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

Mīļi sveicam jubilejā 
Janīnu Karveli!
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•	 Naktī uz svēt-
dienu pagaidām nenoskaid-

roti vandaļi pilnībā nopostījuši 
Rīgas centrā, netālu no Minis-
tru kabineta ēkas, izvietotās 
izstādes “Maidana cilvēki” eks-
pozīciju. Par notikušo Valsts 
policijā (VP) sākts kriminālpro-
cess, kā arī tiek meklēti acu-
liecinieki. VP preses pārstāvis 
Toms Sadovskis atzina, ka 
ekspozīcijas nopostīšanu van-
daļiem atvieglojis izstādes or-
ganizatoru pieļauts pārkāpums 
- tie nav nodrošinājuši objekta 
apsardzi, lai gan policijai pazi-
ņojuši, ka ekspozīcija tiek ap-
sargāta.

•	 Nesen atklātajā vērienīgajā 
bērnu pornogrāfijas vācēja 
lietā būtiski palielinājies cie-
tušo skaits un kopumā tagad 
par cietušo atzīta 61 persona. 
Agrāk nesodītais 1983. gadā 
dzimušais vīrietis tika aizturēts 
maija sākumā, taču policija 
par šo faktu publiski paziņoja 
1. septembrī un toreiz atklāja, 
ka par cietušajiem bija atzītas 
39 personas. Aptuveni mēneša 
laikā cietušo skaits ir audzis 

par 22 cilvēkiem. Starp cietu-
šajiem ir pilngadīgi un nepiln-
gadīgi jaunieši.

•	 Pēdējos gados sabiedrībā vē-
rojama tendence nevakcinēt 
bērnus, pamatojoties uz da-
žādām aizdomām par vakcīnu 
nelabvēlīgo ietekmi uz vese-
lību. Tomēr ārsti aicina domāt 
par savām atvasēm un laikus 
nodrošināties pret dažādām 
saslimšanām. Mediķus satrauc 
tas, ka, atsakoties vakcinēt sa-
vas atvases, vecāki pakļauj ris-
kam ne tikai savus, bet arī citu 
bērnus. Pašlaik par valsts nau-
du bērni tiek vakcinēti pret 13 
slimībām. Tomēr, neraugoties 
uz to, kopš 2000. gada Latvi-
ja ir zaudējusi 35 bērnus, kas 
miruši no infekcijām, kuras var 
kontrolēt ar vakcīnām.

•	 Pēdējo gadu laikā mazumtirdz-
niecības nozarē nav novēro-
ti būtiski uzlabojumi zādzību 
problēmas risināšanai, jo zā-
dzību skaits turpina pieaugt ik 
gadu. Savukārt zagļu iecienī-
tākie veikali atrodas Rīgā un 
Latgalē. Zagļi pārsvarā zog 
mazus un vērtīgus priekšme-

tus, piemēram, kosmētiku, ka-
fiju, saldumus, alkoholu. Taču, 
kā liecina “Maxima” pieejamā 
informācija, preces veikalā itin 
bieži tiekot zagtas ar mērķi tās 
realizēt tālāk. Pēdējo gadu lai-
kā novērota tendence, ka maz-
liet samazinās summa, kuras 
vērtībā produkti tiek nozagti.

Ir katram ziedam sava rasas pērle, 
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz. 
Kā gribētos to satvert saules starā 
Un dāvināt to tev no visas sirds!

Sveicam 80 gadu jubilejā savu 
mīļo vecmāmiņu 
Janīnu Karveli!

Mazbērni un mazmazbērni

Šodien numurā

Latvijā

16. oktobrī aicinām Jūs uz
Lielo rudens gadatirgu Dagdā! 

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291. 

Dubultuzvaru ieguva jaunā rikšotāja Evelīna Koleda. Vairāk informācijas lasiet nākamajā numurā. 

Zirgu sporta pasākums Robežniekos

Alekseja GONČAROVA foto

Laikā, kad kļūst tumšāks un 
biežāk līst, ceļu satiksmes dalīb-
niekiem jākļūst īpaši uzmanīgiem 
un rūpīgi jādomā par savu un 
līdzcilvēku drošību uz ceļa. Gājē-
jiem un velosipēdistiem jāparūpē-
jas par savu redzamību uz ceļa, 
lietojot apģērbu ar gaismu atsta-
rojošiem elementiem. Būtiski at-
cerēties, ka arī apdzīvotās vietās 
un pilsētās, kur ir slikti apgaismoti 
ceļu posmi, atstarotāji ievērojami 
palīdz autovadītājiem gājēju lai-
kus pamanīt. Tomēr aicinām arī 
gājējus pirms ielas šķērsošanas 
pārliecināties vai autovadītājs jūs 

ir pamanījis.
Savukārt autovadītājus ai-

cinām izvēlēties rudens laika 
apstākļiem atbilstošu braukša-
nas manieri, lai nepietiekamas 
redzamības apstākļos un slide-
nas brauktuves gadījumā laikus 
varētu nobremzēt. Tāpat būtiski 
ievērot drošu distanci, lai nepare-
dzētas bremzēšanas vai akvapla-
nēšanas gadījumā neapdraudētu 
pārējos satiksmes dalībniekus.

Tuvojoties lietainākam lai-
kam, svarīgi, lai autovadītāji ar 
īpašu rūpību pārbauda sava 
transportlīdzekļa tehnisko stā-

vokli - īpaši riepu nodilumu, ap-
gaismes ierīces un logu tīrītājus.

Pagājušajā rudenī laikā no 
1. septembra līdz 30. novem-
brim ceļu satiksmes negadīju-
mos dzīvību zaudēja 20 gājēji, šī 
gada septembrī tie ir jau septiņi 
gājēji. Kopš gada sākuma vairāk 
nekā pieci tūkstoši kājāmgājēju 
pārvietojušies bez atstarojošiem 
elementiem, kas nozīmē, ka 
diennakts tumšajā laikā viņi reāli 
pakļāvuši sevi riskam, jo autova-
dītājam “tumšo gājēju” savlaicīgi 
pamanīt ir ļoti grūti.

Valsts Policija atgādinaEsi gatavs rudens tumsai!

Rudens atlaides!
Speciāls piedāvājums aku-

mulatoriem, polikarbonāta sil-
tumnīcām, ķieģeļiem, čuguna 
priekšmetiem, kā arī būvniecī-
bas materiāliem.

Ar mums vienmēr lētāk!

Krāslava, Tirgus iela 15
Tālr. 65622036

Krāslavietēm pašām savs 
māmiņu klubs

2.lpp

Parlamentā - budžeta lasījumi
2.lpp

Tikšanās ar Krāslavas novada 
lauku uzņēmējiem

3.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas 
un daudz citas noderīgas un aktuālas informācijas.

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.lv, pie sava pastnieka,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā). 

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!
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Pasaulē
Teroristi pašnāvnieki 

uzbrūk NATO konvojam
Teroristi pašnāvnieki svētdien 

Afganistānas galvaspilsētā Kabulā 
sarīkoja uzbrukumu NATO spēku kon-
vojam. NATO spēku pārstāvis Kabulā 
apstiprināja, ka pret konvoju ir noticis 
uzbrukums, bet ziņu par cietušajiem 
šobrīd nav. Atbildību par uzbruku-
mu ir uzņēmies islāmistu grupējums 
“Taleban”. Vašingtona un Kabula pērn 
septembrī noslēdza drošības vieno-
šanos, kas ļāva palikt Afganistānā ap-
mēram 13 tūkstošiem ārvalstu karavī-
ru, tostarp 10 tūkstošiem no ASV, pēc 
NATO kaujas misijas beigām 2014. 
gada decembrī. Afganistānā palikušie 
ārvalstu karavīri neiesaistās ikdienas 
kaujās pret talibu kaujiniekiem, bet 
koncentrējas uz apmācības, atbalsta 
un pretterorisma operācijām.

Cik Krievijas karavīru
 ir Donbasā

Donbasā pašpasludināto “Do-
ņeckas tautas republika” un “Luhan-
skas tautas republika” bāzēs atrodas 
no sešiem līdz deviņiem tūkstošiem 
Krievijas karavīru, sestdien paziņoja 
Ukrainas Drošības dienesta (UDD) 
priekšnieks Vasils Hricaks. Pēc viņa 
teiktā, krievu karavīri Donbasā atro-
das “uz pastāvīgas bāzes”. Vēl aptu-
veni 50 000 Krievijas karavīru atro-
das pie Ukrainas robežas, piebilda 
Hricaks. Viņš arī pavēstīja, ka līdz šai 
dienai dokumentēta 56 krievu līdzda-
lība konfliktā Donbasā. Tāpat Hricaks 
paziņoja, ka šobrīd kaujinieku gūstā 
atrodas 153 cilvēki, no kuriem 62 ir 
civiliedzīvotāji, bet vēl 801 cilvēks ir 
pazudis bez vēsts.

Valsts galvenā finanšu do-
kumenta projekts ir pieņemts iz-
skatīšanai parlamentā. Priekšā 
ir apspriešanas mēnesis un trīs 
balsošanas posmi.

Kā jau rakstīja “Ezerzeme”, 
valsts galvenais finanšu plāns 
2016. gadā varētu uzstādīt bēdī-
gu rekordu nodokļu skaita palieli-
nāšanā un jaunu nodevu ievieša-
nā. Jau gada vidū kļuva skaidrs, 
ka prognoze par valsts budžeta 
ienākumiem nav diez cik ieprieci-
noša, jo nodokļus iekasē mazāk 
nekā ieplānots. Šādā gadījumā ir 
divi risinājuma varianti – palielināt 
budžeta deficītu vai paaugstināt 
nodokļu likmes. Galvenos bu-
džeta rādītājus pēc vairāku lielu 
starptautisku aizdevumu saņem-
šanas,Valdim Dombrovskim esot 
ministru prezidenta amatā, Lat-
vijai diktē Brisele un Starptautis-
kais valūtas fonds. Tāpēc, lai sa-
vilktu galus kopā un nepārsniegtu 
definētos “no augšas” budžeta 
deficīta rādītājus, neatlika nekas 
cits, kā palielināt esošos nodok-
ļus un ieviest jaunus.

Budžeta projekta svarīgākie 
skaitļi: iekšzemes kopprodukta 
(IKP) pieaugums – 3%, inflācija – 
2%, budžeta deficīts – 1% no IKP.

Tiks palielināts akcīzes no-
doklis benzīnam, dīzeļdegvie-
lai un autogāzei, alkoholam, arī 
alum. Akcīzes preču sarakstā 
tiks iekļautas elektroniskās ciga-
retes. Tiks atcelti PVN maksāša-
nas atvieglojumi dzīvojamo māju 
apsaimniekošanai un izklaides 

pasākumiem – teātra un cirka iz-
rādēm, koncertiem u.tml. Valsts 
īpašumā esošie teātri un muzeji 
tagad strādās budžeta labā – 
tiem uzliks par pienākumu pār-
skaitīt valstij 90% no peļņas.

Šis nodokļu plāns jau izpel-
nījies asu kritiku no arodbiedrību 
un sabiedrisko organizāciju pu-
ses. Uzņēmēji savukārt ir sašutu-
ši par jauno nodokli – tā dēvēto 
solidaritātes nodokli. Ar to tiks 
apliktas fiziskas personas, kuras 
saņem vairāk par 4 tūkstošiem 
eiro mēnesī. No tām tiek plānots 
iekasēt sociālo nodokli 34,09% 
apmērā, taču nevis kā sociālās 
iemaksas, bet kā nodokli valsts 
budžetā. Uzņēmēji jau apsolīja 
apstrīdēt jauno nodokļu likumdo-
šanas normu Satversmes tiesā 
kā nevienlīdzības piemēru. Nav 
izslēgts, ka jauno nodokli “no-
slīcinās” debašu gaitā. Saeimas 
Budžeta komisijas priekšsēdētājs 
Kārlis Šadurskis (“Vienotība”) jau 
paziņoja masu medijiem, ka no-
doklis var tikt pielīdzināts ekspe-
rimentam un atcelts pēc gada. 
“Bagātnieku nodokļa” vietā varē-
tu tikt ieviesta progresīvā nodokļu 
sistēma, t.i., pēc principa “vairāk 
saņem, vairāk dod”. Nākošgad 
tiks ieviesti arī  dažāda lieluma ar 
nodokli neapliekamie minimumi 
(pašlaik šis minimums ir 75 eiro). 
To atcels algām, kas lielākas par 
1500 eiro, bet algām līdz 500 eiro 
– palielinās.

“Budžeta mēnesis” parla-
mentā sācies ar skaļu skandālu 

ministrijā. Kā tika noskaidrots, 
Veselības ministrija gatavo savu 
“reformu plānu”. Veselības minis-
tra Gunta Belēviča izklāstā tas 
izskatās šādi: pacientiem, kas ār-
stējas privātās veselības aprūpes 
iestādēs par savu naudu, jāmak-
sā arī par visiem izmeklējumiem, 
kas viņiem nepieciešami. Kā pie-
mērs tika aplūkota situācija, kad 
pacients gatavojas operācijai pri-
vātklīnikā, taču analīzes, kardio-
grammu u.c. iziet bez maksas ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu. Šādi 
ministrija vēlas “nodalīt” privātos 
un valsts pacientus, lai pēdējiem 
saglabātu kvotas, kas (kā vairāk-
kārt rakstījuši masu mediji) dažās 
ārstniecības iestādēs beidzās jau 
rudenī. Pēc Belēviča teiktā, tas 
palīdzēs cīnīties pret, viņaprāt, 
neapzinīgiem ģimenes ārstiem, 

kas „palīdz” iztērēt šīs kvotas, 
izrakstot nosūtījumus izmeklēju-
miem un kompensējamos medi-
kamentus.

Budžeta projektā medicīna 
tomēr izcelta kā viena no priori-
tātēm līdzās izglītībai un drošībai. 
Dokumentā esošā informācija 
liecina, ka nākamajā gadā medi-
cīnisko pakalpojumu nodrošinā-
šanai tiek plānots iztērēt nepilnus 
655 miljonus eiro – apmēram par 
15 miljoniem vairāk nekā šogad. 
Kopumā Veselības ministrijas bu-
džets nākošgad būs 760 miljoni 
eiro, kas ir par 8,5 miljoniem eiro 
vairāk nekā šogad. Vairāk nekā 
500 miljoni eiro tiks iztērēti ārstē-
šanai, gandrīz 125 miljoni eiro 
– kompensējamo medikamentu 
apmaksai.

Darja ŽDANOVA

Parlamentā – budžeta lasījumi

Alekseja GONČAROVA foto

Bilde par piemiņu

Atvasara, atkal rudens....

15. oktobrī no plkst. 17:00 
līdz 19:00 jaunizveidotā domu-
biedru grupa “Krāslavas māmiņu 
klubs” piedāvā iespēju piedalīties 
seminārā “Viss par un ap slin-
giem”, kuru vadīs Dana Lahtio-
nova. Tikšanās notiks draudzīgā 
atmosfērā ar tēju un našķiem Ģi-
menes atbalsta centra “Atvērtība” 
telpās (“Mūsmāju” ēkā, Krāslavā, 
Pils ielā 5). 

Dana: “Es izvēlējos bērna 
nēsāšanu slingā, jo tas bija ērti 
un šķita tik dabiski. Slinga izman-
tošana atvieglo ikdienas dzīvi ar 
mazuli un atbrīvo mammas ro-
kas. Esmu izmantojusi gan slingu 
ar riņķiem, gan slingu šalli. Savus 
trīs bērnus esmu nēsājusi slingā, 
un vēlos ar jums dalīties savā 
pieredzē, kā arī parādīt kā var iz-
mantot slingu.”

“Krāslavas māmiņu klubs” ir 

bezpeļņas domubiedru grupa, iz-
veidota www.facebook.com, kas 
vēlas pulcēt vienuviet Krāslavas 
un pilsētas novada grūtnieces un 
jaunās māmiņas. Grupa piedāvā 
iespēju piedalīties diskusijās un 
kontaktēties savā starpā (online), 
tādējādi paplašinot paziņu loku, 
kā arī apmeklēt tematiskos tējas 
vakarus jeb seminārus par grūt-
niecēm un jaunajām māmiņām 
interesējošiem tematiem.

Ziedojums “Krāslavas Māmi-
ņu kluba” atbalstam par semināru 
“Viss par un ap slingiem” - 3 euro.

Domubiedru grupa piedāvā 
iespēju pašām dalībniecēm vei-
dot Pērk / Pārdod / Maina sada-
ļu, uzdot diskusiju jautājumus, kā 
arī iegūt papildus informāciju par 
dūlām, dzemdībām, zīdaiņu ba-
rošanu, bērnu pasākumiem u.t.t. 
Meklējiet mūs www.facebook.

com – Krāslavas māmiņu klubs. 
Domubiedru grupa 

“Krāslavas māmiņu klubs”
Foto no manislingi.lv

Krāslavietēm pašām savs māmiņu klubs

Mēs katrs kādu no pasaules va-
lodām varam saukt par savējo, par 
dzimto valodu. Kādam tā ir latviešu, 
citam krievu, angļu, spāņu, zviedru 
utt. Līdz ar dzimtās valodas lietojumu, 
mēs apgūstam arī kādu citu valodu. 
Nereti pat to neapzinoties, bet visbie-
žāk -  mērķtiecīgi strādājot. Apgūstot 
kādu svešvalodu, cilvēkam paveras 
jaunas iespējas ne tikai komunikāci-
jā ar citiem cilvēkiem, bet rodas arī 
jaunas darba iespējas. kādas tad ir ar 
svešvalodām visciešāk saistītās pro-
fesijas? Tie ir, piemēram, tulki. Tieši 
šiem cilvēkiem šī gada Eiropas valodu 
dienu ietvaros vislielāko uzmanību 
pievērsa Krās- lavas novada centrālās 
bibliotēkas darbinieki. Bibliotēkas vis-
lielākā vērtība ir grāmatas. Liela daļa 
no tām ir ārzemju literatūra, ko uz 
latviešu valodu ir tulkojuši daudzi jo 
daudzi tulki. Bibliotēkas kolektīvs no-
lēma rīkot konkursu. Dalībnieki tika 
aicināti lasīt Bērnu, jauniešu un ve-
cāku 2015. gada kolekcijas grāmatas 
un iesniegt bibliotēkā par izlasītajām 
grāmatām sagatavotus darbiņus, kā 
arī aicināja piedalīties konkursā, kurā 
bija jā-sniedz pareizās atbildes par 
tulkotās literatūras tulkiem. 

Šajā pasākumā piedalījās Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas filiāles au-
dzēkņi - Jūlija Pestereva, Edgars Tribiss, 
Edgars Pohomovs, Ruslans Žuravļevs, 
Valentīna Plutjakova, Deniss Solims 
un Oļģerts Dubra; “Varavīksnes” vi-

dusskolas skolēni - 6. c klase, Ilona 
Cimoško un 10. klases skolnieces Alīna 
Popa un Marta Linkune, abas meite-
nes uzrādīja vislabākās zināšanas un 
viņu iesniegtie darbi bija vismāksli-
nieciskākie. Robežnieku pamatskolu 
pārstāvēja Jolanta Drozdova, Arnis Ko-
leda, Jevģēnijs Smirnovs un Samanta 
Gromova. Audzēkņus dalībai Valodu 
dienā sagatavoja “Varavīksnes” vidus-
skolas skolotājas Valentīna Purpiša, 
Jeļena Kļimova un Robežnieku pamat-
skolas skolotāja Valentīna Dzalbe. 

Visas trīs skolotājas saņēma pa-
teicības rakstus par sekmīgu jaunās 
paaudzes iesaistīšanu pasākumā “Ei-
ropas valodu diena 2015”. Īpaši aktīva 
ir skolotāja Jeļena Kļimova, kura ne-
reti pati mudina bibliotēkas kolektīvu 
rīkot konkursus. 

7. oktobrī notikušo Eiropas va-
lodu dienas pasākumu papildināja 
Dzintras Bukevičas prezentācija par 
Eiropas kultūras mantojumu Latgalē. 
Visi pasākuma dalībnieki varēja pa-
pildināt zināšanas, klausoties Dzintras 
stāstījumā par J.Raiņa dzīves vietu 
Berķenelē, Kalkūnes muižu, Krāslavas 
katoļu baznīcu, Aglonas baziliku, Krās- 
lavas pili, Daugavpils cietoksni, Lūz-
navas muižas kungu māju. Zināšanu 
nekad nevar būt par daudz!

Bērnu, jauniešu un vecāku 2015. 
gada kolekcijas grāmatu klāsts ir visai 
plašs, tāpēc steidzot tās izlasīt arī jūs!

Inga PUDNIKA

Eiropas valodu diena
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Maestro  daiļrades piekritēji un viņa radīto melodiju izpildītāji - vo-
kālais ansamblis “Noktirne”, solisti Daniils Panteļejenko, Viktors 
Bernāns un orķestrante Laura Dzalbe. 

Alekseja GONČAROVA foto

Ceļā uz Raimonda Paula jubileju

Dzimis pilī un ... sētā

Objektīvā - smaids

Alekseja 
GONČAROVA 

foto

Iepriekšējā laikraksta numu-
rā lasītāji varēja iepazīties ar to, cik 
smagi klājās Aglonas novada domei, 
strādājot pie ētikas kodeksa un ēti-
kas komisijas nolikuma izveides. Šajā 
rakstā tiks atspoguļots, cik ētiski tika 
ievēlēta pati ētikas komisija un kā uz 
domes sēdē notiekošo reaģēja paši 
ētikas komisijas locekļi, kuri tika ie-
vēlēti citu pašvaldības darbinieku 
ētisko normu ievērošanas izvērtē-
šanai. 

Ja tas nebūtu raksts laikrakstā, 
bet kāda filma, pašlaik titros slīdētu 
uzraksts “Uzmanību, šajā video būs 
redzami nepatīkami kadri!” Ja tik 
“ētiski” tiek ievēlēta ētikas komisija, 
ignorējot paša nolikuma prasības, 
tad, ko lai saka par pārējo darbu paš-
valdībā?

Laikam būs grūti atrast pasaulē 
tādu tautu, kura, audzinot savu nā-
kamo paaudzi, deklarētu, ka darīt 
otram ļaunu ir labi. Lai arī starp pa-
saules tautām ir valodu un kultūras 
atšķirības, cilvēkiem, lai saprastu 
otra prieku, bēdas vai sāpi - svešva-
lodu prasmes nav vajadzīgas.  

Skatoties jebkuru videofilmu, 
uz mirkli izslēdzot skaņu, tik un tā 
ikviens spēs saprasts, kurš varonis ir 
labais un kurš ļaunais. Kāpēc skato-
ties filmas, mēs to spējam saprast, 
bet reālajā dzīvē nevēlamies un bai-
dāmies to darīt?

Par to, kā būt taisnīgam, ir 
daudz runāts Svētajos rakstos: “Mīli 
savu tuvāko, kā sevi pašu”; “Nedari 
otram to, ko pats nevēlies saņemt” 
utt. Taču dzīve rāda pretējo. 

Apzināties šo jēdzienu esamī-
bu ir par maz. Cilvēkam jāpiemīt ļoti 
lielai drosmei, ievērot šīs normas da-
žādās ikdienas situācijās. Šī greznība 
- drosme nostāties labā pusē, likuma 
pusē diemžēl netiek piešķirta kat-
ram. Daudz vieglāk ir tādā sabiedrī-
bā, kurā valda “pārejošs ļaunums” 
(šī jēdziena izpratne skaidrota ie-

priekšējā laikraksta numurā) ar vi-
siem barā “blēt”, nekā vienam vai 
dažiem “blēt” pret tiem, kuri rada 
vai pieļauj netaisnību. Droši vien ne 
velti ir sastopams teiciens “Lauvas 
staigā pa vienam, šakāļi baros”.

Piemēri rāda, ka šo mehānismu 
vada katras pašvaldības darba tirgus 
iespējas un nenoliedzami - pašu cil-
vēku drosmes trūkums pretoties ne-
taisnajam. Mehānisms darbojas pēc 
principa “ja tu neesi ar mums, tātad 
tu esi pret mums. Bet tie, kas ir pret 
mums - mūsu “barā” ir nevēlami.” 
Un šādi stāsti ir sastopami gandrīz 
katrā pašvaldībā, kurā valda “pārejo-
šais ļaunums”. 

Iepriekšējā rakstā tika stāstīts, 
ka 2014. gada septembrī Aglonas 
novada dome beidzot pieņēma ēti-
kas kodeksu un ētikas komisijas no-
likumu. Ar 2015. gada pašvaldības 
budžeta pieņemšanu komisijai vaja-
dzēja uzsākt savu darbu, taču komi-
sija darbu neuzsāka.

Neskatoties uz to, ka novada 
deputāts V. Krimans pēc 2015. gada 
pašvaldības budžeta apstiprināšanas 
vairākkārt novada vadībai atgādinā-
ja, ka netiek pildīti domes pieņemtie 
lēmumi, novada vadība kopā ar de-
putātu “drosmīgo vairākumu” visus 
aizrādījumus ignorēja.

Kas tad bremzēja ētikas komisi-
jas izveidi?

No malas skatoties, likās, ka pēc 
ētikas kodeksa un nolikuma apstipri-
nāšanas par šo domes lēmumu aiz-
mirsa gan lēmējvara, gan izpildvara. 
Ir ļoti “ētiski” ignorēt Latvijas valsts 
likumu, pašvaldības nolikuma pra-
sības, pašvaldības vadības atbildību 
likuma un tautas priekšā un pats gal-
venais - ignorēt pašas Aglonas nova-
da domes pieņemtos lēmumus. Paši 
lēmumus pieņem, paši ar vairākuma 
balsojumu tos ignorē?  

Turpinājums 4.lpp.

Cik ētiski un tiesiski tika ievēlēta Aglonas 
novada pašvaldības ētikas komisija?

Šī gada 9.oktobrī Krāslavas 
novada domē notika apspriede ar 
Krāslavas novada lauksaimnie-
kiem un citiem lauku uzņēmējiem 
par pašvaldības grants ceļu infra-
struktūras atjaunošanu novada 
lauku teritorijā. Uz tikšanos ar 
pašvaldību ieradās aptuveni div-
desmit vietējie novada uzņēmēji, 
kā arī pagastu pārvalžu vadītāji 
un lauku konsultanti, lai vienotos 
par pašvaldības lauku ceļiem, 
kurus Krāslavas novada dome ie-
kļaus prioritāri pārbūvei virzāmo 
ceļu sarakstā Lauku attīstības 
programmas pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos” ietvaros.

Tikšanās laikā tika sniegta 
vispārīga informācija par minēto 
jaunā plānošanas perioda prog-
rammu un tās nosacījumiem. Pa-

sākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” ietvaros ir iespēja saņemt 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) fi-
nansējumu pašvaldību pro-
jektu īstenošanai ar mērķi 
atbalstīt investīcijas pub-
liskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uz-
ņēmējdarbību un saglabātu 
apdzīvotību. Kopējais Krās- 
lavas novadam pieejamais 
ELFLA finansējums pasā-
kuma ietvaros līdz 2020.
gadam ir 2,43 miljoni eiro; 
kopējais budžets ar domes 
10% līdzfinansējumu – 2,7 miljoni 
eiro. Ir plānots daļu (600 tūksto-
šus eiro) no šī finansējuma vir-
zīt stratēģiskam novada līmeņa 

ceļa posmam Ūdrīšu pagastā. 
Finansējuma sadalījums pagastu 
ietvaros ir apstiprināts Krāslavas 
novada domes 24.septembra 
sēdē, ņemot vērā grantēto ceļu 
garumu, lopu skaitu un lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes pla-
tību, tomēr finansējums robežās 
no 100 līdz 300 tūkstošiem eiro ir 
plānots katrā pagastā. Pagasts, 
kas ir novada līderis visu trīs rādī-
tāju ziņā, ir Robežnieku pagasts. 

Apspriedes laikā tika pre-
zentēti konkrēti lauku ceļu pos-
mi katrā pagastā, kuriem varētu 
tikt piešķirts ELFLA finansējums 
pēc noteiktajiem ceļu atlases 
kritērijiem. Klātesošie izteica vie-

dokļus par prioritārajiem ceļiem 
uzņēmējdarbības attīstībai, ceļu 
stāvokli, nepieciešamību ierīkot 
nobrauktuves un caurtekas, dis-
kutēja par piedāvātajām alternatī-
vām. Uzņēmēji, kuri nepiedalījās 
apspriedē, pamatotus priekšliku-
mus var iesniegt domes Attīstības 
nodaļā līdz šī gada 15.oktobrim.

Ir paredzams, ka ceļu sa-
raksts ar konkrētiem ceļu pos-
miem tiks precizēts un apstipri-
nāts tuvākajā domes sēdē, lai 
varētu gatavot nepieciešamos 
dokumentus projektu iesniegša-
nai un daļu no ceļu posmiem vir-
zīt pārbūvei jau nākošgad.

Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļa

Alekseja GONČAROVA foto

Notika tikšanās ar Krāslavas novada lauku uzņēmējiem
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Pirmās oktobra salnas apvaldīja 
kluso medību cienītāju mudīgumu. 
Sēņu sezona, kaut gan tās sākums 
bija aizkavējies un netika pārsnieg-
ti nekādi rekordi, galu galā noritēja 
veiksmīgi. Un visstūrgalvīgākajiem 
sēņotājiem izdevās dienas laikā sa-
lasīt ap pussimtu baraviku, taču me-
žam arī ir vajadzīga atelpa... 

Ar ko ir pievilcīga mūsu Krāsla-
va? Mežs ir blakus, upe - vēl tuvāk, 
nedaudz tālāk - ezeri. Tikai žēl, ka 
jau pazuduši aizmirstībā tie laiki, kad 
“gaišzilā druva” priecēja makšķer-
niekus visa gada garumā. Man pavei-
cās dzīvot tajā periodā, kad rītausmā 
vai saulrieta stundā varēja, izmanto-
jot primitīvāko bļitku, visai īsā laikā 
noķert piecas-sešas trofejas līdakas.  
Bet tagad... Daugavas posmā no 
Krāslavas līdz Kaplavai upe izjūt vien-
kārši neiedomājamu spiedienu no 
makšķernieku puses, jo jau vasaras 
vidū trolingisti un spiningotāji izķer 
tik daudz līdaku un samu, ka rudenī 
pat vienu trofejas eksemplāru var 
uzskatīt par lielu veiksmi. “Pateico-
ties” likumdevēju vienaldzībai, pat 
dabas parka “Daugavas loki” terito-
rija pārvērtusies par tik trokšņainu 
ūdens artēriju, ka par atpūtu klusu-
mā vairs var nesapņot. Un tūristi, 
kas ceļo pa upi, ir spiesti šūpoties 
viļņos, ko veido rūcošas motorlaivas. 
Neremdināmie trolingisti, kas negra-
sās ievērot nekādus ierobežojumus, 
bez sirdsapziņas pārmetumiem var 
kursēt pie pašiem pludiņiem, reizēm 

pat aizķerot ar saviem mānekļiem fī-
deristu makšķerēšanas rīkus. Pēdējo 
piecu-septiņu gadu laikā īpaši aiz-
sargājamajā dabas teritorijā gandrīz 
nav iespējams noķert lielu plaudi un 
sapalu, jo motoristu un klusās zvejas 
cienītāju konflikts sasniedza kulmi-
nāciju, kad sākās protesta akcija - 
parakstu vākšana.  

Taču dvēsele prasa, un zelta ru-
dens laikā mājās nenosēdināsi. Plā-
nojot pavadīt jauku dienu pie upes, 
es un mans draugs Aleksandrs jau 
sen nelietojam frāzi “aizbrauksim 
pamakšķerēt”. Tagad izplatītāki ir citi 
izteicieni - aizbrauksim pastrādāt, 
paēst pusdienas pie dabas krūts un 
pafotografēt. Zinot, kādu spiedienu 
izjūt saldūdens haizivis, mēs jau sen 
neķeram līdakas, kas sver mazāk nekā 
kilogramu, un, ja visas dienas laikā 
izdodas noķert kaut vienu trofejas 
eksemplāru, tad to uzskatām par ļoti 
lielu veiksmi. Pagājušajā trešdienā, 
nojaušot nulles rezultātu, es sapņoju 
par diviem faktoriem: pabūt klusu-
mā un fotografēt rudens ainavas un 
zosu kāšus, kas dodas uz dienvidiem. 

Izskatās, ka šogad ziema tik ātri ne-
iestāsies. Daugavu vēl nav pametuši 
pelēkie un baltie gārņi, bet dzērvju un 
zosu vietā varējām novērot milzīgus 
jūras kraukļu barus. Šiem putniem 
ļoti patīk ķert zivs, un tas ir vēl viens 
upju un ezeru produktivitātes līmeņa 
pazemināšanās cēlonis. 

Piecus-sešus kilometrus ga-
ras ūdens distances pārvarēšana ar 
airiem, kad puse maršruta ir pret 
straumi, tik tiešām ir ļoti aktīva at-
pūta, pat par vecumu var aizmirst. 
Īstu vīru cienīga nodarbe, un vēl 

trīssimt-četrsimt reizes iemest ūdenī 
spiningu. Grūts, bet patīkams darbs, 
un pastāvīgas brīnuma gaidas. Ikvie-
na makšķernieka arsenālā ir divi-trīs 
desmiti mākslīgo mānekļu - no mikrо 
līdz simts gramu lielas raudas izmē-
ram. Un katram ir savs veiksmīgā-
kais rīks. Pirms trim gadiem manam 
pāriniekam parādījās “viltīgi gudra” 

brīnumlieta, kuras dēļ es viņu pat 
apskaudu. Nopircis Ostrovā Krievijas 
firmas “Aqva” mānekli par 90 rub-
ļiem, Saša no sākuma to lamāja, bet 
pēc tam sāka to pārveidot. Un viņam 
tas izdevās tik veiksmīgi, ka septiņu 
centimetru lielā bļitka pārvērtās par 

īstu “krievu brīnumu”. Manā klāt-
būtnē viņš izvilka, pateicoties savam 
ekskluzīvajam makšķerēšanas rīkam, 
gan solīdu asari un divus kilogramus 
lielu sapalu, gan skaistas salates. 
Bet, ja runa ir par līdakām, tad vasa-
ras nogalē, dienas beigās viņš ar šo 

bļitku noķēra puspudu smagu līda-
ku. Lūk, arī šajā reizē, mainot bļitkas 
visas dienas garumā, mans draugs 
tomēr atgriezās pie sava “krievu brī-
numa”, kurš ar apbrīnojamu stabili-
tāti pārspēja mānekļus, kas maksā 
desmit reizes dārgāk. 

…No rīta mums neveicās. Mo-
toristi sabojāja garastāvokli, taču 
kapitulēt grūtību priekšā mēs ne-
esam pieraduši. Un pēc pusdienām 
pie dabas krūts pirmo cerību dāvāja 
“krievu brīnums”, kas palīdzēja no-
ķert pusotru kilogramu lielu līdaku. 
Panākumi vienmēr paceļ spārnos, 
un ar divkāršu neatlaidīgumu mēs 
sākām gan džigot, gan iemest mak-
šķeri ar mānekli dziļumā. Te nu bija: 
iestājās četras stundas ilga pauze. 
Saule jau sliecās uz vakarpusi, kad 
mēs atairējām pie mūsu veiksmī-
gās vietas, kur iepriekšējos gados 
mums ļoti bieži izdevās noķert pus-
kilogramu smagus asarus. Nomai-
not mānekļus pret ēdamo gumiju, 
mēs noskaņojāmies uz kuprīšu copi. 
Laika apstākļi bija atbilstoši, arī tro-
lingists, kas pārvietojās gar krastu, 
beidzot atstāja mierā upi. Klusums ir 
makšķernieku veiksmes svarīgākais 
priekšnoteikums. Jau vairākas reizes 

es iesaucos: vai tad tiešām tik jaukā 
vakarā upe neatalgos mūs par visiem 
mūsu labajiem darbiem? Un notika 
neticamais: sākumā mana ēsma ie-
kārdināja skaistu līdaku, bet izvilk-
šanas laikā izdevās noturēt to uz 
neliela, asariem paredzēta āķa. Pā-
rinieks veikli palīdzēja ar uztveramo 
tīkliņu, bet zobaine praktiski uzreiz 
atkabinājās no āķa. Īsta veiksme! 
Pāris līdaku ir mūsu parastā norma, 
taču, ieejot azartā, ir grūti apstāties. 
Liels asaris treknai zivju zupai - tas 
ir jau virsuzdevums, bet sapņot nav 
aizliegts. Kad no piekrastes meža jau 
krita gara ēna, mans draugs priecīgi 
iekliedzās: “Tīkliņu!..” Arī es rīkojos 
ātri un veikli, priecājoties par inte-
resantu sižetu avīzes rakstam. Kilo-
gramu smagi asari jau sen kļuvuši 
par retumu, taču brīnumi notiek. Lai 
dzīvo ēdamā gumija! 

Tik pārsteidzoši veiksmīgi no-
slēdzās rudens diena, kas no rīta 
nesolīja neko labu. Pāris līdaku svē-
ra četrus kilogramus! Līdz ar to man 
noteikti bija jānofotografē “krievu 
brīnums”, kas turpina pārspēt pat 
visdārgāko firmu makšķerēšanas rī-

kus, kas ir ražoti Japānā un ES. 
…Jau mijkrēslī atgriežoties pie 

piestātnes, mēs vienojāmies kādreiz 
atkārtot mūsu sarežģīto maršrutu. 
Zelta rudens visā savā krāšņumā vēl 
nav iestājies. Fotogrāfa vilinājums un 
spiningotāja azarts - divkārša laime! 

Aleksejs GONČAROVS 

Lūk, tāds ir „krievu brīnums”. 

Cilvēks un daba Brīnummāneklis jeb 
veiksme saulrieta stundā 

Visvērtīgākā trofeja, kas uzķērās uz mānekļa „Aqva”. 

Zobaino pārītis oktobrī. 

Kilogramu liels asaris. 

Turpinājums . Sākums 3.lpp.
Tā kā ētikas kodekss paredzēja 

iespēju izvērtēt arī novada vadību, tā 
vien šķita, ka kādam labpatīk, ka šāda 
komisija vispār netiek izveidota.

Kas par to liecina?
Aglonas novada domes mājasla-

pā sadaļā “Vakances” netika ievietots 
sludinājums par pieteikšanos šim 
amatam. 

Tikai šī gada maija vidū, pēc vai-
rākkārtējiem deputāta aizrādījumiem 
par lēmuma neizpildi, domes mājas-
lapā tika ievietots ļoti interesants pa-
ziņojums, ka biedrībām, pašvaldības 
darbiniekiem, novada uzņēmējiem 
lūgums pieteikt kandidātus ētikas 
komisijas locekļu amatam - kaut gan 
šāda prasība deputātu apstiprinātajā 
ētikas komisijas nolikumā nav atru-
nāta. 

Kurš šādu kārtību bija izdomājis 
nav saprotams, un vainīgo atrast nav 
iespējams.

Sludinājuma autoram ieteiktu 
pārdomāt situāciju: ja kāds no darbi-
niekiem, uzņēmējiem vai kāda biedrī-
ba bez jūsu ziņas pieteiktu jūs kā kan-
didātu šim amatam, deputāti novada 
domes sēdē par jums nobalsotu un 
urā - jūs esat komisijas loceklis – bez 
jūsu ziņas un piekrišanas, cik ētiski 
tas jums šķistu? 

Pēc pirmā domes sludinājuma 
publicēšanas netika saņemts neviens 
pretendenta pieteikums. Tāpēc uz 
kādu laiku šis jautājums atkal tika aiz-
mirsts. 

Nākamreiz brīvprātīgi pieteicās 
tikai viens pretendents - šī raksta au-
tore, pārējos piecus šim amatam iz-
virzīja novada domes izpilddirektore 
I.Poga, kura bija atbildīga par lēmu-
ma neizpildi un, kā sēdē atklājās, pati 
personīgi katru kandidātu uzrunāja. 
Nav jau grūti uzrunāt, ja ņem vērā, 
ka četri kandidāti ir pašvaldības dar-
binieki un ir pakļauti izpilddirektorei, 
bet viens no kandidātiem izīrē paš-
valdības telpas un uz sēdes laiku tam 
bija pietiekami lielas parādsaistības 
pret novada domi.    

Gatavojoties domes sēdei, de-
putāti nesaņēma informāciju par 
visiem iesniegtajiem pieteikumiem. 
Deputāti saņēma informāciju tikai 
par tiem kandidātiem, kurus izvirzīja 
un personiski uzrunāja izpilddirekto-
re. Par trešo kandidātu deputāti tika 
informēti mutvārdos sēdes laikā, ap-
spriežot cita rakstura problēmas. 

Uz deputāta I.Reščenko lūgumu, 
pirms balsojuma vēlreiz kopīgi pār-
skatīt ētikas nolikuma prasības, kur 
minēts, ka vienam komisijas loceklim 
jābūt no deputātu vidus, izpilddirekto-
re maldināja deputātus apgalvojot, ka 
nolikumā tiek minētas septiņas gru-
pas, no kurām izraugāmi pieci komisi-
jas pārstāvji. Sēdes laikā tika citēts no 
pieņemtā ētikas komisijas nolikuma, 
ka ir piecas grupas, no katras jāievēl pa 
vienam pārstāvim. Uz to “drosmīgais 
deputātu vairākums” klusēja. Droši 
vien tādā veidā paši sev izrādīja cieņu. 
Pus gadu atpakaļ paši deputāti pieņē-
ma šādu prasību, lai tā tiktu ievērota 
un tie paši deputāti pēc pusgada savas 
izvirzītās prasības ignorē. 

Tāpat sēdē tika izvirzīts juridiski 
nekorekti sastādīts lēmumprojekts, 
kurā netika minēts neviens kandidāta 
uzvārds. Kandidātu vietā bija ievilkta 
svītra, uz ko tika saņemts deputāta 
V.Krimana aizrādījums juristei I.Klin-
džānei un sēdes vadītājam O.Šatilo-
vam. Arī šis aizrādījums tika ignorēts. 

Sēdes laikā deputāti vēlējās 
uzdot jautājumus topošajiem ēti-
kas komisijas pārstāvjiem, tāpēc tos 
uzaicināja uz sēdi. Ieradās tikai trīs 
kandidāti no pieciem. Labs rādītājs 
šādas komisijas darba ētiskumam - 
neatnākt uz darba pārrunām, ko lū-
dza gan izpilddirektore, gan novada 

domes deputāti. 
Uz deputātu lūgumu, izskaid-

rot, kā tiek izprastas kodeksā minē-
tās normas, piemēram, “destruktīvs 
grupas veidojums”, kandidāti atbildes 
vietā sniedza klusus smieklus, smīnus 
un neizpratnes skatienus.

Tāpat uz deputāta V. Krimana 
jautājumu, vai, izvērtējot iesniegu-
mus, kuros tiks lūgts izvērtēt novada 
priekšsēdētāju, vietnieku un izpild-
direktori, kā pakļautībā ir šie dar-
binieki, tiks ņemts vērā taisnīguma 
princips vai arī ētikas komisija strādās 
pēc principa “visi, kas atbalsta esošo 
varu, rīkojas ētiski, kas domā citādi 
- rīkojas neētiski” – no kandidātiem 
atbildes vietā tika saņemti smiekli, 
smīni un klusums.

Sēdes noslēgumā atklājās, ka 
ētikas kodeksa 5.2.punkts nosaka, ka 
pēc ētikas kodeksa apstiprināšanas 
katrs darbinieks ar paraktu apliecina, 
ka ir iepazinies ar kodeksa prasībām. 
Deputāti sēdes laikā konstatēja, ka 
viņi nav iepazīstināti un neviens de-
putāts pusgada laikā pēc kodeksa 
pieņemšanas ar parakstu to nav ap-
liecinājis, kā to prasa pieņemtā kār-
tība. Noskaidrojās, ka to izdarījusi ir 
tikai Aglonas novada priekšsēdētāja 
Helēna Streiķe. 

Tā vien šķiet, ka “bara instinkta 
bailes” izstrādāja ļaunu joku, gala re-
zultātā projecējot to, no kā “drosmī-
gais vairākums” visvairāk baidījās.

Neskatoties uz šādiem “ētiska-
jiem” kurioziem, ētikas komisija tika 
ievēlēta. Cik tā tiesiska, ja tās ievēlē-
tais sastāvs neatbilsts ētikas noliku-
ma prasībām? 

Ētikas komisija tika ievēlēta šī 
gada 29. jūlijā. Līdz šim neviens lē-
mums netika pieņemts. Taču tiek 
gatavots iesniegums par deputātu 
ētisko normu ievērošanu, ignorējot 
ētikas nolikuma prasības, ievēlot 
ētikas komisiju. Kā arī iesniegums 
par ētikas komisijas locekļu rīcības 
ētiskumu, apzinoties, ka komisijas 
sastāvs neatbilst pieņemtā nolikuma 
prasībām. 

Pats kuriozākais šajā stāstā ir 
tas, ka ētikas komisijas viens no de-
finētajiem mērķiem ir veicināt ētikas 
normu ievērošanu Aglonas novada 
pašvaldībā. Kādā veidā komisijas lo-
cekļi, kuri klusi “ievēlējās”, ignorējot 
nolikuma prasības, veicināja ētikas 
normu ievērošanu Aglonas novada 
pašvaldībā?

Sēdes laikā šie komisijas locekļi 
jau skaidri demonstrēja savu lojalitā-
ti - nevis nolikuma prasībām, bet gan 
pastāvošajai varai, kuras pakļautībā ir 
šie darbinieki. Taču ne mazāk smiek-
līgi ir noraudzīties “drosmīgajos” de-
putātos, kuri paši pieņēma nolikuma 
prasības un paši tās ignorē. 

Par to, kādi lēmumi tiks pieņem-
ti Aglonas novada pašvaldības ētika 
komisijā pēc iesniegumu iesniegša-
nas un izskatīšanas, iepazīstināsim 
vēlāk, kad lēmumi tiks pieņemti, taču 
nākamajā laikraksta numurā lasiet 
kādus lēmumus jau izdevusi Dagdas 
novada ētikas komisija. 

Pārdomājot par pausto viedokli, 
aizdomājieties, cik raženi un efektīvi 
strādā pašvaldība, izmantojot nodok-
ļu maksātāju līdzekļus. Kodekss un 
nolikums top vesela gada laikā. Bet 
ikdienas darbībā to ignorē tie, kuri to 
radījuši. Kādu ētiskumu “pārejošais 
ļaunums” tiesīgs pieprasīt no citiem 
pašvaldības darbiniekiem? Kāds tad ir 
īstais iemesls ētikas komisijas izveidei? 
Vairot ētiskumu novadā? Vai “pārejo-
ša ļaunuma” varas stiprināšanai? 

Video apskatāms mājaslapā 
www.aglona.net, rakstā “29. jūli-
ja Aglonas novada domes sēde” 
vai šeit: www.youtube.com/wat-
ch?v=L8wx8NP3ugo.

Elizabete VIĻUMA

Cik ētiski un tiesiski tika ievēlēta Aglonas 
novada pašvaldības ētikas komisija?
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25. septembrī Krāslavas pa-
matskolā tika organizēta “Olimpis-
kā diena 2015”, kuras programmā 
tika iesaistīti visi 1.-9. klašu skolē-
ni, skolotāji, skolas administrācija 
un skolas darbinieki. Šogad Latvi-
jas Olimpiskā diena tika rīkota par 
godu Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas dibināšanai ar devīzi 
Latvijā “Nebrīnies. Piedalies!” un tā 
bija veltīta Olimpiskā sporta veida 
– basketbola popularizēšanai.

“Olimpiskās dienas 2015” 
atklāšanā ar apsveikuma uzrunu 
mūsu skolēnus pagodināja Krāsla-
vas izglītības un kultūras nodaļas 
vadītājas vietniece S. Petroviča, 
sporta skolas direktors V. Beina-
rovičs un Krāslavas pamatskolas 
direktore V. Konceviča. Svinīgā 
ceremonijā tika pacelts Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) ka-
rogs un atskaņota LOK himna. 

Skolas priekšā pacelt LOK karogu 
tika aicināti mūsu skolas labākie 
vieglatlēti, godalgoto vietu ieguvēji 
Latvijas čempionātos U 16 vecu-
ma grupā zēniem R. Seļanins un 
A. Šarkovičs.  

 Visi dalībnieki piedalījās 
kopējā rīta vingrošanā, kura 
vienlaicīgi norisinājās visās 
Latvijas “Olimpiskās dienas 
2015” norises vietās. Rīta rosmes 
mērķis ir dalībniekus pamodināt 
un sagatavot turpmākās dienas 
aktivitātēm, kā arī atgādināt par 
pareizi veiktu rīta vingrošanu kā 
ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. 
Un tad stafeti pārņēma skolas bas-
ketbolisti, sporta skolas basketbola 
nodaļas audzēkņi Emīls, Lauris, 
Armands, Kristaps, Edvīns, Ed-
vards un Renārs, kuri demonstrēja 
basketbola vingrojumus, bet vis-
jaunākie mūsu skolēni ar nezūdo-
šu interesi un pārsteigumu vēroja 

zēnu prasmi darboties ar bumbu. 
Pasākumu turpināja sporta viktorī-
na par basketbolu, kurā piedalījās 
4.-9. klases skolēni un tās saturā 
bija jautājumi par basketbola spē-
les vēsturi, noteikumiem un pazīs-
tamiem Latvijas basketbolistiem. 
Bet jaunāko klašu skolēniem tika 
piedāvāts apspēlēt basketbola 
bumbu, viņi zīmēja, veidoja basket-
bola bumbu puzles, minēja mīklas 
par sporta veidiem. Tad tika dots 
starts komandu sacensībām: tau-
tas bumba, un futbols 4.-6. klašu 
komandām, stafetes ar basketbola 
elementiem 1.-2. klašu skolēniem, 
bet 7.-9. klašu kolektīvi piedalījās 2 
km garā šķēršļu joslā ar astoņām 
aktivitātēm, kuru organizēja jaun-
sargu instruktors Dzintars Patmal-
nieks. Mēs varējām pārliecināties 
par to, kā sports komandu vieno. 
Komanda palīdz pārdzīvot zaudē-
jumu un izjūt prieku par uzvaru, jo 
sportists šeit nebūs viens, vienmēr 
būs kāds, kas viņu atbalstīs.

“Olimpiskās dienas 2015” 
programmā bija iekļauti arī indi-
viduālie vingrojumi: zēniem -pie-
vilkšanās, meitenēm – lēcieni ar 
lecamauklu un basketbola soda 
metieni gan zēniem, gan meite-
nēm. Lai brīvais laiks starp spēlēm 
noritētu lietderīgi, uz stadiona ierī-
kojām vietas ar dažādām aktivitā-
tēm – vingrošanas riņķa apļošana, 
lidojošā šķīvīša palaišana mērķī, 
badmintons, visiem pazīstamā 
spēle “Klasītes” ar variantiem, 
bumbas metieni mērķī. Iepriecina 
tas, ka mūsu skolotāji iesaistījās vi-
sās aktivitātēs, kopā vingroja, kopā 
izmēģināja piedāvātos uzdevu-
mus, kopā pārdzīvoja veiksmes un 
zaudējumus, atbalstīja savu klasi, 
uzmundrināja, tādā veidā populari-
zējot Olimpiskās vērtības – izcilību, 
draudzību, cieņu. 

Mūsu skolas 4.-6. klašu au-
dzēkņi “Olimpiskās dienas” ietva-
ros tika aicināti piedalīties zīmēju-
mu un foto konkursā “Basketbols 
ir mana spēle”, bet eseju konkursā 
par šo tēmu piedalījās 7.-9.klašu 
skolēni. 

 Sacensību laiks pagāja ne-
manot, un pienāca brīdis “Olimpis-
kās dienas 2015” svinīgai uzvarē-
tāju apbalvošanai un sporta svētku 
noslēguma ceremonijai. Katram 
“Olimpiskās dienas” dalībniekam 
tika pasniegts SOK 2015. gada 
sertifikāts, uzvarētāju komandas 
tika apbalvotas ar diplomiem, la-
bākie individuālajos vingrojumos, 

zīmējumu, foto un eseju konkursos 
saņēma speciālbalvas, bet Krā-
slavas pamatskola savā īpašumā 
ieguva basketbola bumbas, LOK 
kausu un 30 biļetes uz basketbola 
spēli “VEF Rīga” pret Krievijas 
komandu “Ņižņij Novgorod”, 
ko trenē latviešu speciālisti 
Ainārs Bagatskis un Artūrs 
Štālbergs, kura norisinājās 4. 
oktobrī Rīgā.

Paldies Krāslavas izglītī-
bas nodaļas vadītājas vietnie-
cei S. Petrovičai, sporta skolas 
direktoram V. Beinarovičam 
un slēpošanas nodaļas trene-
riem I. Vanagai un N. Kova-
ļovai, jaunsargu instruktoram 
Dz. Patmalniekam un viņa 
komandai, skolas administrā-
cijai, visiem skolotājiem, dar-
biniekiem par sniegto atbalstu 
“Olimpiskās dienas 2015”or-
ganizēšanā, bet skolēnu ve-
cāku vārdā īpaša pateicība 
Krāslavas novada domei un 
personīgi priekšsēdētājam G. 

Upeniekam par iespēju apmeklēt 
basketbola spēli Rīgā, nodrošinot 
mūsu braucienu ar autobusu.

Krāslavas pamatskolas sporta 
skolotāja N. RAUDIVE

“Olimpiskā diena 2015” Krāslavas pamatskolā

Zīmējuma konkursa “Basketbols ir mana spēle” uzvarētāji:
E. Sitnika, K.Ļaksa, G. Malahovska (6.b)
Foto konkursa “Basketbols ir mana spēle” uzvarētāji 2.b klase, 
klases audzinātāja A. Teiviša.
Eseju konkursa “Basketbols ir mana spēle” uzvarētājs – A. Rim-
šāns (9.c)

Individuālie vingrinājumi: 
“Pievilkšanās pie stieņa” uzvarētāji:
Krastiņš (5.b), A. Lavniks (4.b), M. Podjava (5.b), A. Valters (4.a)
K. Mirgazijanovs (8.b), A. Eksta (9.c), A. Kubanovs (9.c).
“Lēcieni ar lecamauklu”: 
Pauliņa (4.b), A.Cingele (4.a), L. Mukāne (4.a);
Kivliņa (9.a), J. Čiževska (9.a), L. Liskopa (7.a).
“Soda metieni”: 
V. Nartišs, D. Panfilo un R. Raudive (4.a);
E. Repeļs (9.a), K. Paļums, L. Pļavenieks (7.b).
D. Plotiņa (4.a), S. Pankjāne (7.b), L. Liskopa (7.a).

Komandu sporta spēles:
“Tautas bumba” – meitenes
1.vieta 6.b un 4.c
2.vieta 5.b un 4.a
3.vieta 5.a, 6.a un 4.b

“Futbols”
1.vieta 6.a un 4.b
2.vieta 5.b un 4.a
3.vieta 5.a un 4.c

“Sporta viktorīna”:
1.vieta -9.a, 8.a,7.b,6.a,5.a,4.a klases

Krāslavas pamatskola

No 21. līdz 25.septembrim 
Krāslavas pamatskolas skolēni 
un skolotāji aktīvi piedalījās un 
atbalstīja NowWeMOVE projek-
tu, kuru jau ceturto gadu organi-
zē Starptautiskā Sporta un kultū-
ras asociācija (ISCA) sadarbībā 
ar Eiropas valstu tautas sporta 
(sports visiem) nacionālajām or-
ganizācijām. Latvijā Veselības 
nedēļu koordinē Latvijas Tautas 
sporta asociācija (LTSA). Pro-
jekta mērķis ir popularizēt vese-
līgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc 
iespējas vairāk cilvēku fiziskās 
aktivitātēs,jo kā zināms, regulā-
ras fiziskās aktivitātes ir lētākais 
un efektīvākais veids kā novērst 
dažādas saslimšanas un uzturēt 
sevi labā fiziskā formā. 

Sākumskolas posma skolē-
niem tika piedāvātas kustību ak-
tivitātes ar nosaukumu: “Kustību 
parāde starpbrīžos”. Katrā klasē 
stundas nobeigumā skolēni de-
monstrēja savu izdomāto vingro-
jumu. Tādējādi katru starpbrīdi un 
katru dienu vingrojumi neatkārto-

jās, tie bija dažādi, interesanti un 
pārdomāti. Jāpiebilst, ka organi-
zējot vingrošanu klases priekšā, 
bērns mācās būt līdera lomā, 
demonstrēt savu izdomāto vin-

grojumu pareizi, domāt par savu 
ārējo izskatu, ieinteresēt aktīvi 
un skaisti atkārtot darbību vairā-
kas reizes, kā arī gūst pozitīvas 
emocijas, kuras palīdz sekmīgāk 

uzsākt nākamo mācību stundu.
Lai šīs nedēļas pasākums 

noritētu emocionāli un paliktu 
atmiņā, skolā ar bērniem darbo-
jās pasakas personāžs Ežuks, 
kurš paspēja ienākt katrā klasē 
un piedalīties vingrošanā, kā arī 
rādīja savas jaukās kustības un 

rotaļas, ko bērni dažreiz atdarinā-
ja ar grūtībām. Ar interesi vēroju 
bērnu uzvedību arī ārpus klases 
telpām, jo uzzinot un apgūstot 
kādu jaunu kustību, dažiem bija 
prieks dalīties ar savu prasmi, 
demonstrējot to draugiem no ci-
tām klasēm.

Visas mācību nedēļas ga-
rumā mūsu skolēni darbojās 30 
starpbrīžus, katru dienu veicot 
6 jaunus vingrojumus, kurus at-
kārtoja ne mazāk par 10 reizēm. 
Tātad dienā vingrojumu skaits 
sasniedza ap 60. Piecu dienu lai-
kā katrs izpildīja 30 dažādus vin-
grojumus, atkārtojot katru desmit 
reizes. 

Paldies visam skolas ko-
lektīvam, īpaši 2.b klasei un au-
dzinātājai A. Teivišai, 3.a un 3.b 
klasēm un audzinātājām V. Gekai 
un I. Beikulei, skolas administrā-
cijai, par atbalstu organizējot šo 
jauko pasākumu mūsu skolā, par 
piedalīšanos vingrojumu izveidē, 
veselīga dzīvesveida popularizē-
šanu un aktīvu vingrošanu. 

Krāslavas pamatskolas sporta 
skolotāja N. Raudive

Latvijas Veselības nedēļa Krāslavas pamatskolā 
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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, 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
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kūku kari 20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Tieša runa

22.30 Zebra 22.45 Iebrauc kino
23.30 Midsomeras slepkavības 
1.25 Parādu mehānisms
5.00 Ekspedīcija Sumatrā
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
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 Lidojums virs Spānijas

13.00 LTV - 60
13.35, 1.00 Olimpiskie zelta 
mirkļi 15.05 UEFA 2016. gada EČ 
atlases spēļu apskats
15.35, 5.00 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien 18.00 Šodien
18.35 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Nanorevolūcija
21.00 Marokenrols
22.00 Latviešu jaunie režisori
22.55 Saules izaicināti e
23.25 Tūrists manā ciltī 
0.30 Cita realitāte - Gruzija

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā

9.10, 0.45 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Neskūpsti  krāpnieku
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.45 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
1.05 Nikita 4.20 Karamba!
5.45 Kristī gā 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 Kvadrāt-
biksis 
7.55 Šaubu ēnā
8.55, 2.50 Komisārs reksis 
10.00 Motī vs? 
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
12.05 Par puiku 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 1.10 Sievu maiņa 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 0.40 Voroņini
18.00 Šaubu ēnā
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, 1.40 Māja 2
8.05 Maks Sti ls
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.00, 14.25 Comedy batls
12.10, 16.30 Reāli puikas 
13.20, 19.55 Anželika. Seriāls
18.40, 0.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interneta afēristi 
22.10 Mf. Būda mežā

TV5
7.40, 14.20 Sviridovi
8.45, 13.00 Top-shop
9.00, 23.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
9.55 Paspēt 24 stundās

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 14. oktobris

13. oktobrī Ir iemesls!

Sievietes politikā jau sen vairs nav ne-
kāds brīnums. Prezidentes, premjerminis-
tres, politisko partiju līderes, aizsardzības 
ministres. Pēdējo divu desmitgažu laikā 
mēs varējām pārliecināties par to, ka bieži 
vien tieši sievietes ne tikai prot ieviest kār-
tību tajā nozarē, par kuru atbild 
politikā, bet arī visā valstī, kad 
visas sfēras sāk darboties ar 
daudz lielāku atdevi. Tādu pie-
mēru ir daudz. Mums pašiem 
bija iespēja ieraudzīt, kā Vaira 
Vīķe - Freiberga rīkojās ar ne-
godprātīgiem deputātiem un 
nekompetentiem ministriem. 
Arī Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite regulāri pārstei-
dza visu Eiropu ar savu stingro 
un principiālo pozīciju. Taču 
jebkurā dzīves jomā kāds bija 
pirmais, kam klājās visgrūtāk un ar kuru 
salīdzina visus pēcnācējus... Politikā tāda 
loma ir Margarētai Tečerei. 

Margarēta Robertsa ir dzimusi veikal-
nieka un šuvējas ģimenē. Tēvs bija ļoti ticīgs 
cilvēks, bieži izpildīja mācītāja pienākumus 
savā draudzē, aktīvi piedalījās savas pilsē-
tas politiskajā dzīvē, vairākkārt tika ievēlēts 
par pilsētas vecāko. Savu iemīļoto meitu au-
dzināja tieši tēvs. Jau no pirmajiem dzīves 
gadiem viņš pieradināja bērnu pie disciplī-
nas, mācīja prasmi uzņemties atbildību un 
būt par piemēru visiem un it visā. Margarēta 
iegaumēja katru tēva vārdu. Viņa cītīgi mācī-
jās skolā, pastāvīgi pilnveidojoties. Apmeklē-
ja nodarbības klavierspēlē (9 gadu vecumā 
kļuva par mūzikas konkursa uzvarētāju), 
spēlēja zāles hokeju, nodarbojās ar peldē-
šanu un soļošanu (enerģiska un eleganta 
forma ir obligāta, lai iegūtu panākumus politi-
kā). Drīz vien Margarēta jau saņēma stipen-
diju, kas deva iespēju mācīties vislabākajā 
meiteņu skolā savā apgabalā. 

Margarēta neplānoja, ka viņas dzīve 
būs saistīta ar politisko karjeru. Pēc skolas 
viņa iestājās vienā no Oksfordas koledžām 
(stipendiju saņēma, pateicoties veiksmes 
spēlei - no atbalsta atteicās viens no stipen-
diātiem), kur mācījās ķīmiju. Strādāt Marga-
rēta sāka jau pēdējā studiju gadā. Ķīmijas 
laboratorijā viņa pētīja antibiotiku īpašības. 

Politika ielauzās Margarētas dzīvē vēl 
1946. gadā, kad viņu ievēlēja par Oksfordas 
Konservatīvās asociācijas priekšsēdētāju. 
Pieredzes bagātie konservatori bija sajūsmā 
par Margarētas spējām, un 1951. gadā viņa 
tika iekļauta Konservatīvās partijas vēlēšanu 
kandidātu sarakstā. Taču Margarēta Ro-
bertsa gan pirmajās, gan otrajās vēlēšanās 
zaudēja. Savas politiskās darbības sākumā 
Robertsa turpināja strādāt par ķīmiķi, uzma-
nīgi pētīja konservantus, kuri tika izmantoti 
konservu ražošanā Lielbritānijā.  

Tajā pašā 1951. gadā Margarēta ie-
pazinās ar veiksmīgu biznesmeni Denisu 
Tečeru un drīz vien apprecējās ar viņu. Šī 
laulība bijusi ļoti veiksmīga. Ģimene Mar-
garētas Tečeres dzīvē vienmēr bija liels at-
balsts un nesatricināms cietoksnis. 

Lielbritānijas Parlamenta palātas 
apakšnamā Tečere nokļuva tikai 1959. 
gadā. 1975. gadā Margarēta Tečeres kļu-
va par Konservatīvās partijas līderi. Viņas 
uzstāšanās parlamentā vienmēr piesaistīja 

lielu masu informācijas līdzekļu pārstāvju 
uzmanības un izraisīja opozīcijas kritikas 
vilni, taču šīs kritikas pamatā bija bailes sa-
karā ar to, ka Tečere ir spēcīga konkurente, 
kas min uz papēžiem.  

Pirmais Tečeres amats valdībā ir iz-
glītības un zinātnes ministre. 
Šajā postenī sieviete-ministre 
izgāja pirmo izturības pārbau-
di. Lielbritānijas skolās visi 
bērni no 5 līdz 11 gadu ve-
cumam katru dienu saņēma 
vienu krūzīti piena. Ministre 
uzzināja, ka bērni no 7 līdz 11 
gadiem pienu dzer reti. Ik die-
nu izgāztuvē nonāca desmi-
tiem tonnu neizdzertā piena. 
Margarēta bija pārliecināta 
par to, ka valsts izdevumus 
ir nepieciešams samazināt, 

tāpēc viņa izdarīja visu nepieciešamo, lai 
naudu, kas bija paredzēta piena nodroši-
nāšanai bērniem no 7 līdz 11 gadiem, tiktu 
novirzīta citiem mērķiem, saglabājot nodro-
šinājumu ar pienu tikai visjaunākajiem skol-
niekiem. Opozīcija ātri izdomāja iesauku 
ministrei - piena laupītāja. Tečere uzstāja, 
taču vēlāk bieži atcerējās šo gadījumu kā 
pamācošu epizodi politiskajā karjerā, jo 
viņa samaksāja par to pārāk augstu cenu. 
70. gadu otrajā pusē sākās darbs opozī-
cijā. Tieši šajā laikā Margarēta Tečere bija 
konservatoru līdere un ieguva savu popu-
laritāti un autoritāti vēlētāju vidū. Drīz vien 
par sensāciju visā pasaulē kļuva sievietes 
ievēlēšana Apvienotās Karalistes premjer-
ministres amatā... 

Būdama premjerministre, Tečere dros-
mīgi pieņēma nepopulārus lēmumus, viņa 
bezbailīgi devās uz tikšanos ar streikojo-
šajiem ogļračiem, lai izskaidrotu viņiem 
valdības politikas jēgu, viņa bija galvenā 
PSRS kritiķe, jo bija pārliecināta, ka šī 
valsts ir galvenais brīvās pasaules ienaid-
nieks (par ko ieguva savu galveno iesau-
ku - dzelzs lēdija). Viņa nevienam neļāva 
ietekmēt lēmumu pieņemšanu, iejaukties 
valsts iekšpolitikā. Tieši Tečere pirmo reizi 
piekrita sniegt interviju padomju televīzijai 
un bez problēmām tika galā ar visiem vil-
tīgajiem žurnālistiem, kas sagatavoja viņai 
“āķīgus” jautājumus. 11 gadu laikā, kamēr 
Margarēta Tečere vadīja Lielbritānijas Mi-
nistru kabineta darbu, tika gūta uzvara karā 
ar Argentīnu par Folklenda salām. Un tikai 
tad, kad viņas līderes loma tika apšaubīta, 
Tečere demisionēja. 

Par nopelniem valsts labā Margarētai 
Tečerei tika piešķirts baroneses tituls un 
vieta Lordu palātā, viņa saņēma Viscēlāko 
Bikšu lentes ordeni un citus apbalvojumus. 
Kad viņai bija jau 78 gadi, “dzelzs lēdijas” 
veselība strauji pasliktinājās. Sapratusi, ka 
viņa vairs nevar izpildīt savus pienākumus, 
Tečere aizgāja no lielās politikas.  

Viņas vadītā Ministru kabineta politika 
palīdzēja pārvarēt vairākas ekonomiskās 
krīzes, iekšzemes kopprodukta palielinā-
jumu, bezdarba līmeņa samazinājumu un 
iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Pasau-
les vēsturē viņa uz visiem laikiem palika kā 
“dzelzs lēdija”, pirmā sieviete, kas kļuva par 
premjerministri Eiropā.  

Andrejs JAKUBOVSKIS

Margarētas Tečeres, Lielbritānijas premjerministres no 1979. 
līdz 1990. gadam, dzimšanas diena 

Pirmajā oktobra svētdienā Krāslavas 
Kultūras namā tika organizēts pasākums, 
veltīts Starptautiskajai veco ļaužu dienai. 
Šajā dienā apsveikumus saņēma dzie-
došo skolotāju ansamblis “Varavīksne”. 
Plašajā pasākuma programmā pirmo reizi 

piedalījās deju grupa “Alisa”. Bet deju ko-
lektīva “Senči” dejotāju Franci Selicki kolē-
ģi sveica vārda dienā. 

Aleksejs GONČAROVS

Trīskāršs iemesls apsveikumam

Laika periodā no 02.10.2015 
līdz 09.10.2015. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 49 notikumi. 

Būtiskākie:
• Naktī uz 3. oktobri Krāslavā, Rīgas ielā 

108, tika sabojāta pagalmā stāvošā au-
tomašīna AUDI 100 - bojāta transportlī-
dzekļa virsbūve, vadītāja durvju rokturis 
un  slēdzene. Apmērām tajā pašā laika 
periodā Rīgas ielā 112 automašīnai 
Chrysler Grand Vojager tika nozagti 
atpakaļskata spoguļi. Par minētiem fak-
tiem tika uzsākti kriminālprocesi, notiek 
vainīgās personas noskaidrošana.

• 6. oktobrī Skaistas pagasta Veceļos 
saimniece konstatēja, ka no lauka pa-
zuda elektriskais gans.

• 8. oktobrī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākts kriminālprocess par to, ka Izvaltas 
pagasta Mazajos Pokuļos no glabā-
tuves tika nozagts koksnes šķeldotājs 
“FARMI”.

• 8. oktobrī Andzeļos alkohola koplietoša-
nas laikā starp diviem vīriešiem izcēlās 
strīds, kura gaitā  1968.g. dzimušais P. 
dabūja dažus sitienus galvas apvidū un 
pēc kāda laika mira. Vainīgais,1963.g. 
dzimušais S., agrāk bija sodīt par mie-
sas bojājumu nodarīšanu, tika aizturēts. 
Notiek izmeklēšana. 

• 17. septembrī bija uzsākts kriminālpro-
cess par Latvijas un Polijas Republikas 
karogu zādzību no Poļu pamatskolas 
pagalma. Vēlāk karogi tika atrasti mis-
kastē. Veicot operatīvi- meklēšanas pa-
sākumus izdevās noskaidrot vainīgās 
personas- divi vietējie jaunieši.

• Arvien biežāk mūsu novados parādās 
bēgļi. Policija lūdz būt uzmanīgiem un 
par visām aizdomīgām personām, auto-
mašīnām (visbiežāk tās ir ar Lietuvas un 
Polijas valsts reģistrācijas numuriem) 
ziņot pa telefonu 110 vai tuvākajā poli-
cijas vai robežsardzes nodaļā.

Krimināls, notikumi
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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
0.35 Tieša runa 1.40 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 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Ielas garumā
11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30, 5.00 LTV - 60
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05 Pludmale
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 Sporta studijas diskusija
22.30 100 g kultūras
23.25 Sporta studija
0.05 Zebra
0.25 Nanorevolūcija

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Bruklinas taksis
12.00 Mf. Pēkšņi iemīlējies
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Lauku sēta
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.35 Nikita
1.15 1001 Nakts
4.30 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, 3.05 Komisārs reksis
10.00 Bulta

10.55 6 kadri
11.25, 17.05 Pacientu līga
12.30, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.15, 18.05 Nemelo man!
15.25Mf. Pati burvīgākā un 
pievilcīgākā
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
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 superkomanda
18.00 Runājam un rādām
19.40 Šefs

21.35 Likumīgais skolotājs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Termināls
2.15 Asinszāle
4.00 Dzīvokļa jautājums
5.05 Advokāts

RTR 
10.00 Mūsu ķermeņa šifri. 
Smiekli un asaras
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
21.00 Zvaigznes dzimšana
23.00 Speciālais korespondents
0.40 Eiropas nolaupīšana
2.30 Cilvēks-ēsma. Seriāls
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK

5.55, 1.15 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
1.45 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, 2.50 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Brāļa dēls 
22.10, 23.05, 4.00 Okšķeris 
0.40 Vakars ar I.Urgantu
2.00 Politika
5.35 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.40 Zaldāti
7.30, 12.40 Multfilmas
7.59, 0.44 Laika prognoze
8.00 Saviesīgas vakariņas

9.00 Pasaules noslēpumi 
10.05 Top-shop
10.20 Pagātnes tumšie labirinti
12.35, 0.45 Skatīties visiem!!
13.05 Skopums
14.15 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.25 Kādi ļaudis
18.30 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
20.50 Svētās Matronas pēdējais 
pareģojums
22.55 Zini mūsējos!
23.50 Dokumentālais projekts
5.50 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 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!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Okšķeris
23.05 Neļauj man aiziet

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.35, 23.35 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Divdesmit dienas 
bez kara
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.10 Diena lielajā pilsētā

14.00 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Viktorija
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Mūsējie
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.05, 21.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.05 Mf. Gārfilds 2
12.20, 17.55 Bafija pret vampīriem
13.15, 22.10 Kauli
14.05, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.10 PIN kods
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.55 Sabraukuši 
1.00 Visuvarenie Džonsoni

CETURTDIENA, 15. oktobris 11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35 Pasaules stingrākie vecāki
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.55 Voroņini
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Bēgšanas plāns
0.20 Kinomānija
0.55 Overtime TV
2.25, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.05, 17.35, 2.05 Māja 2
8.05 Multfilma
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.05, 14.20 Comedy batls
12.10, 16.30 Reāli puikas 
13.15, 19.55 Anželika
18.40, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve
22.05 Mf. 80 dienās ap zemeslodi

TV5
8.00, 14.30 Sviridovi
9.00, 13.10 Top-shop
9.15, 23.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
10.10 Paspēt 24 stundās
11.10 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.35, 19.50 Kopā uz visiem 
laikiem
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 Šefs
21.35 Likumīgais skolotājs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Termināls
2.15 Asinszāle
4.00 Vasarnīca
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
21.00 Zvaigznes dzimšana
23.00 V. Salavjova raidījums
0.40 Raidījums par Maršalu 
Jazovu
2.15 Cilvēks-ēsma
3.00 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
5.55, 1.15 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
1.45 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, 2.45 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Brāļa dēls 
22.10, 23.05, 4.00 Okšķeris 
0.40 Vakars ar I.Urgantu
2.00 Pirms tumsas iestāšanās
5.35 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.35 Zaldāti
7.30, 12.50 Multfilmas
7.54, 0.54 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 14.20, 0.00 Dokumentālais 
projekts
10.05 Top-shop
10.20 Pagātnes tumšie labirinti
12.30, 0.55 Skatīties visiem!!
13.15 Skopums
15.20 Dīvaina lieta
17.30 Kādi ļaudis
18.35 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
20.50 Kara noslēpums 
23.00 M un Ž
5.50 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 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!

18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Okšķeris
23.30 Mf. Ūdens Ziloņiem

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.20 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Divdesmit dienas 
bez kara
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.00 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Melnie kaķi
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 15.55 Ērglis un cipars
10.05, 21.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.00 Ir nu gan!
11.35 Baltkrievu virtuve
12.10, 17.55 Bafija pret vam-
pīriem
13.05, 22.10 Kauli
14.05, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.10 PIN kods
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
0.00 Visuvarenie Džonsoni

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, 1.45 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, 23.25 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Bailes
21.45 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
23.40 Latvijas šlāgeraptauja 
0.35 Pazudušais
3.20 Midsomeras slepkavības
5.05 Aculiecinieks
5.20 Zuši 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 Sporta studijas diskusija
14.00, 3.50, 5.00 LTV - 60
15.35, 4.30 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. Ļoti labas meitenes
23.40 Eiropa koncertos
0.35 Mf. Notikums Kālija parkā
1.00 Mf. Mazliet ilgāk
1.30 Rīgas svētku lielkoncerts 

LNT
6.20 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 2.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Mīlestība uz kredīta
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.25 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!
23.50 Mf. Ceļā
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 Kvadrāt-
biksis 
7.55 Šaubu ēnā
8.55, 3.00 Komisārs Reksis 
10.00 Kāsla metode 
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 

14.35 Pasaules stingrākie vecāki
15.55, 5.40 Vecie ērmi
16.55 Voroņini
18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Ķertais profesors
23.00 Mf. Vēsā mierā
1.20 Pasaules stingrākie vecāki
2.15, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.05, 17.35, 1.40 Māja 2
8.05 Laiks piedzīvojumiem
9.00 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.00, 14.25 Comedy Batls
12.10, 16.30 Reāli puikas 
13.20 Anželika
20.00 Mf. Turbo
21.50 Mf. Viena diena
0.00 Mf. Anakonda

TV5
8.00, 14.30 Sviridovi
9.00, 13.10 Top-shop
9.15 Izmeklēšanas noslēpumi
10.10 Paspēt 24 stundās
11.10 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.35 Kopā uz visiem laikiem
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Admirālis
1.20 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 Šefs
22.50 Likumīgais skolotājs. 
Atgriešanās
0.40 Māks
1.35 Asinszāle
3.30 Sasisto lukturu ielas

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
21.00 Zvaigznes dzimšana
23.00 Laiks savākt
0.55 Pārbaude uz ceļiem
2.40 Mūsu ķermeņa šifri
5.00 Smieklu istaba
5.20 Mf. Tevis dēļ

PBK
6.25, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00 
Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.50 Moderns spriedums
17.55 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
18.05 Cilvēks un likums

19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.30 Izmailova parks
1.15 Vakars ar I.Urgantu
2.00 Euronews
2.30 1inCity
3.00 Svešas vēlēšanās
5.40 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.35 Zaldāti
7.30, 12.35 Multfilmas
7.54, 0.59 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Dokumentālais projekts
10.00 Top-shop
10.15 Svētās Matronas pēdējais 
pareģojums
14.05, 0.05 Dokumentālais 
projekts
17.30 Kādi ļaudis
18.35 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 1.00 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 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
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs 
16.20 Vasarnīca
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks

21.05 Mf. Ko slēpj meli
22.40 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.50 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 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
11.00, 20.00 Divdesmit dienas 
bez kara
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.00 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Melnie kaķi
17.40, 21.45 Ražots Baltkrievijā
18.00 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
22.05 Mf. Mans baltais un pūkai-
nais. Seriāls
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.10 Ekstrasensi-detektīvi
11.10 Ir nu gan!
11.40 Kapeika kapeikā
12.15, 17.55 Bafija pret vam-
pīriem
13.15 Kauli
14.05 Nepiedzimsti skaista
17.00, 23.25 PIN kods
19.15 Mf. Vīri melnā
21.10 Ekstrasensu cīņas
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.15 Reportieris
1.00 Visuvarenie Džonsoni
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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.

Publicētie 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 Vēstis”, “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, patite@inbox.lv

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

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Andrim Dunskim, tēvu mūžībā 
aizvadot.

Valsts dzelzceļa tehniskās 
inspekcijas kolektīvs, Valsts 

dzelzceļa administrācijas kolektīvs

IEPĒRK

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

•	 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.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 

25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

LAIKA ZIŅAS
14.10. 15.10 16.10

- 1...+7  0 ...+7 + 2... + 8

R     1 m/s DA   3 m/s DA  4 m/s

22 gadus kopā ar Jums! 

AIZDEVUMI    
“Dzēšam nulles!”

 No 1. līdz 16. 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.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

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

tas, 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” 

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

Svari. Tālr. 20207132.

PĒRK

Reklāma un sludinājumi
PĀRDOD

DAŽĀDI

Katru pavasari ik dienas tiek 
reģistrēti vairāki desmiti kūlas 
ugunsgrēku. 2015.gadā Latvijā 
tika reģistrēti 2786 kūlas uguns-
grēki, no kuriem 2710 gadījumos 
dega tikai sausā zāle 3256 hek-
tāru platībā, bet 76 gadījumos 
kūlas ugunsgrēku rezultātā de-
gušas arī ēkas un cietuši cilvēki. 
Šajos ugunsgrēkos cietuši četri 
cilvēki, degušas 63 ēkas un četri 
transportlīdzekļi. Ņemot vērā to, 
ka vairākas nedēļas šopavasar 
bija lietainas un kūlas degšana 
nebija iespējama, šogad reģis-
trēts par 33% kūlas ugunsgrēku 
mazāk nekā 2014.gadā, kad to 
skaits sasniedza 4044 ugunsgrē-
kus.

VUGD apkopotā statistika 
liecina, ka no republikas pilsētām 
šogad visvairāk kūlas uguns-
grēku reģistrēts Daugavpilī, kur 
pērnā gada sausā zāle dega 271 
hektāra platībā, savukārt visma-
zāk kūlas ugunsgrēku dzēsts Val-
mierā – 18.

VUGD katru gadu informē un 
izglīto iedzīvotājus par kūlas de-
dzināšanas bīstamību, bet ar to ir 
nepietiekami, lai šo ugunsgrēku 
skaitu samazinātu. Nepiecieša-
ma aktīvāka pašvaldību iesaistī-

šanās, kā arī iedzīvotāju domā-
šanas maiņa, apzinoties savas 
rīcības iespējamās traģiskās 
sekas – nodegušas ēkas un au-
tomašīnas, cietuši un bojā gājuši 
cilvēki. Kūlas ugunsgrēku skaitu 
pavasarī iespējams samazināt, ja 
pašvaldības aktīvi iesaistīsies ne 
tikai sakopjot teritorijas rudenī, 
bet arī pašvaldības saistošajos 
noteikumos nosakot pienākumus 
un nosacījumus iedzīvotājiem te-
ritoriju sakopšanā, kā arī kontro-
lējot šo nosacījumu izpildi.

Ministru kabineta 2004.gada 
17.februāra noteikumi Nr.82 
“Ugunsdrošības noteikumi” no-
saka, ka ikvienas personas pie-
nākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var 
novest pie ugunsgrēka. VUGD 
atgādina, ka saskaņā ar Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 51.panta otro daļu, par 
zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles 
nenopļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, fiziskas personas 
var tikt sodītas ar simt četrdesmit 
līdz septiņsimt eiro lielu naudas 
sodu, savukārt juridiskas perso-
nas ar septiņsimt līdz divtūkstoš 
deviņsimt eiro lielu sodu.

VUGD atgādina: rudenī jānopļauj 
zāle, lai pavasarī nedegtu kūla!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) iedzīvo-
tājiem un pašvaldībām atgādina, ka rudenī ir jāsakopj sev pie-
derošie īpašumi – jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi. Pava-
sarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām, ja rudenī 
lauki, piemājas teritorijas un ceļa malas būs sakoptas un zāle 
nopļauta, tad pavasarī nebūs kūlas, kam degt! Lai pasargātu 
sevi, savus tuviniekus un īpašumu, VUGD aicina sakopt nesa-
koptās un neapsaimniekotās teritorijas!

½ mājas Daugavas krastā, 7000 
€, slaucamu kazu - 50 €. Tālr. 
25263863;
“VW Passat Variant” - 1.8 mono, 
1994. Tālr. 26095735;
“AUDI 100 C”- 2.8, 1990. jauna 
TA, apdrošināšana uz gadu, 500 
€; lietotas riepas, diam. - 13, 4 
gab. - 20 €. Tālr. 28294794; 
vieglās a/m piekabi “BELAZ”. 
Tālr. 29191425;
3-korpusu arklu (jaunu); 2-rindu 
kartupeļu stādāmo ierīci (jaunu). 
Tālr. 26407373;
medību bisi IŽ - 27, 16. kalibra. 
Tālr. 29989703;
LB govi (2. laktācija). Atnesīsies 
janvārī. Tālr. 26261638;
2 govis (2. un 5. laktācija). Tālr. 
29431956;
govi pēc izvēles. Tālr. 28702728;
ziemas ķiplokus (Latvija). Tālr. 
25567471;
kartupeļus “Vineta” un kāpostus. 
Tālr. 26727909;
pārtikas kartupeļus “Vineta” - 
0.20 €/kg. Tālr. 26415425;
pārtikas un lopbarības kartupeļus. 
Tālr. 26163279;
pārtikas, sēklas un lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
bioloģiska saimniecība pārdod 
aitas, kartupeļus un sienu. Tālr. 
28325156, 29410600;
sienu ruļļos. Kartupeļus. Tālr. 
28325156, 28611956;
auzas, kviešus, kartupeļus, 
trušus. Tālr. 28797057;
graudus, miltus, malku. Piegāde. 
Tālr. 29134527;
malku. Piegāde. Tālr. 29464450.

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;
traktora piekabi ar dokumentiem 
T-25 pašizgāzējam. T. 20508182; 
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Vīrietis meklē jebkādu darbu. 
Varu zāģēt krūmus ar jūsu zāģi. 
Tālr. 22483556.
Izīrēju istabu Krāslavā. Nopirksim 
sienu - 7 ruļļus par 90 eiro ar pie-
gādi. Nopirksim malkas atgriezu-
mus par 20-30 eiro. T. 25920246.
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. T. 28601483.
Celtniecības darbu pakalpojumi. 
Tālr. 25654187.

Dārgi pērku dzintara 
krelles, cena līdz 3000 Eur.

Tālr. 29458582.

Liels paldies piederīgajiem, 
tuviniekiem, paziņām, med-
nieku kolektīvam “Gusena”, 
Krāslavas kultūras namam 
un visiem, kuri izvadīja pēdē-
jā gaitā Sardiko Pāvelu. Īpašs 
paldies Irēnai Voicehovičai 
un viņas ģimenei.        Sieva

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez do-
kumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi. Mežizstrādes pakal-
pojumi, meža izvedēja, forvarde-
ra pakalpojumi. Pārdodam malku 
(3 m). T. 26677812.

Autocentrs “Ritms - R”
piedāvā ziemas riepas!

Vairāk kā 50 izmēri pēc 
vairumtirdzniecības cenām. 

Rēzeknes 49, Krāslavā
Tālr. 65622155, 29410327

Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, 

psiholoģe
“Jūsu problēmu risinājums 

ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 19.10. līdz 22.10.
Dagdā – no 22.10. līdz 23.10.

Tālr. 26234797.

SIA “AIBI” aicina darbā 
Ērgļos un Inešos 

kautuves darbiniekus, 
autoatslēdzniekus, 
palīgstrādniekus. 

Labs atalgojums. Ir dzīves-
vieta. Tālr. 29478728

Skolotājiem pateiktu paldies 
nemēdz būt par daudz. Viņu ie-
guldītais darbs ir neatsverams. 
To apzinoties, skolotājiem patei-
cības vārdus saka un apbalvoju-
mus pasniedz ne tikai paši sko-
lēni un viņu vecāki, kolēģi, skolu 
administrācijas, bet arī uzņēmu-
mi. Lai pateiktos bērnu un jau-
niešu tautas mākslas kolektīvu 
vadītājiem par viņu ieguldījumu 
Dziesmu un deju svētku tradī-
ciju tālāknodošanā nākamajām 
paaudzēm, XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
lieldraugs Swedbank 50 skolotā-
jiem ir piešķīris vienreizējas sti-
pendijas, katru 500 eiro apmērā. 

Šo 50 skolotāju vidū ir 14 
teicami pedagogi no Latgales 
un 3 lieliskas skolotājas, kuru 

vārdi arī mums ir tik ļoti pazīs-
tami - Valda Timule, Krāslavas 
bērnu un jauniešu centra deju 
kolektīva “Pastaliņas” vadītāja; 
Žanna Garbrēdere, Krāslavas 
bērnu un jauniešu centra “Sau-
lessvece” radošo darbnīcu vadī-
tāja un Aija Vaičule Andrupenes 
pamatskolas kora un folkloras 
kopas “Saiveņa” vadītāja. Šīs 
skolotājas saņēma pateicību par 
ieguldīto darbu, sagatavojot bēr-
nus XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, taču 
arī ikdienā viņas savus skolotāja 
pienākumus veic ar lielu pašat-
devi un atbildību. 

No sirds sveicam, mūsu mī-
ļās pedagoģes!

Inga PUDNIKA

Novērtēts skolotāju ieguldījums Žurnāli oktobrī

ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE
•	Zinātnieki plāno, 
kā iegūt mūžīgu 
dzīvi avatārā
•	Gaisa piesārņo-
juma jomā Latvijā 
izceļas Rīga
•	TOP 10: sāls- 
ūdens krokodiliem 

ir visstiprākais sakodiens
•	 Tālā nākotnē virs Veneras lidināsies 

dirižabļi
•	 Zibenīgā akadēmija: gaismas daba 

10 minūtēs
•	 Henrijs Fords maina autoražošanu, 

ieviešot konveijeru
•	 Smadzeņu pētnieki prot tulkot tavus 

sapņus
•	 Jauna metode ļauj nanodaļiņām uz-

veikt vēzi


	Ezerzeme_lat-001gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-002gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-003gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-004gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-005gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-006gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-007gray_2015-10-13
	Ezerzeme_lat-008gray_2015-10-13

