
9 771407 962055

45
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Piektdiena, 2016. gada 11. novembris Nr. 88 (9086) Cena - 0,43 EUR

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 di-
vus privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada 
abonentiem mēs dāvināsim vienu bezmaksas sludinājumu!

Atcerieties - abonēt vienmēr ir izdevīgāk, nekā pirkt!       

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt laikrakstu 2017. gadam!

Šodien numurā18. novembrī plkst. 
15.00 Krāslavas kultūras 
namā notiks senioru 
pasākums, veltīts Latvi-
jas Republikas prokla-
mēšanas gadadienai. Lī-
dzi ņemams groziņš un 
priecīgs noskaņojums.

Noskaidroti apbalvojuma “Ag-
lonas novada Gada cilvēks” un 

“ Gada balva”  laureāti 
2.lpp

Prieka un iedvesmas avots
3.lpp

Mūžs veltīts Dievam, darbam 
un bērniem

4.lpp

 Sveicam Lāčplēša dienā! 
Alekseja GONČAROVA foto

Un kas par to, ka gadu vesels 
klēpis, 
Kā pļavu ziedi laika vāzēs 
mirdz, 
Gan sūrumu, gan prieku katrs 
slēpis, 
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš 
sirds. 
Lai sajustu - cik dzīve tomēr 
skaists, 
Kur tā kā darba bite vari būt, 
To sudrabu no mirkļa kārēm 
vācot, 
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā 

Jeļenu LEVAŠKEVIČU!
Tuvinieki

 Mācību centrs “EVA-93” organizē kursus par 
objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem pēc 160 
stundu programmas. Kursu sākums 15.11.2016., plkst. 

9.00, Krāslavā, Rīgas ielā 26. Papildus informācija un pie-
teikties pa telefonu 29240545.

Un kas par to, ka gadu ve-
sels klēpis,
Kā rožu ziedi laika vāzēs 
mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku 
katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs 
priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr 
skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm 
vācot,
kas neapsūb un vējos nepazūd!
Mīļo māmiņu, vecmāmiņu, 

vecvecmāmiņu 
Staņislavu Ļaksu 

sveicam skaistajā
 90 gadu jubilejā. 
Vēlam labu veselību 
un Dieva svētību! 
Meita, znots, mazbērni 

un mazmazbērni 

PASĀKUMI KRĀSLAVAS NOVADĀ
11. novembrī:
Plkst. 16.45 – tradicionālais Lāčplēša dienas 

lāpu gājiens Krāslavā. Pulcēšanās 16.45 Baznī-
cas ielā

Plkst. 18.00 Krāslavas kultūras namā - svētku 
koncerts “Saules mūžu Latvijai!”

13. novembrī:
plkst. 15.00 Krāslavas kultūras namā - lat-

viešu režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Me-
lānijas hronika”. Biļetes cena - 2 EUR. Filmas 
garums: 2h. Vecuma ierobežojums 12+.

16. novembrī Indras Tautas namā:
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

veltīts pasākums un “Latgales NVO projektu 
programmas 2016” ietvaros atbalstītā biedrī-
bas “SKOLA AR NĀKOTNI” projekta “Pūralādes 
dārgumi” noslēguma pasākums:

Plkst. 13.00 - Indras pamatskolā radošo dar-
bu konkursa “Manas dzimtas pūralādes dārgu-
mi” dalībnieku apbalvošana;

Plkst. 16.00 - radošās darbnīcas;
Plkst.17.00 - Pūralādes dārgumu prezentācija 

un svētku koncerts
  Piedalās  -  ITN  pašdarbības  kolektīvi,  ukraiņu 

biedrība “Volograj” (Rēzekne), poļu biedrība “Pro-
mien” (Daugavpils), poļu biedrība “Strumeņ” (Krā-
slava), burjatu biedrība “Badarhāns” (Rīga).
17. novembrī plkst. 18.00 Krāslavas KN - Rīgas Zel-

ta kora koncertprogramma “Tautas laiks”. 

PASĀKUMI DAGDAS NOVADĀ
11. novembris:
Ezernieku Saietu namā – Lāčplēša dienai 

veltīts pasākums.
Ezernieku pagasta tautas bibliotēkā – Gā-

jiens pie pieminekļa Teodoram Kalniņam 
– Lāčplēša ordeņa kavalieriem “Iedegsim 
sveces varoņu piemiņai”.

plkst. 14:00 Dagdā – Lāpu gājiens no Dag-
das vidusskolas līdz piemineklim “Sērojošā 
māte”, 

plkst. 14:30 - Dagdas novada jaunsargu 
vienības kandidātu SVINĪGAIS SOLĪJUMS. 
Svecīšu nolikšana brīvības cīnītāju piemiņai.

17. novembris:
plkst. 15:00 Konstantinovas Tautas namā 

- Latvijas Republikas proklamēšanas 98.  
gadadienai veltīts koncerts un iedzīvotāju 
godināšana.

plkst. 15:30 Ķepovas Saietu namā – Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 98. gadadie-
nai veltīts pasākums.

plkst. 14:00 Ezernieku Saietu namā – Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 98. gada-
dienai veltīts koncerts.

plkst. 18:00 Andzeļu Tautas namā – Svēt-
ku koncerts “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”,  
plkst. 21:00 – Disko balle 80-90. gadu ritmos.

plkst. 19:00 Šķaunes Tautas namā - Svi-

nīgs pasākums veltīts LR proklamēšanas ga-
dadienai “Veltījums tev, Latvija!”.

plkst. 20:00 Andrupenes Tautas namā 
- Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts 
svinīgais pasākums, plkst. 22:00 - Balle ar 
grupu “Vīri laivā”.

 plkst. 20:00 Bērziņu Tautas namā - Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 98. gadadie-
nai veltīts svinīgs pasākums.

18. novembrī: 
plkst. 12:00 Svariņu Tautas namā - Svinīgs 

pasākums, veltīts LR proklamēšanas dienai 
“Veltījums Latvijai”.

plkst. 16:00 Dagdas Tautas namā - Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 98. gadadie-
nai veltīts svinīgs pasākums, plkst. 22:00 – 
diskotēka.

19. novembris:
plkst. 19:00 Asūnes Tautas namā - kon-

certs veltīts Latvijas Republikas proklamē-
šanas 98. gadadienai un pilngadnieku sumi-
nāšana, plkst. 21:00 – svētku diskotēka.

plkst. 22:00 Konstantinovas Tautas namā 
- Diskotēka

 26. novembrī:
plkst. 16:00 Dagdas Tautas namā - kon-

certs “Latgales baltkrievu veltījums Latvijas 
dzimšanas dienai”.

PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ
11. novembrī:
plkst. 16.00 pie Aglonas KC - Latvijas Ro-

bežsardzes koledžas kinoloģijas centra pa-
raugdemonstrējumi. 

plkst. 16.30 - reģistrēšanās lāpu skrējienam.
plkst. 17.00 – lāpu skrējiens. Galvenā bal-

va – dāvanu kartes no Biļešu servisa. 
Dalībniekiem lūgums parūpēties par savu 

drošību, līdzi ņemt atstarojošās vestes. Pēc 
lāpu skrējiena kopīga zupas ēšana. 

plkst. 18.00 Grāveru KN - Senioru biedrī-
bas pieredzes apmaiņas pasākums.

17. novembrī:
Kastuļinas KN - LR proklamēšanas dienai 

veltīts koncerts.
18. novembrī:
plkst. 14.00 Aglonas KC - Latvijas Repub-

likas neatkarības proklamēšanas gadadienai 
veltīts koncerts. Aglonas novada balvu “Gada 
cilvēks” un “Gada balva” pasniegšana.

plkst. 22.00 Aglonas KC - groziņballe. Spē-
lē grupa “Bruoļi Optimisti”. Ieeja brīva.

19. novembrī:
plkst. 14.00 Aglonas bazilikas Baltajā zālē 

notiks AB Kora skolas 2., 3. klašu, 4., 9. klašu 
koru un Aglonas novada Aglonas bazilikas 
kora ASSUMPTA koncerts, veltīts Latvijas 
Republikas 98. proklamēšanas gadadienai 
un sv. Cecīlijas dienai.

plkst. 19.00 Grāveru KN - LR proklamēša-
nas dienai veltīts koncerts.

Patriotu nedēļas svētku programma 

•	 Stājies spēkā tiesas spriedumam 
par sodu partijai “Vienotība” 
saistībā ar vēlēšanu izdevumu 
pārkāpumiem, Korupcijas no-
vēršanas un apkarošanas birojs 
nolēmis partijai pārtraukt valsts 
finansējuma piešķiršanu. Partiju 
kases iespējams likumīgi papil-
dināt ne tikai ar valsts finansē-
jumu, bet arī ar ziedojumiem un 
biedru naudām.

•	 Veselības ministrija (VM) sākusi 
dienesta pārbaudi Nacionālajā 
veselības dienestā saistībā ar 
e-veselības informācijas sistē-
mu ieviešanu un plānoto e-pa-
kalpojumu pieejamības nodro-
šināšanu. Dienesta pārbaudē 
paredzēts izvērtēt amatpersonu 
rīcību saistībā ar e-darbnespē-
jas lapu un e-receptes ieviešanu, 
uzsākto e-veselības informācijas 
sistēmu ieviešanu un plānoto 
e-pakalpojumu pieejamības no-
drošināšanu pilnā apjomā. Tāpat 
plānots izvērtēt amatpersonu 
rīcību par veiktajām aktivitātēm 
projekta “E-veselības integrētās 
informācijas sistēmas attīstība” 
ieviešanas pārvaldības un uz-
raudzības nodrošināšanā un 
konstatēto trūkumu novēršanā.

•	 Pagājušajā nedēļā Slimību 
profilakses un kontroles cen-
tra (SPKC) monitoringā ie-
kļautajās 70 ģimenes ārstu 
praksēs reģistrēts viens gripas 
saslimšanas gadījums, lieci-
na SPKC monitoringa dati. 



9 771407 962055

47
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Piektdiena, 2016. gada 25. novembris Nr. 91 (9089) Cena - 0,43 EUR

SVĒTKI tuvojas.
IEPRIECI-

NIET savus 
mīļos ar 
K R Ā S L A -
VAS novadā 
ražotām, z/s 

“KURMĪŠI” izlolotām, BIOLO-
ĢISKĀM zāļu tējām, EGLĪŠU 
vaska rotaslietām.

Meklējiet un atrodiet:
• Pils ielā 2, KRĀSLAVAS TIC,
• Raiņa ielā 13, veikals KRISTĪNE,
• Rīgas 77a, puķu veikalā AMMIJA
• Rīgas ielā 30, z/s KURMĪŠI. 

Latvijā un pasaulē Šodien numurā
Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2.lpp

Gatavošanās simtgadei jeb Bravo, Dagda!
3.lpp

Valsts svētkos godina krāslaviešus
4.lpp

Aglonas pērles Latvijas simtgadei
9.lpp

Svētku novembris

Lai Tev vienmēr un visur veicas
katru dienu pa domai, pa teikumam,
gaismas staram un atklāsmes brītiņam,
katru dienu pa atziņai prātīgai
ievijas gudrības audumā.
katru dienu pa solim, pa kāpienam,
taisnam ceļam un sasniegtai virsotnei,
katru dienu pa veiksmes graudiņam
sakrājas dzīves apcirkņos.
katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
smaidam siltam un vārdam sirsnīgam,
katru dienu pa prieka brītiņam
ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā.

Sveicam skaistajā 
dzīves jubilejā mūsu mīļo 
Kilīkiju PIROGOVU!

Tuvinieki 

Z/S “Sapnis” pie-
ņem pasūtījumus 

Ziemassvētku dāva-
nu izgata vošanai. 

Tālr. 65681357.

 PLASTIKĀTA LOGI 
un DURVIS

ATLAIDES līdz 25 %
Metāla, iekštelpu durvis, 
Žalūzijas. Moskītu tīkli. 

Tālr. 27878088 (Krāslava), 
27072077, 28675525 (Dagda).

www.navil.lv

 Mēbeļu izpārdošana 
veikalā “Amēlija”
Rīgas ielā 28, Krāslavā, virs 

ēdamnama “Daugava”

 Nevajag skaitīt 
gadus,

Kuri aulēk-
šiem skrien -
Gadus tāpat 
kā naudu,

Noturēt nespēj 
neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Apsveicam
 55 gadu jubilejā

 Česlavu ŠESTAKU!
Levaškeviči

SIA “LEVEN” 
Apkures un pirts katli.
Dūmvadi: metāla, keramiskie, ķieģeļu.
Celtniecības materiāli: reģipsis, akmens vate, cements, ķieģe-

ļi (krāsnīm, dūmvadiem, šamota),gāzbetona bblokeTEXBLOCK, 
KNAUF špakteles, grunts, profi li (UD, CD, UW, CW).

Metāls: metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra 
un tās sieti;

Santehnika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes;
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta 

plēve (palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu).
Iespējama piegāde!

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073, Dagdā, Skolas 4, t. 65653354.

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 
“Ezerzeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs pub-

licēt divus privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, 
bet pus gada abonentiem 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!

Jauna degvielas uzpildes stacija Krāslavā
Statoil atvēris jaunu degvielas uzpildes staciju (DUS) Krāslavā, Rīgas ielā 165A. Šī būs 

jau 14 degvielas uzpildes stacija, kas Latvijas Statoil � klā darbosies uz franšīzes pamata.
DUS “Krāslava” teritorijā atrodas veikals un plašs stāvlaukums vieglajām un kravas 

automašīnām, kā arī labiekārtota atpūtas vieta ar galdu un soliņiem.
DUS piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu gan smago auto šoferiem, biznesa klien-

� em, gan ģimenēm ar bērniem un tūris� em. DUS “Krāslava” ir iespēja uzpildīt miles, mi-
lesPLUS degvielu un AdBlue šķīdumu, kā arī iegādā� es dažādas auto un sadzīves preces. 

Tāpat veikalā atvērta ērta un plaša kafejnīcas zona, kurā pieejams daudzveidīgs ātro 
ēdienu piedāvājums un kars� e dzērieni. 

Kopumā jaunajā degvielas uzpildes stacijā ieguldīts vairāk nekā 
900 tūkstoši eiro, ko veido partnera SIA “Vega P” ieguldījums, kā arī SIA 
“Circle K Latvia” līdzfi nansējums.

Anete Cērpe, SIA “Circle K Latvia” sabiedrisko attiecību konsultante

Alekseja GONČAROVA foto

 Z/S “KURMĪŠI” 
IEPĒRK VASKU.
Mainām šūnas 

pret vasku.  
Ražojam bišu vaska šūnas.
Sertifi cēta BIO vaska pār-

strāde.
T. 26538824; 29106312

www.kurmisi.com 

Ingas PUDNIKAS foto

• Saeima šonakt pēc aptuveni 
20 stundas ilgas sēdes pie-
ņēma nākamā gada valsts 
budžetu, kurā plānotie ieņē-
mumi ir lielāki nekā 8 miljar-
di eiro, savukārt izdevumi - ap 
8,4 miljardiem eiro, līdz ar to 
plānots budžeta deficīts. Par 
budžeta apstiprināšanu balso-
ja 59 koalīcijas parlamentārie-
ši, bet pret bija 36 opozīcijas 
deputāti.

• Saeima galīgajā lasījumā 
pieņēma Jaunuzņēmumu 
darbības atbalsta likumpro-
jektu. Jaunā likuma mērķis ir 
ieviest atbalsta programmas 
jaunuzņēmumiem un tādējādi 
veicināt to veidošanos Latvi-
jā. Koncepcijā norādītais sa-
sniedzamais mērķis paredz ik 
gadu reģistrēt 20 uzņēmumus 
un piesaistīt 120 augsti kvalifi-
cētus darbiniekus.

• Saeima galīgajā lasījumā at-
balstīja likuma grozījumus, kas 
paredz atļauju Latvijā pārvieto-
ties ar ārvalstīs reģistrētu auto-
mašīnu, maksājot nodokli. No-
dokļa apmērs par dienu būs 10 
eiro, par mēnesi 250 eiro, par 
sešiem mēnešiem 600 eiro, bet 
par gadu - 1000 eiro.

• Saeima pieņēma grozījumus 
Bezdarbnieku un darba meklē-
tāju atbalsta likumā, kas nosa-
ka, ka persona bezdarbnieka 
statusu zaudēs, arī iesaistoties 
nereģistrētajā nodarbinātībā. 
Lai mazinātu nereģistrētās no-
darbinātības gadījumus, likumā 
tiks noteikts, ka persona bez-
darbnieka vai darba meklētāja 
statusu zaudē, ja NVA rīcībā ir 
informācija par to, ka konkrētā 
persona ir iesaistījusies nereģis-
trētajā nodarbinātībā neatkarīgi 
no nodarbinātības ilguma.

• Pēc investīciju piesaistes 1,1 
miljona eiro apmērā mobilo 
maksājumu pakalpojumu snie-

dzējs “Mobilly” plāno turpināt attīstīt 
produktus transporta nozarē, kā vie-
nu no jaunumiem drīzumā ieviešot 
sabiedriskā transporta abonementu 
mobilajā telefonā Tas galvenokārt 
attieksies uz galvaspilsētas braucē-
jiem. 

• Igaunijā darbu sāk jaunā valdība. 
Centra partijas līdera Jiri Ratasa va-
dībā ministri trešdien deva svinīgo 
zvērestu parlamentā. 

• Francijas policija izjaukusi terorakta 
plānu un aizturējusi septiņas perso-
nas Strasbūrā un Marseļā. Aizturētie 
ir franču, marokāņu un afgāņu izcel-
smes personas.

• Pašnāvnieka sarīkotā sprādzie-
nā šiītu mošejā Kabulā gājuši bojā 
27 cilvēki un 35 ievainoti. Bojāgājušo 
vidū ir arī bērni, paziņoja Kabulas po-
licijas Krimināllietu izmeklēšanas de-
partamenta vadītājs. Pagaidām nav 
zināms, vai mošejā sprādziena brīdī 
atradās arī sievietes
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Noskaidroti apbalvojuma “Aglonas 
novada Gada cilvēks” un “Gada bal-

va” laureāti
Katru gadu, tuvojoties Latvijas valsts 

svētkiem, gandrīz katrā novadā notiek to 
cilvēku apzināšana, kuri ar savu neizsīk-
stošo darbu, entuziasmu devuši ieguldīju-
mu novada attīstībā un palīdzējuši līdzcil-
vēkiem.

Līdz šī gada 1. novembrim arī Ag-
lonas novada iedzīvotājiem bija iespēja 
izvirzīt novadniekus nominācijā “Aglo-
nas novada Gada cilvēks” un “Gada 
balva” vienā no vairākām nominācijām.
Tāpat kā citiem gadiem, arī šogad novad-
nieki bija aktīvi kandidātu pieteicēji. Kopā 
nominācijām tika pieteikti sešpadsmit no-
vadnieki. Lai arī ikviens no izvirzītajiem ir 
pelnījis apbalvojumu, par laureātiem kļuva 
tikai septiņi.

Šī gada 4. novembrī Aglonas novada 
domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti ap-
balvojuma “Aglonas novada Gada cilvēks” 
un “Gada balva” laureāti.

Apbalvojumam “Aglonas novada 
Gada cilvēks - 2016” tika izvirzīta un ap-
stiprināta viena kandidatūra - Lilita Valai-
ne, Aglonas vidusskolas mūzikas skolotā-
ja, folkloras kopas “Žybacteņa” dibinātāja 
un vadītāja.

Apbalvojumam “Gada balva izglītī-
bā” apstiprināta Vija Kovaļkova, Aglonas 
vidusskolas skolotāja. 

Apbalvojumam “Gada balva kul-
tūrā” apstiprināta Ļena Afanasjeva, 
Šķeltovas pagasta bibliotēkas vadītāja.
Apbalvojumam “Gada balva sportā” ap-
stiprināta Ingūna Barkeviča, par godprātī-
gu, ilggadēju, aktīvu sabiedrisko darbību 
sportiska un veselīga dzīvesveida veicinā-

šanā un popularizēšanā 
Aglonas novadā.

A p b a l v o j u m a m 
“Gada balva tautsaimniecībā” apstip-
rināta Marija Fedotova, Aglonas novada 
lauksaimniecības konsultante.

Apbalvojumam “Gada balva vese-
lības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” 
apstiprināta Tatjana Levkova, Šķeltovas 
pagasta Feldšeru vecmāšu punkta vadī-
tāja.

Apbalvojumam “Gada balva sa-
biedriskajā darbībā” apstiprināts Viktors 
Mjaļiks, Grāveru pareizticīgās baznīcas 
priesteris.

Tāpat domes sēdē ar lēmumu tika 
apstiprināts apbalvojuma apmērs. Apbal-
vojuma “Aglonas novada Gada cilvēks” 
laureātei - 150 eiro apmērā un “Gada bal-
vas” laureātiem - 50 eiro apmērā katram 
(pēc nodokļu nomaksas).

Laureāti ar atzinības rakstiem, bal-
vām, ziediem un siltiem vārdiem tiks go-
dināti šī gada 18. novembrī plkst. 14:00, 
Aglonas KC pasākumā “Spēka vārdi 
Latvijai!”, kas veltīts Latvijas prokla-
mēšanas 98. gadadienai.

Apsveicam Aglonas novada balvas 
“Aglonas novada Gada cilvēks” un “Gada 
balva” laureātus! 

Sīkāk par novadnieku nopelniem la-
siet pēc pasākuma. 

Dati par laureātiem no Aglonas no-
vada domes ārkārtas sēdes protokola 
04.11.2016.Nr.17.

 Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Saeimā lemj par līdzekļu piešķiršanu 
Romas pāvesta vizītei Aglonā 2018. gadā

Daudzi Aglonas bazilikas apmeklētāji ir 
pamanījuši, ka jau vairāku mēnešu garu-
mā tiek restaurēts bazilikas žogs.

Rudens pelēkumā tas ar katru dienu vai-
rāk un vairāk izcēlās ar savu baltumu, 
bet, uzkrītot sniegam, tas savā baltumā 
saplūda ar ziemas ainavu.

Žoga un citu objektu remontdarbu veik-
šanai šajā gadā valsts Ag-
lonas bazilikai piešķīra 160 
000 eiro lielu atbalstu, un 
kā liecina notikumi, kas vē-
rojami pašlaik Saeimā, ba-
zilika valstiski tiks atbalstīta 
arī 2017. gadā.

Aģentūras LETA rīcībā 
esošā neofi ciālā informā-
cija liecina, ka papildus 
līdzekļi no valsts budžeta 
tiks atvēlēti, lai sagatavotos 
Romas katoļu baznīcas pā-

vesta vizītei Aglonā 2018. gadā.
Par iespējamo Romas katoļu baznīcas 

pāvesta Franciska vizīti Aglonā 2018. 
gadā pavēstīja Vatikāna valsts sekre-
tārs Pjetro Parolins, kurš šī gada maijā 
viesojās Latvijā. Viņa amats ir otrais aiz 
Romas pāvesta krēsla un uzskatāms par 
analogu premjerministra postenim.

Likumprojektus par nā-
kamā gada budžetu, kā arī 
57 likumprojektu pavadošo 
paketi un vidēja termiņa bu-
džeta ietvaru - galīgajā la-
sījumā skatīt Saeimā pare-
dzēts 23. novembrī. Droši 
vien tad arī tiks nosaukts 
piešķiramais atbalsts Aglo-
nai naudas izteiksmē.

Elizabete
VIĻUMA - GRAŽULE

Portālā “Ņem droši!” atradīsi legāla satura mūziku, 
e-grāmatas, videospēles un cita veida digitālo saturu
Kultūras ministrija sadarbībā ar Eiro-
pas Savienības Intelektuālā īpašu-
ma biroju (EUIPO) ir izveidojusi in-
terneta portālu “Ņem droši!” (www.
nemdrosi.lv), kurā iespējams viegli 
un ātri meklēt likumīgi izplatītu satu-
ru, nodrošinot vienotu piekļuvi Lat-
vijā pieejamām legāla satura mājas-
lapām, informē Kultūras ministrija.

Legāla satura – mūzikas, fi lmu, e-grā-
matu, videospēļu – meklēšana tiešsaistē 
var būt sarežģīta. Bieži mājaslapas, kurās 
ievietots nelegāls saturs, izskatās ļoti līdzī-
gas legālajām mājaslapām, tāpēc ir grūti 
saskatīt atšķirības starp to, kas tiek piedā-
vāts likumīgi un kas ne. EUIPO pētījumi lie-
cina, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji nezina, 
kur internetā meklēt legālas digitālā satura 
vietnes.

Portālā “Ņem droši!” (www.nemdrosi.lv) 
var atrast mājaslapas, kurās tiešsaistē tiek 
piedāvāts digitālais saturs (mūzika, fi lmas 
un televīzija, e-grāmatas, videospēles un 
sporta pārraides) un kuras atbilstoši Kul-
tūras ministrijas noteiktajiem kritērijiem var 
tikt uzskatītas par legālām. Tas, ka kāda 
mājaslapa, kura piedāvā piekļuvi digitāla-
jam saturam, nav norādīta portālā “Ņem 
droši!”, vēl nenozīmē, ka tā ir nelegāla. 

Kultūras ministrijai vienkārši var vēl nebūt 
informācijas par šo mājaslapu vai tās īpaš-
nieki var nevēlēties to norādīt portālā.

Portāls “Ņem droši!” arī sniedz pārskatu 
par legālā satura pakalpojumu sniedzējiem 
Latvijā. Portālā atrodama gan iedzīvotā-
jiem, gan uzņēmējiem noderīga informāci-
ja, tostarp arī statistika.

Kultūras ministrija aicina iedzīvotājus 
piedalīties portāla uzlabošanā, nosūtot 
informāciju par mājaslapām, kuras varētu 
norādīt portālā.

Parmuziku.lv

No 11. līdz 18. novembrim Ārlietu mi-
nistrija (ĀM) sadarbībā ar Latvijas Ins-
titūtu (LI) aicina tautiešus visā pasaulē 
iesaistīties projektā “Patriotu nedēļa”, 
lai Latvijā un pasaulē kopīgi atzīmētu 
Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu.

Par godu svētkiem Latvijas Institūts 
sociālā tīkla Facebook kontā “Kaut kas 
mīļš no Latvijas” publiskos rakstu un attēlu 
sēriju, kas vēstīs par Latvijas valsts raša-
nās vēsturi, valsts dibinātāju patriotismu 
un pašaizliedzību, vienlaikus aicinot do-
māt par mūsdienu varonības un patriotis-
ma priekšstatiem. Materiālu kopums vei-
dots, lai popularizētu valsts svētku nozīmi 
un dotu ierosmes idejām, kā mūsu valsts 
svētkus svinēt patiesi un sirsnīgi.

Kā kopīgu svētku zīmi Patriotu ne-
dēļas laikā ikviens tiek aicināts arī savās 
ikdienas gaitās piespraust lentītes Latvijas 
valsts karoga krāsās. ĀM diasporas orga-
nizācijām un nedēļas nogales skolām visā 
pasaulē  ir nosūtījusi 6600 metrus lentīšu, 

ko izmantot piespraudīšu izgatavošanai 
un izdalīšanai ārvalstīs dzīvojošajiem tau-
tiešiem. Ārlietu ministrija kopā ar LI aicina 
ikvienu Latvijas patriotu visā pasaulē šajā 
nedēļā sanākt kopā un svinēt Latvijas 
valsts dzimšanas dienu. Lai Patriotu ne-
dēļas tradīcija pilnveidotos, īpaši gaidot 
Latvijas valsts simtgadi, tautieši tiek aici-
nāti veidot Valsts svētku fotoalbumus so-
ciālajos tīklos, pievienojot tēmturi (hashtag) 
#patriotunedela.

Informācija par Patriotu nedēļu tiks pub-
licēta arī angļu valodā LI Facebook kontā “If 
you like Latvia, Latvia likes you” un valsts ofi -
ciālajā portālā Latvia.eu. Diasporas pārstāvji 
tiek aicināti sekot līdzi informācijai LI uzturē-
tajos komunikācijas kanālos un izplatīt tālāk 
tajos pieejamo informāciju.

Ārlietu ministrijas atbalstītā projekta 
“Patriotu nedēļa” mērķis ir veicināt interesi 
ārvalstīs dzīvojošajos latviešu izcelsmes 
jauniešos izzināt Latvijas valsts rašanās 
stāstu, radīt lepnumu par piederību Latvijai 
un aicināt svinēt Patriotu nedēļu arī savās 
mītnes zemēs.

Atzīmēsim Patriotu nedēļu!

Ziemas grafi ka

Pasaulē

Alekseja GONČAROVA foto

ASV tauta izvēlējās  Trampu
ASV noslēgusies sīvā republikāņu 

kandidāta Donalda Trampa un demokrā-
tu kandidātes Hilarijas Klintones cīņa par 
prezidenta amatu. ASV izdarījusi savu iz-
vēli, par prezidentu izvēloties Trampu. 19. 
decembrī par jauno prezidentu un vicepre-
zidentu balsos elektoru kolēģija, savukārt 
nākamā gada 20. janvārī jaunievēlētais 
prezidents nodos zvērestu un ofi ciāli stā-
sies amatā. Populistiskais miljardieris 
Tramps, kurš otrdien notikušajās vēlēša-
nās kandidēja no Republikāņu partijas, 
uzvaras runā Ņujorkā ieņēma samiernie-
cisku toni un veltīja atzinīgus vārdus savai 
sāncensei Hilarijai Klintonei no Demokrātu 
partijas, norādot, ka viņa paveikusi milzu 
darbu. Tramps solīja, ka būšot prezidents 
visiem amerikāņiem, ne tikai viņa atbals-
tītājiem.

Neuzticība Igaunijas premjer-
ministram Reivasam

Igaunijas parlaments trešdien nobal-
soja par neuzticības izteikšanu premjer-
ministram Tāvi Reivasam. Centra partijas 
kongresā aizvadītajā nedēļas nogalē šī po-
litiskā spēka ilggadējais līderis Edgars Sa-
visārs tika nomainīts ar Jiri Ratasu, izraisot 
Igaunijā valdības krīzi. Valdošajā koalīcijā 
ietilpstošās SDE un IRL pārmet Reformu 
partijai, kā tā cenšas izveidot jaunu valdo-
šo koalīciju ar Centra partiju, taču Reivass 
to noliedzis. Savukārt SDE priekšsēdētājs 
Jevgeņijs Osinovskis paziņojis, ka arī viņa 
vadītā partija ir gatava sākt sarunas par 
jaunas valdības veidošanu un gadījumā, 
ja jaunā valdība tiks veidota kopā ar Cen-
tra partiju, par premjeru varētu kļūt Ratass.

Polija iepirks bezpilota lidaparātus
Polija plāno iepirkt tūkstošiem bezpi-

lota lidaparātu, “lai spētu aizsargāt sevi no 
visiem draudiem”. Polijas aizsardzības mi-
nistrs Antonijs Macerevičs sacīja, ka bez-
pilota lidaparāti tiks izmantoti teritoriālās 
aizsardzības spēkos, ko plānots izveidot, 
un citās armijas vienībās.

Pārvietotas 1212 personas
Laikā no 28. septembra līdz 8. no-

vembrim no Itālijas un Grieķijas uz citām 
valstīm pārvietotas 1212 personas. Savu-
kārt kopš šā gada 4.aprīļa no Turcijas uz 
ES ir pārmitināti 2217 Sīrijas valstspiederī-
gie, tai skaitā 603 personas laikposmā pēc 
pēdējā ziņojuma. Pašlaik Grieķijā uzturas 
aptuveni 24 000 personu, kuru valstspie-
derība ļauj tām pretendēt uz pārcelšanu, 
savukārt Itālijā šādu personu skaits ir ap-
tuveni 20 400, kuras tur ieradušās kopš šā 
gada janvāra. Ja pārcelšanas pasākumi 
tiks īstenoti intensīvāk, pārcelšanas pe-
riodā, proti, līdz 2017. gada septembrim, 
vajadzētu būt reālai iespējai pārcelt visas 
minētās personas.

Sniega haoss Zviedrijā
Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu 

pārsteidzis negaidīts sniegs. Tur uzsnigu-
šais sniega daudzums pārspējis Zviedrijas 
rekordus novembrī. Kā vēsta vietējie me-
teorologi, sniega segas biezums sasnie-
dzis 30 centimetrus, kas ir lielākais sniega 
daudzums kopš 1905. gada. Ziemai ie-
rastā dabas parādība izraisījusi pamatīgu 
haosu Zviedrijas galvaspilsētā. Slēgtas 
vairākas skolas un ierobežota satiksme.
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LTV meklē īstenas latvju saimnieces
Pavasarī LTV1 ēterā atgriezīsies skatītāju iemīļotais 
raidījums “Īstās latvju saimnieces”, tāpēc Latvijas 
Televīzija meklē septiņas brašas sievas no visiem 
Latvijas novadiem, kuras prot svinēt dzīvi, godā tra-
dīcijas un spēj sarīkot īstus svētkus sev un citiem. 

Dalībai raidījumā var pieteikties līdz šī gada 9. de-
cembrim, aizpildot anketu Latvijas Televīzijas mājasla-
pā: http://ej.uz/saimnieces. Piesakieties un parādiet, 
kā jūsu pusē tiek svinēti svētki! Ja esat pārliecināti, ka 
“Īstās latvju saimnieces” statusam lieliski atbilst jūsu 
mamma, māsa, radiniece, sieva vai draudzene, droši 
piesakiet viņu! Tas būs aizraujošs, neaizmirstams un 
sirsnīgs piedzīvojums.

Tāpat kā iepriekšējās raidījuma “Īstās latvju saim-
nieces” sezonās, arī šajā septiņas saimnieces no dažā-
diem Latvijas novadiem septiņu sēriju garumā dosies 
ciemos viena pie otras. Katra sērija būs stāsts par vienu 
no viņām, īstenu saimnieci, kura māk uzņemt viesus un 
sarīkot kārtīgus svētkus. Parādīsim ne tikai gatavoša-
nos viesu uzņemšanai, bet arī katras sievietes ikdienu.

Manas dzimtas pūralādes dārgumi

Latvijas svētku nedēļā, 16. novem-
brī, Indrā uz plašu pasākumu dienas ga-
rumā pulcējās tuvi un tāli viesi. Dienas 
pirmajā pusē tika apbalvoti radošo dar-
bu konkursa “Manas dzimtas pūralādes 
dārgumi” labāko darbu autori.

Latgales NVO projektu programmas 
2016 projektu konkursa ietvaros starpkultū-
ru dialoga apakšprogrammā tika atbalstīts 
Indras biedrības “Skola ar nākotni” projekts 
“Pūralādes dārgumi”. Tā mērķis bija izglītot 
iedzīvotājus, tai skaitā bērnus un jauniešus, 
par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, lī-
dzīgo un atšķirīgo tajās, tā sekmējot starp-
kultūru dialoga attīstību, saglabājot katras 
tautas nacionālo identitāti un kultūras man-
tojumu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdz-
dalību un piederību Latvijai.

Kā viena no projekta aktivitātēm bija 
pētniecisko darbu konkurss “Manas dzimtas 
pūralādes dārgumi”. Projekta ietvaros bērni 
un jaunieši tika aicināti izpētīt savas dzim-
tas “pūralādi”, izzinot tajā slēptos dārgumus 
– roku dvieļus vai citu nacionālu vērtību – 
dzimtas kultūras mantojumu, ar tiem saistī-
tās tradīcijas, nozīmi, un citu informāciju, ko 
apkopot radošā darbā, kurā īpaši jāizceļ tieši 
nacionālā nozīme izpētītajam dzimtas pūra-
lādes dārgumam. 

“Manas dzimtas pūralādes dārgumi” la-
bāko darbu apbalvošanas pasākumu atklāja 
Indras pamatskolas direktore Inga Jākobso-
ne: “Novembris Latvijā ir Dzimtenes mēne-
sis, patriotu mēnesis, Latvijas Republikas 
dzimšanas dienas mēnesis. Rudenī ir arī 
veļu laiks. Pēc padarītajiem rudens darbiem 
ir vairāk laika ģimenei sanākt kopā, lai iz-

šķirstītu dzimtas albūmus, parunā-
tos ar vecvecākiem un paceltu pū-
ralādes vāku, lai paskatītos – kas 
tajā ir iekšā...

Šodien mūsu skolā ir ciemi-
ņi. Mēs priecājamies visus redzēt 
Indrā, īpaši tos, kuri šodien ir mē-
rojuši garo ceļu un ieradušies pie 
mums pirmo reizi. Mūsu iedzīvotāji 
saka – Latvija Indrā nebeidzas, 
Latvija Indrā sākas!” 

Projekta “Pūralādes dārgumi” 
sadarbības partneri, biedrības “Sadarbības 
platforma” valdes priekšsēdētāja Lauma 
Celma sveicināja visus pasākuma dalībnie-
kus un atzīmēja: “Es domāju, ka jūs, šī kon-
kursa laikā izcilājāt savas pūra lādes, izvē-
dinājāt to saturu un atradāt ļoti daudz jaunu, 
skaistu ideju tālākam darbam, jo dzimtās šīs 
pūra lādes ir ne tikai kā skaistas kastes man-
tu uzglabāšanai, bet arī kā dzimtas locekļu 
gara mantu, fantastisku dārgumu krātuves, 
kuras vajadzētu izzināt.”

Indras pamatskolas atbalsta biedrības 
“Skola ar nākotni” valdes locekle, projekta 
vadītāja Vija Sjadro nosauca labāko darbu 
autorus un prezentēja viņu veikumu. Ap-
balvojumus pasniedza Indras pamatskolas 
direktore un īpašais viesis - RīgaTV24 raidī-
juma “Preses klubs” populārais vadītājs Aivis 
Ceriņš. Katram konkursa dalībniekam Aivis 
veltīja īpašu komentāru un novēlējumu. 

Konkursa rezultātā tika piešķirtas trīs 
1.vietas. Apbalvojumu saņēma:

Ieva Boļšakova, Riebiņu vidusskola 
11. klase. Ieva projektā pētīja un prezentē-
ja gan savus, gan savas dzimtas sieviešu 
rokdarbus. “Vecmamma Irēna ir Riebiņu 
novadā pazīstama un cienījama rokdarb-
niece. Sieviešu rokdarbu mākslu no saviem 
vecākiem ir apguvusi arī Ievas māmiņa Rita, 
kura savai meitai kopā ar vecmammu bēr-
nībā ierādīja pirmos dūrienus un valdziņus. 
Pakāpeniski arī darba autore Ieva apzinājās 
savu varēšanu rokdarbos un ar prieku un 
gandarījumu turpina radoši izpausties. Sa-
runas ar vecmammu Irēnu bieži vijās līkloču 
līkločiem un nereti aizvijās līdz rokdarbiem, 

kas aizvien, neraugoties 
uz cienījamo vecumu, ir 
Irēnas sirdslieta.” 

Laura Dzalbe, 
Krāslavas pamatsko-
las 6. a klase: “Pateico-
ties projektam, man bija 
iespēja aprunāties ar 
vecmāmiņām par rok-
darbiem un uzzināt dau-
dzas lietas, kuras līdz 
šim nezināju. Ļoti žēl, ka 
vairs nav manu vecvec-
māmiņu. Es lepojos ar 
savas dzimtas pūra lādi, 
kas daudzās paaudzēs 

veidota čaklām rokām un dāsnu sirdi, jo kā 
gan citādi tā būtu nonākusi manās mājās.” 

Madara Suveizda, Špoģu vidusskolas 
5. a klase: “Kad mamma uz vecmammas 
mājas logu aizvirtņiem izkāra rakstainas se-
gas, strīpainus tautiskos brunčus, jostu, bal-
tus, garus dvieļus, galdautus, es, apbrīnojot 
šo izstādi, vaicāju par tās iemeslu. Mamma 
paskaidroja, ka rokdarbi ik pa laikam jāizvē-
dina, jāizkar saulē, lai kodes nesaēd. Kad 
jautāju, kam pieder visa šī bagātība, mam-
ma atsmaida, ka būšot man no vecmam-
mām un vecvecmammām.”

Arī 2.vietu radošo darbu konkursā iegu-
va trīs dalībnieki:

Anna Jacina, Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas 4. a klase: “No manas omas 
stāsta, mūsu pūralādei ir 100 gadi. 1955. 
gadā šo pūralādi mantoja manas vecmam-
mas mamma. 1982. gadā šī pūralāde nonā-
ca pie manas vecmammas. 

Manas omas vectēvs bija kalējs, gald-

nieks. Darināja sev ozolkoka mēbeles un arī 
mainīja tās pret citiem sadzīves priekšme-
tiem – keramikas vāzēm, traukiem un sveč-
turiem. Saimniecībā joprojām tiek izmantots 
viņa darinātais galds.

Mājās glabājas arī daudz senu dzimtas 
sieviešu rokdarbu un sadzīves priekšmetu.”

Milana Šemele, Indras pamatskolas 
5. klase: “Mūsdienās daudzi cilvēki uzska-
ta, ka šalles, cimdus, zeķes un citas lietas 
var nopirkt veikalā. Manuprāt, nekas nevar 
būt skaistāks par pašu rokām darinātu segu, 
jostu vai citu rokdarbu. Tāpēc uzskatu, ka 
mums ir jāspēj novērtēt un saglabāt mūsu 
senču radītās bagātības.”

Lolita Buko, Robežnieku pamatskolas 
5. klase: “Vecākiem ir svarīgi apzināties, ka 
labs tikums nav izzudis. Kad bērni iet vecā-
ku pēdās, iemācās saprast darbu, ko viņu 
vecāki ir sākuši. Vecākiem ir patīkami apzi-
nāties, ka bērni būs savas dzimtas kopēji. 
Jau bērnībā viņi saņem ar dzīves gudrībām 
piepildītus padomus un tad var iet tālāk ar 
jauniem, labiem darbiem lielajā dzīvē.”

3 . v i e t a 
tika piešķirta 
pieciem da-
l ī bn i ek i em. 
Apbalvojumus 
saņēma:

L a u r a 
Mežiņa no 
Sauleskalna 
sākumskolas 
par ceļmalas 
seno krustu 
pētīšanu; 

J u r ģ i s 
Jākobsons 
no Indras pa-
matskolas par senās lūgšanu grāmatas un 
dzimtas vārdu izpēti.

Agnesa Grodja no Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas. Viņa izstrādāja darbu 
par dzimtas pulksteni, kas tiek nodots no pa-
audzes paaudzē.

Jeļizaveta Abrosimo-
va no Indras pamatskolas 
par darbu “Šujmašīna “Sin-
ger””.

Darja Lune no Indras 
pamatskolas par darbu “Se-
nais patvāris.”

Apbalvošanas noslē-
gumā Aivis Ceriņš teica, ka 
šīs dzimtas dārgumu izpētes 
darbs noteikti ir jāturpina. 
“Tas, ko mēs redzējām šeit, 
tas, ko jūs esat uzzinājuši un 
prezentējāt šeit, ir tikai sā-
kums. Es ticu, ka jums ir vēl 
daudz ideju, kas būtu jādara, 
jāpēta. Es jums novēlu mek-
lēt. Visforšākās, visintere-

santākās lietas var atrast tieši mājās, it īpaši 
pie omēm un opjiem. To es varu teikt arī no 
savas pieredzes. Jautājiet saviem vecvecā-
kiem. Es jums novēlu meklēt un atrast! Pal-
dies jums!”

Pateicība tika izteikta arī vecākiem un 
skolotājiem, kuri palīdzēja bērniem pētnie-
ciskajā darbā. 

Appalvošanas ceremoniju noslēdza In-
dras pamatskolas un Indras Mākslas un mū-
zikas skolas audzēkņu priekšnesumi. 

Dienas otrajā daļā visi tika aicināti iepa-
zīt ukraiņu, poļu, burjatu un latgaliešu roku 
dvieļus, radošajās darbnīcās zīmēt un izšūt 
ornamentus. 

Pēc pūralādes dārgumu prezentācijas 
izskanēja svētku koncerts. 

Pasākumā piedalījās Indras Tautas 
nama pašdarbības kolektīvi, ukraiņu bied-
rība “Volograj” no Rēzeknes, poļu biedrī-
ba “Promieņ” no Daugavpils, poļu biedrība 
“Strumeņ” no Krāslavas un burjatu biedrība 
“Badarhāns” no Rīgas.

Iveta LEIKUMA

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
Iestājoties ziemas periodam, ik 
gadu aktualizējas jautājums par 
sniega tīrīšanu pilsētas ielās. Laik-
raksts “Ezerzeme” ir saņēmis vai-
rāku neapmierinātu Krāslavas ie-
dzīvotāju zvanus par to, ka šogad 
Krāslavas ielās netiek savlaicīgi 
notīrīts sniegs, vairākas ielas ne-
maz netiek tīrītas. 

Saskaņā ar Krāslavas novada 
domes lēmumu, kas pieņemts 2016. 
gada 21. septembrī, iepirkuma “Krās- 
lavas pilsētas ielu uzturēšanas darbi 
ziemas periodā” II daļas uzvarētājs ir 
SIA “Ošukalns”. 2016. gada 30. sep-
tembrī SIA “Ošukalns” noslēdza līgumu 
Nr.3.3./2016/253s ar Krāslavas novada 
domi par Krāslavas pilsētas ielu brauk-
tuvju attīrīšanu no sniega un apstrādi ar 
pretslīdes materiālu. 
Kuras ielas ziemas periodā Krāslavā 

no sniega attīra SIA “Ošukalns”?
SIA “OŠUKALNS” veic visu ielu tī-

rīšanas darbus, izņemot tranzīta ielas 
(Brīvības, Indras, Latgales, Lāčplēša, 
Rēzeknes un Vienības iela).

Informējam, ka ielu tīrīšanas un uz-
turēšanas darbus SIA “OŠUKALNS” veic 
atbilstoši Līgumam, Ceļu specifikācijas 
2015 nosacījumiem, kvalitātes rādītā-
jiem un Iepirkuma procedūras nolikumā 
paredzētajai Tehniskajai specifikācijai 
(iepirkuma id. Nr. KND-2016/36) un tajā 
noteiktajai kārtībai. Tehniskā specifikāci-
ja nosaka, ka visi ceļi tiek iedalīti 3 (trīs) 
grupās, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju 
un transportlīdzekļu satiksmes intensi-
tāti, kas nosaka kārtību, kad ir nepiecie-

šams veikt ceļu tīrīšanas darbus. Darbi 
tiek plānoti tā, lai to izpilde notiktu secīgi 
un atbilstoši šo grupu iedalījumam.
Cik daudz tehnikas vienību un kādas 

ir Krāslavā? Vai ar to pietiek, lai uz-
turētu un savlaicīgi no sniega attīrītu 
ielas?

Tīrīšanas darbiem tiek nodrošinātas 
3 – 5 tehnikas vienības, kas atrodas uz 
vietas Krāslavas pilsētā. Divas no tām ir 
aprīkotas ar sāls kaisītājiem. 

Gadījumā, ja būtu nepieciešams 
piesaistīt papildus resursus, tad uzņē-
mumam ir pieejamas papildus tehnikas 
vienības un darbu koordinators.

Papildus informējam, ka šogad ceļu 
seguma kaisīšana tiek veikta ar sāli, kas 
ir dārgāks un efektīvāks slīdamības sa-
mazināšanas maisījums, nevis ar smiltīm, 
kā tas tika darīts iepriekšējos gadus, tādēļ 
tas var nebūt vizuāli saskatāms. Savukārt 
ielās, kur ir zema braukšanas intensitāte 
sāls nereaģē tik strauji un sniega, ledus 
nokušanas laiks pagarinās.
Zināms, ka SIA “Ošukalns” adminis-

trācija atrodas Jēkabpilī, vai arī tehni-
kas vienības, kas paredzētas darbam 
Krāslavā, atrodas tur? Vai ir izveidota 
bāze Krāslavā?

Tehnikas vienības, kas paredzē-
tas darbu veikšanai un dežurants, kurš 
uzrauga laikapstākļus un ceļu seguma 
stāvokli, atrodas Krāslavā, lai būtu iespē-
jams savlaicīgi un nekavējoties uzsākt 
darbu izpildi.
Vai ir paredzēts, ka pastiprinātas 

snigšanas laikā uz Krāslavu tiek norī-
kota papildus tehnika?  

Pastiprinātas snigšanas laikā ir pa-

redzēta un pieejama papildus tehnika un 
darbu koordinators, kas nepieciešamī-
bas gadījumā tiek piesaistīts.
Vai ir paredzēts konkrēts laiks, līdz 

cikiem ielām jābūt iztīrītām?
Konkrēts laiks nav paredzēts, bet ir 

noteiktas prasības un termiņš, kas ir jāie-
vēro atbilstoši Krāslavas novada domes 
Iepirkuma procedūras nolikumam un Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr.224, kas 
nosaka valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasības un to iz-
pildes kontroli. 

Krāslavas novada dome ir izvirzīju-
si nosacījumus, kas nosaka pienākumu 
attīrīt ielas no sniega jebkurā diennakts 
laikā 2 – 8 stundu intervālā no snigšanas 
beigām. Stundu skaitu, kurā ir pilnībā 
jāveic ceļa seguma attīrīšana no sniega 
nosaka attiecīgā ceļu grupa jeb klase, 
kurā ietilpst konkrētā iela.

Papildus vēlamies informēt, ka šis ir 
pirmais gads, kad uzņēmums SIA “OŠU-
KALNS” veic uzturēšanas darbus zie-
mas periodā Krāslavas pilsētā. Lūdzam 
iedzīvotājiem būt saprotošiem, mēs jop-
rojām apzinām kritiskākās vietas, kurām 
turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uz-
manība.

Jebkādu neskaidrību, jautājumu 
vai ieteikumu gadījumā lūdzam sazi-
nāties ar SIA “OŠUKALNS” elektro-
niski (uzturesana@osukalns.lv).

Steidzamos vai ārkārtas gadīju-
mos ir iespējams sazināties ar atbildī-
go dežurantu pa tālruni 25772193.

Uz lasītāju jautājumiem atbildē-
ja SIA “Ošukalns” ceļu būves noza-
res vadītājs Ivars JOELIS

Jautājums-atbilde
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Prieka un iedvesmas avots 

Panākumi nav iespējami 
bez šķēršļiem, kurus Latgales 
zemnieki pārvar jau gadsimtu 
garumā. Vislielākais prieks - 
pēc apzinīga darba, bet slinkai 
aitai arī pašas vilna par smagu. 

...Sengaidītā Krāslavas 
novada zemnieku rudens balle. 
Pazīstamas sejas! Laikrakstu 
publikāciju, televīzijas reportā-
žu varoņi, novada, reģionālo un 
valsts konkursu uzvarētāji, pro-
jektu, svētku un gadatirgu da-
lībnieki, labdari... Es nenogur-
stoši sveicinājos ar visiem, bet 
spēcīgajos vīriešu rokasspie-
dienos jūtu pazīstamu spēku – vāji cilvēki 
laukos nedzīvo. 

B r ī nu -
mi sākās 
jau KN foa-
jē: gandrīz 
dabiska lie-
luma salmu 
zirgs, bet 
puskarietē 
- lauku pā-
rītis. Vai ir 
iespē jams 
neuzsmai-
dīt? Blakus 
- degustāci-
jas galdi, un 
paiet tiem 
garām vien-
kārši nebija 
iespējams. 
Aromāti – 
galvu reibi-
noši! Kalnie-
šu medījumi 
vēl glabā-
ja krāsns 
ka rs tumu, 
un zemko-
pības mi-
nistrs Jānis 
D ū k l a v s 
nenoturējās 

no vilinājuma nobaudīt mežacūkas gaļu. 

Visnopietnāko 
konkurenci me-
dījumu galdam 
radīja Kaplava: 
labākās pagas-
ta pavāres ai-
cināja nobaudīt 
zoss cepeti pēc 
mājas receptes. 
S e n a i z m i r s t ā 
bērnības garša, 
kad mamma 
pēc senās Krā-
slavas receptes 
c e p e š k r ā s n ī 
gatavoja zosi 

ar āboliem. Žēl, ka pēdējā laikā kaut kur 
pazuduši milzīgie Latgales tītari, kurus 
pirmskara Latvijā vērtēja tikpat augstu kā 
teļus. Bija arī degustācijas hīts: slavenās 
Aulejas kļockas tika piegādātas pie gal-
diem visas balles garumā. 

Šādos pasākumos nav pieņemts no-
gurdināt publiku ar garām runām, tāpēc 
gan zemkopības ministrs, gan novada 
pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks 
īsi runāja par to, ka piena nozares krīzes 
pārvarēšanā ir iezīmējusies gaišā puse, 
kā arī aicināja ticēt gaišai nākotnei. Divi 
simti viesu tikai smaidīja. Viņi daudz labāk 
nekā valsts pārvaldes pārstāvji zina: da-
bas untumi un ekonomiskās ķibeles tikai 
norūda lauku cilvēkus un saliedē kolek-
tīvus. Latgales zemkopji spēkus smeļas 
darbā, apziņā, ka zeme ir jāar, labība ir 
jāsēj, neskatoties uz dažādām problē-
mām. Tikai saspringtā darbā atklājas īsts 
zemnieka un lopkopēja talants. Un man ir 
visas tiesības nosaukt šo rudens pasāku-
mu par talantīgo ļaužu salidojumu! 

Kad oficiālās personas apmainījās 
ar apbal-
vojumiem, 
p i e n ā c a 
arī lauku 
un fermu 
darbarūķu 
kārta. Zem-
k o p ī b a s 
ministr i jas 
Goda raks-
tus saņē-
ma Valdis 
S t i v r i ņ š , 
Laimonds 
Vors lavs , 

Ernests Miļevskis, Alek-
sejs Krivenko, Francis 
Zalbovičs, Aleksandrs 
Ivanovs. 

Augstākās cieņas 
apliecinājums - kopbil-
de ar ministru. Noteikti 
pienācīgi ir jānovērtē 
galvaspilsētas viesa at-
tieksme: visa vakara ga-
rumā viņš bija vienkār-
šoucilvēku lokā, turklāt 
- ļoti galants dejotājs. 
Bija jāredz, kāda laime 
mirdzēja mūsu dāmu 
sejās! 

Novada domes ap-
balvojumi bira kā no pār-
pilnības raga. Protams, 
mūsu lasītājiem būs in-
teresanti uzzināt, kuri ir 
labākie no labākajiem: 

Oga Birķe, Za-
harijs Popa, 
Vija Joņina, 
Donāts Leikums, Ainārs Dzalbs, 
Francis un Faina Zalboviči, Ivars 
Geiba, Aleksandrs Korovackis, 
Viktors Klagišs, Veronika Lei-
tāne, Viktors Birums, Viktors 
Vilcāns, Antons Ludzišs, Anna 
Vesna, Aigars Trušelis, Sandris 
Onzuls, Ilze Stabulniece, Ro-
mualds Varnass, Aivars Vanags, 
Valērijs Ignatovičs, Liene Lei-
kuma -Rimicāne, Ilmārs Čižiks, 
Josifs Mančinskis, Pjotrs Muzič-
ko, Lilija Ivanova, Valdis Stivriņš 

un Juris Švabs. 
Ļoti silti zāle 

uzņēma mece-
nātus. Perso-
nīgā labklājība 
- labi, bet dvē-
seles dāsnums 
- zelta vērts. Un 
atkal pazīsta-
mi vārdi – Gita 
K o n o š o n o k a , 
Artūrs Ļaksa, 
Nikolajs Urba-
novičs, Mihails 
Petkevičs, Alek-
sandrs Ivanovs, 
Pēteris Skovo-
rodko, Saftars Rahimovs, Aivars Einiks, 
Pjotrs Švabs, Sergejs Juhņevičs, Jevgē-

ņijs Jerome-
noks, Ernests 
M i ļ e v s k i s , 
Anatolijs Či-
ževskis. 

Jūs ne-
ticēsiet: šajā 
n e a i z m i r s -
tamajā die-
nā pelnītus 
a p b a l v o j u -
mus saņē-
ma vairāk 
nekā simts 
n e n o g u r d i -

nāmi darbarūķi! Par to 
parūpējās arī sponsori 
un sadarbības partne-
ri - “SEB banka”, “MTB 
Banka”, “Swedban-
ka”, a/s “Preiļu siers”, 
“BTA”, AAS “BALTA”, 
SIA “Vaderstad”, “Ag-
ritech”, “Celmiņi ASK”, 
“Krāslavas avots”, “Ak-
vasystem”, “Optima D”, 
Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra 
Krāslavas birojs. Kā arī 
mūsu pazīstamais uzņē-
mējs Sergejs Zakrevskis 
un Dagdas fermeri Maija 
un Juris Ļevkovi, gaidī-
tie viesi Krāslavas zem-
nieku ballēs. 

Apbalvošanas ce-
remonija nebija nogur-
dinoša, to izrotāja Dau-
gavpils baleta studijas 
“Antrē” spilgtie priekš-

nesumi. Arī muzikanti papildināja scenā-
riju, līdz ar to nebija nevienas garlaicības 
minūtes. Svētku azartā zemnieki reizēm 
aizmirsa par tostiem - viss bija ļoti inte-
resanti. 

Zemnieku balle – tā ir satikšanās un 
saskarsmes vieta. Pārtraukumos es pa-
stāvīgi novēroju kompānijas, kas apsprie-
da ne tikai izdevušās balles gaitu. Nešau-
bos, ka te radās jaunas idejas, tika dibināti 
sadarbības sakari, norisinājās pieredzes 
apmaiņa. Ja pats jau esi sasniedzis izci-
lu rezultātu – palīdzi kaimiņam! Laukos 
konkurencei vienmēr ir pozitīvs lādiņš. 

Tikai žēl, ka jauno lauku uzņēmēju vārdu 
varēja būt arī vairāk. Tāpēc “Ezerzeme” 
ar vislielāko prieku pasniedza savu balvu 
visjaunākajai balles dalībniecei – Evelīnai 
Koļedai. 

Vērojot šo spilgto pasākumu no ma-
las, uzskatu par savu pienākumu izteikt 
vislielāko pateicību galvenajai organizato-
rei Viktorijai Lenei un viņas palīgam Artū-
ram Pavļukevičam. Var tikai iedomāties, 
kādu darbu jūs ieguldījāt, lai sagatavotu 
šo pasākumu un lai tas norisinātos kā pa 
diedziņu. Zemnieku prieks - jūsu pelnītais 
honorārs! Ir tik svarīgi gada beigās teikt 
lauku darbarūķiem sirsnīgu paldies, un 
tas jums ļoti labi izdevās. 

Aleksejs GONČAROVS 

Tikai iemīļotā lieta sagādā īstu 
prieku. Divkārt laimīgs ir tas, kas 
īsteno savu sapni dzimtajā zemē. 
Neapšaubāma patiesība: cilvēka 
dvēsele visspilgtāk atklājas viņa 
darbos. 

Tā sagaidīja dārgos viesus foajē. 

Foto par piemiņu - zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs un Robežnieku fermeris Viktors Klagišs. 

Viktorijas Lenes rokās - laimīgā loterijas biļete. 

Skaistas zemnieki Ludmila un Sergejs Dmitrijevi. 

Biznesa lēdija Rudīte 
Lipšāne no Aulejas. 

Prieka un atzinības mirklis. 

Balets - skatuviskā dāvana. Aleksandrs Ivanovs – daudzu nomināciju laureāts. 

Trokšņainās balles vidū. 
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Gatavošanās simtgadei jeb Bravo, Dagda! 

Dagda turpina pārsteigt, piešķirot 
katram masu pasākumam neatkārto-
jamu etnogrāfisku ornamentu. 

Svinības par godu Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 98. gadadienai sākās 
ar interesantas ekspozīcijas atklāšanu - 
“100 lietas Latgales līgavas pūralādē”.

Tiesības atklāt svinīgo pasākumu 
ar savu dziesmu ieguva folkloras kopa 
“Olūteņi”, jo katra dziedātāja papildināja 
pūralādi ar saviem eksponātiem - no vec-
māmiņu kumodēm un senlaiku skapjiem. 
Tās ir austas segas, līgavas tērpa elementi, 
daudz dažādu adītu un austu rokdarbu. Un 
galvenā senlietu kolekcijas bagātība ir pū-
ralāde, ko izgatavoja prasmīgais meistars 
Vladislavs Slesars. 

Inta Viļuma, folkloras centra vadītāja, 
savā uzrunā uzsvēra: “Mēs dzīvojam valstī 
ar bagātu un daudzveidīgu kultūras manto-
jumu. Kā zināms, 2018. gada 18. novembrī 
Latvija svinēs savu simto dzimšanas dienu. 
Interneta portālā simtgadei.lv ir nosauktas 
7 lietas, kas jāpaveic, gaidot šos svētkus. 
Viena no tām ir: Ja tu ar savām rokām spēj 
radīt brīnumus, ļauj 
vaļu radošajam 
garam un izgatavo 
kādu suvenīru par 
godu Latvijas liela-
jai jubilejai.

Ar Latgales 
reģiona attīstības 
aģentūras, Valsts 
kultūrkapitāla fon-
da, A/S “Latvijas Valsts 
meži” un Dagdas no-
vada pašvaldības 
finansiālu atbalstu, 
pateicoties Dagdas 
novada iedzīvotāju 
atsaucībai, kopī-
giem spēkiem mēs 
esam izgatavoju-
ši, savākuši 100 
priekšmetus par 
godu mūsu valsts 
simtgadei un ieli-
kuši tos Latgales 
līgavas pūrā. Līdz 
ar to mēs esam apzinājuši, kas tika likts 
līgavai pūrā 19.gs.vidū, tāpat arī to, kāpēc 
tika likts viens vai otrs priekšmets. Klāt pie 
pūra nāk arī “Pūralādes grāmata”, kurā 
apkopota informācija par visiem priekšme-
tiem, viņu izcelsmi un nozīmi. Visi pūralādē 
ieliktie priekšmeti attiecas uz Dagdas nova-
du. Dagdas novada kultūras mantojums — 

ir mūsu kopīga bagātība, mūsu 
mantojums, ko esam saņēmuši 
no iepriekšējām paaudzēm un 
nodosim nākamajām. Līdz ar to 
pūrs kalpos par mūsu novada 
kultūras mantojuma izziņas avo-
tu visiem interesentiem, tai skai-
ta arī tūristiem. Visos laikos ir 
bijis svarīgs uzdevums: saglabāt 
kultūras mantojumu, to apzināt, 
aizsargāt, iekļaut mūsdienu dzī-
ves apritē un sabiedrībā veicināt 
tā vērtības izpratni. Ar katru nā-
kamo gadu pūralādē tiks ielikts 
pa vienam ar mūsu novadu sais-
tītam priekšmetam, lai, sagaidot 
mūsu valsts 200 dzimšanas die-
nu, arī mūsu Latgales līgavas 
pūrā būtu 200 priekšmeti. Mēs 
iesākām, lai nākamās paaudzes 
turpinātu!

Katrs, kas uz šo brīdi ir ie-
licis pūralādē kaut vienu priekš-
metu vai arī kā citādi atbalstījis 
šīs nacionālās vērtības tapšanu, 
saņems īpašu kartīti.”

Šīs kartiņas, tāpat kā pa-
teicības suvenīrus, saņēma 
gandrīz pus-
simts novad-

pētniecības projekta da-
lībnieku, turklāt ne tikai 
no Dagdas, bet arī no 
visiem pagastiem. Īpaši 
ir atzīmēti tā organiza-
tori – Dainis Platacis, 
Olga Lukjanska, Regīna 
Stepiņa, Olga Brenča, 
Gelena Radelicka un 
Mārīte Zariņa... Atslēga 
no pūralādes ir nodota 
Tūrisma informācijas 
centram, un tas nozīmē, 
ka šai unikālajai ekspozī-
cijai būs ilgs mūžs. 

... Tautas nama aktu 
zāle bija skaisti izrotāta. 
“Olūteņu” tautasdzies-
mas arī šeit kļuva par 
galveno kamertoni, bet 
vakara vadītāja Solvita Plivča pievērsa ska-
tītāju uzmanību tam, ka “Latviju mēdz saukt 
par Dzintarzemi, bet man šķiet, ka tai labāk 
piederētos saukties par Ozolzemi. Vasarā 
skatos zaļos ozola kroņos - šķiet, pasaule 

mierīga un viegla 
kā mākoņi. Pa-
raugos rudenī 
kailajos ozola 
kroņos un it kā 
ērģeles spēlējam 
dzirdu. Ozola zari 
ir kā pīlāri, kas 
notur dzimtās 
zemes debesis, 
lai tās nenoslīdē-
tu līdz pamales 
alkšņu saknēm. 
Stāv ozols, un 
nekas to nespēj 
sašķelt. Patei-
cos tam par tēvu 
zemi, jo dzimte-
nes spēku tajā 
sajūtu. Kad bal-
tās vizbules redzu 
bērzu jaunaudzēs, 
kad ieraugu sauli 
gundegās no-

kāpušu, kad sveķu smarža aiziet pa viršu 
ceļu - man jāpateicas mātei, kas acis mums 
atdarījusi. Eju pasmagu soli, rudzu smaržas 
apreibināta, darbs turas pie rokas kā bērns, 
kas ātrāk grib kļūt liels. Pretī nāk labdiena, 
acīs raudzīdamās. Viņai ir mīļu cilvēku ska-
tiens. Dzirdu dziesmu, kas lokās kā upe 
gar ceļu. Dzirdu dzeguzi, kas tumsas un 

gaismas gadsimtus skai-
ta un priecājos par cilvē-
kiem, kas ceļas reizē ar 
putniem. Nav skaistākas 
vietas par to, ko no sirds 
par mājām varam saukt. 
Nav saldāku skābeno 
dzērveņu par tām, kas au-
gušas tepat - Latvijā. Nav 
mīļākas un sirdij tuvākas 
dabas nekur par to, kas 
tepat acu priekšā vējiem 
līdzi klanās.

Kādēļ pārdomas tā-
das? Ir taču svētki, kad 
kopā sanākam, lai Lat-
viju pieminētu. Mēs brīdi 
palēninām soļus savā darba un ikdienas 
dunā, lai aizdomātos par to, kur sākas un 
kur beidzas Latvijas ceļi vai vispār tam ir 
sākums, un kur beidzas bezgalība. Šī taka, 
šis lielceļš ved mūs pretī nākotnei, apstājo-
ties un aizdomājoties par to, ka katru gadu, 
pieminot Latviju svētku reizē, tās ceļi kļūst 
garāki un garāki gan par mazuļa pirmajiem 
nedrošajiem soļiem, gan par sirmgalvja lē-
nīgajiem soļiem. Šis ceļš ved pretī Latvijas 
simtgadei”. 

Tālāk skanēja himna, novada vadītāja 
Sandra Viškure uzstājās ar svētku uzrunu, 
un tad sākās labāko no labākajiem godinā-
šana, viņus izvirzīja sabiedrības pārstāvji 
un uzvarētāji tika noteikti balsošanas laikā.  
Divdesmit četri laureāti!  

Atzinības rakstu un piemiņas balvu 
ieguva valsts pārvaldes sfēras pārstāve: 
Helēna Kokare – Nodarbinātības valsts 
aģentūras Krāslavas filiāles Dagdas sek-
tora nodarbinātības aģente. Tika apbalvoti 
arī ekonomikas un tautsaimniecības sfēras 
darbinieki: Pāvels 
Kavuns – z/s “Eži” 
īpašnieks; mu-
zejs “Andrupenes 
lauku sēta” (vad. 
Skaidrīte Pauliņa) 
– Dagdas novada 
tūrisma objekts.  

A t z i n ī b a s 
rakstus saņēma 
arī izglītības, kul-
tūras un sporta 
sfēras pārstāvji: 
Lilija Novicka - 
Dagdas vidussko-
las sporta skolotā-
ja; Ernests Vjaters 
– Dagdas novada 
Tautas nama di-
rektora vietnieks; Andris Sprukts – Bukmui-
žas un Andzeļmuižas draudžu prāvests; 
Armands Pudniks – Jaundomes vides izglī-
tības centra un ekspozīciju zāles vadītājs; 
Rita Škraba – Ķepovas Saietu nama un Vi-
des un kultūras centra “Ķepa” tehniskā dar-

biniece. Par sabiedrisko aktivitāti apbalvoti: 
Lūcija Nikitina - sieviešu kluba “Veiksme” lo-
cekle, Sanita Karpoviča – jauniešu biedrību 
“Senna” un “In-Taņ-San” vadītāja, Anatols 
Viškurs - SIA “Ūzoleņi” valdes priekšsēdē-
tājs, Aivars Arnicāns – Dagdas novadpēt-
niecības biedrības “Patria” priekšsēdētājs, 
Ārija Klints – Baltkrievu biedrības “Verbica” 
biedre. Atzinības raksti tika pasniegti vese-
lības aprūpes un sociālās aprūpes sfēras 
darbiniekiem: Alfrēdam Kalvišam – NMPD 
Latgales reģionālā centra Dagdas apakš-
stacijas ārsta palīgam; Ļubovai Leonardo-
vai – Dagdas novada ģimenes ārstei; Zi-
naīdai Gavrilovai – pansionāta “Ābeļdārzs” 
aprūpētājai; Antoņinai Adilevičai – Šķaunes 
pagasta sociālajai darbiniecei. Par god-
prātīgu darbu pašvaldībā tika sumināti: 
Anatolijs Lavčinovskis – Bērziņu pagasta 
pārvaldes autobusa šoferis, Ināra Tukiša 
– Dagdas novada pašvaldības ekonomis-
te, Aina Zeiza - Asūnes pagasta pārvaldes 
sekretāre, Romualds Ūzoliņš – Andrupenes 
pagasta mežstrādnieks, Olga Saule - An-
dzeļu bibliotēkas vadītāja, Lūcija Kolesniko-
va – Svariņu pagasta Bāriņtiesas locekle, 
Ņina Tararako - Dagdas novada jauniešu 
iniciatīvu centra tehniskā darbiniece. 

Turpinājumā tika apbalvoti tie, kuri 
gada laikā veiksmīgi realizēja projektus, ko 
atbalstīja novada dome. 

Jau tradicionāli laureātu sumināšanas 
novembra ceremonija notiek uz dziesmu un 
deju fona, kad labākie pilsētas un pagastu 
radošie kolektīvi demonstrē savus skatu-
viskos sasniegumus. Jauni priekšnesumi, 
atjaunoti tērpi un izpildītāju meistarības iz-
augsme. Bija arī programmas nagla - Alek-
sandra Maļkeviča Andrupenes kapelas 
spilgtā debija uz Dagdas skatuves, nesen 
kolektīvs atgriezās no ārzemju turnejas. 
Katru gadu - jaunu talantu atklāšana. Bet 
svētku koncerts kļuva par novada kultūras 
sasniegumu skati. 

Pārpildīta zāle, apbrīnojams koncerts 

- 12 kolektīvi, 25 priekšnesumi! Ziedu jūra, 
laimīgas sejas, galvenie gada svētki tika 
organizēti godam. Bet vakarā - diskotēka. 
Bravo, Dagda! 

Aleksejs GONČAROVS
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Mūsu novadniekiMūžs veltīts Dievam, darbam un bērniem
Dzimusi 1926. gada 11. novembrī, 
Lāčplēša dienā. Kad mūsu lasītāji 
saņems šo laikraksta numuru, Sta-
ņislava savu mīļo tuvinieku pulkā 
svinēs skaisto dzīves jubileju, bet 
mēs tiekamies tās priekšvakarā.  

Krucifikss mājas pagalmā liecina par 
Dieva klātbūtni, ikdienas gaitās ejot. Vē-
lāk jubilāre to apstiprina - lūgšanas un pa-
ļāvība uz Dievu palīdz pārvarēt grūtības 
un dzīves gaišajām dienām dod svētību. 

Mazmeita Solvita laipni aicina vies- 
istabā, bet pirms tam ir jāiet garām 
prāvam dažādu izmēru, formu un krā-
su ķirbju krāvumam, kas izskatās ļoti 
pamatīgi un reizē mākslinieciski, kā 
lauku mājā iederīgs dekors. 

“Esmu nodzīvojusi ļoti garu mūžu,” 
teic Staņislava. “Skolā iemācījos lasīt, 
rakstīt un rēķināt. Pārējo mācījos dzī-
ves skolā.”

Sirmā māmuļa sāk sarunu par 
darbu, par to, ka grūti tā nosēdēt mie-
rā, kad visu mūžu ir skriets un skriets. 
Pēdējā laikā kājas vaina un sirsniņa 
neļauj būt tik apsviedīgai kā agrāk. 
Pārvietojoties jāņem palīgā spieķīši, 
bet čaklajām rokām grūti palikt bez 
darba. Vakar mazdēlam gandrīz visu 
zeķi noadījusi - viņa rāda glītu, glu-
du adījumu, bet tā krāsa dzijai laikam 
esot par spilgtu, nedaudz nogurdinot 
acis. Grūti noticēt, bet Staņislava vēl 
lasa un ada bez brillēm. “Kādreiz adī-
ju arī rakstainus cimdus. Rakstus no-
skatīju baznīcā no citām sievām. Tad 
atcerējos un mājās noadīju. Kādu reizi 
noskatīju veikalā jaku, kas bija izlikta 
pārdošanā. Stāvēju un skatījos. Visu 
iegaumēju. Uzreiz uzadīt nebija laika, 
jo vasarā bija citi darbi, kad pienāca 
garie rudens vakari, atcerējos to raks-
tu un noadīju. Brālis no Anglijas bija 
atsūtījis skaistu, mīkstu dziju. Jaka izde-
vās ļoti labi,” turpina Staņislava. “Man ļoti 
patika dažādi rokdarbi, izvilkuma darbus 
pratu. Nu jau visi izdalīti un izdāvināti. Pa-
likuši vien daži, ” Staņislava lūdz mazmei-
tai atnest pašas austo smalko vilnas segu 
un linu galdautiņu. 

Jubilāres mūžs ir kā savdabīgs spo-
gulis notikumiem mūsu valstī. Dažādas 
iekārtas un varas, karš un posts, cīņa par 

izdzīvošanu. Bet galvenais tajā – prasme 
palikt cilvēkam, nezaudēt ticību un godu.

Stāsts par ģimeni un bērnību
Esmu dzimusi Jāzepa un Elizabetes 

Kokinu ģimenē, Virvališķu sādžā. 
Vectēvs bija namdaris, arī manu tēvu 

bija iemācījis šim amatam. Abi kopā bū-
vēja mājas. Prata gan uzcelt, gan veikt 
visu apdari. Tēvs jau bija noskatījis līgavu 
– manu māti Elizabeti no kaimiņu sādžas 
- Škutāniem, bet viņam neļāva precēties, 
kamēr vecākais dēls, tēva brālis, nebija 
apņēmis sievu. Tādi toreiz bija laiki, vi-
sam bija jānotiek noteiktā secībā un bērni 

vecākiem nedrīkstēja iebilst. Tā nu mans 
tēvs aizbrauca strādāt uz Rīgu un paaici-
nāja pie sevis līgavu. Viņi salaulājās un 
dzīvoja Rīgā. Tēvs strādāja stacijā par 
krāvēju, mamma auklēja dēliņu, manu ve-
cāko brālīti, un mājās šuva maisus. Kad 
tēva brālis apņēma sievu un aizgāja saim-
niekot uz savām mājām, vectēvs sauca 
manu tēvu ar ģimeni atpakaļ uz mājām. 
Tā nu mana ģimene pārcēlās uz dzīvi 
Latgalē. Vectēvs katram dēlam piešķīra 7 
ha zemes un mans tēvs sāka saimniekot. 

Pārceļoties no Rīgas, es jau biju mammai 
puncī. Dievs vecākus svētīja ar 8 bēr-
niem. Man bija viens vecāks brālis, trīs 
jaunāki brāļi un trīs māsas. Tādai kuplai 
ģimenei 7 ha zemes bija stipri par maz. 
Arī sava zirdziņa sākumā nebija. Vecā-
kajiem bērniem vajadzēja iet ganos, pa-
līdzēt ģimenei pelnīt iztiku. Strādāju no 
mazām dienām. Toreiz jau bērniem ne-
maksāja naudā. Nolīga par vēdera tiesu 

un kādu graudu maišeli vai par to, ka 
zirgu lauku darbiem aizdeva. Darba 
mūžs man sākās ar ganu gaitām 
tepat Valdinišķos, kaimiņu mājās. 
Tolaik šai sādžā bija 4 saimnieki. Es 
biju nolīgta par govju gani, bet vaja-
dzēja darīt dažādus darbus. Ravēt, 
cūkām zāli smalcināt. Saimniekam 
bija pāris zirgi, mans pienākums bija 
sanest viņiem ūdeni no akas. Nesu ar 
nēšiem pa diviem spaiņiem. Tā bija jā-
staigā 11 reizes. Ganos vajadzēja iet 
agri no rīta. Rasa auksta, kājas basas 
vai pastalās, sala. Nebija jau tāda iz-
vēle apaviem kā tagad. Arī gulēšana 
– uz grīdas kādu mēteli vai cisu maisu 
pasvieda, ziemā uz krāsns gulējām. 
Kas tad tādam ganu bērnam gultu 
dos... Grūti laiki bija. 

Skolas gaitas
Skolā sāku iet kopā ar vecāko 

brāli. Pirmo gadu līdz skolai bija jāmē-
ro 4-5 km, bet, kad ģimene pārcēlās 
uz Kombuļiem, gan skola, gan baznī-
ca bija tuvu. Man ir četru klašu izglī-
tība, vairāk mācīties nebija iespējas, 
bija jāpalīdz ģimenei gādāt iztiku. 

Darbs pie saimniekiem
Vācu laikā strādāju par kalponi pie 

saimnieka Zubros. Man bija 14 gadi, bija 
bailes doties prom no mājām, atceros, kā 
braucām ar zirgu ratos, raudāju visu ceļu. 
Bet saimnieki bija krietni cilvēki. Paši bija 
strādīgi un mani iemācīja dažādiem dar-
biem. Katru svētdienu varēju aiziet uz 
baznīcu, ļāva ciemoties mājās. 

Vēlāk strādāju pie dažādiem saim-
niekiem. Pelnīju naudu. Par rudzu pļau-
šanu ar sirpi dienā varēju nopelnīt 2 latus. 
Toreiz naudai bija cita vērtība. Par 2 la-
tiem varēja kurpes nopirkt. 

Sapnis par šujmašīnu 
Vienu gadu dzīvoju pie 

radinieces Maslova sādžā, 
netālu no Okras. Viņa bija 
kļuvusi atraitne, palīdzē-
ju viņai dažādos darbos. 
Saimniece bija šuvēja, sa-
vulaik mācījusies Saules 
skolā. Tur dzīvodama, es 
noskatījos, kā top piegriezt-
nes, kā sašuj apģērba deta-
ļas. Arī man ļāva pašūt. Tas 

kļuva par manu sapni – 
tikt pie savas šujmašīnas 
un kļūt par šuvēju.

Mūsu kaimiņienei 
bija šujmašīna “Singer”. Lai to iegūtu, 
mums abiem ar tēvu bija pie viņas jā-
strādā. Tēvam bija jāpalīdz apstrādāt 
zemi. Tas bija smags darbs. Šujmašī-
na tolaik bija ļoti dārga manta. Atceros, 
kā es lūdzu Dievu, lai mana vēlēša-
nās piepildās. Piepildījās. Biju bezga-
la priecīga. Nebija jau iespējas dabūt 
jaunus audumus, no kā šūt, bet iztiku 
ar lietotiem. Pārtaisīju vecās drēbes, 
no dažādiem drēbju gabaliem šuvu 
jaunākajiem brāļiem un māsām čības. 
Pati sev varēju visu uzšūt. Vēlāk kaimi-
ņienes sāka nākt un prasīt, lai šo vai to 
uzšuju. Darīju to ar prieku.

Laulība un ģimenes dzīves 
traģēdijas 

Kamēr kalpoju pie viena saim-
nieka, manī ieskatījās kaimiņu mājas 
saimnieks Vincents Ļaksa. Kādā talkā, 
viņš, man uzmanību apliecinādams, 
gribēja palīdzēt – izņēma no rokām 
salmu nastu. Biju spēcīga meita un 
par šādu uzmanības apliecinājumu sa-
dusmojos, pagrūdu viņu nost. Bet tas 
to patikšanu nemazināja, viņš lūdza 
vecākiem mani atdot viņam par sievu. 

Vecāki piekrita un man atlika paklausīt. 

Neviens par mīlestību tolaik nerunāja. 
Vīrs bija par mani 22 gadus vecāks, to-
ties diezgan turīgs - daudz govju, pā-
ris zirgi. Pēc gada laiki mainījās un viss 
bija jāatdod kolhozam. Mājās palika tikai 
gotiņa, aitiņa un ruksītis. 1953. gada au-
gustā, negaisa laikā, mūsu mājas 
skāra uguns nelaime. Nodega visas 
saimniecības ēkas, kūts. Palika ti-
kai dzīvojamā māja. Labi, ka Dievs 
pasargāja cilvēkus un lopus. Viss 
bija jāatjauno. Strādājām, dzīvojām 
draudzīgi. Vīrs bija labs cilvēks. 
Diemžēl slimība viņu paņēma pēc 
nepilniem 14 kopdzīves gadiem. 
Paliku viena ar diviem bērniem. 
Meitai Alīnai bija 12 gadiņi, dēlam 
Staņislavam – 8. Uz skolu bija jā-
iet tālu, ziemā ceļu neviens netīrīja. 
Jāsaka paldies kaimiņam Antonam, 
kurš palīdzēja tikt pāri kupenām, uz-
ceļot bērnus sev uz pleciem. 

Rokdarbus vakaros pie lampas 
darināju. Daudz domu tai laikā tika 
pārdomāts. Kā bērnus vienai izau-
dzināt, kā iztikšanu sagādāt? Arī 
pa asarai noslaucīju. Parādījās arī 
viens otrs precinieks. Bija pat dus-
mīgi, kad atteicu. Gāju uz baznīcu 
katru svētdienu, biju nolēmusi vairs 
neprecēties, upurēt savu dzīvi Diev-
mātei un bērniem. Nevarēju pieļaut 
pat domu, ka kāds svešs vīrietis 

kliegs uz maniem bērniem. 
Protams, bija grūti, bet kam sūdzē-

sies? Nebija laika par to domāt. Darbs 
kolhoza brigādē, mājās sava, kaut nelie-
la, saimniecība. Arī mani bērni, tāpat kā 
es, no mazām dienām tika radināti strā-
dāt. Kad atļāva turēt vairāk lopu, audzēju 
buļļus, cūkas. Vairākas reizes biju aiz-
braukusi tirgot gaļu uz Rīgu, uz Smoļens-
ku, uz Vitebsku. Toreiz daudzi no Latvijas 
brauca tirgoties. 

Tie kas strādāja, izdzīvoja. Arī es. 
Daudz ko gribējās paspēt, padarīt. Teik-
šu godīgi, man visam nepietika laika. Ir 
prieks, ka izaudzināti kārtīgi bērni, maz-
bērni un nu jau pieci mazmazbērni. Es 
palīdzu viņiem un viņi man. Kopā esam 
stipri.

Kā tagad paiet mana diena?
Diena paiet ātri. No rīta noskaitu lūg-

šanas, rožu kroni. Paadu, paklausos ra-
dio. Mazliet paskatos televīziju, ja ir kāda 
interesanta pārraide. Tā diena paiet.

Kādi ēdieni labāk garšo?
Man garšo stipri ēdieni – speķītis, 

kāposti, ķirbju zupa, citi vienkārši ēdieni. 
Kad turējām gotiņu, vārījām un sējām sie-
ru. Pašu taisīts sviests ar sālīti biezputrā 
kādreiz bija tik garšīgs, ka liekas, nekā 
garšīgāka tagad nav. 

Solvita minēja garšīgo lauku torti. 
Kā to pagatavot? 

Cepu divas biskvīta ripas, pārsmērē-
ju ar plānu ievārījuma kārtiņu, vienu kārtu 
veidoju no kaltētas rupjmaizes. Rotāju-
mus veidoju no sviesta, kuru ar bietītes 
sulu nokrāsoju sarkanu, pieliekot olas 
dzeltenumu, tas kļūst dzeltenāks. Rotā-
ju, tūtiņas galā iegriežot krustiņu. Tad no 
izspiestā sviesta krēma veidoju dažādus 
rakstus, lapiņas, zvaigznītes. 

Novēlējums visiem 
Esmu godīgi nodzīvojusi savu dzī-

vi. Man nav kauns ne Dieva, ne cilvēku 
priekšā. Novēlu visiem dzīvot kārtīgu dzī-
vi. Jaunajiem jāpārņem dzīves gudrība 
no vecākiem, vecvecākiem. Bet galvenais 
– lai visiem stipra veselība!

Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu!

Iveta LEIKUMA

Sveicam Staņislavu Ļaksu 90. jubilejā!

Staņislava (centrā) ar vecākiem Jāzepu un 
Elizabeti un brāli Broņislavu. 1928. g.

Staņislavas un Vincenta kāzu diena. 1948. g.

Meitas Alīnas izlaidumā.

Bērni Alīna un Staņislavs.

Ar mazmeitu Solvitu. 



2016. gada 25. novembris4

Taču par visu vairāk runā padarītais 
darbs, tāpēc valsts svētkos daudzviet 
Latvijā tiek pasniegti pateicības raksti un 
teikti paldies vārdi cilvēkiem, kuri strādā 
un dzīvo te, Latvijā. Arī Krāslavas novadā 
ir iedibināta šī skaistā tradīcija. Cilvēki ir 
pelnījuši, lai viņu darbu novērtē un pasa-
ka paldies.

Latvijas Republikas proklamēša-
nas gadadienas priekšvakarā Krāslavas 
kultūras nams jau tradicionāli aicina uz 
svētku koncertu, kurā uzstājas kāda no 
Latvijā pazīstamām mūziķu apvienībām. 
Šogad krāslaviešus sveica Rīgas zelta 
koris. Koncertprogrammas “Tautas laiks” 
īpašais viesis bija aktieris un operas so-
lists Juris Jope.

Taču pirms mūziķi kāpa uz skatuves, 

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks un izpilddirektors Jānis 
Geiba pasniedza Atzinības 
rakstus 10 mūsu novadnie-
kiem. 

Par zemkopības tradī-
ciju godā turēšanu, jaunu 
darba vietu radīšanu un ak-
tīvu iesaistīšanos Piedrujas 
pagasta sabiedriskajā dzīvē 
Atzinības rakstu saņēma 
Z/S “Varavīksne” īpašnieks 
Pjotrs Švābs. Par aktīvu sa-
biedrisko darbību un nozīmī-
gu ieguldījumu novada pen-
sionāru valdē tika sumināta 
Valentīna Kokina. Māksli-

nieks Andrejs 
Gorgocs At-
zinības raks-
tu saņēma 
par radošiem 
n o p e l n i e m 
mākslā un 
nozīmīgu ie-
g u l d ī j u m u 
novada atpa-
z ī s t a m ī b a s 
veicināšanā. 
Šī bija īpaša 
diena arī SIA 
“Nemo” šūša-
nas plūsmas 

me is ta -
rei Veronikai Dzalbei, 
kura saņēma pateicī-
bu par ilggadīgu un 
godprātīgu darbu un 
uzņēmuma tēla spod-
rināšanu. Par rado-
šiem nopelniem, ne-
savtīgu darbu un lielo 
ieguldījumu novada 
tēla popularizēšanā 
zālē esošie sirsnīgi 
aplaudēja garīgās 
mūzikas kora vadī-
tājai Marijai Karolei. 
Atzinības rakstu par 

ilggadīgu un godprātīgu darbu, nesavtīgu 
ieguldījumu pagasta atpazīstamības vei-
cināšanā un aktīvu sabiedrisko darbību 
saņēma Indras pagasta lauksaimniecības 
konsultante Valentīna Bārtule.  

Starp desmit labākajiem no labāka-
jiem šogad ir arī SIA “Krāslava D” šefpa-
vāre Regīna Šakele, kurai izteikta atzinī-
ba par ilggadīgu, radošu un godprātīgu 
darbu sabiedriskās ēdināšanas jomā un 
uzņēmuma tēla spodrināšanu. 

Par ilggadīgu un godprātīgu darbu 
un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabied-
riskajā dzīvē Atzinības rakstu saņēma 
Kombuļu pagasta nekustamā īpašuma 
nodokļu administratore Lilija Sadoviča. 

VAS “Latvijas Pasts” pastnieks Leo-
nīds Poliščuks apsveikumus saņē-
ma par pašaizliedzīgu un godprātīgu 
darbu daudzu gadu garumā. Kājās 
stāvot un pateicībā aplaudējot, klāt-
esošie sveica Vladislavu Veceli, kura 
saņēma Atzinības rakstu par ilggadē-
ju un nesavtīgu ieguldījumu Skaistas 
pagasta jaunās paaudzes izglītošanā 
un tautisko vērtību saglabāšanā. 

Latvijas valsts Neatkarības svēt-
kos tika sveikts arī Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks. Rīgas pilī Triju Zvaigžņu 
ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinī-
bas krusta pasniegšanas svinīgajā 
ceremonijā par ilggadēju pašaizlie-
dzīgu ieguldījumu pašvaldības darbā 

un pilsoniskās 
s a b i e d r ī b a s 
veidošanā Lat-
gales reģionā 
Gunārs Upe-
nieks saņēma 
valsts augstā-
ko apbalvo-
jumu -  Atzi-
nības krustu. 
Paldies ikvie-
nam, kas ne-
savtīgi strādā 
mūsu valsts 
labā!

Inga 
PUDNIKA

Valsts svētkos 
godina krāslaviešus

Novembris ir rotāts sarkanbaltsarkanā krāsā. Cauri rudens 
pelēcībai savu gaismu izstaro pie krūtīm piespraustie Lat-
vijas karodziņi, ap roku apliktās Latvju rakstiem rotātās ro-
kassprādzes un cita ar valsts svētkiem saistītā atribūtika. Sī-
kums, taču tik nozīmīgs… Tā mēs apliecinām piederību savai 
valstij, savai dzimtenei un savām mājām. 

Valsts sektora lielums
Manipulējot ar statistikas datiem, ir iespējams sabied-

rībai pierādīt ļoti daudzus apgalvojumus, arī tos, kas izde-
vīgi tikai dažiem. Vienpusēja informācijas sniegšana jeb 
propaganda iedzīvotājiem tiek pasniegta  no padomju 
laikiem un tā ir neatņemama daļa arī pašreiz pie varas 
esošām partijām. Regulāri plašsaziņas avotos tiek ziņots 
par Latvijas mazo un efektīvo valsts pārvaldi, kur  nodar-
bināto skaits nebūt nav lielāks kā citās ES  valstīs.

Par valsts iedzīvotāju skaitu un to nodarbinātību 
tiek pasniegta ļoti atšķirīga informācija pat valsts 
statistikas uzņēmumos un ministriju datu uzskaitē. 
Ierēdņi manipulē ar datiem vai pasniedz tikai daļē-
ju informāciju. Lai iegūtu ticamus uzskaites datus, 
nākas izvērtēt visus Latvijā pieejamos statistikas 
datu avotus. Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des (PMLP), Centrālā Statistikas biroja (CSP), Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID), Starptautiska profesio-
nālā uzziņu mediju Heise Medien Gruppe grupas 
uzņēmuma Firmas.lv,  Pasaules Bankas un Eiropas 
Savienības Statistikas biroja (Eirostat) datus.

PMLP nodarbojas ar iedzīvotāju  deklarēšanas 
uzskaiti, bet tā kā iedzīvotāji kūtri pilda savus pie-
nākumus, mainot dzīves vietu, nedeklarējas  ikumā 
noteiktajā termiņā, mēneša laikā, rezultātā  PMLP 
dati daudzviet nesakrīt ar faktiskajiem pat par 40%.

CSP dati ir veidoti no privāto uzņēmumu sniegtās 
informācijas un valsts  uzņēmumu datiem. Dažkārt 
CSB datos ir acīmredzamas datu falsifikācijas pazī-
mes, kā viens no piemēriem ir valsts IKP apmērs. Lai 
valsts attīstība izskatītos labāk ES kontekstā, Finan-
šu ministrija nosaka vajadzīgo IKP pieauguma % un 
CSP piemeklē tam vajadzīgos ciparus.

Pēc CSB datiem par 2016 gada 2. ceturksni  aiz-
ņemtās darbavietas ir noteiktas pēc 6 atlasītām vērtī-
bām: sabiedriskais sektors ar  290 262 darba vietām, 
kuras veido 226 860  nodarbinātie. Sabiedriskais sek-
tors vēl sadalās uz  vispārējo valdības sektoru ar 225 
296 darba vietām, kuras veidoja 172 846 nodarbinā-
tie. Vispārējais valdības sektors  sadalās uz pašvaldību 
struktūrās nodarbinātajiem ar 128 424 darba vietām, 
kuras veido 94 907 nodarbinātie un valsts struktūrās 
ar 96 872 darba vietām, kuras veido 77 939 nodarbi-
nātie. Valsts un pašvaldību komercsabiedrībās bija 51 
441 darba vietu,  kuras veidoja 46 890 nodarbinātie. 
(Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestā-
des un to komercsabiedrības, komercsabiedrības ar 
valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, kā 
arī nodibinājumi, biedrības, fondi un to komercsa-
biedrības) Privātajā sektorā bija 600 956 darba vietu, 
ko veidoja  378 170 nodarbinātie. CSB esošos datus 
varētu  uzskatīt tikai  par  aptuveniem.

VID datu bāzē pa  taksācijas periodiem ir norādīti 
darba ņēmēju skaits, kuri ir nomaksājuši valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.  2016. g. 
jūnijā tie bija 798 399 un  2015. g. jūnijā 798 878. 
Savukārt pēc Firmas.lv  datiem Latvijas uzņēmumos 
2015. gadā bija 532 tūkstoši nodarbināto, tai skaitā 
valsts un pašvaldību komercsabiedrības.

Par ticamiem datu avotiem varētu uzskatīt VID un 
Firmas.lv esošo informāciju, jo to dati balstīti pēc faktis-
ki veiktajām nodokļu iemaksām valsts budžetā par kat-
ru strādājošo. Kopā valstī nodarbināto skaits būtu 800 
tūkst., no kuriem privātajā sektorā ir 480 tūkstoši, valsts 
un pašvaldību komercsabiedrībās 47 tūkst. un valsts 
sabiedriskajā sektorā būtu 270 tūkst. nodarbināto.

Salīdzinot Latviju ar ES, caurmērā var secināt, ka 
valsts pārvalde ir nesamērīgi liela, salīdzinot ar valsts 
IKP,  tā novirza pārāk daudz darbaspēka no taut-
saimnieciskās darbības. Valsts pārvalde nav pelnoša 
struktūra, to uztur privātā sektora nodokļu maksātāji. 
Kā valsts pārvalde, tā arī  pašvaldības ir bezjēdzīgi or-
ganizētas, tās strādā sevis uzturēšanai, tiek pieņemti 
likumi un noteikumi, kas nodrošina viņu eksistenci.

Pēc Pasaules Bankas datiem par 2013. gadu, 
Latvijas valsts pārvalde ir ierindota starp nekom-
petentākajām pārvaldēm ES. Valsts kontrole to arī 
norāda savās pārbaudēs:  “Valsts pārvaldes iestādēs 
netiek apzināts, kādas darbības veicamas, lai mēr-
ķus sasniegtu, kādi tam nepieciešami resursi, netiek 
pieņemti lēmumi, kas balstīti uz vispusīgu situācijas 
izvērtējumu, atbildīgu budžeta vadību, kā arī netiek 
sekots līdzi, vai notiek virzība noteiktajā virzienā”

Pašlaik  darba vietas valsts  sektorā ir slēptais bez-
darbs, cits “SIMTLATNIEKU ”paveids.  Latvijā uz 1,9 
milj. iedzīvotāju ir  270 tūkst. sabiedriskajā sektorā 
esošo darba vietu. ES caurmērsā valsts iestāžu  dar-
binieki uz 1000 iedzīvotājiem - 82, Latvijā - 142. No 
valstī 800 tūkstošiem strādājošajiem 40 % ir nodar-
bināti sabiedriskajā sektorā.

Kad valstī nepietiek finanšu līdzekļu veselības 
aprūpei, 60 % pensionāru dzīvo zem nabadzības 
robežas, trūkst līdzekļu  autoceļu uzturēšanai, tad 
lielajai un nekompetentajai valsts iestāžu uzturēša-
nai līdzekļi netiek žēloti.

Ņemot IKP kā mērauklu (ES IKP/valsts darbinieks) 
valsts sabiedriskā sektorā strādājošo skaitu  būtu  
jāsamazina apmēram par 90 000 darbavietām. Lat-
vijā, attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, pietiktu ar 170 
000 sabiedriskajā sektorā esošo darba vietu. Sama-
zinot sabiedrisko sektoru līdz ES līmenim, ekonomi-
ja  būtu vidēji  1.7 miljardi eiro gadā. Tāds ir finanšu 
ekvivalents, ar kuru  teorētiski  varētu  visiem pen-
sionāriem dubultot pensijas. 

Raimonds NIPERS

Politiķi runā 
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Vai Krāslavas mēram, atbildot presei, ir tiesības maldināt sabiedrību?
Vienā no iepriekšējiem raktiem “Ko 
darīt, ja uz jūsu iesniegumiem dome 
nesniedz atbildes?” iepazīstinā-
jām laikraksta lasītājus ar Krāslavas 
novada pensionāru biedrības pen-
sionāru tiesību aizstāvja Zigmunda 
Paškeviča sūdzību par to, ka Krāsla-
vas novada dome nesniedz atbildes 
uz viņa iesniegumiem. 

Rakstā plaši aprakstījām, ka likums 
šajā gadījumā ir iedzīvotāja un biedrības 
pusē, jo pašvaldībai mēneša laikā bija 
rakstveidā jāatbild uz iedzīvotāja iesniegu-
miem, kas diemžēl netika izdarīts.

Ar laikraksta starpniecību Z. Paške-
vičs centās noskaidrot, kādi bija iemesli 
viņa iesniegumu ignorēšanai un atbilžu 
nesniegšanai. Lai to noskaidrotu, sazinā-
jāmies ar Krāslavas novada mēru Gunāru 
Upenieku un publicējām plašu interviju.

Pēc raksta publikācijas, tika saņemti 
vairāki zvani ar neizpratni par priekšsēdētā-
ja G. Upenieka visatļautību intervijas laikā 
minēt faktu, kas neatbilst patiesībai, tādē-
jādi maldinot sabiedrību un liekot domāt, 
ka biedrība melojusi vai noklusējusi nova-
da domei par Z.Paške-
viča neirologa sertifi kāta 
neesamību. 

Intervijas laikā tika 
noprasts, ka Krāsla-
vas novada domes 
priekšsēdētājam G.Upe-
niekam ir izveidojusies 
īpaša attieksme pret 
šo personu. Īpašā at-
tieksme bijusi kopš brīža, 
kad Z. Peškevičs uzsācis sevi dēvēt par 
pensionāru tiesībsargu, kas ļoti mulsināja 
priekšsēdētāju. Otrs moments īpašās at-
tieksmes izveidē bija apstāklis, ka Krāsla-
vas novada pensionāru biedrība, kurā 
aktīvi darbojas pats Z. Paškevičs, 2015. 

gada oktobrī iesniegusi domē savu valdes 
lēmumu, kurā lūdz Z. Peškeviču pieņemt 
darbā par neirologu.

Iepazīstoties tuvāk ar biedrības 
iesniegumu, par kuru intervijas laikā tik 
skarbi runāja priekšsēdētājs G.Upenieks 
un aicināja iepazīties, tika noprasts, ka 
biedrība savā iesniegumā neko neslēpa, 
arī to, ka Z.Paškevičam nav neirologa 
sertifi kāta. 

2015. gada nogalē Krāslavā bija dzirdēts, 
ka esošais neirologs Prokofjevs dosies 
pensijā, bet Krāslavas novadu atstāt bez 
šī pakalpojuma pensionāri nevēlējās. Pen-
sionāru biedrība savā iesniegumā minē-
ja: “Izveidosies situācija, ka būs jāslēdz 
neiroloģiskās gultas un pensionāri būs 
spiesti ambulatoro neiroloģisko palīdzību 
meklēt tālu - Daugavpilī vai Rīgā. Pie tam, 
ir zināms, ka Daugavpilij pašai trūkst nei-
rologu.”

Priekšsēdētājs G.Upenieks intervi-
jas laikā teica: “Es domāju, ja jau esat 
uzsākusi pētīt šo jautājumu, jāņem vērā 
arī pirmais iesniegums no šīs pensionāru 
biedrības. Tas bija valdes sēdes lēmums - 
pieņemt darbā Z. Paškeviču par neirologu, 

ja pareizi sauc šo 
amatu. Ko Jūs par 
to sakāt? Cilvēks 
bez sertifi kāta lūdz 
viņu pieņemt darbā 
par ārstu.”

Izrādās, ka šī 
biedrība savā lē-
mumā pati rakstīja, 
ka Z. Paškevičam 
nav neirologa sert-

ifi kāta. Tāpat viņa savā vēstulē izteica 
priekšlikumu, kādā veidā viņš varot ofi ciāli 
strādāt par neirologu Krāslavas slimnīcā.  
“Jā, viņam nav neirologa sertifi kāta, bet to 
var nokārtot, pieņemot viņu darbā Krāsla-
vas slimnīcā par ārstu - stažieri...”

Pētot šo jautājumu, tika noskaidrots, 
ka tik tiešām likumdošana paredz, ka Z. 
Paškevičs varētu strādāt par neirologu arī 
bez šī sertifi kāta kā ārsts stažieris (ārsts, 
kas nav sertifi cēts specialitātē un strādā 
sertifi cēta ārsta vadībā), vienīgi tādā gadī-
jumā par viņa darbību atbildību uzņemas 
cits ārsts (vienas nozares). Šāda prakse 
Latvijas slimnīcās ir plaši izplatīta, šis 
gadījums nebūtu ne pirmais, ne pēdējais. 

Tāpēc no priekšsēdētāja puses 
bija nekorekti šādi izteikties, liekot no-
prast, ka biedrība savā iesniegumā 
pieprasīja vairāk, nekā paredz likums. Ja 
priekšsēdētājam nav zināša-
nu konkrētajā nozarē, kāpēc 
tās nesniedza viņa pirmais 
vietnieks A. Jevtušoks, kur-
am medicīnas nozarē ir ļoti 
liela pieredze.

Savā iesniegumā Krāsla-
vas novada pensionāru bie-
drība šo faktu arī pieminēja. 
Nekas novada domei netika 
slēpts. Iesniegumā netika 
apgalvots, ka Z. Paškevičam 
ir nepieciešamais neirologa 
sertifi kāts. Tāpēc no Krāslavas novada 
domes priekšsēdētāja G.Upenieka puses 
šāds viedoklis, kas satur nepatiesas ziņas, 
bija neētisks “Ja vērtēsiet visus iesniegu-
mus kopā, tad pierakstiet savā rakstā arī 
par šo iesniegumu. Pirms tam, kad radās 
pensionāru tiesībsargs, radās diplomēts 
ārsts - neirologs ar sertifi kātu... tā ir sistē-
ma, kas lielā mērā ir problemātiska.”

Šajā “sistēmā”, kā priekšsēdētājs 
to nosauca, nav nekā problemātiska. Iz-
rādās, likums paredz, ka Z. Paškevičs 
drīkst strādāt cita ārsta uzraudzībā par 
neirologu, kā arī saukties par tiesībsargu, 
jo kopš 2016. gada 1. aprīļa ar Krāsla-
vas novada pensionāru biedrības valdes 
lēmumu viņam ir uzdots par pienākumu 

aizstāvēt pensionāru tiesības. Nevienā 
no iesniegumiem netika apgalvots, ka Z. 
Paškevičs ir diplomēts ārsts – neirologs ar 
sertifi kātu.

Viena no pensionāru tiesībām, kas 
minēta Pensionāru tiesību deklarācijā 
ir “Pensionāriem, kā jebkuram Latvijas 
iedzīvotājam, jāsaņem kvalitatīvi pakalpo-
jumi no valsts un pašvaldības”, tai skaitā 
arī atbildes uz iesniegumiem, lai cik neērti 
jautājumi tajos netiktu uzdoti. 

Kā tikko noskaidrojām, pirmais 
iesniegums no biedrības nevarēja būt par 
iemeslu citu iesniegumu neizskatīšanai. 

Varbūt tiešām netika atbildēts, 
jo iesniegumos tika uzdoti 
neērti jautājumi? 

Uz jautājumiem, kurus 
uzdeva Z. Paškevičs savos 
iesniegumos, atbildes Krāsla-
vas novada domei būs jāsniedz 
arī laikrakstam “Ezerzeme”. Re-
dakcija ar identiskiem iesniegu-
miem vērsās Krāslavas novada 
domē. Lai nemulsinātu Krāsla-
vas novada priekšsēdētāju 
G.Upenieku, savu iesniegumu 

neparakstījām kā tiesībsargi, kaut gan pēc 
būtības prese ir ceturtā vara, kas valstī 
palīdz sargāt tiesību normu ievērošanu. Tā 
kā no laikraksta redakcijas neviens darbā 
Krāslavas slimnīcā nestājas, jācer, ka atbil-
des uz jautājumiem, kas skar priekšsēdētāja 
pirmo vietnieku A. Jevtušoku, tiks sniegtas 
atbilstoši likumā noteiktām prasībām.

Lai cik tas nebūtu grūti, valsts iestāžu 
darbiniekiem jāiemācās šo “īpašo” attiek-
smi pret konkrētiem cilvēkiem atstāt mā-
jās. Diskriminācija un likumu neievēroša-
na, kuru amatpersonas pamato kā “īpašu 
attieksmi” - nav pieļaujama. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE.
Foto no interneta avotiem.

Reģionālo mediju diena Eiropas Parlamenta Informācijas birojā
Turpinājums. Sākums “Ezerzeme” nr. 87 
(08.11.2016.)

 
Uz reģionālo mediju jautāju-

miem atbild Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete
Par Eiropas Savienības drošību. 
Tad, kad runā par ES drošību, jāat-

gādina, ka nav runa par Eiropas armiju, 
bet par Eiropas aizsardzības savienību. 
Eiropas armijas nebūs, būs aizsardzības 
savienība. Šobrīd mēs atrodamies visin-
tensīvākajā pirmās pakāpes diskusijā, lai 
saprastu, kāda ir dalībvalstu izpratne par 
aizsardzības savienību, ko kura valsts 
ir gatava tajā ieguldīt, ko vēlas redzēt kā 
operatīvo kapacitāti šai aizsardzības sa-
vienībai. Tieši armija un štābs ir tie divi 
elementi, kas šobrīd izraisa visasākās un 
pretrunīgākās reakcijas. Ir, kas to aizstāv, 
ir, kas kategoriski vēršas pret to. Tāpēc 
šobrīd ļoti svarīgs ir priekšlikums, ko iztei-
cis Eiropas Parlaments – veidot konkrētu 
plānu, kādā veidā un kādos etapos aizsar-
dzības savienība kļūs par rīcības spējīgu... 
Viens no sākuma etapiem varētu būt, ka 
jau pastāvošajā kopējā ārlietu un drošības 
politika pastiprina militāro komponenti, ko 
varētu veidot trieciengrupas, strukturēta 
brīvprātīga sadarbība starp atsevišķām 
dalībvalstīm. Šāda sadarbība jau pastāv, 
piemēram, starp Vāciju un Nīderlandi, Vā-
ciju un Franciju. Zināmā mērā varētu uz-
skatīt, ka tās kopējās operācijas, ko veic 
NATO un ja to veic tikai ES dalībvalstis, 
varētu būt ES pīlāra (sadarbības) daļa. 
Galamērķim ir jābūt tādam, lai ES sadar-
bībā ar NATO, vajadzības gadījumā, pilnī-
bā spētu sevi aizsargāt. Tai skaitā arī pret 
jauniem hibrīddraudiem, kas ir pavisam 
citādi, nekā savulaik bija klasiskie konven-
cionālie draudi, kas ir aktīvs uzbrukums 
ar militāro tehniku un karavīriem vai tikai 
ar militāro tehniku. Jaunie draudi ir saistīti 
ar kibervidi. Tas var būt informācijas karš, 
dezinformācijas meistarīga iestrāde vai, 
piemēram, iejaukšanās ar digitāliem pa-
ņēmieniem. Konvencionālie draudi ir ļoti 
skaidri defi nēti gadsimtu gaitā, bet šobrīd 

mēs dzīvojam laikmetā, kad viss ļoti strauji 
mainās. Ar hibrīddraudiem ir grūtības, jo 
faktiski nepastāv, nav attīstīti priekšraksti, 
kā rīkoties, nav starptautisko vienošanos. 
Viss vēl ir tapšanas stadijā.

Kāpēc ES jāspēj sevi aizstāvēt? Vai 
nepietiek ar dalību NATO?

Mēs redzam, ka ASV intereses paš-
laik aiziet no Eiropas, tas mums ir jāapzi-
nās. ASV “fokuss” pašlaik ir Dienvidaus-
trumāzijas virzienā, kur “dzimst” vēl viena 
milzīga lielvara. Tā ir Ķīna. Līdz šim Ķīna ir 
bijusi tikai ekonomiska lielvara, bet tagad 
tā kļūst arī digitāla lielvara. Viens no Ķīnas 
jaunā prezidenta mērķiem ir valsts aizsar-
dzības un droši vien arī uzbrukuma spēju 
ievērojama paaugstināšana. Ķīna šobrīd, 
tāpat kā Krievija, ļoti strauji kāpina savu 
militāro budžetu. Eiropiešiem labāk agrāk 
nekā vēlāk būs jāspēj gādāt par Eiropas 
drošību un apkaimes stabilitāti, vairs nepa-
ļaujoties tikai uz ASV spēku un līdzdalību.

Vai varētu precizēt, ar ko Eiropas 
armija atšķiras no Eiropas aizsardzības 
savienības? 

ES aizsardzības savienība ir politisks 
lēmums, kuru piepilda ar militāru saturu. 
Eiropas armija ir militāra struktūra ar ļoti 
konkrētiem uzdevumiem, līdzīgi kā Lat-
vijas armija. Normālās valstīs pār armiju 
vienmēr ir politiska virsvadība. Eiropas 
aizsardzības savienība ir gan šī politiskā 
virsvadība, gan arī brīvprātīgā dalībvalstu 
vienošanās par to. Eiropas aizsardzības 
savienību var izveidot politiski vienojoties. 
Tā var pastāvēt bez tiešā rīcībā esošas 
armijas, bet katru reizi, ja ir kāda krīze, 
balstoties uz vienošanos, iespējams vei-
dot strukturētu sadarbību, izveidot vienī-
bu, kas ir spējīga veikt militāru operāciju 
vairākās valstīs. Aizsardzības savienībai 
paredzēts NATO darbības princips. 

Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc ES 
ir nepieciešams bezvīzu režīms ar Uk-
rainu? Kādu labumu tas dos ES?

Pirmkārt, ES ar Ukrainu ir asociācijas 
līgums. Mums pastāv beztarifu tirdzniecī-
ba. Ukrainā šobrīd vairāk nekā 30 – 37% 
eksporta un importa notiek ar ES. Šādos 

apstākļos bezvīzu režīma pie-
šķiršana ir kā vēsts, ka Ukrai-
na ir stabila, normāla valsts. 
Tas ukraiņiem ir ļoti svarīgi 
gan ekonomiskajā aspektā, 
gan psiholoģiski. Šajā jautāju-
mā es nevaru būt bezkaislīga. 
Es biju Maidanā 2014. gada 
20. februārī, kad uz cilvēkiem 
šāva. Viņi mira zem Eiropas 
karogiem. Tas, kas ir noticis 
pa šo laiku no ES puses, tās 
gaidas, ko ukraiņi sagaidīja no 
ES... es domāju, viņi varētu 
būt ļoti vīlušies... Tāpēc bez-
vīzu režīms šobrīd ir ļoti sva-
rīgs, jo tā ir arī kā motivācija 
nākamajiem soļiem Ukrainas 
valsts stabilizēšanā. Savukārt ES drošībai 
Ukraina ir svarīga kā stabila un draudzīga 
valsts starp ES un Krieviju. 

Kādu jūs paredzat situāciju ar Liel-
britāniju pēc “Brexit”? Kas būtu jādara, 
lai šādi gadījumi neatkārtotos?

Pirmkārt, jāņem vērā, ka šis Lielbritā-
nijas piemērs ir ļoti veicinājis ES iekšējo 
vienotību. Daudzi no politiķiem, kas līdz 
tam izmantoja ļoti “šķeļošu” valodu, ir kļu-
vuši piesardzīgāki. Eiropas Parlamenta 
sēdes notiek ar daudz lielāku vienprātību. 
Redzot, kā krītas mārciņa, kā lielie starp-
tautiskie uzņēmumi plāno aiziet no Lielbri-
tānijas, cik ārkārtīgi “cietu” pozīciju ES ir 
ieņēmusi jautājumā par iespējamās izstā-
šanās sarunu saturu – tas daudziem liks 
padomāt. Ir divi scenāriji – viens ir “mīk-
stais” scenārijs, otrs – “cietā” izstāšanās. 
Kā notiks īstenībā, ir ļoti grūti pateikt, jo arī 
pašā Lielbritānijā nevalda vienprātība šajā 
jautājumā. Situācijas izpratne tur mainās, 
ir zināms apjukums. Ja referendums tiku 
rīkots šodien, diez vai balsojums būtu tāds 
pats. Domāju, ka vairākums būtu par pa-
likšanu ES. 

Par vēlētāju līdzdalības veicināša-
nu. Vēlētāju informētība par pieņemta-
jiem lēmumiem ES. Vai ir kāds plāns kā 
to darīt?

Es nodarbojos ar šiem jautājumiem 
visu savu diplomāta un politiķa dzīvi. Tas 
ir jau tūlīt pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas deviņdesmitajos gados. Visu šo laiku 
tiek runāts par to, ka mums vairāk ir jāuz-
runā pilsoņi, sabiedrība. Diemžēl to sa-
sniegt ir ļoti grūti, jo nemaz nav tik daudz 
to cilvēku, kuri interesējas par politiku. 

Ne tikai par ES politiku, bet arī par 
nacionālo. Interese par politiku lielā mērā 
aktualizējas tikai tad, kad tas ietekmē “tavu 
maku, tavu veselību vai tavu bērnu izglī-
tību”. Caurmērā pārējos politiskos jautāju-
mus cilvēki uztver ļoti abstrakti. Piemēram, 
sankcijas. Latvijā lielākajai daļai cilvēku 
sankcijas liekas nepareizas, bet faktiski, 
būtība ir pilnīgi pretēja. Statistika parāda, 
ka sankcijas darbojas aizvien pamatīgāk. 
Mēs uzskatām drošību par mūsu vissva-
rīgāko jautājumu un sankcijas ir ļoti cieši 
saistītas ar drošību un valsts “aizvešanu” 
pie normālu sarunu galda. To ir apliecinā-
jis, piemēram, Irānas jautājums. Beidzot 
Irānai, pēc ilglaicīgām sankcijām, bija jā-
sēžas pie sarunu galda. Bez sankcijām 
nebūtu apturēti ne kodolreaktori, ne daudz 
kas cits. Tas parāda, ka sankcijas darbo-
jas, tikai nepieciešama pacietība. 

Turpinājums 9. lpp.
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Neaizmirstama diena Priežmalē 
Svētku dienās, kas bija veltītas Latvijas Repub-
likas proklamēšanas gadadienai, “Ezerzeme” 
saņēma daudz apsveikumu un ielūgumu. Vei-
dojot korespondentu maršrutus, mēs neesam 
atstājuši novārtā Kastuļinas pagastu, kur mīt 
strādīgi un pacietīgi cilvēki, kas piedzīvoja ne to 
labāko administratīvi teritoriālās reformas vari-
antu.  

Nozīmētajā dienā un laikā plašo Tautas nama zāli 
piepildīja skolnieki, vecāki, vectētiņi un vecmāmiņas. 
Daudzi atnāca kopā ar visiem ģimenes locekļiem, kas 
piešķīra svētkiem īpašu sirsnību. Scenāristi pacentās: 
svinīgais pasākums tika organizēts neparasti. Labā-

ko sumināšana līdztekus viktorīnai 
“Vai tu pazīsti Latviju?” un koncer-
tam, ko sagatavoja Priežmalas pa-
matskolas audzēkņi. 

Apbalvošanas ceremonijas 
laikā Kastuļinas pagasta vadītājs 
Pēteris Bekišs lielāko daļu apbal-
vojumu pasniedza ģimenēm - par 
sasniegumiem zemnieku un pie-
mājas saimniecību darbībā un ti-
kumisko vērtību nostiprināšanā. 
Dažas godalgas savu vecāku vietā 
saņēma bērni, un tas tika uztverts 
kā paaudžu pēctecība. Pateicības 

rakstus un piemiņas 
balvas saņēma Ilona 
un Georgijs Karpovi, Kristīna un Vla-
dislavs Stivriņi, Žanna un Ēriks Stivriņi, 
Jeļena un Juris Murāni, Elita un Jānis 
Borovski, Vera un Vasilijs Boļasniko-
vi, Rimma Romanova un Aleksandrs 
Kohanovskis, Dagenvaldu ģimene. Vai-
rāki cilvēki tika apbalvoti par godprātīgu 
darbu un sabiedrisko aktivitāti – Jeļena 
Šuplinska, Georgijs Gorbunovs, Irēna 
Artjomova, Jevgēņijs Gorjačko, Aivars 
Ļahs, Marija Fedotova, Ainārs Streļčs, 
Valentīna Volkova, Tatjana Jerofejeva, 
Aleksejs Ņikitins, Viktors Kitajevs, Jurijs 

Pokšāns, Valentīna Pet-
rova, Ilona Bazuļeva, 
Svetlana Pokšāne un 
Sandra Rakova, Priež-
malas pamatskolas di-
rektore. 

No malas viss ir 
labāk redzams, tāpēc 
sirsnīgs paldies svinīgā 
pasākuma organiza-
toriem, jo tas izvērsās 
gan par lieliem ģimenes 
svētkiem, gan par oriģi-
nālu patriotisma stundu. 

Aleksejs
 GONČAROVS 

Valsts dzimšanas diena Kaplavā 

Pirms doties uz Kaplavu, 
lai apmeklētu svinīgo pasāku-
mu-koncertu par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 98. 
gadadienai, es uzmanīgi izpētīju 
vietējo vēsturi. Pašlaik Kaplavas 
pagastu nevar nosaukt par biezi 
apdzīvotu vietu Krāslavas nova-
da teritorijā, bet tās vēsturiskajā 
centrā (Veckaplavā) tagad dzīvo 
aptuveni desmit iedzīvotāji (sa-
skaņā ar oficiālajiem datiem). 
Šai teritorijai ir sarežģīta vēsture, 
1780. gadā, kad tagadējā Krā-
slavas novada robežās plosījās 
mēris, visi cilvēki Kaplavā bija 
izmiruši. Vēlāk šo teritoriju apdzī-
voja baltkrievi. Pēc simts gadiem 
šeit dzīvoja jau mazliet mazāk 
par simts pastāvīgo iedzīvotāju, 
darbojās pagasttiesa, pārvalde 
un pat pagaidu cietums. Neska-
toties uz to, ka pagājušā gadsim-
ta 1920.gados pagasta pārvaldi 
pārcēla uz Priedaini, arī Kaplava 
turpināja savu dzīvi. 1932. gadā 
šī teritorija tika atzīta par biezi 
apdzīvotu vietu, kas nozīmēja, 
ka tai ir piešķirts ciemata statuss. 
Otrais pasaules karš atkal sagrie-
za visu kājām gaisā... Atdzima 

Kaplava divu kilometru 
attālumā no savas vēs-
turiskās vietas - kā kol-
hoza centrs. Pagasts ir 
bagāts ar ievērojamiem 
cilvēkiem, piemēram, 
šeit dzīvojis Jānis Jaun- 
sudrabiņš, kas uzraks-
tījis Kaplavā divus ro-
mānus... Un, protams, 
vēl Pēteris Pauls Jozu-
us (ērģelnieks un diri-
ģents), Atis Ķēniņš (pe-
dagogs un sabiedriskais 
darbinieks) un barons 
Vesels fon Freitāgs-Lo-

ringhofens (Vācijas armijas ģe-
nerālā štāba pulkvedis, kurš bija 
viens no tiem, kas organizēja at-
entātu pret Hitleru 1944. gadā). 

Saskaņā ar oficiālo statis-
tiku, pagastā pašlaik pastāvīgi 
dzīvo 234 cilvēki... Taču mēs visi 
zinām, ka parasti šis cipars atšķi-
ras no reālās situācijas... 

18. novembrī pulksten 20.00 
Kaplavas Tautas nama logos 
spīdēja gaisma. Pie ieejas kul-
tūras pavarda ēkā stāvēja vairā-
kas mašīnas, laika apstākļi bija 
neierasti patīkami novembrim... 
Skatuve tika izrotāta ar visiem 
pazīstamajiem Rīgas siluetiem, 

cilvēki sāka pulcēties jau stundu 
pirms pasākuma sākuma. Mājīgo 
un nesen izremontēto zāli pakā-
peniski piepildīja cilvēki. Skatītāju 
skaits nepārsniedza pussimtu, 
bet, spriežot pēc atsauksmēm, 
Kaplavai tas ir pietiekami daudz. 

Koncerts sākās ar himnas 
izpildījumu. Pēc tam pagasta 
pārvaldes pārstāve Jeļena Čer-
ņavska iededza simboliskas 
sveces. Šai dienā cilvēki aiz-
dedzina sveces kā gaismas un 
siltuma simbolu, ar domām par 
to, lai visā pasaulē valdītu Miers 
un, protams, Ticība, Cerība un 

Mīlestība. Pēc 
īsa apsveikuma 
pagasta pārval-
des vārdā sākās 
svētku koncerts.

P r o g r a m -
ma bija daudz-
veidīga. Es ar 
gandarījumu un 
prieku konstatē-
ju, ka scenārijā 
tika iekļautas 
ne tiki dejas un 
dziesmas, kas 
tradicionāli vei-
do šāda veida 
pasākumu satu-

ru, šeit skanēja arī dzeja un tika 
deklamētas fabulas. Arī dejas un 
dziesmas izcēlās ar daudzveidī-
bu. Viss notiekošais atgādināja 
ģimenes svinības. Vakara vadī-
tāja pieteica dalībniekus, nosau-
cot tikai viņu vārdu, daži pateicīgi 
skatītāji paspēja pārtraukumos 
starp priekšnesumiem pateikties 
vietējiem māksliniekiem ar dāva-
nām. Ir grūti iedomāties publiku, 
kas būtu vēl dāsnāka ar aplau-
siem.  

Skatītājus priecēja vokālais 
kolektīvs “Kaplaviņa”, studijas 
“Alisa” deju kolektīvi, Elizabeta 
Križanovska un Armands Rims 
(balles dejas), silti uzņēma skatī-
tāji arī tos, kas deklamēja dzeju 

un fabulas... 
Kad vakara vadītāja aici-

nāja visus klātesošos dziedāt 
līdzi, skatītāji piekrita bez ie-
bildumiem. Dziedošais Kapla-
vas Tautas nams tajā brīdī 
atgādināja lielu un ļoti drau-
dzīgu ģimeni. 

Koncerta fināls bija diez-
gan tradicionāls: vakara vadī-
tāja uzaicināja visus koncerta 
dalībniekus uz skatuves un ar 
pateicības vārdiem par rado-

šo darbību pasniedza viņiem zie-
dus un dāvanas.  

Tālāk pēc tradīcijas, kas tika 
nodibināta vēl neatminamos lai-
kos, sākās dejas, un vēl šo pasā-
kumu sauc par diskotēku.

Mūsu daudzējādā ziņā sa-
režģītajos laikos svētki - tā ir 
praktiski vienīgā iespēja nezau-
dēt optimismu, ticību uz labāku 
nākotni. Tas ir īpaši svarīgi nelie-
los ciematos, kur palikuši dzīvot 
tikai optimisti. Visi pesimisti jau 
sen aizbraukuši laimes meklēju-
mos.  

Kaplavas pagasts piedzīvo 
ne visai veiksmīgu laika posmu, 
taču tas vēl joprojām pastāv. Pa-
gasts ir slavens ar saviem tautas 
amata meistariem, strādīgajiem 
ļaudīm un satriecošo dabu. Šeit, 
blakus valsts robežai, sākas 
mūsu Latvija. Kaplavas pagasts, 
par spīti visām nepatikšanām un 
problēmām, šī gada 18. novem-
brī svinēja savas valsts dzimša-
nas dienu ar cerību uz labāku 
nākotni. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto 
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Ģimenes vērtības un dārgumi

Pazemība un vienkāršība ir labākā 
cilvēka rota, it īpaši jaunībā. Krieviem 
ir teiciens: “Nepiedzimsti skaista, bet 
piedzimsti laimīga.” Bet, kad divdes-
mit gadu vecumā cilvēkam 
ir gan viens, gan otrs... 

Evelīnas Koļedas sporta 
panākumus vēroju nesen, bet 
uzmanīgi. Sapņoju uzprasīties 
ciemos, taču korespondenta 
dzīves rosībā kaut kā nesanā-
ca. Palīdzēja lauksaimnieku 
balle, kurā zemnieku meita 
bija visjaunākā viešņa, tas arī 
palīdzēja viņai kļūt par mūsu 
avīzes balvas īpašnieci. Jau 
nākamajā dienā Evelīna Koļe-
da izmantoja dāvanas priekš-
rocības un noformēja mūsu 
redakcijā gada abonementu, 
un mēs vienojāmies par tik-
šanos laukos. Sapulcināt visu 
strādīgo ģimeni nebija vien-
kārši. 

...Pleikos, kā vienojā-
mies, es ierados 14.30, un 
praktiski tajā pašā laikā ģime-
nes galva Aleksandrs Staņislava dēls pie-
brauca pie mājas un noslāpēja pienvedē-
ja motoru. Drīz vien noskaidrojās, ka šajā 
sestdienā viņš piecēlās pulksten trijos no 
rīta. Viņa dzīvesbiedre Nataša jau domā-
ja par vakara slaukšanu – sava ferma ir 
desmit kilometru attālumā no laukiem, bet 
satumst tagad agri. Gribi vai negribi – ir 
jāgrozās, lai visur paspētu. Svarīga lieta 
ir savi palīgi – Evelīna un Arnis, devītās 

klases skolnieks. Palīdz arī tas, ka dāmas 
ir pie stūres.  

Sarunu sākam ar smagajiem deviņ-
desmitajiem gadiem. Gan Aleksandrs, 
gan Nataša ir vietējie, nāk no Robežnie-
ku pagasta, tad viņi nolēma pārcelties 
uz ciema centru – lai būtu ērtāk. Māja ir 
blakus bijušajam veikalam, bet zem lo-
giem - ceļš. Tas ir svarīgi – nav tā, kā, pie-
mēram, kādā viensētā, kur jāmīca dubļi 
slapjā laikā. Jaunajai ģimenei nekad ne-
bija domu par dzīvi pilsētā - kur piedzima, 
tur arī noderēja. Sāka saimniekot ar pāris 
govīm, turēja sivēnmātes, pakāpeniski 
paplašināja īpašumu. Tagad viņiem ir jau 
trīsdesmit hektāri savas zemes, plus no-
mātā. Pāris traktori, viss nepieciešamais 
inventārs, vieglās automašīnas. Labi pa-

domāja un izvēlējās specializāciju – pus-
simts liellopu, kā arī divi desmiti slauca-
mo govju. Labākajos vasaras mēnešos 
uz pārstrādi sūtīja desmit tonnas piena! 
Un cik pazemojoši bija saņemt par tādu 

darbu niecīgus 14 centus par litru, labi, ka 
tagad maksā mazliet labāk – 20 centus. 
Kaut nenoskaustu... Izdzīvošanas režīms 
viņus ļoti izmocīja, taču Koļedas nav no 
tiem, kas padodas. Un viņu bērni jau kopš 
mazotnes ir strādīgi. Saimniecībā ir pieci 
zirgi, divi – dažādiem lauku darbiem, bet 
trīs… Lūk, par šo bagātību mēs runājām 
tālāk. 

Zemnieku bērni nav izlutināti ar bez-
darbību, arī viņu izpriecas ir īpa-
šas. Daudziem no viņiem savs 
zirgs nozīmē daudz vairāk, nekā 
visskaistākais šķirnes sunītis ba-
gātajā pilsētas kotedžā. Evelī-
nai bija desmit gadi, kad vecāki 
aizveda viņu uz Krāslavu un par 
godu dzimšanas dienai piedāvā-
ja izvēlēties datoru. Meitene pa-
skatījās uz cenām un vienkārši 
satrieca mammu un tēti: “Nopēr-
ciet man labāk sporta seglus!” 
Pat pārdevējs brīnījās: “Tas ir 
pirmais gadījums, kad skolniece 
atsakās no tādas dāvanas.” Ve-
cāki nolēma rīkoties vēl gudrāk: 
gan portatīvo datoru nopirka, gan 
apsolīja iegādāties seglus. Vēlāk 
savu solījumu izpildīja, taču vēl 
trīs gadus Evelīna jāja ar Čaiku 
bez segliem. Tolaik Robežnieku 
rikšotāju sacensības atradās vēl 
atdzimšanas stadijā. 

...Marisela Jeromenoka un 
Josifs Mančinskis izvēlējās sa-
viem treniņiem Murovankas ceļu. 

Reiz apstājās Pleikos un piedāvājot pavi-
zināties ne tikai Evelīnai, bet arī viņas mā-
miņai. Sporta zirgi ir paklausīgi, ziemas 

ceļš - teicams. Pēc prieka 
minūtēm abas saprata 
– tieši tā viņām pietrūkst 
pilnīgai laimei! Ģimenes 
galva tikai nosmīnēja: 
sapņot nav kaitīgi... 

Pirms tam visa ģi-
mene apmeklēja rikšo-
tāju sacīkstes Dagdā, 
kur juta līdzi Robežnieku 
jātniekiem. Pārliecinājās: 
zirgu sports ir ļoti aiz-
raujoša nodarbe. Abas 

dāmas – Koļedas - nevis vienkārši sap-
ņoja, bet kādu dienu pa telefonu paziņoja 
Aleksandram Staņislava dēlam: pērkam 
sporta zirgu! Un ģimenes galva pat nepa-

spēja izteikt savu viedokli. Piebrau-
ca ar pienvedēju pie mājas, bet 
pagalmā skaistulis - šķirnes zirgs. 
Pēc dokumentiem - Delot Tooma, 
bet mājās – vienkārši Lotiņš. Kad 
Evelīna un Nataša veda ģimenes 
bagātību uz stalli, pašas mirdzēja 
kā divas saulītes. Tas bija 2014. 
gada oktobrī, bet februārī pavarda 
glabātāja nenoturējās pretī vilinā-
jumam un piedalījās rikšotāju sa-
censībās Dag- dā. Tad arī saprata: 
zirgu sports - nav vienkārša lieta, 
tā prasa pilnu atdevi. Evelīna uzsā-
ka regulārus treniņus, no sākuma 
ar nepieciešamo aprīkojumu palī-
dzēja Marisela, bet Josifs prasmīgi 
apkala Lotiņu. Pēc neatlaidīgajiem 
treniņiem sekoja sporta debija, tas 
bija gadījums, kad dzimtenē pat 
sienas palīdz. Pirmais brauciens 
pa Robežnieku skrejceļu vainago-
jās ar sudraba kausu! Gavilēja visa 
ģimene, bet visvairāk pati braucēja 

Evelīna. Pēc tam Koļedas iegādājās visu 
nepieciešamo aprīkojumu, un tad šī lieta 
aizgāja... Ģimenes aizraušanās beidzās 
ar to, ka tagad saimniecībā ir trīs sporta 

zirgi. Ar Kļeveru un Lilu sākās nodarboša-
nās ar zirgkopību. Nataša pēc specialitā-
tes ir veterināre, bet Evelīna - zirgaudzē-
tāja no Dieva. Tagad viņa pati prot apkalt 
zirgus! 

Viņai ir grūti rauties pušu starp Rīgu 
un mājām, mierina tikai viens: nākama-
jā vasarā viņa pabeigs studijas Rīgas 

Mākslas un mediju tehnikumā. Meitenei 
patīk interjera dizaineres specialitāte, bet, 
būdama tālu no mājā, Evelīna vienmēr 
ilgojas pēc laukiem un zirgiem. Pilsētas 
dzīve nav domāta viņai. Galvaspilsēta 
iepatikās tikai ar plašo piedāvājumu jau-
natnes saskarsmei, bet dzimtajā Krāsla-
vas novadā pat nav, kur padejot. Kaut gan 
tieši jaunība ir īstais laiks dažādiem prie-
kiem un izklaidēm. Gribas atpūsties, bet 
nav nekādas izvēles... 

Evelīnas sporta karjera tikai sā-
kas, bet mājās jau ir vairāk nekā desmit 
prestiži apbalvojumi! Nesenajās rikšotā-
ju sacensībās Garkalnē viņa pirmo reizi 
uzstājās ar diviem zirgiem. Lilu izcīnīja 
zeltu! Lotiņš uzrādīja bronzas rezultātu. 
Arī pirms tam bija veiksmīgas sacensības 
– divas reizes Kazinovā, bet vēl – Puš-
mucovā, Gulbenē, Dagdā. Noturēt rokās 
visus iegūtos kausus Evelīna nevarēja, 
nācās saukt palīgā visus radus. Tā tapa 

ģimenes foto. 
Skaisti ļaudis ir labākā Latgales lau-

ku rota. Paciemoties pie tādiem cilvēkiem 
– īsts prieks. Ģimenes aizraušanās nebi-
ja radusies tukšā vietā: tās pirmsākumi - 
zemnieku saknes! Dzīvot un saimniekot 
dzimtajā zemē – tas ir laimīgas dzīves 
pamats. Viss pārējais ir atkarīgs no pa-
šiem cilvēkiem, un tā nav nejaušība, ka 
mani jaunie paziņas atklāja jaunu interesi 
dzīvē. Kausi, ko izcīnīja Evelīna, ir dārgā-
ki par zelta un sudraba stieņiem. Dzīvot 
ar prieku - izredzēto liktenis, bet šī strādī-
gā ģimene atradusi savu saulaino stūrīti 
mūsu sarežģītajā ikdienas dzīvē. Laime 
nav atrodama naudā... 

Par gada abonementu visi no sirds 
priecājās. Dažkārt lauku darbu rosībā ģi-
mene aizmirst par avīzes abonēšanu, un 
tad Koļedam vecākajam jāved “Ezerzeme” 
no pilsētas... Tā bija sirsnīga saruna. Atce-
ļā, uzreiz aiz Pleikiem, mani pavadīja stirnu 
bariņš. Svētītā mala, skaistākā pasaulē. 

Aleksejs GONČAROVS 
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Ja vien tavā m
ājoklī gandrīz katrā istabā nav pa krās-

niņai vai izbūvētai silto grīdu sistēm
ai, tad, visdrīzāk, ra-

diators tev nav sveša lieta. Vajadzīgs, taču, ak, cik bieži 
gribētos no tā atbrīvoties, jo bojā taču visu interjeru! 
Tad nu lūk, apkopojām

 pāris idejas, kā šķietam
o defektu 

pārvērst par efektu vai arī gaum
īgi paslēpt.

Viens no vienkāršākajiem
, ātrākajiem

 un lētākajiem
 ri -

sinājum
iem

 ir radiatoru krāsošana. Tā ir iespēja radiatoru 
saskaņot ar interjera krāsām

, padarot to neuzkrītošu, vai arī 
gluži pretēji padarot to par pam

anām
u telpas akcentu. P

irm
s 

ķeries pie krāsošanas, pakonsultējies ar pārdevēju, kādu 
krāsu labāk izvēlēties, lai tā labi turētos un nekavētu siltum

a 
atdošanu.

Vari pieiet šim
 procesam

 vēl radošāk un paslēpt radia -
torus aiz paneļiem

, padarot tos par m
ēbelēm

 – plauktiņiem
, 

galdiņiem
, uz palodzes iekārtotiem

 sēžam
stūrīšiem

 utt.

Paslēp radiatorus! 

•	diega galu vieglāk ielikt adatas acī, ja diegam
 uzpūš ne-

daudz m
atu lakas;

•	šūšanas kom
plektā iekļauj arī nelielu m

agnētiņu, lai vieglāk 
savākt izbirušās adatas;

•	ja taisies labot kādu iekārtu, pirm
s tam

 nofotografē detaļu 
izvietojum

u;
•	lai m

edus vieglāk atdalītos no karotes, karoti pirm
s izm

anto-
šanas nedaudz apsm

ērē ar eļļu;
•	gum

ijas cim
dus būs vieglāk novilkt, ja paturēsi rokas aukstā 

ūdenī;
•	m

azgā logus no iekšpuses horizontālā virzienā, bet ārpusē 
- vertikāli, lai vieglāk saprastu, kuru loga pusi nepieciešam

s 
notīrīt rūpīgāk;

•	rudenī lapas grāb tad, kad tās ir sausas, jo m
itras lapas var 

svērt pat līdz divām
 reizēm

 sm
agāk;

•	sāls traipus no apaviem
 ziem

ā būs vieglāk iztīrīt ar tīru drā-
niņu, ja glāzei silta ūdens pievienosi 1ēd.k. etiķa;

•	stikla virsm
ās nelielus skrāpējum

us var nopulēt ar nelielu 
daudzum

u zobu pastas un audum
a gabaliņu;

•	starp drēbēm
 un gultasveļu ievieto dažus neizpakotus ziepju 

gabaliņus, lai novērstu nepatīkam
u arom

ātu skapī;
•	m

atos ielipušu košļājam
o gum

iju būs vieglāk izķeksēt no 
m

atiem
, ja uzsm

ērēsi cietušajai vietai nedaudz zem
esrieks-

tu sviesta;
•	nepatīkam

u sm
aku sporta apavos var neitralizēt ar sodu - 

ieber to apavos uz nakti;
•	lai notīrītu sveču vasku no svečtura, ievieto to saldētavā uz 

20 m
inūtēm

;
•	nevēlam

as cenu uzlīm
es vari noņem

t nost ar m
atu fēna pa-

līdzību - izm
anto vājāko plūsm

u;
•	lai neitralizētu ķiploku arom

ātu no rokām
, paberzē rokas gar 

nerūsējoša tērauda priekšm
etu - piem

ēram
, virtuves krānu.

Saim
niecībā noderīgi sīkum

i:

Z
ied

k
ā

p
o

stu
 zu

p
a

20 m
l olīveļļas cepšanai,

200 g puravu baltās daļas, 
sagrieztas
2 ķiploka daiviņas, 
400 

g 
ziedkāpostu, 

sa-
griezti gabaliņos
200 g nom

izotu saldu ābo-
lu, 
3 tim

iāna zariņi,
svaigi 

rīvēts 
m

uskat-
rieksts pēc garšas,
jūras sāls pēc garšas,
m

alti 
m

elnie 
pipari 

pēc 
garšas,
1 l karsta dārzeņu vai vis-
tas buljona,
70 m

l saldā krējum
a,

virskārtai:
40 g sviesta,
8 ēd.k. kļavu sīrupa,
valrieksti, sakapāti

K
atlā 

sakarsē 
eļļu 

un 
liek sautēties puravus. S

autē 
uz m

azas liesm
as 6 m

inū-
tes, pieberot sāli, jo tas pa-
līdzēs tiem

 lēnāk sautēties. 
P

ievieno 
pārējās 

sastāvda-
ļas, izņem

ot saldo krējum
u, 

pielej 
buljonu 

un 
sam

aisa. 
U

zvāra līdz zupa uzm
et pir-

m
o 

burbuli, 
sam

azina 
lies-

m
u un vāra 15 m

inūtes, līdz 
dārzeņi ir m

īksti. Tikm
ēr citā 

katliņā liek sviestu un karsē 
uz m

azas liesm
as apm

ēram
 

7 - 10 m
inūtes, tas atkarīgs 

no sviesta. N
o sākum

a tas 
izkusīs un tad sāks čurkstēt 
un 

nedaudz 
sprakšķēt 

(lai 
sprakšķ!). 

G
atavo 

līdz 
sāk 

sm
aržot 

pēc 
karam

eles 
un 

uz pam
atnes parādās vidēji 

brūni (bet ne gaiši) nosēdu-
m

i. N
ogriež liesm

u un nosm
eļ 

augšējo dzidro daļu. N
okāš 

zupai 
biezum

us, 
liek 

blen-
derī, 

pielej 
pusi 

šķidrum
a. 

S
ablenderē. Ja gribi šķidrāku 

zupu, pielej klātl buljonu. P
ār-

lej katlā, pielej saldo krējum
u, 

pierīvē m
uskatriekstu, pievie-

no sāli un piparus. V
āra līdz 

zupa uzm
et pirm

o burbuli. Lej 
šķīvjos un pasniedz, uzlejot 
dzidrinātu sviestu un sīrupu, 
kā arī uzberot valriekstus.

G
a

rd
ie k

a
rtu

p
eļu

 
sa

lā
ti

500 g kartupeļu,
20 paipalu oliņas,
buntīte loku, sakapātu,
buntīte diļļu, sakapātu,
2 lieli gurķi, nom

izoti, sa-
griezti m

azos gabaliņos,
100 g m

ajonēzes,
100 g skābā krējum

a,
2 tējk. m

ārrutku,
1 tējk. sinepju,
sāls pēc garšas,
m

alti 
m

elnie 
pipari 

pēc 
garšas

K
atlā uzvāra ūdeni, pie-

vieno sāli un novāra kartu-
peļus ar visu m

izu, līdz tie ir 
m

īksti. C
itā katlā vāra paipa-

lu oliņas 3 m
inūtes, pēc tam

 
ieliek tās atdzesēties aukstā 
ūdenī uz 10 m

inūtēm
 un no-

loba čaum
alas. K

ad kartupeļi 
gatavi, nokāš tos un nedaudz 
atdzesē. K

ad tie nedaudz at-
dzisuši, 

nom
izo 

un 
sagriež 

m
azos gabaliņos. Lielā bļo-

dā liek kartupeļus, zaļum
us, 

gurķus, m
ajonēzi, skābo krē-

jum
u, 

m
ārrutkus, 

sinepes, 
pieber sāli, piparus un visu 
rūpīgi 

sam
aisa. 

15 
oliņas 

sagriež 4 daiviņās un m
aigi 

iem
aisa 

salātos. 
A

tlikušās 
5 oliņas pārgriež uz pusēm

. 
S

alātus 
liek 

pasniegšanas 
traukā un dekorē ar uz pu-
sēm

 pārgrieztajām
 olām

. 

M
a

n
d

eļu
 sviesta

 k
ēk

-
siņ

i a
r o

g
ā

m
200 g m

iltu,
100 g m

andeļu m
iltu,

220 g cukura,
250 g ogu (svaiga  vai sal-
dētas),
1 tējk. cepam

ā pulvera,
½

 tējk. sodas,
½

 tējk. sāls
M

itrās sastāvdaļas:
130 g izkausēta sviesta,
2 olas,
400 g m

andeļu piena.
S

akarsē 
cepeškrāsni 

līdz 200 grādiem
. Vienā trau-

kā jauc sausās sastāvdaļas, 
otrā m

itrās. P
ēc tam

 sam
aisa 

abas kopā un pilda kēksiņu 
form

ās vai papīra form
iņās. 

Liek cepties 25 – 30 m
inūtes.

K
o

rejiešu
 b

u
rk

ā
n

i a
r 

sieru
300 g burkānu, 
50 m

l eļļas, 
2 ķiploka daiviņas, 
1 tējk. koriandra sēklu, 
1 ēdm

ak. etiķis, 
sāls un cukurs
200 

g 
Fetaki 

siera, 
2 saujas aragulas salātu,
m

alti pipari
N

oskalo 
un 

notīra 
bur-

kānus, 
sagriež 

burkānus 
strēm

elītēs. 
Š

āds 
dārzeņu 

griezum
s tiek saukts arī par 

žuljēnu. 
Ja 

nav 
pieejam

a 

speciālā žuljēna rīve, var griezt 
burkānus slīpās garās ripiņās 
un 

tad 
sm

alkās 
strēm

elītēs. 
S

akapā 
ķiplokus, 

saspaida 
sm

alkāk koriandra sēklas, liek 
pannā un pievieno nedaudz eļ-
ļas. S

akarsē eļļu ar garšvielām
 

un pārlej burkāniem
, lai garšas 

ātrāk 
savilktos. 

P
ievieno 

eti-
ķi, sāli un cukuru pēc garšas. 
N

o fetaki siera veļ bum
biņas. 

S
akapā 

aragulas 
salātus 

un 
pievieno tiem

 piparus. A
pviļā 

fetaki siera bum
biņas aragulas 

salātos un pasniedz kopā ar 
korejas burkāniem

.
 

L
a

ša
 žu

ljēn
s

120 g laša filejas,
100 m

l saldā krējum
a,

1 sauja rīvēta K
rievijas siera,

1 ēdam
k. m

iltu,
50 m

l sausā baltvīna,
1 sīpols,
1 ķiploka daiviņa,
1 tim

iāna zariņš
S

agriež 
sīpolu 

un 
vieg-

li apcep taukvielās. P
ievieno 

baltvīnu. S
agriež arī laša fileju 

un pievieno sīpoliem
. P

ieliek 
tim

iāna zariņu un sautē 2 m
i-

nūtes. P
ievieno m

iltus, apcep 
2 m

inūtes, tad pielej krējum
u. 

P
avāra 2 m

inūtes un lej trau-
kos. S

akarsē cepeškrāsni līdz 
220°C

, lieto grila funkciju, lai 
ēdiens ceptos no augšas. P

a 
virsu žuljēnam

 uzber sieru un 
liek cepties, līdz siers apbrūni-
nās.

Tie, kuri dod padom
us, kādus paši neievēro, līdzinās ceļa 

rādītājiem
, kuri ceļu gan citiem

 rāda, bet paši pa to nestaigā

***
Padom

i ir vienīgā prece, kuras piedāvājum
s vienm

ēr pār-
sniedz pieprasījum

u. 

***
Kad tālākais ceļš neskaidrs, turies kopā ar saprātīgiem

 un 
piesardzīgiem

 cilvēkiem
, agri vai vēlu viņi atradīs veiksm

īgu 
izeju.

A
tziņas
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Turpinājums. Sākums 5. lpp. 
Runājot par to, kā pilsoņus 

“dabūt tuvāk” Eiropai, būtu vairāk 
jārunā par tām lietām, kas cilvē-
kus uzrunā ļoti tieši. Piemēram, 
jauniešus ļoti uzrunāja konkurss 
par ES, kur galvenā balva bija 
biļete ES apceļošanai. Ir jāmeklē 
tādi jautājumi, konkrētas lietas, 
kas uzrunātu konkrētas grupas. 
Piemēram, vidējos vai mazos 
uzņēmējus, lauksaimniekus. Pē-
tot aptaujas rezultātus par ES, 
ir sajūta, ka arī pie ne tik lielās 
informētības, tomēr ES fondi ir 
uzlabojuši dzīvi. Salīdzinot ar ie-
priekšējo periodu, šī sajūta ir po-
zitīvāka. Tas liecina, ka informāci-
ja tomēr sasniedz cilvēkus. 

ES-ASV brīvās tirdz-
niecības līgums - “par” 
un “pret”. Eiropas Par-
lamenta deputāta Arta 

Pabrika komentārs
Pret ES un ASV līgumu 

iestājas tās personas un tās 
valstis, kas grib vājināt gan ASV, 
gan ES. Tam lielā mērā palīdz 
populisms gan mūsu kontinentā, 
gan Amerikā. Šis tirdzniecības 
līgums ir starp divām ļoti attīs-
tītām pasaules daļām. Ir pilnīgi 
skaidrs, ka, noslēdzot šādu tirdz-
niecības līgumu, mēs paceļam 
kvalitātes latiņu visai pasaulei 
ļoti augstu. Tas nav izdevīgi tā-
dām valstīm kā Ķīna, Indija vai 

Krievija, kurām gan ekonomikas, 
gan pārtikas, gan tirdzniecības, 
gan visi citi standarti ir daudz ze-
māki. Noslēdzot šāda veida līgu-
mu, mēs pasakām, ka nākotnē 
tirdzniecības līgumi tiks balstīti 
uz šādiem principiem, kas viņiem 
nav izdevīgi. Kā arguments pret 
līguma noslēgšanu tiek minētas 
arī bažas par to, ka kritīsies pār-
tikas produktu kvalitāte, jo ASV 
un Kanādā ir citi kvalitātes kritē-
riji. Varu teikt, ka ir divi drošības 
veidi. Pirmais drošības veids jau 
ir ietverts pašā līgumā – jebkura 
veida līgums nedrīkst samazināt 
tos standartus, kas ir ES. Ja mēs 
šobrīd paskatāmies uz pārtiku 
Latvijas vai citu ES valstu vei-
kalu plauktos, nevaram teikt, ka 
viss atbilst tādai kvalitātei, kādu 
mēs vēlētos. Mums pašiem ir 
pietiekami daudz problēmu gan 
ar pārtikas piedevām, gan ar 
citu ķīmiju. Tās ir problēmas, ar 
kurām mums jācīnās. Tādejādi, 
veidojot tāda veida līgumu kā šo, 
mums ir iespēja ne vien noturēt 
ES esošo standartu, bet arī aici-
nāt Kanādu pārņemt mūsu labo 
praksi, savukārt mums pārņemt 
Kanādas labo praksi. Piemēram 
– Kanādā, tāpat kā ASV, liello-
pu gaļa ir hormoniem bagātinā-
ta. Objektīvi vai subjektīvi, bet 
mums tas nepatīk un mēs patei-
cām, ka mēs šādu gaļu nepirk-
sim. Līdz ar to Kanāda nespēs 

eksportēt šādu gaļu uz ES. Tas 
dos iespēju Kanādai ražot bez-
hormonu gaļu tieši mūsu tirgus 
vajadzībām. Tas nozīmē, ka viņu 
standarti vēl vairāk pieaugs. Vēl 
viens no argumentiem, kas skan 
pret līgumu, ir viedoklis, ka šāda 
tipa līgums palīdz tikai lielajām 
korporācijām. Varu teikt, ka tā 
nav taisnība, jo lielajām korporā-
cijām ir pietiekami daudz juristu 
un naudas, lai tāpat būtu tirgū. 
Savukārt mazie uzņēmēji spēj 
tikt ārvalstu eksporta tirgos tikai, 
pateicoties šāda veida tirdzniecī-
bas līgumiem, kas vienādo stan-
dartu administrāciju. Piemēram 
– ja Latvijas cepumu un maizes 
ražotājs, kuram ir augstas kva-
litātes produkts, vēlēsies savus 
cepumus un maizi tirgot Ņujor-
kā, viņam vairs nebūs jāveic 
papildus standartu pārbaudes 
procedūras, ja tās jau ir veiktas 
Latvijā – ES dalībvalstī. 

Iveta LEIKUMA

Reģionālo mediju diena Eiropas
       Parlamenta Informācijas birojā

Svētku novembris PII “Pīlādzītis”
Lāčplēša dienu sagaidot, PII “Pīlādzītis” audzēkņi 

un skolotāji aicināja ciemos tētus, vectēvus, brāļus un 
onkuļus, lai kopā atpūstos, spēlētos un apsveiktu savus 
vīriešus dzimtenes un ģimenes aizstāvju svētkos. Par 
lielu prieku bērniem, ciemiņi ieradās labā noskaņojumā 
un bija gatavi piedalīties visdažādākajos pārbaudījumos. 

Pēc kopīga sveiciena aktu zālē, tēti kopā ar savu 
grupu audzēkņiem devās ceļojumā pa “stacijām”, kur 
viņiem nācās izpildīt dažādus jautrus uzdevumus. Ne-
aprakstāms bija bērnu prieks, kad viņiem tika piedāvāta 
iespēja pavizināties uz tētu - “zirgu” mugurām; cīnīties ar 
stiprā dzimuma pārstāvjiem virves vilkšanā; rāpot, šļūcot 
uz vēdera, un obligāti trāpīt mērķī. Interesanti bija vērot, 
kā tēti no kastaņiem un čiekuriem veidoja Latvijas sim-
bolus, bet bērni aktīvi viņiem palīdzēja. Bet vismierīgāk 
bērni jutās savu aizstāvju paspārnē stacijā “Robežsargi”.

Izejot cauri visām stacijām, 
bērni kopā ar tētiem un vectēviem 
atgriezās aktu zālē. Nedaudz at-
velkot elpu, tēti nopriecājās, ka 
viņiem pārbaudījumi ir galā. Bet 
te nu tev bija! Zālē tētus sagaidīja 
“gaiļu cīņas”, armreslings un bēr-
nu visgaidītākais konkurss - kurš 
no tētiem uz rokām 
noturēs visvairāk 
savas grupas zēnu 
un meiteņu. Kas tur 
darījās! Skolotāji un 
paši bērni sēdināja 
uz tētu pleciem un 
kakla tos, kuri vieg-
lāki, kuri nespēja no-
turēties - cēla augšā 
vēlreiz. 

Spriežot pēc jautrajiem smiekliem, skaļa-
jiem aplausiem un apmierinātajiem smaidiem 
bērnu sejās, kā arī viņu aizstāvju sejās, svētki 
patika visiem! Tēti saņēma pateicības par pie-
dalīšanos, bērni - augļus, lai atjaunotu spēkus 
pēc konkursiem. Noslēgumā - kopīga fotogra-

fēšanās. 
Bērnudārza darbiniekus, audzēkņus un viņu vecā-

kus sagaida ļoti piesātināta svētku kultūras programma. 
11. novembrī vecāko grupu bērni tiksies ar zemessar-
giem, vakarā visi kopā iedegs sveces iepriekš sagatavo-
tos lukturos. 15., 16., 17. novembrī svinēs Latvijas neat-
karības dienu. Pēdējā novembra nedēļa būs piepildīta ar 
svētku koncertiem un patīkamiem satikšanās mirkļiem ar 
bijušajiem iestādes darbiniekiem, jo PII “Pīlādzītis” svi-
nēs savu 30. pastāvēšanas gadadienu! Pašu pirmo izlai-
dumnieku vārdā, kuri bērnudārzu absolvēja 1986./1987. 
g., vēlos sveikt jubilejā savu pirmo mācību iestādi, vēlu 
arī turpmāk attīstīties un pilnveidoties!

Natālija ZDANOVSKA, autores foto

Šī ir mana spilgtākā vasara
Mana vasara sākās ar to, 

ka bija mana 10. dzimšanas die-
na. Ehh, tas bija tik jautri! Man ļoti 
patika mana dzimšanas diena! 
Manā dzimšanas dienā bija 15 
cilvēki. Mēs ar draugiem dzimša-
nas dienā spēlējām kārtis, laistījā-
mies ar ūdeni, spēlējām ķerenes, 
paslēpes, ķērām balonus… Kad 
beidzās dzimtene, plkst. 22.00, pie 
manis atnāca mana draudzene no 
Rēzeknes - Evita Plotka. Viņa mani 
apsveica, mēs paspēlējāmies. Di-
vas nedēļas pēc dzimšanas dienas 
es braucu uz Lietuvu, uz akvapar-
ku “Aqua”! Tā bija dāvana no ma-
nas krustmātes Vitas Lukaševičas. 
Akvaparkā es biju 3 dienas. Man 
ļoti patika šis brauciens, tas bija tik 
jautrs. Es gulēju hotelī. Tur bija tik 
skaisti! Es ļoti gribētu uzzināt, kas 
ir tas dizainers, kurš izveidoja ista-
bu, kurā biju es.

Akvaparkā es biju ar krust-
māti Vitu, viņas vīru Vitāliju, otro 
krustmāti Tatjanu Isaku un viņas 
mammu Viktoriju, un viņas drau-
dzeni Alisi. Īstenībā, abas krust-
mātes ir māsas. Kad braucām uz 
mājām, mēs iegriezāmies cirkā 
“Tropicana”. Tur bija krokodili, tīģe-
ri, čūskas, pērtiķi, uguns dejotāji, 
divi klauni, vilki un vēl daudzi citi 
dzīvnieki. Pēc tam mēs braucām 
nakšņot pie manas krustmātes. Un 
tad uz Asūni, uz manām mājām. 
Tur mani, kā jau ierasts, pirmais 
ieraudzīja mans labākais draugs 
Oskars Stepiņš. Un tad viņš palū-
dza savai mammai atļauju pacie-
moties pie manis. Viņa atļāva. Tad 
mēs spēlējāmies līdz vakaram.

Nākamajā dienā es pamodos, 
paskatījos multfilmas datorā un 
gāju peldēties. Pēc nedēļas satiku 
savu draudzeni Adriju no Ropa-
žiem. Vasarā mani apciemoja arī 
mana labākā draudzene Sanija 
Vītoliņa. Mums gāja ļoti jautri. 
Mēs skatījāmies filmas, multfil-
mas, spēlējām ķerenes, baro-
jām broilerus, apciemojām manu 
sivēnu Odžako, mīļojām manu 
sunīti Džimi, barojām trušus, la-
sījām plūmes, pastaigājāmies ar 
sunīti, kārtojām manu istabu, pel-
dējāmies, pinām rokassprādzes, 
ēdām sviestmaizes, dzērām 
kokteiļus… Pa vasaru es daudz 
ko izdarīju, piemēram: izveidoju 
daudzas rokassprādzes, katru 
dienu pastaigājos ar suni, baro-
ju trušus, gāju uz veikalu, cepu 
kēksus, skatījos multfilmas. Tad 
augustā man bija fotosesija. Mani 
fotografēja Inese Lukjanska. Viņa 
tik labi bildē, viņa ir īsts profesio-
nālis! Manā fotosesijā tika sabil-
dētas 66 bildes. Tā tika organi-
zēta vecajās fermās, karjerā jeb 
lielos smilšu kalnos. Man ļoti pa-
tika mana fotosesija! Izsaku ļoti 
lielu, sirsnīgu paldies manam fo-
togrāfam! Bet bija vēl viens īpašs 
notikums! Notika šis brīnišķīgais 
konkurss! Es tā nopriecājos, kad 
mana vecmāmiņa paziņoja man 
par to. Man ļoti patīk “Ezerze-
mes” konkursi. Es vēlētos, lai bie-
žāk tādi notiktu! 

Agnese Elizabete LUTINSKA 
(10 gadi), Dagdas nov., Asūnes 

pag.

Foto no Vienotiba.lv
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Televīzijas programmaSESTDIENA, 12. novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Aizliegtais paņēmiens
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Vispera
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Blēņdari
12.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
12.30 Adreses
13.00 Es mīlu ēdienu!
13.30 Neatkarības sardzē
14.00 Jāņa Streiča dzimšanas 
dienas lielkoncerts
17.00 Biomīmikrija. Bioģeometrija
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.36 Ielas garumā
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas sirdsdziesma
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.25 Mana dziesma
22.55 Alaska Johansone
0.35 Pelnu sanatorija
2.30 Latvijas Nacionālā filmu 
festivāla “Lielais Kristaps” 
noslēguma ceremonija
4.55 LTV - 60
5.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03 Visas durvis vaļā.SeMS 
dokumentālie stāsti
6.30 Anekdošu šovs 1
7.00 Sajūti Latgali!
7.30 Province
8.00 Uz Tobago. Kurzemnie-
kiem pa pēdām
8.30, 4.30 Automoto raidī-

jums nr.2
9.00, 5.00 Veiksmīgs uzņē-
mējs Latvijā.
9.30, 5.30 Aktualitātes
10.00, 2.30 Bezceļu tūrisms
10.30 V.I.P.
11.15, 0.45 Sporta studija
12.05 Alpu dakteris
13.45 Dzintaru koncertzāles 
80 gadu jubilejas koncerts
16.15 Bez aizvainojuma
17.05 Četrreiz katrs viens
18.15 Aizliegtais paņēmiens
19.15 Eiropa koncertos
20.05 Kaķi. Aizraujošs ievad-
kurss 4
21.00 Vera       22.45 Terēze
1.30 Futbolā sīkumu nav
3.00, 4.00 LTV - 60
3.30 Visas durvis vaļā.SeMS 
dokumentālie stāsti

LNT
5.00 Kārdinājuma varā
6.55 Bernards
7.00 Galileo
7.30 Dzimuši policisti
8.30 Attīstības kods
9.00, 4.10 LNT brokastis
10.00 Laimīgs un vesels
10.30 Starp putniem un cilvēkiem
11.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
13.00 Aģente Kārtere
13.55 Greizais spogulis
15.50 Un tad ieradās Vanda
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Sirds aicinājums
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts
23.25 Pietiek runāt
1.15 Šaubu ēnā
3.25 Salemas raganas

TV3
5.00, 1.45 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
6.55 Multfilmas
9.25 Smieklīgākie videokuriozi
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Auto ziņas
11.10 Precētie pret brīvajiem
12.10 Devītais
13.45 Izklausies redzēts
16.20 Ķīniešu zodiaks
19.00, 2.35 TV3 Ziņas
19.35 TV3 ziņas piedāvā. PIRMĀ 
PERSONA. AMERIKAS IZVĒLE
20.00 Mēness sargs
21.35 Gadījuma vīrs
23.35 Plēsoņas
3.05 Iespējams tikai Krievijā

TV3+
7.00 Kino detaļās
8.00 Uzmanību, bērni!
9.05 Multfilmas
9.15, 2.55 Lietišķa pieeja
9.30 Jaunkundze - zemniece
10.40 Pārrestartēšana
11.55 Nosvērti cilvēki
13.25 6 kadri
14.00 Mf. Grīna dīvainā dzīve
16.10 Mf. Dabl - trabl!
18.00 Mf. Bēdz!
19.55 Masteršefs
23.40 Mf. Kas nokrita - tas pazuda
21.00 Mf. Darvina misija
22.50 Mf. Kliedziens 4
1.00 Mf. Atmaksa

NTV Mir
6.15 Viņu tradīcijas
7.00, 9.00, 15.00 Šodien

7.20 Vēlreiz sveicināti!
7.50 Gatavojam 
8.15 Ar mazuļa lūpām
9.25 Galvenais ceļš
10.05 Mirušais un dzīvais ēdiens 
11.00 Dzīvokļu jautājums
12.05 Dubultstandarti
13.05 Reiz…
14.00 Muhtara atgriešanās
15.20 Dzīve kā dziesma
17.00 Piektdienis
18.00 Centrālā televīzija
19.00 Jaunās Krievijas sensācijas
18.25 Redzu un zinu
20.00 Tu neticēsi!
21.00 Redzu - zinu  22.55 Šovs
23.55 Starptautiskā kokzāģētava
0.45 Mf. Veči
2.35 Alibi uz diviem
4.35 Laulātie

PBK
6.20, 10.00, 12.00, 16.50 Ziņas
6.30 Moderns spriedums
7.25 Multfilmas
7.50 Gudrinieki un gudrinieces
8.45 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja uzruna
10.25 Es mīlu tevi, Latvija
11.15 Garša
12.25 Žurovs
17.05 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.20 Balss
23.05 Maksims Maksims
0.30 Mf. Muļķu diena
2.05 Humora raidījums
2.45 Masteršefs
5.15 Smieklīgi videoklipi
5.30 EuroNews

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Mf. Lāse gaismas

7.00, 10.20 Vēstis
7.20 Mf. Uzmanību!
9.05 Ģimenes albums
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.40 Humora raidījums
13.20 Mf. Izglābt vīru
17.00 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Lauztās sirdis
23.50 Mf. Vienīgā…
1.40 Mf. Vilciens
3.15 Smieklu istaba

RenTV Baltic
5.50, 13.40 Skatīties visiem!
7.35 Vovočka
7.00 Mums visi mājās
7.35 Nosvērti un laimīgi
14.05 Vēl nav vakars
15.10 Čapmanes noslēpumi
17.25 Visšokējošākās hipotēzes
19.30 Sasmīdini komiķi
21.00 Maldu teritorija
23.05 vadīt krievu stilā 
0.00 Sāls

ONT
6.00 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilmas
8.25 Veselība
9.25 Garša
10.00 Ideāls remonts 
10.55 Gudrinieces un gudrinieki
11.40 Humora raidījums
11.50 Labāk par visiem!
13.05 Mf. Pilna iela pārstei-
gumu!
14.25 Jubilejas koncerts
15.15, 20.00 Sporta ziņas
16.45 Kurš vēlas kļūt par mil-
jonāru?
17.50 Mans bizness
20.05 Šovakar

21.20 Viss būs labi
22.05 Maksims Maksims
23.10 Piemaskavas vakari

Baltkrievija 1
5.20 Būtība
5.45 Mf. Mīlestības cena
7.30 Tuvplāns
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.45 Radi
10.10 50 receptes
11.10 Lielā selfiju tūre
11.50 Transformācija
12.25 Vasarnīca
13.05 Veselība
14.15 Ukraina
14.45 Mf. Barista
18.15 Mf. Pa noslēpumaino 
pasauli 
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Trīs ceļi
0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.05 Mf. Dažādie
7.00 Ērglis un cipars 
8.00, 22.55 TV barometrs
8.05 Laimīgi kopā
9.10 Mf. Mazais Stjuarts
10.40 Mats matā
11.20 Divi rubļi
11.45 Kipras lielā ilūzija
12.20 Jaunkundze - zemniece
13.30 Mīlestība onlainā
14.40 Ekstrasensu cīņas 
16.50 Ģimene 
18.05 Pārsteidz mani! 
20.10, 21.05 Mf. Zirnekļcilvēks
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO.
22.50 Gribu nokļūt TV
23.00 Mf. Ķīlniece

SVĒTDIENA, 13. novembris

PIRMDIENA, 14. novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats!
10.00 Tatonkas stāsti
10.30 Kaut kur uz zemes
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni
12.00 Dievkalpojums. Pārraide 
no Jāņa Priekšteča baznīcas
13.00 Saknes debesīs
13.26 Daudz laimes!
14.20 Latvijas sirdsdziesma
15.15 Ķepa uz sirds
15.45 Zoodārzu mazuļi
16.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Balss pavēlnieks
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 “Der Spiegel” skandāls
23.20 Biomīmikrija. Bioģeo-
metrija
0.20 Terēze
2.20 Mūsu tautasdziesma

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.05 Kas te? Es te!
6.35 Brīnumskapja skola
7.05 Dardarija
7.40 Zebra
8.00 Viss sākās Liepājā.
8.30, 5.00 Skats rītdienā.
9.00, 4.30 Notikumu skatlogā
9.30, 4.00 Nedēļas apskats

10.00 Vides fakti
10.30 Svešās mājas
11.00 Alpu dakteris
12.40 Blēņdari
14.15 Banku lēdija
16.25 6.spēlētājs
18.00 Kurši
18.30 Neatkarības sardzē.
19.00 700 pasaules brīnumi
19.30 Viens darbiņš par naudu
21.15 Futbols
0.25 Lielais Gregs
1.25 Modele
2.25 Eiropa koncertos
3.15 Kaķi. Aizraujošs ievad-
kurss 4
5.30 Dzimis Eiropā. 

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.30 Kontakts kopā ar doktoru 
Čārlzu Stenliju
7.00 Galileo
7.30 Dzimuši policisti
8.30 Latvji, brauciet jūriņā!
9.00, 4.15 LNT brokastis
10.00 Košākai dzīvei
10.30 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
12.30 Pasauc, un es atnākšu
16.35 Mūsu labākās dziesmas. 
Dobeles zemessargi
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Lauku sēta
19.00 Noziegumam pa pēdām
20.10 LNT ziņu TOP
21.05 Lieliskais gadsimts
23.30 Viņi atgriežas

0.25 Laupījums
2.10 Amerikāņi
2.50 Šaubu ēnā

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
5.50 Rozenheimas detektīvi
6.50 Multfilmas
8.20, 12.05 Smieklīgākie vi-
deokuriozi
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo
10.00 Superbingo
11.05 Impērija
13.30, 0.50 16 vēlēšanās
15.30 Gadījuma vīrs
17.20, 22.45 Mēness sargs
19.00 Nekā Personīga
20.00 Izklausies redzēts
2.40 Iespējams tikai Krievijā
4.10 Šķiršanās formula

TV3+
6.30 Kristīgā programma
7.00 Kino detaļās
8.00 Uzmanību, bērni!
9.50 Jaunkundze - zemniece
10.55 Reiz Krievijā
12.00 Revizorro
13.10 Ģimenes bizness
14.10 Mf. Darvina misija
16.05 Masteršefs
17.10 Tētis sprukās
19.15 Nosvērti cilvēki
21.00 Mf. Cari un dievi
0.05 Motīvs

NTV Mir
6.30 Ekskluzīvi
7.00, 9.00, 15.00 Šodien
7.20 Skate
7.55 Mūsdienu varoņi
8.25 Ēdam mājās

9.25 Pirmais raidījums
10.05 Tehnikas brīnumi
11.00 Vasarnīcu lietas
12.05 Mūsu uzraugs
13.15 Braucam un ēdam
14.10 Lielie vecāki
15.20 Miljonu vērts noslēpums
17.05 Izmeklēšanu vada…
18.00 Nedēļas akcenti
18.55 Kino šovs
21.45 Sašķeltais perimetrs
1.30 Noslēpumainā Krievija
2.25 Alibi uz diviem
4.20 Aleksandrs Žurbins. Me-
lodija par piemiņu.

PBK
6.00, 10.00, 12.35 Ziņas
6.15 Spēlē ermoņikas
6.55 Ideāls remonts
7.50, 10.20 Multfilmas
8.25 Veselība
9.30 600 sekundes par veselī-
bu un skaistumu
9.40 Piezīmes
11.05 Kamēr visi mājās
12.00 Tas ir garšīgi!
12.55 REpublikas ĪPašumi
15.55 Labāk par visiem
17.35 Mats matā
21.00 Laiks
22.50 JAK
1.05 Mf. Maskava nekad neguļ
2.40 EuroNews
3.10 Mf. Divdesmit dienas 
bez kara
4.45 Humora raidījums
5.40 Smieklīgi video

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Mf. Lauztās sirdis
7.20 Pats sev režisors
8.10 Smieklu panorāma

8.40 Rīta pasts
9.20 Vēstis-M
10.00, 13.00. 19.00 Vēstis
10.20 Smieties atļauts
13.20 Mf. Svētdienas tētis
15.00, 1.45 Mf. Es uzdāvināšu 
tev mīlestību
17.00 Zilais putns
21.00 Svētdienas vakars 
23.00 Pasaules dežurants
23.55 Eksperti
3.15 Smieklu istaba

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.45 Smieklu shēma
7.30 Karavīri
8.30 Tīrs darbs
9.25 Mintrans
10.05 Visnoderīgākā programma
11.10 Godīgs remonts
12.15 Izmailova parks
14.20 Pazīsti mūsējos
15.25 Spriedums ideālam pārim
19.50 Šamane
23.30 Kara noslēpums

ONT
6.00 Rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas sprediķis
8.20 Multfilmas
8.35 Piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.45 Vasarnīca
10.15 Ķīnas atklāšana
10.45 Evolūcija. Bērni
11.15 Mf. Mārlija un es. Suņa gadi
13.00 REpublikas ĪPašumi
15.15 Sporta ziņas
16.00 Ukrainas talanti
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets

22.30 Baltkrievija bez robežām 
23.15 Mf. Laipni aicināti 
Musportā

Baltkrievija 1
5.45, 21.10 Mf. Mīlestības 
cena   7.30 Rīts
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40 Radi
10.10 50 receptes
11.10 Centrālais reģions
11.35 Ātrumkārba
12.10 Mf. Ar noslēpumu pa 
pasauli
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.15 Zona X
15.45 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
16.10 Mf. Vēlie ziedi 
19.35 Laika ziņas
20.00 Galvenais ēters

Baltkrievija 2
6.00 Mf. Eņģeļu draugi
6.15, 17.45, 21.15 TV baro-
metrs
6.20 Kipras lielā ilūzija
6.55 Elementāri
7.30 Kulinārijas eksperimenti
8.10 Pārsteidz mani
10.20 Jūsu loto. Piecīti. 
10.50 Laimīgi kopā
11.55 Jaunkundze - zemniece
13.05 Mīlestība onlainā
14.15 Mf. Zirnekļcilvēks
16.50 Mūs neapmānīsi
17.25 Divi rubļi
18.20, 21.00 Futbols
21.10 Sportloto 5 no 36, 
KENO.
21.20 Kauli

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
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 Ķepa uz sirds
11.20 Balss pavēlnieks
13.20 Ielas garumā
13.55 Mia un es
14.25 Vispera
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.20 Ziņas
18.53, 5.00 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P.
22.00 Sporta studija
22.45 Sajūti Latgali!
23.35 De facto

0.10 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras
0.55 Esat kā vīri! Jukums Vā-
cietis
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 
1.sērija
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 5.00 Sporta spēks
7.35 Kūku kari
8.35 Latvijas sirdsdziesma
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Momentuzņēmums
12.10 PK atlases spēle futbolā. 
Portugāle - Latvija
14.20, 1.45 Labākais no Euro-

maxx
14.50 Punkti uz i
16.15 Bez aizvainojuma
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Kaut kur uz zemes
20.05 Nepieradinātā Amerika
21.00 Maklauda meitas
21.55 PK atlases spēļu futbolā 
apskats
22.25 Viens darbiņš par naudu
0.05 Vera

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. Ti-
kai saldumi
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.30 Dzīvīte

9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.30 Lieliskais gadsimts
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, 2.00 Ziemas saule
20.35 Transports šodien, rīt
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi
22.20 Provokators
23.25 Sporta apskats Overti-
me TV
0.50 LNT ziņu TOP
1.35 Attīstības kods

TV3
5.00, 2.05 Amerikāņu šausmu 
stāsts

5.50, 12.00 Rozenheimas de-
tektīvi
6.50, 13.10 Multfilma
8.20 Smieklīgākie videokuriozi
8.50, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.45 Gatavo
10.20 Māmiņu klubs
10.55 Ekstrasensu cīņas
14.30 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.35, 20.20, 3.00 UgunsGrēks
17.55 Meittenes
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Precētie pret brīvajiem
22.00 Kvantiko
23.05 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
0.05 TV3 ziņas piedāvā. PIRMĀ 
PERSONA. AMERIKAS IZVĒLE
0.25 Nekā Personīga
1.25 Sveika, Rīga!

TV3+
5.00, 14.40, 0.10 Māja-2 
5.45 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30 Comedy Women
9.40 Mf. Cari un dievi
13.00 Multfilma
13.10 TV shop
13.25, 16.35 Univers
18.50 Kijeva dienā un naktī 
19.55 Sporta skolotājs
21.00 Pazīsti mūsējos
22.05 Mf. Pamuļķi no Hazzarda

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs 



112016. gada 11. novembris

11. novembrī Ir iemesls!

OTRDIENA, 15. novembris 

Visas Pirmā pasaules kara 
šausmas mums aizainoja Otrā 
pasaules kara nežēlība. Literatūrā 
un kinematogrāfā Pirmais pasau-
les karš visbiežāk ir parādīts neiz-
teiksmīgi - kā fons kādam sižetam, 
kādai dekorācijai, kas praktiski 
nekad neizraisa spēcīgas emoci-
jas... Taču šis karš kļuva par cilvē-
ces vēsturē pirmo asinspirti, kurā 
tika iesaistīta lielākā daļa pasau-
les valstu. Kara rezultātā sabruka 
trīs milzīgas impērijas, kā arī visa 
koloniālā sistēma, pasaulē radās 
jaunas neatkarīgas valstis...  

Pirmā pasaules kara sākums 
ir zināms pietiekami labi - Gavri-
las Principa šāviens Sarajevā, 
kas pārtrauca Austroungārijas 
impērijas mantinieka dzīvi, deva 
startu karam, ko sauca par “di-
ženo”, “lielo”, “Vācijas”... Un tikai 
pagājušā gadsimta 40. gadu vidū 
parādījās termins “pasaules”. Par 
to, kā beidzās Pirmais pasaules 
karš, pie mums atceras reti. Tas 
bija Latvijas neatkarības pasludi-
nāšanas laiks, kas norisinājās ne-
ziņas, haosa un apjukuma gaisot-
nē. Pateicoties šim sarežģītajam 
laikam, mūsu valstij parādījās ie-
spēja kļūt neatkarīgai, patstāvīgai 
un brīvai... Brīvība vienmēr atnāk 
kaila...  

Kompjeņas pamiers tika no-
slēgts starp Vāciju un Antantes 
(Francija, Lielbritānija) valstīm, kā 
arī ASV, Krievija tolaik jau piedzī-
voja pārmaiņas, kas bija saistītas 
ar boļševiku nākšanu pie varas 
un nepiedalījās šajā procesā, no-
slēdzot separātu Brestļitovskas 
miera līgumu. Bet notikumi līdz 
pat pamiera noslēgšanai attīstījās 
strauji un līdzinājās lavīnai... 

1918. gada 29. septembrī 
Vācijas armijas komandieri infor-
mēja imperatoru Vilhelmu un kan-
cleru par to, ka armijas stāvoklis 
ir katastrofāls un ka tikai pamiers 
dos iespēju saglabāt armijas cie-
nīgu stāvokli. Turklāt tajā laikā jau 
bija sagatavoti karadarbības pār-
traukšanas noteikumi, ko piedā-
vāja ASV prezidents. Šie nosacī-
jumi bija visai pazemojoši Vācijai. 

3. oktobrī imperators piepra-
sīja kanclera demisiju un iecēla 
jaunu, ar liberāliem uzskatiem. 
Jaunajam impērijas premjeram 
bija jāuzsāk sarunas par kara iz-
beigšanu. Bet ASV prezidents bija 
nepielūdzams: tikai pēc imperato-
ra Vilhelma atteikšanās no troņa 
un visu Vācijas karapulku izve-
šanas no okupētajām teritorijām 
un robežu atjaunošanas atbilstoši 
situācijai pirms 1914. gada 1. au-
gusta. Pretējā gadījumā Vācijai 
draudēja pilnīga kapitulācija, arī 
par pamieru būtu jāaizmirst.

Jaunais kanclers - Makss fon 
Bādens - pielika ārkārtīgas pūles, 
bet viss bija veltīgi. Armija atteicās 
pakļauties imperatoram, bet kara 
flote pilnā sastāvā pārgāja dumpi-
nieku pusē (Vācijā situāciju kon-
trolēja sociāldemokrātiskā partija) 
Nesagaidījis imperatora atteikša-
nos no troņa, Makss fon Bādens 
nolēma paziņot par to, ka impera-

tors vairs nav valsts 
galva un ir atteicies 
no visiem saviem 
tituliem (ķeizara un 
karaļa). Dažas stun-
das pēc šī svarīgā 
paziņojuma arī pats 
kanclers aizgāja 
demisijā, nododot 
pilnvaras Frīdriham 
Ebertam, sociālde-
mokrātu līderim. 

Imperators piekrita paraks-
tīt atteikšanos no troņa tikai pēc 
tam, kad viens no viņa ģenerā-
ļiem paziņoja monarham, ka ar-
mija pakļausies tikai maršalam 
Gindenburgam. 10. novembrī 
bijušais Kaizers Vilhelms, Pirmā 
pasaules kara ierosinātājs un gal-
venais kara noziedznieks pēc uz-
varējušo valstu domām, šķērsoja 
Holandes robežu. Viņam izdevās 
izbēgt no soda, palikt brīvībā, 
turklāt pēc neilga laika viņš iegu-
va savā īpašumā plašus zemes 
gabalus Prūsijā, kā arī divkāršoja 
savu bagātību, veicot investīcijas 
Vācijas militārajā rūpniecībā. Tieši 
viņš aizsūtīja Hitleram apsveiku-
ma telegrammu pēc Parīzes ie-
ņemšanas 1940. gadā... 

Ar jauno Vācijas vadību saru-
nas bija īsas, jau 11. novembrī tika 
noslēgts pamiers, kas sākās pulk-
sten 11.00. Par godu kara beigām 
tika izšauta 101 lielgabala zalve, 
ko nodrošināja Antantes spēki. 
Līguma parakstīšana notika uz-
vārējušo karapulku virspavēlnieka 
vagonā, Kompjeņas mežā, tāpēc 
dokumentam ir šāds nosaukums. 

Neskatoties uz to, ka kara-
darbība beidzās, Eiropa vēl ilgi 
atjēdzās, mēģinot atdot kredītus, 
ko saņēma Krievijas impērija. Boļ- 
ševiki atteicās atdot šos kredītus, 
kas bija pretrunā ar visiem pagā-
jušā gadsimta sākuma starptau-
tiskajiem likumiem. Taču notika 
galvenais - karš beidzās. Bet pēc 
nedēļas Nacionālajā teātrī notika 
svinīgā jaunās valsts - Latvijas 
Republikas - pasludināšana. No 
haosa bija dzimusi mūsu valsts, 
tolaik vēl nosacīti, neviena neatzī-
ta, praktiski pilnībā okupēta, bet... 
Tas bija svarīgākais, spilgtākais 
un vadošākais notikums Latvijas 
Republikas vēsturē. 

Šodien Pirmā pasaules 
kara nobeiguma svētkus atzī-
mē vairākās valstīs. Lielbritānijā 
un Francijā – tā ir Kritušo diena, 
ASV - Veterānu diena, Nīderlandē 
- Piemiņas diena. Tiek organizēti 
oficiāli pasākumi - visdažādāko 
vēsturisko biedrību svinīgās sē-
des, jaunu piemiņas zīmju atklā-
šana, parādes un manifestācijas 
- un dažādas akcijas, kas ir saistī-
tas ar līdzekļu vākšanu visu pagā-
jušā gadsimta karu veterānu labā, 
kā arī viņu ģimenes locekļu labā. 
Visvecākā no tām notiek  Lielbri-
tānijā un Kanādā. Tur šajā dienā 
daudzi cilvēki piestiprina pie ap-
ģērba papīra magones, kas sim-
bolizē asinis, ko zaudēja kareivji 
kara laukos. Nauda, kas savākta, 
pārdodot šo sarkano simbolu, tiek 
izmantota, lai atbalstītu tos, kuri 
lējuši savas asinis, sargājot dzim-
teni.  

Vācija arī godina Pirmā pa-
saules kara laikā bojāgājušo pie-
miņu, bet šajā valstī tam tika izvē-
lēts cits datums... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.25, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Banku lēdija
13.40 Province
14.15 Tatonkas stāsti
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.05 Kiberhuligānisms
23.25 “Der Spiegel” skandāls
1.15 V.I.P.      5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks
9.15 Laipni lūgti Interalias Republikā!
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.50, 5.00 Spots
13.25 UEFA Eiro 2016. Top 10 spēles. 
Francija - Īrija
15.35, 1.30 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien       19.00 Ziņas
19.35 Ekstrēmie kadri 2
20.05 Neatklātie Tuvie austrumi
22.00 Tēvs Brauns 4
22.55 Lielais Gregs
23.50 Modele
0.55 Kā apturēt globālo sasilšanu?

LNT
5.00, 10.35, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00, 14.20 R. Alena. Tikai saldumi
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
11.10 Lieliskais gadsimts
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, 1.50 Ziemas saule
20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 Rozamunde Pilčere. Pils miglā
23.10 Salemas raganas
0.10 Pēdējie Grimmi
1.25 Latvji, brauciet jūriņā!

TV3
5.00, 1.05 Amerikāņu šausmu stāsts
5.50, 12.00 Rozenheimas detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas

8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0           9.55 Kvantiko
10.55 Ekstrasensu cīņas
14.30 Īstās mājsaimnieces. Orindža
15.35, 20.20, 3.00 UgunsGrēks
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.35, 4.05 Bez Tabu
21.00 Šķiršanās formula
22.00 Leģendas
23.05 Melnais saraksts
0.05 Bekstroms
2.05 Šķiršanās formula

TV3+
5.00, 14.25, 0.45 Māja-2 
5.45 6 kadri
6.35, 17.40 Jaunatne     7.35 Bulta
8.30 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un naktī
10.35, 16.35 Univers
13.25, 19.55 Sporta skolotājs
21.00 Ekstrasensu cīņa
22.05 Mf. Cietais rieksts

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien           5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Atmaksa
20.35 Dzinējsuņi
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Svešais rajons
3.00 Dzīvokļu jautājums
4.05 Noslēpumainā Krievija

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55, 2.00 
Ziņas         6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
12.55, 2.15 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!           20.00 Laiks 
21.25, 23.05 Mažors
23.55 Vakara Urgants
0.30 Komanda uz mūžu
1.30, 5.55 EuroNews
3.05 Nosvērti un laimīgi
5.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts       8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis -M
10.55, 0.00 Radi
13.40, 2.05 Dzīves noteikumi
14.05 Šapovalovs 16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Melnais kaķis

22.55 Komanda

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.00 V un S
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 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 Mums pat sapņos nav rādījies
16.25 Dīvaina lieta      20.50 Koncerts
23.55 Čapmanes noslēpumi
0.55 Ziņas

ОNТ
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 1.05 Ziņas          5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 20.00 
Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Par mīlestību  14.10 Laiks rādīs      
15.55 Precamies!
17.20 Тētuka meitiņas  
17.50 Lai runā!             19.00 Laiks
20.05 Noslēpumainā kaisle
21.55 25 gadi pēc PSSR
22.40 Vakara Urgants
23.15 Nacionālās drošības aģents 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.40 Zona Х
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas 
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Zelta pasaule 
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.35 Sporta diena
23.50 Majora Sokolova geteri 

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05 Onlains
8.35, 17.35 Tāds darbs
9.25, 19.55 Ekstrasensi - detektīvi
10.25, 16.00 Mana burvīgā aukle
11.00, 16.40 Nepiedzimsti skaista
11.55, 18.35 Stila ikona
13.15 Jaunkundze-zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 21.10 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.15 Kā es satiku jūsu mammu
23.00 Kauli

11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums. 
13.00, 1.20 Satikšanās vieta
15.25 Mf. Piektdienis 
17.05 Runājam un rādām
18.50 Atmaksa
20.35 Dzinējsuņi
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Pozdņakovs
23.20 Svešais rajons
3.20 Tehnikas brīnums
4.10 Kara izmeklēšanas noslēpumi

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55, 2.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Gaidi mani!
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!            20.00 Laiks
21.30, 23.05 Mažors
23.55 Vakara Urgants
0.30 Pozners
1.30, 5.55 EuroNews
2.15 Nosvērta un laimīga
5.15 Smieklīgākie videokuriozi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts        8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis - M
10.55, 0.00 Radi
13.40, 2.00 Dzīves noteikumi

14.05 Šapovalovs
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Melnā skola
22.00 Speciālkorespondents
23.00 Eduarda Petrova izmeklēšana

RenTV Baltic
5.40 Dīvaina lieta
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 0.00 Čapmanes noslēpumi
13.10 Humora raidījums
15.15 Dokumentāls projekts
16.20 Zinātnes piekrāptie
18.35 Dziednieks
20.50 Sensacionālu materiālu diena
21.50 Slepenās teritorijas
22.55 Skatīties visiem
0.55 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 0.00 Ziņas
5.05 Rīts       8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 20.00 
Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Par mīlestību
14.10 Laiks rādīs
15.55 Precamies!

17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Gaidi mani
19.00 Laiks
20.05 Principa lieta
21.15 Balss

Baltkrievija 1 
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
22.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona Х
8.10 Galvenais ēters
9.20 Redaktoru klubs
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05 Sieviešu ārsts
11.10, 23.10 Vēlā mīlestība
13.10, 15.10 Radi
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20 Arēna      19.00 Forums
20.00 Panorāma      20.45 Pēdas
23.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 21.15 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.40 Dažādi
10.40, 16.55 Mana burvīgā aukle
11.50 Onlains
12.20 Divi rubļi
12.40 Mazais Stjuarts
14.15 Mf. Ķīlniece
16.00, 21.20 Apmāni mani
18.15 Superloto      19.05 Reportieris
19.55 Ģimene       21.05 KENO
22.15 Mf. Astoņas neprātīgas naktis
23.35 Kauli

1918. gadā noslēgts Kompjeņas pamiers, 
kas apliecināja Pirmā pasaules kara beigas 
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

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, patite@inbox.lv

26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru

OTRDIEN, 15. novembrī un 
20. decembrī, pār do ša nā būs 
svai ga bro ile ru produkcija: stil
bi (5 kg/ 9.00 EUR, 15 kg/25.00 
EUR), spārni, kuņģīši (2 kg/ 
4.30 EUR), aknas (2 kg/4,00 
EUR), fileja (2 kg/ 9,40 EUR), 
zupas izlase (5 kg/ 4.00 EUR), 
žāvēta desa  3.80 EUR/ kg.

An dze ļos - 7.40, Ezer nie kos 
- 8.00, Muiž nie kos - 8.30, Šķau-
nē - 9.00, Po reč jē - 9.30, Sva ri-
ņos - 9.50, Dag dā (tir gus) - 10.20, 
Asū nē - 11.00, Ne ik šā nos - 11.20, 
Nau ļā nos - 11.40, Ro bež nie kos 
- 12.00, Sku ķos - 12.10, In drā - 
12.30, Kal nie šos - 13.00, Krās la vā 
(tir gus Os tas ie lā) - 13.30, Skais tā 
- 13.50, As ta šo vā - 14.20, Priež ma-
lē - 14.40, Andr upe nē - 15.00.
Papildinformācijapatālr.22135110.

LAIKA ZIŅAS
St12.11. Sv13.11. Pr14.11. Ot15.11.

-7...-5 -3...+1 0...+1 -10...-4
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PĀRDOD

IEPĒRK

IK “KOVDORS”
Granītapieminekļiunka-

papmales.
Kapavietulabiekārtošana.
Metāliskienožogojumiun
soliņi.

Piegāde, uzstādīšana.
Tālr.22324315.Krāslava,

Medniekuiela2(slimnīcas
raj.,bijusīBaklabaratorijas

teritorijā).

Reklāma un sludinājumi

DAŽĀDI

SIA “AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni. 

Ir transports!  
www.alnias.lv

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403.

Priede
Garums 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1

Di
am

et
rs 14-17 45 45 45 44 44

18-24 56 56 59 54 56
25+ 58 56 60 54 56

Egle
Garums 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1

Di
am

et
rs 14-17 46 45 46 45 46

18-24 64 62 69 58 66
25+ 64 62 70 58 68

VAJADZĪGI vīrieši un sievietes
(18-45g.)darbamVācijā.Tālr.
28998809.
Automazgātuve IK “MOTOR
SPA” aicina darbā strādnieku.
Tālr.25970755.
Celtniecības firmā uz pastāvīgu
laikuVAJADZĪGSlogumontāžas
darbu veicēji, palīgstrādnieki un
brigadieris.Tālr.27878088.
Skaldumalku,palīdzēšuceltnie-
cības darbos. Tīru skursteņus.
Tālr.25974738.
Zāģēju,skaldu,liekumalku.Tālr.
26283028.
PakupārvadājumiuzAngliju. Iz-
braukšana22.11.Tālr.29943959.
Veicam remonta un celtniecības
darbus Krāslavā. Izbraucam pa
novadu.Tālr.29844664.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.).
Tālr.27540758.
ATDOD 2 kaķenītes (1 mēn.).
Pieradinātas dzīvošanai mājās.
Tālr.26327896.

Pērkam zāģbaļķus: bērzu 
(diam. 22-38), zaru skaits un 
serdes krāsa nav ierobežoti.   
Piedāvājam transportu.   

Tālr. 26677812, 22336903.

Auto diagnostika 
ar datoru  

un remonts.
 Tālr.27745005.

 PLASTIKĀTA LOGI 
un DURVIS

ATLAIDES līdz 25 %
Metāla, iekštelpu durvis, 
Žalūzijas. Moskītu tīkli. 

Tālr. 27878088 (Krāslava),
27072077,28675525 (Dagda).

www.navil.lv

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu,
mežuarzemi,ieķīlātumežu
unbezdokumentiem.Meža
izstrādāšanas pakalpojumi.
Mežizstrādes pakalpojumi,
meža izvedēja, forvardera
pakalpojumi.Pārdodammal-
ku(3m).Tālr.26677812.

PĒRK

1 - istabu dzīvokli Krāslavā.
1250€.Tālr.25277502;
1-istabudzīvokliKrāslavā(pri-
vātmājā).Tālr.28935006;
“VWBora”-1.6benzīns,1998.,
pelēcīgi metāliska, jauna TA.
Labāstāvoklī.Tālr.29123861;
“MAZDA 323 F” - 1.5 benzīns,
1997., TA līdz 10.2017. Labā
stāvoklī.T.26834554(vakaros);
STEIDZAMI! “AUDI 80” - 1.8
benzīns, 1991. Normālā darba
kārtībā.Lēti!Tālr.26101275.
“VW Golf II”- 1.6 TD, TA līdz
29.11.2016.Tālr.29363224.
2 jaunas ziemas riepas 205/65
R15,auzas.Tālr.26857894;
akuriņķus,bruģi.Rokam, tīrām
akas.Tālr.29512291;
zāģmateriālus. Vagondēļus, dē-
ļus, brusas, terases un grīdas
dēļus,blockhause(brusasimitā-
cija),vagondēļuspirtij,plauktus,
līstes.Piegāde.Tālr. 27086886;
atslēgukomplektu(35€),inven-
torametināmāsiekārtas(115€),
pusautomātiskās (240 €), ha-
meleoni(25€),kompresori(220
v,75€),ģeneratori(2.2kw,160
€).Vissjauns.Tālr.28704679;
rāmjus bišu stropiem. Tālr. 
28340172;
mucas (20, 25, 30, 60, 120, 200, 
1000 litri).Tālr.27492445 (Dau-
gavpilī),28111838(Rēzekne);
plastmasasmucas(1000l).Tālr.
26361548; 
jaunas mēbeles no Krievijas.
Pasūtījumi no kataloga. Tālr.
29880811;
mēbeļukomplektu (3-vietīguun
2-vietīgudīvānu+krēsls,vissiz-
stiepjams).Tālr.26185293;
dīvānu, 2-vietīgu krēslu, gultu
(0.9mplata).Tālr.26827347;
bullīti (nepilns mēnesis). Tālr.
26327896;
sivēnus.Tālr.28207018;
sivēnus.Tālr.28370217;
sivēnus.Tālr.28683927;
aitumātes,aunus,2Šarolēgovis.
Graudus,miltus.T.29134527;
cūkgaļu (sivēnmāte, 2 €/ kg).
Piegāde.Tālr.25949788;
āpšu taukus. 0.5 l/ 30 €. Tālr.
28643365;
kartupeļus.Tālr.27131681;
auzas,kviešus.Tālr.28797057;
kviešus,auzas,miltus.Piegāde.
Tālr.25949788;
skaidu briketes. 75 €/ t. Tālr.
28148664;
kurināmāskūdrasbriketes(Igau-
nija).1t/85€.Tālr.22110343;
skaldītumalku.Tālr.26645115;
malku.Tālr.26793485;
skaldītumalku.Тālr. 26677812.

visaugstākācenaparmežaīpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi.
Tūlītēja samaksa.T.29105447, 
20318082, 27413393;
mežusarzemi,cirsmas.Samak-
sauzreiz.Tālr.26346688;
zemi ar jebkādumežu. Visaug-
stākāscenas.Tālr.29417548;
zemi ar jebkādu mežu. Aug
stas cenas.Tālr.29548596;
pastāvīgi iepērk īpašumus,me-
žus, var daļēji vai pilnīgi izstrā-
dātus, lauksaimniecības zemi,
var aizaugušu vai nekoptu. Sa-
darbojamies ar starpniekiem.
Tālr.29224449;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas
piederumus, kara tematikas
priekšmetus.Tālr.22068511.

Ārsts Boriss Mihailovs
Sertifākts Nr. 60868

Ārstē artrītu, artrozi, deģe-
neratīvas izmaiņas locītavās
un mugurkaulā, galvassāpes,
sāpes mugurā, osteoporozi,
diskatrūci,išiasu.
Strādā pēc bioregulējošas

vācu metodes ar ķīniešu
medicīnaselementiem.
Dinamiski rezultāti, pozitī-

vasatsauksmes.
Tālr.29105248.

 Santehnikas veikals Tir-
gus ielā 8 piedāvā metāla, 
iekštelpu durvis un plasti-
kāta logus, ražotus Vācijā. 
Veic visa veida celtniecī-
bas un remonta darbus.  
Individuāla pieeja katram 

klientam.  Pieejamas cenas 
un lieliska kvalitāte!

Tālr. 27186119 (veikals),
24904572(remontamun

celtniecībai).

Kurināmās šķedas ra
žošanas uzņēmums 
PĒRK: mežu uz celma, 
malku pie ceļa, cirsmu 
atliekas, apaugumu.

PIEDĀVĀJAM: kok
snes šķeldotāja un mež
izstrādes pakalpojumus.

Tālr. 29237307.

Iepērk metāllūžņus 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā.  T. 29198531.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērkmājlopus.Augstas
cenas.Samaksatūlītēja.
Svari.Tālr.20207132.

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jaunlopus, aitas,

zirgus. Pērkarīgaļasšķirnes
jaunlopus eksportam.  Labas
cenas.Samaksatūlītēja.Svari.

Tālr.26142514, 20238990

iepērkliellopus,jaunlopus,
aitas,zirgus.Svari.
Samaksatūlītēja.    
Tālr. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

SIA “RENEM”  
IEPĒRK 

jaunlopus, liellopus, aitas.
ELEKTRONISKIESVARI.

Paaugstinātas cenas. Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 
T.65329997, 29485520, 
26393921, 26447663, 

29996309.

 Z/S “Madera”
Iepērkjaunlopus,liellopus,

aitas,zirgus,cūkas.Samaksa
uzvietas.Svari.T.26563019.

Eksportauzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
*liellopuskautuvei

*jaunlopusnobarošanai
1.35+pvneur/kgbuļļi650+ 
1.25+pvneur/kgteles550+ 
1.07+pvneur/kggovis700+

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr.20553533,20135740, 

20135741.

SIA “SENLEJAS” – liellopus,
teļus, jērus. Samaksa tūlītēja.
Tālr.26190124, 62003939.

23 gadus kopā ar Jums!

 Aizdevumi pensionā
riem un strādājošajiem! 
 Krāslavā,Brīvībasielā24
Dagdā, Daugavpils ielā 8

(piektdienāsno10:30-12:30)
Tālr.65622735, 28229290. PATEICĪBA

Liels paldies ārstējoša-
jiem ārstiem Konstantīnam 
Prokofjevam un Vjačesla-
vam Aprupam par to, ka 
Jūs gulošu slimnieci spējāt 
“pacelt no gultas”. Paldies 
medmāsām un visam ap-
kalpojošajam personālam. 
Paldies trijām ātrās palīdzī-
bas brigādēm par lielu pa-
līdzības sniegšanu. Paldies 
Vijai Ģiptorei, Robežnieku 
pagasta feldšerei, kura ne-
atsaka palīdzību, lai kurā 
diennakts laikā to lūdz. 

Jūsu paciente Leokādija 
Saksone Robežnieku pagastā

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakāmvisdziļākolīdzjūtību

unskumjubrīdīesamkopāar
mūsu kolēģi Ingrīdu Grišāni,
māmiņumūžībāpavadot.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
kolektīvs

Atkal, zeme, tava velēna vaļā 
tiek vērta.
Atkal viena dziesma līdz 
galam izdziedāta.
Izsakāmvisdziļākolīdzjūtību

unskumjubrīdīesamkopāar
Andu Leikumu, no māmuļas 
uzmūžuatvadoties…

Pārraugu kolektīvs un 
ciltslietu zootehniķe

Lai mātes mīlestība paliek 
dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku 
smelt. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
mūsu kolēģi Andu Leikumu, 
māti smilšu kalniņā pavadot.

A/S “Latgales CMAS” 
kolektīvs

Nolīst asaras, sažņaudzas 
vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu 
laiks...
Izsakāmvisdziļākolīdzjūtību

AndaiLeikumai, māmuļu mū-
žībāpavadot.

Izvaltas pagasta pārvaldes 
kolektīvs

Aiz zemes malas nogurst 
gara diena, 
Būs vakars vēls un zvaig-
znēm pilna nakts, 
Būs mūsu vidū viena tukša 
vieta, 
Viens darba mūžs būs kapu 
smiltīm segts.
Izsakām līdzjūtību Viktora 

Ivanovska ģimenei un tuvi-
niekiem, viņu zemes klēpī
guldot.

Mednieku kolektīvs “Asūne”

Skumju brīdī esam kopā
ar kolēģi Ritu Zvidriņu un iz-
sakām visdziļāko līdzjūtību,
tēvumūžībāpavadot.

PII “Pienenīte” kolektīvs

Izsakāmvisdziļākolīdzjūtību
RitaiZvidriņaisakarāar tēva 
aiziešanumūžībā.

Krāslavas ģimnāzijas 2002. 
g. 12.c.kl. klasesbiedri un 

klases audzinātājs

SIA “Krāslavas avots”
Vītolu ielā 4, Krāslavā

PĀRDOD 
AKMEŅOGLES

Zvanīt pa tālr. 65623120,
27775895 (darba dienās no 
8.00līdz17.00).
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