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Latvijā

Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

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

 Esam priecīgi paziņot, ka tiem, kuri izvēlēsies abonēt 
laikrakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigumu 
- ekskluzīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīkamus 

suvenīrus. 
Bet tas nav viss! Mūsu lasītāji, kuri abonēs laikrakstu “Ezer-

zeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs publicēt divus 
privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada abo-

nentiem mēs dāvināsim vienu bezmaksas sludinājumu!
Atcerieties - abonēt vienmēr ir izdevīgāk, 

nekā pirkt atsevišķus numurus!       

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2017. gadam!

Tie gadiņi, tie gadiņi,
Nāk nelūgti kā radiņi.
Viens projām, otrs klātu jau,
Pat atvadīties neatļauj.
Bet tas nekas, lai gadi nāk,

Tie nekait tam, kas dzīvot māk!
Sirsnīgi sveicam 70 gadu jubilejā 

Mihailu TOMIĻINU!
Novēlam stipru veselību, možu garu un trāpīgus šāvienus.

Mednieku kolektīvs “Šķaune” 

  I “Krāslavas palete 2016” – turpinājums 

Lai radītu skaistumu, ir jābūt apveltītam ar tīru un 
dāsnu dvēseli. Jo glezniecība - tā ir dzeja, ko var uztvert 
ar acīm. Prasme rīkoties ar mākslinieka otu – laimīgu cil-
vēku likteņa velte.  

Radošās nedēļas “Krāslavas palete 2016” laikā iz-

justās emocijas vēl joprojām ir dzīvas atmiņā, bet oktobrī 
notika vēl divi nozīmīgi notikumi. Pagājušajā trešdienā 
Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, tika atklāta ta-
lantīgā mākslinieka Andreja Gorgoca personālizstāde, bet 
nākamajā dienā Krāslavā noritēja tradicionālā prezentāci-

ja “Krāslavas rudens”. 
Attēlos: Marka Rotko mākslas centra direktors 

Aleksejs Burunovs sveic Andreju un Ņinu Gorgocus. 
“Krāslavas rudens” debitante Jeļena Bluse. 

Aleksejs GONČAROVS

Vai Latvijā ir pārāk daudz ierēdņu? 
Ik gadu līdz ar valsts budžeta 
projekta nonākšanu Saeimā 
vai kādām drīzām vēlēšanām 
politiķi mēdz kritizēt valsts pār-
valdi, kas esot pārmērīgi uz-
pūsta un aprij lērumu naudas. 
Viņiem labprāt piebalso uzņē-
mēji, jo ierēdņi algās tik tiešām 
saņem nodokļos iekasēto. 

“Kupla ierēdņu armija izrādās 
mīts,” apgalvo žurnālists Imants Vīksne. 

Sta� s� ka liecina, ka Latvijas ierēd-
niecības izmēri Eiropas Savienības kon-
tekstā atrodas pa vidu. 

Igaunijā, rēķinot procentuāli 
pret iedzīvotāju skaitu vals� , ierēd-
ņu ir vairāk.

Saskaņā ar Centrālās sta� s� kas 
pārvaldes (CSP) da� em, vispārējā 
valdības sektora darbinieku skaits 
2016. gada 2. ceturksnī bija 172 846. 
No � em valsts kapitālsabiedrībās – 
tas ir, valsts struktūru kontrolētajos 
un fi nansētajos komersantos – no-
darbinā�  16 869 strādājošie, bet 
pašvaldību kapitālsabiedrībās – 10 
033 strādājošie.

Turpinājums 3. lpp.

Jautājumi, kas satrauc Krāslavas Mūzikas skolas 
mikrorajona iedzīvotājus

19. oktobrī Krāslavas nova-
da pensionāru biedrība, pēc 
iedzīvotāju lūguma, Mūzikas 
skolā organizēja šogad pēdējo 
mikrorajona iedzīvotāju tikšanos 
ar pašvaldības pārstāvjiem.

Šādas tikšanās 

notiek regulāri, nu jau 10 gadus, 
pavēstīja  biedrības priekšsēdētājs 
Edmunds Gekišs. Viņš arī iztei-
ca atzinību par iedzīvotāju iein-
teresētību un pašvaldības iestāžu 
darbinieku atsaucību radušos 
jautājumu risināšanā. Jāteic, ka 

vislielākais nopelns šo tikšanos 
organizēšanā ir pašam Gekiša 
kungam, kurš prasmīgi vada 
sapulces, skurpulozi fi ksē visus 
jautājumus un panāk atbildes.

Šoreiz uz tikšanos ar 
iedzīvotājiem bija ieradušies  
Krāslavas novada domes iz-
pilddirektors Jānis Geiba, SIA “ 
Krāslavas nami” pārstāvis Valdis 
Maļkevičs un pašvaldības polici-
jas priekšnieks Pēteris Jacina.

Mikrorajona iedzīvotājus in-
teresēja sekojoši jautājumi: 

Vai ir iespēja pie Vienī-
bas ielas 12. nama labiekārtot 
celiņa malu, nobruģējot to ar 
akmeņiem? 

Turpinājums 3. lpp.

• Latvijas Reģionu apvienības (LRA) līderis Mār-
tiņš Bondars uzskata, ka nākamā gada budžetā 
vairākus miljonus eiro varētu ietaupīt, likvidējot 
iekšlietu ministra pakļautībā esošo Iekšējās 
drošības biroju un atsakoties no Latvijas vēst-
niecības atklāšanas Korejā. Viņaprāt, Valsts 
policijai nav nepieciešams Iekšējās drošības 
birojs, jo tā funkcijas ļoti labi var pildīt Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). 
Pēc LRA vadītāja domām, likvidējams būtu arī 
Pārresoru koordinācijas centrs, jo tam ir līdzī-
gas funkcijas kā Ministru prezidenta birojam, 
līdz ar to varētu vienkārši paplašināt premjera 
biroja funkcijas. 

• Dzīvnieku draugu organizācijas ik pa laikam ie-
kļūst vietās, kur tiek turēti dzīvnieki. Pērn tas 
notika ar kažokzvēru fermām, bet šoreiz dzīv-
nieku tiesību aizstāvji uzņēmuši šķebinošus 
kadrus olu ražotnēs Madonā un Daugavpilī. Tur 
atklāta aina - izplūkātas spalvas, šķībi apgriezti 
knābji, lauztas kājas un no būriem neizvāktas 
maitas. Ražotāji pārmetumus noraida. Daugav-
pils fermā ir 82 tūkstoši vistu. Madonā četrās 
kūtīs ir 140 tūkstoši. Madonas putnu fermā ir 
vairāk nekā 100 tūkstoši vistu, kas gadā izdēj 
miljoniem olu. Dzīvnieku tiesību aktīvisti uzska-
ta, ka vistas te tiek mocītas. Netiekot ievērotas 
pat tās labturības prasības, kas noteiktas liku-
mā.

• Šogad adoptēti 186 Latvijas bērni, no kuriem 
puse - uz ārzemēm. Adopcijas rādītāji gan at-
paliek no pērnā gada rezultātiem. Pērn deviņos 
mēnešos Latvijas adoptētāji adoptēja 102 bēr-
nus, bet ārvalstu adoptētāji - 98 bērnus. Pat-

laban reģistrā 
ir ziņas vēl par 
1297 bērniem, kuriem jāmeklē adoptētāji. Lie-
lākā daļa jeb 903 bērni ir vecumā no desmit līdz 
18 gadiem.

• Latvijas Studentu apvienība (LSA) gatava rīkot 
demonstrācijas un citas protesta akcijas, lai pa-
nāktu, ka netiek samazināts valsts apmaksāto 
studiju vietu skaits. LSA ieskatā nav atbalstāms 
piedāvātais variants - Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas padotībā esošajās augstskolās 2017. 
gadā samazināt valsts fi nansētās studiju vietas 
par 3559 un līdz 2019. gadam (ieskaitot) - par 
5457. LSA nosūtījusi vēstuli Saeimas Budžeta 
un fi nanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājam 
Jānim Vucānam (ZZS) un Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai 
Ilzei Viņķelei (V).

• Latvijas Ģimenes ārstu asociācija piektdien 
savā kopsapulcē ar 460 balsīm no 511 vienojās 
neparakstīt pamatlīgumus ar Nacionālo veselī-
bas dienestu (NVD) par e-veselības sistēmas 
izmantošanu. Tāpat kopsapulcē ģimenes ārsti 
ar 457 balsīm nobalsoja par gatavību brīvprā-
tīgi pilotēt e-veselības sistēmu, kad būs veikti 
grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos, 
ņemot vērā asociācijas priekšlikumus.

• Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspek-
tori šonedēļ konstatējuši 22 jaunus Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) gadījumus mežacūku populācijā, 
turklāt sērga pirmoreiz konstatēta arī Vecum-
nieku un Iecavas novados, kuros katrā atklāts 
pa vienam jaunam saslimšanas gadījumam. 
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Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava 
pastnieka, www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā

 (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
7 mēn. 21,11 25,09 18,40
8 mēn. 23,91 26,86 21,03
9 mēn. 26,89 32,26 23,67
10 mēn. 29,88 35,85 26,29
11 mēn. 32,86 39,43 28,93
12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Ar budžetu, 
taču bez ministra
Parlamentārā opozīcija iene-
susi dzīvīgumu budžeta lasī-
jumos ar izglītības un zināt-
nes ministra Kārļa Šadurska 
demisijas pieprasījumu.

Valsts galvenais finanšu 
plāns ir nopietna lieta, tāpēc bal-
sošanai par 2017. gada budžetu 
un vairākiem desmitiem citu li-
kumprojektu deputāti sanāca 
speciālā ārkārtas sēdē. Taču 
parlamenta kuluāros tobrīd vis-
mazāk tika apspriesti budžeta 
rādītāji. Par karstāko tematu kļu-
va izglītības reforma un šīs jomas 
galvenās amatpersonas – minis-
tra Kārļa Šadurska (“Vienotība”) 
– liktenis. 

Neilgi pirms budžeta sa-
stādīšanas Izglītības ministri-
ja atjauninājusi skolotāju algu 
aprēķināšanas metodiku, kas iz-
raisīja skandālu. Daļa pedagogu 
(galvaspilsētā, piemēram, katrs 
ceturtais) zaudēja ienākumus, 
daži – līdz pat 200 eiro mēnesī. 
Piedevām ministrija ķērās klāt arī 
pašiem skolotājiem. Piemēram, 
likumprojektu paketē, kas nāk klāt 
budžetam, valdība iekļāvusi arī 
Izglītības likuma grozījumus. Ta-
jos tiek piedāvāts atlaist no darba 
“nelojālus” skolotājus ar 5 gadu 
aizliegumu strādāt profesijā. Pret 
šādu normu iebilda pat ministra 

kolēģi no “Vienotības”, paskaidro-
jot, lojalitāte nav juridisks termins, 
un likuma jaunā redakcija varētu 
kļūt par lielisku līdzekli, lai cīnītos 
pret nevēlamām personām.

Nav jābrīnās, ka parla- 
menta sēdē opozīcija iesniedza 
pieprasījumu par neuzticības 
paušanu izglītības un zinātnes 
ministram. Taču saskaņā ar pro-
cedūru, balsojums par ministra 
demisiju notiks pēc nedēļas. Vai 
ministrs saglabās savu krēs-
lu, un, ja ne, vai viņa demisija 
palīdzēs skolotājiem? Jautāju-
mi paliek atklāti. Domstarpības 
valdības koalīcijā varētu dot 
negaidītu rezultātu, balsojot par 
neuzticību ministram. Savukārt 
pedagogiem, visticamāk, būs 
jācīnās, apejot parlamentu. Ja 
valdība ir akceptējusi skolotāju 
darbu pazemojošo darba sa-
maksas reformu, tad parlaments, 
balsojot par budžetu, nav iebildis 
par “nelojālo” vajāšanām. Skan-
dalozais grozījums tika pieņemts 
izskatīšanā ar balsu vairākumu: 
52 balsis “par” un 34 “pret” – 
opozīcijā esošās “Saskaņa”, “No 
sirds Latvijai” un Reģionu apvie- 
nība, 5 deputāti nav balsojuši. 
Nākamais balsojums par 2017. 
gada budžetu un “lojalitātes 
grozījumiem” notiks 31. oktobrī.

Darja ŽDANOVA

Alises brīnumzeme Kolekcionēšana - visplašāk 
izplatītā aizraušanās sabiedrībā. 
Vieni lepojas ar antīku mašīnu au-
toparkiem, otri vāc naudas zīmes 
un pastmarkas, trešie ir aizrāvušies 
ar sadzīves priekšmetiem, ceturtie 
ar īpašu akmeņu un gliemežvāku 
meklēšanu, piektie…

Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas devītās klases skolniece Alise 
Samsonoviča ir radījusi savu pild-
spalvu pasauli. Kādi tik brīnumi nav 
skatāmi viņas kolekcijā: pildspalvas 
kā cilvēciņi un lellītes, putniņi un 
zvēriņi, automašīnas un lidmašī-
nas, puķītes un tauriņi… Seši simti 
eksponātu!

Oriģinālo izstādi var apskatīt 
Krāslavas centrālajā bibliotēkā. 

Alekseja GONČAROVA foto

Pasaulē

II “Krāslavas palete 2016” — turpinājums

Arī pašam jubilāram būtu sarežģīti teikt pre-
cīzi, cik daudz personālizstāžu bija viņa dzīvē. 
Viņa radītie audekli turpina ceļojumu pa pasauli, 
rotājot dažādu muzeju un privātās kolekcijas Krie-
vijā, ASV, Francijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Poli-
jā, Zviedrijā... Taču visspilgtākās mākslas pēdas 
Andrejs Gorgocs atstājis Krāslavā, kur jau gandrīz 
pirms desmit gadiem nodibinājis savu studiju. Parī-
zes Krievu mākslinieku asociācijas biedrs, Eiropas 
Dabaszinātņu akadēmijas biedrs (Hannovere, Vā-
cija), Psiholoģijas akadēmijas (Čehija) godabiedrs, 
Leonardo da Vinči medaļa... 

Marka Rotko mākslas centrs piedāvāja pa-
zīstamajam gleznotājam atzīmēt 65 gadu jubileju 
Daugavpilī, publikas apskatei ekspozīcijā mākslas 
zinātnieki izvēlējās audeklus, ko apvienoja nosau-
kums “Sieviete laikā”. Krāslavieša gleznām piemīt 

noslēpumains magnētisms, tās vienmēr rosina 
pārdomas. Spilgts autora stils, noteikts filozofisks 
zemteksts, neatkārtojama kompozīcijas un krāsu 
harmonija – tas viss ir raksturīgs Andrejam Gorgo-
cam! Pats jubilārs nosaucis savu mākslas stilu par 
neakadēmismu ar ekspresionisma un abstrakcio-
nisma elementiem. 

Sajūsmas pilnus vārdus autoram veltīja cen-
tra speciālisti, tai skaitā arī direktors Aleksejs Bu-
runovs, un tad jubilāram bija jāatbild uz mākslas 
cienītāju un interesentu jautājumiem. No Krāsla-
vas ieradās atbalsta grupa – Vēstures un mākslas 
muzeja darbinieki, kā arī Andreja Gorgoca studijas 
pārstāvji, draugi... 

“Sieviete laikā” - apbrīnojama ekspozīcija. 
Steidzieties redzēt!

Aleksejs GONČAROVS

Seima vēlēšanu rezultāti Lietuvā
Lietuvas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi uzņē-

mēja Ramūna Karbauska vadītā, pašreizējā Seima sa-
stāvā ar vienu deputātu pārstāvētā Zemnieku un zaļo 
savienība, kas ieguvusi 56 deputātu mandātus, liecina 
provizoriskie rezultāti. Ar 14 deputātiem Seimā būs 
pārstāvēta šobrīd opozīcijā esošā Viļņas mēra Remi-
ģija Šimašus vadītā Liberāļu kustība, bet ar deviņiem 
deputātiem - valdošajā koalīcijā ietilpstošajā savulaik 
impīčmenta ceļā no prezidenta amata atceltā Rolanda 
Paksa dibinātā partija “Kārtība un taisnīgums”. Astoņus 
deputātu mandātus izcīnījusi eirodeputāta Valdemāra 
Tomaševska vadītā opozīcijas partija “Lietuvas poļu 
vēlēšanu akcija-Kristīgo ģimeņu savienība”. 
Vācijā pieņemts izlūkdienestu likums

Vācijas parlaments piektdien pieņēma likumu, 
kas pastiprinās kontroli pār ārējās izlūkošanas die-

nestu, lai arī reformas kritiķi uzskata, ka izmaiņas 
novedīs pie pretēja rezultāta. Vispretrunīgāk vērtē-
tā norma nosaka, ka ārējās izlūkošanas dienests 
drīkst pārtvert ārvalstu juridisko un fizisko personu 
saziņu Vācijā un ārzemēs, kas tiek pārraidīta caur 
nozīmīgu interneta apmaiņas punktu Frankfurtē. 
Valdība ir uzsvērusi, ka tas nepieciešams, lai atklā-
tu iespējamu teroraktu plānošanu Vācijā un Eiropā.

Dedzina bēgļu centrus
Piektdienas rītā Stokholmas piepilsētā aizde-

dzināta patvēruma meklētāju māja, kas ir otrais 
šāda veida incidents Zviedrijas galvaspilsētā mazāk 
nekā nedēļas laikā. Policija abus gadījumus uzska-
ta par ļaunprātīgu dedzināšanu. Neviens līdz šim 
nav aizturēts. Svētdienas rītā tika aizdedzināts pa-
tvēruma meklētāju centrs Fagerses rajonā, no kura 
tika evakuēti visi 40 tā iemītnieki. Pagājušajā gadā 
Zviedrijā tika aizdedzināti 20 bēgļu centri.
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Jānis Geiba informēja, ka pie šī nama 
pagalma sakārtošana vēl nav pabeigta un 
tāpēc jautājums paliek atklāts. Tas izraisī-
ja spraigu diskusiju, kurā iesaistījās visi 

klātesošie pašvaldības pārstāvji un vairāki 
iedzīvotāji. Vienojās, ka vēlreiz apsekos 
teritoriju un meklēs iespējamo risinājumu. 

Raiņa ielas 4. nama iedzīvotājus in-
teresēja jautājums, vai SIA “Krāslavas 
nami” ir izstrādāti ventilācijas kanālu 
un dūmvadu tīrīšanas termiņi?

Valdis Maļkevičs atbildēja, ka šādi ter-
miņi ir izstrādāti un tiek ievēroti, protams, 
var vērsties “Krāslavas namos” arī ārpus 
noteiktā termiņa, ja ir tāda nepieciešamī-
ba, bet tas ir jāsaskaņo ar visiem nama 
kāpņu telpas iedzīvotājiem. 

Latgales ielas 2. nama iedzīvotā-
ji interesējās, vai ir iespēja sakārtot 
nama pagalmā esošo asfalta segu-
mu un novērst notekūdeņu krāšanos 
pagrabā? 

Novada domes izpilddirektors vieno- 
jās ar SIA “Krāslavas nami” pārstāvi, ka 
pievērsīsies šī jautājuma risināšanai nāka- 
majā gadā. 

Mikrorajona iedzīvotājus satrauca 
Brīvības ielai pieguļošā nesakoptā te- 
ritorija pie nama, kur agrāk atradās SEB 
banka. Laukums aizaug ar papelēm, 
veidojot īstus džungļus.

Pašvaldības pārstāvji atzina, ka tā 
esot problēma, jo teritorija pieder vairākiem 
privātīpašniekiem, kuri nedzīvo šī laukuma 
tuvumā.

Raiņa ielas 15. nama pārstāves 
uzdeva vairākus jautājumus:

Remontējot ceļu un ietves, ir izbraukā-
ta pie mājas esošā zaļā zona. Iedzīvotāji 
cenšas tur uzturēt kārtību, bet papildus 
grūtības kārtības uzturēšānai rada neapzi- 
nīgie suņu īpašnieki, kuri nesavāc pēc sa-
viem suņiem izkārnījumus. Vēl iedzīvotājus 
uztrauca, kur pazuda āra apgaismojums, 
kas atradās pie bijušās viesnīcas un – vai 
ir iespējams kāpņu telpā uzstādīt sensoro 
apgaismojumu?

Jānis Geiba vēlreiz informēja, ka re-
monta darbi Raiņa ielas rajonā vēl nav 

pabeigti, un,  lai padarītais darbs tiktu 
pieņemts, celtniekiem nāksies aiz sevis 
sakopt teritoriju un arī uzstādīt bijušo āra 
apgaismojumu. 

Pēteris Jacina vēlreiz atgādināja suņu 
īpašniekiem, ka ir spēkā Ministru kabine-

ta 2011.gada 21.jūnija 
noteikumi Nr.491 “Mā-
jas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”, 
kuros noteikts, ka līdz 
2017.gada 1.janvārim 
sešu mēnešu vecu-
mu sasniegušu suņu 
īpašniekiem jānodroši-
na, lai sunim tiktu im-
plantēta mikroshēma 
un tas tiktu reģistrēts 
Lauksaimniecības datu 
centra datubāzē.  Ad-
ministratīvo pārkāpu-
mu kodekss paredz 
sodu par suņa nereģis-
trēšanu, kā arī tiek 
pieņemti Krāslavas 

novada domes saistošie noteikumi par 
kārtības ievērošanu zaļajā zonā. Tātad – 
neapzinīgie suņu īpašnieki tiks sodīti. 

Valdis Maļkevičs paskaidroja, ka sen-
soro apgaismojumu kāpņu telpā ir iespēja 
uzstādīt saskaņā ar nama vienas kāpņu 
telpas iedzīvotāju lūgumu, ko jāiesniedz 
SIA “Krāslavas nami”.

Vēl viena spraiga diskusija izvērsās 
par automašīnu novietošanu pie nama 
Rēzeknes ielā 5.

Īstenībā, šī situācija ir aktuāla 
vairumam automašīnu īpašnieku, kuri 
dzīvo daudzdzīvokļu namos. 

Pašvaldības pārstāvji ieteica sākumā 
noskaidrot, cik daudz un kur ir konkrētā  
nama zemes īpašuma robežas.

Tad ir jāvienojas visiem dzīvokļu 
īpašniekiem par stāvvietas nepieciešamī-
bu un jāiesniedz parakstīts iesniegums 
novada domei. Īpašniekiem ir svarīgi ap-
zināties, ka viņi būs gan jautājuma lēmēji, 
gan daļēji finansētāji, jo, privatizējot dzī-
vokļus, īpašnieki privatizēja arī domājamo 
zemes daļu no ēkas kopīpašuma. Par to ir 
jābūt atbildīgiem. 

Savukārt Brīvības ielas 26. nama 
iedzīvotājs lūdza ierobežot satiksmi mā-
jas pagalmā, jo šobrīd pagalmu izmanto 
kā stāvlaukumu ikviens, kurš to vēlas.

Jānis Geiba un Pēteris Jacina izteia 
priekšlikumu uzstādīt pie iebraucamās 
daļas mājas pagalmā ceļazīmi, kas aiz-
liegtu kustību pagalmā nepiederošām per-
sonām.

Vēl iedzīvotājus interesēja, vai 
Krāslavā ir izmantota iespēja siltināt 
kādu no daudzdzīvokļu ēkām un – cik 
tas izmaksā iedzīvotājiem?

SIA “Krāslavas nami” pārstāvis at-
bildēja, ka pēc iedzīvotāju lūguma tika 
apsekoti nami Jaunā ielā 3 un Aronsona 
ielā 16, veikti aprēķini, bet, diemžēl, kad 
īpašniekiem bija jāvienojas par aizdevuma 
ņemšanu projekta īstenošanai, šis lēmums 

rezultātā netika pieņemts...
Jānis Geiba informēja, ka atbalstu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzī-
vokļu īpašniekiem sniedz valstij piederoša 
attīstības finanšu institūcija ALTUM. Ir 
iespējamas bezmaksas konsultācijas par 
programmas nosacījumiem, par ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mu tehniskās dokumentācijas sagatavoša-
nu un citiem jautājumiem.

Grants – ja energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu projekta realizēša-
nai vienlaikus tiek piesaistīts bankas aiz-
devums vai cits finansējums, vai ir panākta 
vienošanās par aizdevuma saņemšanu 
ALTUM.

ALTUM aizdevums ar atmaksas ter-
miņu līdz 20 gadiem energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu projekta rea-
lizēšanai.

Garantija – bankas vai alternatīvā ie-
guldījumu fonda izsniegtam aizdevumam 
līdz 80% apmērā no finansējuma pamat-
summas ar termiņu līdz 20 gadiem.

Dzīvokļu īpašnieki piesakās atbalstam 
ar pilnvarotās personas starpniecību, ie-

sniedzot atbalsta pieteikumu ALTUM. Vai-
rāk informācijas www.altum.lv

Vēl iedzīvotāji sprieda par situāciju, 
kāpēc zināmiem dzīvokļu īpašniekiem ir 
izveidojies krietns parāds par neapmaksā-
tajiem rēķiniem. 

Noslēgumā novada domes izpilddi-
rektors uz jautājumu par to, kad Krāslavā 
paredzēts atklāt baseinu? Atbildēja: 

“Līgums par baseina celtniecību  pie 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas ir noslēgts ar 
būvfirmu SIA „Jēkabpils PMK”, tā kopējā 
summa  ir 1 325 758 eiro. Paredzētā ba-
seina ēkas kopējā platība - 1196.18 m². 
Celtniecība sāksies jau šogad un beigsies 
nākošgad jūnijā.”

Paldies visiem tikšanās dalībniekiem!
Iveta LEIKUMA

Tikšanās bibliotēkā
To, ka Krāslavas centrālā 

bibliotēka aktīvi iesaistās pilsē-
tas sabiedriskajā dzīvē, zina 
visi pilsētnieki. Tur notiek ne-
skaitāmas grāmatu un radošo 
darbu izstādes, darbojas se- 
nioru skola.

Bibliotēkā tiek organizē-
tas daudzas tikšanās 
ar interesantiem cil-
vēkiem. Viena no tām 
notika 18. oktobrī, tā 
bija neparasta.

K r ā s l a v i e š u s 
apciemoja Boriss 
Fišmans, dzimis 
Baltkrievijā, bet 9 
gadu vecumā (tagad 
viņam ir 37) kopā ar 
vecākiem emigrējis 
uz ASV, kur šo gadu 
laikā guvis zināmus 

panākumus literatūras jomā. 
Latvijā viņš bija pirmo reizi. 

Mūsu valsts viņam iepatikās ar 
to, ka te ir mierīgi un cilvēki var 
veikt savu darbu pēc labākās 
sirdsapziņas. 

Bibliotēkas lasītāju zāle 
bija pārpildīta. Borisa Fišmana 

radošā vakara dalībnieki uzde-
va virkni jautājumu, aktīvi ie- 
saistoties sarunā. 

Viena no lasītājām, Žanna 
Drozdovska, tikšanās laikā uz-
rakstīja poētiskas rindas, kuras, 
skanot aplausiem, uzdāvināja 
Borisam Fišmanam.

Nobeigumā gribas pateikt 
paldies bibliotēkas kolektīvam 
par daudzveidīgu un interesan-
tu darbu. 

Viktorija CIMMERMANE
Alekseja GONČAROVA foto

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Valsts kancelejas sniegtais apkopojums 

liecina, ka attiecībā uz darbinieku skaitu valsts 
budžeta iestādēs CSP un Finanšu ministrijas 
(FM) dati atšķiras. Saskaņā ar Finanšu minis-
trijas datiem, valsts budžeta iestādēs – mi-
nistrijās, to padotības iestādēs, Valsts kan-
celejā, Pārresoru koordinācijas centrā un 
neatkarīgajās institūcijās – 2016. gada 2. ce-
turksnī strādāja 58 139 nodarbinātie, tostarp 
lielākā daļa – 56 166 jeb 97% – valsts tiešajā 
pārvaldē, bet 3% – neatkarīgajās institūcijās. 
No visiem valsts budžeta iestādēs nodarbinā-
tajiem ierēdņa statuss ir 11 760. Un kopumā 
ir 183 valsts budžeta iestādes. Sākot no Valsts 
prezidenta kancelejas, beidzot ar Nacionālo 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi.

CSP statistika liecina, ka valsts iestādēs 
darbinieku ir vairāk, nekā uzrāda FM, proti, 
60 000. Nepilnu divu tūkstošu lielā atšķirība 
varētu būt skaidrojama ar atšķirīgo aprēķinu 
metodiku. Finanšu ministrijas aplēsē vērā tiek 
ņemtas tikai reāli aizņemtās darba vietas, tur-
pretim CSP uzskaita arī vakances, un daudzās 
valsts iestādēs zemā atalgojuma dēļ tādu ir lē-
rums. Kaut vai Valsts policijā. 

Valsts ieņēmumu dienesta jaunā ģe-
nerāldirektora meklējumos valdības gūtā 
atziņa, ka lieliem priekšniekiem jābūt vēl lie-
lākām algām, nekādi nerisina ierindas darbi-
nieku mainību, un tai ir vistiešākā saistība ar 
valsts pārvaldes darba kvalitāti. To atzīst Saei-
mas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 
vadītājs Sergejs Dolgopolovs. Viņaprāt, pat 
nav lielas jēgas runāt par valsts pārvaldes iz-
mēriem, jo būtiskākais aspekts ir efektivitāte, 
kas esot zema. Iemesls tam esot darbinieku 
nepietiekamā kvalifikācija, arī kadru mainība. 
Un te likumsakarīgi nonākam pie algu jautā-
juma. Nevar noturēt valsts sektorā spējīgus 
cilvēkus ar argumentu, ka labas algas ir viņu 
lielajiem priekšniekiem. Piemēram, šobrīd va-
kanci starp daudziem citiem valsts kantoriem 
publiskojusi Valsts sociālā apdrošināšanas 
aģentūra. Nepieciešams valsts civildienesta 
ierēdnis – Klientu apkalpošanas daļas inspek-
tors Rīgas nodaļā. Lērums prasību – augstākā 
izglītība, iepriekšēja darba pieredze, prasme 
piemērot normatīvos aktus, zināšanas par 
administratīvo procesu, dažādas datorpras-
mes u.c. Savukārt apsolītā mēnešalga uz pa-
pīra 527 eiro. Atmetot nodokļus, cerēt, ka pie 
klientu apkalpošanas galdiņa piesēdīsies kāds 
izcils sociālā darba meistars, īsti nav pamata.

Valsts administrācijas skolas direktore 
Edīte Kalniņa stāsta, ka izplatītākās algu grupas 
valsts pārvaldē ir 8. un 9. (Tabulu skat. Minis-
tru kabineta noteikumi Nr.66).  Attiecīgi Finan-
šu ministrijas mājaslapā atrodams skaidro-
jums par atlīdzības politiku 2016. gadā, un šīm 
abām algu grupām maksimālās mēnešalgas ie-
robežotas no 529 līdz 1190 eiro. Astotajai ma-
zāk, devītajai nedaudz vairāk. Bet minimālais 
mēnešalgas ierobežojums pieļauj arī pavisam 
mazu atalgojumu – 384 eiro darbiniekam ar 
vispieticīgākajām prasmēm un neievērojamā-
ko amatu. Tātad, atmetot priekšniekus, jāse-
cina, ka lielākajai daļai valsts darbinieku algas 
nav pārmērīgas. Un arī apgalvojumus par uz-
pūsto valsts pārvaldi statistika neapstiprina.

E.Kalniņa atgādina, ka 2009. un 
2010. gadā valsts pārvalde tika apcirpta par 
26%. Un tagad salīdzinājumā ar citām Eiropas 
valstīm atrodamies aptuveni pa vidu.

Darbinieku skaita mehāniska samazināša-
na valsts pārvaldi nepārvērtīs par mūsdienīgu 
un efektīvu, tāpēc jāmeklē jēdzīgākas metodes. 
Valsts kanceleja apsolījusi līdz gada beigām iz-
strādāt rīcības plānu šā mērķa sasniegšanai.

Salīdzinājumam - Valsts pārvaldē strā-
dājošo skaits % pret iedzīvotāju skaitu valstī, 
(EUROSTAT dati): 

Ungārija 4,30%        Slovākija 4,00%
Malta 3,70%            Francija 3,65%
Kipra 3,41%             Vācija 3,37%
Beļģija 3,37%           Austrija 3,24%
Igaunija 3,23%        Zviedrija 3,19%
Bulgārija 3,12%       Čehija 2,99%
Latvija 2,99%           Portugāle 2,96%
Grieķija 2,89%         Nīderlande 2,86%
Spānija 2,85%          Polija 2,83%
Slovēnija 2,68%          Lietuva 2,81%
Horvātija 2,63%      Dānija 2,55%             
Rumānija 2,23%      Itālija 2,13%
Īrija 2,14%                Somija 1,93%
Apvienotā Karaliste 2,82%
Kaut arī statistika liecina, ka Latvijas 

ierēdniecības izmēri Eiropas Savienības kon-
tekstā atrodas aptuveni pa vidu,  jautājums 
ir -  cik tā ir efektīva? Šādus datus diemžēl 
statistika nesniedz... 

Rakstā izmantoti  interneta resursi.
Iveta LEIKUMA

Vai Latvijā ir pārāk 
daudz ierēdņu? 

Jautājumi, kas satrauc Krāslavas Mūzikas skolas mikrorajona iedzīvotājus
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Vai tiešām - kā lemsiet, tā būs? 
Ozoliņu bibliotēka Dagdas novadā ir ak-

tuāls jautājums gandrīz katru gadu, jo katru 
gadu tiek pagarināts līgums ar SIA “Brīvība” 
par telpu nomu, tāpēc ik reizi pie nomas līgu-
ma pagarināšanas aktualizējas jautājums par 
bibliotēkas darbības lietderību un efektivitāti. 
Nevienam nav noslēpums, ka bibliotēka atro-
das tikai dažu km attālumā no Dagdas, kas 
spēj nodrošināt bibliotēkas pieejamību. 

Septembrī Dagdas novada dome saņē-
ma ziņu no SIA “Brīvība” par to, ka tā at-
sakās kurināt telpas, jo ēku plānots pārdot. 

Domes deputātiem komitejas sēdē bija 
skaidrs, ka bibliotēka bez apkures nespēj pa-
stāvēt, taču, ja tiks atņemtas telpas, tas nozī-
mē, ka nākotnē būs jārisina ne tikai apkures 
jautājums, bet arī jaunu telpu meklēšana. 

Lielākajai daļai domes deputātu bija 
skaidrs bibliotēkas liktenis - slēgšana, un 
iespējami ātrāka dokumentācijas sagata-
vošana šim procesam. Visiem bija skaidrs 
- tikai ne priekšsēdētājai. Viņa centās de-
putātiem minēt faktus par bibliotēkas darbī-
bas specifiku, ka bibliotēka atrodas ļoti labā 
ģeogrāfiskā stāvoklī, to apmeklē ne tikai 
Ozoliņu iedzīvotāji, bet arī kaimiņpagastu 
iedzīvotāji. Tāpat centās pierunāt deputātus 
pirms tik ļoti nopietna lēmuma pieņemša-
nas tikties ar Ozoliņu iedzīvotājiem. 

Mēdz teikt, ka cilvēka ķermenis pasa-
ka vairāk nekā vārdi. Jau pirms tikšanās ar 
iedzīvotājiem, skatoties komitejas sēdes 
video, priekšsēdētājas uzvedība, žesti, mī-
mika, acu skatieni vairāk liecināja nevis par 
vēlmi risināt problēmu, bet gan par vēlmi 
aizstāvēt kāda intereses. Būtu jauki, ja rūpes 
tiešām būtu par bibliotēkas apmeklētājiem, 
taču sapulces laikā ar Ozoliņu iedzīvotājiem, 
(17. oktobrī) radās aizdomas, ka priekšsēdē-
tājai un viņas vīram, deputātam A. Viškuram, 
bez rūpēm par lasītājiem pastiprināti rūp ci-
tas intereses.  

Sapulces laikā, kamēr izpilddirektors 
I.Pauliņš iedzīvotājiem stāstīja par bibliotē-
kas uzturēšanas izmaksām, kas 2015. gadā 
kopā sastādīja 11 588.59 eiro, no kuriem 3 
477.76 bija maksa par telpu nomu un tikai 
nepilns 1 000 eiro grāmatu, žurnālu un bib-
liotēkas fondu papildināšanai (pārējie 6 000 
eiro - algai un citām izmaksām), klātesošie 
iedzīvotāji piedāvāja savu dzīvojamo platī-
bu bibliotēkas ierīkošanai.  

 Uz šo vairākkārtēju iedzīvotāju piedāvāju-
mu ne priekšsēdētāja, ne deputāts A. Viškurs, 
ne arī citi klātesošie deputāti neatsaucās.

Vai tad priekšsēdētājas mērķis, tiekoties 
ar iedzīvotājiem, nebija - saglabāt bibliotē-
ku? Iedzīvotāji izteica priekšlikumu, kas pat 
netika uzklausīts, kur nu vēl apspriests.  

Laikā, kad iedzīvotāji sprieda par iespē-
jām pārcelt visu grāmatu fondu uz apsildā-
mām telpām, deputāts A. Viškurs centās 
iedzīvotājiem ieskaidrot, ka bibliotēkas sa-
glabāšana ir tikai un vienīgi iedzīvotāju ro-
kās. “Vārdu sakot, jautājums tagad ir tāds. 
Viss atkarīgs, ko teiks iedzīvotāji! Šī ēka ta-
gad izlikta pārdošanā. Ir pircējs, bet ārzem-
nieki pagaidām “velk gumiju”. Viņiem savu 
atbildi vajadzēja sniegt pagājušajā piekt-
dienā, bet atbilde vēl nav dota. Šodien jau 
ir pirmdiena, bet līdz sēdei mēs varam vēl 
gaidīt. Ja ēka tiks nopirkta, tā tiks kurināta, 
šeit viss notiks. Viss būs pa vecam. Domā-
ju, ka netiks pat ņemta samaksa par īri. Bet, 

ja tā tiks ņemta - tā būs ļoti simboliska.”
Kādā veidā deputātam A. Viškuram ir 

zināmas tik sīkas nianses par jauno ēkas 
saimnieku, ja pat publiski iedzīvotājiem tiek 
solīts, ka īre būs tikai simboliska? Vai jaunais 
saimnieks būs pats A. Viškurs? Domāju, ka 
tikai tādā gadījumā var iedzīvotājiem teikt, ka 
īre būs simboliska, viss notiks pa vecam... 
Iespējams, 2015. gadā īres maksa arī kā-
dam šķita simboliska - tikai 3 477,76 eiro.

Vairākas reizes deputāts bravūrīgi iz-
teicās “Kā lemsiet - tā arī būs!”. Tādu frāzi 
dzirdot, atmiņā atausa Dagdas novada ie-
dzīvotāju tikšanās ar novada vadību atkri-
tumu jautājumā - tur gan nebija “kā lemsiet 
- tā būs!”. Pati tikšanās jau notika pēc svarī-
gā lēmuma pieņemšanas, kur nu vēl - iedzī-
votāju viedokļu paušana vai ņemšana vērā.  
Ja jau iedzīvotāji varētu tik vienkārši ietek-
mēt dzīvi novadā, tad jau, slēdzot ikvienu 
skolu, reorganizējot iestādes, iedzīvotāji va-
rētu pieprasīt savu - “kā izlēmām - tā būs!”

Uz tikšanos ieradās 8 iedzīvotāji, kuri pau-
da neapmierinātību par to, ka bibliotēku varētu 
slēgt. Taču tajā pašā laikā piekrita tam, ka nav 
prātīgi glabāt grāmatas neapkurinātās telpās. 

Tā kā drīzumā paredzētajā domes sēdē 
ir iekļauts jautājums par Dagdas pagasta 
bibliotēkas turpmāko darbību, tikšanās no-
slēgumā tika nolemts pagaidīt līdz sēdei. Ie-
spējams, uz to brīdi būs zināms, vai ēka tiks 
pārdota. Gadījumā, ja būs zināms jaunais 
ēkas īpašnieks, ar viņu tiks veiktas pārrunas 
par iespējamo telpu nomu bibliotēkas darbī-
bas nodrošināšanai, kaut gan sapulces laikā 
likās, ka deputāts A. Viškurs jau visu sarunā-
jis bez novada domes starpniecības. 

Raugoties atnākušajos iedzīvotājos, 
vairākas reizes pieķēru sevi pie domas, ka 
labprāt pajautātu, kāda ir pēdējā grāmata, 
kas izlasīta, un, kad pēdējo reizi būts Dag-
dā, apmeklējot kādu veikalu, aptieku, dokto-
rātu. Vai tiešām, ja bibliotēka Ozoliņos tiktu 
slēgta, grāmatas nebūtu iespējams paņemt 
lasīšanai Dagdas bibliotēkā? 

Sapulces laikā izpilddirektors I.Pauliņš 
pieminēja arī likuma prasības par bibliotē-
kām. Ozoliņu iedzīvotāju kopskaits paredz, 
ka bibliotēka šeit varētu darboties. Uz šo-
dienu šī bibliotēka nav akreditēta, taču par 
šiem jautājumiem sēdes laikā netika runāts. 

Uz tikšanos ar Dagdas pagasta iedzīvo-
tājiem bija ieradušies 8 iedzīvotāji, novada 
domes izpilddirektors Ivars Pauliņš, domes 
priekšsēdētāja Sandra Viškure un domes 
deputāti Anatols Viškurs, Raimonds Nipers, 
Aivars Arnicāns un Vladislavs Višņevskis.

Pavisam cita aina bija vērojama Dag-
das novada domes sēdē, kas norisinājās 
šī gada 20. oktobrī. Izskatot šo jautājumu, 
tika noprasts, ka iedzīvotāju “ kā lemsiet - tā 
būs!” nebija nekādas nozīmes bibliotēkas 
saglabāšanā. Izpilddirektors kā iemeslu bib-
liotēkas turpmākajai darbībai minēja likuma 
normās noteikto, ka apdzīvotājā vietā, kurā 
dzīvo līdz 2 000 iedzīvotāju pašvaldībai ir 
atļauts un būtu vēlams nodrošināt bibliotēku 
vai grāmatu apmaiņas punktu. Dagdas pa-
gastā dzīvo 700 iedzīvotāju, līdz ar to šis kri-
tērijs atbilst, lai pašvaldība censtos bibliotēku 
saglabāt. Kāpēc tad bija nepieciešams sa-
saukt iedzīvotāju sapulci? Kuram no domes 
vadības bija nepieciešams šis lētais teātris? 
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Ozoliņu bibliotēkas turpmākais liktenis

Īpašs brauciens
Brauciens uz klosteri.... Kāpēc cilvē-

ki brauc uz vietu, kur piecas - sešas stun-
das notiek dievkalpojumi, kur dzīves ie-
kārta ir tik neparasta? Kādēļ ir jāapmeklē 
dažādi klosteri, ja mūku un askētu stāsti, 
šķiet, ir tik līdzīgi, bet freskas, ikonas, 
apgleznojumi un arhitektūras ansambļi 
no pirmā acu skatiena izskatās gandrīz 
vienādi?  

Šis brauciens uz Pjuhticas kloste-
ri bija neparasts ar to, ka tajā piedalījās 
lielākoties tie cilvēki, kuriem tāda vei-
da svētceļojums bija pirmo reizi dzīvē. 
Viss notika diezgan spontāni. Uz “Vara-
vīksnes” vidusskolu atnāca kāda skolēna 
mamma un piedāvāja savu ideju... 

Violeta Knikste ir no tiem vecākiem, 
kurus nekādi nevarētu nosaukt par vien-

aldzīgiem. Skolā viņa ir visai bieži, 
kaut gan viņas dēls nav no tiem, ku-
ram vajadzīga pastāvīga kontrole no 
māmiņas puses. Bet varbūt tāpēc arī 
nav vajadzīga, ka dēls zina: mamma 
ne tikai vēlas uzzināt vairāk par sko-
las dzīvi, bet arī pati aktīvi tajā pieda-
lās. Palīdz organizēt klases pasāku-
mus, piedāvā skolas administrācijai, 
skolotājiem savu palīdzību. 

Kārtējais priekšlikums bija šāds: 
aizbraukt uz Pjuhticas pareizticīgo 
klosteri. Piedāvāt šo braucienu sko-
lotājiem, vecākiem, skolēniem... Sa-

karā ar to, ka par klosteri mums bija visai 
miglains priekšstats (internets un dažā-
das cilvēku atsauksmes), bet aizbraukt 
uz turieni gribējās vēl līdz dziļa rudens 
sākumam, nolēmām orientēties uz to, 
kādu transportu varēsim nomāt. Uzzinā-
jām, ka tajās dienās, kad varētu organi-
zēt šo braucienu, bija pieejams autobuss, 
kurā ir 21 vieta.  

Saņēmuši Krāslavas Ņevas Alek-
sandra baznīcas pārziņa priestera Rostis-
lava Terehova svētību un atbalstu, sākām 
gatavoties braucienam: veidojām grupu, 
sazvanījāmies ar klosteri, precizējot izmi-
tināšanas un ēdināšanas detaļas, uztrau-
cāmies par to, ka gribētāju aizbraukt bija 
vairāk, nekā mēs varējām atļauties, par 
to, ka kāds saslima vai vienkārši nevarēja 
aizbraukt pēdējā brīdī...  

No rīta, kad tēvs Rostislavs piegā-
ja pie autobusa, lai svētītu un dotu līdzi 
diskus ar filmām, mēs sajutām, ka tā nav 
vienkārša ekskursija. Bet, kad Krāslavas 

pareizticīgo baznīcas kora dalībnieki sāka 
lasīt akafistu, jau skaidri apzinājāmies, ka 
mūs gaida kaut kas tāds, ko savā dzīvē 
pirms tam vēl nebijām piedzīvojuši. Var 
ilgi stāstīt par klostera brīnumaino avotu, 
kurā mums gribējās iegremdēties, neska-
toties uz to, ka laika apstākļi nebija tam 
atbilstoši, par zvanu skaņām, par liturģiju, 
par klosteru ēdieniem, par ikonām, par 
savu jauno pieredzi, par citādu pasaules 
izjūtu, par vietu, kurā valda harmonija.  

Var pastāstīt... Taču labāk vienu reizi 
ieraudzīt visu savām acīm, nekā simtreiz 
dzirdēt par to. Bet mēs, tie, kuri bija šajā 
braucienā, gribam vienkārši pateikties vi-
siem tiem cilvēkiem, pateicoties kuriem 
šis brauciens notika, un, protams, arī 
Dievam. Dievam, kurš deva mums iespē-
ju izjust Pjuhticas dievnama brīnumaino 
spēku.

Žanna DROZDOVSKA   

No lasītāju vēstulēm

Tikšanās ar Annu Peipiņu 

Pirms pieciem gadiem pie lasītājiem 
nonāca pirmais žurnāla “Annas psiholo-
ģija” numurs. Lasītāju iemīļotā žurnāla 
redaktore ir mūsu novadniece Anna Peipi-
ņa. “Grāmatu svētku” organizatori ik gadu 
svētku programmā iekļauj diskusijas un 
tikšanās ar dažādiem Latvijā ievērojamiem 
cilvēkiem. Šogad programmā bija arī An-
nas vārds. Viņa uzstājās divreiz. Rīta pusē 
tikās ar vidusskolēniem, bet pēcpusdienā 
– ar pārējiem svētku dalībniekiem. Tā bija 
saruna par pašu Annu, žurnālu un mūžam 
aktuāliem psiholoģijas jautājumiem…

Anna Peipiņa
Anna Peipiņa ir dzimusi Skaistas pa-

gastā, mācījusies Dagdā. Anna ir studējusi 
žurnālistiku. Visu savu mūžu saistījusi ar 
šo nozari, pirmos divus gadus nostrādāja 
radio, pēc tam turpināja darba gaitas žur-
nālu jomā, daudzus gadus žurnālā “San-
ta”, bet pēdējos 5 gadus strādā par žurnāla 
“Annas psiholoģija” redaktori. 

“Annas psiholoģija”
2011. gadā, kad valstī jau valdīja krīze 

un presei bija grūts laiks, radās ideja rakstīt 
par kaut ko pilnīgi citu. Cilvēki bija zaudē-
juši paņemtos kredītus, sapratuši, ka ma-
teriālajā pasaulē viss brūk un jūk, un sāka 
pievērsties citām vērtībām. Sākumā, pir-
mie trīs numuri, tas bija kā eksperiments. 
Bet izrādījās, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs. 
Anna atceras: “Pirmais numurs aizgāja 
rūkdams, bet tas droši vien bija tāpēc, ka 
uz vāka bija Vaira Vīķe Frei-
berga, kura bija piekritusi arī 
lielajai intervijai, kurā diez-
gan atklāti stāstīja par sevi.”

“Annas psiholoģijas” 
redakcijā pastāvīgi strādā 
divi cilvēki. Tiek piesaistīti 
žurnālisti no “Santas” izdev-
niecības, kā zināms, “Annas 
psiholoģija” ir viens no šīs 
izdevniecības izdevumiem. 
Līdz ar to ir žurnālisti, kuri 
strādā vairākos izdevumos. 

Žurnālam ir svarīgi, kas 
attēlots uz vāka. Arī Anna 
Peipiņa uzsver, jo atpazīs-
tamāks personāžs, jo labāk 
pērk. “Ja uzliek uz vāka Pē-
teri Kļavu, uzreiz cilvēki vairāk pērk. Pēdē-
jais numurs ar Juri Rubeni uz vāka vispār 
ir “aizgājis kosmosā”. Bet, protams, žurnā-
lam ir jādomā, kā strādāt, kad uz vāka nav 
šādu cilvēku.” Klātesošie jautāja, kāpēc 
visi žurnāli parasti raksta par vieniem un 
tiem pašiem cilvēkiem, kāpēc netiek inter-
vēti mazāk pazīstami cilvēki? Anna atzina, 
ka svarīgi ir intervēt cilvēkus, kuriem ir ko 
teikt sabiedrībai par veselību, dzīvesveidu 
utt. Viņa piekrīt, ka arī kādā tālā Latvijas 
mazpilsētā ir viedi cilvēki, kuriem ir, ko teikt 
arī citiem, taču žurnālam ir jādomā par to, 

kā tam nonākt pie lasītājiem. Pazīstamas 
personas uz žurnāla pirmā vāka ļauj to 
veiksmīgāk pārdot. Žurnāliste Anna Peipi-
ņa par goda lietu uzskata intervijas ar cil-
vēkiem ārpus valsts.

Redakcijas darbiniekiem ir svarīgi just, 
kas sabiedrībai ir aktuāls. Par tām tēmām 
tad arī tiek rakstīts – par mīlestību, savstar-
pējām attiecībām, vientulību u.c.

Psiholoģija
Kāpēc ir vērts rakstīt par psiholoģi-

ju?
Noteikti katrs mazāk vai vairāk ir do-

mājis par to, kas ir psiholoģija, kāpēc tā ir 
vajadzīga… Anna saka: “Īstenībā, cilvēki 
bez psiholoģijas nekad nav dzīvojuši. Tikai 
to, ko tagad sauc par psiholoģiju un psihote-
rapeitiem, reiz sauca par burvjiem, zintnie-
kiem, zīlniekiem. Viņi ar šo funkciju lieliski 
tika galā, bet vislielākajā mērā to veica baz-
nīca, reliģija. Savulaik cilvēki jautājumus, ko 
uzdeva sev, jautāja mācītājam vai meklēja 
atbildes svētajos rakstos. Otra lieta, kāpēc 
psiholoģija šobrīd ir aktuāla, – dzīve kļūst 
aizvien informācijas un stresa pārpilnāka. 
Cilvēkiem apkārt ir ļoti daudz informācijas, 
kas ir jāatceras, kas rada stresu. Tāpēc 
patīk mums tas vai nē, bet mums aizvien 
biežāk būs jādomā, kā jūtu pasauli noturēt 
normālā stāvoklī, lai varētu izdzīvot, nesajū-
kot prātā, un lai nezaudētu sevi.”

Ko nozīmē mīlēt sevi? 
Anna: “Atbildēšu ne kā psihologs. Man 

liekas, ka tas ir zelta vidusceļš. Viens ir - da-
rīt labu sev tik daudz, lai tu nejustos slikti. 
Otrs – darīt labu tiem, kas ir apkārt, lai viņi 
nejustos slikti. Protams, var dzīvot tikai sev. 
Ja cilvēks dzīvo viens, tad droši vien tā var. 
Taču arī viņiem ir kolēģi…. Bet ja cilvēkam 
ir vecāki, bērni, dzīvesbiedri… man ir grūti 
iedomāties, kā var justies labi, domājot tikai 
par sevi. No otras puses, ir pilnīgi skaidrs, 
ka tad, kad tu nerūpējies par sevi, tev nav 
spēka rūpēties par citiem. Bet zelta vidus-
ceļu atrast ir grūti…” Anna minēja vēl kādu 
atziņu, atbildot uz šo jautājumu: “Mīlēt sevi 

nozīmē neatdot sevi par daudz.”
Tikšanās noritēja sirsnīgi. Klātesošie 

labprāt klausījās Annas vieglajā runas 
plūsmā. Uz “Annas psiholoģijas” redak-
tores aicinājumu – uzdot jautājumus – at-
saucās neliels klausītāju skaits. Laikam 
psiholoģijas jautājumus un neskaidrās 
lietas cilvēkiem negribas apspriest tik lielā 
kompānijā… A. Peipiņa seko aktualitātēm 
sabiedrībā, lai lasītāji spētu rast atbildes  
uz sev svarīgiem jautājumiem “Annas psi-
holoģijas” žurnālā. 

Inga PUDNIKA
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III “Krāslavas palete 2016” - 
turpinājums

Mazajā, klusajā pilsētā pie skaistās Dauga-
vas lokiem dzīvo un strādā vairāk nekā trīs des-
miti gleznotāju! 

Ikvienai savdabīgai mākslas parādībai ir sava 
priekšvēsture. Īstu tēlotājmākslas atmodu Krāsla-
va piedzīvoja pēdējās desmitgades laikā, kad pie 
mums atbrauca divi radošie cilvēki - Andrejs un 
Ņina Gorgoci. Bez šaubām, tradicionālā ekspozī-
cija “Krāslavas rudens” ieies vietējā vēsturē ar re-
kordlielu dalībnieku skaitu - 27! 

Rudens vernisāžas vecākajam māksliniekam 
Romualdam Kasinskim ir jau 85 gadi, bet debitantu 
vidū – Arnolda Podgaiska, Latvijas Mākslas akadē-
mijas studenta, darbi. 

Kā vienmēr - tikšanās un radošās saskarsmes 
vieta – Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs. Arī 

šoreiz bija daudz krizantēmu un rožu, pateicības un apbrī-
nas sirsnīgu vārdu. Atbilstošu atmosfēru radīja akordeona 
melodijas – Krāslavas Mūzikas skolas dāvana. 

Māksla necieš paviršību, tādēļ ir grūti vērtēt radošā 
eksāmena “Krāslavas rudens” nozīmi. Viedokļu apmaiņa, 
jaunu ieceru radīšana un apspriešana... Un pats svarīgā-
kais – mūsu mākslinieku saime arvien pieaug! 

Aleksejs GONČAROVS 

Mācības tūrisma jomā iesaistītajiem

Praktiskās psiholoģijas  ek-
sperte Iveta Aunīte  sniedza pado-
mus veiksmīgā  konfliktsituāciju ris-
ināšanā, profesionālās izdegšanas 
profilaksē.  Nodarbības notika 
Līvānos.

Preiļos  dalībniekiem bija iespē-
ja noklausīties  žurnālista  un mod-
eratora Haralda Burkovska  lekci-
ju  “Dažādas paaudzes uz digitālā 
laikmeta sliekšņa” un digitālā satura 
projektu vadītāja Jāņa Bautras lek-
ciju “Digitālais saturs komunikācijā”.  
Lektori dalījās ar savām zināšanām 
un pieredzi, kā pareizi strādāt ar 
tūrisma interneta vietnēm, sociāla-
jiem tīkliem, informāciju mobilajām 
ierīcēm. Uzņēmējiem bija iespēja 
uzdot jautājumus, diskutēt. 

Jānis Bautra uzsvēra,  ka katram tū-
risma objektam mūsdienās nepieciešama 
sava individuālā lietotāja vietne internetā 
un sava vietne sociālajos tīklos.  Interne-
ta vietne ir pēc iespējas jāvienkāršo, tajā  
jābūt attēlam, īsai, skaidrai informācijai 
un  sadaļām,  kur lietotājs var ātri atrast 
nepieciešamo kontaktinformāciju un ce-
nas. Sociālo tīklu vietnē  jāpublicē aktuālo 
informāciju. Tas ir veids,  kā panākt jaunus 
skatījumus, apmeklējumus, interesi  un 
protams,  jāveic arī dažādus reālās dzī-
ves pasākumus,  kas piesaista tūristu uz-
manību.  Papildus ir jāsadarbojas ar visām 
iestādēm, kurās ir iespējams par sevi izvie- 
tot informāciju.  Ir jāapzin sava mērķaudi-
torija un jāsaprot, kur izvietot informāciju, 
lai tā sasniegtu potenciālo klientu. Mūs-
dienās ir tendence pāriet uz mobilajām 
ierīcēm. Reklāma sociālajos  tīklos šobrīd 
strādā visefektīvāk. 

Uz jautājumu: “Kā izskatās kopējais 
Latgales tēls interneta vietnē?” eksperts 
atbildēja: “Problēma ir tā, ka informāci-
ja par Latgali ir ļoti sadrumstalota. Ierak-
stot  i-neta meklētājā “Latgale” parādās 
vairākas vietnes. Par Latgali interese ir 
ļoti liela. Ir jāsaprot un jāveido vienota in-
formācija, jāmeklē unikalitāte, jāsaprot, 
kas ir vērtīgākais, ko varam piedāvāt tūris-
tiem Latgalē.”

Patīkami bija starp jau pazīstamiem 
tūrisma uzņēmējiem mācībās sastapt arī 
tādus, kuri šogad tūrisma jomā darbojās  
pirmo sezonu. 

Atpūtas sētas “Lībieši” saimniece 
Liene Fussa pastāstīja, ka pagājušajā 
vasarā Skaistas pagasta Lielajos Luņos 
jau strādājuši ar pilnu atdevi. 

Uz jautājumu par Latgalei neierasto 
sētas nosaukumu, Liene saka: “Tas ir vēs-
turisks stāsts. Šī lauku sēta ir mantojums 
no manas mātes. Mani senči, kas nākuši 
no Sarkandaugavas puses, savulaik 
nopirkuši Latgalē zemi un atnākot dzīvot 
šeit, savu piederību lībiešiem saglabāja 

māju nosaukumā.” 
Liene stāsta, ka viņu jaunajā atpūtas 

sētā var baudīt lauku klusumu, putnu dzies-
mas, makšķerēšanu, izbraucienus ar laivu 
un pirts priekus. Ir iespēja iegādāties ap-
kārtējo saimniecību produkciju - olas, 
pienu, dārzeņus. Bērniem ir iespēja ap-
skatīt trušus un vistas. “Atbrauc ģimene  
ar bērniem, bērni nedēļu nodzīvo bez in-
terneta, bez televizora un prom neskrien,” 
Liene saka. 

Šogad tūrisma sezona ir beigusies, 
mājiņas ieziemotas, tāpēc sarunājām “Lī-
biešos” tikties pavasarī.

Bet mācības tūrisma uzņēmējiem 
turpinās. Oktobrī vēl paredzēta tikšanās 
Kārsavā, Malnavas muižā, ar muzeoloģi 
Inetu Zelču Sīmansoni.  Tiks skaidrots, kas 
ir muzejs mūsdienu izpratnē un mēģināts 
radīt vietas stāstu. 

Novembra sākumā Dagdā varēs pie-
dalīties praktiskās nodarbībās, saņemt pa-
domus fotogrāfēšanā un mēģināt izveidot 
ideālu attēlu fotogrāfa un tūrisma speciālis-
ta Aleksandra Tolopilo vadībā. 

Novembra vidū paredzēts 1 vai 2 die-
nu pieredzes apmaiņas brauciens pa mūsu 
pašu tūrisma uzņēmumiem un objektiem.

Novembra beigās datorspeciālists An-
drejs Mieriņš Balvu muižā vadīs  praktis-
ko darbu  ar jaunākajām programmām un 
mācīs mūsdienīgu prezentāciju veidošanu, 
maketa veidošanas pamatus.

2. decembrī Ludzas Tautas nama 
zālē notiks Latgales tūrisma konference 
“Veiksmes atslēga – mūsu pašu rokās”. 
Konferenci vadīs A.Mackevičs. Konfe- 
rences laikā tiks apbalvoti Latgales labākie 
tūrisma jomā 2016. gadā.

LRTA “Ezerzeme” valdes 
priekšsēdētāja Līga Kondrāte mudina ap-
gūt jaunas zināšanas, smelties spēku un 
novatoriskas idejas,  lai veiksmīgi turpinātu 
darbu tūrisma jomā Latgalē: ”Ko paši spē-
sim, ko veiksim - tik stipri būsim!”

Iveta LEIKUMA

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” oktobrī un novembrī dažādās 
vietās Latgalē rīko ikgadējo mācību ciklu tūrisma jomā iesaistītajiem.

Septītais rudens plenērs - radošā fotogrāfija
Iegūt jaunas teorētiskas un praktis-
kas zināšanas par fotogrāfiju, par ie-
spējām veidot neparastus, kreatīvus 
attēlus, bija iespēja ikvienam, kurš 
piedalījās Krāslavas fotokluba “Zibs-
nis” rīkotajā septītajā rudens plenērā 
“Radošā fotogrāfija”.

Lektors Mg.art. Aivars Bulis stāstīja un 
demonstrēja piemērus par gaismu un ēnu 
spēlēm radošajās fotogrāfijās. Uzzinājām, 
kas ir radošums fotogrāfijā. Kas atšķir ra-
došo fotogrāfiju no ikdienas, reklāmas, 
reportāžas un dokumentālās fotogrāfijas. 
Izrādās, tajos pašos apstākļos, ar tiem pa-
šiem objektiem var veidot radošas fotogrāfi-
jas. To var izdarīt, izmantojot siluetus, līdzīgi 
kā ēnu teātrī. Var paildzināt slēdža ātrumu, 
izmantot perspektīvas, fotografēt caur siklu, 
kas norasojis, vai apstrādāts ar vazelīnu un 
vēl dažādi varianti.

Pēc teorētiskās daļas un daudzu ra-
došo fotogrāfiju apskates, plenēra dalīb-
niekiem bija iespēja pašiem praktizēties ra-
došās fotogrāfijas veidošanā, “spēlēties” ar 
modeļiem un gaismām, projecēt grafiskos 
zīmējumus, par ekrānu izmantojot modeli.

Fotogrāfs, fotogrāfijas pasniedzējs, Latvi-
jas amatniecības kameras fotogrāfa amata 
meistars un Austrumlatvijas fotoskolas dibi-
nātājs Leonīds Važnais savā lekcijā skāra 
fotoglezniecības tēmu, iepazīstināja plenēra 
dalībniekus ar dažādiem stilu veidiem.

Fotomākslinieks Anatols Kauškalis va-
dīja radošās fotogrāfijas praktikumu, kurā 
bija iespēja darboties grupās un mēģināt 
teorētiskās zināšanas pielietot praksē. 
Plenēra turpinājumā 
dalībnieki apsprieda 
paveikto, atzīmēja veik-
smīgākos kolēģu dar-
bus, analizēja kļūdas. 

Dalībnieki darbojās 
tik aizrautīgi, ka pirmās 
dienas noslēdzošā lek-
cija par Make up nozīmi 
tēla radīšanā noritēja jau 
vēlā vakarā. Tomēr ne-
viens nesteidzās prom 
un visi sagaidīja mode-
les pārvērtības Nellijas 
Muižnieces talantīgajās 
rokās. Rezultāts bija pār-
steidzošs.

Otrajā ple-
nēra dienā dalīb-
nieki devās agrā 
rīta izbraucienā 
uz Aglonu, ap-
meklējot Karaļa 
kalnu un Aglonas 
baziliku. 

Rīts bija īsti 
rudenīgs – apmā-
cies, pelēks, mitrs 
un vēss. Dažiem 
pat aparatūra at-
teicās darboties. 
Tomēr draudzīgā 
kompānijā viss 
iecerētais tika 

p a v e i k t s 
un plenērs 
noslēdzās 
f o t o k l u b a 
“ Z i b s n i s ” 
studijā.

B r ī v -
dienas tika 
pavadī tas 
ļoti saturīgi 
– pilnvei-
dojot savas 
zināšanas 
radošā un 
draudzīgā 
atmosfērā. Kā teiktu pazīstams pavārs – 
kas var būt labāks par to?

Paldies fotokluba “Zibsnis” radošajam 
kolektīvam!

Iveta LEIKUMA,
Ingas PUDNIKAS  foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
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 Mana dziesma
12.45 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Latvijas Kods. Detektīvs 
Mārtiņš
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums

22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras 
slepkavības
1.10 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Bezceļu tūrisms
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Skrundas pieturzīmes
9.10 Momentuzņēmums
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
12.00 Sajūti Latgali!
12.35, 5.00 Putnu balle.
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta

15.35, 1.25 Eiropa fokusā
16.05, 21.25 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Gēnu mantojums. Tavs 
iekšējais pērtiķis.
22.15 Latviešu jaunie režisori. 
23.15 Brīvība ratiņkrēslā
0.10 20 dabas šedevri
0.40 100 g kultūras. Personība
5.30 Bezceļu tūrisms

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 

Mīla kā romāns
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.40 Ziemas saule
20.40, 2.25 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Surogāti
0.00 Kāršu nams
1.15 Košākai dzīvei

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.15 Multfilmas
9.00 Burvju akmens
11.10 Bekstroms
14.15 Ķepu patruļa
14.40, 1.30 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
15.45 UgunsGrēks
16.55 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
17.55 Meittenes

19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20, 3.20 UgunsGrēks
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.40 Izdzīvojušie
23.35 Apokalipses vēstneši
0.35 Simpsoni

TV3+
5.00, 15.30, 23.55 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.40 Bethovens
10.45 Barboskini
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV shop
13.25, 20.00 Sporta skolotājs
14.25 Comedy Women
18.50 Radi
12.10 Interni
21.00 Revizorro
22.10 Mf. Izdzīvojušo nav

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
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.55 Satikšanās vieta
16.25 Piektdienis
18.05 Runājam un rādām
19.50 Iekšējā izmeklēšana
21.40 Mēris
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Lielie vecāki
0.55 Kruķis
4.55 Vasarnīcas lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 2.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Prakse
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 

25. oktobrī Ir iemesls!

Sadako Sasaki piemiņas diena 
1945. gada 6. augustā virs 

Hirosimas izauga atomsēne. 
Pirmā cilvēces vēsturē. Upuru 
skaits bija šausminošs, dažas 
nedēļas pēc bombardēšanas 
pilsētnieki sāka mirt kādas mīk-
lainas slimības dēļ, tā izplatījās 
ātri un neapturami. Neredzams 
slepkava it kā izsūca visus spē-
kus no cilvēkiem, nogalinot vie-
nus un pārslēdzoties uz citiem. 
Slimība nesaudzēja nevienu - ne 
sievietes, ne sirmgalvjus, ne bēr-
nus. Pēc dažiem mēnešiem mīk-
lainās nāves pēkšņi beidzās... 
Hirosimas iedzīvotāji atdzīvojās, 
viņi cerēja, ka šīs šausmas vairs 
nekad neatkārtosies. Sākās mie-
rīga dzīve, visiem ļoti gribējās 
cerēt tikai uz gaišu nākotni. Bet... 
50. gadu sākumā slimība atgrie-
zās... Šoreiz biežāk mira bērni... 
Briesmīgais vārds “leikēmija” bija 
kā spriedums, ko nav iespējams 
pārsūdzēt... 

Sadako bija tikai divi gadi, 
kad uz Hirosimu tika nomesta 
bumba ar izsmiekla pilnu nosau-
kumu “Mazulis”. Sasaki ģimenes 
māja atradās divu kilometru at-
tālumā no epicentra, postījumi 
nebija lieli, bet sprādziena vilnis 
izraisīja daudz bēdu arī šajā teri-
torijā. Šī viļņa iedarbības dēļ Sa-
dako izmeta ārā pa mājas logu. 
Māte šausmās izskrēja no mājas, 
vairs necerot atrast savu meite-
ni dzīvu. Taču viss beidzās labi. 
Sadako ļoti nobijās, bet nekādas 
traumas neguva. Māte vairākus 
mēnešus baidījās, ka viņas mei-
tiņa arī neizvairīsies no mīklainās 
slimības (nosaukums “staru sli-
mība” parādījās vēlāk), bet mei-
tene auga kustīga, dzīvespriecī-
ga, veselīga... Viss bija labi. 

Sadako Sasaki uzsāka sko-
las gaitas 1950. gadā. Mācījās 
meitene ļoti labi, bija jautra un ļoti 
aktīva. Viņas iemīļotākā nodar-
bošanās bija sports. Sadako ne-
palaida garām nevienas sacen-
sības vai sporta konkursu skolā. 
Sasniedza teicamus rezultātus, 
kļuva populāra savā skolā. Dīvai-
nas un neizskaidrojamas lietas 
sāka notikt, kad Sadako mācījās 
piektajā klasē. 

Viss sākās ar to, ka meitene 
ļoti ātri nogura pēc sporta nodar-
bībām. Pēc kāda laika viņa jau 
nevarēja ilgi skriet, viņai reiba 
galva, nebija spēka, parādījās 
slikta dūša. Šie dīvainie simp-
tomi ātri pagaisa, kad meitene 

nedaudz atpūtās. Nobijusies 
sakarā ar izmaiņām savā vese-
lībā, Sadako nevienam par to 
nestāstīja, pat savām tuvākajām 
draudzenēm vai vecākiem. Māte 
drīz vien sāka pievērst uzmanību 
meitenes bālumam un vājumam. 
1955. gadā Sadako kārtējo reizi 
noģība sacensību laikā. No sāku-
ma vecāki saistīja šo gadījumu ar 
lielo slodzi skolā un nolēma saīsi-
nāt spora sacensību skaitu bērna 
dzīvē. Taču, kad parādījās au-
dzējs kakla apvidū un aiz ausīm, 
bija skaidrs, ka meitene ir slima. 
Vecāki aizveda meitiņu pie ārsta. 
Analīzes neatstāja nekādas cerī-
bas - leikēmija... Asins vēzis... 

1955. gada pavasarī ārsti 
prognozēja, ka Sadako var no-
dzīvot tikai vienu gadu. Diagnozi 
no meitenes slēpa, apmeklētāji 
pie viņas gāja netraucēti, apkār-
tējie centās darīt visu iespējamo, 
lai bērna pēdējās dienas būtu 
laimīgas. 1955. gada 3. augustā 
pie slimnieces atnāca viņas la-
bākā skolas draudzene Tidzuko 
Hamamoto. Šī meitene atnesa 
dāvanu - papīra komplektu origa-
mi veidošanai. Viena no visvien-
kāršākajām papīra figūrām šajā 
ziedu un dzīvnieku salocīšanas 
sarežģītajā un daudzveidīgajā 
mākslā ir “curu” (dzērve) figūriņa. 
Japānas mitoloģijā dzērve ieņem 
veiksmes un laimes priekšvēst-
neša lomu, Uzlecošās saules 
zemes iedzīvotāji ir pārliecinā-
ti, ka šis graciozais putns dzīvo 
tūkstoš gadu, nesot laimi visiem 
cilvēkiem. Tidzuko Hamamoto 
uzzināja par leģendu, kurā tika 
vēstīts, ka tas, kas salocīs pēc vi-
siem noteikumiem tūkstoš papīra 
dzērvju, var cerēt, ka piepildīsies 
viena viņa vēlēšanās. Labsirdī-
gā meitene no visas sirds vēlēja 
savai draudzenei ātrāku izvese-
ļošanos. Sadako sāka locīt dzēr-
ves, jo ļoti gribēja izārstēties... 

Mirstošā meitene izmantoja 
katru minūti, lai salocītu kārtē-
jo papīra dzērvi. Komplekts, ko 
atnesa draudzene, ātri beidzās, 
vecāki nesa jaunu papīra iepako-
jumu divreiz nedēļā, bet arī ar to 
nepietika. Papīru meitenei nesa 
ārsti, medicīnas māsas, pacien-
ti no blakus esošajām palātām. 
Slimnīcas personālam bija ļoti 
grūti pierunāt Sadako kaut ne-
daudz pagulēt, viņas neatlaidī-
gums pārsteidza pat japāņus, visi 
ļoti vēlējās, lai meitene izveseļo-

tos.  
1 9 5 5 . 

gada 25. 
oktobrī Sa-
dako Sa-
saki vairs 
n e p a m o -
dās. Viņa 
nepaspēja 
izpildīt “brī-
numam” nepieciešamos nosa-
cījumus, tikai 664 dzērves tika 
atrastas viņas palātā. Uzzinājuši 
par to, Sadako klasesbiedri, citu 
skolu skolnieki, visi pilsētnieki 
nolēma turpināt meitenes iesākto 
darbu... Pēdējā ceļā meiteni pa-
vadīja visa pilsēta. Blakus viņai 
tika apglabātas arī visas papīra 
dzērves, ko salocīja pati Sadako, 
kā arī tās, ko atnesa viņas drau-
gi. Kopā bija daudz vairāk nekā 
tūkstoš dzērvju. Žēl, ka tas viss 
vairs nespēja ietekmēt slimības 
iznākumu. 

Par Sadako Sasaki nāvi un 
par viņas darbu pirms nāves zi-
ņoja visas Japānas avīzes, no tu-
rienes šīs ziņas izplatījās pa visu 
pasauli. Japāņu meitene kļuva 
par miera cīnītāju simbolu, kas 
iestājās pret kodolieroču izplatī-
šanu. Bet “curu” figūriņas sāka 
locīt visā pasaulē. 

Piemineklis meitenei ar 
“curu” rokā tika uzstādīts Hiro-
simas Miera parkā 1958. gadā. 
Uz pieminekļa ir uzraksts: “Tas ir 
mūsu kliedziens, tā ir mūsu lūg-
šana, miers visā pasaulē.” 

Par meiteni, kura gāja bojā 
10 gadus pēc atombombardē-
šanas staru slimības seku dēļ, 
tagad raksta grāmatas, uzņem 
filmas, dzejo un sacer dziesmas. 
Sadako Sasaki ir viena no četrām 
meitenēm, kas mainīja mūsu pa-
sauli. Pārējās – Taņa Savičeva 
(Ļeņingradas iedzīvotāja, blo- 
kādes dienasgrāmatas autore), 
Anna Franka (ebreju meitene no 
Vācijas, kas slēpās no nacistiem 
Holandē, dienasgrāmatas auto-
re), Samanta Smita (amerikāņu 
skolniece, kas uzrakstīja vēstuli 
Andropovam ar lūgumu par mie-
ru). Kurš teica, ka viens kara lau-
kā nav karotājs? Ir tādas situāci-
jas, kad maza mirstoša meitene ir 
spējīga izdarīt visas cilvēces labā 
daudz vairāk, nekā visietekmīgā-
kais politiķis... Lai mūžīgs miers 
tev, Sadako Sasaki... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

SportsSlēpotāju 
Saulainajos un rudenim ļoti 

siltajos laika apstākļos 16. oktobrī 
Pļaviņu novada slēpošanas trasē 
“Jaujas” notika tradicionālās Slē-
potāju krosa sacensības. Šogad 
startēja vairāk nekā 220 dalībnieki, 
kuru vidū kuplā skaitā piedalījās 
Krāslavas Sporta skolas slēpotāji.

Trase katru gadu ir tā pati, 
līdz ar to var labi salīdzināt rezul-
tātus ar iepriekšējo gadu sasnie-
gumiem. Vairāki mūsu Sporta 
skolas sportisti uzlaboja iepriek-
šējo sezonu rezultātus.

Visjaunākajā vecuma grupā 
(2005. g. dz.) 1 km distancē mei-
tenēm ļoti labus sniegumus uzrā-
dīja Adriāna Šuminska - 7.vieta, 
Martīne Djatkoviča, kura ir par 
trīs gadiem jaunāka par savām 
sāncensēm, starp 40 dalībniecēm 
ieguva 11.vietu. Zēniem šajā pašā 

distancē labāko rezultātu no krā-
slaviešiem uzradīja Valērijs Čur-
gelis - 13.vieta.

Starp 2004.-2003. g. dz. mei-
tenēm 1 km distancē 3.vietu iz-
cīnīja Līga Volka, bet māsa Jana 
Volka ieguva 9.vietu. Savukārt 3 
km distancē jaunietēm sudraba 
medaļu izcīnīja Sņežana Jegor-
čenko. Elites grupā sievietēm 3 
km distancē Jolantai Konstantino-
vičai sudraba medaļa un Natālijai 
Kovaļovai bronzas medaļa.

Vairāki Krāslavas Sporta sko-
las audzēkņi debitēja tāda mēroga 
sacensībās, un jāatzīst, ka uzrādī-
ja labus rezultātus. Turpinot trenē-
ties, rezultāti noteikti uzlabosies 
un krāslavieši varēs lepoties ar 
jauniem slēpotāju sasniegumiem.

Ilona VANAGA, 
distanču slēpošanas trenere

rudens kross

Vai tiešām - kā lemsiet, tā būs? 
Turpinājums. Sākums 4.lpp
Sēdes laikā netika noskaidrots 

jaunais telpu īpašnieks, tomēr nezi-
nāmu apsvērumu dēļ notika brīnums 
- tika panākta vienošanās, ka telpas 
līdz 31. decembrim, kas ir īres līgu-
ma pēdējā diena, no izīrētāju puses 
tiks apkurinātas. Līdz ar to bibliotēkā 
esošajiem fondiem iznīcība nedraud 
un bibliotēka nav slēdzama. 

Vērojot novada domes darba 
stilu, gribas uzsmaidīt. Deputāts A. 
Viškurs iedzīvotājiem sapulces lai-
kā apgalvoja, ka iedzīvotāji izlemj 
jautājumu, bet, tam nonākot do-
mes sēdē, par iedzīvotājiem un sa-
pulci netika bilsts ne vārds. Skumji, 
ja iedzīvotājs kļūst par lētu apmai-
ņas monētu - lai kāds sasniegtu 
savus mērķus. Cerēsim, ka 2017. 
gadā deputāts A. Viškurs neatkāp-
sies no saviem provizoriskajiem 
solījumiem, un telpu īres maksa 
bibliotēkas nodrošināšanai tiešām 
būs simboliska. 

Sēdes laikā tika aktualizēts 
jautājums par to, ka bibliotēka nav 
akreditēta. Uz šo deputātu aizrādī-

jumu tika atbildēts, ka turpmāk tā 
var nebūt bibliotēka, bet gan grā-
matu apmaiņas punkts.  Domāju, 
ka daudzi lasītāji vēlētos domei 
piedāvāt savu pakalpojumu – grā-
matu apmaiņas punktu - par 11 
588.59 eiro gadā. 

Lauku vidē, kur ikdienas rutī-
na ieauž katru notikumu pelēcībā, 
daudzu dzīvēs grāmata ir tā, kas 
piedot dzīvei krāsainākas krāsas. 
“Grāmata rada jēgu, bet jēga savu-
kārt rada dzīvi.” Ja cilvēks mīl dzī-
vi, viņš grāmatu atradīs arī dažus 
km tālāk no savas dzīvesvietas, 
pat tad, ja bibliotēka tiktu slēgta. 
Kāds lasītājs ar automašīnu veica 
eksperimentu un nonāca pie seci-
nājuma, ka Ozoliņu iedzīvotājiem 
Dagdas bibliotēka ir pat tuvāk nekā 
daudziem Dagdas iedzīvotājiem. 
Varbūt, ievērojot vienlīdzības prin-
cipu, arī Dagdā vairākās vietās iz-
veidot papildus grāmatu apmaiņas 
punktus?   

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE



2016. gada 25. oktobris 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
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 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Tēvs Brauns
23.25 Ar sapni mugursomā
23.55 Personība. 100 g kultūras
0.55 Donalds Tramps. 
māceklis par prezidentu
1.55 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Bezceļu tūrisms
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.

9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā.
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35, 1.45 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
22.40 Personība. 100 g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 Gēnu mantojums. Tavs 
iekšējais pērtiķis.
5.30 Bezceļu tūrisms

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.20, 10.10, 4.50 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās 
maltītes
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.20 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Bēgšana uz salu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces

15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.35 Ziemas saule
20.40, 2.20 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.10 LNT ziņu dienests 
piedāvā. Hilarija Klintone
23.30 Čikāgas liesmās
0.50 Provokators

TV3
5.00, 2.40 Apokalipses vēstneši
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.15 Multfilmas
9.00 Mazie resgaļi glābj 
situāciju
11.10, 1.50 Čaļi ar bērniem
14.15 Ķepu patruļa
14.40 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.45, 20.20, 3.20 
UgunsGrēks
16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
17.55 Meittenes
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Pasauļu karš
0.20 Simpsoni

TV3+
5.00, 15.20, 0.10 Māja-2
5.45, 12.00 Interni
6.35, 17.35 Jaunatne
7.35 Bulta
8.40 Bethovens
10.25, 16.30 Univers
11.45 TV Shop
13.05, 20.00 Sporta skolotājs
14.10 Comedy Women

18.40 Radi    21.00 Apsardze
22.10 Mf. Verzila Salmon
1.15 Ģimenes bizness

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
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.25 Piektdienis
18.05 Runājam un rādām
19.50 Iekšējā izmeklēšana
21.40 Mēris
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Kruķis
4.00 Jūras dēmoni

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.55, 
14.20, 16.55, 1.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
13.15 Moderns spriedums 
14.50 Prakse
15.55 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 Zirneklis
23.35 Vakara Urgants
1.20 Naktij tuvojoties
0.20 Esiet kā bērni
1.20, 5.55 EuroNews
2.05 Ekstrasensu cīņas
3.50, 5.30 Smieklīgākie 

videoklipi
4.05 Humora raidījums

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
12.00, 18.35 Dziednieks
13.05 Dokumentāls projekts
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Šokējošo hipotēžu 
diena
23.00 Mākslas filma
0.45 Ziņas

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, 1.30 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 Prakse
15.10 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Šakālis
23.20 Vakara Urgants
23.55 Nacionālās drošības aģents

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Es atstāšu jums 
mīlestību
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
0.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.15 TV barometrs
9.10, 20.00 Tāds darbs
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
10.55 Ērglis un cipars
11.50, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.55 Astoņdesmitie
14.25 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 22.20 Eņģeļi un dēmoni
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.30 Onlains
23.55 Kā es satiku jūsu 
mammu

CETURTDIENA,  27. oktobris 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns
1.55 Midsomeras slepkavības
3.35 Sporta studija
4.20 LTV - 60
5.15 Momentuzņēmums
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Bezceļu tūrisms
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Baltic Grand Prix 2015. 
Sporta deju festivāls
8.30 Melns. Sarkans. Zelts. 4 
vīri Ugandā

9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
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
21.10 Leģendārie albumi. 
Nirvana.
22.10 Lūinā Deivisā pašā
0.00 Eiropa koncertos
0.50 Latviešu jaunie režisori. 
1.45 Anekdošu šovs 3
2.10 Baltic Grand Prix 2015. 
Sporta deju festivāls
3.05 Melns. Sarkans. Zelts. 4 
vīri Ugandā
3.30 Mikrofona dziesmas
5.30 Bezceļu tūrisms

LNT
5.00 Luī
5.20, 4.50 Karamba!
5.40 Kārdinājuma varā
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās 
maltītes
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.25 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.15 Bernards
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
11.50 Cepumiņu gribēsiet?

14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Ziemas saule
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Opus pro
22.25 Nosvērtie
0.35 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.30 Apokalipses 
vēstneši
5.45, 14.40 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
6.40 Ķepu patruļa
7.10, 13.15 Multfilmas
9.00 Ko vēlas meitene
11.10 Kāsla metode
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.15 Ķepu patruļa
15.45, 20.20, 3.15 
UgunsGrēks
16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Atkal 17
23.05 Divas dienas Ņujorkā
1.05 Simpsoni
1.35 Izdzīvojušie

TV3+
5.00, 15.30, 1.20 Māja-2
5.45, 12.05 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta     8.40 Bethovens
10.20 Nu, pagaidi!
10.30, 16.35 Univers
11.50 TV Shop
13.15 Sporta skolotājs

14.25 Comedy Women
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Monstru 
universitāte
22.10 Mf. Šopoholiķis
0.15 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
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.25 Satikšanās vieta
16.25 Piektdienis
18.05 Runājam un rādām
19.40 Ekstrasensi pret 
detektīviem
21.05 Šamanis
23.05 Vairākums
0.25 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs.
3.25 Jūras dēmoni
5.20 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Prakse
15.55, 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 Koncerts
23.40 MasterŠefs

2.30 Vakara Urgants
3.10 1 in city
3.40, 5.50 EuroNews
4.10 Mf. No atpūtnieku dzīves
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 14.35, 23.00 Skatīties visiem
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05 Dziednieks
13.10 Sasmīdini komiķi
15.20 Slepenās teritorijas
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Čapmanes noslēpumi
0.00 Dīvaina lieta
0.55 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, 0.40 
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
12.20 Atpakaļskaitīšana
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Baltās rozes
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 17.45 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 16.30 Es atstāšu jums 
mīlestību
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.00 Mf. Maniaka Belajeva 
ģimene
1.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55 Reportieris
10.40 Mats matā
11.10 Onlains
11.40, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.15, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.15, 18.50 Astoņdesmitie
14.25 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 1.25 Eņģeļi un dēmoni 
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Gribu nokļūt TV
23.35 Mf. Super pipari!

PIEKTDIENA,  28. oktobris

laiks
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05 Zirneklis
0.05 Vakara Urgants
0.40 Sazvērestības teorija 
1.30, 5.55 EuroNews
2.15 Ekstrasensu cīņa
4.00 Humora raidījums
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs

7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dziednieks
13.10 Humora raidījums
15.15, 20.50, 0.00 
Dokumentāls projekts
16.20 Zinātnes piekrāptie
0.50 Ziņas

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, 2.00 
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 Prakse
15.10 Laiks rādīs!
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Šakālis

22.55 Baltkrievija bez robežām
23.40 Vakara Urgants
0.15 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 
Zona Х
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes

11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Mf. Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.15 TV barometrs

9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55, 21.10 Ērglis un cipars
10.50 Divi rubļi
11.10, 23.25 Online
11.40, 17.20 Mana burvīgā 
aukle
12.15, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.10, 18.55 Astoņdesmitie
14.15 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.15, 22.20 Eņģeļi un 
dēmoni
22.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.55 Kā es satiku jūsu 
mammu
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LAIKA ZIŅAS
26.10. 27.10. 28.10.
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R                       4 m/s    DR                       3 m/s D                  6 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

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

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez dokumen-
tiem.  Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi.  Meža izvedē-
ja, forvardera pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).       

T. 26677812, 20377801.

ATDODU promvešanai pa-
domju laiku ēku - pārseguma 
paneļi, silikātķieģeļi. Dagdas 
novadā. Tālr. 29378276

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.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 28. oktobrī Krāslavas 
tirgū no plkst. 8.00 līdz 13.00 
vil nas un pus vil nas dzi ju, aus-
tos iz strā dā ju mus, kā arī vil nas 
ap mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem.  T. 29505937.

Žurnāli oktobrī

Plastikāta logi un 
durvis.

Metāla durvis. 
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

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

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2-istabu privatizētu dzīvokli ar 
lodžiju un visu sadzīvi. 1.st., pil-
sētas centrā (Jaunā iela 3 - 14). 
Dzīvoklis ir piemērojams ko-
mercdarbībai. Tālr. 29211434, 
26361038, 65621644;
1 - istabas dzīvokli privātmājā, 
Krāslavā, Tālr. 28935006;
SIA “STIVULS” pārdod ziemas 
riepas R 14 no 26 €, R 15 no 27 
€, R 16 no 28 €, R 17 no 42 €. 
Krāslavā, Indras ielā 32 b. Tālr. 
29147390, 29167019;
ziemas riepas 205x55x16 (4 
gab.). Nobraukta viena sezona. 
Tālr. 27425418;
atslēgu komplektu (35 €), benzī-
na trimerus (65 €), metināšanas 
ierīces (115 €), pusautomātis-
kās (240 €), hameleonus (25 €), 
kompresorus (220 v, 75 €), ģe-
neratorus (2.2 kw, 160 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
jaunus ārējos koka logus ar stik-
liem “hruščovkas” tipa dzīvoklim 
bez balkona (2 istabas, virtuve). 
Lēti. Tālr. 29275604; 
bērza slotas teritorijas uzkopša-
nai. Iespējama piegāde. 0.75 €/ 
gab. Tālr. 29408481;
4 slaucamas govis (2 pirmpie-
nes). Tālr. 29826876;
grūsnu teli (LB, atnesīsies febru-
ārī), truša gaļu. Tālr. 65628006, 
26117668;
burkānus, sīpolus, cūkgaļu. Tālr. 
26527904;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
skābbarību ruļļos. Kviešus, auzas, 
miltus. T. 26440559, 27800412;
kūtsmēslus. Tālr. 29883267;
malku. Tālr. 28139156;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

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;
pastāvīgi iepērk īpašumus, me-
žus, var daļēji vai pilnīgi izstrādā-
tus, lauksaimniecības zemi, var 
aizaugušu vai nekoptu. Sadar-
bojamies ar starpniekiem. Tālr. 
29224449.

DAŽĀDI
PIEDĀVĀ DARBU zāģlenšu 
un zāģripu asinātājam. Tālr. 
27827666.
VAJADZĪGS logu montāžas dar-
bu veicējs uz pastāvīgu laiku. 
Tālr. 20333462.
IZĪRĒ istabu Krāslavā (Aronso-
na iela). Tālr. 25883293.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Tālr. 28601483.
Uzdāvināšu 2 kaķēnus (4 mēn.). 
Tālr. 26312452.

Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bez gala skumjš un 
vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
Mūsu klusa un patiesa līdz-

jūtība Paulīnes Augustānes 
tuviniekiem, viņu mūžībā pa-
vadot.

Krāslavas pamatskolas 
kolektīvs 

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, jaunlopus, 
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.

Piedāvājam darbu 
zāģeru brigādēm 

zemsprieguma elek-
trolīniju tīrīšanā, 

garantējam regulāru 
(katru nedēļu) un ko-

rektu samaksu. 

Tālr. 28641440.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2016.gada 
20.oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu 
par SIA “Vides Eksperti” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu SIA “OŠUKALNS” paredzētajai darbībai – smilts-grants, 
smilts un mālsmilts ieguves paplašināšanai atradnē “Ošukalni – 
Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā. Ar ietekmes uz vidi no-
vērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu 
var iepazīties Krāslavas novada domē un Valsts vides dienesta Dau-
gavpils reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts 
birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un Biroja tīmekļa 
vietnē www.vpvb.gov.lv.

ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
Vērmahta ķīmiķi gatavo benzīnu no okmeņoglēm

1944. gadā padomju tanki nogriež Hitlera armi-
ju no Rumānijas naftas laukiem, un drīz Trešā reiha 
bruņotajiem spēkiem sāk pietrūkt degvielas. Vienīgais 
glābiņš ir sintētiskais benzīns, kuru vācu rūpnīcās sa-
režģītā ķīmiskā procesā saražo no akmeņoglēm.

Viduslaiku elites armija
Stingra disciplīna, pārdomāta stratēģija, noteikta 

taktika. Templiešu bruņinieki ir krusta karu bīstamā-
kā kaujasmašīna. Viņu svarīgākais ierocis ir četrus metrus garš šķēps, 
darināts no oša koka un apgādāts ar asu dzelzs uzgali. To viņi izman-
to, lai pārrautu ienaidnieka aizsardzības līnijas. Bruņinieki teju vienmēr 
uzbrūk pirmie: tik ātri un vienoti, ka ienaidnieks pat nepagūst attapties.

Latvijas arheologu vasara
Ar jauniem secinājumiem, pārsteigumiem un atradumiem arheo-

logiem noslēgusies 2016. gada vasaras arheoloģiskā izpēte dažādās 
Latvijas vietās. “Ilustrētā Pasaules Vēsture” raksta par trim izraku-
miem: skandināvu vikingu apmetnes meklējumiem Kuldīgas pusē, 
pētījumiem Grobiņā, kā arī Turaidas Jelgavkalnā. Savos stāstījumos 
arheologi atklāj, cik negaidītiem pavērsieniem pilni dažkārt var gadī-
ties darbi izrakumu laukumā.

Kleita apdraud dzīvību
19. gadsimtā sievietes apdraud kāds modīgs apģērba gabals – 

krinolīns. Tas ir nepraktisks, aizķeras aiz dažādiem priekšmetiem un 
neļauj iekāpt omnibusā. Taču pats galvenais – kleita viegli uzliesmo 
baznīcas sveču liesmās. Simtiem sieviešu sadeg dzīvas.

Ceļotājiem pazīstams milzenis
Evereta, 1965: viens no pasaules vadošajiem lidmašīnu ražotā-

jiem “Boeing” sāk būvēt lidaparātu, kas spēs pārvadāt daudz vairāk 
pasažieru nekā konkurenti. Top milzīgais “Jumbo Jet” jeb gaisa satiks-
mē tik pazīstamā “Boeing 747”. Kad gaisā paceļas pirmais milzenis, 
inženieri vēl nenojauš tā turpmāko nozīmi aviācijas vēsturē.

Grandiozais Tadžmahāls
Kad 1631. gadā dzemdībās nomirst Lielo Mogolu impērijas vald-

nieka Džahāna mīļākā sieva Mumtāzmahāla, viņš nolemj uzbūvēt 
mauzoleju, kas mīļotās sievietes skaistumu slavinātu mūžīgi. Strād-
nieku armija ķeras pie grūta uzdevuma – grandiozā celtne jāuzbūvē 
purvainā vietā Jamunas upes krastā. 

Hitlera Alpu pils
Berlīne ir Berlīne ar tās troksni, steigu, stresu un cilvēku pūļiem. 

Kad Trešā reiha galvaspilsētas kņadas par daudz, Ādolfs Hitlers vada 
valsti no savas noslēgtās kalnu pils Bavārijā. Berghofā, kā sauc šo 
īpašo rezidenci, apgrozās izmeklēta sabiedrība. Fīrera “galmā” ir viņa 
uzticamākie partijas biedri, suns Blondi un, protams, Eva Brauna. Te 
trešā reiha vadonis var vadīt laiku pēc savas patikšanas.

Leģendas
Ekrāna karaliene Alise Freindliha
Kinozvaigzne Alise Freindliha, būdama dzīvē 

stingra un pat skarba rakstura sieviete, spēja at-
klāt uz ekrāna lirisko varoņu smalkākos dvēseles 
pārdzīvojumus.

Latviešu ģēnijs Veidenbaums 
Eduarda Veidenbauma mūžs aprāvās jaunībā 

– divdesmit četru gadu vecumā. Tas gan netraucē-
ja viņam palikt latviešu literatūras vēsturē, tomēr 

dzīves laikā Veidenbaums nebija tikai dzejnieks vien. 
Gulaga arhitekts Naftalijs Frenkelis
Padomju lēģeru sistēmas izveidotājs Naftalijs Frenkelis ir, iespē-

jams, pats briesmīgākais masu slepkava cilvēces vēsturē, lai arī oficiāli 
par tādu nekad nav ticis atzīts. 

Slepkavība, skandāls un lords, kas izgaisa
Britu aristokrātu aprindās stāsts par lordu Lukanu, kurš pazuda 

pēc paša bērnu aukles slepkavības, skandāla piegaršu nav zaudējis 
arī pēc vairākām desmitgadēm.

Pakaļdarināšanas māksla
Lai mazinātu vispārējo atpalicību no Rietumu dzīves līmeņa, Pa-

domju Savienība nekautrējās piesavināties kapitālistu tehnoloģijas un 
mērķtiecīgi kopēt rietumvalstu ražojumus.

Vēl Leģendās lasiet par krāpšanos ar milzu kartupeli, krāsu kodiem 
un simboliem, mītiem, kas tikuši atmaskoti un izskaidroti, pirts fenomenu, 
skaļāko tiesas prāvu ASV vēsturē, kad justīcija vajāja sporta zvaigzni O. 
Dž. Simpsonu, sievietēm – bāku uzraudzēm, Roberto Meloni elku, kuru 
viņš dievina kopš bērnības, kā arī daudzus citus stāstus, kas jāzina!

Dzimtās pilsētas ainavas

Alekseja GONČAROVA foto
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