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Šodien numurā

Latvijā un pasaulē

Laipni aicināti
 18. decembrī

 uz Lielo 
Ziemassvētku 

gadatirgu Dagdā! 

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!

Adventes Lūgšanu 
brokastis Dagdā

 2. lpp.

Par zādzībām, 
kontrobandu un 

marihuānu

                                                     3. lpp.

Mani lauki

Rubrika “Jaunība kolhozu laikos“

                                                    4. lpp.

Aleksandrs Mikāns - 
dzimtenes un laikraksta 

“Ezerzeme“ patriots

5. lpp.

 Godīga prostitūcija vai godīga politika – 
kurš no šiem vārdu salikumiem
 ir ticamāks?

Ar gadiem sabiedrības uzti-
cēšanās Saeimai un valdībai ir 
kritusi. Kā to mainīt? Vispirms, ar 
pamatotiem un skaidriem lēmu-
miem. Būt godīgam – to māca 
gan visas baznīcas un skolas 
(jā, arī pasakas), tikai bieži viss 
piemirstas, kad tiek pie varas. 

Pēc valsts budžeta 2016. 
gadam apstiprināšanas, kurā 
vairāki miljoni valsts naudas 
no deputātu puses tika izdalīti 
pa labi un pa kreisi bez loģiska 
pamatojuma meklēšanas izpild-
varas deklarācijā, sevi cienošai 
valdībai būtu jāatkāpjas uzreiz. 
Tā sabiedrība varētu patiesi no-
vērtēt valdības vadītājas atbildī-
bu par savu darbu vai vismaz tās 
pašcieņu. Laimdota Straujuma 
palaida garām iespēju kļūt par 
vienu no svarīgiem Latvijas poli-
tikas atjaunināšanas vēstnešiem 
un jau sen sabiedrībā un plašsa-
ziņas līdzekļos gaidīto paveica 
ar vismaz vienas nedēļas noka-
vēšanos un bez pietiekoši skaid-
ra pamatojuma. 

Jauna valdība jau tiekot zī-
mēta, laiku pa laikam piesauc 
arī pašreizējo opozīcijas partiju 
pieaicināšanu vai nu tāpēc, lai 
patiešām padarītu topošās val-
dības darbu stabilāku, vai varbūt 
tikai tāpēc, lai drusku iebiedētu 
savējos – “redziet, ja nebūsiet 
paklausīgi, tad būs jādalās arī ar 
viņiem”. 

Katrā gadījumā pirms ejam 
tālāk, svarīgi ir ņemt līdzi mā-
cības arī no nupat apstiprinātā 
budžeta. Sabiedrība atkal varē-
ja redzēt, kā augstākās valsts 
amatpersonas (ne prezidents, 
ne Saeimas priekšsēdētāja, ne 
arī valdības vadītāja) neiebilda, 
ka Latvijas politikā pērk, pārdod, 
izliekas, arī melo... 

Kad Saeimas sēdē tika mē-
ģināts norādīt uz aplamībām, 
kas saistās ar šādu atklātu kvo-

tu dalīšanu, liela daļa koalīcijas 
deputātu smējās. Kāds teiks 
– labāk lai smejas nekā raud, 
tomēr pavisam nepatīkami, ja 
tā ir demokrātijas pamatu iz-
smiešana, jebkāda godīguma 
un aicinājuma uz godīgu politiku 
apsmiešana. Var smieties par to 
opozīcijas daļu, kas atsakās no 
piedāvātajām kvotām, nedrīkst 
smieties par saviem vēlētājiem, 
par tām vērtībām, kuras uz bari-
kādēm aizstāvēja Latvijas ļaudis 
– par neatkarīgu un no Padomju 
blatu sistēmas brīvu Latviju! Vai 
tiešām tā ir taisnīga demokrātija 
– dalīt nodokļu maksātāju naudu 
pēc partejiskās piederības (kādu 
mazumiņu atmetot arī “sociāl-
demokrātiskai” Saskaņai)? Kā 
var lamāt tos dārgos iepirkumus 
Rīgas pašvaldībā, ja paši atklāti 
dala sabiedrības nodokļu naudu 
sev tuvākajām “vajadzībām”. Vai 
šādi netiek izsmietas tās pašval-
dības, kas godīgi strādā, par sa-
viem līdzekļiem meklē risināju-
mus – kā uzcelt sporta zāles un 
stadionus, bērnu laukumus? Vai 
pareizi rīkojas nevalstiskās orga-
nizācijas, kas mēģina piedalīties 
projektu konkursos, nevis raksta 
vēstules tieši uz Saeimu? 

Vai vispār šāda veida nau-
das dalīšana ir kristīga un tiku-
mīga? Saprotams, ka nav tādas 
baznīcas, kurai nebūtu kāda 
vajadzība pēc remonta un kaut 
vai neliels Saeimas deputātu 
atbalsts tiek uzņemts ar pateicī-
bu. No otras puses varbūt tieši 
garīgajai vadībai būtu pret to 
jānostājas pirmajai, kā no valsts 
iestādēm neatkarīgai (šķirtai) 
institūcijai? Citādi no malas kā-
dam var izskatīties, ka nu jau 
atkal uzsākta indulgenču tirgo-
šana tiem grēcīgākajiem depu-
tātiem.

Turpinājumu lasiet 2. lpp.

Ziedu valstība “Kamēlija”
Mazā biznesa attīstībai 

mēs sekojam reklāmu sadaļā. 
“Ezerzemes” tradīcija - atbalstīt 
jaunos biznesmeņus. Tāpēc ie-
vērojam noteikumu: pēc reklā-
mas ievietošanas par jauna uz-
ņēmuma atklāšanu, publicējam 
bezmaksas fotogrāfi ju. 

Šoreiz ar Ziedu nama “Ka-
mēlija” atvēršanu sveicam jau-
no uzņēmēju Sergeju Ozerski. 
Piedāvāto pakalpojumu un pre-
ču klāstā ir ne tikai ziedu kom-
pozīcijas, bet arī dekoratīvi ele-
menti māju un ofi su interjeram. 

Pazīstamā māksliniece - 
fl oriste Daiga Lapsa un pārde-
vēja Maija Baumane palīdzēs 
jums realizēt jebkuras fantāzi-
jas. 

Laipni aicināti - Rīgas ielā 
54, Krāslavā!

Aleksejs GONČAROVS

• Latvija ir izvirzījusi kritērijus bēg-
ļiem, kurus uzņemt, lai būtu lielā-
ka garantija, ka šie cilvēki paliks 
Latvijā un integrēsies, nevis uz-
reiz centīsies nokļūt atpakaļ turī-
gākajās Eiropas valstīs. Latvija ir 
gatava pirmo desmit cilvēku uz-
ņemšanai. Patvēruma meklētāju 
uzņemšanas kritēriji personām, 
kam nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, ir vienoti un atbilst 
starptautiskiem nediskrimināci-
jas principiem, taču katra valsts 
var norādīt papildu kritērijus, lai 
nodrošinātu veiksmīgu šo cilvē-
ku integrāciju. 

• Valsts apdraudējuma gadījumā 
iedzīvotājus plānots nodroši-
nāt ar ziepēm, tualetes papīru, 
segām, apakšveļu, sezonai 
atbilstošu apģērbu, galda pie-
derumu komplektu, ar gaismas 
avotu ar baterijām un citām pre-
cēm, liecina Ekonomikas minis-
trijas (EM) sagatavotais Ministru 
kabineta (MK) noteikumu pro-

jekts. Iedzīvotājiem vecumā līdz 
divu gadu vecumam paredzēts 
izsniegt arī autiņbiksītes, dvie-
ļus, barošanas pudelīti ar di-
viem knupīšiem. To, vai pārtika 
satur vīrusus, mikrobus un pa-
razītus, Latvijā pēta tikai izlases 
kārtībā, arī pēc nejaušības prin-
cipa. Turklāt Zemkopības minis-
trija (ZM) debatēs par nākamā 
gada budžetu bijusi spiesta par 
23 000 eiro samazināt esošo fi -
nansējuma apmēru laboratoris-
kajiem izmeklējumiem.

• Teroristiskā grupējuma “Da-
esh” (“Islāma valsts”) kaujinieki 
nožņauguši un noindējuši 38 
zīdaiņus, kuriem diagnosticēts 
Dauna sindroms. Ņemot vērā 
pubilcēto informāciju, visi bērni 
dzimuši no ārvalstu kaujinie-
kiem, kuri cīnās Sīrijā “Daesh” 
rindās, un vietējām sievietēm. 

• Leipcigas pilsētā Vācijas aus-
trumos 69 policisti guvuši ievai-
nojumus sadursmēs ar kreisi 

noskaņotajiem protestētājiem. 
Nemieros tika sabojātas 50 
policijas automašīnas, un, lai 
izkliedētu protestētājus, polici-
jai sestdienas vakarā vajadzē-
ja pielietot ūdenslielgabalus un 
asaru gāzi.

• Francijas Nacionālā asamble-
ja pieņēmusi jaunu likumu, kas 
turpmāk neļaus lielveikaliem 
izmest neizpārdoto pārtiku. Liel-
veikaliem būs pienākums sa-
darboties ar vietējām labdarības 
organizācijām, kas izplatīs neiz-
pārdoto pārtiku trūkumcietējiem. 
Tiek lēsts, ka Francijā katru gadu 
izmet vairāk nekā 7,1 miljonu 
tonnu pārtikas. 67% no tām iz-
met mājsaimniecības, 15% res-
torāni un 11% lielveikali.

• Spānijas policija paziņojusi, 
ka konteinerā no Kolumbijas 
ir konfi scējusi 40 paletes, kas 
izgatavotas no 1,4 tonnām no 
saspiesta kokaīna, kas bija pār-
veidots, lai izskatītos pēc koka.

• Saūda Arābijā sestdien notika 
pašvaldību vēlēšanas, kurās 
pirmo reizi atļauts balsot arī 
sievietēm, kas ir solis uz plaši 
izplatītās dzimumu diskrimināci-
jas mazināšanu ultrakonservatī-
vajā islāmiskajā karalistē.

Uzmanību: 
krāpniece!

Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Daugavpils 
iecirkņa lietvedībā atrodas krimi-
nālprocess, kas uzsākts par to, 
ka š.g. 3 decembrī gados vecu 
cilvēku mājās ieradās nepazīs-
tama sieviete, kura uzdevās par 
“Latvenergo” darbinieci un noza-
ga naudu 4 000 eiro.

Krāpnieces pazīmes: aptu-
veni 35 - 40 gadi, augums 175 - 
185 cm, vidējas miesas uzbūves, 
runāja krievu valodā. Pārvietojās 
ar tumši pelēkas krāsas automa-
šīnu. 

Policija lūdz iedzīvotājus 
būt uzmanīgiem un par visām 
aizdomīgām personām ziņot 
pa tālruņiem 65603403 vai 110.
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“Gods Dievam augstībā, 
un miers virs zemes, un cil-
vēkiem labs prāts.” (Lūkas 
ev.2:10-14)

Šāds moto tika izvēlēts 
Adventes Lūgšanu brokastīm 
Dagdā. Tā bija labdarības akcija 
ar mērķi  atbalstīt “Invalīdu brālī-
bas “NEMA””  ieceri – iegādāties 
palīglīdzekļus cilvēkiem ar kustī-
bu traucējumiem. Šim nolūkam 
pasākuma dalībnieki tika aicināti 
ziedot līdzekļus.

Ieskats vēsturē: “Šis pasā-
kums ir daļa no starptautiskas 

iniciatīvas. Lūgšanu 
brokastis aizsākās 
Amerikas Savieno-
tajās Valstīs 1952. 
gadā, kad vadītāji 
saprata, ka labklā-
jība vien nespēs 
risināt daudzos izai-
cinājumus sabiedrī-
bā. Tādēļ vienotībā 
un saskaņā, lūdzot 
Dieva svētību tautai 
un valstij, un veido-
jot dziļāku savstar-
pēju uzticēšanos 
brokastu laikā, viņi 
guva stiprinājumu 
un gudrību. Līdzī-
gi pasākumi katru 
gadu notiek vairāk 
nekā 40 valstīs, to 
skaitā arī Igaunijā 
un Lietuvā. Katru 
gadu arvien jaunas 
valstis uzsāk šo 

tradīciju, uzaicinot valsts līderus 
kopīgai sadraudzībai, iedrošinā-
jumam un Dieva meklējumiem 
lūgšanā. Latvijā Lūgšanu brokas-
tis notiek kopš  2005. gada.” Dag-
dā Adventes Lūgšanu brokastis 
notika pirmo reizi.

Pasākumā piedalījās aici-
nātie viesi -  garīgo konfesiju, 
pašvaldību un iestāžu vadītāji, 
uzņēmēji, izglītības, mākslas, 
kultūras, sporta un nevalstiskā 
sektora pārstāvji, 12. Saeimas 
deputāts.

Adventes Lūgšanu brokastu 

dalībniekus uzrunāja pasāku-
ma iniciatore, Dagdas novada 
domes priekssēdētāja Sandra 
Viškure, izsakot cerību, ka šādas 
Lūgšnu brokastis kā labdarības 
pasākums ar mērķi atbalstīt tos, 
kuriem tas nepieciešams, kļūs 
Dagdas novadā par tradīciju. 

Pirms brokastīm visi klāteso-
šie vienojās kopējā lūgšanā. 

Adventes klusajam laikam 
piemērotus priekšnesumus 
sniedza Aglonas bazilikas vīru 
vokālais ansamblis, O. Šalajeva, 
R.Kāposte, A.Orols, M.Steļma-
čonoka, K.Beikule un Dagdas 
mūzikas skolas audzēkņi. Lielis-
ko dejotāju Aijas Utkinas, Diānas 
Poļakas un Aivara Brica priekš-
nesumi aizkustināja līdz asarām.

Klātesošos uzrunāja Saei-
mas deputāts Juris Viļums,  DU 
rektors akdēmiķis Arvīds Bar-
ševskis, Dagdas novada paš-
valdības Sociālā dienesta vadī-
tāja Elita Trūle, Dagdas novada 
domes deputāte Zinaida Kono-
šonoka, Andrupenes Vissvētā-
kās Jaunavas Marijas Skapulāra 
karalienes Romas katoļu baznī-
cas prāvests Jānis Voverovs, 
Landskoronas Vissvētākās Trīs-
vienības un Beresnes Svētās 
Annas draudzes baznīcas prā-
vests Aivars Kursītis un Svētā 
Nikolaja Brīnumdarītāja pareiz-
ticīgo baznīcas Tēvs Viktors. 
Sirsnīgās uzrunas lika aizdomā-
ties par labestību, sirds dāsnu-
mu, mīlestību pret tuvāko,  par 

mieru sevī un pasaulē. Dagdas 
dekanāta dekāns Pāvils Odiņš 
runāja par lūgšanas svarīgumu, 
par to, ka laiku lūgšanai jāatrod ik 
dienas, ka lūdzoties  varam rast 
mieru: “Daudz ir cilvēku, kuri runā 
par mieru, kuri rūpējas par mieru, 
ir nodibinātas miera prēmijas, bet 
miera nav... tikai kalpojot Dievam 
mēs varam rast mieru paši sevī.”

Pasākuma noslēgumā Mārīte 
Zariņa, “Invalīdu brālības “NEMA”” 
vadītāja,  pateicās organizatoriem 
par skaisto pasākumu, visiem 
klātesošajiem par atbalstu. Par 
saziedoto naudiņu tiks iegādāti tik 
nepieciešamie palīglī-
dzekļi cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.
Mārīte atzina: “Cilvēks 
pārtiek ne no maizes 
vien. Šodien mēs kļu-
vām garīgi bagātāki... 
Mēs daudz ko plāno-
jam. Tas ir pareizi, bet 
ir lietas cilvēka dzīvē, 
kuras atnāk neplānoti... 
Mēs neviens neesam 
pasargāti no nelaimēm. 
No parasta cilvēka 
mēs vienā mirklī varam 
kļūt par cilvēku ar īpa-
šām vajadzībām. Esiet 
veseli un paldies, ka 
neaizmirstat par tiem, 
kuriem nepieciešama 
jūsu palīdzība.”

Sirsnīgi, skaisti un 
aizkustinoši noritēja 
pirmās Adventes Lūg-

šanu brokastis Dagdā.
Dagdas novada ziņas 

informē: “Kopumā pasākumā 
piedalījās vairāk nekā simts 
cilvēki un ziedojumos tika savāk-
ti 1546,00 eiro. Liels paldies 
visiem, kas piedalījās pasākumā 
un padarīja dienu gaišāku tiem, 
kam tas tiešām ir vajadzīgs! 

Ceturtdien, 17. decembrī,  
plkst.18:00 Dagdas Vissv. Trīs-
vienības Romas katoļu baznīcā 
notiks Sv.Mise par visiem labda-
riem un ziedotājiem.”

 Iveta LEIKUMA

Adventes Lūgšanu brokastis Dagdā

Valdībā iespējami “jaunpienācēji”

Interesanti, ka pirmie uz pre-
zidenta pili devās opozicionāri 
– “Saskaņas” deputāti, lielākās 
parlamentārās grupas pārstāvji. 
Izmantojot izdevību, viņi paziņoja 
presei savu valstisko program-
mu – samazināt ministriju skaitu, 
apvienojot Finanšu ministriju ar 
Ekonomikas ministriju un Kultū-
ras ministriju ar Izglītības minis-
triju, atteikties no pedagogu atal-
gojuma sistēmas reformēšanas 
u.tml.

Pēc “Saskaņas” prezidenta 
pilī ieradās “Vienotības” deputāti 
un līderi, tad “Zaļo un zemnieku 
savienības” pārstāvji. Nākamajā 
dienā Raimonds Vējonis tikās ar 
Nacionālo apvienību, Reģionu 
apvienību un partiju “No sirds – 
Latvijai” (t.s. Ingunas Sudrabas 
partiju).

Taču, neraugoties uz no-
pietniem pieteikumiem, eksperti 
vērtē “Saskaņas” izredzes būt 
valdībā kā ne visai lielas. Daudzi 
tomēr pieļauj, ka valdībā varētu 
būt “jaunpienācēji”. Nav izslēgts, 
ka dažas ministrijas varētu uzti-
cēt Reģionu apvienībai.

Ja koalīcija palielināsies, 
valdība būšot stabilāka – lika sa-
prast Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis uzreiz pēc premjeres 
Laimdotas Straujumas (“Vienotī-
ba”) demisijas. Savā uzrunā viņš 
aicināja parlamentā pārstāvētās 
partijas izvirzīt priekšlikumus par 
valdošās koalīcijas modeli, kā arī 
pauda, ka valdības krīzi ir izraisī-
jusi iekšpolitiskā situācija. Domā-
jams, ka tas nozīmē neapmieri-
nātību ar to, ka koalīcijas partneri 
nevar vienoties savā starpā, ko 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis pārrunāja jaunās val-
dības veidošanu ar parlamentā pārstāvētajām partijām

Turpinājums. Sākumu lasiet 1. lpp.

Ja ir budžetā “liekie” miljoni, 
tad varētu kaut vai koalīcijas de-
putātu vidū sarīkot aptauju un to 
naudu ieguldīt kādai vienai valdī-
bas prioritātēs balstītai aktivitātei 
– ja bērnu laukumu iekārtošanai, 
labi, taisām tādus visā Latvijā un 
kaut vai uz katra rotaļu zirdziņa 
liekam Saeimas logo. Vismaz 
šādu aktivitāti valstiskā līmenī 
varētu skaidrot ar demogrāfijas 
veicināšanas mērķi. Ja sakrālā 
tūrisma attīstībai, tad konkrēta 
kopīgā naudas summa lai tiek 
baznīcu ēkām ar vienādiem no-
sacījumiem: piesakieties, pama-
tojiet, lai izvērtē baznīcas vadība, 
būvniecības un kultūrmantojuma 
eksperti un sadala finansējumu 
prioritārā secībā. Lai ir godīgi. Vai 

tas ir tik daudz prasīts? Patiešām 
negribētos, ka mūsu vēl jau brīvā 
un demokrātiskā valsts pārņemtu 
austrumu kaimiņu tradīcijas, kur 
nekas nenotiek (ne ceļa remonts, 
ne gubernatora iecelšana, pat 
ne kartupeļu pārlasīšana neuz-
sākas) līdz “valdnieks” nav devis 
savu tiešo akceptu.

Lai kāda būtu nākamo val-
dību veidojošā koalīcija, tās sa-
stāvā jābūt arī dažādu partiju 
un frakciju pārstāvjiem (vismaz 
daļai), kas ir spējīgi vienoties par 
kopīgu “veto” pie lēmumiem, kas 
ir pret godīgas politikas pamat-
principiem. Valdībai jābūt īstenai 
(neatkarīgai) izpildvarai – ne tikai 
tādai sabiedrisko attiecību aģen-
tūrai, kas mēģina izdarīt visiem 
pa prātam un aizslaucīt atsevišķu 
ministru, kā arī parlamenta vai-
rākuma (koalīcijas) sastrādātos 

nesmukumus.
Par godīgu politiku! Šāds 

sauklis gandrīz katrās vēlēša-
nās skan no visām partijām. Ja 
ne frakcijām, tad vismaz atse-
višķiem politiķiem tomēr būtu 
jābūt spējīgiem turpmāk sekot 
šim principam. Arī ģimenē, kad 
gadās kāda kļūda vai strīds, mē-
ģina situāciju labot, vispirms visu 
godīgi izrunāt, atzīt savas vainas, 
izvirzīt tālākos dzīves principus... 
Nav viegli, bet, ja to neizdara, tad 
ģimene paliek aizvien vairāk pa-
kļauta riskam izjukt. 

Juris VIĻUMS

Par stiprām ģimenēm un arī 
patiesi rīcības spējīgu valsts iz-
pildvaru – nākamo valdību! Lai 
laiku pa laikam kāds pakalpojums 
nav jāmeklē kaut kur no malas...

“Ar bērna muti dzied nākotnes dziesmas”  /Rainis/

Šī gada sākumā mūzikas 
skolotāja Ilona Aprupe man iero-
sināja piedalīties Latviešu valo-
das un literatūras skolotāju aso-
ciācijas (LVLSA) rīkotajā Raiņa 
un Aspazijas gadadienai veltītajā 
konkursā, kur vajadzēja iesniegt 
skaņdarbu ar Raiņa vai Aspazijas 
vārdiem. Tā radās mans skaņ-
darbs trīsbalsīgam korim a cap-
pella (bez muzikāla pavadījuma) 
ar Raiņa dzejoļa “Bērnu mute” 
vārdiem. Novembra beigās uzzi-
nāju, ka esmu laureātu vidū.

Latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju asociācija ielūdza 
mani un mūzikas skolotāju Ilonu 
Aprupi 26. novembrī pulksten 
14.00 Rīgas Latviešu biedrības 
Baltajā zālē uz Aspazijas un Rai-
ņa 150. jubilejai veltītā skolēnu 
radošā konkursa laureātu apbal-
vošanu Dzejnieku gada noslē-
guma sarīkojumā “Lai gals top 
sākums”, kas veltīts asociācijas 
darbības 20.gadadienai. Neilgi 
pirms apbalvošanas ceremonijas 
tika paziņots, ka pasākumā visi 
komponisti, kas saņēmuši god-
algotas vietas, atskaņos savus 
skaņdarbus, tādēļ sāku domāt, kā 
to būtu iespējams paveikt. Nolē-
mu, ka izveidošu aranžējumu tikai 
klavierēm, lai to varētu atskaņot.

Uz pasākumu bija uzaicināti 
visi konkursa laureāti. Bez skaņ-
darbiem vēl tika iesūtītas apsvei-
kuma vēstules Rainim un Aspazijai 
viņu 150. jubilejā. Šos darbus un 

skaņdarbus vērtēja atsevišķi kat-
ram autoram, kā arī atsevišķās 
vecuma grupās - 4.-6., 7.-9. un 
10.-12.klasēm. Katrā no šīm gru-
pām tika piešķirts vismaz pa vienai 
pirmajai, otrajai un trešajai vietai. 
Kopumā tika iesūtīti 410 darbi. 
Skaņdarbu vērtēšanā piedalījās 
kompetenta žūrija - kordiriģents 
Ints Teterovskis un populārais dzie-
dātājs Mārtiņš Ruskis. Klātesošos 
uzrunāja Valsts Izglītības satura 
centra vadītāja Agra Bērziņa.

Man tika piešķirta pirmā vie-
ta 7.-9.klašu grupā skaņdarbiem 
ar Raiņa vārdiem. Citi mūzikas 
konkursa dalībnieki bija sacerē-
juši dažādus skaņdarbus, no ku-
riem lielākā daļa bija unikāli gan 
savā uzbūvē, gan izpildījumā.

Man šis konkurss un pasā-
kums šķita ļoti interesants un 
daudzveidīgs, kā arī izglītojošs 
par Raini un Aspaziju un arī LVL-
SA un tās darbību. Noslēguma 
koncerts parādīja to, cik daudz-
veidīgi un radoši skolēni, jo īpaši 
mūziķi, ir citās Latvijas skolās. 
Es vēlos pateikties Krāslavas pa-
matskolas mūzikas skolotājai Ilo-
nai Aprupei par palīdzību, mūsu 
skolas direktorei Vijai Koncevičai 
par atbalstu, Krāslavas novada 
domei par sarūpēto transportu, 
kā arī Latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāju asociācijai par 
konkursa organizēšanu.

Pauls NARTIŠS, 
Krāslavas pamatskolas 9.c klase

skaidri demonstrējusi gan 2016. 
gada budžeta sagatavošana, gan 
satiksmes ministra Anrija Matīsa 
(“Vienotība”) pēkšņā atlaišana.

Jaunās valdības uzdevumus 
prezidents Vējonis jau izvirzī-
jis – tā ir gan prasme vienoties, 
gan stabila nodokļu politika, ārējā 
un iekšējā drošība, gāzes tirgus 
atvēršana, informatīvās telpas 
stiprināšana un tautsaimniecības 
izaugsme.

Kā jau rakstīja “Ezerzeme”, 
pirmdien, 7. decembrī, ministru 
prezidente Laimdota Strauju-
ma (“Vienotība”) pēc tikšanās ar 
prezidentu negaidīti paziņoja par 
savu demisiju. Līdz ar viņu jāat-
kāpjas no amata arī visiem paš-
reizējās valdības ministriem. Kā 
iespējamos Straujumas pēctečus 
min iekšlietu ministru Rihardu Ko-
zlovski un “Vienotības” līderi Sol-
vitu Āboltiņu.

Darja ŽDANOVA

Godīga prostitūcija vai godīga politika – 
kurš no šiem vārdu salikumiem ir ticamāks?
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Globālo izaicinājumu un ar-
vien pieaugošo terora draudu pa-
saulē, kad pilnīgi nevainīgi cilvēki 
iet bojā jau Eiropas Savienības 
valstīs, visiem labi saprotams, ka 
Latvijas valsts prioritāte ir drošība. 

Nesen mēs stāstījām lasītā-
jiem par to, ka mūsu pilsētā nori-
sinājās reģionāla mēroga pasā-
kums par godu Valsts policijas 97. 
gadadienai. Avīzes “Ezerzeme” 
lappusēs tika publicēts apbalvoto 
tiesībsargājošo institūciju darbi-
nieku saraksts, šie cilvēki jebku-
rā diennakts laikā ir gatavi atnākt 
mums palīgā. Kad mēs nokļūstam 
nelaimē, tad steidzamies zvanīt 
pa telefona numuriem 110, 112, 
un reaģēšana būs nekavējoši. 
Ik nedēļu mēs publicējam krimi-
nālziņas, taču lasītāji saņem tikai 
minimālo informāciju par pārkāpu-
miem un noziegumiem, aiz kuras 
– mūsu kārtības sargu saspring-
tais un nopietnais darbs. Lai vei-
dotos pilnvērtīgāks priekšstats par 
ikdienas cīņu ar tiem, kas nevēlas 
godīgi strādāt un dzīvot atbilstoši 
sirdsapziņas likumiem, “Ezerze-
me” nolēma aicināt uz sarunu 
Ivaru Jakušonoku, Latgales reģio-
na pārvaldes Krāslavas iecirkņa 
priekšnieku. 

Policijas pulkvežleitnants uz-
svēra, ka pierobežas reģionā, so-
ciālā sasprindzinājuma apstākļos, 

kad bezdarbs vēl joprojām ir gal-
venā Latgales problēma, policija 
pilnībā kontrolē situāciju, operatīvi 
reaģējot uz pilsētas un lauku ie-
dzīvotāju lūgumiem pēc palīdzī-
bas. Aizejošais gads praktiski ne 
ar ko neatšķiras no iepriekšējiem, 
kaut gan parādās arī jauni nozie-
gumu veidi. Jau vairākus gadus 
pēc kārtas lielākas “galvassāpes” 
mums sagādā dažāda mēroga un 
veida zādzības. Itin bieži vieglas 
peļņas tīkotāji labprāt piesavinās 
svešu mantu, jo šiem garnadžiem 
ir pastāvīga vēlme iedzert alkoho-
lu, taču ir arī organizētas grupas 
- ar kriminālo specializāciju. Tā ir 
tipiska situācija, kad vieglprātīgi 
mājokļu saimnieki paši nepievērš 
nepieciešamo uzmanību tam, lai 
aizsargātu savu privātīpašumu, 
bet zagļi, kā zināms, nesnauž. Var 
minēt vairākus piemērus, kad ļaun-
dari uzdarbojās bez ielaušanās.  

Gada sākumā tika saņemta 
ziņa par to, ka no dzīvokļa Rīgas 
ielā 112, Krāslavā, zaglis, izman-
tojot situāciju, kad durvis nebija 
aizslēgtās, no drēbju skapja no-
laupīja 150 eiro, kas bija ievietoti 
aploksnē un ielikti palagos. Aprīlī 
tajā pašā ielā no 110.mājas dzī-
vokļa, kas bija atstāts bez uzrau-
dzības, no mājas aptieciņas tika 
nozagtas trīs aploksnes ar 1090 
eiro. Analoģiskas naudas un man-

tu zādzības tika reģistrētas Pļavu 
ielā 20, Ezera ielā 16, Baznīcas 
ielā 6, Siena ielā 17. Operatīvās 
darbības pasākumu gaitā izdevās 
noskaidrot, ka visas šīs zādzības 
pastrādājusi 1992. g.dz. vājā dzi-
muma pārstāve, kura tagad, pro-
tams, stāsies tiesas priekšā.  

Zagļi parasti darbojas ļoti pie-
sardzīgi un pārdomāti, izmantojot 
jebkādu izdevību aplaupīt mate-
riālo vērtību saimniekus. Jau sen 
pagāja tie laiki, kad mēs varējām 
atstāt atslēgas zem paklājiņa pie 
namdurvīm. Paplašinās arī zagļu 
specializācija. Pašlaik lielpilsētās 
par īstu sērgu kļuvusi automobiļu 
aizmugurējā skata spoguļu zādzī-
bas. Galvaspilsētas zagļu “mode” 
nonāca arī līdz provincei. Vasa-
ras vidū Krāslavā trīs dienu laikā 
tika ierosināti 16 kriminālprocesi 
- par dažādu marku automašīnu 
spoguļu zādzībām. Tika aizturēts 
1986. g.dz. vietējais iedzīvotājs, 
kuram arī būs jāatbild tiesas priek-
šā - gan par zādzībām, gan par 
īpašuma bojāšanu. 

Nav retums arī tādas situā-
cijas, kad sērijveida noziegumu 
veikšanai ļaundari apvienojas 
grupās. Piemēram, šogad tika at-
maskota krimināla trijotne. Vīrieši 
brieduma gados – 1971., 1980. 
un 1983. g.dz. – nevarēja izdo-
māt neko labāku un sāka uzlauzt 
un apzagt garāžas un darbnīcas 
Dagdas un Krāslavas novada te-
ritorijā. Tika reģistrētas degvielas, 
instrumentu, aprīkojuma zādzī-
bas - desmit epizodes, un tiesa, 
protams, pienācīgi novērtēs šo 
“uzņēmēju” aktīvo darbību. Mūsu 
teritorijā uzdarbojas zagļi arī no 
citiem novadiem: maijā tika at-
klāti Daugavpils zagļu noziegumi, 
laupītāji atstāja savas kriminālās 
pēdas Andrupenes pagastā. Ir ie-
rosināti kriminālprocesi.

Tālāk - par šī gada novitā-
tēm. Jau varēja prognozēt, ka arī 
mūsu pusē parādīsies agronomi, 
kas vēlas pēc iespējas ātrāk kļūt 
bagāti. Februārī Izvaltā ir atmas-
kots Daugavpils iedzīvotājs, kurš 
ar realizācijas mērķi audzēja ka-
ņepes. Tikai ne tās, no kurām 
mūsu senči izgatavoja virves, bet 
narkotikas saturošas. Sankcionē-
tās kratīšanas gaitā 1963. g.dz. 
vīrietim ir atsavināti 93 kaņepju 
stādi, kā arī šaujamierocis ar mu-
nīciju. Turklāt aizdomās turamā 
Daugavpils dzīvoklī ir konstatēts 
liels daudzums kaņepju sēklu, 
metāliskas dzirnaviņas, munīcija 
un divas zagtas pases. Kā saka, 
pilns krimināls komplekts.  

Augkopības eksperiments, 
kas sola vieglu peļņu, tika veikts 
arī Dagdas novadā. Augustā, pār-
baudot operatīvo informāciju, Al-
ženovas sādžā tika atklātas divas 
siltumnīcas 250 m2 platībā, kur tika 
audzētas kaņepes - izejviela, no 
kuras izgatavo marihuānu. No trīs 
aizturētajiem viens, 1972. g. dz. vī-
rietis, atzinās, ka iestādīja 1500 ka-
ņepju stādus, lai iegūtu narkotikas. 

Ir ierosināta krimināllieta. 
Informācija par sadzīves no-

ziegumiem regulāri parādās krimi-
nālziņu pārskatos. Aprīlī Piedru-
jas pagastā notika traģēdija, kad 
alkoholisko dzērienu lietošanas 
laikā 1994. g. dz. vīrietis, šaujot 
no pārtaisīta pneimatiskā ieroča 
ar mazkalibra patronām, nāvīgi 
ievainoja savu tēvu. Briesmīgs 
noziegums, kura apstākļus tagad 
izvērtēs tiesa. 

Statistika liecina par to, ka vēl 
joprojām nesamazinās to cilvēku 
skaits, kuri glabā nelikumīgus iero-
čus. Pārbaudot operatīvo informā-
ciju un veicot sankcionētu kratīša-
nu, Dagdā, 1939. g. dz. iedzīvotāja 
mājoklī, tika konstatēti alkoholiskie 
dzērieni un cigaretes ar Baltkrievi-
jas akcīzes markām, kā arī atsavi-
nāta šautene ar apgrieztu stobru, 
kas tika uztaisīta no medību bises, 
un munīcija. Citam Dagdas iedzī-
votājam, “melno racēju” pārstāvim, 
izmeklēšanas pasākumu gaitā ir 
atsavinātas 174 sprādziennedro-
šu priekšmetu vienības un Otrā 
pasaules kara laika munīcija. Bīs-
tamās kolekcijas iznīcināšanā bija 
jāiesaista sapieri, bet, pamatojo-
ties uz konstatētajiem faktiem, ir 
ierosināta krimināllieta. 

Arī žūpība un alkoholisms kā 
sociālo problēmu atspoguļojums 
nezaudē savu aktualitāti, bet tie-
sībsargājošās institūcijas turpina 
cīņu ar nelikumīgu alkoholisko 
dzērienu izgatavotājiem un izpla-
tītājiem. Piemēram, nesen tika 
konstatēts šāds fakts: oktobrī, 
pārbaudot saņemto informāciju 
un veicot sankcionēto kratīšanu, 
Dagdā 1963. g. dz. iedzīvotājam 
ir atsavinātas trīs kannas ar brāgu 
(78,2 litri), kā arī 4,7 l citu alkoho-
lisko dzērienu. Tāda pati epizode 
tika reģistrēta pavasarī Izvaltā, kad 
1950. g. dz. sievietei tika konfiscēti 
250 l brāgas un 8,5 l kandžas. 

Cīņa ar kontrabandu ir viena 
no izplatītākajām pierobežas re-
ģiona problēmām. Var minēt arī 
dažus piemērus. Jūlijā Skaistas 
pagastā tika novērsts viens no 
tādiem mēģinājumiem. Krimināl-
procesa ietvaros ir atsavināta au-
tomašīna “Crysler Voyager”, kurā 
tika konstatētas 14 kastes, bet 
tajās - 7000 cigarešu paciņas ar 
baltkrievu akcīzes markām. Tajā 
pašā laikā Izvaltā ir aizturēti divi 
vīrieši ar somām, kurās bija taba-
kas izstrādājumi no Baltkrievijas.  

Šī gada 11 mēnešos Dagdas 
un Krāslavas novada teritorijā po-
licijas darbinieki atsavināja vairāk 
nekā pusmiljonu cigarešu, 3384 
litrus alkoholisko dzērienu, 4 kan-
džas aparātus, kā arī 920 litrus 
kontrabandas degvielas.  

Retāk veikto noziegumu vidū 
Ivars Jakušonoks minēja epizodi, 
kad ar savtīgu nolūku - saņemt 
apdrošināšanas atlīdzību 25000 
eiro apmērā, Ezernieku pagasta 
iedzīvotājs pielaidis uguni pašam 
piederošajām būvēm. Slepenais 
tika atklāts. Tika konstatētas divas 

epizodes saistībā ar valsts simbo-
lu apgānīšanu. Pavasarī no ēkas 
Rīgas ielā 52 tika nomests valsts 
karogs, bija sabojāts karoga kāts, 
izmeklēšanas gaitā tika noskaid-
rots, ka šo noziegumu pastrādāja 
1992. g. dz. vīrietis. Bet rudenī 
Krāslavā, no Grāfu Plāteru v.n. 
Poļu pamatskolas ēkas tika no-
zagti Latvijas Republikas un Po-
lijas Republikas karogi, kas vēlāk 
tika atklāti atkritumu konteinerā. 
Ar sabiedrības pārstāvju palīdzību 
izdevās atrast vainīgos – 1992. un 
1996. g. dz. vīriešus.   

Sakarā ar abām epizodēm 
ir ierosinātas krimināllietas, no-
ziedznieki noteikti tiks sodīti. At-
rasti arī tie ļaundari, kas sniedza 
nepatiesu informāciju par to, ka 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 
tika ievietota bumba. Neskatoties 
uz to, ka viņi ir vēl ļoti jauni cilvēki 
– 2000. un 2003. g. dz. puiši, pār-
kāpējiem nāksies atbildēt tiesas 
priekšā atbilstoši visiem stingra-
jiem likumiem.  

Nekļūst mazāk arī to cilvēku, 
kas grib atpirkties no ceļu policijas 
darbiniekiem, piedāvājot viņiem 
kukuli. Ir vērts atgādināt arī par to, 
ka pat tad, ja tiks piedāvāta sum-
ma 10 eiro vērtībā, tas jūs neglābs 
no kriminālatbildības. Līdzīgs ga-
dījums notika ar kādu tālbraucēju, 
Krievijas pilsoni, kurš pārkāpa ceļu 
satiksmes noteikumus Krāslavā. 
Bet pavasarī vietējais iedzīvotājs, 
kurš vadīja automašīnu alkohola 
reibuma stāvoklī, arī piedāvāja 
policistiem kukuli - 20 eiro. 

Noslēgumā piedāvājam jūsu 
uzmanībai Krāslavas policijas ie-
cirkņa priekšnieka novēlējumus: 
“Cienījamie lasītāji! Jau vairākkārt 
policija vērsās pie jums ar lielu lū-
gumu - neuzticēt savus dokumen-
tus un datus svešām personām. 
Blēdības fakti turpinās, un nesen 
mēs atklājām, ka nelikumīgi tika 
noformēts ātrais kredīts - 1800 
eiro apmērā. No šāda veida no-
ziegumiem ir daudz vieglāk iz-
vairīties, nekā pēc tam novērst 
sekas. Esiet modri! No vairākām 
zādzībām, kas tika minētas šajā 
rakstā, arī varēja izvairīties. Rei-
zēm jūs paši ar savu nolaidīgo at-
tieksmi pret jums piederošo mantu 
provocējat zagļus. Atcerieties par 
to biežāk! Šajā bīstamajā ziemas 
sākuma periodā aizdomājieties 
par satiksmes drošību uz ceļiem, 
jo dažādi negadījumi uz ceļiem 
turpina aiznest dzīvības un kropļot 
cilvēkus! Gājēji, neaizmirstiet par 
gaismu atstarojošajiem elemen-
tiem, bet autovadītājiem iesaku 
pievērst uzmanību riepu stāvoklim 
– sākas apledojušo ceļu laiks. Lū-
dzu, nelietojiet mobilos telefonus 
braukšanas laikā! Sargājiet sevi 
paši, tad Dievs jūs sargās! 

Novēlu Jums gaišus Ziemas-
svētkus un laimīgu Jauno gadu! 
Mieru, labklājību un saticību Jūsu 
ģimenēs! Liels paldies par atbalstu 
un palīdzību policijas darbiniekiem! 

Aleksejs GONČAROVS 

Par zādzībām, kontrabandu un marihuānu

BALTA biedrībai “Robežnieku kodols” dāvina divus datorus
Lai arī šogad ziemas baltums 

kavējas, tomēr gaišāku šo tumšo 
pirmssvētku laiku dara labi darbi. 9. 
decembrī BALTA draudzīgajā kolek-
tīvā viesojās biedrība “Robežnieku 
kodols”, lai saņemtu divas milzīgas 
kastes – dāvanas, kurās bija divu 
datoru komplekti. Šie datori pare-
dzēti Robežnieku jauniešiem, kuri 
apvienojušies biedrībā “Robežnie-
ku kodols” un kuri iekrāso pagasta 
notikumu dzīvi ar krāsainiem un 
interesantiem pasākumiem un, tie-
koties trīs reizes nedēļā, saturīgi un 
noderīgi pavada brīvo laiku. 

BALTA Daugavpils filiāles un 
Krāslavas klientu apkalpošanas 
centra vadītājs Aigars Rasčevskis, 
pasniedzot dāvanu, atklāj, ka Lat-
vijas lielākais apdrošinātājs BALTA 
šogad veic praktisku un noderīgu 
dāvinājumu sabiedrībām un iestā-
dēm, kuras ikdienā dara vērtīgus 
darbus. “Mēs ievērojam cilvēkus, 
uzņēmumus, iestādes, kuri ikdie-
nā veic svētīgus pienākumus, un 
redzam, ka varam būt noderīgi ar 
vajadzīgo lietu iegādi, darbības 
nodrošināšanai. Šajā gadījumā tie 
ir datori. Tie varbūt nav paši jaunā-
kie modeļi un ir mazlietoti, tomēr 
to piedāvātās iespējas ir šodienas 
nepieciešamība. Tāpēc mēs, BAL-

TA komanda, vēlot veiksmi sirsnī-
gos darbos, dāvinām datorus, ar 
kuriem ikdienā jauniešu brīvā lai-
ka biedrība “Robežnieku kodols” 
varēs patstāvīgi rīkoties, izmantot 
gan pasākumu veidošanai, gan 
draudzības saišu stiprināšanai ar 
citu pagastu biedrībām. Tas at-
vieglos saziņu un padarīs ātrākus 
ikdienas darbus! Lai labi kalpo!” 
novēl Aigars Rasčevskis.

Biedrības “Robežnieku ko-
dols” valdes locekle Maija Šeme-
le, saņemot dāvanas, bija patiesi 
iepriecināta: “Jau vairāk nekā des-
mit gadus Robežniekos pulcinām 
jauniešus līdz 27 gadiem, ar mēr-
ķi pavadīt lietderīgi brīvo laiku un 
iegūt pieredzi dažādu pasākumu 
rīkošanā, un mazināt sociālo izolē-
tību. Līdz šim bijām ļoti atkarīgi no 
skolas un bibliotēkas darba laika, 
jo informācijas ieguvei un dažādu 
pienākumu, kuru veikšanai bija 
nepieciešami datori, izmantojām 
viņu aprīkojumu. Tagad mums 
būs iespēja pašiem organizēt savu 
darbību, tāpat laipni piedāvāsim 
iespēju izmantot datorus visiem 
tiem, kam būs nepieciešama in-
formācija, vai veicams kāds darbs. 
Esam ļoti priecīgi un pateicīgi BAL-
TA par šo vērtīgo dāvanu.”
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Pēc telefona zvana no redak-
cijas un lūguma turpināt publicēt 
manas atmiņas par darbu kolho-
zā “Daugava” es atkal mēģinu 
rakstīt... 

Veiksmīgi pabeidzis Kalniešu 
astoņgadīgo skolu,15 gadu vecu-
mā es ļoti gribēju palīdzēt savai 
ģimenei un uzlabot dzīvi kolhozā, 
tāpēc paliku mājās, savā dzimtajā 
Podgurjē. Un, aizsteidzoties no-
tikumiem priekšā, varu teikt, ka 
biju par laukstrādnieku trīs gadu 
garumā un ļoti pasliktināju savu 
veselības stāvokli, jo pastāvīgi 
biju pusbadā un fiziski pārslo-
gots. Taču citas izejas man vien-
kārši nebija. Mūsu ģimenē bija 
tēvs, kara invalīds, un māte, kas 
atlaba pēc pārciestās tuberkulo-
zes, es, māsa un vēl pieci bērni. 
Nesaprotu, kāpēc Dievs sargāja 
mani? Varbūt tāpēc, ka es, pus-
audzis, ieraudzījis krucifiksu uz 
ceļa, kas veda uz Podgurji, nebiju 
vienaldzīgs un nevarēju mierīgi 
paiet garām? Līdz šim laikam ne-
saprotu, kā man vienam pašam 
izdevās to pacelt un uzstādīt ie-
priekšējā vietā?  

Pastāstīšu par kolhozu, par 
kura tehnisko varenību pēc uz-
būvētā sociālisma 1966. gadā 
liecināja trīs automašīnās GAZ 
- 51, viens traktors DT - 54, da-
žas riteņu kuļmašīnas un kuļma-
šīna “Imanta”. Mūsu 
piektajā brigādē bija 
vēl 10-12 sanumurēti 
darba zirgi, bet pā-
rējie tika nokauti sa-
skaņā ar N.Hruščova 
dekrētu. Labi atceros 
savu braucienu kopā 
ar tēvu uz Krāslavas 
lopkautuvi, bedres uz 
ceļa, kas veda pie tās 
ēkas, tika aizbērtas 
ar zirgu ausīm, bet 
lauku sētu apgrauza 
izbadējušies zirgi. Mēs tur nopir-
kām ķēvi par divām vīna pudelēm, 
taču līdz pavasarim tā nenodzīvo-
ja. Kartupeļu stādīšana, ecēšana, 
vagošana un rakšana notika ar 
zirgu palīdzību. Vasarājus un zie-
mājus palīdzēja sēt ar rokām, no-
vāca ar labības pļaujmašīnas pa-
līdzību, kūļus lika, lai graudi ātrāk 
izžūtu, bet pēc tam sakrāva stir-
pās un ar nepacietību gaidīja Bor-
zuļu ar kuļmašīnu “Imanta”.  Šo 
“Imantu” es saucu par draudiem 
civilizācijai, taču tolaik tas bija 

unikāls un noderīgs cilvēka roku 
darbs. To iedarbināja ar traktora 
DT- 20 un garas, platas siksnas 
palīdzību, bet, lai nodrošinātu tās 
darba stāvokli, mašīnu apkalpoja 
10 cilvēki. Pieci, ieskaitot piegā-
di, padošanu, kūļu sagriešanu, to 
apkalpoja, un vēl pieci tika galā ar 
to, ko viņa izspļāva - salmi, pela-
vas un, protams, graudi, un no to 
daudzuma bija atkarīgi tie grami, 
kurus izsniedza par izstrādes die-
nu. Zaudēdams spēku aiz pārgu-
ruma, kopā ar kūli es devu māsai 
zīmi, kura pārgrieza ar nazi virvi, 
bet, redzot manu zīmi, pamanījās 
iestumt kūli ar nepārgriezto auklu 
mehāniķim Borzulim, un tad ma-
šīnai nokrita visas siksnas. Lie-
tojot necenzētus vārdus un līdz 
ar to gan piegružojot savu runu, 
gan padarot to izteiksmīgāku, 
mehāniķis nokāpa lejā un sāka to 
remontēt, atpūta divu stundu ga-
rumā mums bija garantēta. 

Atceros arī par aršanu. Ara to-
laik ar zirgu palīdzību, bet ar lielu 
nepacietību gaidīja vienīgo trak-
toru DT - 54, kas darbojās dienu 
un nakti, pārvietojoties no vienas 
brigādes uz otru. Sakarā ar to, ka 
man nepietika spēka, lai strādātu 
ar divkorpusu arklu un zirgiem, 
mani aizsūtīja uz tehnisko apko-
pi. Tas bija darbs ar speciāliem 
ratiem, kuriem tika piestiprināta 

100 litru liela muca, 
kas bija domāta dī-
zeļdegvielai, kā arī 
rokas pumpis un daži 
rezervuāri eļļai un ni-
grolam, kas bija pare-
dzēts traktora ruļļiem. 
Mans pienākums bija 
iekraut to visu Kal-
niešos un braukt pie 
traktora, kad tas ara 
mūsu brigādē. Nak-
tī bija jāstrādā par 
piekabinātāju. Tas 

bija tāds arājs, kas sēdēja aiz 
arklu stūres uz speciāla sēdekļa. 
Hidraulikas traktoram nebija, un 
mana funkcija bija saistīta ar ar-
šanas dziļuma regulēšanu, vagas 
galos pagriezienu laikā ar sviras 
palīdzību izcēlu lemešus no ze-
mes un pēc pagrieziena tos atkal 
ielaidu zemē. Tas bija ļoti grūti un 
bīstami. Ja augsne bija akmeņai-
na, es varēju izkrist un vairākas 
reizes es tikko paspēju izkļūt no 
traktora arkliem, kas tuvojās no 
aizmugures. Ļoti bail bija naktī, 

kad acīs spīdēja traktora aizmu-
gurējais lukturis. 

Grūti bija strādāt par laukkopi. 
Ziemā deviņos no rīta jebkādos 
laika apstākļos visiem bija jāpul-
cējas Zofijas Bidzānes mājās, 
viņa dzīvoja blakus stallim. Katru 
dienu, pat tad, ja sniegs bija līdz 
ceļiem, es gāju uz darbu garām 
tam krustam, kuru es pacēlu. 
Sēžot muižas īpašnieka viesis-
tabā ar smēķiem rokās, visi gai-
dīja brigadieri Donatu Butņicki. 
Tepat, dūmos, gulēja trīs Zofijas 
mazgadīgie bērni, kuri nenoslā-
pa tikai pateicoties tam, ka istabā 
bija augsti griesti. Norīkojumi bija 
dažādi. Piemēram, aizvest ar zir-
giem linus uz Krāslavu vai aizvest 
kartupeļus uz cūku fermu Jurā-
nos, kas bija īsta katorga. Lai  at-
vērtu krātuves ar kartupeļiem spē-
ka nepietika, bet vēl vairāk spēka 
bija nepieciešams, lai aiznestu 
kasti ar šiem kartupeļiem pāri vi-
sai fermai uz lopbarības virtuvi 
Jurānos. Un cik daudz spēka bija 
nepieciešams, lai sasalušu kau-
dzi ar salmiem iekrautu un vestu 
uz fermu Kalniešos, kur to vaja-
dzēja arī izkraut. Bez vitamīniem 
un piena, pārtiekot ar visvienkār-
šāko ēdienu, man nepietika spē-
ka ilgākam laikam. Pavasarī es 
jau gulēju, nespēdams piecelties, 
Krāslavas terapijas nodaļā.  

Mani izglāba profesors, kuru 
izsauca no Rīgas.  Pajautājis, 
ar ko es nodarbojos, viņš atcēla 
visu, ko man nozīmēja terapeits 
Gurevičs, kurš tolaik tikai sāka 
savu darbu, bet lūdza nodrošināt 
man labāku ēdināšanu, un man 
rekomendēja gulēt uz liela vilnas 
kamola 1 stundu diennaktī. 

1967. gada vasarā es jau ganī-
ju kolhoza aitas – pēc vienošanās, 
par 50 rubļiem mēnesī. Atlabusi pēc 
slimības, māte piekrita tās barot zie-
mas periodā. Mūsu dzīve kļuva ne-
daudz vieglāka, ziemā māte atslau-
ca aitas, kurām piedzima jēriņi, un 
šo zilo pienu pievienoja kartupeļu 
klimpām. 

Jaunas ķibeles sākās 1968. 
gada vasarā, kad, nokaujot visus 
savus zirgus, kolhozs gribēja at-
ņemt ķēvi Zentu priesterim Sta-
ņislavam Zdanovskim. Priesterim 
un viņa māsai Viktorijai šis zirgs 
bija ļoti vajadzīgs, jo viņiem nebi-
ja cita pārvietošanās līdzekļa, un 
viņi pierunāja mani strādāt ar to 
kolhozā. Iesaistot savu mazgadī-

go māsu aitu ganīšanas procesā, 
es atkal strādāju par laukkopi. 
Glābjot Zentas cīpslas no svešām 
rokām, es sarāvu savas cīpslas, 
smagi strādājot ar āboliņu, ko nā-
cās celt no vezuma kolhoza šķū-
nī. Nezinu, ar ko tas viss beigtos, 
taču mans tēvs uzrakstīja vēstuli 
L.Brežņevam par to, cik daudz 
viņam bija jāizcieš vietējo varas 
pārstāvju dēļ. Un tā bija patiesība. 
Sienu gandrīz nedeva, kolhoza 
zeme bija līdz pat mājas slieks-
nim, lopu audzēšana bija stingri 
normētā. Ar motociklu pie mums 
atbrauca milicis Šroms un aizve-
da prom mūsu tēvu - nezin kur un 
par ko, taču vakarā viņš atkal bija 
mājās. Bet pēc šīs viņa sūdzības 
mums lika atdot Zentu priesterim, 
bet tēvam piešķīra motorizētus 
ratus un pensiju, māmiņai tika 
piešķirts daudzbērnu mātes sta-
tuss un bērnu pabalsts.  

Savukārt es sapratu, ka ne-
vienam nevarēšu atvieglot dzīvi 
un ka man ir jādomā par savu 
dzīvi. Atceros, cik radikālas me-
todes tika izmantotas cīņai ar zā-
dzībām. Ja kādam tika konstatēta 
zādzība, priekšsēdētājs veda viņu 
uz ikmēneša brigādes sapulci pa 
visu kolhozu ar uzrakstu “zaglis”, 
lai viņu nosodītu visa tauta. 

...Tā 1969. gada vasaras 
diena jau tuvojās nobeigumam, 
kad es un tēvs - invalīds, galīgi 
izmocīti, beidzot pārvarējām 120 
kilometru attālumu līdz Zilupes 
24. arodskolai, kas atradās pil-
sētas centrā. Uzņemšanas ko-
misija jau pabeidza savu darbu, 
bet vietnieks Mihails Lukašonoks, 
kas bija gandarīts par to, ka gru-
pa jau ir nokomplektēta, ar žēlu-
mu paskatījās uz mani un tēvu, 
spriežot, ar ko un kā var mums 
palīdzēt. Nezinu, ar ko mēs viņu 

aizkustinājām, bet, ieraudzījis 
manu atestātu bez trijniekiem un 
izlasījis manu izcilo raksturojumu, 
kuru man uzrakstīja V.Kiseļovs, 
viņš pieņēma mani pārpildītajā 
šoferu - autoatslēdznieku grupā, 
kurā bija jāmācās  1 gadu. Tolaik 
nevis vienkārši mācīja, bet gata-
voja īstus šoferus. Mums bija tādi 
mācību priekšmeti kā estētika, 
rasēšana, nakts autovadīšana 
un militārā sagatavošana. Mēs 
zinājām visu par dzinēja uzbūvi, 
metāla īpašībām un apstrādi. Pēc 
gada saņēmu profesionālā šofera 
tiesības un ieguvu autoatslēdz-
nieka 3. kvalifikācijas līmeni. Vai-
rāk domājot par to, kādam jābūt, 
nevis par ko jābūt, es strādāju 
šajā specialitātē visu savu mūžu. 
Gads, kuru es pavadīju Zilupē, 
kļuva par liktenīgu manā dzīvē. 
Drīz vien pēc arodskolas beigša-
nas mani iesauca padomju armi-
jā, pēc nelielas sagatavošanas 
un 500 kilometru marša kļuvu par 
autovadītāju. Strādāju ar mašī-
nu, kas tika aprīkota ar reaktīvās 
zalvju uguns sistēmu Grad”, kas 
atradās bāzē Ural - 375. Mani aiz-
sūtīja uz Damanskas pussalu, bet 
25 gadus strādāju ugunsdzēsības 
nodaļā. 

Cilvēks, tāpat kā koks, ir stiprs 
ar savām saknēm, un kur es ne-
būtu nokļuvis, tāpat kā agrāk man 
nav nekā tuvāka par dzimto Pod-
gurji. Uz turieni es atgriezos, kad 
sākās nesaskaņas dzīvē, rodot 
šeit patversmi, spēku un atbalstu. 
Varbūt kaut kur pasaulē ir atroda-
ma laime, taču laime nav tas, kas 
tev pieder, bet tas, kā tu jūties, bet 
justies labi var tikai tad, ja nav pār-
rauta nabas saite ar Dzimteni. 

Josifs BLAŽEVIČS 
Foto no J. Blaževiča arhīva

Jaunība kolhozu laikos... Mani lauki 

Krāslavas novada centrāla-
jā bibliotēkā gada nogalē dzīve 
kūsāt kūsā.  Pirmdienās tiekas 
dāmas, lai apgūtu jaunas rok-
darbu tehnikas,  otrdienās  noris 
senioru dzīves skolas nodarbī-
bas. Šoreiz Raimonds Lazda un 
Tatjana Azamatova iepazīstināja 
klātesošos seniorus ar Ziemas-
svētku tradīcijām dažādās Eiro-
pas valstīs, tai skaitā arī mūsu 
Latvijā. Teorijai sekoja praktiskas 
nodarbības,  kurās  bibliotekāre 
Žaneta Moiseja  mācīja senio-

riem gatavot Ziemassvētku dāva-
nu maisiņus.  Laiks ritēja spraigā 
darbībā, kad ieskanējās zvanu 
skaņas. Pienāca laiks atklāt zva-
niņu kolekciju izstādi. Izstādē 
eksponēti zvaniņi no Žanetas 
Moisejas, Maijas Bogdānes un 
Jeļenas Kļimovas kolekcijām.    

Bērnu literatūras nodaļas 
vadītājas Viktorijas Urbanovi-
čas izjustais stāstījums sniedza 
iespēju papildināt zināšanas par 
zvanu skaņām:

“Zvans tiek uzskatīts par vie-
nu no perfektākajiem 
mūzikas instrumen-
tiem.  Zvanu ska-
ņām piemīt attīroša 
vibrācija, dziedinošs 
spēks, tās rada gaišu 
un priecīgu noska-
ņojumu, spēj virzīt 
cilvēka dvēseli uz 
labu, liek aizdomā-
ties par dzīves jēgu. 
Zvanu skaņas spēj 
aizkustināt cilvēku 
līdz sirds dziļumiem, 
ārstēt garu un mie-
su, atjaunot enerģiju, 
uzlabot cilvēka fizis-

ko stāvokli un harmonizēt psihi.  
Skanot zvanu skaņām, telpa pie-
sātinās ar pozitīvu enerģiju, gai-
sā virmo labestība un mīlestība. 
Zvana skaņa kā enerģijas ģene-
rators ultraskaņas diapazonā tiek 
izmantota arī telpas attīrīšanai no 
negatīvās enerģijas. Tā mazina 
stresu, veicina vielmaiņu, sirds 
un asinsvadu sistēmas darbības 
normalizēšanos, atjauno veģeta-
tīvo disfunkciju, kas izpaužas kā 
baiļu sajūta, depresija un miega 
traucējumi. Dzīvojamā telpā var 
iekārt nelielus zvaniņus, tie palī-
dzēs cīņā pret vīrusiem.” 

Žaneta Moiseja pastāstīja, 
ka pirmo zvaniņu viņai uzdāvi-
nājis dēls.  Turpmāk kolekcijai 
pievienojušies zvaniņi, kuriem 
katram ir savs stāsts un atmiņas. 
Katrs zvaniņš atgādina, kādu 
notikumu vai cilvēku. Tie ir tuvā-
kie draugi, radinieki vai pašas 
ceļojumi. No mammas dāvāts 
zvaniņš – eņģelītis. “Tas uzrunā 
pats par sevi, ko māmiņa man 
gribēja vēlēt”, saka Žaneta. “Es 
necenšos kolekcionēt kādas 
noteiktas formas vai materiālu 
zvaniņus, manā kolekcijā  tie ir 

ļoti dažādi - gan no koka, gan no 
metāla, papīra, māla un stikla.”  

Maijas Bogdānes kolekcijā 
pārsvarā ir māla zvaniņi. Arī Mai-
jas kolekcijā ir zvaniņi ar stāstu 
-  kāda mīļa dāvana vai no ceļo-
juma atvestais zvaniņš. Jeļenas 
Kļimovas zvaniņus prezentēja 
viņas audzēkņi Diāna, Marianna 
un Germans, dziedot dziesmas 
par zvaniņiem angļu valodā.

Šīs izstādes “krustmāte”, 
cilvēks, kurš pamudināja Žanetu 
“neturēt sveci zem pūra”, bet dalī-
ties priekā ar  līdzcilvēkiem, pirms 

Ziemassvētkiem sarīkojot šo bur-
vīgo izstādi, ir Diāna Maksimova. 
Paldies Diānai arī par to, ka viņa 
radīja iespēju apvienoties vienā 
izstādē trīs krāslavietēm, zvaniņu 
īpašniecēm, kuras pirms tam par 
kopējo vaļasprieku pat nenojauta. 

Nāciet uz Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas lasītavu, 
smelieties prieku un veselību!

Izstāde skatāma līdz nāka-
mā gada janvāra vidum un tālāk 
dosies “savā ceļojumā”. 

Iveta LEIKUMA

Zvaniņš skan,  zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc!
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2015. gada savu darbību tur-
pināja projekts “AUDZ un DARI 
lielākas lietas”, Nr.2012.EEZ/
DAP/MIC030. Projekta trešā 
gada ietvaros: 
• 2015. gada 20. martā notika 

konference/forums par bied-
rību un tās darbību, pilsonis-
ko līdzdalību Izvaltas pagastā 
“Pilsoniskā līdzdalība Izvaltas 
pagastam”. Pasākuma mērķis 
bija uzrunāt iedzīvotājus, kuri 
dzīvo vienā pagastā, lai veicinā-
tu to pašiniciatīvu un mazinātu 
komunikācijas barjeru, rosinātu 
sadarboties un meklēt esošo 
problēmu risinājumus. Sadar-
bība starp organizācijām bija 
priekšnoteikums un veiksmes 
atslēga, lai forums noritētu veik-
smīgi. Tajā piedalījās vairāk 
nekā 40 interesentu. Papildus 
dalībnieku diskusijām, plašu 
pārskatu un aktuālu informāciju 
lauku iedzīvotājiem sniedza ko-
operatīvās sabiedrības “Izvalta” 
valdes priekšsēdētājs V.Stivriņš 
un biedrības “ATTĪSTĪBAI” val-
des priekšsēdētāja I.Leikuma 
sniedza pārskatu par biedrību, 
par tās mērķiem, īstenotajiem 
projektiem un  aktualitātēm un 
izvaltiešu līdzdalību. 

• 2015. gada 30. un 31. martā 
notika apmācības “Brīvprātīgo 
darba organizēšana”, tajās lek-
tore bija Ausma Pastore, kura 
kopā ar 15 apmācību dalībnie-
kiem izskatīja jautājumus par 
to, ko dod brīvprātīgais darbs 
tā darītājam? Kādi ir praktiski 
instrumenti brīvprātīgo darba 
aktivitāšu nodrošināšanai, ie-
viešanas procesa īstenošanai 
un brīvprātīgo darba plānoša-
na, ieviešana un izvērtēšana.

• 2015. gada 26. septembrī no-
tika projekta noslēguma pasā-
kums. Pasākumu apmeklēja 
kupls skaits Izvaltas pagasta 
iedzīvotāju un ciemiņu. Tā gal-
venie viesi bija Latvijā populā-
rākā postfolkloras grupa “Rik-
ši”. Koncerts bija ļoti atraktīvs, 
skatītāji no sajūsmas aplaudēja 
un uzlādēja sevi ar pozitīvām 
un ļoti patīkamām emocijām. 
Grupa pamanījās arī iesaistīt 
dažādās aktivitātēs visus da-
lībniekus. Pēc koncerta bied-
rības “Attīstībai” vadītāja Inga 
Leikuma steidzās pateikties un 
apsveikt grupu “Rikši” un aizva-
dītā projekta sadarbības part-
nerus – Sauleskalna sākum-
skolas un Izvaltas pamatskolas 
direktori, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas direktoru, Izvaltas pa-
gasta pārvaldi, Izvaltas tautas 
namu, jauniešus, kuri piedalī-
jās projekta pasākumu rīkoša-
nā, brīvprātīgos, kā arī biedrī-
bas “Attīstībai” biedrus. 

• 2015. gadā “ATTĪSTĪBAI” projekta 
Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030  ietvaros 
tika izstrādāta biedrības darbības 
programma 2016. - 2020. gadam.

• 2015. gada 5., 6. novembrī no-
tika apmācības “Vērtības sa-
biedrības izglītības ilgtspējīgai 
attīstībai”. Apmācībās piedalījās 
18 dalībnieki. Apmācības vadī-
ja “Latgales koučinga centra” 
vadītāja Daina Kriviņa. Apska-
tītas tēmas - 5 pamatvērtību 
noteikšana un to izmantošana 
dažādu lēmumu pieņemšanā. 
Globālā izglītība – izprast sevi 
un citus. Tests “Kas es esmu”, 
paša SVID analīze. Dzīves līdz-
svara aplis. Kas veicina/kavē 
rezultātu sasniegšanu ikdienā? 

Kā izmantot veicinošos faktorus 
vēl efektīvāk savā dzīvē. Pal-
dies viņai par tik daudz jaukām 
un pozitīvām emocijām, domām 
un iespēju ieraudzīt patieso 
sevi, pardomām un zināšanām, 
kuras varēsim  izmantot gan kā 
vecāki, gan kā pedagogi.

• Kapacitātes celšanas pasākumi, 
kuru pamatā brīvpratīgais darbs:

2015. gadā projekta “Dzīvot 
aktīvi, dzīvot Izvaltā!” ietvaros 
sākušās  un norisinās dažādas 
aktivitātes, kuras vēl turpināsies 
arī 2016. gadā.

Aktivitāte “Esi vesels un 
možš!” Vairāk nekā 30 dažādu 
paaudžu Izvaltas iedzīvotājiem ir 
pieejamas masāžas;

Ir uzsāktas fi zioterapeitiskās 
vingrošanas nodarbības, kuras 
apmeklē 25 dalībnieki;

14. novembrī notika pasā-

kums “Zelta gadi cilvēka un valsts 
mūžā”, tos apmeklāja vairāk nekā 
160 dalībnieki.

Kapacitātes celšanai 2015. 
gadā ir notikušas šādas aktivitātes:
• zemledus makšķerēšanas sa-

censības “Izvalta 2015”;
• netradicionālās sporta spēles “ 

Kopā jautrāk”; 
• projekts “Domā-Mācies-Dari”; 
• projekti “Izvaltas ciemata cen-

tra labiekārtošana” un “Publis-
kas atpūtas zonas izveidošana 
brīvdabā Izvaltā un tās apkārt-
nes teritorijas labiekārtošana”; 

• pludmales svētki “Izvalta 2015”;
• projekts “Soli tālāk - 3”;
• lauku kopienu nedēļas 2015 pa-

sākuma organizēšana Izvaltā. 
Diskusiju laikā iepazināmies 

un mācījāmies, stiprinājām esošās 
un meklējām jaunas sadarbības 
iespējas lauku mazo nevalstisko 

organizāciju, uzņēmēju, izglītības 
iestāžu un pašvaldības starpā, 
savas kopienas un reģiona 
potenciāla izmantošanai un 
ilgspējīgai attīstībai.    

Kopumā 2015. gadā apmek-
lēto pasākumu aktivitāte ir bijusi 
ļoti augsta, jo vienmēr ir pārsnie-
gusi plānoto, iedzīvotāji (izvaltie-
ši, kaimiņi, novadnieki) piesakās 
vairāk un labprātāk, lai apmeklētu 
un piedalītos dažādās aktivitātēs, 
rīkotajās apmācībās un pasāku-
mos. Biedrības piecos darbības 
gados vietējo organizāciju un 
iedzīvotāju attieksme ir arī ver-
tējums mūsu darbam. Paldies 
visiem dalībniekiem, atbalstītā-
jiem par aktivitāti un atbalstu rīko-
tajos pasākumos un aktivitātēs! 
Ceram uz turpmāku līdzdalību un 
Jūsu aktivitāti!

Biedrība “Attīstībai”

2015. gada biedrības “ATTĪSTĪBAI” aktivitātes, sasniegtie mērķi, projekti

Aleksandrs Mikāns - dzimtenes un laikraksta “Ezerzeme” patriots

Piektdien, iegriežoties Dagdas 
novada domē uz fi nanšu un taut-
saimniecības komitejas sēdi, sa-
tiku domes deputātu un Dagdas 
muzeja vadītāju Aivaru Arnicānu, 
kurš steidza izmantot iespēju, lai 
ar laikraksta starpniecību pateik-
tos kādam 90-gadīgam kungam 
un Veselības un sociālās aprūpes 
centra “Dagda” darbiniecei, kā arī 
pastāstītu interesantu stāstu laik-
raksta “Ezerzeme” lasītājiem par 
Kastuļinas pagasta iedzīvotāju 
un viņa dāvinājumu Dagdas mu-
zejam. 

Aleksandrs Mikāns ir 90-ga-
dīgs vīrs, kurš ir Otrā pasaules 
kara acu liecinieks un daudzu 
dažādu apbalvojumu īpašnieks. 
Tieši šie apbalvojumi ir saveduši 
kopā muzeja vadītāju Aivaru Arni-
cānu, Aleksandru Mikāna kungu 
un Ināru Vižbicku, Veselības un 
sociālo pakalpojumu centra “Da-
gda” sociālo aprūpētāju. 

Aleksandrs Mikāns ir dzimis 
1925. gada 1. aprīlī Kastuļinas 
pagastā. Audzis sešu bērnu ģi-
menē. Skolas gaitas uzsācis 
Svatovā, tad turpinājis Siliņu 
skolā. Veiksmīgi tika pabeigtas 4 
klases, tad uzsāka darba gaitas 

mājsaimniecībā. 
Neskatoties uz 

to, ka viņš dzimis 
joku dienā, ieska-
toties Aleksandra 
dzīves stāstā, var 
secināt, ka dzīve 
viņu nav lutināju-
si un 2. Pasaules 
kara šausminošās 
grimases - nežēlī-
gās kara medicīnas 
izskatā - izspēlēja 
ar viņu ļaunu joku. 

Otrā pasaules 
kara laikā viņš tika 
iesaukts Padom-
ju armijā, pēc triju 

mēnešu apmācības Krievijā no-
kļuva uz frontes līniju Jelgavas un 
Dobeles pusē. Tika ierauts asi-
ņainajās Kurzemes katla cīņās 
un guva ievainojumu. Kā atzīsts 
Aleksandrs, kara laika “gaļas ma-
šīnas medicīna” un ārstu trūkums 
daudziem bija izšķirošais faktors, 
kļūstot par kara invalīdiem. Arī 
viņš nebija izņēmums. Lai gan 
lode neskāra kājas kaulu, ceļš 
līdz ātrai medicīniskai palīdzībai 
bija tāls un “drošības labad” kāja 
tomēr tika amputēta. Pēc ārstnie-
cības kursa iziešanas un kājas 
protēzes saņemšanas hospitālī 
Krievijā, Sverdlovskas apgabala 
Ņižņijtagila pilsētā, Aleksandrs 
atgriezās savā dzimtajā Kastuļi-
nas pagastā un strādāja par past-
nieku Priežmalē un Dunskos. Lai 
arī šajā pusē Aleksandra vienau-
džu pašlaik ir maz, viņu atceras 
un atpazīst arī daudzi jaunākās 
paaudzes pagasta iedzīvotāji. 

Dzīves laikā bija iestūrēts arī 
laulības ostā, taču bērni netika 
piedzīvoti. Pēc solīda vecuma 
sasniegšanas tika nolemts doties 
uz aprūpes centru, kur pašlaik, 
sociālo aprūpētāju lolots, izbauda 
vecumdienas.

Taču ar to vecumu ir tāpat kā 
ar bitēm - nekad neko nevar zi-
nāt. Kādu dienu Aleksandrs sāka 
pārdomāt ne tikai par savu dzīvi, 
bet arī par savas nelielās iedzī-
ves turpmāko likteni.  

Kā jau iepriekš tika minēts, par 
varonību kara laikā un pēc tā tika 
saņemtas dažādas goda zīmes 
un medaļas. Kādreiz laikrakstā 
bija uziets sludinājums par šādu 
medaļu uzpirkšanu, tāpēc viena 
reklāmiņa tika izgriezta un pie-
stiprināta pie gultas gala, lai tālu 
nav jāmeklē. 

Kādu dienu Aleksandrs savas 
bažas uzticēja arī savai aprūpē-
tājai Ināra Vižbickai un kopīgi tika 
apspriest, ko ar šīm medaļām 
varētu izdarīt. Viens variants būtu 
sazināties ar uzpircējiem, bet va-
rētu arī atstāt vēsturei tepat Dag-
das novadā vai arī nosūtīt tās uz 
Kastuļinas pagastu, pārvaldnieka 
Pētera Bekiša uzraudzībai. Tā 
kā Priežmalē nav muzeja un šīs 
medaļas vienkārši tiktu noliktas 
saglabāšanai, pēc neilgas ap-
spriedes tika nolemts - nodot tās 
Dagdas muzeja krājumā. Muzeja 
vadītājs A. Arnicāns tika uzaici-
nāts uz aprūpes centru.   

Tā, lūk, priekšmeti, spēj sa-
vest cilvēkus kopā, lai, gremdējo-
ties dzīves un kara laika atmiņās, 
atstātu liecības par sevi nākama-
jām paaudzēm. 

Muzeja vadītājs stāsta: “Lielu 
paldies par šādu tikšanos ar Mi-
kāna kungu jāsaka Inārai Vižbic-
kai. Jūtos gandarīts, ka viens no 
variantiem uz šo medaļu tālāko 
likteni, kas tika piedāvāts no ap-
rūpētājas puses, bija arī Dagdas 
muzejs. Neskaties uz to, ka in-
tervijas laikā pamanīju, ka gultas 
galvgalī pielikts sludinājums par 
šādu lietu uzpirkšanu, priecē, ka 
cilvēki ir patriotiski noskaņoti un 

Laika periodā 
no 04.12.2015. līdz 
11.12.2015. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 37 noti-
kumi. 
Būtiskākie:
• 4. decembrī, plkst.17.30 Asūnes 

pagasta Račevas ciemā, daudz-
dzīvokļu mājai ti ka izsists loga 
sti kls. Noti ek vainīgās personas 
noskaidrošana.

• 7. decembrī Krāslavā, no mājas 
pagalma Kalēju ielā ti ka nozagts 
rotājums - lāzera gaismas ierīce. 
Naktī  uz 8. decembri no Krāslavas 
autoostas pazuda svētku virtene. 

Kriminālmeklēšanas pasākumu 
rezultātā nozagtais abos augšmi-
nētajos gadījumos ti ka atrasts un 
noskaidrota vainīgā persona - Ž., 
dzim. 1961. gadā vietējā iedzīvo-
tāja, kura agrāk jau bija policijas 
redzeslokā sakarā ar manti skiem 
noziedzīgiem nodarījumiem.

• Naktī  uz 8. decembri Ezernie-
kos ti ka uzlauztas 4 garāžas un 
nozagtas dažādas mantas (auto-
mašīnas vieglmetāla diski, kom-
presors, atslēgu komplekts un 
degviela). Noti ek izmeklēšana.

Krimināls, notikumi

vēsturiskās liecības par sevi at-
stāj Latvijas vēsturei. Lai arī šo 
medaļu materiālā vērtība nav lie-
la, stāsts par šiem cilvēkiem un 
viņu attieksmi, kas sekos līdzi šo 
medaļu stāstam, būs kā dārgs un 
vērtīgs zelta ietvars un patīka-
mas atmiņas.”

Droši vien Aleksandra meda-
ļu ceļa stāsta iznākums priecē arī 
centra vadītāju Andri Badūnu, kurš 
pats ir aktīvs šī muzeja deponētājs. 
Pavisam nesen, muzeja piecga-
des pasākuma laikā, viņš uzsvēra 
katras lietas vēsturiskā stāsta nozī-
mi, sakot: “Muzeja eksponātiem ir 
svarīgs arī Vārds. Ikviens akmens 
ceļa malā ir tūkstoš gadus vecāks 
par mums. Bet, ja mēs nezinām, 
ko tas akmens ir darījis, viņam nav 
vērtības. Tiklīdz mēs uzzinām par 
šī akmens ceļu - tas kļūst vērtīgs.”

Sarunas laikā tika noskaidrots, 
ka Aleksandrs Mikāns droši vien 
ir viens no senākajiem laikrak-
sta “Ezerzeme” lasītājiem. Tā kā 
avīze iznāk kopš 1947. gada, šis 
laikraksts viņa dzīves laikā tika 
lasīts arī ar citiem nosaukumiem. 
Uzticību šai avīzei viņš saglabājis 
līdz pat šodienai. Neskatoties uz 
to, ka Veselības un sociālo pa-
kalpojumu centrā “Dagda” katrā 

nodaļā ir pieejama avīze, kas tiek 
abonēta ar centra vadītāja Andra 
Badūna gādību, Aleksandrs katru 
gadu to abonē sev personīgi. Arī 
2016. gadam laikrakstu “Ezerze-
me” jau ir izrakstījis. 

Sociālā aprūpētāja Ināra Viž-
bicka spriež, ka šāds pateicības 
raksts par dāvinājumu muzejam, 
īss ieskats šī cilvēka dzīvē un 
foto avīzē sildīs deviņdesmitgadī-
gā Aleksandra sirdi, kurš tik ilgus 
gadus ir arī laikraksta “Ezerze-
me” patriots.  

Pēc ciemošanās aprūpes cen-
trā, telefonsarunā Ināra atklāja, ka 
Mikāna kungam bija gadījies braukt 
garām Dagdas muzejam, un viņš 
redzēja vietu, kur tiks saglabāta 
daļa viņa dzīves stāsta, tāpēc viņš 
jūtas ļoti mierīgs un apmierināts. 

Ja kādreiz sirds sakāros tās 
vēlreiz apskatīt un aptaustīt, tas 
būs vienkārši izdarāms.  

Labu veselību, daudz patīka-
mu dzīves mirkļu priekšdienām 
novēl Dagdas novadpētniecības 
muzejs “PATRIA” un laikraksts 
“Ezerzeme”. 
Rakstu pēc A. Arnicāna stāstī-

tā sagatavoja 
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE.

Foto - Aivars ARNICĀNS.



6 2015. gada 15. decembris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.20 Pieejama vide – iespējas 
un risinājumi
13.35 Mežainīši
14.05 Kas te? Es te! 
14.50 Aculiecinieks
15.10 Sirds likums
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Melu laboratorija
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino

23.35 Midsomeras slepkavības
1.25 1:1
5.00 1000 jūdzes Ķīnā
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāja pēdām
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Detektī vaģentūra 
Bīgls
8.25 Sirds likums
9.15, 23.30 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Province
11.10, 5.00 Citādi latviskais
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00 8. Pasaules koru olim-
piāde
13.25 Mf: Ziemassvētku 

rotājums
15.00 LTV - 60
15.35 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Dod pieci
20.05 Dzīvnieku prāta noslē-
pumi
21.05 Kultūrzīme. Akmens 
modinātājs
22.05 Latviešu jaunie režisori
23.05 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
0.20 Ekstrēmā ekspedīcija: 
Dienvidpols
1.15 Grenlande - vikingu zaļā 
zeme

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.25 Dzīvīte

9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Dziesma Solveigai
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.30 Dallasa
15.40, 2.10 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti  mani, ja 
vari
21.10 Bruklinas taksis
22.15 Mf. Laikā  0.50 Nikita
4.50 Karamba!
5.45 Kristī gā programma

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00, 13.10 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.45 Puika pret Kaķi
7.55 Šaubu ēnā
9.00, 1.40 Komisārs Reksis

10.05 Motī vs?
11.05 Ekstrasensi kā detektī vi
12.10, 5.40 Rozenheimas 
detektī vi
14.20 Beibleidi
14.45 Ievas pārvērtī bas
15.30, 20.20, 3.15 UgunsGrēks
16.50 Anželika
17.55 Šaubu ēnā
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.40 Vikingi
23.40 Elites vienība „SAFE”
0.40 Tāda mums ģimenīte!
2.35, 5.00 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
7.15 Multf ilmas
7.45 6 kadri
8.10, 17.55, 2.10 Māja-2
9.15 Transformeri.

10.05 Bada spēles
11.10, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meiti ņas
13.20, 20.00 Interni
14.25 Ekstrasensu cīņas
18.55, 1.15 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tēti s sprukās
23.35 Atkustnis

TV5
7.55, 17.30 Pacientu līga
8.55, 13.05 TV skatlogs
9.10 Kadeti 
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05 6 kadri
12.35, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.20, 18.30 Nemelo man!
14.25, 23.30 Aizegā
15.30, 19.50 Iekšējā izmeklē-
šana
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 16. decembris

15. decembrī Ir iemesls!

Pašlaik pasaules kartē 
var atrast gandrīz divsimt 
visdažādāko valstu. Dažas 
parādījās pirms tūkstošiem 
gadu, ir arī valstis, kuras 
pastāv jau 700-800 gadu, un 
ir tādas, kas eksistēja ļoti īsu 
laika posmu – mazāk nekā 
gadsimtu. Mūsu planētas 
politiskā dzīve nekad nav 
bijusi mierīga, tāpēc arī valstu 
skaits pastāvīgi mainās. 
Ir valstis, kuras pazūd no 
pasaules kartēm uz visiem 
laikiem, citas ar laiku atkal atkaro savas 
tiesības uz neatkarību un brīvību. Bet ir 
arī tādas valstis, kuras pastāv tikai dažus 
mēnešus un par kurām pēc tam atceras 
tikai vēsturnieki, turklāt ne visi no viņiem. 
Pasaules vēsturē ir tik daudz kuriozu, ka 
izpētīt visus vienkārši nav iespējams... 

Krievijas impērijas sabrukums 
norisinājās tik strauji, ka apjuka ne tikai 
atsevišķi cilvēki, bet arī veselas tautas. 
Kišiņevas guberņa atradās tālu no impērijas 
galvaspilsētas, taču šī vieta vienmēr bijusi 
nemierīga - blakus Rumānijas robeža, 
Melnā jūra, bet zemes Moldāvijā bija ļoti 
auglīgas. Vienmēr bija vairāki pretendenti, 
kas vēlējās pievienot savai teritorijai šo 
zemes stūrīti, kas atrodas tālu no lielvalsts 
galvaspilsētas. Un galvenais pretendents, 
protams, Rumānija.

Bukarestes mēģinājumus iekarot 
Moldāviju nepieļāva Ukrainas armijas 
(pat divu armiju - Padomju Ukrainas un 
Ukrainas tautas armijas), kā arī Odesas 
Republikas armijas (eksistēja arī tāda) 
pretestība. 

Moldāvi ar neizpratni bija spiesti 
novērot, kā svešinieki mēģina izlemt viņu 
likteni. Kad viņiem tas apnika, viņi nolēma 
nodibināt savu valsti, kura patstāvīgi risinās 
visus jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju 
pastāvēšanu un viņu nākotni.

Sfatul Cerij – tāds nosaukums bija 
galvenajai institūcijai, kas bija sasaukta, 
lai tiktu pasludināta neatkarīga Moldāvijas 
valsts, cilvēki sapulcējās ne tikai savas 
brīvības dēļ, bet, lai noteiktu - ko vēlas 
Moldāvijas tauta, uz kurieni tā virzīsies 
pēc impērijas sabrukuma, jo pirms tam 
cilvēkiem bija ērti un viss bija saprotams. 
Noskaidrojās, ka Moldāvijas tauta grib 
mieru un kārtību. Šī vēlēšanās bija 
tik karsta, ka „valsts padome” nolēma 
steidzami pasludināt neatkarību, pirmkārt, 
no Ukrainas, kuru plosīja pretrunas (vēl 
1917. gadā... un pēc simt gadiem viss 
atkārtojās...). Paziņojot 1917. gada 15. 
decembrī par to, ka uz Moldāvijas zemes 
tika proklamēta Moldāvijas Demokrātiskā 
Republikas, „Sfatula” vadība aizsūtīja 
telegrammu Ļeņinam, kurš zibenīgi 
atbildēja, ka viņš apsveicot un atbalstot 
moldāvus, atzīstot un sveicot un tam 
līdzīgi... Taču jaundzimusī valsts gaidīja no 
boļševistiskās Krievijas ne tikai apsveikumu, 
bet gan reālu palīdzību cīņā ar alkatīgo 
Rumāniju. Diemžēl „lielajam brālim”, kā 
vienmēr, nebija laika, lai pievērstu lielāku 
uzmanību valsts nomalēm. 

Kamēr Moldāvijas 
Republikas valsts vīri 
apsprieda nākamo 
konstitūciju, zemes 
reformu un valsts drošības 
problēmas, vairākas 
ārzemju armijas, kas 
atrodas valsts teritorijā, 
nekautrējoties, barbariski, 
nežēlīgi to aplaupīja. Izveda 
lopus, pārtiku, vērtības. 
Kad haoss, nekārtības un 
nelikumības sasniedza 
apogeju, „Sfatuls” pieņēma 

lēmumu lūgt palīdzību... Rumānijai... No 
sākuma bija paredzēts, ka kaimiņvalsts, 
kas bija radnieciska gan garīgi, gan 
ģenētiski, ievedīs tikai dažus karapulkus, 
nodrošinās kārtību, tiks galā ar ukraiņu 
armiju, nomierinās mazākumtautību 
pārstāvjus, bet pēc tam klusām dosies uz 
mājām, Moldāvijas demokrātijas pārstāvju 
aplausu pavadījumā. Diemžēl tā tas notiek 
tikai seriālos un dēku romānos. 

Pateicībā par atļauju izmantot 
moldāvu viesmīlību, rumāņi sāka ar īpašu 
centīgumu apsargāt to ēku, kurā notika 
„Sfatula” sēdes. Daudzi nesaprātīgi „valsts 
padomes” deputāti sāka uzdot jautājumus 
par kaimiņzemes armijas aizkavēšanās 
cēloņiem un nevēlēšanos atgriezties savas 
valsts kazarmās. Atbildi viņi nesaņēma.  

Taču tajā pašā laikā galvenās valsts 
institūcijas sēžu dienas kārtībā arvien 
neatlaidīgāk mēģināja iekļaut jautājumu 
par Moldāvijas autonomiju Rumānijas 
sastāvā. Demokrātiski noskaņoti deputāti 
kaut ko runāja par brīvas gribas izpausmes 
principiem, par to, ka, lai pieņemtu 
lēmumu par pievienošanos kādai valstij, ir 
nepieciešams rīkot referendumu. Šie naivie 
demokrāti bija ļoti pārsteigti, kad, iznākuši 
no „Sfatula” ēkas, viņi ieraudzīja Moldāvijas 
„aizstāvju” karapulkus un ložmetējus. Un 
tad viņiem radās izjūta, ka tie aizsargā 
nevis moldāvu tautas pārstāvjus, bet gan 
pašus moldāvus no tautas pārstāvjiem. 

Pievienošanās Rumānijai notika jau 
1918. gada janvāra beigās. Bukarestē 
nekādi īpaši pasākumi sakarā ar to 
netika rīkoti. No sākuma Moldāvijai 
Rumānijas sastāvā tika piešķirta sava 
veida autonomija, bet drīz vien par to tika 
aizmirsts. 22 gadu laikā pasaules kartē 
vairs nebija tādas valsts kā Moldāvija. 
Kaut gan PSRS sastāvā bija autonomā 
republika Ukrainas PSR sastāvā. 1939. 
gadā Padomju Savienība „atkaroja” 
Moldāviju no rumāņiem. Bet pēc PSRS 
sabrukuma Moldova, tāpat kā visas citas 
„māsas uz mūžu” ieguva neatkarību bez 
īpašas piepūles. 

Moldāvijas Demokrātiskā Republika 
eksistēja ļoti neilgu laiku: no 1918. gada 
15. decembra līdz 1920. gada 27. martam. 
Šī valsts pastāvēja 102 dienas, tajā vēl 
netika pieņemta konstitūcija, ofi ciāli to 
atzina tikai Padomju Krievija. Tā pati, kuru 
1917.-1918.g. atzina tikai dažas pasaules 
valstis... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Attēlā: MDR ģerbonis  

Moldāvijas Demokrātiskās Republikas proklamēšanas diena 
Tiek gatavotas atbildes uz Dagdas novada 
iedzīvotāju jautājumiem

Kādu laiku no laikraksta “Ezerzeme” 
lasītājiem redakcijā tiek saņemti dažāda 
veida jautājumi par aktuāliem notikumiem 
un problēmām Dagdas novada pašvaldī-
bā.

Vieni sūdzas, ka Vislatvijas skolotāju 
streika laikā Dagdas novadu atstāj Izglītī-
bas, kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Marija Micķeviča, otri 
savukārt interesējas, 
kad beidzot tiks pār-
traukti neskaitāmie 
Dagdas novada amat-
personu braucieni uz 
Baltkrieviju.

Kāds kungs inte-
resējas, cik daudz no 
iedzīvotāju nodokļiem 
tiek tērēts citu valstu 
amatpersonu uzņem-
šanai Dagdas novadā 
un kādu pievienoto 
vērtību šo kaimiņvalstu sadraudzība dot 
Dagdas novada sabiedrībai kopumā. 

Vecāka kundze uztraucas par Valsts 
kontroles ciemošanos Dagdas novada 
domē un vēlas noskaidrot šīs kontrolējo-
šās iestādes ciemošanās gala slēdziena 
rezultātus. 

Pēdējā laikā Dagdas novadā aktuāls 
jautājums ir arī par Valsts ieņēmuma die-
nesta centra slēgšanu Dagdā, kā arī Valsts 
vienotā klientu apkalpošana centra darbī-
bas efektivitāti.  

Kad tiek uzdoti tik dažādi jautājumi, 
nekas cits neatliek, kā vērsties Dagdas 
novada pašvaldībā, uzdot jautājumus un 
klātienē iepazīties, kā tad rit darbs sabied-
rības aktuālo jautājumu risināšanā. 

 11. decembrī tika apmeklēta Dagdas 
novada pašvaldības fi nanšu, tautsaimnie-
cības, lauksaimniecības un vides aizsar-
dzības komitejas apvienotā sēde, kurā tika 
izskatīti daži jautājumi, arī tādi, uz kuriem 

Dagdas novada iedzīvotāji vēlas saņemt 
atbildes. 

 Viens no sāpīgākajiem jautājumiem 
Dagdas pašvaldībā jau labu laiku ir Valsts 
ieņēmumu dienesta centra slēgšana Dag-
dā un Valsts vienoto klientu apkalpo-
šanas centra darbība. Sēdes laikā tika 
aktualizēts jautājums ne tikai par centra 
slēgšanas iemesliem, bet arī bažas par 
novada domes nevēlēšanos saglabāt šo 
pakalpojumu, jo prakse rāda, ka citur val-
stī līdzīgās situācijās iznākums ir daudz 
labāks, tādējādi iedzīvotājiem tiek piedā-
vāts augstākas kvalitātes pakalpojums.
Ne mazāk aktuāls jautājums sēdes laikā 
bija Ozoliņu bibliotēkas darbība un tās 
turpmākās darbības lietderība, izvērtējot 
tās uzturēšanu un reālo apmeklētību.

Protams, viens no karstāka-
jiem jautājumiem gada beigās ir 2016. 
gada budžets un algu apmēri pēc mi-
nimālās darba algas paaugstināšanas.
Taču viskarstākais jautājums Dagdas no-

vadā un domes komi-
tejas sēdē izrādījās 
13. jautājums - par 
skandalozo katlumā-
jas rekonstrukciju Mi-
čurina ielā 12 a, Dag- 
dā. 

Šīs katlu mā-
jas rekonstrukcijas 
gaitu kāds iedzīvo-
tājs nodēvējis par 
siltuma ēras epope-
ju ar nosaukumu - 
“Sandras siltums”.

Lai arī komitejas sēdē šāds termins neti-
ka dzirdēts, šis jautājums ir miglā tīts līdz 
šī gada 18. decembrim, kad tiks saņemta 
ofi ciāla atbilde no kontrolējošām iestādēm, 
pēc kuras tad arī tiks uzzināts vai siltuma 
ēra Dagdas pašvaldībai būs tikai stāsts, 
drāma, komēdija vai novada domes traģē-
dija.

11. decembra apvienotās komitejas 
sēdē tika apspriesti arī citi svarīgi jautāju-
mi. Dienas kārtībā tika iekļauti arī papildus 
jautājumi, viens no kuriem par līdzekļu pie-
šķiršanas kārtību Dagdas novada biedrī-
bām un nodibinājumiem. 

Uz daudziem iedzīvotāju jautājumiem 
atbildes jau ir sagatavotas, pie daudzām 
atbildēm vēl tiek strādāts, tiek vākta un ap-
kopota informācija. 

Sākot ar laikraksta nākamo numuru, 
tiks atbildēts plašāk par katru no uzdo-
tajiem jautājumiem. Taču uz daudziem 
jautājumiem atbildes var meklēt arī Dag-

das novada 11. 
decembra ko-
mitejas sēdes 
video materiālā, 
kas tapis pēc 
komitejas sēdes 
a p m e k l ē j u m a 
un ir apskatāms 
mājas lapā www.
aglona.net.

Elizabete 
VIĻUMA - 

GRAŽULE
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
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 Mežainīši
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 0.10 100 g kultūras
15.10 Sirds likums
18.00, 23.55 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Skaņusaite
20.00 Latvijas Kods
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.15 Ezera sonāte. Filmas 
arheoloģija
22.15 Mf. Ezera sonāte
1.05 Jaunieši radikālā islāma 
varā  5.00 1000 jūdzes Ķīnā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāja pēdām
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Detektīvaģentūra 
Bīgls  8.25 Sirds likums
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
11.50 Vides fakti
12.20, 21.15 FIFA Pasaules 
klubu kausa 1/2 fināls
14.30 Latvija var!

14.45 LTV - 60
15.35, 5.00 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.15 Mf. Modele
23.15 Zebra
23.30 Dod pieci

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.20 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Lota un lielās cerības
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.20 Dallasa
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti mani, ja 
vari
21.10 Lauku sēta
22.20 Bīsties – atvaļinājums!
23.25 Čikāga liesmās
0.40 Nikita
2.00 Nemelo man!
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00, 13.10 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.45 Puika pret Kaķi
7.55, 17.55 Šaubu ēnā
9.00, 1.55 Komisārs Reksis
10.05 Bulta
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi

23.00 Ārpus likums
1.05 Mūzika

NTV 
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara Komanda
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00, 15.20 Sasisto lukturu 
ielas
17.00 Runājam un rādām
18.40 Hmurovs
20.35 Mentu kari
22.40 Dienas anatomija
23.20 Atriebība
1.15 Grēku galvaspilsēta
3.05 Dzīvokļu jautājums
4.00, 5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Oficieru sievas
22.00 Speciālkorespondents
23.40 Masu sakāves demo-
krātija
1.35 Franču valodas stunda. 
Mireja Matjē, Džo Dassens un 
citi… 
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.30 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 

1.00 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks  18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Nesterova cilpa
23.50 Vakara Urgants
1.15 Ludmila Senčina. Ticiet vai 
pārbaudiet. 
2.05 Nosvērti un laimīgi
5.20 Smieklīgi videoklipi 

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.34, 0.44 Laika ziņas

7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40, 16.25 Ģimenes drāmas
9.45 TOP - shop 
10.00 Ietiesā mani
12.00 Čapmanes noslēpumi
13.05 Maldu teritorija 
15.20, 18.30 Pareizs līdzeklis
20.50, 23.55 Dokumentāls 
specprojekts
23.00 Pazīsti mūsējos!
0.45 Skatīties visiem!
5.40 Visšokējošākās hipotēzes 

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.55 Ziņas
5.05 Mūsu rīts  8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Garša
12.10 Vīriešu/ sieviešu

13.10 Vienatnē ar visiem
14.05, 15.20 Laiks rādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Nesterova cilpa
22.00 Mf. Jūdass 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.10 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Uz pasaules malu
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas  12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas

14.25, 23.25 Zelta lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.30 Interešu sfēra
19.00, 21.05 Militārā izlūkoša-
na. Pirmais sitiens. 
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts.
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.15 Ērglis un cipars
9.10, 15.20 Aizvērtā skola
10.15, 23.05 Kauli
11.10, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.15, 18.55 Astoņdesmitie
13.20, 17.55 Virtuve
14.30, 22.15 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.50 Ēterā

CETURTDIENA, 17. decembris 12.10, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi  
14.20 Beibleidi
14.45 Ievas pārvērtības
15.30, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.50 Anželika
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.05 Mf. Likteņa labotāji
0.15 Kinomānija
0.55 Overtime TV
2.45, 5.00 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
7.15 Multfilmas
7.50 6 kadri
8.20, 17.55, 1.15 Māja-2
9.20 Transformeri
10.10 Bada spēles
11.10, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.15, 20.00 Interni
14.25 6 kadri
14.49 Comedy Batls
18.55, 0.10 Brīvdienas Meksikā
22.10 Mf. Pārāk labi priekš 
tevis. 

TV5
7.55 Pacientu līga
8.55, 13.05 TV skatlogs
9.10 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05 6 kadri
12.35, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.20, 18.30 Nemelo man!
14.25, 23.30 Aizsegā
15.30, 19.50 Iekšējā izmeklē-
šana 
17.30 Māja Ozernajā
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV 
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00, 15.20 Sasisto lukturu 
ielas
17.00 Runājam un rādām
18.40 Hmurovs
20.35 Mentu kari
22.40 Dienas anatomija
23.20 Atriebība
1.15 Grēku galvaspilsēta
3.05 Vasarnīcas lietas
4.05, 5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno 
10.00, 14.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 16.30, 18.35 Vēstis-М
11.00 Krievijas Federācijas 
prezidenta Vladimira Putina 
preses konference 
15.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Oficieru sievas
22.00 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu 
23.40 Tradīciju stāsts
1.20 Lidotājs Molotovam
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.30, 9.00, 10.30, 14.00, 
17.05, 1.35 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt

11.00 Krievijas Federācijas 
prezidenta Vladimira Putina 
preses konference
14.15 Laiks rādīs
16.00 Jūrmala
17.55 Hokejs 
20.00 Laiks
21.15, 23.00 Latvijas laiks
21.45, 23.05 Nesterova cilpa 
23.55 Laiks, uz priekšu! 
1.50 Nosvērti un laimīgi
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.25 Karavīri 
7.15 Bērnu klubs
7.39, 1.25 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.45, 16.30 Ģimenes drāmas
9.50 Top shop 
10.05 Ietiesā mani!
12.05 Čapmanes noslēpumi
13.10 Maldu teritorija 
15.25, 18.30 Pareizs līdzeklis 
20.50 Kara noslēpumi 
0.40 V un S
5.40 Visšokējošākās hipotēzes

ONT 
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.40 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Garša
12.10 Mf. Karuselis tirgus 
laukumā 
13.50, 15.20 Mf. Viesis Kubaņā 
16.00 Laiks, uz priekšu!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā 
20.30 Nesterova cilpa
22.25 Mf. Aplams aplis 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.10 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00 Uz pasaules malu 
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Apsargājamas 
personas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.30 Interešu sfēra
19.00, 21.05 Militārā izlūkoša-
na. Rietumu fronte. 
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.10 Sporta ziņas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.10, 15.20 Aizvērtā skola
10.15, 23.00 Kauli
11.10, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.15, 18.55 Astoņdesmitie
13.25, 17.55 Virtuve
14.30, 22.15 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.45 Ēterā.

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Province
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 Mežainīši
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 VIP   15.10 Sirds likums
18.00, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15 Broukenvuda
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.10 Ezera sonāte. Filmas 
arheoloģija
3.50 Midsomeras slepkavības

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāja pēdām
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Detektīvaģentūra 
Bīgls  
8.25 Sirds likums
9.15 Kūku kari
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45, 19.35 Aculiecinieks
13.00 Melu laboratorija
14.00 Latviešu kino zelta 
dziesmas
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 700 pasaules brīnumi

19.55 Pārapdzīvotības bieds
21.05 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Frūtveilas stacija
23.35 Dod pieci
2.05 Latviešu jaunie režisori 
3.00 Dzīvnieku prāta noslē-
pumi
3.55 Eiropa koncertos
4.45 LTV - 60

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.15 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Bruklinas taksis
12.00 Mf. Lota un gaišā 
nākotne
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Dallasa
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55 Atpazīsti mani, ja vari
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.30 Grupas Jumprava 
koncerts 
0.35 Mf. Mīlestības lamatas
4.45, 5.20 Karamba!
5.00 Ķerto līga
5.45 Purvāji

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00 Bruņurupuči nindzjas
7.35, 13.45 Puika pret Kaķi
7.55 Šaubu ēnā
9.00, 2.30 Komisārs Reksis
10.05 Vajātājs
11.05, 5.40 Ekstrasensi kā 
detektīvi

12.10 Rozenheimas detektīvi
13.10 Bruņurupuči nindzjas
14.20 Beibleidi
14.45 Ievas pārvērtības
15.40 Čaļi ar bērniem
16.40, 0.35 Anželika
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Viens pats mājās
22.25 Mf. Dabū viņu uz 
skatuves
3.15, 5.00 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
6.50 Multfilmas  7.15 6 kadri
7.45, 17.55, 2.25 Māja-2
8.40 Transformeri
9.35 Bada spēles
10.40, 14.50 Comedy Batls
11.40, 15.50 Comedy Women
12.40, 16.55 Tētuka meitiņas
13.40 Interni
20.00 Mf. Spirit. Prērijas 
dvēsele. 
21.30 Mf. Mamma Mia! 
23.55 Mf. Trīspadsmit dienas 

TV5
7.55, 17.30 Māja Ozernajā
8.55, 13.05 TV skatlogs
9.10 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05 6 kadri
12.35, 22.25 Kriminal+
13.20, 18.30 Nemelo man!
14.25 Aizsegā…
15.30, 19.50 Iekšējā izmeklē-
šana  19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
1.00 Mūzika

NTV 

6.00 Rīts 
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00, 15.20 Sasisto lukturu 
ielas
17.00 Runājam un rādām
18.40 Tīmeklis
22.35 Vairākums
23.35 Ge laiks
0.05 Kriminālā Krievija
0.40 Grēku galvaspilsēta
2.30 Ments likuma kārtībā

RTR Baltija
8.55 Par pasu galveno 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Jaunais vilnis - 2015
22.25 Par svešiem grēkiem
0.20 Brīvprātīgie
3.55 Smieklu istaba
4.45 Mf. Sniega virpulī 

PBK
6.00, 1.15 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10 
Ziņas 6.40, 12.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums

17.55, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Okšķeris
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.30 Izmailovas parks
0.25 Vakara Urgants
1.45 1inCity
2.15 Nosvērti un laimīgi
4.55 Smieklīgi videoklipi 

RenTV Baltic
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs 
7.39, 0.54 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.45, 16.30 Ģimenes drāmas
9.50 TOP shop 
10.05, 0.05 Dokumentāls 
specprojekts
12.10 Čapmanes noslēpumi 
13.15 Maldu teritorija 
15.25, 18.35 Pareizs līdzeklis
20.50 Čapmanes noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.55 Skatīties visiem!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.50 
Ziņas  5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Garša
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks rādīs
15.20 Mf. Apelsīnu sula 
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija.
17.55 Brīnumu lauks

19.00 Laiks
20.05 Mans bizness
22.05 Kas? Kur? Kad? 
23.10 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 22.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Krāpšana. Seriāls. 
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Laime ir kaut kur līdzās. 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 22.35 Apsargājamas 
personas
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi 
19.00, 20.55 Militārā izlūkoša-
na   20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
22.25 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.10, 15.20 Aizliegtā skola
10.15 Kauli
11.10 Ekstrasensi - detektīvi
12.15 Astoņdesmitie
13.25 Virtuve
14.30, 22.40 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
18.00 X cilvēki: Pēdējā cīņa 
20.10 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
0.15 Visuvarenie Džonsoni

PIEKTDIENA, 18. decembris
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Izsakām pateicību visiem, 
visiem, kuri bija kopā ar 
mums grūtajā brīdī, un pa-
līdzēja izvadīt pēdējā gaitā 
mūsu mīļo Evelīnu Ozoliņu.

Vīrs, dēls, mazmeitas

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas biolo-
ģiski audzētiem lopiem. Samak-
sa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26524409;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951.

Saņem, 
labā Zemes māte,  
Vienu sirmu māmulīti,  
Apsedz viņu silti, silti  
Savām smilšu villainēm.

      Dalām bēdu smagumu 
ar  Bronislavu Pudnieku un 
viņa ģimeni, māmuļu kapu 
kalniņā  pavadot.
Mednieku kolektīvs “Izavas”

LAIKA ZIŅAS
16.12. 17.12. 18.12.

0  ... + 1  - 2 ... 0  0 ... + 5

R    6 m/s DR  4 m/s R     4 m/s

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. T. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari. 

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 do-
kumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi. Mežizstrādes pakal-
pojumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m).     T. 26677812.

Reklāma un sludinājumi

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309.

Virszemes televīzija - de-
koderu uzstādīšana; sate-
līttelevīzija - uzstādīšana, 
remonts. Tālr. 26344829.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

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. Kār-
tojam dokumentus. Samaksa pie 
notāra. Augstas cenas. T. 29131196;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Pieskatīšu vecus cilvēkus, māju 
uzkopšana un citi darbi (Krāsla-
vā). Tālr. 25230352.
Paku pārvadājumi uz Angliju. Iz-
braukšana - 26. decembrī. Tālr. 
29943959.
Visa veida kravu pārvadājumi 
Krāslavā, Dagdā, kā arī pa visu 
Latviju. Palīdzēsim ar pārvākša-
nos, piedāvājam krāvējus, ja ne-
pieciešams. Tālr. 24875023.
Atdosim labās rokās kucēnus. 
izaugs vidēja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, gan draugs. 
Varam piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.

2-istabu dzīvokli ar krāsns apkuri 
(Rēzeknes 43). Tālr. 28942768;
PĀRDOD vai IZNOMĀ 2-istabu 
dzīvokli. Daļēji mēbelēts (Raiņa 
- 15). Tālr. 29859932;
“AUDI 100 Avant” - 2.0 D, TA 
līdz 05.2016. Tālr. 29158611, 
28303481;
“AUDI 80”- 1.9 D detaļām. Tālr. 
26099845;
bioloģiska saimniecība - aitas. 
Tālr. 28325156;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
miltus, graudus, Tālr. 29134527.
graudus, kartupeļus. Tālr. 
29192131, 22318110;
skaldītu oša malku. T. 29456441;
malku. Tālr. 29936051.

•	 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

Firma “Sapnis” pie-
ņem pasūtījumus no 

juridiskām un fiziskām 
personām Ziemassvētku 
un Jaungada konfekšu 
dāvanu izgatavošanai. 
Dāvanas veidojot, ņem-
sim vērā visas vēlmes 
(cenas, izmēru utt.). 

Zvanīt darba laikā pa tālr. 
65681357.

ZIEMASSVĒTKI
 tuvojas!

IEPRIECINIET savus mīļos ar 
KRĀSLAVAS novadā ražotām, 
Z/S “KURMĪŠI” izlolotām BIO-
LOĢISKAJĀM zāļu tējām un 
EGLĪŠU vaska rotaslietām.
Meklējiet un atrodiet:
* Pils ielā 2, KRĀSLAVAS TIC,

* Raiņa ielā 13, veikals 
KRISTĪNE,

* Rīgas ielā 30, z/s KURMĪŠI

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas, zirgus, cū-
kas. Samaksa uz vietas. 

Svari.
Tālr. 26563019

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai per-

sonai
Juridiskai 
personai

Personām ar 
invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Mūsu laiks ir tik īss - 
Mūža vēji šalc apkārt un 
pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa 
balss?

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Natālijai Stefanovai, no 
tēva uz mūžu atvadoties.

PII “Pīlādzītis” kolektīvs

Kokapstrādes    
uzņēmums 

meklē darbiniekus 
uz pilnu slodzi. 

Uzņēmums atrodas Dagdas 
novada Ezernieku pagastā. 

T. 26012559.

Veikals “Nadežda”
Brīvības ielā 14 - 2

piedāvā svinīgus 
svētku apģērbus.

Katru pircēju gaida pār-
steigums!

25.02.1931. - 04.12.2015.
Es aizeju un 
tomēr palieku - 
Gan baltā saulē, 
gan zaļās birztalās,
Gan šalcošā vējā 
- es esmu 
pie jums…

Šajās Ziemas-
svētku gaidīšanas 
dienās, kad visa kristīgā pasaule 
gaida gaišus Kristus Dzimšanas 
svētkus, pa mūžības ceļu, apmir-
dzētu ar Adventes vainaga sve-
cēm, aizgāja skolotāja Evelīna 
Salceviča - Ozoliņa. 

Viņas pēdējais cēliens tādā 
laikā ir zīme, ka viņas dvēsele at-
bilst debesu gaismai.
No Tevis, skolotāja,
Vēl staro spoža gaisma - 
To kapu velēnām un smil-
tīm neaizbērt…

Evelīnas šūpulis kārts visskais-
tākajā mūsu novada zemē - Jaun-
okras apkaimē - 1931. gadā. 

Tālajā 1950. gadā kopā ar 
māsu Aliciju absolvēja Krāslavas 
1. vidusskolu. Pēc kara pajukusi 
izglītības kadru sistēma, tajā bija 
vajadzīgi skolotāji - sevišķi lauku 
pamatskolās. Sakarā ar to Krās- 
lavas 1. vidusskolā 2 gadus pēc 
kārtas bija atvērtas pedagoģiskās 
klases, kur gada laikā tika dota 
skolotāja kvalifikācija. 

1951. gadā Evelīna absolvējusi 
šo pedklasi un tika nozīmēta strā-
dāt uz Dagdu. Tālāk pedagoģis-

ko izglītību turpināja 
iegūt augstskolā, 
ģeogrāfijas fakultātē, 
neklātienē. 

60 - to gadu beigās 
pārcēlās strādāt uz 
Krāslavas Izglītības 
nodaļu par instruktori. 
Līdz ar pamatdarbu 
veica lielu sabiedris-
ko darbu gan arod-

biedrībā, gan tūrisma jomā. Viņa 
veicināja tūrisma attīstību rajona 
skolās, organizējot gan pārgājie-
nus, gan salidojumus.

Septiņdesmito gadu beigās 
pārgāja strādāt par ģeogrāfijas 
skolotāju uz Krāslavas 1. vidus-
skolu, kur nostrādāja līdz aizieša-
nai pensijā. 

Skolotājas liela cilvēciskā vēr-
tība bija silta, mierīga attieksme 
gan pret darba biedriem, gan 
skolēniem.

Būdama inspektore, pārbaudīt 
kādu pasākumu vai skolas darbu 
nāca ar pretimnākšanu, ar mierī-
gu sarunu.

Viņas labestība staroja arī tad, 
kad pašai bija ļoti smagi. Skolotāja 
prata un pāri visām likstām varēja 
un spēja palīdzēt apkārtējiem un 
saviem mīļajiem. Priekš tā Dievs 
bija devis viņai spēku un pagarinā-
jis viņas mūžu uz ilgiem gadiem. 

Nav vairs mūsu vidū krietna, 
dāsna, ar labestību apveltīta cil-
vēka, Skolotājas ar lielo burtu.

Par to skumst bijušie kolēģi, 
vairāki simti viņas skolēnu no Krās- 
lavas 1. vidusskolas - ģimnāzijas. 

In memoriam 

Aiz tevis dzīvība un gais-
ma paliek, 
Un piemiņa kā saules 
zieds.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Tatjanai Volovatovai, tēti 
kapu smiltājā pavadot.

Ezernieku vidusskolas 
kolektīvs

Žurnāli decembrī

CITĀDĀ PASAULE
•	 Mācītājs Krists Kalniņš:

Bieži pamanām Dievu, kad 
Viņš jau pagājis garām
•	 Aromterapijas seansā
•	 Poltergeista pļauka

Rumāņu sātans Draku mocī-
ja meiteni vairākus gadus
•	 Turēt čakras līdzsvarā
•	 Rūgtā egle. Ziemassvētku ko-

ciņa pretrunīgā daba
•	 Plaisa draugu vidū

Rakstnieces stāsts par plos-
tošanas dēmona apsēsto

Katrā Citādās Pasaules nu-
murā: horoskopi, astroloģes un 

numerolo -
ģes atbildes 
uz jūsu jau-
t ā jum iem, 
cilvēkstāsts 
par to, kā 
d z i e d i n ā t 
pašam sevi, 
M ē n e s s 
dienas ka-
lendārs 
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