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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Latvijā
•	 Partijas “Gods kalpot Rīgai” (GKL) kongresā 

vienbalsīgi par partijas priekšsēdētāju sestdien 
atkārtoti ievēlēts līdzšinējais partijas vadītājs 
Andris Ameriks. GKR kopā ar Nila Ušakova vadī-
to partiju “Saskaņa” veido Rīgas domes valdošo 
koalīciju. GKR pašvaldībā patlaban pārstāv 16 
deputāti.

•	 Latvijas lidsabiedrība “airBaltic” nākamajā vasa-
ras sezonā, kas sāksies 2017. gada 26. martā, 
ieviesīs vismaz astoņus jaunus maršrutus. Marš-
ruta kartei no Rīgas pievienosies Ženēva (Švei-
cē), Aberdīna (Lielbritānijā), Stavengeri (Norvēģi-
jā), Gēteborga (Zviedrijā), Tempere (Somijā) un 
Katānija (Itālijā), kā arī lidsabiedrība piedāvās 
divus jaunus maršrutus no Viļņas uz Parīzi (Fran-
cijā) un Minheni (Vācijā). 

•	 Konkursā par sociālā darbinieka un sociālā men-
tora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma 
meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo 
statusu arī oktobrī un novembrī uzvarējis līdzši-
nējais pakalpojuma sniedzējs - biedrība “Latvijas 
Sarkanais Krusts”

•	 Skolēnu skaita ziņā mazākā Latvijas skolā ir Prie-
kuļu sākumskola. Tajā mācās 9 skolēni un strādā 
13 darbinieki - septiņi pedagogi, viens pavārs, 
viens sētnieks, ir apkopēja, ir kurinātājs un lietve-
de, kā arī skolas direktore.

•	 Balss sarunu un mobilā interneta plūsmu dispro-
porcija mobilajos sakaros ar katru gadu palieli-
nās. Balss sarunu plūsma patlaban saglabājas 
salīdzinoši konstantā līmenī, taču mobilā interne-
ta datu plūsma katru gadu pieaug vairākas rei-
zes. Telefons 60 % lietotāju ir kā mazais dators 
kabatā, bet joprojām ir arī daudz cilvēku, kuri 
nelieto datu plūsmu. Vienlaikus mobilā interneta 
lietošana arvien palielinās, un visticamāk šis pro-
cess turpināsies.

•	 Valdība pa-
nākusi vieno-
šanos ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) 
arī nākamgad saglabāt pašreizējo iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) proporciju - 80% par 
labu pašvaldībām un 20% valsts budžetā. LPS 
gan ikgadējā domstarpību un vienošanās pro-
tokolā lūdza paredzēt izmainīt IIN proporciju, 
paredzot, ka pašvaldību budžetā tiek ieskaitīts 
81% no IIN. Tomēr valdība pret proporcijas pār-
dali iebilda. Trešdien, 5. oktobrī, notiks LPS do-
mes sēde, kurā savu viedokli par protokolu pau-
dīs pašvaldību vadītāji.

•	 Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) “Triom” 
noliktavā Jelgavā atklājis vērienīgu vecu pārti-
kas preču pārmarķēšanu, konstatējot gandrīz 
desmit tonnas dažādu saldumu - konfektes, šo-
kolādi, cepumus -, kam beidzies derīguma ter-
miņš. Konfiscēti izstrādājumi ar Vācijā un Polijā 
ražotiem zīmoliem “Riegelein”, “Scho-K-Kola”, 
“Vita”, “Disney” un citiem. SIA “Triom” preces 
piegādājis plašam tirgotāju lokam, tostarp lielā-
kajiem Latvijas tirdzniecības tīkliem - lielveika-
liem “Maxima” un “Rimi”, “Mego”, “Elvi”. Latvijas 
lielākie mazumtirgotāji ir izņēmuši no tirdzniecī-
bas SIA “Triom” piegādātos pārtikas produktus.

•	 Iļģuciemā pie vairāku daudzdzīvokļu namu dur-
vīm pielīmēti informatīvi plakāti, kuros bērniem 
un pieaugušajiem piedāvā apgūt svešvalodas. 
Kā vienu no apgūstamajām valodām, piedāvā 
arī latviešu valodu. Valsts valodas centrs lū-
dzis skaidrot, kāpēc sludinājumā latviešu valo-
da nodēvēta par svešvalodu. Teksta autore to 
izskaidrojusi ar faktu, ka viņas mērķauditorija ir 
nesenā pagātnē Latvijā ieradušies ārzemnieki, 
kuriem arī latviešu valoda ir sveša.

Šodien numurā

Konkursa “Šī ir mana spilgtākā 
vasara” rezultāti

2.lpp

Ciemos pie grāmatu fejām

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļai - 65

          3.lpp

Gribam zināt!

Aktivitātes “Varavīksnes” vidusskolā

      4.lpp

Futbola svētki Krāslavā

4.lpp

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

Valsts robežsardzes Daugavpils pār-
valde pārdod dienestam nederīgus su-
ņus: vācu aitu šķirnes suni ar veselības 
problēmām (dzim. 2009. g.) un divus 
beļģu aitu šķirnes suņus ar veselības 
problēmām (dzim. 2006. g.). Cena par 
suni - 5.00 EUR bez PVN. Interesen-
tiem pieteikties 5 dienu laikā no sludi-
nājuma publicēšanas dienas pa tālruni 
65403794.

Rudens plenērs - radošā 
darbnīca “Krāslava 2016”

Ik rudeni Krāslavas fotoklubs “Zibsnis” aicina ciemos visus, 
kam tuva fotografēšana. Gan tos, kam foto ir ikdiena, gan 
tos, kuri fotografēšanas pasaulē sper pirmos soļus. Mūsu 
draudzīgajā kompānijā katrs kļūst par savējo. Tāpēc arī TU 
būsi gaidīts viesis mūsu septītajā rudens plenērā - radošajā 
darbnīcā “Krāslava”, kas šogad notiks 8. un 9. oktobrī.

Iepriekšējos plenēros esam novērojuši, ka fotogrāfiem, 
kas ierodas uz plenēru, patīk radošas un praktiskas nodar-
bības. Tāpēc šī gada plenēra temats ir “Radošā fotogrāfi-
ja”.  Būs mazliet teorijas, vairāk prakses un pāri visam - mūsu 
kopīgā vēlme radoši darboties un ļauties kreatīvam darbam. 
Tam visam būs labi motivētāji un padomdevēji (lektori) - Anatols 
Kauškalis, Aivars Bulis, Leonīds Važnais un Nellija Muižniece.

Tātad - tiekamies 8.- 9. oktobrī Krāslavas kultūras namā!
Dalības maksa - 15 eiro.

Piesakies, aizpildot anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdqC5L1ruM3EiKAyGdaIFR8yUssUkWAQiqykMDHS6Jn-

dT7W5g/viewform
Foto plenēra programma

8. oktobris  
10:00 – 10:20 – Reģistrācija  

10:20 – 12:20 Gaismas spēle radošajā fotogrāfijā. Lektors - Aivars 
Bulis  

12:30 – 14:30 “Fotoglezniecība”. Lektors Leonīds Važnais  
14:40 – 15:45 Pusdienu pārtraukums  

15:50 – 17:50 Radošā fotogrāfija – praktikums. Anatols Kauškalis  
18:00 – 20:00 Make up nozīme tēla radīšanai fotogrāfijā. Lektore 

Nellija Muižniece 
9. oktobris  

5.20. – 10:00 Agrais rīta izbrauciens uz Aglonu – Karaļa kalns, Aglo-
nas bazilika, Kara muzejs  

Fotostāstu izveide, darbs grupās 
11:00 – Fotostāstu prezentācija, plenēra noslēgums

Krāslavas fotoklubs “Zibsnis”

Sestdien, 15. oktobrī, 
SVECĪŠU VAKARS 

Skaistas pagasta kapos: 
14.00 - Skaistas, 

15.00 - Stolu.

Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās…

Mākslinieki ar molbertiem Daugavas krastos un senajās pilsētas ieliņās - tas ir Krāslavas rudens. Radošā nedēļa sākās ar glez-
notāja Nugzara Paskadzes izstādes atklāšanu. 

ATTĒLOS: viesmīlīgā Krāslava; rudenīgajā vernisāžā; seno ieliņu apburošais skaistums.        Alekseja GONČAROVA foto
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Svarīga informācija lauksaimniekiem par 
elektroenerģijas pieslēgumu jaudām

Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs un nevalstiskās lauk-
saimnieku organizācijas, tieko-
ties ar AS “Latvenergo” valdes 
priekšsēdētāju Āri Žīguru un AS 
“Sadales tīkli” valdes priekšsēdē-
tāju Andi Pinkuli vienojušies par 
to, ka šobrīd, lauksaimniekiem 
sarežģītajā situācijā ar jauno re-
gulējumu par elektroenerģijas 
pieslēgumu jaudām saimniecī-
bās, AS “Sadales tīkli” reģionālie 
speciālisti ir gatavi palīdzēt lauk-
saimniekiem risināt jautājumus 
par iespēju pārskatīt vai atslēgt 

tās elektroenerģijas jaudas, kas 
nav nepieciešamas lietošanai 
visu gadu, bet tikai sezonāli.

AS “Sadales tīkls” Korpo-
ratīvo klientu apkalpošanas 

vadītājs Latgales reģionā, pie 
kura vērsties, lai izvēlētos 

labāko variantu, kā optimizēt 
sev nepieciešamās elektro-

enerģijas pieslēgumu jaudas: 
Raimonds Bērziņš (Raimonds.
Berzins@sadalestikls.lv,  tālr. 
65480366; mob. 29117296.

Tik dažāda komunikācija 
ar pircējiem

Viss tiek iepazīts salīdzinā-
jumā… Par šī apgalvojuma pa-
tiesumu pirms dažām dienām 
varēja pārliecināties arī mūsu 
lasītāja O.

… Nopirkusi veikalā “Beta” 
10 kg smagu cukura iepakoju-
mu, sieviete gados tikai pie ka-
ses aptvēra: “Kā gan es to līdz 
mašīnai aiznesīšu?” Vēl nepa-
guva tā īsti nobīties, kad pie 
viņas pienāca veikala apsargs, 
kurš piedāvāja savu palīdzību. 
Rezultātā iepakojums veiksmīgi 
tika nogādāts līdz mašīnai un 
ielikts bagāžas nodalījumā. At-
saucīgais vīrietis, novēlējis pir-
cējai veiksmīgu dienu un labu 
ceļavēju, atgriezās savā dar-
bavietā. “Cik patīkami!” - nodo-
māja O. “Noteikti vajadzēs pa-
teikties šim cilvēkam, uzrakstot 
pateicību avīzē...”

Kamēr pateicības teksts 
domās tika sakārtots, O. apcie-
moja vēl vienu veikalu, šoreiz 
“Maximu” Vienības ielā. Tā kā 
ziemas krājumu gatavošanas 
sezona bija pašā plaukumā, 
arī šeit O. iegādājās veselu ie-
pakojumu cukura ievārījumam. 
Pie ieejas viņa bija paņēmu-
si plastmasas iepirkumu 
grozu, tajā arī salika 
visus pirkumus. Sa-
maksājusi par preci, 
viņa pajautāja pār-
devējai, vai drīkst 
aiznest preces šajā 
grozā līdz mašīnai, 

un tad atnest to atpakaļ. Acīm-
redzot šādas tirdzniecības vie-
tas darbības nianses neattie-
cās uz pārdevēju, tāpēc viņa 
aicināja uz sarunu veikala ap-
sargu, kurš tad arī apgaismoja 
pircēju par viņas pienākumiem 
un tiesībām: līdz transportlī-
dzeklim preces drīkst nogādāt 
tikai metāla ratos ar ritentiņiem. 
Tas nozīmē - esiet tik laipna, ja 
jau uzreiz nesapratāt, tad tagad 
pārlieciet preces no viena gro-
za otrā. Uz O. lūgumu - vai jau-
nais cilvēks nevarētu palīdzēt 
pensionārei to izdarīt, vai vēl 
labāk, aiznest iepakojumu līdz 
mašīnai autostāvietā, apsargs 
tikai pasmaidīja. Rezultātā pir-
kumu līdz mašīnai sieviete nesa 
pati…

Nav izslēgts, ka kāds no 
mūsu supermārketu darbinie-
kiem sāks atsaukties uz iek-
šējiem kārtības noteikumiem, 
prasībām, kas attiecas uz dar-
biniekiem, atbildības apmēru 
utt. Tā tas ir… Bet precedents 
tomēr ir! Tāpēc uzskatīsim, ka 
šis raksts ir pateicība veikala 
“Beta” apsargiem. Bet kas attie-
cas uz viņu kolēģi blakus veika-

lā… Domāju, ka mums visiem 
ir vērts atcerēties, ka uz-

ticēšanos un cieņu ir 
daudz vieglāk zaudēt 
nekā atgūt…

Rakstu sagatavoja 
Marina NIPĀNE

Konkursa “Šī ir mana spilgtākā vasara” 
rezultāti

Ir noslēdzies vasaras 
nogalē izsludinātais stāstu 
konkurss, kas veltīts brī-
nišķīgajam gadalaikam. Ir 
pienācis laiks apkopot un 
paziņot rezultātus. Paldies 
tiem “Ezerzemes” lasītā-
jiem, kuri mums izstāstīja 
savus spilgtākos vasaras 
notikumus. Aizvadītā va-
sara visiem konkursa da-
lībniekiem, kuri iesūtīja 
savus stāstus, ir bijusi 
pārsteidzoša un bagāta - 
emocionālas satikšanās, 
neaizmirstami braucieni, 
iepazīšanās ar neparas-
tiem cilvēkiem, tāli ceļoju-
mi…

Pēc redakcijas darbinie-
ku, kuri vērtēja stāstus, 
domām, praktiski visi ie-
sūtītie darbi ir pelnījuši, 
lai tos publicē laikrakstā 
“Ezerzeme”. Tāpēc, par 
spīti rudenīgajām laika 
prognozēm un objektīva-
jai informācijai kalendārā, 
turpmākie mūsu laikrak-

sta numuri tiks papildināti 
ar siltām atmiņām par va-
saru.

Kas attiecas uz konkursa 
uzvarētājiem, tad tie, kā 
jau tika solīts, ir noteik-
ti četrās vecuma grupās: 
jaunākā vecuma skolēni 
(7 - 12 gadi), vidējā vecu-
ma skolēni (13 - 16 gadi), 
jaunieši (17 - 25 gadi) un 
pieaugušie. Pirmajā no-
sauktajā grupā, tas ir - vis-
jaunāko lasītāju vidū, vis-
vairāk simpātiju iekaroja 
Agneses Elizabetes Lu-
tinskas stāsts. Starp auto-
riem no 13 līdz 16 gadiem 
mūs visvairāk iespaidoja 
Armanda Bebriša vasa-
ras stāsts. Jauniešu grupā 
uzvarētāju balvu saņem 
Elvīra Jančevska. Un 
visbeidzot - pieaugušie: 
šajā grupā visemocionālā-
kā un gaišākā likās Irinas 
Zukules vēstule.  Visus 
aicinām nākt uz redakci-
ju pēc nopelnītajām bal-

vām - dāvanu kartēm 
kancelejas preču veikalā. 
No visas sirds pateicamies 
arī autoriem, kuru darbi 
palika ārpus uzvarētāju 
pulka - Marijai Kaske-
vičai, Vladimiram 
Skadiņam, Annai Ma-
rijai Vaišļai un Inārai 
Drabkovai. Arī jūs mēs 
aicinām saņemt pateicības 
balviņas “Ezerzemes” re-
dakcijā: Lāčplēša ielā 20, 
Krāslavā. Paldies Jums par 
atsaucību un dalību kon-
kursā! Gaidām visus no 
10. oktobra darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Bet tos, kuri kaut kādu 
apstākļu dēļ konkursā ne-
piedalījās, gribam nomie-
rināt - tas nebija pēdējais! 
Palieciet kopā ar mums 
- lasiet, sekojiet infor-
mācijai, dalieties tajā ar 
draugiem, rakstiet, pieda-
lieties!

Valsts policija aicina atsaukties personas, 
kuras kļuvušas par ceļojuma krāpniecības upuriem
Valsts policijas Ekonomisko 
noziegumu apkarošanas pār-
valde uzsākusi kriminālproce-
su pret tūrisma kompānijām 
“LTD Explore outdoor travel” 
un “LTD Explore outdore 
even” par ceļojuma samaksas 
piesavināšanos lielā apmērā, 
nenodrošinot klientiem solīto 
ceļojumu 2015. un 2016. gadā.
 

Ekonomisko noziegumu 
apkarošanas pārvalde aicina at-
saukties personas, kuras tādā 
veidā cietušas, bet vēl nav vērsu-
šās policijā.

Iepriekš minēto tūrisma kom-

pāniju pārstāvji sociālajos tīklos 
ar ievērojamu atlaidi piedāvāja 
tūrisma braucienus uz Gruziju, 
taču neilgi pirms plānotā braucie-
na tie tika atcelti, klientiem naudu 
neatgriežot. Tādā veidā minētās 
kompānijas piesavinājušās aptu-
veni 85 tūkstošus eiro.

Līdz šim policija apzināju-
si jau vairāk nekā 100 cietušos, 
taču pastāv aizdomas, ka ap-
krāpto cilvēku skaits varētu būt 
lielāks, tādēļ aicinām atsaukties 
personas, kuras cietušas no mi-
nētā noziedzīgā nodarījuma, bet 
vēl nav ziņojušas policijai. Perso-
nas aicinām rakstīt iesniegumu 
Valsts policijas Galvenās Krimi-

nālpolicijas pārvaldes Ekono-
misko noziegumu apkarošanas 
pārvaldei Rīgā, Stabu ielā 89 vai 
iesniedzot to jebkurā tuvākajā po-
licijas iecirknī.

Izmeklēšana par abu tūrisma 
kompāniju iespējamajām prettie-
siskajām darbībām un personām, 
kuras šīs darbības veikušas, 
aizvien turpinās. Sods, kāds Kri-
mināllikumā noteikts par piesa-
vināšanos lielā apmērā, paredz 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
desmit gadiem, konfiscējot mantu 
vai bez mantas konfiskācijas, kā 
arī probācijas uzraudzību uz laiku 
līdz trim gadiem vai bez tās.

Lielbritānija gatavojas 
uzsākt izstāšanos no ES

Lielbritānija līdz nākamā gada marta beigām iedarbinās Eiropas 
Savienības (ES) Lisabonas līguma 50. pantu, kas regulē dalībvalsts 
izstāšanās sarunu procedūru divu gadu garumā. Lisabonas līguma 50. 
pantu nav paredzēts iedarbināt līdz šā gada beigām, jo Lielbritānijai 
vajadzīgs laiks, lai tam sagatavotos. Sīkāk runāt par to britu premjere 
solījusi valdošās Konservatīvo partijas ikgadējā konferencē. Tas neno-
zīmē, ka pēc izstāšanās Lielbritānijā tiks atcelti visi ES tiesību akti - par 
to, kurus no tiem atstāt spēkā, lems parlaments.

Bulgārijā aizliedz parandžu nēsāšanu
Bulgārijas parlaments piektdien apstiprināja tā dēvēto parandžu 

aizliegumu, pievienojoties vairākām citām Eiropas valstīm, kas jau 
lēmušas par tradicionālo musulmaņu sieviešu sejsegu nēsāšanas 
aizliegumu publiskās vietās. Bulgārijā musulmaņi ir aptuveni 13% no 
iedzīvotāju kopskaita. Vairums islamticīgo ir piederīgi turku minoritā-
tei. Bulgāru musulmaņu sievietes gan tradicionāli nēsā vienīgi šalli, ar 
kuru tiek piesegti mati. Tomēr pēdējā laikā, īpaši galēji konservatīvajās 
islamticīgo čigānu kopienās, pieaudzis sieviešu skaits, kas nēsā nika-
bus, galvas apsegus, kas aizsedz visu seju, atstājot vienīgi spraugu 
acīm. Līdz šim parandžu un nikabu nēsāšana publiskās vietās aizlieg-
ta jau Francijā un Beļģijā. Arī Šveicē parlamenta apakšpalāta ar nelielu 
balsu šonedēļ atbalstīja šādu aizliegumu.

Japānā meklē “Nāves eņģeli”
Japānas policija meklē “nāves eņģeli” jeb iespējamo sērijveida 

slepkavu, kurš slimnīcā izraisījis 48 vecāka gadagājuma pacientu nāvi, 
saindējot viņus ar intravenozo pilināšanu. Aizdomas par slepkavībām 
Oguči slimnīcā, kas atrodas netālu Tokijas, radušās pēc tam, kad pēc 
autopsijas atklājies - divi vīrieši nesen noindēti. Abi 88 gadus vecie 
upuri miruši 18. un 20. septembrī. Policija pieļauj, ka pilienu maisiņi ar 
dezinfekcijas līdzekli uzpildīti valsts svētku laikā, kas ilguši trīs dienas. 
Patlaban notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai pārējie 46 pacienti, 
kas miruši slimnīcas ceturtajā stāvā, noindēti tādā pašā veidā.

Miķeļdiena Sauleskalna sākumskolā
Klāt ir rudens! Dienas kļūst 

arvien īsākas un īsākas. Ārā 
paliek tumšāks un aukstāks, bet 
pa to laiku, kamēr tiek novākta 
rudens raža, nemanot ir pienākusi  
Miķeļdiena. Mūsu skolā Miķeļdie-
na sākas ar rudens velšu sagā-
dāšanu. Miķeļdienā mēs minējām 
mīklas, gājām jautrās rotaļās, 
lasījām ticējumus. Pats svarī-
gākais, protams, ir rudens velšu 
izstāde, kur kompozīciju veido-
šanā skolēni izmantoja atnestos 
burkānus, bietes, kabačus, zīles, 
ziedus un citas dabas veltes. Kā 

pateicību par kompozīciju vei-
došanu skolēni saņēma nelie-
las pateicības. 6.klases skolēni 
piedalījās konkursā “Čaklākais 
saimnieks”, “Čaklākā saimniece”. 
Mums bija sagatavoti aizraujoši 
uzdevumi - sagriezt plānās šķēlī-
tēs burkānus, nomizot visgarāko 
kartupeļa mizu, izmantojot naglas 
un āmuru uz dēļa vajadzēja vei-
dot vārdu   “RAŽA”. Mūsu skolas 
devīze: “Uzvar draudzība”. Miķeļ-
dienas pasākums mūsu skolā 
notiek katru gadu. Katrs skolēns 
var attīstīt savu māksliniecisko 

fantāziju  krāsaino rudens kom-
pozīciju veidošanā un noformē-
šanā. Šo dienu mēs pavadījām 
jautri un priecīgi, nevienam nebi-
ja garlaicīgi. Kaut arī mūsu skola 
ir ļoti maza un skolēnu tajā nav 
daudz, tomēr mēs esam priecīgi, 
ka varam šeit mācīties. Paldies 
skolotājām par labu svētku orga-
nizēšanu.

Toms Arturs CIBUĻSKIS, 
Sauleskalna sākumskolas

 6. klases skolnieks



2016. gada 4. oktobris 3

No sirds!
Starptautiskā veco ļaužu diena… Sagaidot 

šo svētku dienu, Skuķu aprūpes centrā valdīja 
jautra noskaņa. Skanēja apsveikumi, vēlējumi, 

Pie Saeimas ierodas Zaļā 

nāve. Un solās palikt
Pie Saeimas nama aptuve-

ni 300-350 mediķi sapulcē-
jās uz Latvijas Veselības un 
sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības (LVSADA) or-
ganizēto protesta akciju – im-
provizētu teātra izrādi “Par 
tautas dzīvību”, pieprasot 
palielināt finansējumu medi-
cīnas nozarei.

Protesta akcija tika rīkota ceturtdienas 
priekšpusdienā, kad tradicionāli notiek 
Saeimas sēdes, taču interesanti, ka 
šoreiz parlamentāriešu darba kārtība 
bija ļoti īsa un sēde beidzās vairāk nekā 
stundu pirms akcijas sākuma, bet koalī-
cijas deputāti protestētājiem nerādījās 
ne tuvumā.

Uz skatuves tika uzvesta izrāde, 
kur darbojās Tautas dzīvība un Zaļā 
nāve. Zaļā nāve norādīja, ka “Latvijā 
man ir brīnišķīga pļauja. Mūsu valstī 
pat izkapts vairs nav vajadzīga”. Tāpat 
Zaļā nāve solīja, ka darīs visu, lai Zaļo 

un zemnie-
ku savienība 
paliktu valdī-
bā.

Pēc izrādes 
Keris aicināja 
klātesošos un 
arī visus citus 
cilvēkus parak-
stīties mediķu 
arodbiedrības 

vēstulē, kura vēlāk tiks iesniegta Saei-
mai. Vēstulē teikts – ja deputāti bal-
sos par tādu budžetu, kur pietiekams 
finansējums netiek atvēlēts veselības 
aprūpei, tad “es par tevi nebalsošu”.

Keris aicināja parakstīties par iesnie-
dzamo vēstuli gan internetā, gan ārst-
niecības iestādēs, gan arī Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības namā.

LVSADA vadītājs Valdis Keris pirms 
protesta akcijas LTV “Rīta panorāmai” 
uzsvēra, ka mediķu galvenā prasība ir 
palielināt finansējumu veselības aprū-
pes nozarei, jo “valsts prioritātei ir 
jābūt cilvēku veselība un dzīvība, bet tā 
nav, un to mēs gribam mainīt”.

Mediķi prasa palielināt budžeta 
finansējumu, katru gadu par 0,25% no 
iekšzemes kopprodukta, lai 2020. gadā 
tas sasniegtu vismaz 4% no IKP.

“Tēze, ka veselības aprūpei nav nau-
das, jo valstī nav naudas, ir melīga,” 
sacīja Keris.

Protesta akcija gan apliecināja, ka 
koalīcijas politiķi labāk izvēlas aizbāzt 
ausis un aizklāt acis, lai neko neredzētu 
un nedzirdētu.

LVSADA vadītājs gan sola, ka šī nav 
pēdējā Zaļās nāves vēršanās pie poli-
tiķiem.

http://www.infotop.lv
Foto: Baltnews.lv

Ciemos pie grāmatu fejām

“Bērnība bez grāmatām nebūtu 
bērnība. Tā būtu izslēgta no apbur-
tas zemes, no kuras var gūt visdīvai-
nāko no visiem priekiem.” /Astrīda 
Lindgrēna/

Vienā no saulainajām septembra 
dienām Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas (KNCB) Bērnu literatūras 
nodaļa atzīmēja savas pastāvēša-

nas 65. gadadienu. 
“Reiz, sensenos laikos, kad gaiss 

bija tīrāks, kad nebija ne datoru, ne 
mobilo telefonu, dzīvoja bērnu grā-
mata. Bērnu grāmatai tolaik nebija 
savas mājiņas... Uzrakstīsim pasa-
ku par bērnu grāmatas ceļojumu!” 
aicina KNCB Bērnu literatūras noda-
ļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.  

Pasakā var notikt brīnumaini no-
tikumi, kad galvenais varonis, pār-
varot grūtības, atrod savu laimi. Ga-
dās, ka arī dzīvē dažu brīdi notikumi 
līdzinās pasakai – gaismas cīņai ar 
tumsu. Kā skolnieces Glorijas Urba-
novičas pasakā: “Gaismu var atmo-
dināt tikai ar gaismu!” 

Arī bērnu bibliotēkas ceļš nav bi-
jis viegls – tā pārcietusi gan uguns-
grēku, gan grāmatu fonda appludi-
nāšanu, gan vairākas pārcelšanās. 
Un vienmēr bibliotekāres, kā labās 
grāmatu fejas, ir bijušas līdzās.  Kat-
ru grāmatiņu tās apmīļoja, saudzēja 
un, ja vajadzēja, glāba un laboja.  

Gatavojoties jubilejai, Viktorija Ur-
banoviča ar Valentīnas Panteļejevas 
palīdzību sagatavoja prezentāciju 
par bibliotēkas dzīvi kopš tās dibinā-
šanas 1951. gada 10. septembrī līdz 
šim brīdim: 

“Krāslavas bērnu bibliotēkas ce-
ļojums” stāsta - no 1951. līdz 1954. 
gadam Bērnu bibliotēka mājoja ve-

cajā Krāslavas rajona kultū-
ras namā, agrāk - Latviešu 
biedrības namā, Rīgas ielā. 
Šī ēka ir nodegusi. Laikā līdz 
tagadējai mājvietai, kur Bēr-
nu literatūras nodaļa atrodas 
kopš 2010. gada, grāmati-
ņas mainījušas savu dzīves 
vietu septiņas reizes! 

Prezentācija vēsta par 
bibliotēkas misiju, tās uz-
devumiem, sasniegumiem, 
darbiniekiem un lasītājiem. 

Statistika liecina, ka 
1951. gadā Bērnu bibliotē-
kā bija reģistrēti 360 lasītāji. 
2006. gadā to skaits sasnie-
dza 1400. 

Šovasar bērnu literatūras 
nodaļu apmeklēja 2966 bēr-

ni, kas ir par 781 vairāk nekā pērn. 
Trijos mēnešos tika izlasīta 3841 
grāmata.

Valentīna Pantiļeje-
va, kura Bērnu bibliotē-
kā nostrādājusi 24 dar-
ba gadus – no 1992. 
līdz 2015. gadam, 
joprojām šeit ir gaidīts 
viesis un palīgs. Viņu 
sastapu arī jubilejas 
dienā. Valentīna pa-
stāstīja, ka brīdī, kad 
mūsu dzīvē ienāca 
dažādas jaunās teh-
noloģijas, bija grūti pie-
runāt bērnus turpināt 
lasīt grāmatas, tomēr 
tie, kurus lasīšana aizrāva, palika 
uzticīgi grāmatai. “Kad pierodi pie 
grāmatas, no tās ļoti grūti šķirties... 
Katrā grāmatā ir kāds grauds, ko var 
izmantot,”  viņa saka.

 “Gatavojot prezentāciju, pārska-
tot arhīva dokumentus, vēroju, kā 

noteiktā laika posmā mainījās idejas, 
kuras vajadzēja “iepotēt” bērniem, 
kā laika gaitā mainījās grāmatu sa-
turs. Lai arī ko šobrīd domājam par 
pagājušajiem gadiem, tomēr  pār-
liecinājos, ka visos laikos dominēja 
doma, ka vajag audzināt bērnu ar 
labestību, mīlestību, veidojot cilvēkā 
cēlsirdīgo jūtu attīstīšanu,” pastāstīja 
Viktorija Urbanoviča. “Vakar kolektī-
vā ar klusuma brīdi pieminējām tās 
biblotekāres, kuras ir aizgājušas viņ-
saulē. Zinaīda Magidas, Irēna Karo-
le vairs nav starp mums,  bet viņu 
gaisma ir palikusi, mēs to sajūtam 
un turpinām nest tālāk. Esmu ļoti, 

ļoti priecīga, ka varu strādāt šeit, bib-
liotēkā, īstenot tās misiju - veicināt 
cēlsirdīga cilvēka veidošanos.”

Svētku dienā bibliotēkā viesojās 
ciemiņi – jaunie lasītāji no Krāslavas 
pamatskolas ar skolotāju Anitu Teivi-
šu. Viņus sagaidīja Bērnu literatūras 
nodaļas Grāmatu rūķis. Simboliski 

tika iedegtas trīs 
svecītes. Vecā-
kās paaudzes 
vārdā pirmo 
svecīti iededza 
Valentīna Pan-
teļejeva: “Es ie- 
degšu šo svecīti, 
lai viņa jums no 
tālās pagātnes 
uz tagadni ap-
gaismo ceļu un 
deg ilgi, ilgi. Grā-
mata ir ļoti vaja-

dzīga bērniem, jo tajā ir sakrātas ļoti 
lielas bagātības – zināšanas, kas ne-
pieciešamas gan darbā, gan atpūtā.” 

Otru svecīti iededza KNCB vadī-
tāja Valentīna Magidas: “Jaunie lasī-
tāji! Novēlu jums būt biežiem ciemi-
ņiem mūsu bibliotēkā. Jūs vienmēr 
šeit esat gaidīti.  Mīliet grāmatas, 
smelieties no tām gudrību. Lai jums 
ar grāmatu ir interesanti būt kopā 
jebkurā dzīves situācijā!” 

Bērnu literatūras nodaļas biblio-
tekāre Žaneta Moiseja iededzināja 
svecīti par nākotni: “Es ceru uz jums, 
uz labajiem lasītājiem, jo kopā mūs 
sagaida viss labais, interesantais un 

pārsteidzošais.” 
Visi noskatījās 

prezentāciju, kas 
veltīta jubilejai. 
Jaunie lasītāji 
dāvāja jubilejā 
bibliotēkas dar-
biniekiem dzies-
mu, personīgās 
grāmatas, pašu 
gatavotus apsvei-
kumus, ziedus un 
rudzu vārpas.

Lasītavā ap-
meklētājus gai-
dīja pārsteigumi 

– čaklāko Krāslavas pamatskolas 
lasītāju apsveikšana.  Apsveikumus 
saņēma Samanta Adamoviča, Vita 
Stivriņa un Edvards Bebrišs. Visus 
pārsteidza Viktorijas Purpišas vei-
dotā plastilīna figūriņu izstāde – vel-
tījums KNCB Bērnu literatūras no-
daļas jubilejā “Plastilīna noslēpumi 
brīnumzemē”.  Radošajā darbnīcā, 
katrs sev par piemiņu no svētkiem, 
pagatavoja īpašu grāmatzīmi.  Pro-
tams, ikvienam tika arī pa gardu-
mam, ko sarūpēja Viktorijas vecmā-
miņa un bibliotēkas grāmatu fejas. 
Lai mums vienmēr ir grāma-
tas, ko citiem dot,
Lai vienmēr ir lasītāji, ko samīļot,
Lai vienmēr ir kāds bērns, kura dēļ
Nav it nekā no savas bibliotē-
kas žēl!

Jūs vienmēr būsiet mīļi gaidīti 
bibliotēkā!

Iveta LEIKUMA

Krāslavas novada centrālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras nodaļai – 65

tika pasniegtas dāvanas, organizēti konkursi. 
Par to parūpējās Robežnieku pagasta pārval-
de, kā arī klauns Kuzja un vietējās pamatsko-
las mākslinieki. 

Alekseja GONČAROVA foto

Pirmā bērnu bibliotēkas vadītāja Zinaīda 
Magidas (foto no iestādes arhīva).

Trunoviča Anna, Pantelejeva Valentīna, Juhņeviča Svetlana, 
Kurbanova Valentīna, Žukova Aleksandra (1999. gads, foto no arhīva).
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Futbola svētki Krāslavā
Futbola dienas misija ir de-
monstrēt sabiedrībai, ka fut-
bols ir ikvienam piemērota un 
brīvi pieejama spēle, ko katrs 
var mīlēt pa savam – spēlējot 
to savā pagalmā, uz ielas, tu-
vākajā sporta laukumā, pļavā, 
sporta zālē vai jebkur citur. 

Futbola diena piedāvā šī 
sporta veida draugiem piedalī-
ties futbola svētku svinēšanā, 
organizējot savus pasākumus 
un kļūstot par futbola vēstne-
šiem uz savas ielas, savā pilsē-
tā, rajonā, skolā vai darba vietā.

Arī futbola kluba “Krāslava” 
tradicionālo pasākumu sarakstā 
nu jau otro gadu tiek iekļauta 
Futbola diena. Šogad pasākumi 
Krāslavā notika visas nedēļas 
garumā, tāpēc pasākuma no-
saukums – Futbola nedēļa. 

Pirmdien, 12. septembrī, 
Futbola nedēļas pasākumus ar 
skaistu vārtu guvumu ieskandi-
nāja 2. līgas spēlētāji. Spēles 
vadītājs Jānis Vorošilovs iepa-
zīstināja klātesošos spēlētājus 
un līdzjutējus ar visas futbola 
nedēļas pasākumiem, laipni ai-
cinot tajos aktīvi piedalīties.

Otrdien notika atklātās 
sporta skolas audzēkņu no-
darbības, kurās jebkurš varēja 
iepazīties ar treniņu norisi, in-

tensitāti, trenera Vadima Atama-
ņukova darba metodēm. 

Trešdien jaunie futbolis-
ti demonstrēja savās skolās 
prasmes, kas iegūtas, regulāri 
trenējoties kopš 2013. gada. Šī 
aktivitāte popularizē futbolu kā 
lietderīgu un aizraujošu brīvā 
laika pavadīšanas veidu, kā arī 
rosina Krāslavas novada sko-
lu audzēkņus apmeklēt sporta 
skolas futbola nodaļas treniņus. 
Īpaši pacentās Krāslavas gr. 
Plāteru v.n. Poļu pamatskolas 
un Krāslavas pamatskolas au-
dzēkņi un sporta skolotāji, kuri 
atraktīvā veidā parādīja, cik 
vienkārši un interesanti ir sākt 
spēlēt futbolu. Liels paldies 
Natālijai Raudivei, Aļonai Či-
ževskai un visiem bērniem, kuri 
iesaistījās šajā pasākumā.

Ceturtdien novada skolu 
audzēkņi apliecināja savu mīles-
tību pret sportu, radoši izpaužo-
ties zīmējumu konkursā “Mans 
futbols”. Jaunie mākslinieki pa-
rādīja dziļu izpratni par futbola 
būtību, pārsteidzot gan vizuālās 
mākslas skolotājus, gan treneri 
ar vizuāli pievilcīgiem un sa-
turiski bagātiem zīmējumiem. 
Labākie savās vecuma grupās 
– Kārlis Vagalis (Krāslavas pa-
matskola), Arina Kangizere un 
Ņikita Neverovskis (Indras pa-

matskola).
Piektdien vēl nebijis pasā-

kums – kopīga filmas noskatī-
šanās brīvā dabā. Kinoteātris 
Krāslavā slēgts jau sen, bet 
vēlēšanās lielā pazīstamu un 
nepazīstamu cilvēku kompāni-
jā noskatīties kādu interesantu 
filmu joprojām krāslaviešos nav 
zudusi. Šoriez kopā mūs vie-
noja emocijas, kas virmoja pa-
mācošajā ASV un Lielbritānijas 
filmā “Goal!”

Sestdien uz diskusiju par 
futbolu tika aicināti visi Krāsla-
vas iedzīvotāji. Tikšanās laikā 
tika apspriestas jauno futbolistu 
aktivitātes, jauniešu iesaistīša-
nās Krāslavas novada sporta 
pasākumos. 

Svētdien “Varavīksnes” vi-
dusskolas stadionā notika Fut-
bola nedēļas noslēguma pa-
sākums. To atklāja Krāslavas 
novada domes izpilddirektors 
Jānis Geiba. Viņš apsveica vi-
sus krāslaviešus ar futbola svēt-
kiem un novēlēja klātesošajiem 
sportiskus sasniegumus.

Klātesošos uzrunāja LMT 
Abonentu apkalpošanas centra 
Daugavpilī vadītāja Edīte Fai-
buševiča, kura apsveica futbola 
kluba “Krāslava” aktīvistus ar 
daļēji īstenoto projektu “Mēs par 
pievilcīgu futbolu”. Projekta, par 
kuru balsoja visi Krāslavas ie-
dzīvotāji, ietvaros tika uzstādīts 

aizsargtīkls aiz 
vārtiem. Tīkla 
priekšrocība jau 
tika izmēģināta 
2. Līgas spēles 
laikā. Elektro-
niskais rezultātu 
tablo būs gatavs 
novembra bei-
gās, un to aktīvi 
sāks izmantot 
jau nākamajā 
sezonā.

Futbola die-
nas turpinājumā 
dažādās spor-
tiskās aktivitātēs 
varēja piedalī-

ties visi Krāslavas iedzī-
votāji, par to saņemot arī 
balvas, kuras tika iegādā-
tas Krāslavas pašvaldības 
jauniešu projektu konkur-
sa ietvaros. 

Bērnu konkursā sal-
dās balvas saņēma visi 
dalībnieki, jo emocijas, 
kas virmoja stafešu laikā, 
bija neaprakstāmas un 
nenovērtējamas.

Nākamie savas futbo-
la prasmes rādīja vecākā 
gājuma futbolisti – Mitro-
fans Morozovs, Viktors 
Kovaļovs un Pāvels Tro-
fimovs. Viņi bija nepār-
spējami, tāpēc īpaši šim 
pasākumam veidotos fut-
bola atbalstītāju T-kreklus 
saņēma visi trīs.

Sieviešu konkursā veik-
smīgākā izrādījās Natālija Bla-
ževiča, vīriešu konkurencē uz-
varētāja laurus plūca Mihails 
Djatkovičs, jauniešu vidū vis-
prasmīgākais izrādījās Pāvels 
Baranovskis.

Pasākuma laikā notika arī 
tradicionālā viktorīna, kurā lai-
mīgās lozes izvilka Martīne 
Djatkoviča, Rita Zvidriņa un Mi-
lans Tihonovičs.

Paldies Bergu, Blaževiču, 
Bidzānu un Silibitkinu ģimenēm 
par izdomātajiem un novadīta-
jiem konkursiem un viktorīnu. 

Jau otro gadu pēc kārtas 
Futbola dienas ietvaros notiek 
turnīrs Krāslava CUP. Finansē-
jums turnīram tika iegūts, pieda-
loties LFF Atbalsta programmā, 
kas ļāva apbalvot visas turnīra 
komandas ar kausiem, meda-
ļām un vimpeļiem. 

Uzvarētāja kauss papildi-
nāja FK “Krāslava” kolekciju, 2. 
un 3. vietas ieguvēji kausus aiz-
veda uz Daugavpili.

Futbola nedēļas noslēgumā 
Krāslavā “norībēja” jau tradicio-
nālais BUMBU SALŪTS!

Lai panākumiem bagāta 
nākamā sezona visiem, kuri 
spodrina Krāslavas slavu Latvi-

jā un aiz tās robežām!
Paldies Krāslavas novada 

domei par aktīvu atbalstu spor-
tam, LFF un LMT par projek-
tiem, kas ļauj īstenot sapņus arī 
provincē, sporta skolai par teh-
nisko atbalstu, “Varavīksnes” vi-
dusskolai par sadarbību un mu-
zikāli-tehnisko nodrošinājumu 
2. Līgas spēļu laikā un Futbola 
dienas pasākumā, laikrakstiem 
“Krāslavas Vēstis” un “Ezerze-
me”, īpaši Jurim Rogam, Elvīrai 
Škutānei, Aleksejam Gončaro-
vam un Ingai Pudnikai par infor-
matīvo atbalstu.

Īpašs paldies neaizvie-
tojamajam 2. Līgas spēļu ko-
mentētājam un Futbola dienas 
pasākumu vadītājam Jānim 
Vorošilovam, kā arī visiem, kuri 
organizēja, vadīja un piedalījās 
Futbola nedēļas pasākumos.

Vairāk informācijas par Fut-
bola nedēļas aktivitātēm https://
www.facebook.com/groups/
skkraslava2013/?fref=ts, ht-
tps://www.youtube.com/wat-
ch?v=QicE_nWyW_4

Vairāk par atbalstītā-
ju T-krekla iegādi pa telefonu 
28303638

Vija SJADRO

Gribam zināt!

Pirmais mācību gada mēne-
sis jau aizsteidzies, mācību pro-
cess skolās uzņēmis savu ritmu. 
Lai veicinātu skolēnu vecāku sa-
skarsmi un sadarbību ar skolu, in-
formētu par mācību programmas 
apguvi un demonstrētu pirmos 
sasniegumus, “Varavīksnes” sko-
las pirmo klašu vecāki tika aicināti 
uz tikšanos ar skolas adminis-
trāciju, klases audzinātājiem un 
priekšmetu skolotājiem.  

Direktores vietniece izglītības 
jomā Ilona Kozačuka informēja, 
ka šajā mācību gadā Krāslavas 
“Varavīksnes” skolā sā-
kumskolas vecuma bēr-
niem tiek īstenota pamat- 
izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas 
virziena mazākumtautību 
programma. Vecāki tika 
iepazīstināti ar mācību 
procesa vērtēšanas sis-
tēmu, informācijas apmai-
ņas iespējām ar klases 
audzinātāju, priekšmetu 
skolotājiem un skolas ad-
ministrāciju. 

Tika informēts, ka 

konsultācijas skolēniem pieeja-
mas visos mācību priekšmetos, 
ja rodas tāda nepieciešamība. 
Tāpat visiem skolēniem ir iespēja 
apmeklēt fakultatīvās nodarbības 
dejās, dziedāšanā (koris), mate-
mātiskās loģikas attīstībā un teātra 
nodarbības runas attīstībai latvie-
šu valodā. 

Ilona Kozačuka pastāstīja 
par “Varavīksnes” skolas tradīciju 
“Ģimene – ģimenei”, kurā skola 
atbalsta ģimeņu savstarpējo sa-
darbību un atbalsta sniegšanu 
nepieciešamības gadījumā. Šī 
tradīcija tiek uzturēta jau vairākus 
gadus un labdarības pasākums 
tiek organizēts ik gadu, decembrī.

Lai sekmētu bērnu runas at-
tīstību latviešu valodā arī ārpus 
mācību stundām, šajā mācību 
gadā “Varavīksnes” skolā tiek 
piedāvāts fakultatīvs. Nodarbības 
katrai klašu grupai notiek divas rei-

zes nedēļā. Fakultatīva vadītāja, 
skolotāja Iveta Putāne, pastāstīja, 
ka nodarbību laikā bērni dalās di-
vās grupās. Tas notiek tāpēc, lai 
katram bērnam būtu iespēja un 
laiks attīstīt savu runas kultūru un 
uzstāšanās mākslu. Vecākiem tika 
demonstrēts neliels priekšnesums 
– latviešu tautasdziesmas “Gri-
bam zināt” inscenējums, kas bija 
skolēnu pirmā uzstāšanās šajā 
mācību gadā. Tika demonstrēti 
dialogi latviešu valodā, par ģime-
nes un nodarbošanās tēmu. Lai 
gan mazajiem aktieriem sirsniņas 
bija satrauktas, tie uzstājās braši, 
runāja skaļi 
un skaidri. 
P r i e k š n e -
sums izde-
vās lieliski. 
Vecāki uz-
ņēma bēr-
nu priekš-
n e s u m u 
ar skaļiem 
aplausiem. 
S k o l o t ā j a 
Iveta uzru-
nāja tos ve-
cākus, kuru 
bērni šoreiz 
nepiedalījās 
priekšnesumā, sakot, ka uztrauku-
mam nav pamata. Šis ir tikai pir-
mais mācību mēnesis. Visi bērni 
mācību gada laikā apgūs lomas 
un uzstāsies, jo skolēni to dara ar 
prieku. Uzstāties bērniem palīdzē-

ja sešas lielas, 
apbrīnojami 
izteiksmīgas 
lelles. Katrai 
lellei bija sava 
loma, katra ar 
savu vārdu un 
raksturu, at-
bilstoši lomai 
saģērbtas. 

Ī p a š s 
paldies brī-
nišķīgo leļļu 
darinātājai Ijai 
Maslovskai, 6.b klases skolnieces 
Aleksas Maslovskas māmiņai, par 

vērtīgo dāvanu, 
kas palīdz sko-
lēniem apgūt 
tekstu un iejus-
ties lomās. 

Pēc priek- 
šnesuma lat-
viešu valodas 
skolotāja Lud-
mila Buhalova 
informēja vecā-
kus par to, kā 
noris mācību 
stundas, darbs 
ar interaktīvo 
tāfeli, kā mudi-
nāt bērnu saru-

nāties un apgūt latviešu valodu, kā 
palīdzēt, virzīt un atbalstīt bērnu 
centienus mācībās.

Iveta LEIKUMA

Apmācības 
“Bioloģiskā

lauksaimniecība” 
Krāslavā

SIA LLKC Krāslavas Lauku 
konsultāciju birojs aicina pieteik-
ties bezmaksas apmācībām 
“Bioloģiskā lauksaimniecība” 
160 stundu apmērā. Apmācības 
tiek organizētas “Mācību orga-
nizēšana un īstenošana Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma 
“Zināšanu pārneses un informā-
cijas pasākumi” apakšpasākuma 
“Profesionālās izglītība un pras-
mju apguves pasākumi” ietva-
ros”.

Pasākumā var piedalīties 
saimniecības, kurām piešķirts pir-
mais pārejas periods, vai kuras ir 
jau sertificētas, kā arī pretenden-
ti, kuri nākotnē sertificēs savas 
saimniecības, saimniekojot videi 
draudzīgi. 

Pirms apmācību sākuma, jā-
aizpilda pieteikuma anketa. To var 
saņemt pie novadu lauku attīstī-
bas konsultantiem, kā arī Krāsla-
vā, Lauku Konsultāciju birojā.

Apmācības tiek uzsāktas 
25.10.2016. un tiks pabeigtas 
15.12.2016. 

 Sākums un laiks: plkst.10:00, 
Skolas ielā 9, Krāslavā (3.stāva 
zālē). Vietu skaits ir ierobežots. 

Kontaktinformācija: tālr. 
26320141, e-pasta adrese: tere-
ze.brazevica@llkc.lv
Terēze BRAZEVIČA, Krāslavas 

Konsultāciju biroja uzņēmēj-
darbības konsultante
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Skolas diena PII “Pīlādzītis” 
Ceturtdien, 29. septem-
brī, Krāslavas novada 
bērnudārzā “Pīlādzītis” 
notika Skolas diena, uz 
kuru tika uzaicināti divi 
pirmsskolas izglītības 
iestādes vecāku pado-
mes pārstāvji un Krās- 
lavas novada domes 
deputāts Jāzeps Dob-
kevičs. 

Šis pasākums tiek 
organizēts jau vairākus 
gadus, bet vecāki tika uz-
aicināti pirmo reizi. Skolas 
dienas mērķis - celt pirmsskolas 
izglītības skolotāja profesijas 
prestižu sabiedrības un vecāku 
acīs.  

Viesi, kuri tika uzaicināti uz 
pasākumu, apmeklēja nodarbī-
bas divās grupās, kur kopā ar 
bērniem un skolotājiem veidoja 
rokdarbus no papīra un kartona, 
meklēja atšķirības starp dārze-
ņiem un augļiem un mēģināja 
saskaitīt, cik diļļu zariņu ir vienā 
kušķītī. Noteikti jāuzsver, ka bēr-
ni pieņēma viesus ar lielu prie-
ku, ļoti aktīvi strādāja atklātajās 

stundās un parādīja sevi no la-
bākās puses. 

Pēc jautrām un aizraujo-
šām nodarbībām grupās vecāki, 
deputāts un dažas pirmsskolas 
izglītības skolotājas satikās ar 
PII “Pīlādzītis” vadītāju Svetla-
nu Rukmani pie kafi jas tasītes, 
kur apsprieda savus iespaidus 
par to, ko redzēja un izjuta 20 
minušu laikā, darbojoties kopā 
ar mazuļiem. Viedokļi bija dažā-
di - viens no viesiem kategoris-
ki paziņoja, ka nekad nevarētu 
strādāt bērnudārzā, tāpēc ka šis 
darbs prasa daudz pacietības, 

Izrādījās, ka būt par audzinātā-
ju nav nemaz tik vienkārši, kā, 
iespējams, šķiet no malas. Ap-
sprieda visus šīs profesijas plu-
sus un mīnusus, uzklausīja sko-
lotāju viedokļus, parunāja par 
dažādiem ekonomiskajiem un 
politiskajiem jautājumiem, kas ir 
saistīti ar pirmsskolas izglītības 
nozari. Viesu un izglītības ies-
tādes pārstāvju tikšanās notika 
siltā, nepiespiestā atmosfērā, 
pateicoties tam saruna bija ļoti 
atklāta. Pēc tam visi devās uz 
aktu zāli, kur norisinājās Miķeļ-
dienai veltīts koncerts, un pa-

sākuma dalībnieki labprāt 
noklausījās dziesmas un 
apbrīnoja mazuļu dejotpras-
mes. 

Bērnudārzā vienmēr 
valda neparasti silta un sau-
laina atmosfēra, un, neska-
toties uz ikdienas raizēm 
un problēmām, te gribas 
tikai smaidīt un priecāties. 
Paldies administrācijai un 
pirmsskolas izglītības iestā-
des skolotājiem par iespēju 
kaut vai uz dažām stundām 
atgriezties bērnības pasau-
lē un uz mirkli aizmirst par 
pieaugušo nopietno dzīvi!  

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto 

Vai apjaušam savus grēkus 
pret radību?
Šogad 4. oktobrī aprit 790 
gadi, kopš no zemes dzīves 
atvadījās sv. Asīzes Fran-
cisks - askēts, svētā Evaņģē-
lija Mīlestības mācības sludi-
nātājs un radikāls īstenotājs, 
“lielā Karaļa vēstnesis”, Kris-
tus stigmu (rētu) labprātīgs 
nēsātājs, triju ordeņu dibinā-
tājs, “Nabadzības kundzes” 
un Dieva radības liels draugs, 
kurš bieži atkārtoja lūgsnu 
“Mans Dievs un mans viss!”.

Viņš sacerēja “Saules 
dziesmu”, kurā cildināja radību, 
ēzeli sauca par brāli, nāvi - par 
māsu, aicināja puķes ziedēt un 
putnus čivināt Dievam par godu. 
Dzīvnieki un putni viņam uzticē-
jās. Ar putniem viņš sarunājās, 
bet zivīm lasīja sprediķi. Pat 
vilks bija askētam uzticīgs. 

4. oktobris ir nozīmīgs vēl 
arī tāpēc, ka šajā dienā noslē-
dzas katoļu un pareizticīgo Baz-
nīcas piecu nedēļu lūgšanu un 
aktivitāšu “laiks radībai”, ko ie-
rosināja III Eiropas ekumēniskā 
asambleja. Tas sākās 1. sep-
tembrī, pasaules lūgšanu dienā 
“Rūpes par radību”. Šajā dienā 
pavests Francisks sadarbībā ar 
pareizticīgo Baznīcu izsludināja 
vēstījumu “Būsim žēlsirdīgi par 
mūsu kopīgajām mājām!” Vēs-
tījumā uzsvērts, cik bezatbildīgi 

mēs ekspluatējam planētu, pie-
sārņojot vidi, veicinot globālo 
sasilšanu. Tajā izskan pamu-
dinājums atjaunot savu perso-
nisko attieksmi pret aicinājumu 
rūpēties par radību, izsakot pa-
teicību Dievam par Viņa brīniš-
ķīgo darbu, ko Viņš ir uzticējis 
mūsu rūpēm, piesaucot Kunga 
palīdzību radības aizsargāšanā, 
Viņa žēlsirdību par izdarītajiem 
grēkiem pret pasauli, kurā dzī-
vojam. 

Pāvests Francisks vēstīju-
mā uzsver, ka mēs piesārņojam 
zemi, ūdeņus un gaisu. Tas ir 
grēks, pārkāpums pret dabu, 
pret mums pašiem, pret Dievu - 
Radītāju. Bet vai mēs apjaušam 
savus grēkus pret radību? Vai 
mēdzam tos nožēlot un izsūdzēt 
Grēksūdzes sakramentā? Vai 
vispār uzskatām mūsu izturēša-
nās pret dabu sliktos ieradumus 
par grēkiem? 

Mums nepieciešams pār-
domātāk rīkoties, ogojot vai sē-
ņojot mežos, purvos un, it īpaši, 
aizsargājamos dabas objektos, 
izmetot atkritumu konteineros 
baterijas, akumulatorus, nove-
cojušos medikamentus, plast-
masas maisiņus, kuri ļoti lēni 
sadalās, piesārņojot mežus, 
ezerus, upes un jūru, izšķērdī-
gi lietojot papīru, plastiku, ūde-
ni, elektroenerģiju, piedaloties 
malu zvejniecībā un medniecī-

bā, citādā veidā nerūpējoties 
par dzīvām būtnēm, nepareizi 
izmantojot transportu utt.

Svētais tēvs aicina Jubi-
lejas Žēlsirdības gadā uz dziļu 
iekšējo atgriešanos, kas īpašā 
veidā ir balstīta gandarīšanā. 
Viņš atgādina, ka, izmeklējot 
sirdsapziņu, nedrīkstam aiz-
mirst, ka neesam šķirti no pārē-
jām radībām. Kādu pasauli mēs 
gribam atstāt mūsu bērniem, 
nākamajām paaudzēm? Par to 
jādomā katram, rūpējoties par 
kopējo māju aizsardzību, sargā-
jot radību no visa ļaunā.

Vēstījumā pāvests Fran-
cisks ierosina septiņiem žēl-
sirdības darbiem pievienot vēl 
rūpes par kopējām mājām, vei-
dojot labāku pasauli. Viņš aicina 
līdz gada beigām turpināt lūg-
ties par Dieva radību, par eko-
loģiju. Palīgā mēs varam aicināt 
lielo dabas draugu - sv. Asīzes 
Francisku.

Genovefa KALVIŠA
ATTĒLĀ: Sv. Asīzes Francisks 

(foto no interneta).

Krišjānis FELDMANS, ekonomists: 
“Kooperācija – vienīgais ceļš, kā nonākt 
pie tautai piederošas komercbankas”

Nesen medijos varējām lasīt, 
ka banku sektors Latvijā kopumā 
2016. gada pirmajos astoņos mē-
nešos ir nopelnījis 342 miljonus 
eiro. Pārrēķinot šo rādītāju, atklā-
jas, ka visa gada laikā banku sek-
tora peļņa sasniegs 513 miljonus. 
Protams, daļa no minētās peļņas 
ir iegūta, sniedzot pakalpojumus 
nerezidentiem, kā arī ārvalstīs, 
tomēr lielākā daļa nopelnīta tepat 
tēvzemē. Vienkāršības labad uz 
brīdi aizmirsīsim par nereziden-
tiem.

Kaut gan bieži esmu bijis 
pret dažādu skaitlisko rādītāju 
salīdzināšanu ar iekšzemes kop-
produktu, īpaši jau valsts budžeta 
izdevumu kontekstā, jo tas var 
radīt maldīgu priekšstatu, tomēr 
šoreiz nebaidos to darīt – banku 
sektora peļņa šogad sasniegs 
2,1% no IKP  vai apmēram tik, 
cik prognozētais IKP pieaugums 
2016. gadā.

Vēl salīdzinājumam varētu 
izmantot iedzīvotāju skaitu. Izrā-
dās, ka no katra Latvijas iedzī-
votāja, ieskaitot jaundzimušos 
un pensionārus, banku sektors 
2016. gadā nopelnīs 262 eiro.

Nebūtu jau slikti, ja par mi-
nēto naudas summu – 513 mil-
joniem, palielinātos tā sauktais 
privātais nacionālais kapitāls, 
tas ir, kapitāla apjoms, kas pie-
der valsts pilsoņiem. Diemžēl 
realitātē tas tā nenotiks, jo peļņu 
sadalīs komercbanku īpašnieki 
no ārvalstīm vai arī ar retiem iz-
ņēmumiem pāris Latvijas pilsoņi. 
Faktiski minētais kapitāla apjoms 
agri vai vēlu aizplūdīs no Latvijas 
ekonomikas.

Gan lasot rakstus, kur atklā-
ta banku sektora peļņa, gan arī 
tagad, iespējams, daudzi lasītāji 
vēderā sajūt lidojošus tauriņus 
vai citas psihosomatisku reakci-
ju radītas sajūtas. Prātā iezogas 
arī dažādi īpašvārdi, piemēram, 
“Banka Baltija”, “Citadele”, “Lat-
vijas Krājbanka”. Jā, par banku 
“Citadele” ir īpaši sāpīgi. Laikā, 
kad plānoja bankas pārdošanu, 
jebkuras radošas domas par to, 
kā panākt, lai banka tiktu pārdota 
lielam skaitam Latvijas iedzīvotā-
ju, nevis ārzemju kapitālam, neti-
ka uzklausītas. Tad nu esam tur, 
kur esam.

Bet ko mēs, Latvijas vidus-
šķira, varētu darīt lietas labā? 
Pirmkārt, jāsaprot, ka cilvēki aiz-
ņēmās visos laikos, neatkarīgi no 
pastāvošās politiskās iekārtas – 
vai tā būtu bijusi sāls sauja, vai 
arī liela nauda. Pieprasījums pēc 
aizņemtas naudas bija, ir un būs. 
To pierāda arī lielais mini kredītu 
pieprasījums, kuru radītā milzīgā 
peļņa pat nav ietverta augstākmi-
nētajā rādītājā.

Ko tad likumdevējs, ko paši 
esam gadu gadiem vēlējuši, ir 
mums atļāvis darīt? Viens vari-

ants – vietējā banka. Bet vai tad 
kārtējā banka, kas piederētu pā-
ris apķērīgiem indivīdiem, vai arī 
valsts izveidota neefektīva baro-
šanās sile ar ārvalstīs aizņemtu 
kapitālu ir tas, ko patiešām Latvi-
jai šobrīd vajag?

Atbildē ir – nē. Patiesība ir 
tāda, ka neviens cits nevairos 
privāto nacionālo kapitālu kā tikai 
paši šī kapitāla turētāji ar savām 
rokām. Un izveidot banku no nul-
les ar visām no tā izrietošajām 
regulējošajām prasībām arī ir ļoti, 
ļoti sarežģīti.

Tad atliek tikai viens vari-
ants, kā nosmelt daļu peļņas no 
acīmredzami pieprasītās naudas 
aizdošanas procesa – krājaizde-
vu sabiedrības. Tās kā juridiskas 
personas forma ir kooperatīva 
sabiedrība, tāpēc tās ir relatīvi 
viegli nodibināt un arī vienkār-
šāk nodrošināt to darbību. Sa-
nākot kopā vismaz 20 biedriem 
no viena reģiona, jau ir radies 
pietiekams pamats, lai šo lietu 
uzsāktu. Likums īpaši uzsver, ka 
arī pašvaldības, biedrības un ka-
pitālsabiedrības var būt krājaiz-
devu sabiedrību biedri. Te gan 
jautājums, cik pašvaldības un 
kapitālsabiedrības šādu iespēju ir 
izmantojušas?

Latvijā uzskaitē pašlaik ir 28 
krājaizdevu sabiedrības, un tajās 
kopumā ir aptuveni 23 tūkstoši 
biedru. Gandrīz pusi no biedriem 
veido Latvijā lielākās krājaizdevu 
sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” 
biedri ar gandrīz 10 miljonus eiro 
lieliem aktīviem, gadā nopelnot 
aptuveni 220 tūkstošus eiro. Bet 
ir arī vairākas mazās krājaizdevu 
sabiedrības, kas pašas sevi iero-
bežojušas, darbojoties tikai ne-
lielās administratīvās teritorijās, 
kurās nav iespējams savākt ne 
pietiekami daudz noguldījumu, 
ne arī atrast perspektīvus klien-
tus kredītu izsniegšanai. Tām 
viegli nebūs.

Jāpriecājas, ka arī Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera vēl nesen apsvēra krāj- 
aizdevu sabiedrības izveidi, iz-
mantojot savu biedru bāzi. Šim 
piemēram būtu jāseko gan visām 
pašvaldībām, gan nevalstiskajām 
organizācijām.

Krājaizdevu sabiedrībai pa-
plašinoties, pastāv iespēja, ka 
tā kā juridiska persona nodibina 
arī savu meitas uzņēmumu – na-
cionālajam kapitālam piederošu 
banku, jo tai jau būtu aktīvi, po-
tenciāli klienti, kā arī administra-
tīvā aparāta iestrādes - līdz ar to 
nebūtu jāsāk no nulles.

Iezīmēju tikai vienu no ie-
spējamajiem ceļiem, kā Latvijā 
nokļūt līdz vietējā kapitāla ko-
mercbankai, kas piederētu pie-
tiekami lielam pilsoņu skaitam. 
Atliktu tikai darboties savā valstī 
pašiem savās interesēs.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  5. oktobris

LTV1
5.00, 10.50, 18.53 Ceturtā 
studija
5.30 Citādi latviskais
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
11.15 Mana dziesma
12.45 100 g kultūras.
13.15 Vides fakti
13.50 Džungļu grāmata safari.
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Deviņdesmitie
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavī-
bas

1.10 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
5.30, 6.03 Ekspedīcija uz 
Sumatru
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kuldīga iesdvesmo ceļo-
jumiem
9.10 Momentuzņēmums
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars at-
griežas
12.00 Sajūti Latgali
12.35 Df. Kiklādu salas
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā

16.05, 21.10 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Mājdzīvnieku encik-
lopēdija
23.10 Kails pasaulē
0.15 Anekdotes
0.45 100 g kultūras

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Maltīte katrai dienai
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.30 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Tikšanās pie upes
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums

15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55 Ziemas saule
20.40, 2.15 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Argo
0.30 Kāršu nams
1.50 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 0.40 24 stundas. dzīvo 
citu dienu
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30, 17.55 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Bekstroms
11.05, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.40, 1.35 Īstās mājsaimniec-
es. Orindža
15.45, 20.20, 3.20 
UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu

22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.00, 15.30, 0.50 Māja-2
5.45, 12.10 Pēdējais no Ma-
gikjaniem
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Sarkanās rokassprādzes
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Radi
10.50 Univers
11.55 TV shop
13.20, 20.00 Meičas
14.25 Comedy Women
21.00 Revizorro
22.40 Mf. Nolādētā

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.55, 2.45 Satikšanās vieta

16.20 Mežonis
18.00 Runājam un rādām
19.45 Šamanis 
21.35 Brālis par brāli
23.35 Dienas kopsavilkums
0.00 Lielie vecāki
0.50 Atvars
4.50 Bākas gaisma un ēnas
5.45 Mežonīgās pasaule

PBK
6.00, 2.00 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 2.30 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10, 4.00 Moderns sprie-
dums
14.45, 0.25 Par mīlestību
15.50 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

Svaroga diena 
Ir tautas, valsts, ģimenes svētki un arī per-

soniskie svētki. Jebkuri svētki - tā ir īpaša pie-
derības izjūta, kas ir saistīta ar kaut ko svarīgu, 
liktenīgu, ļoti gaišu un patīkamu. Mainās laiks, 
mainās cilvēks, mainās arī datumi, kam ir īpaša 
nozīme. Tagad jau tikai retais atceras svētkus, 
kas tika atzīmēti XX gadsimta beigās, nemaz ne-
runājot par tiem, kurus mūsu senči atzīmēja pirms 
tūkstoš gadiem. Jāņu, Meteņu, Miķeļu un Mārtiņu 
dienu svinēšanas tradīciju pamatā līdz šim laikam 
saglabājās senatnes paražas un gadskārtu rituā-
li. Svaroga diena austrumu slāviem bija svarīgi 
svētki – gatavošanās ziemai un atvadas no va-
saras, dabas novīšana. Priekšā bija barga ziema, 
pārbaudījumu laiks, tāpēc šajā dienā vajadzēja 
pielabināt dievus, garus, kā arī ar godu pavadīt 
Vadātāju uz laiku, kad tumšie spēki, iedvesmoti 
ar to, ka uz zemes nav gaišo spēku, jūtas ne-
sodīti... Svarogs ir saistīts ar pasaules pirmsā-
kumiem. Tieši viņš ir radījis (izvārījis, krievu val. 
“сварганил”) Zemi, viņš izveidojis arī Zilo Svargu 
- debesu dievu mājas, kur viņi pavadīja laiku gada 
aukstākajos mēnešos. Marta beigās dievi atgrie-
zīsies, nodrošinās labu ražu, siltumu un gaismu 
visiem mirstīgajiem. Bet pagaidām... Atbildīgs par 
visu bija Lopu dievs Veless, viens no gaišo spēku 
pārstāvjiem... 

Svarogs ir ne tikai Zemes un cilvēku radītājs, 
viņš ir visu slāvu dievu panteona tēvs. Tieši viņš 
atrada burvju akmeni Alatiru, ko viņš sakarsēja 
līdz baltkvēlei un iemeta okeānā. Ūdens atdze-
sēja akmeni, pārvēršot to par Zemi. Ap Alatiru 
brīnumdaris Kitovrass uzbūvēja pirmo Svaroga 
dievnamu. Kopš tiem laikiem vissvētāko vietu sa-
vos dievnamos austrumu slāvi dēvē par “altāri” 
(alatirs).  

Šodien bargais un spēcīgais dievs savāc sa-
vus bērnus un dodas ar viņiem uz debesīm, lai 
pārciestu tumšo, auksto, sarežģīto laiku. Visuma 
harmonijas likumi pieprasa, lai tuvākā pusgada 
laikā par zemes saimnieci būtu tumsa. Bet cil-
vēki nav atstāti likteņa varā... Svarogs iemācījis 
viņus iegūt uguni, siet (vārīt) sieru un biezpienu, 
vārīt ēdienus, apstrādāt metālu, apmācīja visiem 
amatiem. Izdarīja visu, lai cilvēki varētu izdzīvot 
ziemas laikā.  

Šajā svarīgajā dienā mājās obligāti vajadzēja 
uzaicināt kalēju, cilvēku, kurš iemantojis Svaroga 
īpašu aizbildnību. Kalēju labi un garšīgi baroja, 
noskaņoja labvēlīgi, bet galvenais - pierunāja pie-
ņemt dāvanu no saimniekiem. Ja kalējs pieņēma 
velti - saimnieku mājās valdīs saticība un labklā-
jība, atteiksies - būs nepatikšanas. Šajos svētkos 
ir pieņemts iet ciemos un sagaidīt viesus pēc “sla-
vinājumiem” dievnamā. Gaišajiem dieviem atstāja 
upuri – biezpiena pankūkas vai biezpiena plāce-
nīšus (kas būtībā ir viens un tas pats, bet visur 
tos gatavo dažādi). Svaroga dienā sākās jauniešu 
vakarēšana (krievu val. братчина). Cilvēki pulcē-
jās jau izprecinātās līgavas mājās, jo viņa tika 
uzskatīta par saimnieci. Visi ciema iedzīvotāji ga-
tavoja cienastu svētku galdam (vakarēšana turpi-
nājās trīs dienas pēc kārtas!), meitenes aicināja 
uz šīm “pasēdēšanām” puišus. Galvenā izklaide, 
bez mielasta, bija pasaku stāstīšana, īpaši iecie-

nīti bija šausmu stāsti 
un brīnumu pasakas.  

Tradīcija godināt 
Svarogu oficiāli tika 
aizliegta pēc kristīgās 
ticības pieņemšanas, 
bet vakarēšanas no-
tiek dažādos Krievijas 
apgabalos līdz šim 
laikam, taču tagad jau 
bez pasaku stāstīšanas... 

Šajā dienā norisinājās ne tikai gaišā dieva un 
labdara godināšana, bet arī atvadīšanās no Vadā-
tāja. Meža saimnieks pabeidza visus savus dar-
bus: izdzina cilvēkus no saviem īpašumiem, ie-
dzina visus zvērus alās, atstāja tikai zaķus, lai viņi 
nodrošinātu kārtību. Un vēl uz atvadām Vadātājs 
lauza kokus un raka zemi norās. Meža “priekš-
niekam” negribas atstāt savus valdījumus, lūk, tā-
pēc viņš draiskojas. Šajā dienā garam tika nests 
pēdējais upuris – īpašs cienasts. Maizes riecienu 
un sāls šķipsnu vajadzēja atstāt uz veca celma, 
bet galvenais - neaizmirst par buramvārdiem, kas 
beidzās ar šādiem vārdiem: “No manis, verga, 
novērsies, par bērzu pārvērties!” Ja viss tika iz-
darīts pareizi - līdz pavasarim varēja dzīvot bez 
bēdām. Bez cienasta šodien mežā labāk neiet, 
ja saimnieks sadusmosies - cilvēks apmaldīsies. 
Pusnaktī Vadātājs pazudīs zem zemes, kur dzī-
vos līdz marta beigām, kad atgriezīsies, lai atkal 
sakārtotu mežu un turpinātu sargāt savus īpašu-
mus un meža iemītniekus. 

Senie laiki vienmēr ir saistīti ar kaut ko inte-
resantu, gaišu un priecīgu. Bērnībā mēs ticējām 
pasakām, mūs biedēja ar Babu Jagu, mēs sirsnīgi 
jutām līdzi Vasilisai Daiļajai un tikpat patiesi ienī-
dām Koščeju Nemirstīgo, pat nenojaušot, ka visi 
šie pasaku varoņi nāk no mūsu senču mitoloģijas. 
Interesanti, ka tieši šajā laikā, kad notika atvadas 
no Vadātāja, parasti novērojams straujš saauk-
stēšanās slimību pieaugums. Vai tad var neti-
cēt senajām leģendām un teikām?.. Iespējams, 
ka jūs izvēlējāties nepareizo laiku pastaigām pa 
mežu, pa parku, iztraucējāt dabas mieru un vēl 
apģērbāties neatbilstoši sezonai, un Vadātājs jūs 
sodīja... 

Svaroga vārds ir ļoti populārs neopagānu, 
dažādu biznesmeņu un sabiedrisko darbinieku 
vidū. Pagānu dieva vārdā tiek dēvētas firmas, 
fondi, individuālie uzņēmumi. Pagāja jau vairāki 
gadsimti, bet līdz šim laikam slāvi paļaujas uz 
savu dievu – Svarožiču, varenā Svaroga bērnu - 
spēku, jo tie piepilda visas viņu vēlēšanās un pa-
līdz ceļā uz gaišo mērķi. Kādreiz cilvēki ievēroja 
33 Svaroga baušļus, un katrs no to tiem skan ļoti 
mūsdienīgi, it īpaši viens: “Nenoraidiet nezināmo 
un neizskaidrojamo, bet centieties izzināt nezinā-
mo un izskaidrot neizskaidrojamo, jo dievi palīdz 
tiem, kas tiecas uz Gudrības izzināšanu!” Viss 
teiktais ir ļoti pareizs. 

Skaidrā naktī debesīs iedegas tūkstošiem 
zvaigžņu, tā Svarogs skatās uz saviem bērniem, 
viņš vienmēr ir gatavs sodīt viņus par meliem un 
palīdzēt patiesībai. Tā bija, ir un būs vienmēr... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Krimināls, notikumi
Laika posmā no 24. sep-
tembra līdz 30. septembrim 
Krāslavas policijas iecirknī 
reģistrēti 52 notikumi.  Būtis-
kākie:

•	Krāslavas centrālajā biblio-
tēkā nozagts mobilais tele-
fons. Vainīgā persona atras-
ta un atzīta par aizdomās 
turamo.

•	Dagdas novadā alkohola 
koplietošanas laikā vīrietis, 
greizsirdības vadīts, iedūra 
ar nazi otram vīrietim, kas 
no gūtajām traumām gāja 
bojā. Vainīgā persona aiztu-
rēta, tika veiktas visas pro-
cesuālās darbības. Persona 
savu vainu atzina, piemērots 
drošības līdzeklis - policijas 
uzraudzība. 

4. oktobrī Ir iemesls!

Apbalvotas 40 velosipēdistiem 
draudzīgākās organizācijas Latvijā 
Noslēdzot Eiropas Mobilitā-
tes nedēļu, 2016. gada 22. 
septembrī norisinājās kon-
kursa “Draudzīgs velosipē-
distam” apbalvošanas cere-
monija, kurā 12 uzņēmumi 
un pašvaldības saņēma ap-
balvojumus par jaunu velo 
novietņu un velo infrastruk-
tūras izveidi. Savukārt 28 
organizācijas tika suminātas 
par atraktīviem velo pasāku-
miem un vietējā tūrisma attīs-
tīšanu.

Konkursa “Draudzīgs velo-
sipēdistam” mērķis ir izcelt labās 
prakses piemērus velosipēdis-
tiem draudzīgas infrastruktūras 
veidošanā, kā arī velotūrismu 
veicināšanā un dalīties ar labo 
pieredzi riteņbraukšanas pasā-
kumu organizēšanā. Šajā kon-
kursā bija aicinātas piedalīties 
pašvaldības, iestādes un ne-
valstiskās organizācijas.

Konkursa laureātus ap-
balvošanā ar uzrunu sveica un 
balvas pasniedza Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) parlamentā-
rais sekretārs Jānis Eglīts, Lat-
vijas Riteņbraukšanas federāci-
jas prezidents Igo Japiņš, Latvijas 
Riteņbraucēju apvienības va-

dītājsViesturs Silenieks un Po-
licistu velobiedrības priekš-
sēdētājs Zintis Gailis. Viesus 
izklaidēja mūziķi Goran Gora un 
Mārtiņš Miļevskis, kā arī sakso-
fonists Artis Gāga tandēmā ar 
Dj Kārli Blumfeldu. Pasākumu 
vadīja Gudrais pilsētnieks Uģis 
Joksts.

Latvijā lielāko velo novietņu 
parku Rīgā, pie Dabaszinātņu 
centra, izveidojusi Latvijas Uni-
versitāte. Savukārt Daugavpilī 
uzcelts Baltijā iespaidīgākais 
velo parks 9000 m2 platībā. Pie 
Mārupes vidusskolas atklāta 
publiska velo apkopes stacija, 
kādas Latvijā ir tikai dažas. Re-
dzam, ka Latvijas novados po-
pularitāti iemantojuši velo orien-
tēšanās pasākumi.

Konkursa laureātu vidū 
kategorijā “Velo satiksmi un 
velo kultūru veicinoša orga-
nizācija” ir Krāslavas novada 
dome par Krāslavas Velotū-
res 2016 organizēšanu, kā arī 
Aglonas pagasta neformālā 
grupa “Velomīļi” un Aglo-
nas novada biedrība “Ne-
aizmirstule” par tautas velo 
svētku “Ar veļiku pa Aglyu-
nu” rīkošanu.

Konkurss “Draudzīgs ve-
losipēdistam” tiek īstenots Ei-
ropas Komisijas iniciētās kam-

paņas Gudrais 
pilsētnieks/ Eiro-
pas Mobilitātes ne-
dēļa 2016 ietvaros 
sadarbībā ar VA-
RAM un Latvijas 
riteņbraucēju ap-
vienību.

Maija 
TRIKULE-PLEŠA, 
Prospero sabied-
riskās attiecības
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata safari
14.20 Kas te? Es te!*
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 KARALISTE
21.50 Tēvs Brauns
22.45 Sāras mūzika
23.15 Ar sapni mugursomā
23.45 Personība. 100 g 
kultūras
0.45 Cīņa par Tibetu
1.45 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Su-
matrā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti

8.30 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 1000 jūdzes aiz Polārā 
loka
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgrie-
žas
11.55 Tieša runa
13.05 Notikumu skatlogā
13.35 Skats rītdienā
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 21.00 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.35 Personība. 100 g 
kultūras
23.35 Sporta studija
0.25 Zebra
0.40 Mājdzīvnieki. Aizraujošs 
ievadkurss 2

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.55 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Maltīte katrai dienai
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.05 Nekad nesaki 
nekad
10.20, 13.45 Televeikala 

skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Lota un lielās cerības
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.20 Ziemas saule
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Varas spēles
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Provokators

TV3
5.00, 0.00 24 stundas. dzīvo 
citu dienu
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30, 17.55 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05, 1.00 Pēdējais īstais vīrs
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.40 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.45, 20.20, 3.10 Uguns-
Grēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Mobilais
1.30 Izdzīvojušie
2.25 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.00, 15.30, 0.35 Māja-2
5.45 Pēdējais no Magikjaniem
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Sarkanās rokassprādzes
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Radi

10.50, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
12.10 Zaicevs+1
13.20, 20.00 Meičas
21.00 Nezlobs
22.05 Mf. Dieva panākumi. 
Zodiaku misijas. 
1.35 3D ģimene

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.55, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Mežonis
18.00 Runājam un rādām
19.45 Šamanis. Jaunas bries-
mas 
21.35 Brālis par brāli
23.35 Dienas kopsavilkums
0.00 Atvars
4.00 Jūras dēmoni

PBK
6.00, 1.50, 5.55 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 12.55, 
14.20, 16.55, 2.20 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
13.15, 4.15 Moderns sprie-
dums
14.45, 0.05 Par mīlestību
15.50 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.15, 23.05, 2.35 Aizmirsti 
un atceries
23.25 Vakara Urgants
1.05 Naktij tuvojoties
4.00, 5.05 Smieklīgākie 
videoklipi

RenTV Baltic
5.55, 23.00 Skatīties visiem
6.15 Pazīsti mūsējos
6.35 Tētuka dēliņš
7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.05 Slepenās teritorijas
12.10, 18.40 Okšķeris
13.10 Dokumentāls projekts
16.25 Varenie noslēpumi
20.50 Kosmisko stāstu diena
23.50 Apmātība

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.15 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Par mīlestību
15.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Plānais ledus

23.20 Spēks

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona 
Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
0.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.10 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.00 Ērglis un cipars
12.00, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.30, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.30, 18.55 Astoņdesmitie
14.30 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 22.25 Eņģeļi un 
dēmoni
22.10 Sportloto 6 no 49, KENO
23.30 Kā es satiku jūsu 
mammu

CETURTDIENA,  6. oktobris 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Džungļu grāmata safari
14.20 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams*
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Jāņa Streiča dzimšanas 
dienas lielkoncerts
0.20 Latvijas sirdsdziesma
1.15 Tēvs Brauns
2.05 Alpu dakteris
2.55 Midsomeras slepkavības
4.30 Sporta studija
5.15 Momentuzņēmums
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Baltic Grand Prix 2012. 
Starptautiskais sporta deju 
festivāls
8.30 Melns. Sarkans. Zelts. 4 

vīri Ugandā
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 1000 jūdzes aiz Polārā 
loka
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Personība. 100 g kul-
tūras
14.30 Sporta studijas diskusija
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Dzīvi apliecinošs skats 
uz nāvi
21.15 PK atlases spēle futbolā. 
Latvija - Fēru salas
0.10 PK atlases spēļu futbolā 
apskats
0.20 Mājā
2.15 Eiropa koncertos
3.05 Kultūru stāsti
4.05 LTV - 60

LNT
5.00 Luī
5.30 Kārdinājuma varā
6.00 Reičela Alena. Kūkas 
katrai dienai
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 2.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Inga Lindstrēma. Par 
mīlestību
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

14.20 Reičela Alena. Kūkas 
katrai dienai
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.55 Ziemas saule
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dzies-
mas. Apvedceļš
22.25 Nosvērtie
0.30 Greizais spogulis
4.35 Karamba!

TV3
5.00, 1.20 24 stundas. dzīvo 
citu dienu
5.45, 14.40 Īstās mājsaim-
nieces. Orindža
7.00, 13.15 Multfilmas
08.30 Virtuve
09.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Kāsla metode
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.10 Rozenheimas detektīvi
15.45, 20.20, 3.05 
UgunsGrēks
18.00 Cepiens
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Grega dienasgrāmata
23.00 Nelūgtie viesi

TV3+
5.00, 15.30, 0.50 Māja-2
5.45, 12.15 Zaicevs+1
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Sarkanās rokassprādzes
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35 Radi
10.50, 16.35 Univers
12.00 TV Shop
13.25 Meičas
18.50 Reiz Krievijā

20.00 Mf. Madagaskara
21.45 Mf. Bijušo draudzeņu 
spoki
23.50 Pārrestartēšana

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.55, 3.20 Satikšanās vieta
16.20 Mežonis
18.00 Runājam un rādām
19.40 Ekstrasensi pret detek-
tīviem
21.20 Brālis par brālis
23.05 Vairākums
0.25 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs. 
1.20 Vēl nav vakars
5.20 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.45 Par mīlestību
15.50, 17.45, 18.05 Vīriešu/ 
sieviešu
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.25 Izmailova parks
23.25 Masteršefs

2.15 Vakara Urgants
2.50 1 in city
3.20, 5.50 EuroNews
3.50 Aizmirsti un atceries
5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 14.35 Skatīties visiem
6.35 Tētuka dēliņš
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 15.20 Slepenās teri-
torijas
12.05 Okšķeris
13.05 Sasmīdini komiķi
16.25 Varenie noslēpumi
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.00 Vadīt krievu stilā
23.55 Dīvaina lieta
0.50 Smieklu shēma

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.55  
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Atpakaļskaitīšana
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Palaidnīgie veči
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss

23.00 Kas? Kur? Kad? 
0.10 Mf. Blakusefekts 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 17.45 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.05 Mf. Dziedniece
1.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 19.55 Tāds darbs
10.00 Reportieris
10.55 Mats matā
11.20 Onlains
11.50, 17.10 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 17.45 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 18.45 Astoņdesmitie
14.35 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 0.05 Eņģeļi un dēmoni 
21.10, 23.45 Futbola laiks
21.45, 1.00 Futbols

PIEKTDIENA,  7. oktobris

21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05 Mf. Aizmirsti un 
atceries
23.40 Vakara Urgants
1.15 Sazvērestības teorija
2.45 Mf. Ūdens glāze
3.50, 5.15 Smieklīgi videoklipi
4.50 Humora raidījums

RenTV Baltic
5.45, 22.50 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Tētuka dēliņš
7.10 Bērnu klubs
7.25 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-

riņas
8.30 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.35 Ģimenes drāmas
10.50 Slepenās teritorijas
11.55, 18.40 Okšķeris
12.55 Humora raidījums
15.25, 20.50 Dokumentāls 
projeks
16.30 Vareni noslēpumi
23.50 Apmātība

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 
Ziņas

6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Par mīlestību
15.15 Laiks rādīs!
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Plānais ledus
22.55 Baltkrievija bez robe-
žām 

23.45 Spēks

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 
Zona Х
9.10, 22.00 Radiņi
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes me-

lodrāmas
13.20 Mf. Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.15 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55, 21.10 Ekstrasensi 

detektīvi
10.55 Ērglis un cipars
11.50, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.20, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.55 Astoņdesmitie
14.25 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.10, 22.20 Eņģeļi un 
dēmoni
17.10 Gribu nokļūt TV
22.10 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.25 Kā es satiku jūsu 
mammu
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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.

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pa� te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Koresponden� 

Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
zirgus. Augstas cenas, tūlītēja 
samaksa. Tālr. 26037149. 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921, 26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jau nlopus, 

aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes 

jaunlopus eksportam. 
Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.  T. 20207132.

PĀRDOD
1-istabas privatizētu dzīvokli 
Krāslavā. Tālr. 26481072;
1-istabas dzīvokli Krāslavā; lie-
totu elektrisko boileri, krāsni “Jo-
tul”. Tālr. 22402256;
1-istabas dzīvokli. LĒTI! 1. st. 
Tālr. 28864740;
garāžu pretī slimnīcai. Tālr. 
29425821;
“GOLF II” (1991., TA līdz 
10.2017., 550 €). Tālr. 29162045;
transportieri T4 - 2.5 dīzelis, 
1998., labā stāvoklī. T. 29297430;
KSP (2.70 x 1.20, biezums - 
1.6), 30 gab. Tālr. 26400745;
jaunu suņa būdu (lielu), suņu 
guļvietu (jauna). Cena pēc vie-
nošanās. Tālr.  25479789;
10 dējējvistas (Ostas ielā, pie 
Daugavas). Tālr. 28487479; 
jēra gaļu. Tālr. 24900399;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 29134527;
pārtikas, sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
kartupeļus, maiss - 7 €. Tālr. 
27813144;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

DAŽĀDI
Aicinām apmeklēt atveseļojošās 
JOGAS terapijas nodarbības 
Krāslavā, Raiņa ielā 13-312. kat-
ru pirmdienu un ceturtdienu no 
plkst. 18.00 līdz 19.30. Nodarbī-
bas vada diplomēts starptau-
tiskas kategorijas jogas pasnie-
dzējs Aleksandrs Lahtionovs. 
Dalības maksa - 5 eiro. Pierakstīties 
pa t. 27080606. www.HathaYoga.
VAJADZĪGS cūku kāvējs. Tālr. 
27717410.
VAJADZĪGS logu montāžas 
darbu veicējs uz pastāvīgu lai-
ku. Tālr. 20333462.
PĀRDOD vai IZĪRĒ māju pilsētas 
centrā (69 m2), zeme - 1092 m2, 
augļu dārzs, 3 saimniecības ēkas. 
Blakus parks un Daugava. T. 
29723226 (zvanīt no 14 līdz 21).
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
ATDOŠU suņupuiku (aug liels) un 
2 kaķenītes (6 mēn.). T. 26889610.
ATDOŠU kaķēnu, suni, kazu, 
gaili. Sieviete meklē jebkādu 
darbu. Tālr. 24863724.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 

dokumentiem.  Meža izstrādāšanas pakalpojumi.  Meža iz-
vedēja, forvardera pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).       T. 26677812, 20377801.

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
* liellopus kautuvei 

* jaunlopus nobarošanai
1.35 + pvn eur/kg buļļi 650+
1.25 + pvn eur/kg teles 550+
1.07 + pvn eur/kg govis 700+

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20553533, 20135740, 

20135741.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Dievnama pārvērtības
Turpinās Sv. Aleksandra Ņevska 

pareizticīgo baznīcas labiekārtošanas 
darbi. Gleznojumus uz dievnama ārē-
jām sienām kanoniskā stilā radījusi 

Krāslavas māksliniece Ludmila Tata-
rinova. Fresku izveidi fi nansēja drau-
dzes locekļi Ludmila un Pjotrs Bartuļi. 

Alekseja GONČAROVA foto

Aicinām Jūs apgūt pareizu nūjošanas tehniku Aleksandra Lah-
tioniova, sertifi cēta instruktora, vadībā Krāslavā. 

Nodarbības notiks trešdienās no plkst. 17 līdz 18 grā-
fu Plāteru parkā, blakus TIC. Tālr. uzziņām 27080606.

Žurnāli oktobrī

“ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE”
Ar 24 stundu ritmu labāk 

nejokot
Mūsdienu cilvēks sava dzī-

vesveida dēļ bioloģiskajiem pulk-
steņiem nepievērš uzmanību, 
taču tas var radīt bīstamas sekas.

Eiropa izvēršas pazemē
Eiropā uzsākti vairāki lieli tu-

neļu rakšanas projekti, kuru mēr-
ķis ir atvieglot satiksmi.
Kļūsti čempions drēbju izžau-

šanā
Drīzumā notiks neparastas 

sacensības – pasaules pirmais 
starptautiskais kiborgu turnīrs jeb 
kibatlons.

Meklējot devīto planētu
Divi amerikāņu zinātnieki uz-

skata, ka atraduši netiešas liecī-
bas par Saules sistēmas devītās 
planētas pastāvēšanu.

Baltais zelts: litija ieguve
Litiju tehnoloģijās izmanto 

arvien biežāk, tāpēc ir aktivizēju-
šies šā salīdzinoši dārgā ķīmiskā 
elementa atradņu meklējumi.

Lielā pārvākšanās: globā-
lās sasilšanas sekas dabā

Klimata pārmaiņu ietekmē 
vairāki Latvijas vietējie augi un 
dzīvnieki “pārvāksies dzīvot” uz 

z i e m e ļ i e m , 
bet citiem būs 
jāmācās sa-
dzīvot ar ie-
nācējiem.

Ieslēdz 
gaismu un 

lieto zibenīgu 
internetu

30 reižu 
ātrāks internets 
var kļūt par realitāti, ja datu pārraidei 
izmantosim LED spuldzes.

Sākas pirmo zvaigžņu 
meklējumi

Astronomiem trūkst zinā-
šanu par agrīnajām zvaigznēm, 
taču tagad kāda neparasta ga-
laktika ļauj viņiem ielūkoties Vi-
suma “bērnībā”.

Atklājumi pasaulē
Jaunatklāta eksoplanēta ir 

gan cieta, gan šķidra. Klimata 
pārmaiņas liek Zemei sasvērties. 
Radīta mākslīgā āda ar dabis-
kiem matiem.

Jautājumi un atbildes
Kāpēc barības vads un elp-

vads atrodas tik tuvu? Kuram 
dzīvniekam ir visgarākie zobi? 
Kas notiek ar cilvēka DNS pēc 
asins pārliešanas?

 “ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM”
Galva reibst! Augstākie un 

baisākie tilti pasaulē.
Top bērnu fi lmas! Kā vasa-

rā fi lmēja “Billi” un “Vectēvu, kas 
bīstamāks par datoru”.

Garšas ķērāja – mēle.
Manīgais dzeltenais tārtiņš.
Kas notiek purvā.
Ceļi, kas uzlādēs mašīnas.

Jauna planēta – līdzīga Zemei.
Kas ir nepie-

klājīgi citās 
zemēs?

Stiprinie-
ku sportiņš – 
svarcelšana. 
Kā trenējas 
svarcēlāja Re-
beka Koha.

Kā izska-

tījās cilvēki bronzas laikmetā.
Robotiņa drošības skola – 

taupi siltumu!
“Tavs oktobris” ar jauniem 

pasākumiem, grāmatām un kino 
erudītu konkursu.

Atbildes uz lasītāju uzdota-
jiem jautājumiem.

Anna eksperimentē – balon-
raķete.

Plakātā: rosīgā vāvere.
Zem lupas: skolas zvans.
Dari pats:  cepure Alisei brī-

numzemē.
Grietas ābolkūka.
“Fizmix” rauj galdautu.
Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīk-

la, atpūtas stūrītis, komikss, jauni 
konkursi, uzvarētāji un balvas.

2016. gada Drauga kartes 
piedāvājums.

Plastikāta logi un 
durvis.

Metāla durvis. 
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

PĒRK
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, meža īpašumus. Tūlītē-
ja samaksa. Tālr. 29409930;
traktorus MTZ 80, 82, 52, T-40, 
T-25, T-16, kā arī traktora pieka-
bes jebkurā stāvoklī. T. 22477403;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

Mātes nemirst, mātes tikai 
aiziet,
Tā saule aiziet var 
aiz mākoņiem.
Mātes nemirst,
 mirst tikai mūsu raizes,
mūsu sāpes tikai mirst par tām.

(Ģ. Petrovska)
Sirsnīgi pateicos visiem, 

kas pavadīja pēdējā gaitā 
manu mīļo māmiņu, skolo-
tāju Ģertrūdi Petrovsku, 
- Dagdas katoļu baznīcas 
dekānam Pāvelam Odiņam, 
Ļudvikovas draudzes dzie-
dātājām - Valentīnai, Antoņi-
nai, Annai un Veltai, Skais-
tas pagasta pārvaldei, viņas 
bijušajiem klasesbiedriem, 
bijušajiem kolēģiem - Skais-
tas pamatskolas skolotājiem, 
bijušajiem skolniekiem, drau-
giem, kaimiņiem, radiem, kā 
arī visiem, visiem, kuri bija 
kopā ar mani gan domās, 
gan klātienē šajās lielajās 
sāpēs. 

Liene Petrovska

IEPĒRK gailenes, 
dzērvenes, brūklenes

Katru dienu: Krāslava (Balti-
ņi) - no 11.00 līdz 20.00;  Dag-
da - 9.00; Andrupene - 9.30; 
Jaunokra - 9.45;  Priežmale - 
10.00; Aglona - 11.00; Grāveri 
- 11.30; Kombuļi - 12.00.  

  Tālr. 26840027, 25286017.

Piektdien, 7. oktobrī, pārdošanā būs jaunas dažādu 
krāsu dējīgas vistas 4-6 mēn., gaiļi un dējējvistas (10 
mēn.). Pēc pasūtījuma pīles, paipalas. Tālr. 29142247, 
29158908. PĒDĒJO REIZ ŠAJĀ SEZO NĀ!

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.10, Mariampole - 8.20, Andrupe-
ne - 8.30, Andzeļi - 8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda - 9.20, Konstan-
tinova - 9.45, Auleja - 10.05, Kombuļi - 10.20, Grāveri - 10.35, 
Šķeltova - 10.55, Izvalta - 11.05, Borovka - 11.20, Krāslava (Os-
tas ielā) - 11.35, Skaista - 12.15, St. Skaista - 12.30, Kalnieši 
- 12.40, Piedruja - 12.50, Lupandi - 13.00, Indra - 13.10, Skuki 
- 13.25, Robežnieki - 13.35, Asūne - 13.45, Kromanišķi - 13.55, 
Svariņi - 14.05, Porečje - 14.15, Šķaune - 14.30, Muižnieki - 
14.40, Egļeva - 14.50, Ezernieki - 15.00.

IEPĒRK gailenes, 
dzērvenes, brūklenes

Katru dienu no 11.00 līdz 
21.00 bijušajā mežsaimniecībā 
“Baltiņi”. Tālr. 26840027.
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