
4. jūlijs Ebreju tautas genocīda 
upuru piemiņas diena
Decembra 1. svētdiena Pret 
Latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunistiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas diena

pilns Mēness

dilstošs Mēness
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