
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,

Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,

To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Sveicam 75. jubilejā Zinaīdu LATKOVSKU!
Meita, mazbērni, mazmazbērni

• Valdība nolēma valdības izdevumus uz 
tuvākajiem gadiem palielināt par 53 miljo-
niem eiro, šo naudu piešķirot deviņām lielajām 
pilsētām – ziņo portāls TVnet. Pašvaldību lielās vajadzības ti ka nolemts 
risināt ar unikālu fi nanšu risinājumu – virssaistī bas. Tā ir it kā valsts nau-
da, kuru paredzēts prasīt no Eiropas, bet no Eiropas to nedabūs. Parasti  
plānošanas periodā valsts rēķina, ka no Eiropas saņems konkrētu naudas 
summu. Rēķinot, ka kādu daļu no šīs summas neiztērēs, ir ieplānotas ne-
lielas virssaistī bas. Parasti  ti e ir 10%. Šajā gadījumā, lai izdabātu pašvaldī-
bām, ti ka pieņemtas virssaistī bas 25% apmērā.

• Divi no Zolitūdes krimināllietā iesaistī tajiem uzņēmumiem, pret kuriem 
vērsti  piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, pērn izveidojuši jaunas fi rmas, at-
klājis Latvijas Televīzijas raidījums «de facto». Izpētī tais raidījumam liek 
pieļaut, ka to pārstāvji savulaik, visti camāk, centušies pasargāt sevi no 
iespējamiem mantu aresti em un iespējamas naudas zaudēšanas.

• Pieci Latvijas nepilsoņi ir vērsušies Eiropas Cilvēkti esību ti esā (ECT), pēc 
neveiksmēm valsts ti esās mēģinot apstrīdēt atšķirības Latvijas pilsoņu un 
nepilsoņu pensiju aprēķināšanas noteikumos. Kā raksta Vesti , minētās 
personas neapmierina likuma Par valsts pensijām pārejas noteikumu 
1. punkts, kas nosakot, ka nepilsoņiem atšķirībā no pilsoņiem pensiju 
apdrošināšanas stāžā neti ek ieskaitī ts padomju gados ārpus Latvijas no-
strādātais laiks.

• Svētdien Daugavpilī noti kusi laupīšana un apšaude, apsti prināja Valsts 
policijas Sabiedrisko atti  ecību nodaļas vecākā speciāliste Diāna Lūkina. 
Pēc pastrādātās laupīšanas vīrieti s raidījis vairākus šāvienus likumsargu 
virzienā un policisti  atbildējuši ar šāvieniem pretī . VP ziņo, ka aizturētā 
persona lietojusi gāzes ieroci un šajā incidentā cietušo nav.
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Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

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

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!

I Vienotība daudzveidībā 

Lizas Karoles baltkrievu pārsteigums. 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta izstāde „Baltkrievu iespaidi Baltijā” 

13 otas meistaru vidū ir arī krāslaviete un rīdziniece Anna Peipiņa. 

“Gada tumšākajā laikā mums 
jākļūst par gaismas vest-nešiem, 
padarot savu un līdzcilvēku dzī-
ves kā gaišākas, tā arī drošākas! 
Nepieļaujot “tumšās” statistikas 
ikgadējo atkārtošanos, aicinu 
kājāmgājējus un velosipēdistus 
būt uzmanīgiem uz tumšajiem 
ceļiem. Izvēlieties atstarojošās 
vestes un esiet redzami, tā sau-
dzējot savu veselību un dzīvību!” 
mudināja Laimdota Straujuma.

 Pagājušajā gadā Ceļu sa-
tiksmes noteikumos tika ieviesta 
prasība - gājējiem un velosipēdu 
vadītājiem diennakts tumšajā lai-
kā ārpus apdzīvotām vietām, kā 
arī apdzīvoto vietu posmos ne-
pietiekamas redzamības apstāk-
ļos jālieto atstarojoša veste vai 
apģērbs, kurā iestrādāts gaismu 
atstarojošs materiāls.

Diemžēl uz Latvijas ceļiem 
joprojām cieš un iet bojā cilvē-
ki, no kuriem gandrīz 30 % ir 
tieši mazaizsargātie satiksmes 

dalībnieki – kājāmgājēji un velo-
sipēdisti. Šo satiksmes dalībnie-
ku dzīvībai kritiskākie mēneši ir 
gada nogalē. 

Salīdzinot satiksmes ne-
gadījumos cietušos pēc reģio-
niem, šī gada pirmajos deviņos 

mēnešos, visvairāk gājēju ceļu 
satiksmes negadījumos iesaistīti 
Latgales reģionā (74), vismazāk 
– Vidzemes reģionā (47), savu-
kārt velosipēdisti ceļu satiksmes 
negadījumos visvairāk iesaistīti 
Zemgales reģionā (66), vismazāk 
Latgales reģionā (30).  

Lai mazinātu negadījumu 
skaitu un pievērstu sabiedrības 
uzmanību, CSDD kampaņas “Esi 
gaismas vest-nesis!” ietvaros plā-
nots bez maksas izdalīt 20 tūk-
stošus vestu visā Latvijā. 

Iveta LEIKUMA

Ministru prezidente Laimdota Straujuma 
aicina kļūt par gaismas vest-nešiem
Trešdien, 21. oktobrī, Ministru Kabinetā tika rīkota Reģionālo 
mediju diena. Latvijas Ministru prezidente Laimdota Strau-
juma, klātesot Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) 
valdes priekšsēdētājam Andrim Lukstiņam, tikšanās laikā ar 
reģionālajiem medijiem aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
iesaistīties CSDD un partneru kampaņā “Esi gaismas vest-ne-
sis!”, pašiem nēsājot vestes un izgaismojot arī līdzcilvēkus.

Reģionālo mediju diena
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•	 Eiropas Savienības vides ko-
misārs jau 2013. gadā brīdināja 
kolēģus, ka autoražotāji krāpjas 
gāzu izmešu pārbaudēs Eiropā, 
lai gan publiski skandāls par tā-
dām manipulācijām izcēlās vien 
pagājušajā mēnesī, svētdien 
vēstīja laikraksts “Financial Ti-
mes”.

•	 Svētdien visā Ukrainā, izņemot 
Krimu un dažus rajonus Don-
basā, notika pašvaldību vēlē-
šanas. Ukrainas Centrālā vē-
lēšanu komisija paziņojusi, ka 
pašvaldību vēlēšanās balsoša-
nas biļetenus saņēmuši 46,62% 
vēlētāju, lai atdotu savas balsis 
par vietējās varas pārstāvjiem. 
Pati zemākā balsotāju aktivitāte 
konstatēta Austrumukrainā Do-
ņeckas (31,65%) un Luhanskas 
(35,27%) apgabalos, raksta „Uk-

rainskaja pravda”.
•	 Tā saucamajam Balkānu marš-

rutam jāsagatavo 100 tūkstoši 
vietu bēgļu un patvēruma mek-
lētāju izmitināšanai, teikts vienā 
no 17 plāna punktiem, ko pirm-
dienas naktī apstiprināja Eiropas 
Savienības (ES) mazajā samitā 
Briselē. „Ar cilvēkiem Balkānu 
maršrutā jāapietas cilvēciski,” 
Eiropas Komisijas prezidenta 
Žana Kloda Junkera teikto citē 
aģentūra „Reuters”.  Slovēnija, 
uz kuru patlaban virzās galvenā 
patvēruma meklētāju plūsma, 
nedēļas laikā saņems papildu 
400 robežsargu. Eiropas robež-
sardzes aģentūra „Frontex” no-
stiprinās robežas starp Grieķiju, 
Maķedoniju, Albāniju un Serbiju.

Deputāta amats zaudē popu-
laritāti – var izrādīties vakanti 
uzreiz trīs deputātu krēsli.

Pašreizējā 12. sasauku-
ma Saeima, droši vien, paliks 
vēsturē ar rekordlielu skandālu 
skaitu ap tās deputātiem. Pir-
mais no tiem notika uzreiz pēc 
vēlēšanām, kad visvairāk balsu 
ieguvusī partija „Saskaņa” neti-
ka uzaicināta valdībā un tā vietā 
padarīta par „uzvarētāju opozī-
cijā”. Nav brīnums, ka nepae-
jot pat gadam pēc vēlēšanām, 
„Saskaņas” pārstāvji mēģinājuši 
– arī pirmoreiz Latvijas jaunāka-
jā politiskajā vēsturē – apstrīdēt 
vēlēšanu rezultātus. Prasības 
celšanas iemesls bijis ne mazāk 
skandalozs – uzradās liecinieki, 
kas apgalvoja, ka esot „pārdevu-
ši balsis” „Vienotības” kandidāta 
Dzintara Zaķa labā. Augstākā 
tiesa noraidīja šo prasību, un vē-
lēšanu rezultāti netika pārskatīti. 
Taču līdztekus tika noskaidrots, 
ka pavisam 12. Saeimas vēlēša-
nu kampaņas gaitā tika uzsāktas 
7 krimināllietas – dažas no tām 
jau tikušas līdz tiesai.

Vienā lietā par vēlētāju uz-
pirkšanu spriedums tika pasludi-
nāts pavisam nesen. Apsūdzēto 
Jevgeņiju Brovčenko atzina par 
vainīgu balsu pirkšanā Latgalē 
par labu deputāta kandidātam 
Dzintaram Zaķim („Vienotība”) un 
piesprieda 100 stundas piespie-
du darbu. Kā tika noskaidrots tie-
sā, „jautājuma cena” bija 30 eiro. 
Otrā lieta, kurā figurē Zaķis, tiks 
izskatīta novembra beigās.

Neraugoties uz nebeidza-
mo skandālu, deputāts Zaķis 
apgalvo, ka negrasās nolikt 
mandātu. Taču „Vienotības” va-
dība uzskata, ka drīz vien viņa 
deputāta vieta būs vakanta. Ja 
Dzintars Zaķis zaudēs deputāta 
amatu, viņš jāaizvieto nākama-
jai kandidātei sarakstā – Līvijai 

Plavinskai, kas pašlaik aizņem 
Nautrēnu pagasta pārvaldes 
vadītājas amatu. 

Iespējamas izmaiņas arī 
frakcijas „Zaļo un zemnieku 
savienības” frakcijas sastāvā. 
Deputāts un veselības ministrs 
Guntars Belēvičs pēc vairākām 
lietām, uzsāktām pret viņu Ko-
rupcijas novēršanas un apkaro-
šanas birojā (KNAB), vairākkārt 
ir paudis savu apņemšanos at-
stāt Saeimu. KNAB jau vērsies 
parlamentā ar lūgumu izdot Be-
lēviču, lai viņu varētu adminis-
tratīvi sodīt. Ministru apsūdz in-
terešu konfliktā, tostarp arī par 
dēla Artūra Belēviča iecelšanu 
ministrijas Farmācijas jomas 
konsultatīvajā padomē. Pēc ne-
oficiālas informācijas, Belēviča 
aiziešanai no Saeimas pretojas 
ZZS frakcija. Nākamais aiz Be-
lēviča kandidāts pēc saraksta 
ir uzņēmējs Valdis Kalnozols, 
bijušais celtniecības magnāts. 
Pašlaik masu mediji piemin viņu 
lielākoties skaļo tiesas prāvu 
sakarā pret bijušajām dzīves-
biedrēm. Nav izslēgts, ka šā 
iemesla dēļ ZZS frakcijas biedri 
labprātāk redzētu par savu ko-
lēģi Gunti Belēviču.

Opozīcijas frakcijā „Saska-
ņa” drīzumā notiks rotācija Lat-
gales deputātu vidū. Viena no 
jaunākajām frakcijas biedrēm 
Marjana Ivanova-Jevsejeva 
(dzim. 1982. gadā) ir izsludinā-
jusi savu lēmumu nolikt depu-
tātes mandātu. Pēc neoficiālas 
informācijas, viņa plāno pāriet 
vadošā amatā AS „Olainfarm”. 
Nākamais „Saskaņas” deputātu 
kandidātu sarakstā ir 11. Saei-
mas eksdeputāts Aleksandrs 
Jakimovs, jurists un literāts.

Pašreizējā situācija Sa-
eimā uzskatāmi rāda, cik lielā 
mērā ar laiku zaudējis savu 
vērtību deputāta statuss. Viens 
no spilgtākajiem piemēriem ir 

tā dēvētā „Liepiņa lieta”, kuras 
rezultātā kopš pavasara Saei-
ma strādā samazinātā sastāvā 
– balsstiesības ir tikai 99 de-
putātiem, nevis 100, kā jābūt 
saskaņā ar Satversmi. Šā gada 
februārī Saeima nobalsojusi 
par to, lai izdotu deputātu Dai-
ni Liepiņu (Reģionu apvienība) 
kriminālvajāšanai. Liepiņa lieta 
tika uzsākta aizdomu dēļ sakarā 
ar viņa izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. Parasti šādā situ-
ācijā deputāts, iekšējās ētikas 
vadīts, noliek mandātu, taču 
Liepiņš uzskatīja, ka to darīt 
būtu lieki. Rezultātā Saeima at-
ņēma viņam iespēju balsot un 
par 50 % samazināja deputāta 
atalgojumu.

Nav izslēgts, ka tiesībsar-
gājošām iestādēm drīz būs vieg-
lāk nodarboties ar deputātu un 
dažu citu amatpersonu lietām. 
Pašlaik, saskaņā ar Satversmes 
30. pantu, pret deputātu nedrīkst 
uzsākt kriminālvajāšanu vai pie-
mērot viņam administratīvo sodu 
bez parlamenta piekrišanas. 
Taču divas frakcijas no parla-
menta opozīcijas uzskata, ka 
šāda kārtība nav taisnīga. 

Latvijas Reģionu apvie-
nības viedoklis ir tāds, ka Sa-
eimas piekrišana deputāta 
administratīvai sodīšanai nav 
vajadzīga. Šo LRA ierosinājumu 
atbalstījusi Saeimas Juridiskā 
komisija pirmajā lasījumā. Sa-
vukārt „Saskaņas” frakcija ga-
tavo bargākus grozījumus, kas 
paredz deputāta imunitātes at-
celšanu ne tikai administratīva-
jās, bet arī krimināllietās. Tiek 
ierosināts atcelt arī vairāku citu 
valsts amatpersonu imunitāti – 
tas attiektos uz tiesībsargu, ties-
nešiem, prokuroriem un KNAB 
darbiniekiem. Abus likumprojek-
tus parlaments izskatīs kādā no 
tuvākajām sēdēm.

Darja ŽDANOVA

Parlaments – pārmaiņu laiks

Šī gada pašvaldības līdzfi-
nansētajā projektu konkursā „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi” Krāsla-
vas novadā īstenoti 17 iedzīvotāju 
grupu projekti – 7 projekti Krāsla-
vā un 10 – lauku teritorijā. Īpaši 
aktīvi šogad ir bijuši izvaltieši, kas 
īstenojuši 3 projektus!

Šovasar ir uzlabotas zaļās 
zonas, atpūtas un kultūras pa-
sākumu vietas pagastu centros 
Izvaltā, Piedrujā, Augstkalnē un 
Kombuļos, savukārt Indra tradi-
cionāli pārsteidza ar inovatīvāku 
ideju, iestādot savā Rožu ciemā 
Zaptes dārzu. Labiekārtoti baznī-
cu dārzi un žogi Izvaltā un Aule-
jā; Pustiņas baznīcai nomainītas 
ieejas durvis. Uzlabota infrastruk-
tūra Skaistas kapsētas teritorijā, 
savukārt Krāslavas centrālajā 
kapsētā sakārtota Poļu leģionāru 
kapu un piemiņas vieta.

Īstenoti četri projekti maza-
jiem novadniekiem un ģimenēm. 
Aktīvie kaimiņi Spīdolas ielā, 
Krās lavā, uzlabojuši bērnu rota-
ļu laukumu. Kā parasti aktīvas ir 
bijušas Krāslavas pirmsskolas 
iestāžu “Pīlādzītis” un “Pienenīte” 
atbalsta komandas – audzinātājas 
un vecāki: ar biedrības “Pīlādzītis 
klubs” atbalstu izveidota Ekspe-
rimentu istaba zinātkārākajiem 
mazuļiem, savukārt PII “Pienenī-
te” ir izveidota Veselības taka, kur 
bērniem ir iespēja basām kājām 
staigāt pa dabas materiāliem - ak-
meņiem, smiltīm, sūnām un čieku-

riem. Ģimenes atbalsta centrs „At-
vērtība” šogad uzsāka savu jauno 
telpu labiekārtošanu.

Krāslavā ir īstenoti divi projek-
ti, kuru rezultātus var baudīt gan 
krāslavieši, gan arī pilsētas ap-
meklētāji – ar Krāslavas Foto kluba 
“Zibsnis” iniciatīvu ir izveidots jauns 
vides dizaina elements – foto rāmis 
Daugavas krastā, savukārt biedrī-
ba “Latgales kulinārā mantojuma 
centrs” izveidoja degustāciju un 
atpūtas vietu ar galdiem un trans-
formējamiem soliem pie Krāslavas 
Tūrisma informācijas centra.

Arī septītais programmas īste-
nošanas gads, kura laikā kopējais 
projektu skaits ir jau pārsniedzis 
100 projektu atzīmi, pierādīja, ka 
iedzīvotāji grib, var un prot sa-
liedēt spēkus, lai īstenotu savas 
mazās idejas, ieguldot savu laiku, 
darbu un arī līdzfinansējumu. Ne 
velti konkursa otrs nosaukums ir 
“Sabiedrība ar dvēseli”. Projektos 
plecu pie pleca līdzdarbojās gan 
jaunieši, gan seniori, gan nevalstis-
ko organizāciju, gan pagastu un 
vietējo uzņēmumu pārstāvji, pie-
palīdzot viens otram ar padomu un 
sadalot darbus pēc tā, kas kuram 
labāk padodas. Prieks par visiem 
projektiņiem un ceru, ka ir ganda-
rījums par jau padarīto un jaunas 
idejas nākamajiem projektiem. Jūs 
visi esat malači, paldies jums!

Ināra DZALBE, 
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja 

Šoruden cāļi un projekti jau saskaitīti! 

Lai mazinātu lauksaimnieku 
finansiālās grūtības un naudas 
plūsmas problēmas, ko rada ne-
labvēlīgā piena tirgus situācija, 
Zemkopības ministrija informē, ka 
novembrī Lauku atbalsta dienests 
(LAD) lauksaimniekiem veiks vie-
notā platības maksājuma avansa 
— maksu 70% apmērā. 

Sakot ar 15. novembri, LAD 
sāks maksājuma par apgabaliem 
ar dabas vai citiem specifiskiem 
ierobežojumiem avansa izmaksu 
85% apmērā par 2015. gada atbal-
sta iesniegumiem

Sākot ar š. g. 1. decembri, 
LAD sāks brīvprātīgā saistīta atbal-
sta par slaucamām govīm izmaksu 
pilnā apmērā lauksaimniekiem, kuri 
izpilda atbilstības nosacījumus. Pā-
rējo tiešo maksājumu izmaksu plā-
nots veikt 2016. gada 1. ceturksnī.

ZM atkārtoti informē, ka avan-
sa maksājumus nevares piešķirt 
gadījumos, ja nebūs saņemtas 
atbildes uz LAD vēstulēm un ne-
būs atrisinātas strīdus situācijas 
saistībā ar platību pārdeklarēšanu 
un dubultas deklarēšanas gadīju-
miem. 

Pasaulē

ZM informē

Sāks ES atbalsta maksājumu 
avansa izmaksu lauksaimniekiem
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Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VUGD) ap-
kopotā statistika liecina, ka katru 
gadu dažādu apkures ierīču ne-
atbilstošas ekspluatācijas dēļ no-
tiek ap 900 ugunsgrēkiem.

Sadegot jebkuram cietajam 
kurināmajam, uz skursteņa iek-
šējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, 
kas, savlaikus nenotīrīti, labāka-
jā gadījumā samazina apkures 
ierīces darbības efektivitāti, bet 
sliktākajā gadījumā var izraisīt in-
tensīvu šo produktu degšanu.

Dzīvojamā sektora īpašnie-
kiem, kā arī uzņēmumu, valsts 
un pašvaldību objektu vadītājiem 
ir jāpievērš īpaša uzmanība ap-
kures ierīču un dūmvadu pareizai 
lietošanai. 

Jāatgādina, kas odrēji no 
dūmeņiem, krāšņu un pavardu 
dūmkanāliem jāiztīra pirms apku-

res sezonas sākuma un apkures 
sezonā ne retāk kā:

* reizi mēnesī - ilgdedzes ap-
kures krāsnīm,

* divas reizes - citām apku-
res ierīcēm.

Ēku bēniņos dūmvadiem un 
sienām, kurās atrodas dūmkanāli, 
jābūt nobalsinātiem vai nokrāso-
tiem ar gaišu degtnespējīgu krāsu. 

Dūmvadu pārbaudi un tīrīša-
nu drīkst veikt atbilstoši apmācīti 
un sertificēti skursteņslaucītāji. 
Par to pārliecinieties, lūdzot dar-
ba veicējam uzrādīt viņa profe-
sionālo spēju apliecinošos doku-
mentus.

Neskaidrību gadījumos lū-
dzam griezties tuvākajā VUGD 
struktūrvienībā.

VUGD Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vecākais 
speciālists A.SMIRNOVS

VUGD atgād ina

Pirmo reizi saskāros ar Krāsla-
vas slimnīcu 1981. gada vasarā bēr-
nu nodaļā. Toreiz strādāja augsta 
līmeņa speciālisti, sava darba īsti 
pratēji.

Ir pagājuši trīs gadu desmiti, 
un atkal nevarējām iztikt bez slim-
nīcas palīdzības. Šoreiz tā ir ķirurģi-
jas nodaļa. 

Slimnīcā nokļuva 90-gadīgā 
mammīte B. Ratnieka, ļoti smagā 
stāvoklī.

Gribētos teikt ļoti lielu paldies 
procedūru māsiņām par laipno 
apkalpošanu, par to lielo iecietību 
pret slimniekiem procedūru laikā. 
Māsiņām Ludmilai, Ritai par viņu 
laipno attieksmi un pārējām māsi-
ņām, jo sirsnība ir labākās zāles. 

Arī sanitārītēm par slimnieku 
apkopšanu, lai viņām būtu daudz, 
daudz spēka un izturības, diviem 
kungiem - Andrejam un Pēterim, 
kuri cilā smagi slimos slimniekus. 

Cik tonnas ir pārcilātas? Īsti svarcē-
lāji. Liels, liels paldies. 

Protams, liels paldies nodaļas 
vadītājam Vjačeslavam Aprupam 
par neatlaidīgu profesionālu darbu, 
ārstējot slimniekus. Viņš māk salie-
dēt kolektīvu un vadīt darbu savā 
nodaļā, īsts savas nodaļas vadītājs. 

Ļoti gribētu, lai jaunie speciā-
listi - ārsti, māsiņas - iegūtu tādas 
darba iemaņas un tiktu sūtīti prak-
sē pie tādiem speciālistiem, kādi ir 
šajā nodaļā.

Veselības ministram būtu liels, 
liels lūgums izskatīt jautājumu par 
medicīnas aparatūras iegādi, lai va-
rētu izmeklēt slimniekus, jo šeit ir 
labi speciālisti.
Prieku, kā saules glāstu
ik rītu no jauna rast!
Laimi ikdienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast!

Mīļš, mīļš paldies!
Meita Elvīra, dēls Jāzeps

Sirsnība ir labākās zāles 
No lasītāju vēstulēm

Neliela priekšvēsture 
Boļeslavs Daļeckis ir dzimis 

1937. gadā Krāslavas rajonā. Bēr-
nība, jaunība, darba gaitas pagāja 
dzimtajos laukos. Ar laiku viņš ap-
precējās, un tad ģimenes apstākļu 
dēļ pārcēlās uz Braslavas rajonu, uz 
sievas Marijas (paldies Dievam, ka 
rajoni atrodas blakus, pāri upītei) 
dzimteni. Problēmas nekad neradās: 
kontaktējās, gāja ciemos uz „Latvijas 
pusi”. Un tad atjaunoja robežas... 
Boļeslavs palika Baltkrievijā. 

Veselības stāvokļa dēļ aptuveni 
pirms diviem gadiem ģimene pārcē-
lās uz Braslavas rajona Drujas ciema-
tu. Šogad nomira Boļeslava sieva, 
Marija. Pats Boļeslavs ir redzes un 
dzirdes invalīds. Bet viņa dēls ir pa-
zīstams kā liels alkoholisko dzērienu 
cienītājs. Nav grūti iedomāties, kā-
dos apstākļos pie viņa bija jādzīvo 
Boļeslavam. 

Viņa māsa, noformējot viesu 
vīzu, ievietoja Boļeslavu pansionātā 

- protams, ne bez ciema padomes 
darbinieku, daktera, milicijas palīdzī-
bas. Tagad, pateicoties labu cilvēku 
palīdzībai un atbalstam, Boļeslavs 
dzīvo tur.  

Gribu izteikt visdziļāko pateicī-
bu par izrādīto iejūtību, atsaucību un 
sapratni tiem cilvēkiem, kas sniedza 
palīdzību gados vecam, vientuļam, 
slimam cilvēkam. Tagad Boļeslavs 
Daļeckis dzīvo normālos apstākļos, ir 
sakopts, pabarots, par viņu rūpējas 
un izturas ar uzmanību. Paldies par 
to manai klasesbiedrenei un kur-
sabiedrei Irai Oļehnovičai. Pateicos 
arī Ivanam Hveckovičam un Gaļinai 
Aleksejevai — pateicoties saviem ra-
diem Drujā, šie cilvēki palīdzēja iegūt 
Boļeslava adresi, radinieces telefona 
numuru, tāpēc mēs varējām sazinā-
ties ar viņu un uzzināt par viņa vese-
lības stāvokli. 

Vēlu Jums labu veselību, prieku 
un panākumus! Paldies!  

Ar cieņu, Brigita (Rēzekne) 

Paldies par Boļeslavu! 

Bēglis vai ekonomiskais migrants?
Trešdien, 21.oktobrī, tieko-

ties ar reģionālajiem medijiem, 
jautājumā par bēgļiem, Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma 
norādīja, ka bēgļus nedrīkst jaukt 
ar ekonomiskajiem migrantiem, 
kas ierodas, lai ekonomiski uz-
labotu dzīves apstākļus.  Eko-
nomiskie migranti ir janogādā 
atpakaļ.

“Mēs esam par atbalstu 
bēgļiem, bet nedrīkst tos jaukt ar 
ekonomiskajiem migrantiem, kas 
ierodas, lai ekonomiski uzlabotu 
savus apstākļus - tie nav bēgļi. 
Tas būtu jāsaprot arī mūsu cilvē-
kiem,” sacīja Straujuma.

Eiropas padomē  tika pārru-
nāta nepieciešamība pievērsties 
Eiropas Savienības (ES) robežu 
aizsardzībai, līgumiem ar treša-
jām valstīm, lai cilvēki, kas nav 
bēgļi, no reģioniem, kur nav karš 
vai reliģiskās vajāšanas, tiktu no-
gādāti atpakaļ. Lai noskaidrotu, 
vai tas ir bēglis vai ekonomiskais 
migrants, būtu jāveido bēgļu izmi-
tināšanas centrus, kur tos varētu 
identificēt.

Premjere piebilda, ka situāci-
ja ir satraucoša. Bēgļu jautājums 
ir nebijusi krīze ES, kas ir mazāk 
skārusi Latviju, bet vairāk citas 
Eiropas valstis, piemēram, Vāci-
ju un Austriju, kuras pārpludina 
bēgļi.  Latvija nevar izlikties, ka 
nemana notiekošo, lielāka bēgļu 
plūsma ir tajās valstīs, kas ir uz 
ES robežas. Tāpēc viņas skatīju-
mā Latvijai ir būtiski solidarizēties 
ar Itāliju un Grieķiju, kas uzņem 
100 tūkstošus bēgļu.

“Tie 700 bēgļu, ko mēs esam 
piekrituši uzņemt, ir mūsu pienā-
kums pret citām ES valstīm. Es 
uzskatu, ka nevaram prasīt tikai 
ES atbalstu lauksaimniekiem vai 
Itālijas gaisa spēku patruļas, kas 
mums ir ļoti svarīgas, vai atbalstu 
no Vācijas karavīriem. (,.) Tas 
maksā šīm valstīm naudu. Mēs 

nevaram norobežoties, 
kad šīm valstīm ir nepie-
ciešams atbalsts,” sacīja 
premjerministre.

ES patlaban notiek 
aktīva sadarbība arī ar 
Turciju, kur no Sīrijas ie-
kļūst visvairāk bēgļu. No 
ES līdzekļiem Turcijai ir 
piešķirts 1,7 miljardu eiro 
atbalsts bēgļu izvietošanai.

Tikšanās turpināju-
mā  Iekšlietu ministrijas 
(IeM) valsts sekretāre Ilze 
Pētersone-Godmane ie-
pazīstināja  ar IeM darba grupas 
sagatavoto  indikatīvo rīcības plā-
nu patvēruma meklētāju uzņem-
šanai Latvijā.  Šobrīd tās ir 531 
personas  no Grieķijas un Itālijas, 
kuru skaitam divu gadu laikā, 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
(ES) iekšlietu ministru sanāksmē 
pieņemto lēmumu,  kopumā būtu 
jābūt 776 reģistrētiem patvēruma 
meklētājiem Latvijā. Šobrīd Eiro-
pā panākta vienošanās par bēgļu 
pārvietošanu uz Latviju grupās 
pa 30 cilvēkiem. Šīs personas 
sākotnēji tiks izvietotas izmitinā-
šanas centrā Muceniekos.

Plāns paredz Muceniekos 
bēgļu vajadzībām izveidot multi-
funkcionālu centru, kurā pieeja-
mas telpas valodas apguvei un 
integrācijas pasākumiem, kā arī 
iespējams saņemt sociālā die-
nesta, bāriņtiesas, bibliotēkas, 
interešu izglītības, pirmsskolas 
pieskatīšanas grupas un citus 
pakalpojumus.

Personas,  kurām Latvijā 
tiks piešķirts bēgļa statuss, vienu 
gadu katru mēnesi varēs saņemt 
256 eiro lielu pabalstu, bet viņu 
bērniem pabalstā izmaksās 76 
eiro mēnesī. 

Darba grupa izvērtē iespēju 
nodarbināt patvēruma meklētā-
jus pagaidu darbos patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centrā 

un tā teritorijā no pirmās 
ierašanās dienas, ja ne-
pieciešams, arī sagatavot 
grozījumus tiesību aktos, 
precizējot nepieciešamo fi-
nansējumu.

Turpmākai integrācijai 
Latvijas sabiedrībā perso-
nām ar bēgļa statusu tiks 
piesaistīts mentors.

Tāpat kā jebkuram 
Latvijas pilsonim, bēgļa 
statusu ieguvušai perso-
nai  tiks radīta iespēja brīvi 
pārvietoties  un iesaistīties 
darba tirgū.

Pētersone-Godma -
ne informēja, ka viens no 
priekšnoteikumiem bēgļu 
integrācijai sabiedrībā un 

darba tirgū būs latviešu valodas 
apguve.

Izglītības un zinātnes minis-
trijas valsts sekretāra vietniece, 
Izglītības departamenta direktore 
Evija Papule darīja zināmu, ka 
Izglītības un zinatnes ministrija 
(IZM) ir apņēmusies atbildīgi risi-
nāt nepilngadīgo patvēruma mek-
lētāju integrāciju Latvijas izglītības 
sistēmā, kā to paredz Ministru ka-
bineta apstiprinātais rīcības plāns 
personu,  kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvie-
tošanai un uzņemšanai Latvijā.

„Nepilngadīgo patvēruma 
meklētāju izglītošana un integrē-
šana Latvijā ir paredzēta divos 
posmos. Tā tiks uzsākta uzreiz 
pēc patvēruma meklētāju ieraša-
nās Latvijā jau Mucenieku bēgļu 
nometnē. Viena līdz trīs mēnešu 
laikā bēgļu ģimenēm, gan pieau-
gušajiem, gan bērniem mācoties 
kopā, būs iespējas apgūt latviešu 
valodu intensīvos mācību kursos 
120 akadēmisko stundu apjomā. 
Valodas apguve pamatfunkciju 
līmenī ļaus bēgļiem vieglāk in-
tegrēties un izmantot valodu gan 
sadzīves situācijās, gan vēlāk, 
bēgļu bērniem uzsākot mācības 
skolā. 

Otrajā valodas apguves pos-
mā, pēc tam, kad bēgļu statusu 
ieguvušie būs pārcēlušies uz dzī-
vesvietu izvēlētajā pašvaldībā, 
bērni turpinās apgūt valodu sko-
lā. Ja bērnu skaits konkrētā skolā 
būs neliels (līdz desmit), tiks vei-
dots individuāls plāns, kurā pa-
redzēta gan kultūras un citu so-
ciālajai integrācijai nepieciešamo 
zināšanu apguve, gan padziļināta 
latviešu valodas apguve, māco-
ties kopā ar pārējiem klasesbied-
riem. Ja bēgļu bērnu skaits skolā 
būs lielāks par desmit, tiks veido-
ta speciāla izglītības programma 
šo bērnu izglītošanai un sociāla-
jai integrācijai. Bēgļu bērnu, tāpat 
kā visu citu bērnu, izglītošana tiek 
nodrošināta no valsts budžeta 
līdzekļiem”, IZM ziņo reģionāla-
jiem medijiem.

Iveta LEIKUMA

Reģionālo mediju diena

Ilze Pētersone-Godmane

Evija Papule

Aicinām pieteikt skolotājus 
konkursam “Gada sporta skolotājs” 

Publicēts nolikums un iz-
sludināta kandidātu pieteikšana 
konkursā „Gada sporta skolo-
tājs”, kas pēc Izglītības un zināt-
nes ministrijas (IZM) iniciatīvas 
šogad notiek jau vienpadsmito 
reizi. Konkursa mērķis ir atrast 
labāko, profesionālāko sporta 
skolotāju valstī, veicināt šīs pro-
fesijas prestižu, kā arī motivēt un 
veidot pozitīvu attieksmi sabiedrī-
bā attiecībā uz fiziskajām aktivi-
tātēm. 

Konkurss noritēs divās kār-
tās. Pirmajā kārtā konkursa komi-
sija vērtēs saņemtos pieteikumus 
un sporta stundu videoierakstus. 
Dalībnieks ar lielāko vidējo pun-

ktu skaitu no katra reģiona kļūst 
par reģiona uzvarētāju un tiek 
izvirzīts konkursa otrajai kārtai. 
Otrajā kārtā tiks vērtēta sporta 
skolotāju vadītā sporta stunda 
klātienē kādā no Rīgas vidussko-
lām. Konkursa pirmās, otrās un 
trešās vietas ieguvēju pārstāvē-
tajām skolām tiks piešķirts finan-
sējums sporta inventāra iegādei 
500 eiro vērtībā. 

Konkursa vērtēšanas komisijā 
darbosies gan IZM pārstāvji, gan 
pieredzes bagāti pedagogi, spor-
tisti un nozares speciālisti: žurnā-
lists Anatolijs Tripāns, vieglatlēte 
Ineta Radēviča, Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas studiju 

prorektore Antra Fernāte un 2006. 
gada Gada sporta skolotājs Austris 
Āboliņš.

Dalībai konkursā profesionā-
lāko sporta skolotāju var pieteikt 
jebkura valsts vai pašvaldības di-
bināta skola vai pašvaldības izglī-
tības pārvalde vai departaments. 
Pieteikuma anketa un sporta 
stundas videoieraksts digitālā 
formātā konkursam jāiesniedz 
līdz 2015. gada 6. novembrim.

Konkursa nolikums publicēts 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
mājas lapā http://www.izm.gov.
lv/lv/sports/konkursi/gada-spor-
ta-skolotajs/2015.
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Krāslavas pamatskolas sko-
lēni kopā ar daudziem Latvijas 
skolu audzēkņiem bija visak-
tīvākie, ātrākie un spēcīgākie 
„Olimpiskajā dienā 2015”. Līdz 
ar to Latvijas Olimpiskā komite-
ja mums izsniedza vērtīgas bal-
vas – basketbola bumbas un 30 
biļetes uz sezonas pirmo spēli 
basketbola komandai “VEF Rīga” 
pret Krievijas klubu “Nižņij Nov-
gorod”, kura norisinājās 4.oktobrī 
sporta hallē „Arēna Rīga”. Pa-
gājušā gada sezonā „VEF Rīga” 
sastāvā spēlēja arī Krāslavas 
pamatskolas bijušais audzēknis 
Jānis Timma un 2015.gada maijā 
“VEF Rīga” savai trofeju kolekci-
jai pievienoja nu jau ceturto LBL 
čempionu titulu. Abiem klubiem 
tā bija pirmā spēle šosezon VTB 
Vienotajā līgā – pirmā no kopumā 

30 regulārās sezonas spēlēm, 
kas tiks aizvadītas šajā turnīrā, 
kā arī tikšanās pret komandu, 
kurai ir latvisks akcents VTB Vie-
notajā līgā. Otro sezonu “Nižņij 
Novgorod” galvenais treneris 
ir Ainars Bagatskis, kuram bija 
lieli nopelni komandas pērnās 
sezonas sasniegumos, palīdzot 
klubam sekmīgi debitēt Eirolīgā. 
Starp citu, A.Bagatskis ir līdz šim 
vienīgais latviešu treneris, kas 
galvenā trenera amatā vadījis 
kādu Eirolīgas klubu.

Piebraucot pie sporta halles 
„Arēna Rīga”, mēs, 28 audzēkņi 
un divi sporta skolotāji, ierau-
dzījām lielu skolēnu skaitu, kuri 
atbrauca no dažādiem Latvijas 
novadiem un jau gaidīja iespē-
ju ienākt iekšā. Ar biļetēm rokās 
mēs izturējām kārtīgu pārbaudi 

pie ieejas, izrādās, ka nedrīkst 
ienest nekādus lielus priekšme-
tus. Līdz spēles sākumam mums 
bija iespēja aplūkot reklāmas 
stendus foajē un nopirkt sev par 
piemiņu dažādus suvenīrus un 
preces ar VEF kluba simboliku. 
Atradām savu sektoru un iekārto-
jāmies skatītāju vietās. Laukumā 
jau notika spēlētāju iesildīšanās, 
kura ir katras spēles neatņema-
ma sastāvdaļa. Ar interesi vēro-
jām spēlētāju kustības, metienus 
grozā, treneru un spēlētāju ga-
tavošanos spēlei, un atpazinām 
mūsu valstsvienības spēlētājus 
- Mareku Mejeri, Mārtiņu Meieru 
un Kasparu Bērziņu, kuri aizvadī-
tajā Eiropas čempionātā pārstā-
vēja Latviju, kā arī valstsvienības 
kandidātus - Jāni Bērziņu un Rič-
mondu Vildi. Jāpiebilst, ka „VEF 
Rīga” sastāvā šogad spēlēs 7 le-
ģionāri un komandas kapteinis ir 

Artūrs Strēlnieks, bet komandas 
galvenais treneris ir spānis Kar-
loss Frade. Un, beidzot, sākās 
spēle...

Pirmo puslaiku rīdzinieki no-
slēdza ar 5 punktu pārsvaru. Pēc 
nākamajām 10 minūtēm spēles 
aina krasi mainījās un, lielā mērā 
pateicoties tālmetieniem, ar 47-
41 vadībā bija ciemiņi. Trešajā 
ceturtdaļā vefieši spēja mazliet 
pietuvoties līdz intriģējošiem mī-
nus 4. Taču pēdējās ceturtdaļas 
sākums izrādījās liktenīgs - ka-
mēr rīdzinieki nespēja gūt punk-
tus - viesi ātri ieguva būtisku pār-
svaru, un VEF izredzes uz uzvaru 
bija izplēnējušas. Galarezultātā 
sezonas pirmajā spēlē rīdzinie-
kiem zaudējums pret «Ņižņij No-
vgorod» ar 75-87.

 Visas spēles garumā mūs 
iepriecināja un spēlētājus uzmun-
drināja „VEF Rīga” komandas 

talismans Panda, kā arī karsēj-
meitenes ar pārsteidzoši skaistu 
deju programmu. Spēles beigās 
notika tas, ko gaidījām visu ceļu 
braucot uz Rīgu, un arī visu spēli, 
atrodoties skatītāju tribīnēs - tā ir 
tikšanās ar basketbola komandas 
„VEF Rīga” spēlētājiem, autogrā-
fu saņemšana, fotografēšanās un 
novēlējumi sportistiem. 

Skolēnu vecāku vārdā, kā 
arī 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 7.b un 9.c 
klašu skolēnu vārdā izsakām lielu 
pateicību Krāslavas novada do-
mei un īpaši tās priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam par trans-
porta nodrošinājumu, Krāslavas 
pamatskolas direktorei Vijai Kon-
cevičai un skolas administrācijai 
par sniegto atbalstu brauciena 
organizēšanā un SIA „Lapkovskis 
un dēls” šoferim V. Morgunovam.

Krāslavas pamatskolas sporta 
skolotāja Natālija RAUDIVE

 “VEF Rīga” basketbola spēle

Pagājušajā vasarā Rīgā 
notika konference „Mazākum-
tautību loma valsts attīstībā mul-
tikultūrtelpā”. Diskusijas laikā ar-
hibīskaps metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs pievērsa uzmanību 
tam, ka ikviens cilvēks Dievam ir 
neatkārtojams un unikāls. Ikvie-
nam piemīt savs talants, un nav 
divu līdzīgu, jo katrs cilvēks mūsu 
pasaulei ir liela bagātība. To pašu 
var teikt arī par dažādām valstīm, 
tāpēc katrai tautai ir sava unikālā 
kultūra, sava valoda. Un Svētajos 
Rakstos ir paredzēts, lai visas 
tautas atstātu pasaules kultūras 
mantojumā savas pēdas – savus 
talantus. Vecajā Derībā ir teksts 
- aicinājums jūdu tautai: neiero-
bežojiet cittautiešu tiesības, at-
cerieties, ka arī jūs Ēģiptē bijāt 

sveštautieši! 
1991. gadā Latvijas galvas-

pilsētā tika nodibināta Baltijas 
baltkrievu mākslinieku apvienība 
„Maju gonar”, un to var uzskatīt 
par procesu, kas kļuva par demo-
krātisko vērtību izveidošanas pa-
matu. Mākslinieku brālībā „Man 
ir gods” apvienojās gleznotāji no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Sanktpēterburgas, vēlāk viņiem 
pievienojās baltkrievu māks-
linieks no Zviedrijas. Gandrīz 
ceturksni gadsimta baltkrievu 
mākslinieki, kas strādā Baltijas 
reģionā, organizē starptautis-
kas ekspozīcijas - mūsu valstī, 
Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā un 
Čehijā. Viņu darbi piedalās ma-
zākumtautību mākslas izstādēs, 
kuras ik gadu organizē Itas Ko-

zakēvičas vārdā nosauktā Latvi-
jas Nacionālo kultūras biedrību 
asociācija. Savas personālizstā-
des Baltijas baltkrievi rīkoja Krie-
vijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Ka-
nādā un ASV. 

Ar Baltijas baltkrievu daiļradi 
glezniecības, grafikas un daiļ-
amatniecības jomā iepazīstas 
Latvijas iedzīvotāji, un tagad šie 
darbi ir izstādīti Krāslavā. Izstāde 
ar nosaukumu „Baltkrie-
vu iespaidi Baltijā” tika 
atklāta Krāslavas Vēs-
tures un mākslas mu-
zejā. Tajā piedalās 13 
autori - Vjačka Celešs, 
Anna Peipiņa, Jeļena 
Romaņenko, Nadežda 
Izeņova, Olga Kožemja-
ko, Gaļina Želabovska, 
Pjotrs Hudobčenoks, 
Vasilijs Mališčics, Ta-
māra Nosenko, Irīna 
Trumpela-Soboļevska, 
Jans Kuzmickis, Oļegs 
Ablažejs un Jeļena Ti-
homirova. Viņi visi ir 
baltkrievi, kam Latvija 
kļuvusi par dzimtajām 
mājām un otro dzimteni.  

Baltkrievu dziesmu 
kolorītu pasākumam 
piešķīra ansambļa „Ku-
tok” un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas skolnieces, solistes 
Lizas Karoles priekšnesums. Ar 
sirsnīgiem vārdiem visus klāt-
esošos uzrunāja gleznotājs un 

Baltijas baltkrievu mākslinieku 
apvienības „Maju gonar” priekš-
sēdētājs Vjačka Celešs. Kultūru 
daudzveidības nozīmi uzsvēra 
arī Antoņina Struņevska, Balt-
krievijas Republikas ģenerālkon-
sulāta Daugavpilī konsule. Cie-
nījamo viesu vidū krāslaviešiem 
bija īpašs prieks ieraudzīt mūsu 
novadnieci Annu Peipiņu. Lat-
vijas Mākslinieku savienības un 

apvienības „Maju gonar” locekle 
veiksmīgi turpina savu radošo 
darbību. Oktobra ekspozīcijā 
krāslaviete un rīdziniece iekļāva 
divus darbus, kas tika uzglezno-

ti pilsētā pie Daugavas lokiem. 
Pirms tam bija jau septiņas per-
sonālizstādes - Rīgā, Daugavpilī, 
Parīzē. Pašlaik viņas darbu ko-
lekcija tiek eksponēta Vitebskas 
Mūsdienu mākslas centrā, bet 
pēc tam 29 gleznas būs izstādī-
tas Baltkrievijas galvaspilsētā. 

Pirms diviem desmitiem 
gadu es satikos ar unikālo māks-
linieku Pjotru Hudobčenoku no 

Daugavpils, par viņu 
gatavoju materiālus 
gan „Ezerzemei”, gan 
republikas presei. Bet 
plašāks raksts par viņu 
vēl priekšā. 

Baltijas baltkrievu 
radošo darbu māksli-
nieciska panorāma Krā-
slavas muzeja izstādē 
atstāj ļoti patīkamus 
iespaidus. Pirmkārt, uz-
aicinātajiem otas meis-
tariem ir laba prasme 
atspoguļot baltkrievu 
kolorītu, turklāt saglabā-
jot savu radošo indivi-
dualitāti. Un otrkārt: ai-
navas viņu audeklos ļoti 
atgādina mūsu dzimto 
dabu. Par Zilo ezeru 
zemi dēvē ne tikai Lat-
gali, bet arī Braslavas 

reģionu. 
Steidzieties redzēt! 

Aleksejs GONČAROVS 

II Vienotība daudzveidībā 

Vernisāžas rota - ansamblis „Kutok”. 

Prezentācijas laikā. Pa kreisi – Vjačka Celešs. 

Konsules Antoņinas Struņevskas apsveikums. 

Krāslavas mākslas cienītāju viedokļu apmaiņa. 
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Nesen Saeima nodeva iz-
skatīšanai parlamenta komisijās 
2016. gada budžeta likumprojek-
tu. Lai gan projektu un saistītās 
izmaiņas galīgajā lasījumā Sa-
eima vērtēs tikai 30. novembrī, 
Latvijas mediķi un veselības ap-
rūpes iestāžu vadītāji skaļi izsa-
ka savu viedokli par plānotajām 
iecerēm veselības aprūpes jomā 
2016. gadā.

Mediķu vērtējums par šo 
dokumentu paketi ir visai skarbs 
- un ieguvis skarbu nosaukumu 
“valsts izmērdēšanas budžets”. 
Pēc starptautiskajiem datiem Lat-
vijā ir vissliktāk pieejamā veselī-
bas aprūpe Eiropas Savienībā, 
taču rādās, ka nākamajā gadā 
situācija neuzlabosies. Nākam-
gad veselības aprūpes nozare 
saņems vēl mazāk fi nansējuma 
nekā 2015. gadā. Turklāt vese-
lības jomā nākamgad iecerētas 
visai interesantas izmaiņas medi-
ķu atalgojumā: māsu algas paliks 
tagadējā apjomā, bet sanitāri pel-
nīs vairāk nekā līdz šim.

Gadījumā, ja Saeima pieņem 
šo budžeta projektu ar visiem 
šiem plānotajiem jauninājumiem, 
ikvienai veselības iestādei tas 
2016. gada budžetā radīs robu.

Kā šie jauninājumi ietekmēs 
Krāslavas slimnīcas budžetu, un 
kādas algas plānotas 2016. gadā, 
centāmies noskaidrot, tiekoties ar 
SIA “Krāslavas slimnīca” vadītāju 
un novada domes deputātu  Alek-
sandru JEVTUŠOKU.

Par šo ziņu masu mēdijos 
daudzi ir izteikuši savu vērtējumu, 
arī Latvijas veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība. 
Nav jau tā, ka kāds nepriecājas, 
ka sanitāres saņems lielāku atal-
gojumu, taču līdz ar viņu atalgo-
jumu palielināšanu, katras vese-
lības iestādes vadītājam jādomā 
arī par medmāsu atalgojuma ap-
mēru. Kā atzīst Krāslavas slim-
nīcas vadītājs, šis jautājums būs 
aktuāls arī viņa vadītājā iestādē. 

“Uz šo brīdi sanitāres saņem 
valsts noteikto minimālo algu - 
360 eiro. Ja Saeima, pieņemot 
budžetu, apstiprinās, ka mini-
mālo algu 2016. gadā palielināt 
līdz 370 eiro un nepalielināt algu 
medmāsām, tad sanitārēm alga 
pieaugs, bet starpība starp med-
māsu un sanitāru atalgojumu kļūs 
vēl niecīgāka, nekā līdz šim. Dau-
dzas medmāsas izsakās, ka “nav 
vērts iziet ikgadējo apmācību, uz-
ņemties šo atbildību un risku, ja 
šī starpība ir tikai dažu desmitu 
eiro vērtībā”. 

- Ja Saeima šādus jau-
ninājumus pieņems, cik liela 
būs starpība starp sanitāru un 
medmāsu atalgojumu? 

- Krāslavas slimnīcā par vie-
nu slodzi sanitāres tad saņems 
minimālo atalgojumu 370 eiro, 
bet medmāsas, ja algas atstāt 
līdzšinējā apjomā - 400 eiro. Tas 
nozīmē, ka šī starpība būs tikai 

30 eiro. Reāli uz rokām šī starpī-
ba būs vēl necienīgāka.

- Vai šī starpība ir adekvā-
ta, ja vērtē kaut vai tādu kritēri-
ju, kā atbildība?

A. Jevtušoks skaidri norāda, 
ka “medmāsas jau nestrādā tikai 
ar šļircēm un medikamentiem, 
tām arī jāuzņemas atbildība par 
aparatūru, dokumentāciju utt. 
Galu galā medmāsas arī daudz 
vairāk veltīja laika un resursu ap-
mācībām, pirms kļuva par kvali-
fi cētiem speciālistiem. Tāpēc būs 
ļoti nekorekti pret medmāsām, ja 
to atalgojumu nepalielinās. 

Līdz šim slimnīca jau piedzī-
voja algas palielināšanu sakarā 
ar valstī noteikto minimālās algas 
palielināšanu. Prakse rāda, ka 
iestādei pieprasīja sniegt ziņas, 
cik piešķirt papildus līdzekļus, lai 
nosegtu šo starpību, kas radu-
sies valsts minimālās algas palie-
lināšanas dēļ. Slimnīcas vadītājs 
aprēķināja, cik darbiniekiem pēc 
likuma jāpalielina minimālā alga, 
un aprēķināja konkrētu ciparu. 
Šo summu piešķīra. Taču tas arī 
viss. Kā līdz ar vienu darbinieku 
atalgojuma palielināšanu dife-
rencēt visas iestādes darbinieku 
atalgojumu, palika uz iestāžu va-
dītāju pleciem un iestādes budže-
ta pleciem.

Izskatās, ka šis minimālās 
algas pieaugums nebūs izņē-
mums. Ja valsts nepalielinās 
medmāsām algas, tik un tā to 

nāksies darīt iestādēm no sava 
budžeta. Protams, ja to budžets 
atļaus.”

- Vai Krāslavas slimnīcā 
plānota medmāsu algu paaug-
stināšana 2016. gadā?

- Uz šo jautājumu pagaidām 
ir grūti atbildēt, jo uz šo brīdi nav 
zināms valsts pasūtījums 2016. 
gadam. Taču, neskatoties uz to, 
mēs ar ekonomisti, grāmatvedi, 
vietnieci jau tagad strādājam pie 
vairākiem budžeta scenārijiem un 
neatliksim to līdz pēdējam brīdim. 
Uzdevums nebūs no vieglajiem. 
Kur lai ņem līdzekļus, ja pakalpo-
juma cena paliek tādā paša līme-
nī, bet daudzi izdevumu apjomi 
pieaug? Tāpat jāņem vērā, ka 
pēdējo triju gadu laikā, Krāslavas 
slimnīcā kvotu pārstrāde stacio-
nārā sastādīja 125% gadā. Līdzī-
ga situācija ar pārstrādi bija arī 
ambulatorajā daļā. Trīs gadus at-
pakaļ valsts sedza šo pārstrādāto 
kvotu starpību, 2012. gadā  papil-
dus mums piešķirot 80000 eiro, 
2013. gadā - 50 000 eiro, pagāju-
šā gadā jau tikai 10000 eiro, bet 
2015. gadā  neviens pārstrādātās 
kvotas neapmaksās, tās nākas 
segt no slimnīcas budžeta.

- Vai ir aprēķināta aptuve-
nā summa, cik būtu papildus 
nepieciešams budžetā, lai pa-
lielinātu medmāsu atalgoju-
mu?

- Katrā iestādē ir izstrādāta 
arī iekšējā atalgojumu gradācija. 
Līdz šim esam centušies vadīties 
pēc kritērija, lai starpība starp sa-
nitāres atalgojumu un medmāsas 

atalgojumu sastādītu 50-60 eiro. 
Ja 2016. gadā valstī plānots, ka 
sanitāres saņems 370 eiro, med-
māsām būtu jāsaņem 420 eiro, 
iepriekšējo 400 eiro vietā par 
slodzi. Lai šo starpību nodroši-
nāt, esam aprēķinājuši, ka med-
māsu algu palielināšanai 2016. 
gadā būtu nepieciešami papildus 
40000 eiro. Šie nepieciešamie 
līdzekļi būs jāmeklē no iekšējām 
rezervēm. 

Kā jau minēju, šis jautājums 
nebūs no vieglajiem, jo tas būs 
jāskatās arī ārstu atalgojuma, 
tehnisko darbinieku algu kontek-
stā, jo slimnīca nevar eksistēt 
arī bez šoferiem, grāmatvežiem, 
elektriķa u.c. Un kaut kādā veidā 
jācenšas nodrošināt arī vienlī-
dzības princips. Taču primārais 
jautājums tomēr būs medmāsu 
algas, tādā vai citādā līmenī, to 
rādīs laiks un valsts pasūtījuma 
politika 2016. gadam. 

- Vai apsverat iespēju, ka 
šīs nelielās algas starpības dēļ 
daudzas medmāsas varētu uz-
sāk darbu kā sanitāres?

- Nemācēšu teikt par ci-
tām slimnīcām, bet Krāslavas 
slimnīcā diez vai tas notiks, jo 
uz šo brīdi mums nav nevienas 
brīvas sanitāres vakances. Nav 
arī nevienas brīvas medmāsas 
vakances. Es labi pazīstu savu 
darbinieku kolektīvu, tāpēc esmu 
pārliecināts, ka šāda veida kus-
tība nenotiks. Taču neizslēdzu 

domu, ka kāds izvēlētos profesi-
ju, tam varētu pievērst uzmanību. 

- Cik procentu no kopējiem 
izdevumiem uz šo brīdi sastā-
da algu fonds?

- Trīs gadus atpakaļ slim-
nīcai ar poliklīniku kopumā algu 
fonds ( kopā ar sociālo nodokli) 
sastādīja 60-62% no kopējiem 
izdevumiem, šogad tas sastāda 
jau 67%. Tātad šajos gados iz-
devumi pieauga par 5%, naudas 
izteiksmē tas ir pietiekami liels 
skaitlis. Nākamgad šis skaitlis 
turpinās palielināties.  

- Bieži vien lasītāji uzdod 
jautājumu, cik lielas ir ārstu 
algas? Cik man zināms, ka at-
tīstītākās valstīs pieņemts, ka 
ārstu vidējai algai jābūt div-
reiz lielākai par 
tautsaimniecības 
vidējo algu, jo tas 
palīdz noturēt ār-
stu nozarē. 

- Patlaban vi-
dējā alga Latvijā ir 
875 eiro, un būtu 
normāli, ja ārsti al-
gas dienā saņemtu 
aptuveni 1750 eiro. 
Protams, pagaidām 
tas neatbilst reali-
tātei.

- Vai atalgo-
juma apmērs ir 
noteicošais ārstu 
piesaistei lauku 
reģioniem?

- Krāslavas 
slimnīcai 25 gadu 
laikā nav piebiedro-

jies neviens jaunais speciālists. 
Zinu, ka citās slimnīcās ārstu pie-
saistei tiek maksāts atalgojums 
ar koefi cientu 2-2,5, tas ir divas 
reizes vairāk par slodzi, taču tā 
nav izeja. Domāju, ka izmaiņas 
jāveic kopējā sistēmā, jo vēsture 
rāda, ka tā nav īslaicīga parādī-
ba, bet 25 gadi ir pietiekams laika 
posms, lai saprastu, ka sistēmā, 
kaut kas nedarbojas, tā kā nākas. 

- Kādu speciālistu uz šo 
brīdi trūkst Krāslavas slimnī-
cā?

- Internisti - bijušie terapei-
ti, anesteziologs, LOR, okulists, 
funkcionālās diagnostikas ārsts, 
USI speciālisti. Nevar teikt, ka šo 
speciālistu nav, piemēram, mums 
ir acu ārsts, taču tas nestrādā kat-
ru dienu. LOR strādā katru dienu, 
bet darba apjoms ir ļoti liels. Ļoti 
līdzīgi ir ar citām nosauktajām 
profesijām. Šie speciālisti ir, bet 
ne pietiekamā daudzumā, vai ap-
vieno darbu arī citur.  

- Jūs kā slimnīcas vadī-
tājs apzināties, cik krāslaviešu 
kļūst par ārstiem un kur tie do-
das darba gaitās?

- Tā kā strādāju ne pirmo 
gadu, labi to apzinos. Krāslavie-
šu, kuri izvēlas ārsta profesiju, 
ir pietiekoši. Daudzi ir arī ārstu 
bērni, taču ar nožēlu jāatzīst, ka 
darba algas Latvijā ir tādas, ka 
jaunie speciālisti izvēlas darba 
gaitas uzsākt ārzemēs vai tuvāk 
Rīgai. Valsts slimnīcu politikas 
dēļ daudzi jaunie speciālisti ne-
izvēlas lauku reģiona slimnīcas, 
jo baidās, ka pēc 10-15 gadiem 
tās varētu slēgt un būs jādomā 
par citu darbavietu. Tāpēc jaunie 
speciālisti pēc studijām cenšas 
atrast darbu perspektīvās slim-
nīcas.

- Cik procentuāli no Krās- 
lavas slimnīcas ārstiem saņem 
atalgojumu, kas ir virs valsts 
noteiktās vidējās algas 875 
eiro? 

- Domāju, ka vairāk nekā 
50%, bet ir arī tādi ārsti, kuru at-
algojums nav pat tuvu šim valstī 
vidējam rādītājam, jo netiek no-
drošināta slodze. Neaizmirsīsim, 
ka es runāju par algām, ko sa-
ņem uz papīra. 

- Masu medijos izskan in-
formācija, ka, piemēram, Paula 
Stradiņa klīniskās universitā-
tes slimnīcā pacienti gada bei-
gās palīdzību nevarēs saņemt, 
jo uz izmeklējumiem beigušās 
valsts apmaksātās kvotas. 
Kāda situācija ir Krāslavas 
slimnīcā?

- Krāslavas slimnīcā situāci-
ja ir līdzīgā kā visā valstī.  Ja ņe-
mam valsts piešķirtos līdzekļus 
jeb kvotas ambulatorajiem izmek-
lējumiem, tad uz šī gada 15. ok-
tobri jau ir pārstrāde. Sabiedrībā 

lielam uztraukumam nevajadzētu 
būt, tā nav katastrofāla situācija. 
Priekšā vēl ir novembra un de-
cembra mēnesis un situācija var 
mainīties. Tāpēc par gada kopējo 
kvotu pārstrādi varēs spriest, no-
slēdzot gadu. 

- Vai slimnīcai pieaugtu 
kvotas, ja reformu rezultātā 
Krāslavas novadam tiktu pie-
vienots Aglonas novads? 

- Ja mēs runājam tikai par 
Šķeltovas un Grāveru pagastu 
pievienošanu, tad kvotas vispār 
nepieaugs, sakarā ar to, ka ie-
dzīvotāji arī līdz šim skaitījušies 
pie Krāslavas Slimokases un 
līdz šim nav pārtraukuši saņemt 
pakalpojumus Krāslavas poliklīni-
kā. Ar ģimenes ārsta norīkojumu 
tie griežas pie mums vai, ja mēs 
konkrēto pakalpojumu nesnie-
dzam, tad tie tiek nosūtīti uz citu 
iestādi, kurš sniedz nepiecieša-
mo pakalpojumu. Daudzi izman-
to mūsu pakalpojumus sakarā ar 
sabiedriskā transporta esamību. 
Kā lai Šķeltovas iedzīvotājs no-
kļūst līdz Preiļiem, ja transports 
nekursē?

Taču stacionāro fi nansēša-
nu iedzīvotāju skaits neietekmē. 
To aprēķina pēc pakalpojuma 
punktu izpildes. Ātrā medicīniskā 
palīdzība pie mums nogādā gan 
no Šķeltovas, gan no Grāveriem, 
gan no Dagdas uz tiem pakalpo-
jumiem, ko mēs spējam sniegt.

Tātad secinām, ja Saeimas 
deputātu galvas sāpes ir valstī 
noteiktās minimālās algas paaug-
stināšana, līdz ar ko sanitārēm 
pieaugs atalgojums, tad Latvijas 
slimnīcu vadītāju galvas sāpes 
jau  tagad pirms šo izmaiņu ap-
stiprināšanas ir iestādes budžeta 
izstrāde vairākos variantos 2016.
gadam, kuros jāparedz ne tikai 
vēl neapstiprinātās valdības iece-
res, bet arī jādomā par medmāsu 
algu paaugstināšanu, lai starpība 
starp sanitāru un medmāsu al-
gām būtu adekvāta.

Kamēr valsts domā, kā ie-
taupīt uz valsts iedzīvotāju ve-
selības rēķina, iedzīvotāji domā, 
kā apmaksāt tos medicīnas pa-
kalpojumus, kas ir nepieciešami. 
Kā statistika rāda, pat 20-30% no 
tiem iedzīvotājiem, kuriem ir vidē-
ji ienākumi, nevar atļauties vese-
lības aprūpes pakalpojumus, jo 
vidēji ienākumi Latvijā ir diezgan 
zemi. Un ko var atļauties vese-
lības jomā sanitāres, kuru atal-
gojums ir tikai minimālā alga un 
medmāsas, kuru atalgojums ar 
visu pielikumu sastādīs tikai pusi 
no valstī vidējās algas apmēra? 

Viņām kā veselības nozares 
speciālistēm jānovēl ievērot ve-
selīgu dzīvesveidu un jāiedrošina 
citiem rādīt piemēru, kā neslimot. 
Ko 2016. gada budžets paredzē-
jis citās nozarēs, lasiet nākamos 
laikraksta numuros.

Elizabete VIĻUMA

Ar kādām problēmām saskaras Krāslavas slimnīca
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Kaspars Znotiņš. it kā pats, 
it kā cits
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 Lotto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino
23.30 Midsomeras slepkavības
1.25 Jaunība par katru cenu

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03 Ar mugursomām pa Latī-
ņameriku
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Citādi latviskais

11.10 Latgale. Trīs stāsti
12.30 Vai Rīga jau gatava? 
12.45 Rīga 2014
13.55, 0.30 LTV – 60
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 100 līdz 100
20.00 Ķermeņa valoda
21.00 Jukonas skartie
22.00 Latviešu jaunie režisori
22.55 Ceļojums apkārt pasaulei
23.30 Tūrists manā ciltī

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

9.10, 0.50 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Sieviete uz klints
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.50 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50 Atriebības zeme
18.00 Atriebības zeme
18.55 Ļaļas atgriešanās
21.10 Bruklinas taksis
22.10 Mf. Cietais rieksts
1.10 Nikita
4.25 Karamba!

TV3
6.05 Par puiku 

6.30 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvadrāt-
biksis 
8.00, 0.40 Simpsoni 
9.00 Mf. Pinokio
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
12.05 Ņujorkas karalis 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 2.30 Pasaules stingrākie 
vecāki
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.30 Virtuve
18.00 Šaubu ēnā
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi 
23.40 Elites vienība SAFE
3.10 NCIS. Izmeklēšanas dienests 

TV3+
7.00 6 kadri
7.20, 17.35, 2.00 Māja 2
8.25 Laiks piedzīvojumiem
9.30 Mf. Dziedošie lāči
11.10, 14.25 Comedy Batls
12.15, 16.35 Zaicevs+1
13.20, 19.55 Anželika
18.40, 0.25 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Interneta afēristi
22.20 Mf. Bīstamais pagrieziens. 
Strupceļš

TV5
7.40, 14.20 Ideālā laulība
8.40, 13.00 Top-shop

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 28. oktobris

27. oktobrī Ir iemesls!

Vācieši ir disciplinēta tauta. Likums, 
kārtība, disciplīna - visi šie vārdi vācietim 
nav tukša skaņa, īpaši tad, ja tas ir Šveices 
vācietis. Šveice vienmēr lepojās ar savu 
neitralitāti un neatkarību. Un vēl lepojās ar 
to, ka vairāku gadsimtu garumā nav piedalī-
jusies karos... Arī citu iemeslu, ar ko varētu 
lepoties, šajā valstī ir vairāk nekā pietie-
kami. Šīs valsts nevainojamo 
reputāciju nedaudz sabojāja 
vēsturiskā izmeklēšana, kas 
pierādīja, ka neatkarīgākās un 
neitrālākās valsts bankas Otrā 
pasaules kara gados labprāt 
pieņēma no nacistiskās Vāci-
jas glabāšanai zelta kronīšus, 
kas bija izrauti ebrejiem Os-
vencimā.. Šveicieši visam pie-
krita, atvainojās, paraustīja ple-
cus un turpināja dzīvot tālāk. 
Dzīvot labklājībā un pārticībā, 
komfortabli un neitrāli... 

Pauls Grūningers ir dzimis 1891. gadā 
Šveices ziemeļaustrumos, pie pašas robe-
žas ar Austriju. Zēns bija centīgs un discip-
linēts. Šveicietim teiciens „Kur piedzimi, tur 
arī noderēji” ir saprotams un pieņemams. 
Tāpēc tad, kad beidzās Pirmais pasaules 
karš, Pauls uzsāka darba gaitas savā dzim-
tajā pilsētā, Sanktgalenas policijā. 

Grūningers strādāja šajā dienestā go-
dīgi un atbildīgi. Brīvajā laikā spēlēja fut-
bolu, viņa komanda 1915. gadā kļuva par 
Šveices čempioni. 1925. gadā Pauls iegu-
va kapteiņa dienesta pakāpi, un tad viņu 
iecēla par Sanktgalenas kantona policijas 
šefu. Enerģisks un jauns policists drīz vien 
tika ievēlēts par Šveices Policistu asociāci-
jas prezidentu, viņa aktīvais darbs Dzīvnie-
ku tiesību aizsardzības asociācijā padarīja 
viņu slavenu ne tikai valstī, bet arī tālu aiz 
tās robežām. Priekšā bija spīdoša karjera 
un laimīga, notikumiem piesātināta dzīve. 
Taču drīz vien sākās karš...  

Īstenībā tas vēl nebija sācies, bet tās 
izmaiņas, kuras norisinājās Eiropā, neat-
stāja šaubas par to, ka tuvojas kaut kas 
briesmīgs... 1938. gada martā no kartes 
pazuda Austrija, kas tika pievienota nacis-
tiskajam Reiham. 

Vācijas un Austrijas ebreji bēga, baido-
ties no jaunā režīma, no nāves, no gāzes 
kamerām, no medicīniskajiem eksperimen-
tiem, no masveida nošaušanām, no visa tā, 
ko vēlāk apzīmēs ar grieķu izcelsmes vār-
du „holokausts” - sadedzināts upurējums... 
Kaut gan īstenībā nebija, kur bēgt, jo tikai 
Šveicei bija izdevība izvairīties no „pievie-
nošanas”. Nelaimīgie, nobiedētie, aplaupī-
tie un pazemotie ebreji nepārtrauktā strau-
mē šķērsoja Šveices robežu. Tradicionāli 
tika uzskatīts, ka Šveicē var atrast patvē-
rumu visi tie, kam tas ir vajadzīgs, taču jau 
1938. gada augustā robeža tik slēgta tiem, 
kas bija paredzēti iznīcināšanai Vācijā. Pūlī 
aiz aizsargbarjeras bija ne tikai ebreji, bet 
arī čigāni, opozīcijas pārstāvji, kuri vai nu 
tika apcietināti un aizsūtīti uz nometnēm vai 
iedzīti pagrīdē. Čigāni pakāpeniski pazuda, 
meklējot jaunas iespējas, kā iegūt drošību, 
politiķi ātri pārorientējās uz Franciju, Spā-
niju, Skandināviju... Bet ebreji turpināja 
stāvēt, viņiem nebija, kur iet, nāve gaidīja 
viņus jau vistuvākajā robežai pilsētā... Vai-
manāja sievietes, raudāja bērni, pazemojās 
un lūdzās sirmgalvji... 

Tas, kas notika ar Grūningeru, ne-
pakļaujas nekādam loģiskam izskaidroju-
mam. To var izskaidrot tikai ar jūtu un emo-
ciju uzplūdumu... Pauls Grūningers bija ļoti 
disciplinēts, vairāk par visu pasaulē mīlēja 
kārtību un svēti cienīja likumu, taču polici-
jas šefs pieņēma lēmumu neizpildīt priekš-
niecības pavēli un pārkāpt likumu. Viņš 

atvēra aizsargbarjeru un sāka 
viltot dokumentus bēgļiem-eb-
rejiem. Lietas būtība bija sais-
tīta ar to, ko Grūningers iz-
sniedza bēgļiem apliecības ar 
atpakaļejošu datumu, it kā tie 
būtu šķērsojuši robežu līdz tās 
slēgšanai ciet. Tas nodrošinā-
ja vācu un austriešu ebrejiem 
oficiālo statusu, bet galvenais - 
viņiem vairs nedraudēja fiziska 
iznīcināšana. 

Pateicoties Grūningera 
„noziegumam”, 3601 cilvēks bija izglābts. 
Bet tas nevarēja turpināties ilgi. Pirmie, kam 
radās aizdomas, bija gestapo darbinieki. 
Vienīgais robežas šķērsošanas punkts, pa 
kuru ebreji varēja nokļūt Šveicē, pievērsa 
viņu uzmanību. Drīz vien nacisti uzzināja 
visu. Par tuvojošos atmaskošanu Paulu 
Grūningeru brīdināja Austrijas robežsargs, 
viņa ģimenes draugs un sens konkurents 
futbola sacensībās. Pauls neņēma vērā šo 
brīdinājumu. 1939. gada martā Sanktgale-
nas kantona policijas šefs bija atstādināts 
no darba, tad bija uzsākta dienesta izmek-
lēšana. Pēc pusgada notika tiesa. Grūnin-
geram bija liegts izvēlēties savu advokātu. 
Viņam bija aizstāvis, kurš bija pazīstams 
ar savām simpātijām pret nacistiem un ar 
antisemītiskiem uzskatiem. Pauls Grūnin-
gers tika atzīts par vainīgu krāpniecībā un 
dienesta pienākumu nepildīšanā. Viņu mē-
ģināja apsūdzēt par korupciju – nekas ne-
iznāca. Grūningers neko nepieprasīja par 
saviem „pakalpojumiem”. Neizdevās arī 
mēģinājums atzīt bijušo policijas šefu par 
nepieskaitāmo. Pauls izvēlējās ieslodzīju-
mu cietumā un atteicās iesniegt apelāciju, 
jo viņam bija ir kauns... 

Pēc kara... Nē, nekādas reabilitācijas 
nebija... Pat neskatoties uz to, ka tika izvei-
dota speciāla komiteja, lai attaisnotu Paulu 
Grūningeru, neskatoties uz regulāriem Izra-
ēlas prokuratūras pieprasījumiem, neskato-
ties... Netaisnība.  

Pēc iziešanas no cietuma Pauls Grū-
ningers nevarēja iekārtoties darbā, jo viņu 
neviens nepieņēma, tāpēc ka neviens 
nevēlējās redzēt savā darbavietā bijušo 
cietumnieku... Visu atlikušo dzīvi bijušais 
Sanktgalenas kantona policijas šefs bija 
spiests pārtikt no tā, ar ko palīdzēja radinie-
ki un viņa izglābtie cilvēki. Līdz savai nāvei 
1972. gadā viņam bija kauns dzīvot, patei-
coties žēlastības dāvanām... 

Viņš bija reabilitēts tikai 1995. gadā, 23 
gadus pēc Paula Grūningera nāves. Tagad 
viņam uzstāda pieminekļus, nosauc viņa 
vārdā ielas un laukumus. Tagad Šveice ar 
viņu lepojas.  

Paula Grūningera dzimtā kantona ģer-
bonī ir attēlotas fascijas... Tas ir varas, jus-
tīcijas, kārtības un taisnīguma simbols. Un 
vēl tas ir Itālijas fašistu galvenais simbols...   

Šodien ir svinama Šveices policista ar 
plašu sirdi un sirdsapziņu dzimšanas diena.  

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Paula Grūningera, pasaules taisnā, dzimšanas diena 

Čertoka ezera pievilcība: gaistošais skaistums.             Alekseja GONČAROVA foto

Nedēļas nogales maršruts

Atmiņu zvana skaņās...
17. oktobrī Kombuļu TN notika sirs-

nīgs un aizkustinošs pasākums “Tinu 
mūžu kamolā”, veltīts tiem, kuri sava mūža 
kamoliņu satinuši pāri 80 gadu biezumam.

Pasākums bija caurausts ar mīlestī-
bu, sirsnību un cieņu. Tika teikti silti vārdi, 
pasniegti ziedi un dāvanas, acis un sirdi 
priecēja mūzika un dejas Aglonas kultūras 
centra pašdarbnieku izpildījumā. Noslēgu-
mā – kafijas galds un sirsnīgas sarunas...

Tas viss lika mums, ilgdzīvotājiem, 
gan smaidīt, gan notraukt aizkustinājuma 
asaras. Tādos brīžos, kad skan dziesmas, 
mūzika, uznāk smeldzošas atmiņas par 
aizgājušiem laikiem, kuros bija gan vēja, 
gan zvaigžņu stundas. Bija smiets, dejots, 
dziedāts un, protams, arī mīlēts.

Ar cieņu tika sumināti tie cilvēki, kuru 
sastrādātās rokas, sāpošās muguras iegū-
tas godīgā darbā lauku sētās, tīrumos un 
fermās. Tās arī tagad nestāv mierā, bet ada 
mazbērniem zeķītes, šallītes, cimdiņus.

Šos skaistos brīžus mums uzdāvināja 
Kombuļu pagasta pārvalde. Paldies Tau-
tas nama vadītājai Elitai Kozindai par iz-
justajām dzejas rindām, Tatjanai Ļaksai un 
Edītei Stolai par aizkustinošo mūsu dzīves 
kamola ritināšanu.

Šīs atmiņas mūs vēl ilgi sildīs ziemas 
dzestrajos, garajos vakaros.

Mēs visi šī „biezā kamoliņa tinēji’’ gri-
bam no sirds pateikt mīļu, sirsnīgu paldies 
ar mūsu cienījamās avīzes “Ezerzeme” 
starpniecību par visu skaisto, ko mēs sa-
ņēmām šajā pasākumā!
 Visu vārdā viena no “kamoliņa tinējām’’ 

Aloizija BĀRTULE.



2015. gada 27. oktobris 7

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 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Pazudušais
0.40 Tieša runa
1.45 1:1

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03 Ar mugursomām pa Latī-
ņameriku
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
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 Vēju savaldītāji. Kilkādu 
salas
13.00 LTV – 60
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 Ķermeņa valoda

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 Mežonīgā sirds
11.00 Bruklinas taksis
12.00 Mf. Ja sapņi spētu lidot
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Bērni un vecāki
15.40, 1.15 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55 Ļaļas atgriešanās
21.10 Lauku sēta
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.35 Nikita
4.35 Karamba!

TV3
6.05, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Simpsoni 
9.00 Mf. Pinokio
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 2.25 Pasaules stingrākie 

8.55, 23.30 Okšķeris
10.00 Paspēt 24 stundās
11.00 6 kadri
11.30, 17.30 Pacientu līga
12.30, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.15, 18.30 Nemelo man!
15.30 Mf. Neticamie itāļu piedzī-
vojumi Krievijā
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Cilvēks no Kapucīnu 
bulvāra
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV-Pasaule
6.10, 7.05 Muhtara atgriešanās
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
8.05 Rīts 
9.20 Lolita
10.15 Mežsargs
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Dzīvesbiedri
15.20 Izmeklētāju superkomanda

17.00 Runājam un rādām
18.40 Šefs
20.35 Likumīgais skolotājs. 
Atgriešanās
22.40 Dienas anatomija
23.20 Kūrorta policija
1.05 Maskava. Centrālais 
apgabals
3.05 Dzīvokļa jautājums
4.05 Advokāts

RTR 
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Izmeklēšanas noslēpumi
14.00 Skļifocovskijs
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Skaistuma karaliene
22.00 Speciālais korespondents
23.40 Troņu Spēles
1.20 Cilvēks-ēsma
2.20 Smieklu istaba

4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
1.05 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
12.55 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.00 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Bende
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Politika
2.15 Bez lieciniekiem

RenTV Baltic
6.40 Zaldāti

7.40, 12.40 Bērnu klubs
7.54, 0.54 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 20.50, 0.00 Dokumentālais 
projekts
10.05 Top-shop
10.20 Foto dokumentiem
12.30, 0.55 Skatīties visiem!!
13.00, 18.30 Slepenās teritorijas
14.10 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.25 Visšokējošākās hipotēzes
21.50 Pasaules noslēpumi 
22.55 Zini mūsējos!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.45 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums

12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Zirneklis
22.00 Mf. Sliktā medicīna

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona X
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Divdesmit dienas 
bez kara
11.10 Mīlestība - nav kartupelis
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Domā kā sieviete
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas

14.25, 23.45 Melnie kaķi
15.30 Svešā seja
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 15.00 Ērglis un cipars
9.15, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
10.10 Ir nu gan!
11.15, 16.55 Bafija pret vam-
pīriem
12.10, 21.10 Kauli
13.05, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
16.00, 22.05 PIN kods
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
22.55 Sabraukuši
23.55 Visuvarenie Džonsoni

CETURTDIENA, 29. oktobris vecāki
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Virtuve
18.00 Šaubu ēnā
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Asiņainais dimants
0.55 Kinomānija
1.25 Overtime TV
3.10 NCIS. Izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
7.10 6 kadri
7.30, 17.35, 2.15 Māja 2
8.35 Laiks piedzīvojumiem
9.30 Mf. Ozī un Teds
11.10, 14.25 Comedy Batls
12.15, 16.30 Zaicevs+1
13.20, 19.55 Anželika
18.40, 0.40 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Virtuve
22.05 Mf. Mazulis par 30$

TV5
7.50, 14.05 Ideālā laulība
8.55, 12.50 Top-shop
9.10, 23.30 Okšķeris
10.15 Paspēt 24 stundās
11.15, 17.05 Pacientu līga
12.20, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.05, 18.05 Nemelo man!
15.10 Mf. Cilvēks no Kapucīnu 
bulvāra
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.10 Muhtara atgriešanās
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Šodien
7.05 Muhtara atgriešanās
8.05 Rīts 
9.20 Lolita
10.15 Mežsargs
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Dzīvesbiedri
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Šefs
20.35 Likumīgais skolotājs. 
Atgriešanās
22.40 Dienas anatomija
23.20 Kūrorta policija
1.05 Maskava. Centrālais 
apgabals
3.05 Vasarnīca
4.05 Advokāts

RTR 
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Izmeklēšanas noslēpumi
14.00 Skļifocovskijs
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Skaistuma karaliene
22.00 V. Salavjova raidījums
23.40 Aizliegtā vēsture
1.20 Cilvēks-ēsma
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
1.10 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem

12.55 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Bende
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Pirms tumsas iestāšanās
2.10 Mf. Baļzaminova precības

RenTV Baltic
6.35 Zaldāti
7.40, 12.50 Bērnu klubs
7.54, 0.54 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 23.55 Dokumentālais 
projekts
10.05 Top-shop
10.20 Mf. Nabaga LIZ
12.35, 0.55 Skatīties visiem!!
13.10, 18.35 Slepenās teritorijas
14.15 Apokalipses varenie 
noslēpumi
20.50 Kara noslēpums 
22.55 M un Ž

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Vajag tikt skaidrībā
20.30 Bende
22.25 Mf. Nevaldāmais

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona X
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Divdesmit dienas 
bez kara
11.10 Mīlestība - nav kartupelis
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Domā kā sieviete
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.45 Melnie kaķi
15.30 Svešā seja
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 14.55 Ērglis un cipars
9.05, 20.10 Ekstrasensi-detektīvi
10.00 Saprast un neitralizēt
10.35 Ir nu gan!
11.15, 16.55 Bafija pret vam-
pīriem
12.10, 21.15 Kauli 
13.00, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
16.00, 22.10 PIN kods
21.10 Sportloto 6 no 49, KENO
23.00 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, 2.15 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, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.10 Pazudušais
3.45 Midsomeras slepkavības

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03 Ar mugursomām pa Latī-
ņameriku
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Dzīvnieki - profesionāļi
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45 Aculiecinieks
13.00 U. Stabulnieka piemiņas 
koncerts 
15.15, 3.10 LTV – 60
15.35, 4.30 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien

18.35 Personīgā lieta
19.05 Bezceļu tūrisms
19.35 Aculiecinieks
19.55 Sekojot pavedienam
20.50 Momentuzņēmums
21.10 Tās tik ir operas! Karmena
22.00 Mf. Medības
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Mf. Vējš pelēkās priedes 
nolauza
1.35 Mf. Vectēvs
1.50 Krodziņā pie Paula

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Tuvāk zvaigznēm
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55 Ļaļas atgriešanās
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.40 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.35 Ebola – palikt dzīvam
0.35 Mf. Grēcīgā mīla
4.40 Karamba!

TV3
6.05 Ņujorkas karalis 
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvadrāt-
biksis 
8.00, 2.45 Simpsoni 
9.00 Mf. Mazais

10.45 Ekstrasensu cīņas 
12.05 Ņujorkas karalis 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35 Pasaules stingrākie vecāki
15.55 Vecie ērmi 
16.55 Virtuve
18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Gudrā blondīne
23.00 Mf. Pielikt punktu
1.05 Mf. Briesmoņmāja
3.05 NCIS. Izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
7.00 6 kadri
7.20, 17.35, 1.35 Māja 2
8.30 Laiks piedzīvojumiem
9.30 Mf. Burvju globusa piedzī-
vojumi, vai Raganas izdarības
11.10, 14.35 Comedy Batls
12.15, 16.30 Zaicevs+1
13.25 Anželika
20.00 Mf. Ralfs
21.55 Mf. Kaut kas jauns
23.55 Mf. Laimīgu Jauno gadu, 
mammas

TV5
7.45, 13.55 Ideālā laulība
8.45, 12.40 Top-shop
9.00 Okšķeris
10.05 Paspēt 24 stundās
11.05, 17.30 Pacientu līga
12.05, 22.25 Kriminal+
12.55, 18.30 Nemelo man!
15.00 Metro
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Stingrā režīma 
brīvlaiks
1.15 Mūzika

NTV-Pasaule
6.10, 7.05 Muhtara atgriešanās
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
8.05 Rīts 
9.20 Lolita
10.15 Mežsargs
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Dzīvesbiedri
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Vairums
19.55 Šefs
0.20 Dvēseles otrā pusē
1.20 Maskava. Centrālais 
apgabals
3.15 Sasisto lukturu ielas

RTR 
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Izmeklēšanas noslēpumi
14.00 Skļifocovskijs
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Skaistuma karaliene
22.55 Mf. Kāzas nebūs
0.50 Torpēdnesēji
3.55 Smieklu istaba
4.45 Mf. Rudzupuķes

PBK
6.00, 1.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00 
Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
12.55 Laiks parādīs

14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.00 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas Laiks
19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.55 Izmailova parks
0.50 Vakars ar I.Urgantu
2.05 1inCity
2.35 Mākslas filma

RenTV Baltic
6.40 Zaldāti
7.40, 12.30 Bērnu klubs
7.54, 0.59 Laika prognoze
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.55, 10.15, 17.25, 0.05 Doku-
mentālais projekts
10.00 Top-shop
11.25 Pasaules noslēpumi 
14.00 Vatikāna varenie noslē-
pumi
18.30 Slepenās teritorijas
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 1.00 Skatīties visiem!!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.25 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.20 Mf. Vēlmju laiks
17.20 Gaidi mani Baltkrievija
17.50 Brīnumu lauks 
19.00 Laiks

20.05 Mans bizness
22.15 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.45 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Divdesmit dienas 
bez kara
11.10 Mīlestība - nav kartupelis
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.30 Melnie kaķi
15.35 Svešā seja
16.45, 20.45 Ražots Baltkrievijā
17.00 Nezināmā Baltkrievija
20.00 Panorāma
21.05 Atvadas
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 14.55 Ērglis un cipars
9.05 Ekstrasensi-detektīvi
10.05 Kapeika kapeikā
11.10, 16.55 Bafija pret vam-
pīriem
12.05 Kauli
13.00 Nepiedzimsti skaista
16.00, 22.25 PIN kods
18.00 Mf. Vīri melnā 3
19.55 Gribu nokļūt televīzijā!!
20.10 Ekstrasensu cīņas
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.10 Reportieris
23.55 Visuvarenie Džonsoni

PIEKTDIENA, 30. 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.

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

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
28.10. 29.10. 30.10.

-2 ...+4  -2 ...+4 -2... +5

ZA   2 m/s DA   2 m/s DA  1m/s

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari. T. 26563019.

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” 

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

Svari. Tālr. 20207132.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

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

Reklāma un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa ar pārskaitījumu. 
Tālr. 64622475, 25435533.

SIA “Māra N”
aicina darbā 

autoatslēdznieku, 
mehāniķi

Dagdā Asūnes ielā 6. 
Tālrunis 26525566.

22 gadus kopā ar Jums! 

 Aizdevumi SENIORIEM 
oktobrī bez komisijas maksas! 

Par godu Senioru dienai, Jūs  
gaida arī garšīgs un veselīgs 

pārsteigums!
Krāslavā, Brīvības  ielā 24.  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

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

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.
Plastikāta logi: 

6 kameru vācu profils.
Metāla durvis.

Tālr. 27878088, 28675525.

Firma aicina 
uz pastāvīgu darbu 

B vai C kategorijas 
autovadītāju. 

Tālr. 26883305

Līksmības stunda — agloniešu variants. Alekseja GONČAROVA foto

Bildes no lauku dzīves

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
T. 65323848, 26373728, 

29996309.

SIA “Rumba centrs” 

aicina darbā pārdevēju - 
kasieri.

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

29. oktobrī plkst. 18.00 
Mūzikas skolā 
(Rēzeknes ielā 4) 

notiks Rēzeknes, Raiņa 
un tām piegulošo ielu iedzī-
votāju tikšanās ar novada 
domes vadošajiem darbi-
niekiem. 

Pārdod plītis “Buržuika”. 
Jauda - 5 kW. 

Jaunas (iepakojumos). 
Ražotas Polijā. Cena - 65 €. 

Tālr. 28675525.

“VW Passat B4” - gāze/ ben-
zīns, 1995. Tālr. 20263165, 
26649159;
MTZ 50 traktoru. Ir TA. Tālr. 
25963344;
traktora 3 - korpusa arklu, kulti-
vatoru ecēšanai un vagošanai. 
Tālr. 26127552;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
pārtikas kartupeļus “Bellarossa”. 
Piegāde. Tālr. 26192901;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 26163279;
kāpostus, kupinājumus, Tālr. 
26527904;
miltus, graudus, kartupeļus. Tālr. 
29134527;
graudus (mieži, kvieši); mal-
ku klučos (1 krava, osis). Tālr. 
25268429.

Vīrietis meklē darbu. Skalda 
malku, palīdzēs celtniecības 
darbos. Tālr. 28154821.
NOPIRKŠU vai ĪRĒŠU 1 vai 1.5 
- istabu dzīvokli. Vēlams 1. stā-
vā. Tālr. 22444020.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35 m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi - 18 m. 
Tālr. 29455509.
Atdosim labās rokās triju krāsu 
kaķenīti, divus kaķēnus (3 mēn., 
meitene un puika), divus pieau-
gušus kaķus. Tālr. 22328273.
Atdošu labās rokās nelielu 
suņupuiku, labs sargs. Tālr. 
22328273.

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 Latgalē. 
Kārtojam dokumentus. Samaksa 
pie notāra. Augstas cenas. Tālr. 
29131196;
zemi ar mežu un cirsmas. Tālr. 
27876697;
mežus, cirsmas. Augstākās cenas. 
Tūlītēja samaksa. T. 29324128;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Viesim jāierodas izgaismotam: 
ar lāpu, sveci, mirdzošām lampiņām vai šalli, vai….

Pasākuma ilgums ~ 2 stundas.
Kontaktinfomācija: 26487763 (Inta) vai tic@kraslava.lv.

Krāslavas TIC aicina uz izgaismotu piedzīvojumu 
vakaru ar draugiem Krāslavas pils dārzā (Pils ielā 2) 

31. oktobrī, plkst. 19.00 

Laika periodā no 16.10.2015 
līdz 23.10.15 Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 47 notikumi. 
Būtiskākie:

•	 20.10.2015. Dagdas novadā 
Andrupenes pag., c. Astašova 
tika konstatēta persona, kas 
vadīja transportlīdzekli alkoho-
la reibumā bez vadītāja tiesī-
bām. Uzsākts kriminālprocess, 
vadītājs tiks saukts pie kriminā-
latbildības. 

•	 22.10.2015. Agrāk uzsāktā 
kriminālprocesa ietvaros no-
skaidrots, ka Krāslavas novada 
iedzīvotājs, izmantojot brīvu 
piekļūšanu, vairākās vietās 
un vairākkārt ir nozadzis ceļa 
zīmes, ar savu rīcību apdrau-
dot ceļu satiksmes dalībnie-

kus. Turpinās kriminālprocesa 
izmeklēšana.

•	 Nedēļas laikā ir bijušas velosi-
pēdu zādzības, kā tika konsta-
tēts, tad īpašnieki nerūpējas 
par savu īpašumu, velosipēdi 
netiek pieslēgti, nepieskatīti, 
lūgums to darīt, tādējādi sama-
zinot iespēju nozagt Jūsu velo.

•	 Lūgums, iestājoties tumšajam 
diennakts laikam gājējiem 
lietot gaismas atstarojošos 
apģērbus, elementus, kas 
atstaro gaismu, jo ir fiksēti 
ceļu satiksmes negadījumi, 
uzbraukšana gājējiem, kas 
pārvietojas pa braucamo daļu 
bez gaismu atstarojošiem ele-
mentiem, kā rezultātā gājējiem 
nodarīti dažāda smaguma 
miesas bojājumi.

Krimināls, notikumi

Vēlamies īrēt telpu Krāslavas 
centrā (18-25 m2), labi apgais-
motu, pirmajā stāvā, ar gal-
diem un krēsliem.

Blakus stāvvietai.
Tālr. 26300560; e-pasts: 

lenoksmc@inbox.lv.
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