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Šodien numurā

7.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Pusdienu dievkalpojums. Sv. moc. 
Tekla, apustulis Pāvils. 
9.10., plkst. 8.30 - Rīta dievkalpo-
jums, Stundu lasīšana, Pusdienu 
dievkalpojums. Jāņa Zeltamutes Nā-
ves diena. 
10.10., plkst. 16.00 – Svētdienas va-
kara dievkalpojums un Rīta dievkal-
pojums, 1. Stunda.  
11.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Liturģija. Sirdsskaidrais Haritons Ap-
liecinātājs. 
12.10., plkst. 8.30 - Rīta dievkalpo-
jums, Stundu lasīšana, Pusdienu 
dievkalpojums. Svētmoceklis Jānis, 
Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps. 
13.10., plkst. 16.00 - Svētku vakara 
dievkalpojums. 
14.10., plkst. 8.30 - Rīta dievkalpo-
jums, Stundu lasīšana, Pusdienu 
dievkalpojums, Aizlūgums. Dieva-
dzemdētājas Patvēruma svētki. 

16.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Pusdienu dievkalpojums. Sv. mocek-
lis Dionīsijs Areopagīts. 
17.10., plkst. 16.00 - Svētdienas va-
kara dievkalpojums un Rīta dievkal-
pojums, 1.Stunda. 
18.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Liturģija. Visas Krievijas Sv. Brīnumda-
ri.
19.10., plkst. 8.30 - Rīta dievkalpo-
jums, Stundu lasīšana, Pusdienu 
dievkalpojums. Apustulis Toms. 
21.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Pusdienu dievkalpojums, Mirušo 
piemiņas Litija. Sirdsskaidrā Pelagija.
23.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Pusdienu dievkalpojums. Moc. Eu-
lampijs un Eulampija. 
24.10., plkst.16.00 - Svētdienas vaka-
ra dievkalpojums un Rīta dievkalpo-
jums, 1.Stunda. 
25.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Liturģija. 21. ned. VII Vispasaules 
Koncila svēto tēvu piemiņa. 

26.10., plkst. 8.30 - Rīta dievkalpo-
jums, Stundu lasīšana, Pusdienu 
dievkalpojums. Ibērijas Dievmātes 
ikona. 
28.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Pusdienu dievkalpojums. Sirdssk. So-
lunas Eufīmijs Jaunais. 
30.10., plkst. 8.30 - Stundu lasīšana, 
Pusdienu dievkalpojums. Sv. pravie-
tis Jesaja. 
31.10., plkst. 16.00- Svētdienas vaka-
ra dievkalpojums un Rīta dievkalpo-
jums, 1.Stunda. 
Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja 
pareizticīgo baznīca 
10.10., ST, 8.30 - Stundu lasīšana, Li-
turģija. Jāņa Zeltamutes Nāves diena. 
31.10., ST, 8.30 - Stundu lasīšana, Li-
turģija. Sv. apustulis Lūka. 

Grāveru un Dagdas pareizticīgo dau-
dzu pārzinis, priesteris, tēvs Viktors 
(T. 29534053).  

Dievkalpojumu grafiks Grāveru Ercenģeļa Mihaila pareizticīgo baznīcā oktobrī

•	 Atsaucoties banku lobijam, Nacionālā apvienība 
paziņojusi, ka Latvijā vajadzētu ieviest īpašu “ofšo-
ru nodokli”, kas ar savu niecīgo likmi Latvijai varē-
tu pievilināt globāla mēroga uzņēmumus. Nodokļa 
ieviešana nozīmētu, ka nerezidentu kompānijas, 
kuras izmanto Latvijas banku pakalpojumus, bet 
reāli darbojas ārpus Eiropas Savienības, varētu 
Latviju reģistrēt kā savu mītnes zemi. Šādi uzņē-
mumi maksātu uzņēmuma ienākuma nodokli tikai 
2% apmērā, pretstatā 15%, ko maksā visi pārējie. 
Idejas aizstāvji sola, ka tā budžetam ienestu vis-
maz 20 miljonus eiro gadā.

•	 Salīdzinoši zemā un stabilā degvielas cena Latvijā 
degvielas tirgotāju peļņu neietekmē, jo mazum-
tirdzniecības uzcenojums ir salīdzinoši neliels - no 
degvielas litra cenas puse ir nodokļi, puse paša 
produkta cena, mazumtirgotājs cenu var ietekmēt 
plus mīnus 10% robežās, ar ko “jānosedz loģisti-
kas izdevumi, stacijas uzturēšanas izmaksas, jā-
iegulda investīcijas attīstībā un, protams, jāgūst 
kāda peļņa”.

•	 Sākot ar nākamā gada janvāri, dzērienu ražotāja 
SIA “Cido grupa” kļūs par partneri vienam no va-
došajiem pārtikas un dzērienu ražotājiem pasaulē 
“PepsiCo”, kas nozīmē šī zīmola dzērienu ražoša-
nu Baltijas tirgum. “Cido grupas” produktu portfe-
lī ietilpst gan sulas, nektāri un sulu dzērieni, gan 
dabīgais minerālūdens un dzeramais ūdens, gan 
alus.

•	 Nevis kritēriji un pieteikums novadu apvienoša-
nai, bet jau gatavas kartes – tādā veidā jauno 
pašvaldību reformu pieteica Kaspara Gerharda 
(NA) vadītā Vides un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM). Šobrīd Latvijā ir 119 pašvaldības. 

Taču patiesībā ir 
vēl virkne citu dalīju-
mu, ko izmanto dažādas 
valsts iestādes. Pavisam saskaitīts, ka tās Latviju 
sadalījušas vairāk nekā trīsdesmit dažādos veidos. 
Valsts zemes dienestam un Valsts policijai – savs 
dalījums, prokuratūrai – savs, Valsts vides dienes-
tam un Lauku atbalsta dienestam – vēl savs, un 
šo sarakstu varētu turpināt vēl ar citām iestādēm. 
Lai arī pārmaiņas novados daļēji tiek pamatotas 
ar ekonomiskiem apsvērumiem, par pārmaiņu ga-
tavošanu Finanšu ministrija nav zinājusi, bet eko-
nomikas ministre gribētu plašāku informāciju. Ger-
hards neslēpj savu izbrīnu par mediju lielo interesi 
par reģionu reformu. Viņš pat apgalvo – lielākajai 
daļai Latvijas iedzīvotāju tas tāpat neko nemainīs.

•	 Patēriņa kredīts visbiežāk tiek izmantots dzīves 
kvalitātes uzlabošanai – puse jeb 51% no paņem-
tajiem patēriņa kredītiem tiek ieguldīti mājokļa re-
montā vai automašīnas iegādē un vidējā kredīta 
summa ir 1800 eiro. Patēriņa kredīta līdzekļus mā-
jokļa remontā iegulda katrs trešais jeb 30% iedzī-
votāju, savukārt katrs piektais jeb 21% iegādājas 
automašīnu.

•	 Liepājā, Karostā, atrastas divas zemē ieraktas 
puslitra pudeles ar dzīvsudrabu. Pie Liepājas 
Pašvaldības policijas darbiniekiem vērsies kāds 
vīrietis, kurš norādīja, ka netālu, pilsētas meža 
masīvā, viņš atradis divas zemē ieraktas pudeles 
ar dzīvsudrabam līdzīgu saturu. Uz notikuma vie-
tu izsaukta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) brigāde, un abas pudeles ar bīs-
tamo saturu nodotas VUGD darbiniekiem tālākai 
rīcībai.

Latvijā
Mans skolotājs… Cik daudz 

ir pateikts ar šiem vārdiem… 
Daudz vairāk nekā mēs spē-
jām iedomāties, izsludinot 
septembra sākumā stāstu 
konkursu ar šādu nosaukumu. 
Un tā, piektdien, 2. oktobrī, 
saņēmām pēdējos konkursa 
darbus. Kopumā tika iesūtīti 
15 darbi. Paldies visiem, kuri 
atsaucās mūsu aicinājumam 
un iesūtīja savus stāstus! Un 
paldies skolotājiem, kuri ie-
dvesmoja jūs! Mēneša laikā 
saņēmām garus, izvērstus 
stāstus un īsas vēstules, ar 
fotogrāfijām un bez tām, no 
bērniem un pieaugušajiem, 
par skolas pedagogiem un… 
Neatklāsim visus noslēpumus 
uzreiz. Par to visu varēsiet 
lasīt laikrakstā “Ezerzeme”. 
Šodien, kā solījām, nosauk-
sim uzvarētāju vārdus katrā 
vecuma grupā.

Tātad, jaunākā skolas vecu-
ma bērnu vidū (7 - 12 gadi) 
par uzvarētāju kļuva autore 
Lija Ignatjeva (8 gadi, “Va-
ravīksnes” vidusskolas 3. 
klase). Vidējā skolas vecu-
ma (13 - 16 gadi) autoru vidū 
visatklātākais un sirsnīgākais 
mums šķita Dainas Solimas 
(13 gadi, Šķeltovas pamat-

skolas 8. klase) stāsts. Bet 
pieaugušo vidū nepārspēta 
palika krāslaviete Svetlana 
Rukmane. Apsveicam!

Un vēl… mēs nevar nepie-
minēt vēl kādu autoru. Tā ir 
Agnese Lutinska, Asūnes 
pamatskolas 3. klases skol-
niece. Viņa bija pirmā, kura 
burtiski dažas dienas pēc 
konkursa izsludināšanas at-
saucās un iesūtīja savu dar-
bu. Turklāt savu stāstu viņa 
atsūtīja rakstītu rokrakstā pa 
pastu, ar ielīmētām fotogrāfi-
jām. Tas mūsu elektroniskajā 
gadsimtā ir divtik patīkami un 
vērtīgi. Paldies Tev, Agnese! 
Redakcijas kolektīvs ir no-
lēmis tev sarūpēt atsevišķu 
balvu.

Gaidām redakcijā visus, vi-
sus autorus: uzvarētājiem pa-
sniegsim nopelnītās balvas, 
bet pārējie saņems nelielus 
suvenīrus par mūsu sadarbī-
bu, cerot, ka tā turpināsies.

Mūsu adrese ir tā pati - Lāč- 
plēša ielā 20, Krāslavā. Mēs 
strādājam katru darba dienu 
no plkst. 8 līdz 17. 

Nepalaidiet garām iespē-
ju izlasīt konkursa stāstus 
“Ezerzemes” lappusēs.

Sieviešu vokālais ansamblis “Varavīksne” 
ar savu uzstāšanos padarīja košāku Latvijas 
baltkrievu tēlotājmākslas, literatūras un mūzikas 

vakara pasākumu, kas bija veltīts Starptautiskajai 
veco ļaužu dienai.  Liels paldies!

                                Alekseja GONČAROVA foto   

Skolotāju dāsnums

Noslēdzies konkurss 
“Mans skolotājs”

Aizraujošai pasaules 
izzināšanai

PII ”Pīlādzītis”  atklāta 
eksperimentu istaba

2.lpp

Ministru prezidentes 
uzruna: uz papīra viss 

glīti...
2.lpp

Par migrantu 
krīzi Eiropā un tās 

pasūtītājiem
3., 6.lpp

Diskusija par 
pensijām

4.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi un daudz citas 
noderīgas informācijas. 
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Jūsuprāt…?

Pasaulē
“Volkswagen” skandāls

Vairāki Vācijas autobūves koncer-
na “Volkswagen” inženieri kompānijas 
veiktajā iekšējā izmeklēšanā atzinuši, 
ka piedalījušies automobiļu dzinēju 
aprīkošanā ar programmatūru, kas 
pārbaužu laikā ļāvusi noslēpt to radī-
to kaitīgo izmešu patieso apjomu. Šīs 
darbības viņi veikuši 2008. gadā. Bet 
pašus skandalozās ieceres autorus līdz 
šim nav izdevies atklāt. 

Sabiedrību šokē priesteris
Kāds ietekmīgs poļu priesteris 

Vatikānā sestdien atklājis, ka ir gejs.  
43 gadus vecais Čaramsa pats strādā 
Vatikāna Ticības doktrīnas kongregāci-
jā, un viņa skandalozā intervija nākusi 
klajā, pirms katoļu bīskapi svētdien 
pulcējās Romā, lai trīs nedēļas ilgā 
sinodē debatētu par plašu ģimenes 
tēmu loku. Sagaidāms, ka šo diskusi-
ju rezultātā varētu radikāli mainīties 
baznīcas nostāja tādos strīdus raisošos 
jautājumos kā laulības šķiršana un ho-
moseksualitāte. Lēmumu atklāt savu 
seksuālo orientāciju priesteri skaidro 
ar bažām par baznīcas attieksmi pret 
homoseksuāļiem, kura, viņaprāt, ir 
“atpalikusi”. 

Vai cienījamais vecums pienācis pelnīts un nodrošināts?
Alla Velecka: “Domāju, 

ka jā. Bērni ir veiksmīgi ie-
kārtojušies uz dzīvi ārzemēs. 
Esam sagaidījuši piecus 
mazbērnus. Viens pabeidzis 
Maskavas Baumana Valsts 
Tehnisko universitāti, otrs 
Olsteras Universitātes stu-
dents. Mums ar Staņislavu ir 
sava māja, dārzs, augļu koku 
dārzs. Dzīvojam bezrūpīgi - 
maizei un sviestam pietiek. 
Mēs esam optimisti.”

Antoņina Subatoviča: 
“Gaidīju ko labāku. Pensija varē-
tu būt lielāka - dzīve kļūst dārgā-
ka. Deputāti sev palielina algas, 
bet pensionāriem tikai sola. Dau-
dziem cilvēkiem gados tagad ir 
grūti. Ar pēdējiem spēkiem ruši-
nās pa dārziem, lai varētu pārdot 
kādu gurķi, ziedu pušķi… Manas 
dzīves prieka avots - ģimene, 
baznīca un uzstāšanās uz ska-
tuves.”

Ņina Sivicka: “Pelnīts - jā, 
nodrošināts - nē. Tiekam saukti 
par eiropensionāriem, bet pensija 
ir praktiski viszemākā ES. Paldies 
Dievam, bērniem viss kārtībā. Dēls 
Oļegs ar ģimeni dzīvo Rīgā, meita 
Natālija - Anglijā. Esam sagaidījuši 
mazbērnus. Bez bērnu palīdzības 
būtu grūti.”

Atbildes uzklausīja 
Aleksejs GONČAROVS

Premjere Laimdota Strauju-
ma savā ziņojumā Saeimai īsu-
mā izstāstījusi, kā tiek izpildītas 
valdības stratēģiskās nostādnes 
tuvākajiem 15 gadiem. Ministru 
kabineta galva no Saeimas tri-
bīnes prezentēja dokumentu ar 
sarežģītu nosaukumu “Uzruna 
par Latvijas ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģiju līdz 2030. gadam, 
Nacionālo attīstības plānu 2014.-
2020. gadam un Ministru kabine-
ta iecerēto darbību īstenošanu”. 

Neveiksmīgāku brīdi, lai at-
skaitītos par paveikto darbu, būtu 
grūti izvēlēties. Nesen finanšu 
ministrs Jānis Reirs (“Vienotība”) 
oficiāli nodeva parlamentā ap-
stiprināšanai 2016. gada budže-
ta projektu, kas tika asi kritizēts. 
“Ezerzeme” jau rakstīja par to, 
ka šo budžetu jau nosauca par 
“jostu savilkšanas” budžetu. Tiks 
paplašināta nodokļu bāze, palie-
lināti esošie nodokļi un ieviesti 
jauni – tostarp arī solidaritātes 
nodoklis tiem, kam ienākumi pār-
sniedz 4000 eiro mēnesī. Iemesli 
ir nepietiekamais IKP pieaugums, 
ko ietekmējis “sankciju karš”, un 

ievērojama aizsardzības izdevu-
mu palielināšana. Tas notiek uz 
nemitīgu koalīcijas traču fona. 
Trīs valdošās partijas – “Vienotī-
ba”, “Zaļo un zemnieku savienī-
ba” un Nacionālā apvienība – ar-
vien vairāk atgādina pazīstamās 
Krilova fabulas varoņus – gulbi, 
vēzi un līdaku, katrs no kuriem 
velk vezumu uz savu pusi.

Kā kļuva skaidrs pēc premje-
res uzrunas, Laimdota Straujuma 
nav tas vadītājs, kurš varētu šai 
raibajai kompānijai likt strādāt vai 
vismaz saliedētu to. Opozīcija In-
gunas Sudrabas (“No sirds – Lat-
vijai”) personā teica, ka šī uzruna 
izskatās pēc izvērstas ierēdņa 
atrakstīšanās. Un šādam iztei-
cienam ir pamats, jo puse no zi-
ņotā tika veltīta notikumiem, kas 
būtiski vienīgi no ierēdņu viedok-
ļa – Latvijas prezidentūrai ES un 
Austrumu partnerības samitam. 
Premjere norādījusi, ka galvenās 
valdības prioritātes ir tautsaim-
niecības izaugsme, ģimenes un 
indivīda dzīves kvalitāte, kā arī 
valsts drošība. Kā kļuva skaidrs 
no uzrunas teksta, ministru pre-

zidente tomēr uzskata, ka valsts 
nodokļu politika ir stabila – droši 
vien ar to ir domāta pēkšņā vai-
rāku nodokļu palielināšana un 
atteikšanās samazināt nākošgad 
iedzīvotāju ienākumu nodok-
li par 1%, kā tika solīts. Atlikusī 
uzrunas daļa arī nebija diez ko 
iepriecinoša: paredzamo lauku 
skolu slēgšanu premjere sauc 
par izglītības kvalitātes uzlabo-
šanu, skolotāju masveida atlaiša-
nu – par bērnu nodrošināšanu ar 
labāk sagatavotiem pedagogiem 
u.tml. Nemaz nerunājot par to, 
ka, pēc Straujumas kundzes vār-
diem, pedagogu algu celšana tiek 
atlikta līdz nākamajam mācību 
gadam.

Droši vien ar nākamo mācī-
bu gadu palielināsies iedzīvotā-
ju tēriņi medicīnai – 2017. gadā 
premjere sola kārtēju reformu 
veselības aprūpes jomā: tikšot 
ieviesta obligātās veselības ap-
drošināšanas sistēma.

Taču patiesas kaislības par-
lamentā uzvirmoja vēlāk, kad tika 
apspriests vitāli svarīgais jautā-
jums – par deputātu algu palie-

lināšanu. Valsts amatpersonu 
atalgojuma apmērs ir piesaistīts 
vidējai darba algai, kas ar nāka-
mo gadu pieaugs, līdz ar to arī 
tautas kalpi saņems vairāk.

Koalīcijas deputāti no Nacio-
nālās apvienības nolēma nepa-
laist garām izdevību parādīt sevi 
labākā gaismā. Pretēji iepriek-
šējai norunai, NA frakcija nākusi 
klajā ar ierosinājumu iesaldēt de-
putātu algas 2015. gada līmenī. 
Ierosinājums netika atbalstīts ar 
balsu vairākumu, un arī “šķeltnie-
ki” no NA dabūja trūkties.

Saeimas eksspīkere Solvita 
Āboltiņa (“Vienotība”) rīta TV ēte-
rā atklāja koalīcijas kolēģu liekulī-
bu. Pēc viņas vārdiem, pašreizējā 
Saeimas spīkere Ingrīda Mūrniece 
(NA) par darba braucieniem Latvi-
jas robežās prasot komandējuma 
naudu, kas agrāk nav bijis piere-
dzēts. Taču dažādās kompensā-
cijās papildus algai Mūrniecei ik 
mēnesi sanāk līdz 1000 eiro un pat 
vairāk. Uz šādiem “sīkumiem” arī 
vajadzētu taupīt – uzskata “Vieno-
tības” līdere.

Darja ŽDANOVA

Lai uzklausītu Krāslavas iedzīvotāju 
viedokli par SIA “Krāslavas nami” ie-
sniegto siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojumu tarifu projektu, trešdien, 
2015.gada 14.oktobrī, plkst. 12:00, 
Krāslavas kultūras nama zālē, Rīgas 
ielā 26, Krāslavā, Krāslavas novadā 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija (Regulators) rīkos uz-
klausīšanas sanāksmi.

SIA “Krāslavas nami” iesniegtais sil-
tumenerģijas gala tarifs ir aprēķināts 
50,35 EUR/MWh apmērā, kas ir par 
11% mazāks salīdzinājumā ar spēkā 
esošo tarifu. Tarifu projektā nav ie-
kļauts pievienotās vērtības nodoklis.

SIA “Krāslavas nami” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumus sniedz Krāsla-
vas novada, Krāslavas pilsētas teritorijā.

 Sanāksmē, kurā aicināti piedalī-
ties Krāslavas pilsētas iedzīvotāji, SIA 
“Krāslavas nami” pilnvarotais pār-
stāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas 
apgādes tarifu būtību un ekonomisko 
pamatojumu. 

Ikvienam sanāksmes dalībniekam 
tiks dota iespēja uzdot jautājumus 
un izteikt savus priekšlikumus, kā arī 
ieteikumus par iecerēto tarifu projek-
tu. Interesenti dalību sanāksmē var 
pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 
2015.gada 13.oktobrim (kontaktper-
sona Jānis Kravalis, t.67873192;  ja-
nis.kravalis@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Krāslavas nami” 
iesniegto siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu projekta kopsa-
vilkumu var Regulatora mājaslapā 
http://www.sprk.gov.lv/, sadaļā Uz-
klausīšanas sanāksmes. 

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota 
valsts valodā, un gadījumā, ja sanāks-
mes dalībniekam uzklausīšanas sa-
nāksmes laikā ir nepieciešams lietot 
kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt 
tulkojumu valsts valodā. 

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek 
fiksēta protokolā.

Iespēja izteikt 
savu viedokli
Regulators aicina Krāslavas 
iedzīvotājus izteikt  viedokli par 
SIA “Krāslavas nami” iesniegto 
 siltumenerģijas  apgādes 
pakalpojumu tarifu projektu

Ministru prezidentes uzruna: uz papīra viss glīti...

Bērnudārzi ir vieta, kur aizrit 
bērnu bezrūpīgā bērnība. Šajā 
vecumā ārkārtīgi svarīga loma ir 
bērnudārza videi un skolotājiem, 
kuri ar šiem bērniem pavada teju 
katru dienu. Bērni šajā vecumā 
strauji attīstās un ik dienas iepa-
zīst kaut ko jaunu, tie nav tikai 
burti un cipari. Bērnudārzā bēr-
ni mācās draudzēties, pienācīgi 
uzvesties dažādās situācijās, ie-
pazīst jaunus priekšmetus, lietas 
un parādības... Šo uzskaitījumu 
varētu turpināt bezgalīgi. Lai au-
dzēkņos raisītu interesi par ap-
kārtējo vidi, skolotājiem ir nemi-
tīgi jāpilnveidojas un jāpaplašina 
savs redzesloks, jābūt radošām 
un atvērtām personībām. Viens 
no veiksmīga mācību darba 
priekšnoteikumiem ir atbilstoša 
darba vide. 

Pašā zelta rudenī saņēmu 
uzaicinājumu no Krāslavas bēr-
nudārza “Pīlādzītis” uz ekspe-
rimentu istabas atklāšanas pa-
sākumu. Eksperimenti – tā ir tik 
aizraujoša pasaule... Ar lielu inte-

resi devos turp. 
Pēc svinīgās lentas pārgrie-

šanas “Pīlādzīša” eksperimen-
tu istabu, kam dots nosaukums 
“Zinīšu laboratorija”, piepildīja 
vecāko grupu bērni, pedagogi un 
visi tie, kuri palīdzēja realizēt šo 
ieceri. 

Pirmajā eksperimentu ista-
bas darba dienā saimnieču lomās 
bija iejutušās divas burves. Viņas 
tik veikli rādīja dažādus trikus, 
ka ar pavērtām mutēm palika ne 
tikai bērni, bet arī mēs, pieau-
gušiem. Pieredzējušie onkuļi un 
tantes nedaudz samulsa brīžos, 
kad pie eksperimentu veikšanas 
galda stājās mazie pīlādzēni. 
Diez vai mums tas izdotos tik 
veikli kā viņiem...

Kam tad pieder šī ideja? 
Jeļena Vorošilova, izstāstīja, ka 
šī ideja jau lolota sen. Un bei-
dzot tā ir realizēta. Biedrība “Pī-
lādzītis klubs” piedalījās projektu 
konkursā “Iedzīvotāji veido savu 
vidi” un saņēma finansējumu 150 
eiro apmērā no Krāslavas nova-

da domes, 135 eiro ieguldīja 
biedrība. Par saņemto finansē-
jumu tika veikts telpas remonts, 
izremontētas mēbeles. Lai no-
komplektētu ar visu nepiecie-
šamo eksperimentu veikšanai, 
iesaistījās teju viss bērnudārza 

kolektīvs. Paši bērnudār-
za darbinieki dāvināja 
eksperimentu istabai visu 
nepieciešamo – dabas 
materiālus, kastītes, da-
žādas izejvielas un citus 
darbam nepieciešamos 
aksesuārus. 

Pagaidām “Zinīšu 
laboratorijā” eksperimen-
tēs tikai sešus gadus ve-
cie “Pīlādzīša” audzēkņi. 
Bet nākotnē noteikti ie-
spējas tiks paplašinātas.

Lai jums aizraujoša 
pasaules izzināšana!

Inga PUDNIKA
Autores foto

Aizraujošai pasaules izzināšanai
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Starp labiem cilvēkiem

Vienas dzīves četras lappuses

Alekseja GONČAROVA foto

Jaunu talantu meklējumi Maestro Raimonda 
Paula jubilejas noskaņās

LTV sadarbībā ar kompāniju 
“MicRecPM”  septembrī piedāvā-
ja iespēju reģionu māksliniekiem 
piedalīties savdabīgā jauno talan-
tu konkursā, kas veltīts Maestro 
astoņdesmitajai dzimšanas die-
nai. Kopā sešās pilsētās – Krās- 
lavā, Strenčos, Ventspilī, Aizpu-
tē, Talsos un Madonā vairāk kā 
130 izpildītāji un kolektīvi kāpa uz 
skatuves, lai izpildītu savas mīļā-
kās Raimonda Paula dziesmas.

No reģionu atlasēm katrā 
vietā izvēlēts viens dalībnieks vai 
dalībnieku kolektīvs, kurš, gatavo-
joties Maestro jubilejai, piedalīsies 
populārajā LTV dziesmu spēlē 
“Mana dziesma”. Īpašās spēles, 
kuras būs veltītas Maestro radoša-
jai daiļradei vairāku desmitu gadu 
garumā, LTV ēterā būs redzamas 
no 8. novembra līdz 13. decem-
brim katru svētdienu.

“Tie bija 6 aizraujoši vakari da-
žādās Latvijas pilsētās. Katrs kon-
certs bija atšķirīgs, bet visus vienoja 
mīlestība pret Raimonda Paula mū-
ziku,” uzsver koncertu-konkursu ide-
jas autore kompānijas MicRec PM 
valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve.

“Neatkarīgi no konkursa iznā-
kuma, tie bija Raimonda Paula mū-
zikas svētki katrā no pilsētām. Kat-
rā vietā bija kāds priekšnesums, 
kas piesaistīja televīzijas uzmanī-
bu un tas nonāks raidījumā “Mana 
dziesma”,” stāsta E.Mīlgrāve.

No Krāslavas spēlē kā viesis 
piedalīsies inženieris un interjera 
dizainers Viktors Bernāns, viņš 
izpildīs romantisko mīlas dziesmu 
“Podberu muziku”. 

Par savu simpātiju ikviens 
skatītājs varēs balsot www.lsm.
lv tā izvēloties vienu, kurš saņems 
spēles “Mana dziesma” atbalstītāju 
pārsteiguma balvas.

LTV skatītāju uzmanību pie-
saistījušā šova “Mana dziesma” 
mērķis ir informatīvi izklaidējošā vei-
dā veicināt latviešu mūzikas popula-
ritāti un zināšanas par to, tāpēc spē-
lē skan tikai Latvijā radīta mūzika.

micrec.lv
Alekseja GONČAROVA foto

Akcija “Novada valodnieks”
Akciju “Novada valodnieks” or-

ganizē Latviešu valodas aģentūra.
Akcijas galvenais mērķis: ap-

zināt un godināt cilvēkus, kas ar 
savu rīcību popularizē latviešu va-
lodu un sekmē daudzvalodību Lat-
vijā; izzināt valodu apguves, mācī-
šanas un izmantošanas pieredzi, 
veicinot valodu apguvi mūžizglītībā 
un valodu pieredzes nodošanu no 
paaudzes paaudzei.

Akcijai “Novada valodnieks” 
tiek pieteiktas personas, kas ar savu 
rīcību ir sekmējušas un/vai sekmē 
latviešu valodas daudzpusīgu iz-
mantošanu un/vai veicina daudzva-
lodības attīstību savstarpējā saziņā, 
ikdienā un/vai izglītībā Latvijā – per-
sonas, kas novērtē valodu un tās iz-
teiksmes bagātību, novada valodas 
un kultūras zinātājus.

Pretendentu akcijai “Nova-
da valodnieks” var izvirzīt jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai 
personu grupas (darba kolektīvi, 
interešu grupas, bibliotēkas, nova-
di u.c.), aizpildot pieteikuma formu 
ar motivējumu. 

Pieteikumi ar norādi Novada 

valodnieks tiek sūtīti uz Latviešu 
valodas aģentūru Lāčplēša ielā 35-
5, Rīgā, LV-1011, vai elektroniski 
uz evd@valoda.lv līdz 2015. gada 
18. novembrim.

Latviešu valodas aģentūra 
veic aizpildīto pieteikumu apkopo-
šanu un iesniedz izvērtēšanai īpaši 
izveidotai komisijai, kas tiks izziņo-
ta 2015. gada novembrī.

Komisija veic pieteikumu iz-
vērtēšanu un piešķir goda nosau-
kumu “Novada valodnieks” vai 
vairākus nosaukumus pēc saviem 
ieskatiem.

Ne vēlāk kā 7 (septiņas) die-
nas pēc goda nosaukuma “Nova-
da valodnieks” piešķiršanas Lat-
viešu valodas aģentūra sazinās ar 
tā ieguvējiem, kā arī publicē infor-
māciju Aģentūras mājaslapā www.
valoda.lv.

Akcijas “Novada valodnieks” 
laureāti saņem atzinības balvas no 
Latviešu valodas aģentūras un tās 
sadarbības partneriem.

Par pretendentiem nevar izvir-
zīt Latviešu valodas aģentūras dar-
biniekus vai viņu ģimenes locekļus.

Sākumā nedaudz jāpiemin 
Eiropas garīgais tēvs. ES politiķi 
ļoti godā Paneiropas savienības 
dibinātāju un apvienotās Eiro-
pas ideologu Rihardu Kudenho-
vu – Kalergi (1894-1972), kuru 
viņi sauc par Eiropas Savienības 
garīgo tēvu. Viņa 20. gadsimtā 
sarakstītie darbi “Paneiropa” un 
“Cīņa par Paneiropu” ir labi zinā-
mi un tiek uzskatīti par Eiropas 
būvniecības manifestu. Šajos 
darbos ir izklāstīti ES radīšanas 
mērķi un uzdevumi, kuri līdz pat 
šai dienai paliek nemainīgi.

Viens no šādiem 
mērķiem ir vienotas 
“eiropiešu nācijas” 

radīšana. 
Lai atrisinātu nacionālo jau-

tājumu, viņš piedāvāja atdalīt 
nāciju no valsts, lai nacionalitāte 
kļūtu par katra personīgo lietu. Un 
tā kā šai gadījumā pilsonības jau-
tājums kļūs otršķirīgs, tas pilnībā 
atrisinās valstu robežu jautājumu: 
“Ir tikai viens radikāls paņēmiens 
kā taisnīgi un uz ilgu laiku atrisi-
nāt Eiropas robežu problēmas. 
Tas ir nevis robežu pārnešanas 
ceļš, bet gan robežu likvidācija”.

Kudenhovs – Kalergi rakstī-
ja: “Tālākas nākotnes cilvēks būs 
jauktu asiņu. Rases un šķiras 
izzudīs dēļ telpas, laika un aiz-
spriedumu pārvarēšanas. Nāka-
mā eirāziešu – negroīdu rase, 
kura ārēji būs līdzīga seniem 
ēģiptiešiem, aizstās tautu un per-
sonību dažādību.” Eiropas nākot-
ni Kudenhovs – Kalergi redzēja 
tajā, ka eiropieši sajaucas ar ci-
tām rasēm un tautām un izzūd kā 
nacionālas individualitātes, bet 
šo tautu elites nomainīs ebreju 
garīgā vadoņu kasta.

Tas, kas pašreiz notiek Ei-
ropas Savienībā pilnībā iekļau-
jas tajos projektu aprakstos, ko 
izklāstīja ES garīgais tēvs. Un ir 
acīmredzami, ka šie projekti nav 
savietojami ne ar nacionālo val-
stu, robežu un pašu nāciju sagla-
bāšanu. Tā ka, Eiropas Savienī-
bas politiķi, realizējot ārprātīgu 

migrācijas politiku, pilnībā apzi-
nās, ko dara.

Eiropas saimnieki
Pašreiz mūsu acu priekšā 

notiekošais, labi izplānotais un 
vadāmais “migrācijas haoss” Ei-
ropā nav nejauši uzplūdi, bet gan 
svarīga taktiska operācija ceļā uz 
fundamentālu Eiropas pārbūvi, ir 
daļa no nacionālo valstu demon-
tāžas plāna, kā arī veids kā no-
stiprināt Eiropas Savienību, ku-
ras vadība pārstāv nevis pilsoņu 
intereses, bet gan lielā Eiropas 
transnacionālā biznesa intere-
ses, kas  ir daļa no globālām pār-
nacionālām struktūrām.

Eiropas valstu nāciju 
aizstāšana

Eiropa ir pārstājusi atražot 
savus iedzīvotājus. Uz 2050. 
gadu, neskaitot imigrantus, paš-
reizējo 728 miljonu eiropiešu 
vietā būs 600 miljoni. Eiropas 
iedzīvotāju zudums līdzinās paš-
reizējās Vācijas, Polijas, Dānijas, 
Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas 
iedzīvotāju kopsummai. Pēdējo 
reizi tik ievērojama Eiropas iedzī-
votāju skaita samazināšanās no-
tika mēra epidēmijas laikā 1347. 
– 1352. gadā.

Īpaši bēdīga situācija ir Vāci-
jā (uz 2050. gadu tās iedzīvotā-
ju skaits var samazināties no 82 
līdz 59 miljoniem cilvēku), Latvijā, 
Ungārijā un Portugālē. Tajās val-
stīs, kurās dzimstība ir salīdzinoši 
augstā līmenī (Lielbritānijā, Fran-
cijā, Zviedrijā), tas tiek panākts 
pārsvarā uz musulmaņu imigran-
tu rēķina. Kā atklāti reiz atzinās 
Vācijas ārpolitikas padomes Krie-
vijas un NVS nodaļas direktors A.
Rars, “mēs esam krustcelēs un ir 
grūti pateikt, kur tas mūs novedīs 
… Jā, var teikt, ka “baltā rase” iz-
mirst … Atklāti par to runāt pagai-
dām ir grūti, jo ir elektorāts.”

Politiskā bezspēcība šai jau-
tājumā padara Eiropas Savienību 
par nespējīgu saglabāt sociālo 
līdzsvaru: darbaroku drīzumā 
katastrofāli sāks pietrūkt, tas ak-

tualizēs jautājumu par esošās so-
ciālās nodrošināšanas sistēmas 
saglabāšanu. Pagaidām Eiropā 
vēl strādā tās paaudzes, kuras 
piedzima demogrāfiskā buma 
laikā pēc Otrā pasaules kara, bet 
ar viņu aiziešanu pensijā situācija 
dramatiski mainīsies. Tāpēc Eiro-
pas politiķu drudžainās darbības, 
paaugstinot pensijas vecumu, 
pārskatot invalīdu atbalsta shē-
mas, ir saistītas ar mēģinājumu 
maksimāli attālināt dzīves līme-
ņa, sociālo standartu un patēriņa 
krituma mirkli.

Novērst to var imigrantu 
plūsmas palielināšanās. Kā ir no-
rādīts vienā no slepeniem Fran-
cijas valdības ziņojumiem 2000-
ajos gados, Eiropas Savienībai 
nav citas alternatīvas kā ievest 
75 miljonus migrantu. Tāda ir 
ES saglabāšanas cena. Franču 
eksperti šai ziņojumā vērš uzma-
nību, ka tas nākotnē radīs daudz 
problēmu.

Tomēr pašreizējā Eiropas 
politiķu ģenerācija savu kursu 
nemainīs, ja viņi skaļi paziņos par 
multikulturālisma politikas izgā-
šanos, veiks ārišķīgas uz publiku 
vērstas antimigrantu akcijas, to-
mēr kopējais uzsvars uz ieceļotā-
jiem paliks nemainīgs – tā ir tran-
satlantiskās šķiras stratēģiskā 
līnija, kas atbilst viņu interesēm.

Uz 2000. gadu sākumu pēc 
oficiāliem datiem Eiropas konti-
nentā katru gadu meklēja patvē-
rumu apmēram 400 tūkstoši cil-
vēku, bet caur visdažādākajiem 
nelegālajiem kanāliem uz Eiropu 
ik gadu izbrauca vairāk kā pus 
miljons cilvēku. Pašreiz kopējais 
nelegālo imigrantu skaits Eiropā 
ir apmēram 5 – 7 miljoni cilvēku 
(skaitlis ir ļoti aptuvens, jo oficiālā 
ES statistika šai ziņā nedod ne-
kādus ciparus). Visvairāk nele-
gāļu ir koncentrējušies Francijā, 
Vācijā, Itālijā un Spānijā – katrā 
no tām apmēram 1 – 1,15 miljo-
ni un katru gadu to skaits pieaug 
par 100 tūkstošiem. 

Turpinājums 6.lpp.

Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem

Viktors Bernāns dzied kopā ar 
Ritu Andrejevu.

Šā gada 1. oktobrī Krāslavas 
novadā, netālu no valsts robežas 
aizturēta kārtējā valsts robežu 
nelikumīgi šķērsojušā nelegālo 
imigrantu grupa, kas ir lielākā 
vienā reizē aizturētā - 28 Irākas 
pilsoņi. Kaplavas pagastā uz ceļa 
Krāslava - Varnaviči robežsargi 
aizturēja 28 personu grupu - 7 vī-
riešus, 6 sievietes un 15 bērnus, 
visus ar Irākas ceļošanas doku-
mentiem.

Irākas pilsoņi Latvijā ieceļo-
ja, nelikumīgi šķērsojot Latvijas - 
Baltkrievijas robežu.

Par valsts robežas tīšu neli-
kumīgu šķērsošanu personu gru-
pā uzsākts kriminālprocess.

Visas personas pieprasī-

ja patvērumu Latvijā. Personas 
nogādātas uz PMLP Patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centru 
“Mucenieki”.

Uz šodienu Valsts robežsar-
dzes Daugavpils pārvaldes Aiz-
turēto ārzemnieku izmitināšanas 
centrā un izmantojamajāa telpās 
Valsts policijā ir izmitinātas 134 
personas un uz doto brīdi Valsts 
robežsardzei vairs nav brīvu vie-
tu, kur aizturētās personas izmi-
tināt.

Kopumā šogad deviņu mē-
nešu laikā par nelikumīgu ‘zaļās” 
robežas šķērsošanu aizturēti 373 
trešo valstu piederīgie, kuru sa-
līdzinājumā ar pērno gadu ir trīs 
reizes vairāk.

Pieaug nelegālās imigrācijas spiediens uz valsts robežām 
Kaplavas pagastā aizturēta 28 Irākas pilsoņu grupa
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Ja jums jautātu, kurš sabiedrībā 
ir vairāk nemīlēts - politiķis vai žur-
nālists, jūs droši vien atbildētu, ka 
politiķis, taču daļa politiķu steigtu 
atbildētu, ka žurnālists, jo tieši žur-
nālisti daudziem mēdz traucēt mierī-
gi dzīvot, jo viņiem izdodas izvilkt no 
skapja to “skeletiņu”, kas aizbultēts 
aiz septiņām atslēgām - aizmirstībai. 
Vai visiem žurnālistiem ir pa spēkam 
šos paslēptos “skeletiņus” uziet un 
atmaskot? Protams, ka ne. Un tam ir 
savi iemesli. 

Spilgtākie atklājēji jeb pētniecis-
kās žurnālistikas speciālisti ir Baltijas 
bezpeļņas pētnieciskās žurnālistikas 
centra Re:Baltica žurnālisti, kuri strādā, 
lai aizstāvētu sabiedrības intereses. 

Re:Baltica sadarbībā ar Rīgas 
Ekonomikas augstskolas Mediju cen-
tru no 7.-28. septembrim piedāvāja 
apmācību kursu Latgales reģiona 
žurnālistiem. Kopā ar vadošajiem 
Latgales medijiem pētnieciskās žur-
nālistikas prasmes uzlaboja arī laik-
raksta “Ezerzeme” korespondente 
Elizabete Viļuma. 

Apmācībās pieredzējuši ārval-
stu un pašmāju žurnālisti iepazīs-
tināja ar jaunākajām metodēm, kā 
pārbaudīt informācijas patiesumu 
24 stundu ziņu ciklā vai konflikta 
apstākļos, mācīja dažādas intervē-
šanas tehnikas, kā arī iedziļinājās 
vietējo un starptautisko pētnieciskās 
žurnālistikas materiālu veidošanā.

Mācības notika trīs nedēļu 
garumā, kuru laikā žurnālisti pa-
sniedzēju vadībā strādāja pie pašu 
izvēlēta materiāla, ko pēc tam varēs 
publicēt savā un nacionālajos medi-
jos.

Apmācības deva lielisku iespē-
ju rast kontaktus ar nacionālajiem 
medijiem, jo tās vadīja Latvijas un 
starptautiskā mērogā atpazīstami 
žurnālisti - Sanita Jemberga (Latvijas 
žurnālistu asociācijas priekšsēdētā-
ja, godalgota pētnieciskā žurnāliste, 
Latvijas medijos strādā kopš 1996. 
gada), Inga Sprinģe (padziļināti pē-
tīja tādās tēmas kā organizētā no-

ziedzība, korupcija un kontrabanda. 
Viņas izmeklēšanu rezultātā vairākas 
valsts amatpersonas tika sodītas par 
likumpārkāpumiem. Ir vairāku LTV 
raidījuma vadītāja - “1:1”), Oļegs 
Ignatjevs (atpazīstams kā raidījuma 
“Точки над i” vadītājs u.c.), žurnā-
lists no Ukrainas Yevhen Fedchenko 
(Kijevas Mohila Žurnālistikas sko-
las mediju centra direktors, portāla 
stopfake.org. veidotājs u.c.).

Kas ir pētnieciskā žurnālistika?
Pētnieciskā žurnālistika ir 

ilgstošs žurnālista izpētes darbs, 
kuru viņš dara pēc paša iniciatīvas 
un ierosmes. Tā ir būtiskas informā-
cijas atklāšana, kas ir nozīmīga sa-
biedrībai. Pētnieciskajā žurnālistikā 
kāds konkrēts temats tiek padziļināti 
izpētīts un aptver virkni publikāciju 
veidošanas aktivitāšu, sākot no vien-
kāršiem, uz ziņām balstītiem pētīju-
miem, un beidzot ar slepenām dar-
bībām, kas palīdz ieraudzīt dažādu 
notikumu saistību un iegūt ekskluzī-
vu informāciju.

Pētnieciskā žurnālistika spēj ik-
dienas notikumos un procesos caur 
atsevišķiem gadījumiem vai tikai ar 
piemēru izpausmēm ieraudzīt kādu 
sistēmu, visbiežāk nelikumīgu vai 
krāpniecisku darījumu shēmu. 

Pētnieciskās žurnālistikas spilg-
tākie piemēri ir Latvijas televīzijas 
raidījumi “1:1”, “De facto”, “Aizlieg-
tais paņēmiens”, Lato Lapsas neatlai-

dīgie un dažādie pētījumi, laikraksta 
“Diena” pētnieciskie eksperimenti, 
“Bez tabu” paveiktais vairāku gadu 
garumā, LNT “Top 10” u.c.

Tuvākā mērogā spilgts piemērs 
pētnieciskās žurnālistikas darbam ir 
www.aglona.net. darbība, analizē-
jot Aglonas novada domes darbu.

Kāpēc pētnieciskā žurnālistika 
ir tik nozīmīga?

 Ikvienu demokrātisku sabied-
rību regulē četras varas. Lēmējvara, 
izpildvara, tiesu vara un masu medi-
ju vara. Medija uzdevums ir lasītāja, 
skatītāja vai klausītāja vārdā uzrau-
dzīt valsts varu un būt kā demokrā-

tijas sargsunim. 
Galvenais žurnālista uzdevums 

ir sabiedrībai atklāt patiesību, taču 
tai jābūt balstītai uz pierādījumiem. 
Bieži vien žurnālisti savos izteicienos 
un viedokļos balstās nevis uz pierādī-
jumiem, bet uz nepārbaudītiem 
faktiem, kas laika gaitā grauj sa-
biedrības uzticību medijos paus-
tajam un pašus žurnālistus mēdz 
novest pat līdz tiesvedībām.

Kādi ir galvenie iemesli, kā-
pēc ar pētniecisko žurnālistiku 
nodarbojas salīdzinoši maz re-
ģionālo žurnālistu?

Viena lieta ir tad, kad žurnā-
lists apraksta pasākuma norisi un 
savā rakstā atspoguļo redzēto, 
dzirdēto un pauž savas izjūtas. 
Pavisam kas cits ir, kad žurnālists 
cenšas atklāt kādu noziedzīgu, 
neētisku vai pretlikumīgu rīcību, 
ko veikusi kāda persona, kura 
būtu jāsauc pie atbildības. 

Lai aprakstītu kādu pasākumu, 
žurnālistam vienkārši jāierodas uz 
pasākumu un jācenšas redzēto, dzir-
dēto atspoguļot rakstos, fotogrāfi-
jās, intervijās. Šāda raksta tapšanai 
ir nepieciešams relatīvi neilgs laiks 
- aptuveni viena darba diena.

Lai uzrakstītu rakstu, kurš at-
masko kādas personas pretlikumīgu 
darbību, sabiedrības interesēs to 
apturētu, ir nepieciešams krietni 
vien vairāk laika, valsts mērogā tam 

nepieciešams pat desmit gadus ilgs 
pētniecisks darbs. 

Tieši šī darba apjoms un laikie-
tilpība mēdz būt par galveno iemes-
lu, kāpēc daudzi žurnālisti nepievēr-
šas pētnieciskajai žurnālistikai. 

Otrs iemesls, kāpēc žurnālisti 
nepievēršas pētnieciskajai žurnālis-
tikai, ir tas, ka reģiona masu mediji 
nespēj maksāt par pētnieciskās žur-
nālistikas darbu. 

Sakarā ar to, ka reģiona masu 
mediji finansiāli nespēj konkurēt ar 
valsts mēroga lielajiem laikrakstiem 
un nespēj katrai nozarei finansēt 
šauras nozares žurnālistu, reģiona 

žurnālistiem ir jākļūst universāliem 
visās jomās. 

Viņiem jāpārzina sociālā sfēra, 
pašvaldību darbs, jāorientējas spor-
ta, mākslas, kultūras, izglītības, me-
dicīnas u.c. jomās. Gatavojot rakstu, 

vēl jācenšas nointervēt nepiecieša-
mās personas un pašiem jāpagūst 
tās iemūžināt arī foto. Vārdu sakot 
– pietiek darba pie pasākuma vai 
problēmas apzināšanas, un pavisam 
nepietiek laika pie šo problēmu cē-
loņu, seku un likumsakarību izpētes, 
kur nu vēl atklāto faktu noformēša-
nas valsts atbildīgajām iestādēm, 
kuru spēkos būtu saukt pie atbildī-
bas iespējami vainīgās personas.

Latgalē lielākie masu mediji 

balstīti galvenokārt uz notikumu at-
spoguļošanu un dažādu problēmu 
atspoguļošanu un to daļēju risināša-
nu, kas aprobežojas ar faktu konsta-
tāciju, to apzināšanu, bet retos gadī-
jumos ar vainīgo personu saukšanu 
pie atbildības. 

Nevar noliegt, ka vēl viens ie-
mesls, kāpēc žurnālisti nepievēršas 
pētnieciskajai žurnālistikai un ne-
sauc atbildīgās personas pie atbil-
dības ir tas, ka žurnālistiem trūkst 
zināšanu un pieredzes to darīt. Šī 
problēma neskar tikai Latgales re-
ģiona žurnālistus, tā sastopama visā 
Latvijā. 

Tāpēc ļoti svarīgi katram žurnā-
listam šīs prasmes apgūt un ar savu 
darbu dot vēl lielāku labumu sabied-
rībai kā arī pasargāt sevi no nevaja-
dzīgām tiesvedībām, kuras bieži vien 
uzsāk rakstos “aizvainotie”, cerot, 

ka pētījumā ir kāds uz pierādīju-
miem nebalstīts fakts. Pavisam 
nesen pati Re:Baltica  uzvarēja 
divas tiesas, kurās “aizvainotie” 
vērsās pret žurnālistiem.  

Nevar noliegt, ka Latvijas 
vadošie mediju pārstāvji, rīkojot 
šāda veida apmācības, deva du-
bultu ieguldījumu Latgales žur-
nālistu pilnveidošanā, jo vienu-
viet apvienoja Latgales reģiona 
žurnālistus, kuri vairums viens 
otru iepriekš nepazina. Pēdējā 
reize, kad Latgalē notika žurnā-
listu apmācības bija 2006.gads.

Apmācības deva iespēju 
rast kontaktus arī ar Latgales re-
ģiona žurnālistiem, kā arī apjaust 

to darbības stilus un tās problēmas, 
ar kurām ikdienā jāsastopas. 

Savstarpēja sadarbība uzlabos 
arī pētnieciskās žurnālistikas attīstī-
bu, jo nepieciešamos faktus varēs ie-
gūt reģiona žurnālistiem savstarpēji 
sadarbojoties, tas mazinās laika un 
līdzekļu resursus. 

Apmācību laikā neiztika arī bez 
žurnālistikas ētikas jautājumu ap-
spriešanas, jo patiesības meklējumi 
bieži vien no malas izskatās ļoti ne-
ētiski - personu izvairīšanās no video 
kamerām, neērtu jautājumu uzdoša-
na un atbilžu nesniegšana uz tiem, 
neierašanās uz sarunātajām preses 
konferencēm, žurnālistu publiska 
aizvainošana u.c.  

Kādus “skeletiņus” pētīja katrs 
no apmācību dalībniekiem, tuvākajā 
laikā uzzināsiet no tiem medijiem, 
kuros viņi strādā  vai arī ar tiem iepa-
zīstinās Latvijas vadošie mediji.

E.Viļumas pētāmais jautājums 
par Aglonas novada domes visatļau-
tību, sniedzot nepatiesas ziņas valsts 
iestādēm jau daļēji izskanēja 22. 
septembra Latvijas Radio 1 pārrai-
dē “Krustpunktā”, taču šī jautājuma 
pētniecība vēl turpinās, jo lieta tika 
nodota Preiļu prokuratūrai. 

Sīkāk par šo pētāmo jautājumu 
laikraksta “Ezerzeme” lasītāji iepa-
zīsies pēc atbildes saņemšanas no 
Preiļu Prokuratūras, taču drīzumā 
lasītāji varēs iepazīties ar vēl vienu 
pētnieciskās žurnālistikas darbu “Ar 
ko nodarbojas pašvaldību ētikas ko-
misijas”.

Elizabete VIĻUMA
Foto E.T.JONĀNE

Laikraksta “Ezerzeme” korespondente apgūst prasmes pētnieciskajā žurnālistikā

Turpinājums. Sākums № 73 no 
2015.09.25. 

Par priekšlaicīgām 
pensijām

Kāpēc tās apmērs sastāda 50 % no 
piešķirtā pensijas apmēra?

Pēteris Leiškalns: “Šādas pensi-
jas ir tikai Latvijas fenomens, kas pa-
rādījās 1997. gadā. Tad tās apmērs 
bija 80 %. Bija plānots šādas pensijas 
likvidēt jau 2013. gadā. Taču, pienā-
kot noteiktajam laikam, tika nolemts 
tās saglabāt, ievērojot noteikumu, 
ka to apmērs būs nevis 80 %, bet 50 
%. Kāpēc saglabāja? Iedomājieties: 
cilvēks sasniedz pirmspensijas vecu-
mu, līdz pamatpensijai viņam jāgai-
da vēl vairāki gadi. Pārkvalificēties, 
es domāju, viņam lielas jēgas nav, 
tāpēc labāk lai saņem šo naudu, kaut 
arī nedaudz. Par šādu sistēmu iestā-
jās arī Darba devēju konfederācija – 
lai nemocītu cilvēkus un neliktu pēc 
60 gadu vecuma viņiem meklēt savu 
vietu dzīvē. 

Nodokļu atvieglojumi 
pensionāriem

P. Leiškalns: “Balstoties uz mūsu 
likumdošanu, šodien pensijas, kas 
pārsniedz 235 eiro, tiek apliktas ar ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) – 23 
%. Kāds no jums teiks, ka tas ir daudz. 
Taču mums jāņem vērā, ka 235 eiro ir 
vislielākais neapliekamais minimums 
starp visām mūsu valsts iedzīvotāju 
kategorijām. Turklāt ir ļoti sarežģīti 
pensionārus dalīt pa grupām: kam 
piemērot nodokļu atvieglojumu, kam 
atstāt visu tā, kā bija līdz šim. Jāpie-
bilst, ka 80 % no IIN nonāk pašvaldību 
budžetā. To var nosaukt par cenu, ko 
maksājam par pašvaldības paspārnē 
esošās infrastruktūras uzlabošanu. 
Domāju, ka gadījumos, kad gados ve-
ciem cilvēkiem rodas finansiālas grūtī-
bas, pēc palīdzības būtu jāvēršas vie-
tējās varas iestādēs, kuru pienākums ir 
sniegt palīdzību noteiktām iedzīvotāju 
kategorijām. 

Reinis Uzulnieks: “Manuprāt, šo 
jautājumu ir jāizskata nedaudz citā 
aspektā: pensiju indeksācija būtu jā-
saista ar darba stāžu. Tad tiem, kam 

ir liels darba stāžs, tiktu piemērots lie-
lāks indekss. Domāju, tas būtu taisnīgi. 
Diferencēt un ņemt vērā vecumu, ma-
nuprāt, ir nepareizi.” 

P. Leiškalns: “Ja atgriežamies pie 
piemaksām – par laimīgajiem sevi var 
uzskatīt tie, kuriem pensija tika aprēķi-
nāta līdz 2012. gadam. Tie, kam to ap-
rēķināja pēc 2012. gada, uz piemaksām 
var necerēt. 2003. gadā piemaksu ideja 
piederēja man, un labi, ka valdība to at-
balstīja. Tolaik bija jāorientējas uz cilvē-
kiem, kuri sāka pensiju kapitālu uzkrāt 
no 1996. līdz 1999. gadam. Es ierosinā-
ju piešķirt piemaksas tiem cilvēkiem, 
kuri saņēma mazu pensiju. No 90 santī-
miem tās ir palielinājušās līdz šī brīža 1 
eiro par vienu darba stāža gadu. Vislie-
lākā netaisnība ir tā, ka šobrīd piemak-
sas nepienākas cilvēkiem, kuri pensijā 
aizgājuši no 2012. gada. Pensionējušies 
2011. gadā cieta no negatīva indeksa 
ietekmes, 2012. – atcēla piemaksas. Ja 
kādam šobrīd ir jābūt neapmierinātam, 
tad tie ir tieši šie cilvēki. 

Par pensijām 3. grupas 
invalīdiem

Šobrīd 3. grupas invalīds saņem 
64 eiro mēnesī. Kā izdzīvot?

P. Leiškalns: “Invaliditātes trešā 
grupa nav “nestrādājošie”. Tiek uzska-

tīts, ka cilvēki, kam piešķirta šī grupa, 
kā pamatienākumus saņem darba 
algu. Bet šī pensija ir kā piemaksa. Cita 
lieta ir tā, ka cilvēkiem ar invaliditāti 
iekārtoties labi apmaksātā darbā ir 
daudz grūtāk nekā veselam cilvēkam. 
Radušos problēmu gadījumā vienīgais, 
ko varu ieteikt šiem cilvēkiem – vēr-
sties pēc palīdzības pašvaldībās.”

Kopsavilkums
R. Uzulnieks: “Kopumā mūsu 

pensiju sistēma darbojas labi, to at-
zīst visa Eiropa. Problēma ir tajā, ka 
valsts ietvaros mēs paši maz pelnām. 
Tāpēc pirmkārt ir jādomā, kā pelnīt. 
Un tikai tad varēsim runāt, kā finan-
siāli atbalstīt pensionārus un novirzīt 
papildus līdzekļus citām neatlieka-
mām vajadzībām.”

P. Leiškalns: “Absolūti piekrī-
tu tam, ka nav visu mūsu problēmu 
cēloņi jāmeklē pensiju sistēmas ne-
pilnībās. Pamatproblēma ir tā, ka 
nepilnīga ir visa likumdošanas bāze 
kopumā. Piemēram, kaimiņvalstī 
Igaunijā vidējas darba algas apmērs 
ir aptuveni par 310 eiro lielāks nekā 
pie mums, bet sociālā un IIN likme 
ir zemāka. Skaidrs, ka uzņēmēji sava 
biznesa attīstībai izvēlēsies ne mūsu 
valsti. Un nauda no tā beigu beigās 

paliks arī tur...”
Vai pensionāri ir saņēmuši atbil-

des uz sev svarīgajiem jautājumiem? 
Neņemos spriest. No vienas puses, 
diskusijas dalībnieki bija ļoti pārlieci-
noši, operējot ar faktiem, cipariem un 
piemēriem. No otras - diez vai kādam 
bija atklājums, ka mūsu valsts budžets 
nav bezizmēra un naudas tajā ir tik, 
cik ir, vairāk nav kur paņemt. Arī tas, 
ka mierīgu, bezrūpīgu vecumdienu pa-
mats, paralēli ar personīgām algām un 
darba stāžu, ir šodienas un rītdienas 
nodokļu maksātāji. Tad varbūt, bei-
dzot, ir pienācis laiks ne tikai taisnoties 
niecīgo pensiju saņēmēju priekšā un 
„iepriecināt” viņus ar 4 -6 eiro pie-
maksām? Varbūt par pensijām jārunā 
ar jaunajiem? Jā, tieši ar viņiem. Un 
ne tikai runāt, bet ar valsts mēroga 
darbībām pierādīt, ka viņi ir nepie-
ciešami savai valstij. Ka valsts rūpējas 
par viņiem un dara visu nepieciešamo, 
lai viņi paliktu Latvijā, te strādātu un 
pelnītu, justu atbalstu un nesapņotu 
par savu mašīnu, dzīvokli vai vienkār-
šu normālu dzīvi ārpus valsts. Un tad, 
rau, arī budžets labāk papildinātos un 
pensionāriem būtu mazāk sāpīgu jau-
tājumu ar bezcerīgām atbildēm...

Marina NIPĀNE 

Diskusija par pensijām
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina parūpēties un at-
gādināt saviem vecākiem un vecvecākiem 
par drošību!

Tuvojoties aukstajam laikam:
Lai apkures sezonā neizceltos posto-

ši ugunsgrēki, nepieciešams parūpēties, 
lai senioru mājoklī tiek iztīrīts skurstenis 
un sildierīces. Nereti ugunsgrēki izceļas 
cilvēku neuzmanības dēļ, tādēļ seniori no-
vērtēs, ja viņu mājoklī tiks ierīkots vismaz 
viens dūmu detektors, kas ar spalgas ska-
ņas palīdzību brīdinās, ja izcelsies uguns-
grēks. VUGD statistika liecina, ka šogad 
no 56 ugunsgrēkos bojāgājušajiem cilvē-
kiem 24 ir bijuši vecumā virs 60 gadiem, un 
savukārt aptuveni trešā daļa jeb 65 cilvēki 
no 202 ugunsgrēkos cietušajiem ir vecumā 
virs 60 gadiem.

Dodoties mežā:
Lai arī mēs zinām, cik ļoti mūsu ve-

cākiem un vecvecākiem patīk doties mežā 
sēņot un ogot, aicinām pārrunāt un atgā-
dināt par pasākumiem, kas palīdzēs ne-
apmaldīties. Pirmkārt, labāk būtu doties 
mežā kopā ar kādu, bet, ja tas nav iespē-
jams, tad vismaz ņemt līdzi pilnībā uzlā-
dētu mobilo telefonu, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu sazināties! Otrkārt, pirms 
došanās uz mežu, nepieciešams informēt 
savus piederīgos par to, kurā vietā plānots 
sēņot vai ogot, kā arī laiku, kad plānots 
atgriezties. Treškārt, atgādiniet to, ka ap-
ģērbam un galvassegai jābūt spilgtās un 
košās krāsās, lai būtu viegli pamanāmi! 
VUGD statistika liecina, ka 2015.gadā ap-
tuveni ceturtā daļa no apmaldīšanās ga-
dījumiem mežā bija saistīti ar sēņotājiem, 
kam pāri 60, pie tam biežāk apmaldās 
sievietes. 2014.gadā no kopumā 65 izsau-
kumiem par to, ka cilvēki apmaldījušies 
mežā, 12 gadījumos bija  apmaldījušies 
cilvēki virs 60 gadiem, no kuriem astoņas 
bija sievietes un četri vīrieši.

Tumšajā laikā:
Sveces tiek izmantotas svētku no-

skaņas radīšanai, kā arī brīžos, kad pēk-
šņi tiek atslēgta elektrība. Lai neizceltos 
ugunsgrēks, atgādināsim mūsu senioriem, 
ka dedzinot sveces, tās vienmēr jānovieto 
uz nedegošas virsmas nevis uz televizora 
vai aizkaru tuvumā. Īpaši svarīgi atgādināt, 
ka sveces nedrīkst atstāt degot, aizejot gu-
lēt vai izejot ārā no mājām!

VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties 
par savu vecāku un vecvecāku drošību, 
regulāri viņiem atgādinot par drošības 
pasākumiem un uzdāvinot svētkos dūmu 
detektorus!

Parūpēsimies par 
saviem vecākiem un 
vecvecākiem!

Krāslavas Varavīksnes viduskolas 
stadionā 22. septembrī aizritēja tradicionā-
lās metēju dienas sacensības, kurās Krās- 
lavas novada skolēni varēja pierādīt savas 
prasmes šķēpa, bumbiņas, granātas me-
šanā un lodes grūšanā.  Savā starpā sa-
centās skolēni no Krāslavas pamatskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas, Šķeltovas pa-
matskolas un Andzeļu pamatskolas. 

A vecuma grupas jaunieši (1995.-

1999. dz.g.) sacentās granātas mešanas 
disciplīnā, kur 1. vietu izcīnīja Kalvišs 
Artūrs, 2. vietu ieguva Purvinskis Einārs 
(abi jaunieši mācās Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā), bet 3. vieta Sadovskim Edgaram 
(Krāslavas Varavīksnes vidusskola). Sa-
vukārt šķēpa mešanā šajā vecuma grupā 
1. vietā - Spalvis Andris (Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola), 2. vietā - Govilovskis 
Jānis (Krāslavas Valsts ģimnāzija) un 3. 
vietā - Šemeļs Sergejs (Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola). Jaunieši savā starpā 
sacentās arī sešu kilogramu smagas lo-
des grūšanā. Arī šajā mešanas disciplīnā 
1. vietu izcīnīja Spalvis Andris (Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola), 2. vietu ieguva 
Sprūgis Mārtiņš, bet 3. vietu - Purvins-
kis Einārs (abi jaunieši mācās Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā).

Arī A vecuma grupas jaunietes (1995.-
1999. dz. g.) aktīvi pārstāvēja savu skolu 

godu. Granātas mešanā 1. vietu izcīnīja 
Konstantinoviča Jolanta (Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola), 2. vietu ieguva Liepi-
ņa Laima (Krāslavas Valsts ģimnāzija), bet 
3. vietu - Petunova Aleksandra (Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola). Šķēpa mešanā 
spēcīgākā bija Konstantinoviča Jolanta, to-
ties 2. vietu izcīnīja Ozerska Jelena (abas 
jaunietes mācās Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā), bet 3. vietu ieguva Mateja 
Anna (Krāslavas Valsts ģimnāzija). Trīs 

kilogramus smagas lodes grūšanā uzva-
ru guva Petunova Aleksandra (Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola), 2. vietu ieņēma 
Gornika Iveta, bet 3. vietu ieguva Liepiņa 
Laima (abas jaunietes mācās Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā).

B vecuma grupas zēni (2000.-2001.
dz.g.) sacentās bumbiņas mešanā, kur 1. 
vietu izcīnīja Cielavs Kristaps (Šķeltovas 
pamatskola), 2. vietu ieņēma Ļeonovičs 
Pāvels (Krāslavas pamatskola) un 3. vie-
tu ieguva Kašs Raimonds (Andzeļu pa-
matskola). Šķēpa mešanā 1. vieta - Rim-
ševičam Valentīnam, 2. vieta - Cielavam 
Kristapam (abi mācās Šķeltovas pamat-
skolā), bet 3. vieta - Šarkovičam Artūram 
(Krāslavas pamatskola). Piecu kilogramu 
smagas lodes grūšanā par uzvarētāju kļu-
va Gailišs Alvis, 2. vietā - Boželko Daniels 
(abi mācās Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolā), bet 3. vietā - Kašs Raimonds (An-

dzeļu pamatskola). 
B vecuma grupas meitenes (2000.-

2001.dz.g.) pārbaudīja savus spēkus 
bumbiņas un šķēpa mešanā, kā arī lodes 
grūšanā. Bumbiņas mešanas disciplīnā 1. 
vietu izcīnīja Drobiševska Edita (Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola), 2. vietu ieguva 
Soskova Dana (Krāslavas Valsts ģimnāzi-
ja), bet 3. vietu ieņēma Ņikitina Alīna (Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskola). Savukārt 
šķēpa mešanā visas godalgotās vietas 
izcīnīja Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las audzēknes, attiecīgi 1. vietā Tračuma 
Katrīna, 2. vietā Drobiševska Edita un 3. 
vietā Ņikitina Alīna. Meitenes grūda trīs 
kilogramus  smagu lodi un šajā disciplī-
nā par uzvarētāju kļuva Tračuma Katrīna 
(Krāslavas Varavīksnes vidusskola), 2. 
vietu ieņēma Petruseviča Jeļena (Šķelto-
vas pamatskola) un 3. vietu ieguva Sosko-
va Dana (Krāslavas Valsts ģimnāzija).

C vecuma grupas zēni (2002.-2003.
dz.g.) debitēja kā jaunākie dalībnieki metē-
ju dienas sacensībās. Bumbiņas mešanas 
sacensībās labāko rezultātu uzrādīja Ko-
zinda Dainis, 2. vietu ieņēma Gončaronoks 
Artūrs (abi mācās Krāslavas pamatskolā), 
3. vietu ieguva Nemenkovs Ņikita (Andze-
ļu pamatskola).  Šķēpa mešanā 1. vietu 
ieguva Gončaronoks Artūrs (Krāslavas 
pamatskola), bet 2. vietu ieņēma Bebrišs 
Alans (Krāslavas Varavīksnes vidusskola). 
Četrus kilogramus smagās lodes grūšanā 
1. vieta Kozindam Dainim (Krāslavas pa-
matskola), 2. vieta Voicehovičam Aleksim 
un 3. vieta Juzefovičam Dainim (abi mācās 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā). 

C vecuma grupas meiteņu (2002.-
2003.dz.g.) konkurencē bumbiņas me-
šanā 1. vietu izcīnīja Burceva Anastasija 
(Andzeļu pamatskola), 2. vietu ieguva 
Malahovska Gabriela (Krāslavas pamat-
skola), bet 3. vietu ieņēma Vaivare Da-
niela (Krāslavas Valsts ģimnāzija). Šķēpa 
mešanas disciplīnā uzvaru guva Hološina 
Sabīne (Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la), 2. vietā - Vaivare Daniela (Krāslavas 
Valsts ģimnāzija), bet 3. vietā - Ņikiforova 
Valerija (Šķeltovas pamatskola). Savukārt 
divus kilogramus smagas lodes grūšanā 1. 
vietu izcīnīja Hološina Sabīne, 2. vietu ie-
ņēma Egle Natālija (abas meitenes mācās 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā), bet 3. 
vietu ieguva Ņikiforova Valerija (Šķeltovas 
pamatskola).

Patiess prieks par kuplo dalībnieku 
skaitu metēju dienas sacensībās!  

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe 

Metēju diena Sports

29. septembrī Krāslavā noritēja tra-
dicionālais rudens kross skolēniem, kurā 
sacentās labākie Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novada skrējēji.

Kā pozitīvu tendenci var minēt to, ka 
šogad vislielākā konkurence bija jaunāko 
skrējēju vidū, ceram, ka ar katru nākamo 

gadu dalībnieku skaits turpinās palielinā-
ties. 

500 m distancē dažādās vecuma gru-
pās meiteņu konkurencē uzvarēja Kromā-
ne Undīte (Dagdas vidusskola), Podjava 
Terēza (Krāslavas pamatskola), Jermola-
jeva Kitija (Dagdas vidusskola), Pavļuķevi-

ča Karīna (Izvaltas pamatskola) un Burce-
va Aļona (Andrupenes pamatskola). Šajā 
pašā distancē zēniem dažādās vecuma 
grupās ātrākie bija Reuts Aleksejs (Krās- 
lavas pamatskola), Kazakevičs Daniels 
(Dagdas vidusskola) un Silajānis Edvards 
(Krāslavas pamatskola).

Savukārt 1 km distancē starp meite-
nēm katra savā vecuma grupā par uzva-
rētājām kļuva Kraupša Ligita (Šķeltovas 
pamatskola) un Goluba Anita (Andrupe-
nes pamatskola). Toties starp zēniem 1 
km distanci visātrāk noskrēja Krizanovskis 
Klemenss (Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola) un Labišs Edgars (Krāslavas pa-
matskola). 

1,5 km distancē jaunietēm (2000. g. 
dz. un 1999. g. dz.) uzvarēja Misčenko 
Arina (Šķeltovas pamatskola) un Rubcova 
Sabīne (Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la). Jauniešiem 1,5 km distancē labākie 
bija Matjušonoks Ernests (Krāslavas pa-
matskola) un Baranovskis Pāvels (Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola). 

2 km garā distancē jaunietēm uzvaru 
izcīnīja Konstantinoviča Jolanta (Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola), bet jaunie-
šu konkurencē uzvaru ieguva Macilevičs 
Aleks (Andrupenes pamatskola).   

3 km garā distancē, katrs savā vecu-
ma grupā, jauniešu vidū uzvaru guva Stiv-
riņš Justīns (Krāslavas Valsts ģimnāzija) 
un Vanags Ojārs (Krāslavas Valsts ģimnā-
zija).  

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe  

Rudens kross 2015

CITĀDĀ PASAULE
(30.09.-14.10.2015.)
•	 Intara Busuļa reinkarnācijas
•	 „Rotaļājos ar publiku līdz zosādai”
•	 Latvietis uz karstām oglēm
•	 Ekstrēms rituāls atgriež ticību sev
•	 Sabīnes Līvas gleznas
•	  Ar haiku mierpilno skaidrību
•	 Nomaini pasaules izpratni!
•	 Ja domāšana kļūst lēna un reizēm uz-

karas
•	 Mistisks stāsts 
•	 Pīķa dāmas izsaukšana
•	 Padomnieks
•	 Ko rāda uguns sapņos un pavardā
•	 Rakstnieces stāsts
•	 To grūti saukt par avāriju, kad viens apzināti 

aizbrauc „debesīs”...
•	 Katrā Citādās Pa-

saules numurā: ho-
roskopi, astroloģes 
un numeroloģes at-
bildes uz jūsu jautā-
jumiem, cilvēkstāsts 
par to, kā dziedināt 
pašam sevi, Mēness 
dienas kalendārs. 

Žurnāli oktobrī



6 2015. gada 6. oktobris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.05 Selfridžs 
13.20 Mia un es
13.50 Kas te? Es te! 
14.40 Saknes debesīs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Kūku kari
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tieša runa

22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino
23.30 Midsomeras slepkavības
1.25 Snoudena lielā bēgšana
5.00 Ekspedīcija Sumatrā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto 10.40 Province
11.10 Citādi latviskais 
11.40 Vai Rīga jau gatava? 

12.00 Pieejama vide – iespējas 
un risinājumi
12.50, 1.05 LTV - 60
14.25 Spēles veselībai
14.35 Olimpiskie zelta mirkļi
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien 18.00 Šodien
18.35 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Nanorevolūcija
21.00 Mana pirmā šepte
21.30 Ceļojums apkārt pasaulei
22.05 Latviešu jaunie režisori
23.10 Saules izaicinātie
23.40 100 g kultūras
5.00 Olimpiskie zelta mirkļi

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados

6.30, 2.45 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.55 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.05 Mf. Pati pilnība
14.00, 17.50 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.55 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Bruklinas taksis
22.15 Mf. Cietais rieksts
1.15 Nikita 
4.30 Karamba!
4.54 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 12.05, 5.40 Par Puiku
6.30 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.00, 13.05 Transformeri
7.30 Kungfu panda 
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55, 2.50 Komisārs reksis 
10.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
13.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 1.10 Sievu maiņa 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 0.40 Voroņini
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
22.40 Vikingi 

23.40 Elites vienība SAFE
2.05, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.05, 17.35, 1.25 Māja 2
8.05 Maks Stils
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni 
13.15, 19.55 Sporta skolotājs
18.40, 23.40 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interneta afēristi
22.05 Mf. Neviens neizdzīvoja

TV5
7.45, 14.15 Sviridovi

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 7. oktobris

6. oktobrī Ir iemesls!

Vēstures fakti liecina par to, ka ies-
tādes ar nosaukumu „kabarē” parādījās, 
kā tas bieži vien notiek, pateicoties aiz-
liegumam. XIX gadsimta vidū Francijas 
imperators Luijs Napoleons aizliedza iz-
pildīt šansonu publiskajās vietās. Tagad 
ir grūti saprast, kādēļ Francijas valdnieks 
pieņēma šādu lēmumu. Visticamāk tikai 
personīgie motīvi pamudināja viņu izvirzīt 
tik stingras prasības. Šansonjē ilgi nepār-
dzīvoja. Francūži negribēja tik vienkārši 
atteikties no sava iemīļotā dziesmu žanra, 
dziesmām par nelaimīgu mīlestību, par 
šķiršanos vai viltīgu nodevību. Drīz vien 
vairāku pilsētu nomalēs parādījās iestādes 
ar nosaukumu “kabarē”, un tas bija kaut 
kas jauns tā laika Eiropā. Šis vārds nāk 
no nīderlandiešu valodas. Tā Holandes 
iedzīvotāji dēvēja speciālas telpas, kurās 
tika dzerts alkohols. Francūži piešķīra tam 
vēl citādāku nozīmi - tās bija vietas, kurās 
šansons kļuva par galveno “cienastu” vi-
siem apmeklētājiem, pastāvīgiem apmek-
lētājiem un “savējiem”. 

Galu galā kabarē var nosaukt par 
nenogremdējamām iestādēm. Ar laiku 
šansonam nācās “pavirzīties sānus”, ka-
barē programmā parādījās dejas un cirka 
numuri. Pakāpeniski kabarē vairs netika 
uzskatīti par “puspagrīdes” izklaides vie-
tām. Publika sāka plūst, to vajadzēja iz-
klaidēt un garšīgi pabarot. Ar ko arī nodar-
bojās kabarē. 

1889. gadā Parīzē tika atklāta Vis-
pasaules izstāde. Parīzieši saprata, ka 
izstādes viesu uzmanībai ir nepieciešams 
piedāvāt ne tikai Eifeļa torni. Tos vajadzēja 
pārsteigt ar kaut ko neparastu.  

Tolaik Monmartras rajons bija pilsētas 
nomale. Šis rajons bija slavens ar savām 
izklaides iestādēm. To ietekmēja tas fakts, 
ka šeit nevajadzēja maksāt nodokli par al-
koholu. Cenas nebija augstas, un drīz vien 
šis rajons ieguva lielu popularitāti Parīzes 
bohēmas pārstāvju, kā arī daudzu tūristu 
vidū. Netālu no slavenā Pigala laukuma 
Žozefs Ollers un Šarls Zīdlers atvēra iestā-
di ar nosaukumu “Pirmā sieviešu pils”, 
kurā par galveno izklaidi kļuva “dabiskā” 
kadriļa. Šo nebēdnīgo deju izdomāja kāds 
Selests Mogads, bet anglis Čārls Mortons 
nosauca deju par “franču kankānu”. De-
jotājas, kas bija ģērbušās kuplos svārkos 
ar visai drošu griezumu, jautri un eleganti 
cilāja galvu reibinošos augstumos savas 
slaidās kājas tīkliņzeķēs, sēdās špagatā, 
spiedza un lēca. Publika bija sajūsmā. No-
saukums, ko izdomāja dibinātāji, neiedzī-
vojās, apmeklētāji pārkristīja kabarē par 
“Mulenrūžu”. 

“Sarkano dzirnu” (kabarē nosaukums 
tulkojumā) sākotnējos panākumus no-
stiprināja kādas drosmīgākās dejotājas 

priekšnesums, kad dejas laikā viņa nolēma 
izģērbties praktiski pilnībā. Šis notikums 
norisinājās 1893. gadā, iezīmējot izklaides 
industrijas jaunākā žanra – striptīza - raša-
nos. Pēc tam kabarē telpās tika uzbūvēts 
milzīgs akvārijs, kurā peldējās apburošas 
meitenes. Apmeklētājiem bija iespēja vērot 
notiekošo uz skatuves, atrodoties milzīga 
koka ziloņa vēderā. Iestādes programma 
kļuva arvien atklātāka un provokatīvāka, 
kas nevarēja neizsaukt tikumības sargu 
dusmas, sašutumu un protestus. 1915. 
gadā “dzirnas” pēkšņi nodega... 

1921. gadā kabarē tika atjaunots, bet 
kara laikā tas pārtrauca savu darbību. Pēc 
kara francūži, kuri bija izslāpuši pēc šāda 
veida izklaidēm, atkal plūda uz šoviem, ko 
rīkoja “Mulenrūža”. Programmas saturs 
bija mainījies. Uz kabarē skatuves rādīja 
operetes, rēvijas, organizēja kinosean-
sus. Iestāde kļuva solīdāka, bet izklaides 
- daudz pieklājīgākas. 

ХХ gadsimta 90. gadu vidū “Mulenrū-
ža” sāka izjust finansiālas grūtības. Iestā-
des popularitāte krita. Tikai slavenā filma, 
kas parādījās uz ekrāniem 2001. gadā, 
atkal paaugstināja kabarē popularitātes 
līmeni. 

Mūsdienās “Sarkanās dzirnas” ir visai 
dārga izklaides vieta. Koncertu un restorā-
na zālē tāpat kā agrāk var izvietoties 850 
apmeklētāji. Biļeti nepieciešams pasūtīt 
vismaz trīs - četrus mēnešus agrāk. Ieejas 
biļete maksā no 202 līdz 232 eiro. Cenā ie-
tilpst pusdienas ar trim ēdieniem un šam-
panietis. Var nopirkt biļeti tikai uz šovu, tad 
par to būs jāmaksā 119 eiro. 

Kabarē programma tagad ir diezgan 
pieklājīga, uz turieni drīkst doties pat bērni 
no 6 gadu vecuma, protams, vecāku pa-
vadībā. Tāpat kā pirms 125 gadiem galve-
nais kabarē “ēdiens” ir kankāns. 

Mūsdienu tūristiem ir iespēja piedalī-
ties ekskursijā pa šo iestādi dienas laikā. 
Ekskursiju vadītāji zina neticamus stāstus, 
rāda galdiņus, pie kuriem sēdēja Oskars 
Vailds, Anrī de Tulūzs-Lotreks, Velsas prin-
cis. Ir zināms, ka “Mulenrūža” bija iecienīta 
gleznotāju un dzejnieku, operas zvaigžņu 
un politiķu vidū. 

Kabarē pastāvēšanas laikā tai izvei-
dojusies sava vēsture, kurā ir ierakstītas 
savas izcilās personības, kas visu radošo 
dzīvi veltīja darbam tieši šajā iestādē. Par 
viņiem tiek sacerētas leģendas, par viņiem 
izdod monogrāfijas mākslas zinātnieki, 
viņiem velta jaunas izklaides program-
mas. Tas ir dejotājas, klaunes, dziedātāji, 
žonglieri utt. Ar saviem priekšnesumiem 
uz kabarē skatuves lepojās Edīte Piafa, 
Šarls Aznavūrs, Īvs Montāns, Žans Ga-
bēns un simtiem citu slavenu mākslinieku. 

Katru dienu “Mulenrūžā” var apmeklēt 
programmu ar nosaukumu “Feerija”. Uz 
skatuves uzstājas aptuveni simts aktieri, 
ir nepieciešams aptuveni tūkstots kostīmu. 
Orķestrī spēlē 80 muzikanti, ansamblī - 60 
dziedātāji. Tāpat kā vienmēr “Mulenrūža” 
- tās ir spalvas, vizuļi, dejas, dziesmas, 
cirka numuri un vingrošanas etīdes. Gada 
laikā šo iestādi apmeklē vairāk nekā mil-
jons tūristu.  

Sveicam dzimšanas dienā, kabarē 
“Sarkanās dzirnas”! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

1889. gadā tika atvērts kabarē „Mulenrūža” 

Septembra atvadu raksti 

Aiz loga - rudens

Alekseja GONČAROVA  foto

Sākot no šī gada 28. septembra līdz 
2016. gada 30. aprīlim biedrība “Krāslavas 
katoļu draudzes Caritas grupa” īstenos 
projektu “Labdarības virtuve trūcīgām per-
sonām Krāslavā 2015/2016”.

Projektu 2 465,00 EUR apmērā fi-
nansē nodibinājums “Borisa un Ināras Te-
terevu fonds”.  Projekta mērķis ir vienreiz 
nedēļā nodrošināt siltas maltītes 60 trūcī-
giem bērniem un 25 pieaugušajiem.

Pateicoties Teterevu fonda, Krāslavas 

novada domes, ziedotāju un brīvprātīgo 
atbalstam šogad Krāslavas Caritas grupa 
sasniedza 20. jubilejas gadu un ir vecākā 
Caritas grupa Latvijā.

Teterevu fonds jau trešo reizi atbalstīja 
Krāslavas Caritas grupas labdarības virtuvi

Turpinājums. Sākums 3.lpp.
Galvenās imigrantu plūsmas gāja un iet 

no Ziemeļāfrikas uz Spāniju un no Turcijas 
caur Grieķiju un Albāniju uz Itāliju. 2011. gads 
(amerikāņu izraisītā “arābu pavasara” gads) Ei-
ropai šai ziņā kļuva par robežu, kad tikai pirmo 
desmit mēnešu laikā tika fiksēti 113 tūkstoši 
robežu šķērsošanas gadījumi (11). Jau 2014. 
gadā bēgļu skaits, kuri nokļuva Eiropā šķēr-
sojot Vidusjūru, bija 626 tūkstoši cilvēku (12). 
2015. gadā šis rādītājs būs ievērojami lielāks.

Šogad pēc Starptautiskās darba organizā-
cijas (ILO) datiem no 175 miljoniem pasaules 
migrantu 56 miljoni dzīvo Eiropā, no kuriem 
27,5 miljoni veic tur ekonomisko darbību. 
Dažās Eiropas valstīs, piemēram, Luksembur-
gā un Šveicē, nodarbināto migrantu īpatsvars 
sasniedz 25% no visiem nodarbinātajiem (13). 
Pārsvarā viņi strādā darbavietās, kas vietējiem 
iedzīvotājiem nešķiet pievilcīgas: netīrs, smags 
darbs, kuram nav nepieciešama kvalifikācija, 

zemas un vidējas kvalifikācijas darbs apkal-
pojošā sfērā, kopšanas un sakopšanas darbs 
privātajā sfērā, saimniecības un tūrisma sfēras 
sezonālie darbi.

Daudzskaitlisks un praktiski nekontrolē-
jams pasaules darba tirgus segments ir nele-
gālie imigranti, kuru daudzums pēc ILO datiem 
ir 1/3 no visiem starptautiskajiem migrantiem. 
Nodarbināti viņi pārsvarā ir mazā biznesa vai 
ēnu ekonomikas sektorā, kuras apjoms visā 
pasaulē pastāvīgi pieaug. Pēc Eirokomisijas da-
tiem atsevišķās Eiropas valstīs ēnu ekonomika 
nodrošina no 8% līdz 30% no IKP, vidēji Eiropā 
ēnu ekonomika nodrošina 20% no IKP.

Eiropa ir kļuvusi par vietu, kur notiek dziļa 
cilvēku etnokultūras pārveidošana, kas drīzu-
mā var pārvērsties par sava veida “kausēšanas 
krāsni”. Eiropieši, sajaukti ar citām tautām, kas 
jau ir sajaukušās savā starpā, tik tiešām nākot-
nē izveidos jaunu klejotāju nāciju.

Olga ČETVERIKOVA

Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mia un es
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.40 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.25 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma 21.15 TE!
22.15 Pazudušais
0.40 Tieša runa 1.45 1:1
5.00 Ekspedīcija Sumatrā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
11.45 Latvija var! 12.00 Vides fakti
12.30 LTV - 60
14.35, 5.00 Olimpiskie zelta 
mirkļi
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma

19.05 Punkti uz i
20.30 Meklējot sesto maņu. 
Ukraina 21.00 Iebrauc kino
21.30 100 g kultūras
23.15 Sporta studija
0.05 Zebra
0.25 Nanorevolūcija

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00, 1.20 1001 Nakts
10.55 Bruklinas taksis
12.00 Mf. Dubultā dzīve
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Mediķi 
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.15 Čikāga liesmās 
0.35 Nikita 
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 12.05, 5.40 Par Puiku
6.30 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 3.00 Komisārs reksis 
10.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35 Sievu maiņa 

8.45, 12.55 Top-shop
9.00, 23.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
9.55 Paspēt 24 stundās
10.55 6 kadri
11.25, 17.30 Pacientu līga
12.25, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.10, 18.30 Nemelo man!
15.20, 19.50 Vectēvs 005
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma 0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10, 10.20 Mežsargs
8.00, 10.00 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
8.05 Lolita 9.05 Rīts 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Izmeklētāju superkoman-
da 18.00 Runājam un rādām
19.40 Krasta apsardze 21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija

0.20 Termināls
2.15 Kārdinājumu pilsēta
4.10 Dzīvokļa jautājums
5.05 Advokāts

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15, 3.50 Tiešais ēteris
20.55 Ideāls upuris
22.50 Speciālais korespondents
0.25 Jaunais vilnis-2015
1.50 Patiesība slēpj melus
3.20 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
5.55, 0.25 Euronews

6.25, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
21.15, 23.05, 3.45 Okšķeris
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.05 Mf. Divi Fjodori
5.30 Smieklīgs video

RenTV Baltic
5.50 Visšokējošākās hipotēzes
6.40 Zaldāti
7.30, 12.45 Multfilmas 
7.59 Laika prognoze

8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Sensāciju mednieki 
10.20 Mf. Kāpēc tev vajag alibī? 
Seriāls
12.35, 0.45 Skatīties visiem!!
13.10 Skopums
14.20 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.25 Kādi ļaudis 
18.30 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
20.50 Nācijas dārgumi
22.55 Zini mūsējos!
23.50 Dokumentālais projekts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums

13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies! 18.00 Ziņas 
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 XXI gs. revolūcija
22.30 Okšķeris. Seriāls

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.35, 0.10 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 22.40 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.05 Domā kā sieviete

15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.00 Viktorija
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Mūsējie 21.00 Panorāma
21.45 Mēs - baltkrievi!
0.50 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00, 21.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.05 Saprast un neitralizēt
11.35 Baltkrievu virtuve
12.10, 17.55 Bafija pret vampī-
riem 13.10, 22.10 Kauli
14.05, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN kods
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.55 Sabraukuši
0.55 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 8. oktobris 15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.50 Voroņini
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Zaļā zona
0.15 Kinomānija
0.50 Overtime TV
2.20, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.10, 17.35, 1.55 Māja 2
8.05 Maks Stils
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.05, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni 
13.15, 19.55 Sporta skolotājs
15.25 Comedy Batls
18.40, 0.20 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve
22.00 Virtuve Parīzē

TV5
7.45, 14.10 Sviridovi
8.45, 12.55 Top-shop
9.00, 23.30 Izmeklēšanas noslē-
pumi
9.55 Paspēt 24 stundās
10.55 6 kadri
11.25, 17.30 Pacientu līga
12.25, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.10, 18.30 Nemelo man!
15.20, 19.50 Vectēvs 005
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10 Muhtara atgriešanās
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
8.05 Lolita 9.05 Rīts 

10.20 Mežsargs
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Izmeklētāju superko-
manda
18.00 Runājam un rādām
19.40 Krasta apsardze
21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Termināls
2.15 Balzaka vecums, vai Visi 
vīrieši ir... Seriāls
4.10 Vasarnīca
5.10 Advokāts

RTR
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15, 3.50 Tiešais ēteris
20.55 Ideāls upuris
22.50 V. Salavjova raidījums
0.25 Jaunais vilnis-2015
1.50 Patiesība slēpj melus
3.20 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
1.05 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00 20.40, 23.00 Latvijas 
Laiks

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05, 4.00 Okšķeris
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Pirms tumsas iestāšanās
2.05 Mf. Komponists Gļinka
5.20 Smieklīgs video

RenTV Baltic
5.50 Visšokējošākās hipotēzes
6.35 Zaldāti
7.30, 12.50 Multfilmas
7.54 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Sensāciju mednieki 
10.20 Mf. Kāpēc tev vajag alibī?
12.30, 0.55 Skatīties visiem!!
13.15 Skopums
14.20, 0.00 Dokumentālais 
projekts
15.20 Dīvaina lieta
17.30 Kādi ļaudis 
18.35 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
20.50 Kara noslēpums 
22.55 M un Ž

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.00 Ziņas 
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 XXI gs. revolūcija
22.30 Okšķeris 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona X
9.10, 22.40 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.05 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.15 Viktorija
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.25 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Mēs - baltkrievi!
1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ērglis un cipars
10.05, 21.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.05 Saprast un neitralizēt
11.40 Ir nu gan!
12.20, 17.55 Bafija pret vam-
pīriem
13.20, 22.10 Kauli
14.15, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
16.10 Ērglis un cipars 
17.00, 23.05 PIN kods
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.55 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.20 Kalle nāk
12.50 Mia un es
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts 15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.45 100 g kultūras
18.55 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Pazudušais
3.00 Midsomeras slepkavības 
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Dzīvnieki - profesionāļi
10.15 1:1 11.05 100 g kultūras
12.45, 19.35 Aculiecinieks
13.00, 3.20 LTV - 60
14.35, 4.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
15.35, 4.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien 18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 Bezceļu tūrisms

19.55 Apokalipse. Pirmais 
Pasaules karš
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Mušpapīrs
23.35 Eiropa koncertos
0.25 Spoguļvīrs
0.50 Tukšās zemes ritmi
1.25 Ulda Marhilēviča jubilejas 
koncerts 

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 1.45 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Dubultā dzīve
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.40 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Mf. Parasta nāvessoda 
izpilde 4.40 Karamba!
4.55 Bernards 5.45 Purvāji 

TV3
6.05, 12.05 Par Puiku
6.30 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.55 Šaubu ēnā
8.55, 3.00 Komisārs reksis 
10.00 Kāsla metode 
11.00 Ekstrasensu cīņas 

14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 1.25 Sievu maiņa 
15.55, 5.40 Vecie ērmi
16.55, 0.55 Voroņini
18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Rozā pantera 
22.55 Mf. Tas neērtais brīdis
2.20, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.05, 17.35, 2.40 Māja 2
8.05 Maks Stils
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.00 Comedy Club
11.05, 14.20 Comedy Batls
12.10, 16.30 Interni 
13.15 Sporta skolotājs
20.00 Mf. Iepazīstieties, 
Robinsoni!
21.50 Mf. Čārlija San-Klauda 
dubultā dzīve
23.50 Mf. Dienesta romāns

TV5
7.40, 14.10 Sviridovi
8.45, 12.55 Top-shop
9.00 Izmeklēšanas noslēpumi
9.55 Paspēt 24 stundās
10.55 6 kadri
11.25, 17.30 Pacientu līga
12.25, 22.25 Kriminal+
13.10, 18.30 Nemelo man!
15.20, 19.50 Vectēvs 005
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
1.05 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts

7.10 Muhtara atgriešanās
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
8.05 Lolita 9.05 Rīts 
10.20 Mežsargs
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Izmeklētāju super-
komanda
18.00 Runājam un rādām
19.40 Vairums
20.55, 0.35 Krasta apsardze
22.50 Šefs
1.30 Balzaka vecums, vai Visi 
vīrieši ir...
3.30 Zirnekļtīkls

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15, 3.50 Tiešais ēteris
21.35 Mf. Kodes tango
23.40 Jaunais vilnis-2015
2.00 Dima Gorina karjera
5.00 Smieklu istaba
5.20 Mf. Māte un pamāte

PBK
6.00, 1.20 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00 
Ziņas 6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.55 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums

18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.30 Izmailova parks
0.35 Vakars ar I.Urgantu
1.50 1inCity
2.20 Mf. Zobārsta piedzīvojumi
5.35 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.35 Zaldāti
7.30, 12.35 Multfilmas
7.54, 0.54 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Sensāciju mednieki
10.00 Top-shop 
10.15, 14.05 Dokumentālais 
projekts
13.10 Skopums 17.30 Kādi ļaudis
18.35 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.55 Skatīties visiem!!
0.05 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
20.55 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.05 Mācīties dzīvot ar dokto-
ru Saikovu
14.35 Laiks parādīs
16.20 Mf. Tu - man, es - tev
18.00 Ziņas 
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks 21.00 Koncerts 
23.50 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.05 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Viktorija
17.45 Speciālā reportāža
18.00 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mēs - baltkrievi!
22.40, 1.20 Radu būšana
1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00 TV barometrs
9.05 Ērglis un cipars
9.55 Ekstrasensi-detektīvi
10.50 Saprast un neitralizēt
11.25 Kapeika kapeikā
12.00, 17.40 Bafija pret vam-
pīriem
12.55 Kauli
13.50 Nepiedzimsti skaista
15.45 Ērglis un cipars 
16.50, 0.20 PIN kods
18.40 Mf. Jaunais Zirnekļcilvēks
21.00 Cilvēka ķermenis
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
1.05 Reportieris

PIEKTDIENA, 9. oktobris
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

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

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas, ka zas,  zir gus. La bas ce-
nas. Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Likumdošanas aktualitātes

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. Tālr. 20207132.

Pārdod malku (3 metri).
Tālr. 29528162.

Personas uzvārds, vārds Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums Vecums

Adamjonoks Igors 08.02.1969 17.09.2015 46

Bukovska Jekaterina 23.12.1923 21.09.2015 91

Egle Broņislava 22.04.1927 04.09.2015 88

Eižverti ņa Valentī na 18.01.1927 01.09.2015 88

Ekša Stanislava 08.04.1931 22.09.2015 84

Kozinda Marija 23.01.1921 18.09.2015 94

Kučika Marija 15.07.1925 24.09.2015 90

Lakotko Viktors 24.03.1950 22.09.2015 65

Leikums Alberts 24.12.1934 16.09.2015 80

Ļahovska Aleft ina 09.01.1948 16.09.2015 67

Niti šs Viktors 07.01.1947 01.09.2015 68

Prozorovskis Fadejs 19.08.1940 11.09.2015 75

Rutka Ilza 08.01.1967 01.09.2015 48

Turonoka Ņina 16.10.1963 14.09.2015 51

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, ka 
septembrī mūžībā aizgājuši 14 cilvēki

Laika periodā no 25.09.2015. 
līdz 02.10.15. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 52 notikumi. 
Būtiskākie:
• 29. septembrī Krāslavā, Lielā 

ielā, daudzdzīvokļu mājā uz-
lauztas bēniņu durvis un no tur 
esošās glabātavas nozagtas 
dažādas mantas un konservē-
jumi, kas pieder mājas iedzīvo-
tājai. Izmeklēšanas gaitā man-
tas atrastas.

• 30. septembrī Krāslavā, Amat-
nieku ielā, tika iekļūts saim-
niecības ēkā, no kurienes no-
zagtas 6 vistas, izmeklēšanas 
gaitā noskaidrota aizdomās 
turamā persona, Krāslavas ie-
dzīvotājs, vistas atrastas.

• 1. oktobrī saņemts iesniegums 
no Dagdas novada iedzīvotā-
jas, sakarā ar to, ka, izmantojot 
viņas uzticību, persona N. no-
formēja SMS kredītu 500 Euro 
apmērā uz iesniedzējas vārda, 
uzsākts kriminālprocess. Šajā 
sakarā gribam atgādināt ie-
dzīvotājiem, neuzticēt savus 
personas datus, kredītkartes, 
kodu kartes citām personām.

• 2. oktobrī noziedzīga nodarīju-
ma izdarīšanas laikā aizturēts 
Krāslavas novada iedzīvo-
tājs, kurš ceļa posmā Krāsla-
va - Dagda un no pašvaldības 
ceļa ņēma nost uzstādītās ceļa 
zīmes, uzsākts kriminālpro-
cess.

Krimināls, notikumi

PĒRK

IEPĒRK

Piektdien, 9. 
oktobrī PĒDĒJO 
REIZI ŠOSEZON 
pārdošanā būs 

jaunas vistas, gaiļi un dējēj-
vistas. Pēc pasūtījuma - pī-
les, pīļtēviņi, paipalas.

Tālr. 29142247, šoferis - 
29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.10, Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, Andzeļi - 
8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda 
- 9.20, Konstantinova - 9.45, 
Auleja - 10.05, Kombuļi 
- 10.20, Grāveri - 10.35, 
Šķeltova - 10.50, Izvalta 
- 11.05, Borovka - 11.20, 
Krāslava (Ostas iela) - 11.35, 
Skaista - 12.15, st. Skaista 
- 12.30, Kalnieši - 12.40, 
Piedruja - 12.50, Lupandi - 
13.00, Indra - 13.10, Skuki 
- 13.25, Robežnieki - 13.35, 
Asūne - 13.45, Kromanišķi 
- 13.55, Svariņi - 14.05, 
Porečje - 14.15, Šķaune - 
14.30, Muižnieki - 14.40, 
Egļeva - 14.50, Ezernieki - 
15.00.

SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26260786.

Reklāma un sludinājumi

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādāša-
nas pakalpojumi. Mežizstrādes 
pakalpojumi, meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. Pārdodam 
malku (3 m). T. 26677812.

 Izsakām līdzjūtību Pāvela 
Sardiko ģimenei un piederī-
gajiem sakarā ar viņa traģis-
ko bojāeju. 
Mednieku kolektīvs “Gusena”

 SIA “AIBI” 
aicina darbā autoat-
slēdznieku, kautuves 

darbiniekus. 
Ir dzīvesvieta. 
Tālr. 29478728

Būvniecības materiālu veikalā 
vajadzīgs pārdevējs - 

kasieris. 
CV  - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504 

garāžu Pļavu ielā. 7. bloks, Nr. 
17, bez bedres. Tālr. 28888456;
“VW Passat Variant” - 1.8 mono, 
1994. Tālr. 26095735;
piekaramo kultivatoru (4 m, ecē-
šas). Tālr. 26452782;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
govi (LB). Tālr. 22418421;
govis. Tālr. 29844784;
2 govis pēc izvēles. Tālr. 
27743168, 26238438;
ziemas ķiplokus (Latvija). Tālr. 
25567471;
pārtikas kartupeļus “Vineta”, 
“Bellarossa”, “Asanta”, lopbarī-
bas kartupeļus. Graudus, miltus. 
Tālr. 29485284;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 26163279;
pārtikas, sēklas un lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
pārtikas kartupeļus “Frislander”, 
“Bellarossa” ar piegādi. Tālr. 
26192901;
kartupeļus “Vineta” un kāpostus. 
Tālr. 26727909; 
sienu ruļļos. Kartupeļus. Tālr. 
28325156, 28611956;
auzas, kviešus, kartupeļus, tru-
šus. Tālr. 28797057;
miltus, graudus, kartupeļus un sau-
su malku. Piegāde. T. 29134527;
dēļus, brusas, malku, nomaļus. 
Tālr. 28139156, 25205443.

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;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688;
mežus īpašumā visā Latvijā. 
Kārtojam dokumentus. Samaksa 
pie notāra. Augstas cenas. Tālr. 
29131196;
zemi ar mežu un cirsmas. Tālr. 
27876697.

Sieviete (43 g., bez kaitīgiem ie-
radumiem) meklē jebkādu darbu. 
Tālr. 25920246.
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
ATDOSIM labās rokās āzi (mie-
rīgs, bez ragiem, 2 gadi). Tālr. 
25528030.

Virszemes televīzija - deko-
deru uzstādīšana; satelīttele-
vīzija - uzstādīšana, remonts. 

T ālr. 26344829

Turpinot pilnveidot CSDD 
e-pakalpojumu (https://e.csdd.lv) 
klāstu, izveidots un digitālajā vidē 
pieejams jauns pakalpojums – ie-
spēja elektroniski pieteikties pārkā-
pumu uzskaites punktu dzēšanas 
kursiem. 

Proti, tie autovadītāji, kuri sa-
ņēmuši paziņojumus par kursu ap-
meklēšanu pārkāpumu uzskaites 
punktu dzēšanai, vai tie, kuriem 
ir 4 līdz 7 punkti un kas brīvprātī-
gi vēlas dzēst 2 punktus, CSDD 
e-pakalpojumos var elektroniski 
pieteikties šiem kursiem (kursu 
teorētiskajai daļai par ceļu satik-
smes drošību). Šis pakalpojums 
atrodams CSDD e-pakalpojumu 
sadaļā „Pieteikšanās kursiem” 
(kreisajā pusē, apakšā). Tāpat kur-
siem joprojām ir iespēja pieteikties 
pa tālruni. 

Reģistrējoties kursu apmeklē-
jumam, jāizvēlas mācību apmeklē-

šanas datums un 30 minūšu laikā 
no pieteikuma reģistrācijas brīža 
turpat e-pakalpojumos jāveic ap-
maksa. Ja tas netiek izdarīts, pie-
teikums automātiski tiek anulēts 
(un nepieciešamības gadījumā 
pieteikšanos iespējams sākt no 
jauna). Abu nodarbību apmeklēju-
mam var reģistrēties gan uzreiz, 
gan atsevišķi, bet apmaksa jāveic 
uzreiz par visu pakalpojumu (36,81 
eiro). 

Savukārt CSDD e-pakalpoju-
mu sadaļā „CSN pārkāpumi” bez 
maksas iespējams uzzināt infor-
māciju par šoferim piemērotajiem 
pārkāpumu uzskaites punktiem un 
sodiem. 

CSDD e-pakalpojumi fi ziskām 
un juridiskām personām nodrošina 
mūsdienīgus, ātrus un drošus pa-
kalpojumus. Piemēram, bez mak-
sas uzzināt informāciju par sevi kā 
autovadītāju (vadītāja apliecības, 

medicīniskās uzziņas termiņi; pār-
kāpumu uzskaites punkti; sodi); 
pieteikties un bez maksas saņemt 
atgādinājumus par savu trans-
portlīdzekļu tehniskās apskates 
un OCTA polises termiņiem; veikt 
maksājumus par tehnisko apskati; 
pārvaldīt uzņēmumu autoparkus. 

Populārākie CSDD e-pakalpo-
jumi: vienas dienas braukšanas at-
ļaujas saņemšana; maksājumi par 
tehnisko apskati; informācija par 
transportlīdzekļu tehniskās apska-
tes un nobraukumiem (odometri); 
pieteikšanās vadītāja eksāmeniem; 
velosipēdu reģistrācija u.c.

CSDD e-pakalpojumi izveidoti 
2009.gadā, pirms diviem gadiem 
uz to bāzes izveidota CSDD mobi-
lā aplikācija. Aktīvo CSDD e-pakal-
pojumu lietotāju skaits pārsniedz 
400 tūkstošus personu, tajā skaitā 
ir ap 15 tūkstoši juridisko personu 
(uzņēmumu).

Jauns CSDD e-pakalpojums – 
pieteikšanās punktu dzēšanas kursiem

•  Rudens sezonas ATLAIDES gra-
nīta un cementa - smelknes 
pieminekļiem, kapapmalēm, 
plāksnēm, nožogojumiem.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 

25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 

28686822.

SI A “TEK” 
no Pre iļiem pie dā vā 16. ok-
tobrī Dagdā, 9. un 23. oktobrī 
Krāslavas tirgū no plkst. 8.00 
līdz 13.00 vil nas un pus vil nas 
dzi ju, aus tos iz strā dā ju mus, kā 
arī vil nas ap mai ņu pret dzi ju 
un aus tiem iz strā dā ju miem. T. 
29505937.

IEPĒRK DZĒRVENES un 
GAILENES

Katru dienu - Krāslavā, biju-
šajā mežniecībā “Baltiņi” - no 
12.00 līdz 18.00

Pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās: Dagdā - 10.00, 
Andrupenē - 10.30, Priežmalē 
- 11.00, Aglonā - 12.00, Grāve-
ros - 13.00, Kalniešos - 14.30, 
Kaplavā - 16.00, Tartakā - 
19.00, Borovkā - 19.30.

Augstas cenas!
Tālr. 25286017

 2015.gada 10.oktobrī 
plk.12.00

Krāslavas novada Robežnie-
ku pagasta s.Kazinova
uz pastāvīgā skrejceļa

Notiks kārtējās rikšotāju 
sacensības

 “Krāslavas novada 
kauss - 2015”

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

LAIKA ZIŅAS
07.10. 8.10 9.10

 +1...+7  0 ...+6 - 1... + 5

Z     3 m/s Z    2 m/s ZR   4 m/s

22 gadus kopā ar Jums! 

AIZDEVUMI    
“Dzēšam nulles!”

 No 1. līdz 9. oktobrim kre-
dīts 1000 EUR uz gadu - mē-
nesī maksā 100. 

Aizņemoties 300 EUR- mak-
sā 30! (GPL 56%). 
Vēl dažādi varianti - izvēlies savu! 
Krāslavā, Brīvības  ielā 24.  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 - 

piektdienās no 10:30-12:30
Tālr. 65622735, 28229290.
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