
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas mā-
jaslapā lasāms paziņojums, ka šogad 
pieteikt ekskursijas lielās apmeklētāju 
intereses dēļ vairs nav iespējams. Ik-
vienam, kurš vēlas apmeklēt, un gida 
pavadībā izpētī t Gaismas pili, ir jāgai-
da nākamo gadu. 

• Vairāki slēpošanas kalni paziņojuši 
par gatavību šonedēļ atklāt sezonu, 
atverot pirmās trases, liecina paziņo-
jumi mājaslapās un sociālajos tī klos.

• Minimālās algas celšana var sadārdzi-
nāt mazo reģionālo uzņēmēju ti rgo-
to preču un pakalpojumu cenas par 
10%, uzsver Latvijas Tirgotāju asoci-
ācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

• Krievijas lielveikalos novērots milzīgs 
cenu lēciens griķu putraimiem - ti e 
kļuvuši divas reizes dārgāki, un vairā-
kos veikalos ir noteikti  griķu pārdoša-

nas ierobežojumi. Sa-
biedrībā tas radījis zināmu 

trauksmes sajūtu. Vairāki veika-
li ieviesuši ierobežojumus griķu put-
raimu ti rdzniecībā.

Latvijā un pasaulē

9 771407 962055

48
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Piektdiena, 2014.gada 28. novembris Nr. 91 (8891) Cena - 41 cents

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā

Edmunds Gekišs saņem ziedus un aplausus.

I Senioru balle: dejojam un dziedam!

Katoļu Baznīcā
No 30. novembra - Advents, Kristus Bērniņa gaidīša-
nas laiks.
3.12. - Sv. Francisks Ksavers, priesteris, misiju aizbildnis.
6.12. - Sv. Nikolajs, bīskaps
7.12. - Sv. Ambrozijs, bīskaps un Baznīcas mācītājs
8.12. - Vs. Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana 
(lieli, obligāti  svinami svētki)
12.12. - Vs. Jaunava Marija - Gvadalupes Dievmāte.
13.12. - Sv. Lūcija, jaunava un mocekle
14.12. - Sv. Jānis no Krusta, priesteris un Baznīcas 
mācītājs.
25.12. - Ziemassvētki - Kristus piedzimšana (lieli, ob-
ligāti  svinami svētki).
26.12. - Sv. Stefana, pirmā Baznīcas mocekļa, svētki.
27.12. - Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētki.
28.12. - Svētās ģimenes svētki.

Pareizti cīgo Baznīcā
No 28. novembra - Ziemassvētku gavēnis.
4.12. - Vissvētās Dievmātes ievadīšana templī (ļoti  
lieli svētki).
6.12. - Godināmā lielkņaza Aleksandra Ņevska piemiņa.
7.12. - Lielmocekles Jekaterinas piemiņa.
10.12. - Dievmātes ikonas “Znamenie” piemiņa.
13.12. - Pirmiesauktā apustuļa Andreja piemiņa.
17.12. - Lielmocekles Varvaras piemiņa.
19.12. - Mirlikijskas arhibīskapa Nikolaja, brīnumda-
rītāja piemiņa.
28.12. - Svēto sentēvu piemiņa.

Senpareizti cīgo Baznīcā
No 28. novembra - Ziemassvētku gavēnis.
4.12. - Dievmātes iesvētī šana svētnīcā (lieli svētki).
9.12. - Lielmocekļa Georgija piemiņa.
10.12. - Dievmātes uzvara.
19.12. - Bīskapa Nikolaja Brīnumdarītāja piemiņa.

Ev. luteriskajā  Baznīcā
No 30. novembra - Advents.
21.12. - Sv. Toms - apustulis.
24.12. - Ziemassvētku priekšvakars.
25.12. - Ziemassvētki.
26.12. - Otrie Ziemassvētki. Sv. Stefana piemiņas diena.
27.12. - Sv. Jānis - apustulis un evaņģēlists.
28.12. - Nevainīgo bērnu diena.
31.12. - Vecgads.

Liturģiskais kalendārs decembrī

15. novembrī durvis vēra 
veikals DGS apģērbi 

(Rīgas iela 28, Krāslava, 2. 
stāvā, blakus rūpniecības 

preču tirgum).

Darba laiks:
Darba dienās: 9.00-17.00

Sestdiena, svētdiena: 
10.00-15.00

SIA “LEVEN”!
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces 
sistēmas, jumta plēve (palīdzēsim noteikt nepiecieša-
mo materiāla daudzumu). Santehnika: tualetes podi, 
hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts katli. Metāls: 
loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), ar-
matūra un tās sieti. Celtniecības materiāli: cements, 
ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, šamota), riģipsis, 
KNAUF špakteles, grunts, profi li (UD, CD, UW, CW). 
Piegāde.

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

 5. decembrī plkst. 17.00 Dagdas novada 
Tautas namā

Lietuvas cirka izrāde
“Pasakainā planēta”.

Programmā: Dresēti dzīvnieki, akrobāti, 
klauni, monocikli. (Izrādes ilgums 2 st.)

Ieeja - 4 EUR (bērniem līdz 3 gadu 
vecumam ieeja par brīvu)

Biļešu iepriekšpārdošana darba dienās no 
plkst. 13-17 Tautas nama 2. stāvā

SIA “RUMBA CENTRS”
ATLAIDES akumulatoriem 

AD, VARTA, BOSCH - 10 %
Garantija līdz 3 gadiem. Pērkot akumula-

torus, saņemsiet 
KLIENTA KARTI DĀVANĀ!

Pasūtiet jebkādus akumulatorus un saņe-
miet tos 24 stundu laikā! 

Akcija spēkā līdz 31.12.2014.
Ar mums vienmēr lētāk! Atļauj šodien saviem gadiem 

ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

No visas sirds sveicam skaistajā jubilejā 
Zinaīdu Šaiteri!

Maruta 

Šodien numurā
Kāds būs 2015. gada budžets?

Latvijas iedzīvotājus iepriecinās ar nodokļu pazemināša-
nu

2.lpp
Aktuāla intervija

Raimonds Kalvišs: “Laiks visu saliks savās vietās.”
2.lpp

Par sīkumiem, patīkamiem un ….
Labiekārtošana.

3.lpp

Kā arī TV programma, reklāmas, sludinājumi 
un daudz citas noderīgas un interesantas in-
formācijas.
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Zināms, ka labais tonis politikā ir pie-
ņemt nākamā gada budžetu savlaicīgi, 
vēl rudens sākumā. Tas dod iespēju gan 
valsts institūcijām, gan privātajam bizne-
sam plānot savu darbību, pamatojoties 
uz konkrētiem dokumentiem. Kā rāda 
prakse, itin bieži budžeta apstiprināšana 
ir saistīta ar pārsteigumiem. Šogad poli-
tiķi ir pārāk aizrāvušies ar priekšvēlēšanu 
cīņu. Sakarā ar to tika pieņemts lēmums 
apstiprināt nākamā gada budžetu mierī-
gākā atmosfērā.

Sestdien valdošās partijas vienojās, 
ka balsos par 2015. gada budžeta projek-
tu. Premjerministre Laimdota Straujuma 
paziņoja, ka iedzīvotāju ienākuma 
nodokli paredzēts pazemināt no 
24% līdz 23%. Starp citu, IIN 
pakāpeniska pazemināšana 
tika plānota vēl Valda Dom-
brovska laikos. Bet pēc tam 
mūsu politiķi mainīja savus 
plānus.

Līdz ar to no jaunā 
gada strādājošie sa-
ņems nedaudz lielāku 
atalgojumu. Iespē-
jams, šo līdzekļu pie-
tiks, lai daļēji kompensētu 
cenu pieaugumu, piemē-
ram, elektrībai. Tiesa, iedzī-
votāju ienākuma nodokļa pazemināšana 
rada galvassāpes Latvijas pašvaldībām: 
viena no pašvaldību ienākumu pozīcijām 

ir tieši IIN iemaksas. Tāpēc vietējās varas 
pārstāvji gribēja panākt nodokļa pazemi-
nāšanu tikai par 0,5%.

Valdošā koalīcija atzīst, ka lēmuma 
par to, kā kompensēt pašvaldībām gaidā-
mos zaudējumus, faktiski nav. Nav skaid-
rības arī par to, vai izdosies nodrošināt 
algas paaugstinājumu budžeta darbinie-
kiem, piemēram, skolotājiem. 

Toties starptautiskā aizdevuma at-
maksāšana turpināsies jau iepriekš no-
teiktā tempā. Budžeta deficīts samazi-
nāsies līdz 1%. Taču IKP pieaugums ir 
plānots diezgan pieticīgs - 2,8%. Pašlaik 
budžeta projekts ir nodots saskaņošanai 
Briselē. 

Tātad nekāda sociālā „revolūcija” 
nav gaidāma. Valdība tāpat kā agrāk 
sper piesardzīgus soļus, lai pakāpeniski 

tiktu palielināts sociālais atbalsts. 
Taču diemžēl tas tik un tā netiek 
līdzi cenu pieaugumam. Finan-
šu ministrija jau brīdinājusi, ka 

nevienai nozarei nav vērts cerēt uz 
straujāku finansējuma palielināšanu. 

Papildus līdzekļi ir jāmeklē uz 
„iekšējo resursu” rēķina. Po-
zitīvs ir tas fakts, ka situācijas 

pasliktināšanās acīmredzot arī 
nav gaidāma. Paldies arī par to 

pašu! Paskatīsimies, kādus vēl pār-
steigumus mums nesīs galīgais budžeta 
variants.

Viktors ŪDRIŠS

Kāds būs 2015. gada budžets?
Latvijas iedzīvotājus iepriecinās ar nodokļu pazemināšanu

II Senioru balle: dejojam un dziedam!

Sieviešu ansamblis “Varavīksne” pirms iznāciena uz skatuves.

Indras debija Krāslavas Kultūras namā

Baltās rozes cienījamajam jubilāram
Alekseja GONČAROVA foto

Redakcijas viesis - Krāslavas novada 
domes deputāts, partiju apvienības „Sa-
skaņas centrs” Krāslavas nodaļas vadītājs 
Raimonds Kalvišs (attēlā). Mūsu tikšanās 
galvenais iemesls - nesenais skandāls sa-
karā ar drošību Latgalē, ko izraisījis raksts 
laikrakstā „Diena”. Kaut gan Krāslavas no-
vada domes priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks Saeimas Pieprasījumu komisijas 
sēdē noliedza informāciju par aģitācijas 
materiālu izplatīšanu Krāslavas novadā, 
rūgtums tomēr palika. 

- Raimond, kā jums šķiet, ar kādu 
mērķi tika izplatīta šī nepatiesā infor-
mācija?

- Iespējamais Krievijas iebrukums 
Latvijā – pašlaik ir vispopulārākais temats 
masu medijos sakarā ar konfliktu starp 
Krieviju un Ukrainu. Un Krāslavas nova-
dā, kā tas bija aprakstīts laikrakstā „Die-
na”, jau tiekot veikta aģitācija par Latgales 
pievienošanos kaimiņzemei. Vai tad tas 
neapdraud mūsu drošību? Līdz ar to val-
došajiem radās iespēja „nodrošināties” un 
ieplānot 2015. gada budžeta projektā iz-
devumus valsts aizsardzībai, kas salīdzi-
nājumā ar pagājušo gadu palielinājās par 
37, 9 miljoniem eiro. 

Pēc manām domām, šī problēma tika 
uzpūsta mākslīgi, turklāt cilvēki ar veselo 
saprātu labi apzinās: kamēr mūsu valsts 
ir NATO sastāvā, mums nekas nedraud. 
Vissmieklīgākais ir apgalvojums par to, ka 
aģitatori iet pa skolām. Vai tad skolnieki ir 
tas elektorāts, uz kura atbalstu varētu ce-
rēt prokrieviskie darboņi? 

Taču būtu nepareizi noliegt, ka pesi-
mistisks noskaņojums ir raksturīgs lielākai 
daļai Latgales reģiona iedzīvotāju. Bet par 
ko priecāties? Nav normāli apmaksāta 
darba, sociālo garantiju, kas ir atbilstošas 
Eiropas valstu līmenim. Mēs zaudējam 
jaunas ģimenes, kuras aizbrauc uz ārze-
mēm. 

- Jā, bet pedagogiem nemaz nav tik 
smieklīgi. Viņi dzer baldriānus, jo gai-
da pārbaudes. Un par vispamanāmāko, 
pateicoties agrāk minētajam preses 
izdevumam, kļuvusi Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola, kuru it kā spon-
sorē prokrieviskā partija „Saskaņas 
centrs”...

- Patiesi žēl pedagogu, kuriem būs 
jāiztur šīs pārbaudes. It īpaši tāpēc, ka 
argumenti, kas ir minēti rakstā, - apzināta 
apmelošana. Varavīksnes vidusskola ne-
saņēma sponsoru līdzekļus no mūsu par-
tijas. „Saskaņas centrs” palīdzēja skolai 
iegūt datortehniku un interaktīvās tāfeles, 
izmantojot valsts finansējumu, pateicoties 
Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) ko-
misijas atbalstam. 

Arī saistībā ar mūsu partijas biedri 
Jeļenu Lazarevu ir sniegta nekorekta in-
formācija. Pirmkārt, viņa nav 12. Saeimas 
deputāte, bet iepriekšējā parlamentā no-
darbojās ar Latvijas un Baltkrievijas sa-
darbības jautājumiem. Jeļena patiešām 
piedalījās Varavīksnes vidusskolas pasā-
kumā, kas notika Zinību dienā, bet ne jau 
tāpēc, lai aģitētu, bet lai apsveiktu ar jau-
nā mācību gada sākumu. Starp citu, es arī 
biju šajos svētkos, un ne tikai kā partijas 
pārstāvis, bet arī kā novada domes depu-
tāts. Manuprāt, visi šie izdomātie fakti ne-
būt nedara godu mūsu oponentiem. 

- Kāpēc „Saskaņas centru” uzska-
ta par prokrievisku partiju, kaut gan 
paši „saskanieši” sevi tā nepozicionē? 

- Viens no iemesliem ir tas, ka SC 

iestājas par 
labām kaimi-
ņ a t t i e c ī b ā m 
ar Krieviju, 
kuru pama-
tā ir veselais 
saprāts un 
pragmatisms. 
Mēs gribam 
pārdot preces 
Krievijas tirgū, 
s a d a r b o t i e s 
kultūras un tū-
risma jomā. Ko 
Eiropas Savie-
nības sankci-
ju piemērošana pret Krievijas Federāciju 
nesusi Latvijai, mēs jau redzam ļoti labi: 
zaudējumi vairāku desmitu miljonu eiro 
apmērā ir piena ražotājiem un pārstrā-
dātājiem, bez darba palikušas transporta 
kompānijas utt.

Par labu piemēru, kad ekonomiskās 
intereses gūst virsroku pār politiku, pēc 
manām domām, var uzskatīt Somiju. Šī 
valsts atbilst visām prasībām, lai varētu 
iestāties NATO, bet pagaidām nesteidzas. 
Somija uztver Krieviju, pirmkārt, kā lietišķo 
partneri. 

Otrais svarīgais aspekts ir tas, ka SC 
atklāti runā, ka pāreja uz mācībām tikai 
latviešu valodā mazākumtautību skolās 
izraisīs sabiedrībā vēl lielāku sašķeltību, 
partija iestājas pret bilingvālās izglītības 
diskreditēšanu. Centralizēto eksāmenu 
rezultāti pierāda, ka zināšanu līmenis 
mazākumtautību izglītības iestādēs nav 
sliktāks kā latviešu skolās. Mēs uzskatām 
- lai mūsu jaunatne būtu konkurētspējīga 
Eiropas tirgū, skolās ir jāpasniedz vismaz 
divas svešvalodas.

SC iestājas arī par to, lai piešķirtu bal-
sošanas tiesības 350 tūkstošiem nepilso-
ņu. Šie cilvēki darbojas valsts ekonomikā, 
maksā nodokļus, tāpēc nav taisnīgi, ka 
viņi nevar piedalīties tādā nozīmīgā pro-
cesā kā varas institūciju vēlēšanas. 

-Tas, ka Nils Ušakovs atkārtoti tika 
ievēlēts par Rīgas mēru un arī fakts, 
ka, neskatoties uz Krievijas un Ukrai-
nas konflikta sekām, 12. Saeimas vēlē-
šanās jūsu partija savāca vairāk nekā 
23% vēlētāju balsu, protams, liecina 
par panākumiem. Bet vai tad nav aiz-
vainojoši, kad SC neņem valdībā?

- Mūs neņem tā iemesla dēļ, kuru jūs 
jau esat nosaukusi – mūs uzskata par par-
tiju, kas atbalsta prokrievisko pozīciju. Bet 
visi ļoti labi saprot, ka tāda histērija ir tikai 
viens no līdzekļiem, kā novērst valsts ie-
dzīvotāju uzmanību no aktuālāko iekšējo 
problēmu risināšanas. Ticu, ka paies laiks 
un viss nostāsies savās vietās.

- Patiešām gribas ticēt tam, ka 
laiks visu sakārtos savās vietās. Jo, 
manuprāt, sabiedrība nav spējīga ilgā-
ku laiku neievērot, ka ievēlētie deputāti 
pārkāpj elementāras politiskās ētikas 
normas. Kāds Saeimas deputāta kan-
didāts no valdošās partijas atklāti runā 
par vēlētāju balsu pirkšanu, cits tās 
pārstāvis ielaužas parlamentā pēc prin-
cipa „kauns nav dūmi, acīs nekož”. Ne-
maz nerunājot par ārlietu ministru, kas 
arī ir ievēlēts no valdošās partijas un 
kas propagandē savu homoseksuālo 
orientāciju... 

Paldies par sarunu!

Valentīna SIRICA, autores foto

„Laiks visu saliks savās vietās”
Aktuālā intervijaRaimonds Kalvišs:

Jaunais gads nav aiz kalniem, bet valdība un Saeima līdz šim lai-
kam nav apstiprinājušas 2015.gada budžetu. Taču daži fakti par šo 
dokumentu jau ir zināmi. Piemēram, tas, ka ir gaidāmi nelieli so-
ciālie atvieglojumi. 

Krāslavas novada TIC un bied-
rība “Latgales kulinārā mantojuma 
centrs”, sagaidot gada skaistākos svēt-
kus, aicina skolēnus, bērnudārza 5-6 
gadu vecuma bērnus un pieaugušo gru-
pas piedalīties tematiskos izglītojošos 
pasākumos, kas tiks organizēti pēc pa-
sūtījuma grāfu Plāteru pils kompleksā, 
Pils ielā 2 (2.stāvā). 

Grupai līdz 30 cilvēkiem ir iespēja 
izvēlēties un pieteikties šādiem tematis-
kiem pasākumiem:
•	 “Iepazīšanās ar ārstniecības augu 

daudzveidību un vaska sveču lieša-
nas noslēpumiem”

•	 “Iepazīšanas ar linu un kaņepju au-
dzēšanu un šo kultūru izmantošanu 
ikdienā”

•	  “Ziemas saulgriežu laiks”

Sīkāka informācija - http://kraslava.lv/
zinas/pilns-raksts/article/aicinam-pieteik-
ties-tematiskiem-pasakumiem/

Svētku programmām lūgums pieteik-
ties iepriekš pa tālruni 26395176 (Tatjana) 
vai e-pastu: tic@kraslava.lv

Aicinām pieteikties tematiskiem pasākumiem!
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Mūsu Krāslava ir apburoša 
jebkurā gadalaikā. Pat visdrūmā-
kajā periodā, kad atvadāmies no 
rudens. Tikai nesen ir beidzies 
lapkritis, un mūsu senais grāfu 
Plāteru parks, tāpat kā visas klu-
sās ieliņas, pārvērtās par pasakās 
aprakstītu, brīnumainu vietu. Tāds 
ir žurnālistu liktenis: pat uz ielas 
jāuzklausa lasītāji – viņu viedoklis 
par avīzi, politiķu intrigām un pil-
sētas vidi... 

Novembrī vairāki novadnieki, 
iepriekš neko nenorunājot, lūdza 
izteikt pateicību mūsu labiekārto-
tājiem gan par ielu tīrību lapkriša 
laikā, gan par apbedījumu vietu 
sagatavošanu tradicionālajam 
svecīšu vakaram. Pirms sarunas 
ar pašvaldības aģentūras „Lab- 
iekārtošana K” direktoru Ēvaldu 
Cauņu nolēmu doties pastaigā 
pa dažādiem pilsētas stūrīšiem – 
lielas pārvērtības centrā, tāpat kā 
Augusta, Rīgas un Vienības ielā, 
ir acīmredzamas.

...Teritorijā blakus vecticībnie-
ku kapiem parādījušies dekoratī-
vie elementi, tā ir mainījusies līdz 
nepazīšanai. Betona pakāpieni 
pie senlaiku vārtiem vēl atgādina 
par nesen veikto kapitālremontu. 
Tālāk pa Daugavas un Nometņu 
ielu es devos pie citas apbedīju-
mu vietas, kas atrodas Daugavas 
krastā. Arī pie šīs kapsētas viss ir 

pilnīgā kārtībā: uzlabots piebrau-
camais ceļš, atjaunoti grāvji ar 
lietus kanalizāciju. Nelieli remon-
tdarbi tika veikti ne tikai mikrora-
jonos, ir skaidri vērojama visas 
pilsētas pārveidošanas kopējā 
tendence, un ne tikai centrā. Va-
ravīksnes vidusskolas rajonā es 
ieraudzīju jaunu gājēju ietvi Pod-
nieku un Aleksandra ielā...

Dzirdot ziņas par pilsētnieku 
pateicībām, Ēvalds Cauņa reaģē 
visai nosvērti: „Tas ir mūsu tiešais 
pienākums. Tāpat kā iepriekšējos 
gados, novembrī mēs sakārto-
jam teritoriju sešos kapos. Mēs 
ne tikai sakopjam kapsētas, no-
vācam vecās lapas un likvidējam 
stihiskās izgāztuves, bet pēc ne-
pieciešamības veicam arī nelielus 
remontdarbus. Mums jau ir šāds 
uzdevums: apbedījumu vietām 
pirms ziemas iestāšanās ir jābūt 
teicamā stāvoklī. Jo pavasarī, 
vasarā un rudenī pēc pieminekļu 
nomaiņas uzkrājas vecie kapak-
meņi, koka krusti, celtniecības 
gruži. Sakarā ar to gribu atgādi-
nāt pilsētniekiem: veicot jaunu 
arhitektūras formu uzstādīšanu, 
neaizmirstiet vienoties ar firmu, lai 
būtu novākts tas, kas paliek pēc 
rekonstrukcijas. Pašlaik tā ir sāpī-
ga problēma, un mēs ļoti negribē-
tu piemērot administratīvos sodus 
vai arī publicēt pārkāpēju vārdus 

presē. Pasūtītājam ir jāpieprasa, 
lai darbu izpildītājs veiktu visus 
paredzētos darbus. Stihiskās iz-
gāztuves kapsētu teritorijā – tā ir 
necieņa pret mirušo piemiņu. Ja 
ir vajadzīga mūsu palīdzība - mēs 
nekad neatteiksim.

Ziema pielavās nemanot, un 
21.novembra rītā mūsu kājas jau 
slīdēja pa ietvēm. Pirmie noķertie 
„zaķi”, kas var beigties arī ar no-
pietnām traumām. Nedod, Dievs, 
jo mūsdienās ir tik dārgi medicī-
niskie pakalpojumi. Galvenais lab- 
iekārtotājs it kā jau gaidīja manu 
jautājumu: „Sētniekus pirmais 
apledojums nav pārsteidzis nesa-

gatavojušos, bet privātmāju īpaš-
nieki gan bija apjukuši. Baltijas 
reģiona laika apstākļu specifika ir 
saistīta ar to, ka ietvju apledojuma 
gadījumā, it īpaši tad, ja tas ir bru-
ģis, trotuāru ir nepieciešams kai-
sīt vairākas reizes vienas dienas 
garumā.

Pirmkārt, gribu vērsties pie 
visiem gājējiem. Autoīpašnieki sa-
viem dzelzs rumakiem apauj zie-
mai paredzētus „apavus”, tāpēc 
arī mums visiem obligāti jāpievērš 
uzmanība ziemas zoles protek-
toram - piesardzīgo Dievs sargā. 
Bruģētās ietves ir ne tikai dekora-
tīvas un ērtas, bez priekšrocībām 

tām ir arī trūkumi - ziemas laikā 
tās var būt bīstamas gājējiem. 
Tām piemīt paaugstināta slīdamī-
ba, izteikts slīpums. Sētniekiem 
nebūs problēmu ar smilšu maisī-
jumu, bet, ja privātmāju īpašnieki 
nezina, kur var dabūt smiltis un kā 
sagatavoties ziemai, lūdzam vēr-
sties mūsu aģentūrā. Otrkārt, līdz 
ar snigšanas perioda iestāšanos 
uzsāks darbu mūsu speciālā maz-
gabarīta tehnika, taču pēc tam ir 
nepieciešama arī papildus piegu-
ļošas teritorijas tīrīšana ar rokām. 
Pagājušā gada bezsniega ziema 
„izlutināja” pilsētniekus, bet tagad 
mums jāmobilizējas un jābūt ga-
taviem gan stiprai snigšanai, gan 
bargam salam, ko pareģo sinop-
tiķi, laika zīmju vērotāji un dabas 
pazinēji. Tikai ar jūsu palīdzību, 
cienījamie krāslavieši, mēs varam 
turpināt saņemt pateicības vārdus 
no Zilo ezeru zemes apceļotājiem, 
kuru skaits arvien pieaug. Jau ne 
pirmo reizi jāuzsver – dzīvot skais-
tā vidē ir liela laime.

Latvijā skaistākās pilsētas 
labiekārtošanā nevar būt nekādu 
sīkumu. Pastaigājoties pa Krās- 
lavas tīrajām ielām un skvēriem, 
pievērsiet bērnu un mazbērnu 
uzmanību tam, ka katrs izmestais 
iesaiņojums vai pudele ir kā čūla 
uz pilsētas ķermeņa. Paskatieties 
apkārt un jūs noteikti redzēsiet at-
krituma tvertnes ar uzrakstu „Par 
tīru pilsētu”.

Un pēdējais: par pircēju ne-
vīžību. Piemēram, pagājušajā 
vasarā divi vieglprātīgi pilsētnieki 
nav parūpējušies par to, lai bez 
problēmām nogādātu līdz mājām 
nopirktas bundžas ar eļļas krāsu. 
Tā parādījās neglīti plankumi uz 
ietvēm pie kultūras nama un Tirgus 
ielā. Sīkumi? Taču tie bojā gara-
stāvokli simtiem garāmgājēju. Jūs 
esat tīrīgi savā dzīvoklī - un tas ir 
brīnišķīgi, tikai vienmēr atcerieties: 
Krāslava - mūsu kopējās mājas. 
Vienīgās un neatkārtojamas.”

Aleksejs GONČAROVS

Virziens – labiekārtošanaPar sīkumiem, patīkamiem un...

Jauna gājēju ietve Podnieku ielāDivi sižeti par kapsētām

No 2015.gada Latvijā stā-
sies spēkā Kredītinformācijas 
biroju likums, kurš jau ir ieguvis 
neoficiālu nosaukumu „Likums 
par iedzīvotāju kredītvēsturi”. Šī 
dokumenta normu ieviešana var 
spēcīgi ietekmēt daudzu mūsu 
līdzpilsoņu dzīvi.

Likums paredz fizisko per-
sonu kredītvēstures informācijas 
iegūšanas un atlases vienotu 
kārtību. Lai īstenotu šo mērķi, 
Latvijā tiks veidotas jaunas pri-
vātstruktūras – kredītinformācijas 
biroji. Kā tas izskatīsies praksē? 
Piemēram, jūs nolēmāt iegādā-
ties putekļsūcēju, bet naudas 
jums nepietiek. Jūs pieņemat 
lēmumu noformēt līzingu. Sā-
kot ar 1.janvāri, pārdevējs varēs 
vērsties kredītinformācijas birojā 

un pārbaudīt, kā jūs pildījāt citas 
savas finansiālās saistības. Ja 
noskaidrosies, ka jūsu pagātnē 
nav „tumšo plankumu”, jūs bez 
problēmām saņemsiet jaunu 
aizdevumu. Ja par jums „atraks” 
kādu kompromātu, tad līzingu 
jums nepiešķirs vai noformēs ar 
mazāk izdevīgiem nosacījumiem.

Visas komercstruktūras va-
rēs dalīties ar kredītbirojiem in-
formācijā par saviem klientiem. 
Tiks izveidota vienota datu bāze, 
kuru varēs izmantot, izvērtējot 
ziņas par potenciālo kredīta ņē-
mēju. Informāciju no kredītbiro-
jiem varēs pieprasīt arī valsts 
iestādes. Birojiem būs iespēja 
pārbaudīt informāciju ne tikai 
Latvijā, bet arī citās ES valstīs, 
kā arī Islandē, Lihtenšteinā un 

Norvēģijā. 
Pamatojoties uz konkrētas 

fiziskās personas kredītvēsturi, 
tiks sastādīts individuālais „kre-
dītreitings”. Tas būs konkrēts ci-
pars. Piemēram, „100” nozīmēs, 
ka klientam ir nevainojama repu-
tācija un viņam var droši izsniegt 
jaunu kredītu, toties no klientiem 
ar reitingu „1” visi biznesmeņi 
centīsies izvairīties.

Likuma autori precizē, ka 
jauna kārtība dos iespēju nodro-
šināt atbildīgāku kreditēšanu. 
Godīgiem klientiem nevajadzēs 
uzņemties finansiālo atbildību 
par riskiem, kas saistīti ar bezat-
bildīgiem patērētājiem. 

Likums par kredītinformā-
cijas birojiem, protams, nav iz-
devīgs tām personām, kuras 

nepilda savas kredītsaistības. 
Turpmāk viņiem būs daudz sa-
režģītāk noslēpt dažādus fak-
tus. Turklāt sistēma ņems vērā 
ne tikai to, ka kredīta atmaksa 
tika kavēta, bet arī, piemēram, 
parādus par komunālajiem pa-
kalpojumiem. Runa ir par tādiem 
parādiem, kuri nav nomaksāti 
ilgāku laiku, piemēram, vairāk 
nekā pusgadu. 

Tiesa, šis likums izraisa vēl 
daudzus jautājumus. Piemēram, 
līdz šim laikam nav izstrādāti no-
teikumi, kas nosaka kredītinfor-
mācijas biroju licencēšanas kār-
tību. Nav skaidrs, kādām firmām 
un ar kādiem nosacījumiem tiks 
piešķirtas tiesības apkopot infor-
māciju par iedzīvotāju kredītvēs-
turi. Turklāt dalība šajā jaunajā 

sistēmā būs brīvprātīga. Ja kāds 
uzņēmums nevēlēsies dalīties 
informācijā par saviem klien-
tiem, sodīt viņu nevarēs. Līdz ar 
to šiem jaunajiem birojiem būs 
pamatīgi jāpapūlas, lai pārlie-
cinātu biznesmeņus par to, ka 
vienota datu bāze viņiem patie-
šām ir izdevīga. Nav skaidrs arī 
tas, kāda būs pieļaujamā parāda 
„robeža”. Paredzēts, piemēram, 
ka cilvēkam, kuram hipotekārā 
kredīta atmaksas kavējums bija 
ne ilgāk kā pāris nedēļas, tas ne-
pasliktinās kredītreitingu. Taču 
pagaidām nekādu precīzāku 
noteikumu nav. Līdz ar to mums 
būs jāsagaida 2015. gads, kad li-
kums stāsies spēkā, lai izvērtētu 
tā aspektus reālajā praksē.

Viktors ŪDRIŠS

Ko jaunu mums nesīs Kredītinformācijas biroju likums
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„ Jūs esat malači!”, „Jūs tie-
šām bijāt to pelnījuši!” – tās bija 
frāzes, ko 20.novembrī saņēmām 
gan no rīta, nākot uz skolu, gan 
dienas laikā, atbildot uz telefon-
zvaniem. Iepriekšējo dienu svēt-
ku sajūta turpinājās...

Šī gada 19.novembrī  Valsts 
prezidents Andris Bērziņš un Ma-
zākumtautību konsultatīvās pa-
domes pārstāvji aicināja  trīs Lat-
gales skolas - Daugavpils Valsts 
ģimnāziju, Daugavpils 3.vidus-
skolu un mūs, Krāslavas Valsts 
ģimnāziju, - uz diskusiju „Latvijas 
sabiedrības saliedētība no Latga-
les reģiona raugoties”. Sākumā 
katrai skolai tika dots laiks pre-
zentācijām. Par svarīgāko Dau-
gavpils Valsts ģimnāzijā stāstīja 
metodiķe Renāte Malnace, bet 
direktors Vitālijs Azarevičs kopā 
ar skolēnu parlamenta preziden-
ti atklāja būtiskāko Daugavpils 
3. vidusskolā (mazākumtautību 
skola). 

Stāstījumu par savu sko-
lu veidojām kopā ar skolēniem, 
tāpēc arī prezentēt devāmies 
7 cilvēku sastāvā – direktors J. 
Tukāns, direktora vietnieces A. 
Juškeviča un I. Stikute, kā arī 
12. klašu skolēni - I. Smirnova, 
I. Vorslova, S. Kižlo un K. Mig-

lāns. Sākumā īsi pastāstījām par 
Krāslavas novadu un Krāslavu, 
kur gadsimtu gaitā, daudzām 
tautībām un etniskām grupām 
savstarpēji ietekmējoties, ir vei-
dojusies vietējā vide; stāstījām 
par Krāslavas ģerboni, kas atklāj 
kādu svarīgu patiesību – tikai 
kopā airējot, var tikt uz priekšu; 
stāstījām par situāciju savā sko-
lā, kur šogad mācās 168 skolēni, 
no kuriem 144 pēc tautības ir lat-
vieši, bet ikdienā mājās latviešu 
valoda kā sarunvaloda ir vien 
60 bērniem, bet, neskatoties uz 
to, CE latviešu valodā rezultāti 
ir par 12% augstāki nekā vidē-
ji valstī, mums ir augsti rezultāti 
valsts līmeņa mācību priekšmetu 
olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs 
un skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konkursā valstī, esam pie-
dalījušies arī starptautiskajā filo-
zofijas olimpiādē, un tas šogad 
mums ļāva Draudzīgā Aicinājuma 
pilsētu skolu reitingā ierindoties 
godpilnajā trešajā vietā valstī. 

Stāstījām par pasākumiem 
skolā, kas priecē ne vien mūs pa-
šus, bet kuros piedalīties aicinām 
arī skolēnu vecākus, kā arī pilsē-
tas un novada skolu pārstāvjus. 
Tādi pasākumi ir:
•	 patriotisko dziesmu konkurss, 

kas jau izvērties par īstu dzies-
mu festivālu (šogad tajā pieda-
lījās 19 kolektīvi!) un kolektīvu 
vērtēšana notika divās kārtās 
– ansambļi un klašu kolektīvi; 

•	 zinātnes diena, kad mūsu sko-
lotāji māca un rāda to, par ko 
viņi interesējas un ar ko viņi 
nodarbojas savā brīvajā laikā 
– rotu izgatavošana, lietišķās 
etiķetes  pētīšana, tekstu šifrē-
šana un neredzamās tintes pa-
gatavošana... un visbiežāk, tas 
nemaz nav saistīts ar macāmo 
priekšmetu.  

•	 Radošās darbnīcas skolēnu 
brīvdienās – brīnišķīga iespēja 
pusaudžiem un jauniešiem liet-
derīgi pavadīt savu brīvo laiku.

•	 Sporta un Tūrisma dienas, ko 
nu jau var dēvēt arī par starp-
tautiskiem pasākumiem, jo ta-
jos piedalās arī mūsu partner-
skola no Lietuvas - Visaginas 
“Verdenes” ģimnāzija.

Stāstījām, ka lepojamies ne 
vien ar saviem skolēniem un sko-
lēnu vecākiem, bet arī ar pedago-
ģisko sastāvu: ģimnāzijā strādā 
28 skolotāji, no kuriem:
•	 6 skolotājiem ir 5. skolotāju 

profesionālās kvalifikācijas pa-
kāpe,

•	 10 pedagogiem - 4.skolotāju 

profesionālās kvalifikācijas pa-
kāpe,

•	 15 pedagogiem ir maģistra 
grāds,

•	 9 pedagogi ir novada mācību 
priekšmetu MA vadītāji,

•	 3 pedagogiem ir skolotāja – 
mentora sertifikāts,

•	 1 pedagogam ir multiplikatora 
sertifikāts,

•	 2 pedagogiem ir tiesības vadīt 
profesionālās pilnveides kur-
sus, jo ir trīs ar IZM saskaņotas 
un apstiprinātas programmas,

•	 1 pedagogs ir apbalvots ar V šķi-
ras Atzinības krustu un ir iecelts 
par Atzinības krusta kavalieri,

•	 2 pedagogiem ir piešķirta Ata 
Kronvalda prēmija,

•	 4 pedagogi ir saņēmuši Luda 
Bērziņa prēmiju.

Un to visu droši vien ietekmē 
arī tas, ka 19 skolotāji ir mūsu 
skolas absolventi!

Pēc skolu prezentācijām 
uzstājās Konsultatīvās pado-
mes locekļi, dažādu biedrību un 
korporāciju pārstāvji, kas savās 
runās dedzīgi apliecināja, ka sva-
rīgākais un būtiskākais ir - Latvijā 
dzīvojošajiem ukraiņiem, baltkrie-
viem, lietuviešiem un citu tautību 
pārstāvjiem zināt latviešu valodu, 
cienīt un godāt tās valsts kultūru, 

kurā dzīvojam, un būt aktīviem 
pilsoņiem. Valsts prezidents savā 
runā pieminēja, ka viņam esot 
patikusi mūsu minētā metafora, 
saistīta ar kopīgo airēšanu kuģī, 
kā arī uzsvēra dažādo valodu, 
īpaši vācu valodas, nepiecieša-
mību mūsdienās. A.Bērziņš aici-
nāja apgūt vairākas valodas, lai 
mēs varam droši un brīvi justies 
Eiropā. 

Pēc diskusijas Valsts prezi-
dents aicināja visas skolas nobil-
dēties, kā arī sarunas ar disku-
sijas dalībniekiem turpinājās jau 
brīvākā atmosfērā. Mums nāca 
klāt vairāki Mazākumtautību kon-
sultatīvās padomes pārstāvji un 
izteica komplimentus gan par 
Krāslavu, tās cilvēkiem un vies-
mīlību, gan par mūsu uzstāšanos. 

Šī tikšanās mūsos radīja po-
zitīvas emocijas, jutāmies novēr-
tēti  un esam pateicīgi par mums 
izrādīto godu piedalīties šāda lī-
meņa diskusijā. 

Sakām lielu paldies Krāsla-
vas novada domei par atbalstu 
un nodrošināto transportu. 

Krāslavas Valsts  ģimnāzijas 
direktora vietniece 

 audzināšanas jautājumos Ilga 
STIKUTE

Konsultatīvās padomes diskusija prezidenta kancelejā

12.a klasi (audzinātāja Lilija 
Novicka) pabeidza 20 jaunieši. 
No tiem divi devās strādāt uz 
ārzemēm, viens devās profesio-
nālajā militārajā dienestā, viens 
— uz Rīgas pašvaldības policiju, 
savukārt pārējie turpina izglītību 
un izvēlēto profesiju apgūst bu-
džeta grupā, vai arī saņem ESF 
finansētu stipendiju (divi studen-

ti). Jaunieši izvēlējās Rīgas Pe-
dagoģijas un Izglītības vadības 
akadēmiju, Latvijas Universitāti, 
Daugavpils Universitāti, Dau-
gavpils profesionālo vidusskolu, 
Valsts policijas koledžu, Valsts 
robežsardzes koledžu, Rēzeknes 
augstskolu, Rīgas Stradiņa Uni-
versitāti, Latvijas Kultūras kole-
džu, Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmiju, Latvijas Universitātes 
Stradiņa medicīnas koledžu, Rī-
gas Tehnisko universitāti, Dau-
gavpils Medicīnas koledžu un 
Malnavas Koledžu.

Apkoptā informācija par Dag-
das vidusskolas 12.b klases absol-
ventu (audzinātāja Aina Slesare) 
tālākizglītību liecina, ka gandrīz 
visi 19 vidusskolas beidzēji sa-
vās izvēlētajās mācību iestādēs 
studijas uzsākuši budžeta grupā, 
izņemot divus jauniešus. Viens 
no viņiem izvēlējās studēt Latvi-
jas Jūras akadēmijā kuģu vadī-
šanu, bet šīs studijas pieejamas 
tikai par maksu. Bijušie 12.b 
klases jaunieši studē Latvijas 
Universitātē, Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē, Daugavpils 
universitātē, Rīgas Tehniskajā 
universitātē, Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības va-
dības akadēmijā, 
Malnavas kole-
džā, Rīgas Stra-
diņa Universitātē, 
Rēzeknes augst-
skolā un Valsts 
robežsardzes ko-
ledžā.

Juris ROGA
Autora foto

Lai veicas arī turpmāk!
Ikvienas vidusskolas darba kvalitāti spilgti raksturo tas, cik 
tās abiturientu kļūst par studentiem, vēl labāk, ja tie ir stu-
denti budžeta grupā. 2013./2014. mācību gadā Dagdas vidus-
skolu absolvēja divas klases, kopā 39 audzēkņi. Izglītības 
iestādes direktore Vija Gekiša informēja, ka lielākā daļa ab-
solventu turpina studijas dažādās augstskolās un koledžās. 
Jau pēc dažiem gadiem no Dagdas novada Latvijas valsts 
iegūs kvalificētus speciālistus visdažādākajās jomās.  

Par turnīra uzvarētāju kļu-
va Jānis Veržbickis, otrajā vietā 
ierindojās Oļegs Orlovs. Savu-
kārt trešās vietas liktenis izvēr-
tās pavisam negaidīti — diviem 
dalībniekiem Viktoram Kuz-
ņecovam un Valērijam Frolo-
vam bija pilnīgi vienāds punktu 
skaits. Tika nolemts, ka trešā 
vieta pienākas abiem šīs aiz-
raujošās spēles pratējiem. Par 
turnīra veiksmīgāko zolmani 
kļuva Jānis Augustāns.

Visi godalgoto vietu ieguvē-
ji saņēma Dagdas novada paš-
valdības kausus un Pirelli bal-
vas. Mierinājuma balvu piešķīra 
arī vājākajam spēles dalībnie-
kam, bet viņa uzvārds netiek 
izpausts plašākai sabiedrībai 
caur mediju starpniecību – arī 
tā šeit ir iesakņojusies tradīcija.

Sporta kluba “Meteors” 
priekšsēdētājs Raimonds Ni-

pers pastāstīja, ka nākamais 
turnīrs tiek plānots tradicionā-
lajā laikā — pavasarī. Tiesa, 
spēlētāji šoreiz izteica vēlmi 
par šāda turnīra sarīkošanu 
īsi pirms Ziemassvētkiem, vai 
gadu mijas un šis priekšlikums 
tiks apdomāts.

R. Nipers: “Iespējams, mēs 
to varētu sarīkot, jo šobrīd zo-
les turnīram ir lielāks domes at-
balsts, man ir arī palīgi un viss 
nav jādara vienam, kā kādreiz. 
Simprocentīgi gan neko nesolī-
šu, sekojiet informācijai. Pirms 
gadumijas tāpat būs daudz 
svētku pasākumu, bet zoles 
turnīra sarīkošanai nepiecieša-
mas plašas telpas. Kaut gan arī 
šoreiz lielā zāle bija aizņemta, 
bet mums pietika vietas mazajā 
zālē.”

Juris ROGA

Gaidām nākamo 
zoles turnīru! 

9. novembrī Dagdā notika tradicionālais pasākums 
— “Rudens Zoles turnīrs 2014”, ko organizēja sporta 
klubs “Meteors” un Dagdas Tautas nams. 27 spēlma-
ņi piecās kārtās noskaidroja labākos spēlētājus un 
veiksmīgāko zolmani. 
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Pagājušajā nedēļā Latvija 
atzīmēja vistraģiskāko gadadie-
nu valsts mūsdienu vēsturē. Mēs 
labi atceramies 2013. gada 21. 
novembra vakaru, kad Rīgas Zo-
litūdes mikrorajonā, sabrūkot liel-
veikala „Maxima” griestiem, zem 
gruvešiem gāja bojā 54 cilvēki. 

Sākumā neviens nenojauta, 
ka traģēdijas mērogs izrādīsies 
tik milzīgs. Ap pulksten 18.00 
Ugunsdzēsēju un glābšanas 
dienests saņēma informāciju, ka 
veikalā Priedaines ielā sagruvis 
jumts. Glābēji notikuma vietā 
ierodas 14 minūtes pēc izsau-
kuma. Taču pēc pulksten 19.00 
notiek atkārtots būvkonstrukciju 
nogruvums. Tas aprok vairākus 
ugunsdzēsējus, kas tobrīd atbrī-
vo iesprostotos cilvēkus. 

Paralēli tam visam Rīgā pie-
auga panika – skanēja pretrunī-
gas ziņas par bojāgājušo skaitu, 
cilvēki apzvanīja draugus un pa-
ziņas, lai pārliecinātos, ka viņi ir 
dzīvi. Tajā vakarā paveicās ne 
visiem. Visu nakti zem sabruku-
šās ēkas skanēja mobilo telefonu 
zvani. Bija skaidrs, ka traģēdija 
atņēma dzīvību vairākiem desmi-
tiem cilvēku. 

Drīz vien tika precizēts šis 
drūmais skaitlis – 54 bojāgājušie, 
tai skaitā trīs glābēji. 16 bērni šajā 
traģēdijā ir zaudējuši vecākus. 
Prezidents Andris Bērziņš, vairs 

nedomājot par diplomātiskumu, 
paziņoja: „Tā ir milzīga skaita ne-
aizsargātu cilvēku slepkavība.” 

Turpmākā notikumu gaita 
arī ir visai bēdīga. Latvijas valsts 
augstākās amatpersonas solīja 
ātru izmeklēšanu un vainīgo sodī-
šanu. Taču iesaistītās puses darī-
ja visu, lai izvairītos no atbildības. 
Izrādījās, ka neviens negrib atzīt 
sevi par vainīgo - ne tirdzniecī-
bas tīkls „Maxima”, ne būvētāji, 
ne arhitekti, ne būvvalde. Tiesa, 
par nekorektiem izteikumiem no 
amata tika atbrīvots „Maxima Lat-
vija” vadītājs Gintaras Jasinskas. 
Pašlaik viņš atkal ir pieņemts dar-
bā, kaut gan citā amatā.

27. novembrī negaidīti de-
misionējis Ministru prezidents V. 
Dombrovskis, kurš pēkšņi nolē-
ma uzņemties „politisko atbildī-
bu”. Līdz ar to viņš veiksmīgi tika 
ievēlēts Eiropas Parlamentā, bet 
pēc tam kļuva par Eiropas Komi-
sijas viceprezidentu. Vēl varas 
pārstāvji mēģinājuši izveidot Zo-
litūdes traģēdijas izmeklēšanas 
sabiedrisko komisiju. Diemžēl 
komisija diskreditēja sevi, nemaz 
vēl neuzsākot darbu. Galvenais, 
kas interesēja tās locekļus, bija 
finansējuma jautājums.

Pagāja gads, daudzas Lat-
vijas tiesas burtiski piekrautas ar 
kompensāciju prasībām. Izska-
tās, ka šīs tiesvedības gan var 

vilkties vēl gadiem ilgi. Policija ap-
galvo, ka aizdomās turamo loks 
beidzot ir noteikts. Lietu izmeklē 
komanda no 48 izmeklētājiem. Ir 
veikti divi lieli eksperimenti. Pirm-
kārt, uz ēkas jumta tika uzstādīts 
baseins, kuru aizpildīja ar ūdeni 
līdz tam laikam, kamēr konstruk-
cijas nebija sabrukušas. Otrkārt, 
speciālisti organizēja kontrolēja-
mo operāciju ar aizdegšanos tās 
ietvaros. Citas ekspertīzes tiek 
veiktas mēnešiem ilgi.

Līdztekus izmeklēšanai sā-
kās diskusijas par jauno Būv-
niecības likumu, kas paredzētu 
daudz stingrāku kontroli. Ekono-
mikas ministrijas paspārnē paš-
laik tiek veidota jauna institūcija 
- Būvniecības valsts kontroles bi-
rojs. Faktiski tas aizstās likvidēto 
Valsts būvinspekciju.

Atliek cerēt, ka visi veiktie 
pasākumi sasniegs savus mēr-
ķus un līdzīgas traģēdijas vairs 
neatkārtosies. Un tomēr kļūst kaut 
kā neomulīgi, kad sākam aizdo-
māties par to, ka mūsu valstī ļoti 
vienkārši var aiziet bojā desmi-
tiem cilvēku, taču nav neviena, 
kas būtu atbildīgs par šo traģēdiju. 
Maz tādu cilvēku, kas tic, ka vainī-
gie tiks atrasti un ka viņi pavadīs 
savu atlikušo dzīvi aiz restēm. Cik 
gadiem vēl ir jāpaiet, lai iedzīvotāji 
mainītu šo viedokli?

Viktors ŪDRIŠS

Gads pēc Zolitūdes traģēdijas
Dzīve iet savu gaitu, vainīgie vēl joprojām nav atrasti

“Komplekss slēgts, visi cil-
vēki tika atbrīvoti un pirmie bez 
darba jau ir ilgāk par gadu,” 
stāsta Dagdas novada pašval-
dības sociālā darbiniece Anto-
ņina Adileviča. ”Bezdarbnieka 
pabalsts beidzies, cilvēki iemin 
taciņu uz sociālo dienestu — 
klientu skaits man palielinājies. 
Daži uzņēmīgākie no bijušajiem 
darbiniekiem aizbrauca peļņā 
uz ārzemēm, bet pārējie neuz-
drīkstējās šādu risku vai arī ir 
spiesti palikt dzimtenē, jo ir ģi-
menes cilvēki un vairs nav ga-
dos tik jauni, lai skrietu pasaulē. 
Aptuveni trīsdesmit no visiem 
kompleksa darbiniekiem bija 
mūsējie, no tiem daļa dzīvo cie-
mata dzīvokļos. Kad komplekss 
strādāja, vismaz vienam cilvē-
kam no ģimenes bija pastāvīgi 
ienākumi. Jaunieši turp darbā 
nerāvās, bet ģimenes cilvēkiem 
komplekss bija ļoti labs atspaids 
viņu ikdienā. Turp brauca strā-
dāt arī no citiem pagastiem, bet 
pamatā kompleksā bija vietējais 
kontingents.”

Lauc in ieku 
lielāka problēma 
ir tieši izdzīvo-
šana, jo darba 
vietu laukos un 
lauku ciematos 
ir ļoti maz. Brīvu 
darba vietu fak-
tiski nav, esošās 
ir ar darbinie-
kiem nokomplek-
tētas. Pamat-
skola, pagasta 
pārvaldes struk-
tūra, robežsar-
dzes nodaļa, divi 
veikali, pasts, 

feldšeru vecmāšu punkts vēl 
viena otra darbavieta un viss. 
Aptiekas ciematā sen vairs nav. 
Retā zemnieku saimniecība 
nodarbina cilvēkus, vairākums 
zemnieku tiek galā paši saviem 
spēkiem. Līdz ar to atrast algotu 
darbu laukos ir milzīga veiksme 
un cūkkopības kompleksa likvi-
dācija Šķaunei ir liela nelaime.

Antoņina: “Darbs komplek-
sā un pastāvīgi ienākumi dau-
dziem bija liels atspaids. Labi, 
ka pagastā ir divi veikali, vismaz 
cenas nesaceļ debesīs. Diem-
žēl bezdarba situāciju saasina 
arī fakts, ka pēc sovhoza un vē-
lāk arī paju sabiedrības sabru-
kuma nosliece nodarboties ar 
lauksaimniecību bija tiem, kuri 
strādāja sovhozā. Kad viss juka 
un bruka, viņi sāka saimniekot 
uz zemes, bet tie cilvēki, kuriem 
bija algots darbs kompleksā, 
cieši turējās pie tā. Pēc paju 
sabiedrības sabrukuma cūkko-
pības komplekss nostrādāja 21 
gadu. Visus šos gadus tā darbi-
niekiem bija darbs un garantēti 

ienākumi – viņi jutās droši par 
savu nākotni, ja jau neko citu 
neuzsāka darīt, neizveidoja un 
neattīstīja savu saimniecību. 
Sākt saimniekot šodien – tam 
vajag lielus kapitālieguldījumus, 
un līdz ar kompleksa slēgšanu 
viņi palika bez iztikas līdzek-
ļiem. No nulles šodien sākt grū-
ti, ļoti grūti. Lai nopirktu kaut vai 
to pašu gotiņu, vajag līdzekļus, 
kuru šiem cilvēkiem nav.”

Vai mājīgie dzīvokļi Šķaunē 
nepaliks tukši? Laikam jau vie-
tējie ļaudis nav galīgi pesimisti 
un dzīvo ar cerību, bet pagasta 
pārvalde iegulda naudu, nomai-
not bojātos koka logus pašvaldī-
bas dzīvokļos pret mūsdienīga-
jiem plastikāta. Galu galā arī visi 
jaunie neaizbrauks uz ārzemēm 
un nepaliks uz pastāvīgu dzīvi 
lielpilsētās. Šķaunes pagastā 
kopumā ir 26 reģistrētas zem-
nieku saimniecības, desmitiem 
piemājas saimniecību. Iedzīvo-
tāju gan vairs nav tik daudz kā 
padomju gados. Arī darbspējīgo 
nav daudz.

“Es domāju, ka mūsu jau-
nieši nebrauktu projām un at-
grieztos vecāku mājās, ja būtu 
darbs, jo svešumā tāpat savi 
trūkumi: kaut darbs ir, bet liela 
ieguvuma neredz, jo īre un ko-
munālie maksājumi krietni dār-
gāki nekā Šķaunē, arī nopirkt 
savu dzīvokli ir ļoti dārgi.”

Juris ROGA, autora foto

Šķaunes bēda
Reti kur laukos pēc kolhozu un sovhozu sabrukuma izde-
vās saglabāt daudzdzīvokļu namu centrālapkuri un nodro-
šināt arī karstā ūdens padevi. Šķaunē tas izdevās, šis cie-
mats viennozīmīgi jau tamdēļ vien ir pievilcīgs dzīvošanai. 
Vismaz nesenā pagātnē tā tas noteikti bija, kamēr šai pusē 
pilnā sparā darbojās cūkkopības komplekss “Šķaunes be-
kons”, kurā strādāja vairāki desmiti iedzīvotāju, pamatā 
vietējie ļaudis. Tagad kompleksa vietā gruveši. 

Stāsta Krāsla-
vas pamatskolas 
teātra „Avotiņš” 
režisore Ligija Ma-
čuļska: „Valmierā 
mūs sagaidīja laip-
ni, 3. vidusskolas 
saimnieki viesmīlīgi 
sagaidīja mūs ar 
siltu kafijas krūzi 
un pīrādziņiem. 
Informatīvus ziņo-
jumus par gaidā-
majām skatēm un 
festivāliem guvām 
no Valsts izglītības 
un satura centra 
Interešu izglītības 
un audzināšanas 
darba nodaļas ve-
cākās referentes, 
mūsu koordinato-
res, Daces Jurkas. 
Mums bija iespēja 
noskatīties režisores K. Burā-
nes uzņemto dokumentālo filmu 
„Māra” par režisori M. Ķimeli. To 
der noskatīties ne tikai Ķimeles 
talanta cienītājiem, bet ikvienai 
sievietei-mātei. Dziļas pārdomas 
izraisoša filma. Pēc noskatīša-
nās, protams, radās jautājumi, un 
uz tiem atbildēja pati režisore. Tā 
kā 3. vidusskola ir skola ar teātra 
novirzienu, skolas teātra „Sprīdī-
tis” aktieru sniegumā vērojām un 
vērtējām J.Švarca pasaku lugas 
„Sniega karaliene” iestudējumu.”

„Brauciens uz Valmieru bija 
ļoti interesants. Pārsteidza Viestu-
ra vidusskolas 11. klases jaunie-
šu iestudētā izrāde. Protams, tā 
bija teātra klase, kur teātris ir kā 
mācību priekšmets. Tāpēc skolē-
nu aktiermeistarība, dziedāšana, 
dejošana bija ļoti augstā līmenī”, 
paldies par piedāvājumu braukt uz 
Valmieru saka Lolita Dzalbe, Au-
lejas pamatskolas skatuves runas 
pedagoģe.

Aktualitātes un labās prakses 
piemēri teātra mākslas jomā ir ļoti 
noderīgi. Ik gadu 4 novada skatu-
ves runas konkursa uzvarētāji (at-
bilstoši nolikumam) piedalās Lat-
gales reģiona skatē un atgriežas 
ar laureātu diplomiem un profesio-
nālas žūrijas vērtējumu, arī literārie 
uzvedumi, kas pēdējos gados ir ļoti 
populāri, reģionā saņem izvērtēju-
mu.  

Šis mācību gads nav izņē-
mums, jo ir iespēja gatavojoties 
XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku teātra mākslas 
programmai, kas tiks īstenota 
2015. gada jūlijā Rīgā, bet kārtējais 
teātra festivāls notiks 2016. gadā 
Liepājā.

Novada līmeņa konkursu kā 
allaž organizēs Krāslavas bērnu un 
jauniešu centrs 2015. gada martā. 
Aprīlī labākie dosies uz reģionālo 
konkursu Rēzeknē. Skolēnu skatu-
ves runas un mazo formu uzvedu-
mi šoreiz tematiski jāsaista ar sko-
lēnu pašidentitāti, nacionālās un 
valstiskās identitātes stiprināšanu. 
2015. gads ir Raiņa un Aspazijas 
gads, tāpēc repertuāra izvēlē tiek 
aicināts izvēlēties dzejnieku daiļra-
dei. Skatuves runas konkursā arī 
šogad gaidām pārstāvjus no visām 
11 novadā esošajām vispārējās iz-
glītības iestādēm un 7 teātra kolek-
tīvus ar saviem uzvedumiem.

Teātra pulciņa „Skatuve” va-

dītāja Vija Sjadro, atgriežoties no 
Valmieras, atzina: „Tā kā es pati 
kādreiz iestudēju “Sniega kara-
lieni”, šī izrāde man bija tuva un 
zināma. Interesanti bija saskatīt 
līdzības aktieru izvēles ziņā. Pro-
tams, ja manā izrādē spīdēja viena 
zvaigzne, tad šeit visi bija zvaig-
znes. Katrs gan izteiksmīgi runāja, 
gan skaisti dziedāja. Balta skaudī-
ba nāca virsū, redzot arī skatuves 
aprīkojumu. Brauciens deva apjo-
mīgu vielu pārdomām un jaunas 
ieceres darbam.”

Teatrāļu seminārā bija iespēja 
piedalīties arī kolēģei no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas, lūk arī 
Jeļenas Kļimovas pārdomas: „Ar 
lielu interesi noskatījāmies doku-
mentālo filmu “Māra” un Valmieras 
Viestura vidusskolas teātra “Sprī-
dītis” izrādi. Dzirdētais un redzētais 
seminārā deva ierosmi un stimulu 
radoši turpināt darbu šajā jomā, 
guvu daudz jaunu ideju un pado-
mu. Šī pieredze palīdzēs pilnveidot 
un bagātināt manu darbu, vadot 
fakultatīvās nodarbības 5.c klases 
skolēniem “Improvizācijas istaba”.

Savukārt pieredzējusī un ilg-
gadējā Izvaltas pamatskolas teāt-
ra „Brīnumbērni” vadītāja Anita Tu-
kāne, atceroties Valmierā redzēto 
un dzirdēto, teic: „Režisore Krista 
Burāne ieinteresēja mūs ar nekla-
sisku dokumentālo filmu par reži-
sores Māras Ķimeles radošo per-
sonību. Šī filma izvirzīta balvām 
filmu festivālā ‘’Lielais Kristaps’’ 3 
nominācijās. Katrs skolas teātra 
audzēknis perfekti izspēlēja savu 
lomu izrādē “Sniega karaliene”. 
Izrāde māca būt drosmīgiem, iz-
palīdzīgiem, prast atsacīties no 
naudas varas, kas diemžēl ir ļoti 
vilinoša. Tiešām - svarīgi ir prast 
atrast īstās vērtības dzīvē. Prieks 
par šādām skolām Latvijā, kur lielu 
lomu spēlē arī TEĀTRIS un ne-
paliek uz pēdējā pakāpiena pēc 
DZIESMĀM un DEJĀM! Paldies 
par lielisku iespēju apmeklēt šo 
vērtīgo pasākumu.”

Paldies Krāslavas novada 
domei par iespēju nokļūt Valmie-
rā, smelties idejas, jaunas atziņas 
un darba prieku interešu izglītības 
teātra jomā strādājošiem peda-
gogiem, kurus doties uz Valmieru 
iedrošināja, brauciena iespaidus 
apkopoja un darbības virzienus tu-
vākajam darba cēlienam iezīmēja

Sanita KUMPIŅA, Krāslavas 
BJC metodiķe

Skatuve iedrošina un 
māca atbildību

Novembrī pieci pedagogi no piecām Krāslavas novada skolām 
devās uz savu kārtējo informatīvi izglītojošo semināru, šoreiz 
uz Valmieru. Tur pulcējās tie, kuri ikdienā skolēnos izkopj ska-
tuves runas kultūru, iedrošina startēt konkursos, veicina šīs 
jomas interešu izglītības pulciņu audzēkņu emocionālo un ra-
došo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīsta un 
pilnveido aktiermeistarības pratību, vadot skolu teātrus. 
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Reāla brīvība demokrātiskajā 
valstī atvēra jaunus ekonomiskos 
apvāršņus, taču iesakņojusies no-
dokļu sistēma neatbalsta mazā un 
vidējā biznesa efektīvu attīstību. 
Sekas – bezdarba pieaugums, 
viens no zemākajiem ES valstīs 
dzīves līmenis un pats briesmī-
gākais - iedzīvotāju masveida iz-
ceļošana uz laimīgākām valstīm. 
Tomēr mūsu vidū jau ir vairāki 
veiksmīgi jaunās paaudzes pār-
stāvji, pie kuriem es pieskaitu arī 
manus paziņas – Maiju un Serge-
ju.

... Deviņdesmitajos gados, lū-
zuma posmā, un arī pēcpadomju 
nultajos gados Krāslava izskatījās 
visai bēdīgi, tāpēc tad, kad manas 
bērnības ielā galīgi nesakoptu 
vecā pasta ēku pēkšņi sāka at-
jaunot, biju bezgala priecīgs. Un 
uzzināju, ka tagad divstāvu mājā 
Studentu iela 5 dzīvo uzņēmīgais 
cilvēks - Sergejs Šuļga, bet pirms 

dažiem gadiem šajā ēkā tika izvie-
tota arī Amatu istaba. Tādēļ pret 
Sergeju un Maiju man izveidoju-
šās īpašas simpātijas. Sirsnīgs 
paldies jums, mīļie krāslavieši!

Šodien runa būs par viņu, jo 
tieši Sergejs, manuprāt, ir mūsdie-
nu lietišķā cilvēka paraugs. Viņš 
veiksmīgi darbojas celtniecības 
sfērā un autoservisā. Daudz strā-
dā un labi pelna. Naudu viņš tērē 
saprātīgi – saviem vaļaspriekiem. 
Viņam ir divi hobiji: antikvariāts un 
zemūdens peldēšana ar akvalan-
gu. Pašlaik priekšroka tiek dota 
daivingam: risks, ekstrēms – tas 
piemīt Sergeja raksturam. Zem-
ūdens peldētāja stāžs tuvojas 10 
gadiem, jau piecus gadus viņš ir 
sertificēts daivinga instruktors. 
Kopā ar Eduardu Bergu un Ivanu 
Ostapko nodibinājis zemūdens tū-
risma klubu „Poseidon Krāslava”. 
Mūsu avīze jau publicēja fotore-
portāžu par to, kā poseidonieši 
nodarbojās ar Persteņa ezera 
gultnes attīrīšanu, tāds pats sani-
tāro darbu apjoms tika izpildīts Zir-
ga ezerā, par ko no visiem krāsla-
viešiem - milzīga pateicība. Kluba 
sastāvā - pusotrs desmits ekstre-
māļu, ar kuriem Sergejs pēta Lat-

vijas ezeru dziļumus.
Viņa lepnums - iegrem-

dēšanās 65 metrus dziļajā 
Drīdža ezerā, pret kuru drai-
veris izjūt īpašas simpātijas. 
„Drīdzis - visdziļākais un vis-
tīrākais ezers Baltijā,” saka 
viņš, „tas sagādā īstu prieku 
zemūdens pētniekiem. Bet 
personisko iegremdēšanās 
rekordu 108 metru dziļu-
mā es uzstādīju Sarkanajā 
jūrā.”

Novembrī asu izjūtu 
cienītāju trijotne no Latvijas 
apmeklēja Franciju. Midi Pi-
renejos ir dabas rezervāts 

„Gramar” netālu no Lotas pilsēti-
ņas, kas ir slavena ar alām kalnu 
apvidū. Uz turieni arī devās Ser-
gejs Šuļga ar uzvārda brāļiem - 
Alekseju un Sergeju Kravčukiem. 
Kalnu zemūdens alu iekarošana 
tiek uzskatīta par daivinga augstā-

ko klasi, un tieši Francijā viņiem 
izdevās nodibināt kontaktus ar 
pieredzējušo instruktoru Denisu 
Kozlovu, kas ir dzimis Latvijā, bet 
pašlaik strādā Spānijā.

Bīstams ceļojums prasīja pa-
matīgu sagatavošanos, un visas 
sešas dienas kalnājos Sergejs 
sauc par teorijas un zemūdens 
peldēšanas kvalifikācijas kursu. 
Riskanta iegremdēšanās piecu 
dienu garumā – tā ir it kā jaunas 
pasaules atklāšana, kas mums, 
vienkāršiem mirstīgajiem, nav sa-
protama.

Grūtības viņus pavadīja jau 
no pirmās dienas: ieeja zemūdens 
alā - caur piedūņojušu dīķi, tāpēc 
no sākuma nācās pastrādāt fizis-
ki, lai „izcirstu” logu zemūdens pa-
saulē. Ceļu pārvarēja elles tumsā, 
kam draiveri jau bija gatavi: kat-
ram – pa diviem lukturīšiem plus 
rezerves ierīce, kas darbojas čet-
ru stundu garumā. Pēc pusotras 
stundas nokļuva sausā zālē, kas 
atrodas klintī, tur atpūtās, nofoto-
grafējās un devās atceļā pa zem-
ūdens pasauli.

Otrais maršruts bija daudz 
sarežģītāks: pa draiveru virvi viņi 
nolaidās purvā, un necaurspīdī-

gos dubļos nebija redzama pat 
lukturu gaisma. Un tādā tumsā 
- simts metru garumā, bet tālāk - 
īsts brīnums! Skatieniem pavērās 
kristālu ala: staru gaismā apakš-
zemes zāle iemirdzējās... tirkizzi-
lā spožumā. Šajā burvju pasaulē 
zemūdens nirējiem bija treniņš 
- izejas meklējumi, ļoti negribējās 
atvadīties no šīs pasaku valstības, 
taču bija jau jāsteidzas gaisa trū-
kuma dēļ. 

Trešā diena - ekskursija zem-
ūdens pasaulē caur upi, kuras 
platums – ap divdesmit metru. Ie-
eja alā - un puskilometru garš ceļš 
pilnīgā tumsā, kurš atveda līdz 

visplašākajai alai. Atkal tirkizzila 
burvība zālē ar divdesmit metru 
augstumu. Atvilkuši elpu, daiveri 
nolaidās akā un iegremdējās četr-
desmit metru dziļumā. Bija iespē-
ja doties tālāk, taču manometrs 
atgādināja par nepieciešamību 

atgriezties. Šo alu mans sa-
runu biedrs uzskata par vis-
skaistāko no Francijas ceļo-
juma iespaidiem.

Ceturtā iegremdēšanās 
izrādījās visprozaiskākā: 
ieeja apakšzemes pasau-
lē no kalnu ceļa pa rezer-
vuāru, kas novada lietus 
ūdeni. Grupai izdevās pār-
varēt tikai ceturto daļu no 
visa puskilometru garā alas 

maršruta, jo tās piedūņojusī gult-
ne prasīja īpašu piesardzību pār-
vietošanās laikā.

Par šīs ekstremālās eks-
kursijas noslēguma posmu vis-
labāk var pastāstīt pats Sergejs: 
„Apakšzemes starts - lejā starp 
diviem kalniem. Neskarts mežs 
ar spilgti zaļajām sūnām. Sākumā 
bridām pa slideniem akmeņiem 
nelielā kalnu upē un tikai pēc div-
simt metriem sasniedzām ieeju 
alā. Bet tālāk - pats grūtākais: pa 
šauru caurumu, gandrīz četrrā-
pus, pārvarējām 150 metru garu 
ceļu, nesot četrdesmit kilogramu 
smagu aprīkojumu. Redzējām 

daudz ieeju apakšzemes zālēs, 
taču mēs virzījāmies uz nospraus-
to mērķi. Ar to arī bija saistīts pē-
dējais treniņš - nenovirzīties no 
nospraustā ceļa, kad nedrīkst pie-
ļaut kļūdas, kas var maksāt dzīvī-
bu. Aina, kas pavērās šajā noslē-
guma maršrutā, ir neaizmirstama! 
Vienā pusapplūdušajā zālē mēs 
bijām sajūsmā par desmit metru 
augstu zemūdens ūdenskritumu. 
Pazemes duša – fantastisks skats 
un divkārša bauda. Par šīm Fran-
cijas alām es sapņoju jau sen un 
labi zinu, ka noteikti atgriezīšos 
Pirenejos. Bet iegūtā pieredze pa-
līdzēs iekarot jaunus dziļumus un 
pētīt nogrimušu kuģu vēsturi.”

Aleksejs GONČAROVS

Atvērtā pasauleFrancijas zemūdens alās
Cienījamie „Ezerzemes” 
lasītāji, pavisam drīz būs 
Ziemassvētki. Daudzi gai-
da ar nepacietību ziemas 
brīvlaiku, citi dāvanas, ko 
saņems, bet cits varbūt cer 
sagaidīt savās mājās tuvā-
kos vai tālākos viesus.

Lai ar ko mēs arī saistītu šos  
svētkus, to pamatā ir un paliek ti-
kai viens – Kristus piedzimšana. 
Piedzimšana, kas nebija nejau-
ša, lai gan noslēpumā tītā, tomēr 
daudz agrāk apsolīta. Izraēla 
tauta gaidīja Dieva apsolītā Pes-
tītāja, Mesijas, dzimšanu vairā-
kus gadsimtus, un mēs, kristieši, 
ticam, ka tas, par ko runāja pra-
vieši gadsimtu garumā, ir Jēzus 
dzimis Betlēmē.

Advents vai kā arī mēdza 
to saukt agrāk Kristus Dzimša-
nas svētku gavēnis ir laikposms, 
kas Rietumu kristiešiem sākas 
aptuveni četras nedēļas pirms 
Ziemassvētkiem, pēc būtības ir 
iespēja arī mums garā pietuvinā-
ties tiem izraēliešu tautas ļaudīm, 
kas gadsimtiem ilgi gaidīja Me- 
siju.

Pirms dažiem gadiem Liel-
britānijā kāda kristiešu sadrau-
dzība organizēja Adventa akciju, 
kas izraisīja lielo pārsteiguma 
vilni sabiedrībā. Ar nodomu vērst 
uzmanību uz to, ka Ziemassvēt-
ki ir Kristus dzimšanas svētki, kā 
arī ka Jēzus ir patiess Dievs un 
Cilvēks reizē, akcijas autori radīja 
attēlu, kurā redzams bērniņa zem 
mātes sirds ultrasonogrāfisks 
uzņēmums, savukārt, bērnam 
mākslinieku roka uzlikusi uz gal-
vas nimbu, bet uz attēla malām 
ir lasāms uzraksts „Viņš ir ceļā – 
Ziemassvētki sākas ar Kristu”.

Nevis ar pierastiem silītes 
un eņģeļu tēliem, bet ar bērna 
ultrasonogrāfisko uzņēmumu, 
mūsdienīgā valodā, idejas autori 
daudzus bija atmodinājuši no tā, 
ko šodien sauc par „Ziemassvēt-
ku drudzi” jeb marketinga radīto 
skaļu un spilgtu reklāmu gaisotni, 
kas daudzus attālina no svētku 
pamata. Embrija ar nimbu attēls 
ievietots publiskās vietās parasto 
reklāmu vietā trijos vārdos runā 
par pašu svarīgāko, ka, ja Kristus 
nebūtu piedzimis, šo svētku arī 
nebūtu.

Dārgie draugi, Advents ir 
laiks mums, tā ir mūsu iespēja 
sagatavot savu sirdi svinēt tā pie-
dzimšanu, kas nāk pie mums un 
mūsu dēļ, kurš nāk vienkāršībā 
un klusumā. Viņš aicina arī mūs 
uz mirkli apstāties un apzināties, 
kas arī mums Ziemassvētkos ir 
pats svarīgākais, kā mēs varam 
sagaidīt. Viņu vienkāršībā un klu-
sumā.

Pr. Rodions DOĻA

Ir sācies 
Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks
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Vecāki izvēlas, kuru tieši 
priekšmetu viņu bērns apgūs, no-
rādot to skolas direktoram adresē-
tā iesniegumā. 

Kristīgā mācība ir mācība 
par tradicionālo kristīgo konfesiju 
kopējiem kristīgās ticības pama-
tiem Bībelē, vērtībām un izpaus-
mēm pasaules kultūras attīstībā. 
Tās nepieciešamības pamatā ir 
Kristus pavēle: “Ejiet un māciet vi-
sas tautas, kristīdami tās Tēva un 
Dēla, un Svētā Gara vārdā, mā-
cīdami tās pildīt visu, ko Es jums 
esmu pavēlējis!” (Mt 28, 19-20). 
Šis priekšmets ir būtiski nozīmīgs, 
lai palīdzētu atveseļot un sakārtot 
sabiedrību. Standarts kristīgajā 
mācībā veidots kā starpkonfesio-
nāls mācību priekšmets.

Kā tiek iepazīts Dievs caur 
Jēzu Kristu Krāslavas pamatskolā, 
lūdzu pastāstīt kristīgās mācības 
skolotāju Janīnu Samsonoviču: 

Jūs esat praktizējoša kato-
liete, kad par tādu kļuvāt?

No bērnības. Par to liels pal-
dies jāpasaka maniem vecākiem. 
Esmu uzaugusi diezgan ticīgā ģi-
menē. Jau no bērnības mājās ko-
pīgi lūdzāmies. Dzīvojām laukos, 
un svētdienās ne vienmēr bija 
iespēja piedalīties Sv. Misē baz-
nīcā. Tādās reizēs mēs visi četri - 
mamma, tētis, es un brālis - mājās 
kopā lūdzāmies Rožukroni. Jau 
bērnībā sāku piedalīties procesijā. 
Padomju gados baznīcu apmek-
lēt nedrīkstēja. Kad man, vēl esot 
pavisam mazam bērnam, jautāja, 
kāpēc es turp eju, atbildēju, ka to 
liek darīt mamma. Tad man tika 
teikts, lai es mammu neklausu. 
Mammai jāsaka paldies, ka kopš 
tā laika vismaz pirms lielākajiem 
Baznīcas svētkiem - Ziemassvēt-
kiem, Lieldienām, Vasarsvētkiem 
- viņa veda mani uz attālākām lau-
ku baznīcām, lai varētu piedalīties 
dievkalpojumā, izsūdzēt grēkus. 

Tā ka ticība man nākusi līdzi no 
bērnības.

Un kad Jūs kļuvāt par kris-
tīgās mācības skolotāju? 

Tas notika, pateicoties manai 
priekštecei skolotājai Irēnai Zam-
barei. Vienā jaukā dienā viņa iz-
lēma iet atpūtā un pierunāja mani 
pārņemt kristīgās mācības pa-
sniedzējas pienākumus, aizveda 
mani uz pārrunām pie draudzes 
prāvesta Eduarda Voroņecka. 
Uz to mani mudināja arī skolas 
direktore. Sākumā biju ar mieru 
pasniegt kristīgo mācību, taču 
nevēlējos mācīties. Diemžēl bez 
attiecīgās izglītības nevarēju būt 
par kristīgās mācības skolotāju. 
Lielajos Aglonas Dievmātes svēt-
kos togad man bija vissmagākais 
Krustaceļš, visu laiku domāju, ko 
man darīt. Lēmums nāca smagi, 
bet beigās izlēmu, ka man jābrauc 
uz Rīgu, uz pārrunām Laterāna 
Pontifikālās Universitātes filiāles 
Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu 
institūtā (RARZI). Un tā es kļuvu 
studente. Tur bija jāmācās trīs 
gadi, bet man sanāca četri, jo gri-
bējās uzrakstīt labu diplomdarbu. 
Tagad brīnos, kā es varēju ne-
mācīties, sapratu, ka visu to lielo 
slogu es spēju paveikt tikai Svētā 
Gara spēkā. Tiklīdz sāku mācī-
ties, sāku mācīt arī kristīgo mācī-
bu 1., 2. un 3. klasē. Šogad ir jau 
sestais mācību gads, kopš es to 
daru. Mani pirmie audzēkņi tagad 
ir 6. klasē.

Kāda ir programma, ko bēr-
ni katrā klasē apgūst? 

Sākam ar pasaules radīšanu, 
pirmo cilvēku nepaklausību. 1. kla-
sē daudz runājam par Jēzu, tiek 
dota ievirze kristietības pamatpa-
tiesībās. 2. klasē tiek akcentēta 
kristīgo dzīves prasmju apguve. 
Tēmas jau ir sarežģītākas. Bērni 
tiek iepazīstināti ar Vecās Derības 
personībām - Abrahamu, Mozu, 

Danielu, Dāvidu. Tiek skaidrots, 
ko nozīmē kristīgā kalpošana. 
3. klasē diezgan daudz stundu ir 
atvēlēts desmit Dieva baušļiem. 
Programma lielu uzmanību pie-
vērš kristīgajās vērtībās un morā-
lē pamatotas rīcības motivācijas 
veidošanai.

No kādām ģimenēm nāk 
jūsu bērni? 

 No ļoti dažādām, ar ļoti da-
žādām zināšanām par Dievu. Ir 
ticību praktizējoši bērni, kuri zina, 
kas ir Baznīca, Dievs. Tomēr lielā-
kā daļa bērnu ir no ģimenēm, kur 
vecāki ir auguši padomju gados 
un no zināšanām par kristietību 
pamatjautājumiem ir tālu. Mūsu 

skolā pamatā ir katoļticīgie bērni, 
daži luterāņi un pareizticīgie.

Cik daudz vecāku saviem 
bērniem izvēlas kristīgās mācī-
bas apguvi? 

Manā audzināmajā 3. klasē 
šogad no visiem skolēniem tikai 8 
bērni nemācās kristīgo mācību. 1. 
un 2. kl. ir apmēram puse uz pusi.

Vai tie bērni, kuri apgūst 
kristīgo mācību, atšķiras no pā-
rējiem?

Mans uzdevums ir parādīt 
saviem audzēkņiem ceļu pie Die-

va, jādod izvēle. Attiecības ar Die-
vu viņi tālāk veidos paši. Sākum-
klasēs lielu atšķirību nevar manīt. 
Ļoti daudz kas atkarīgs no attiek-
smes ģimenē. Bija tāds gadījums. 
Kāds zēns sasita galvu. Bērni bija 
apjukuši, nezināja, ko darīt. Vieni 
steidzās pasaukt medmāsu, bet 
kāda ticīga meitene ņēma rokās 
rožukroņa krellītes un lūdzās, lai 
viss izdodas. Mēs mācāmies pie-
dot, praktiski to ļoti grūti izdarīt, 
bet bērni cenšas. Man ir ļoti patī-
kami dzirdēt no saviem bijušajiem 
audzēkņiem: “Skolotāj, kāpēc 
mums 4. klasē vairs nav kristīgās 
mācības?” Prieks par tiem, kuri 
kristīgo mācību vairs neapgūst, 
bet turpina labprātīgi nākt lūgties 
Rožukroni baznīcā. Domāju, ka 
daļa šo bērnu kļūs ticīgi. Ir tādi, 

kuri labprāt turpinātu apgūt kristī-
gās pamatvērtības arī vecākajās 
klasēs.

Sākas Advents, gatavoša-
nās Kristus Bērniņa dzimšanas 
svētkiem. Vai par liturģisko ka-
lendāru Jūs arī runājat? 

Jā, mēs par to runājam. Sko-
lā ir tradīcija, ka uz pirmās svecī-
tes iedegšanu Adventa vainagā 
mēs aicinām priesteri. Šis pasā-
kums katru gadu tiek organizēts 
savādāk. Šogad tas būs pare-
dzēts lielākiem bērniem. Bet kris-

tīgās mācības stundās ir paredzē-
tas tēmas par Baznīcas svētkiem. 
Pirms Ziemassvētkiem noskatā-
mies filmu par Jēzus dzimšanu, 
pirms Lieldienām - par Kristus 
ciešanām un nāvi uz krusta, pār-
runājam redzēto. Ir tēmas arī par 
Vasarsvētkiem. 

Ko Jūs gribētu pateikt bēr-
nu vecākiem? 

Daudzi vecāki neko nezina 
par kristīgajām pamatpatiesībām. 
Ļoti labi būtu, ja vecākiem būtu 
iespēja kopā ar bērniem apgūt 
kristīgo mācību. Vēlams vismaz 
atbalstīt savus bērnus, biežāk 
painteresēties, ko viņi uzzinā-
juši kristīgās mācības stundās. 
Kāda vecmāmiņa man ir teikusi, 
ka mazmeita viņai ir iemācījusi 
pareizi izdarīt krusta zīmi. Bērni 

ir ļoti atvērti. 
Viņi ir priecīgi 
pastāstīt, ko 
paši zina. Ve-
cākiem vajag 
tikai lieku reizi 
painteresēties.

Un ko 
Jūs gribētu 
novēlēt pati 
sev? 

Augstsko-
la man deva 
daudz, bet ne 
visu. Gadās, 
ka uz kolēģa 
uzdotu jautāju-
mu es ne vien-
mēr varu atbil-
dēt. Man, tāpat 
kā daudziem 
Latgalē, bija ti-

cība pēc tradīcijas, nezinot ticības 
būtību. Galveno esmu apguvusi, 
taču mācīties jāturpina, daudz jā-
lasa, īpaši Bībele. Tajā katru reizi 
var atrast kaut ko jaunu. Augst-
skola manī ir ielikusi vēlmi turpināt 
izzināt kristīgās patiesības.

Novēlu Jums Svētā Gara 
palīdzību grūtajā, bet svētīgajā 
misijā - kristīgās mācības pa-
sniedzējas darbā.

Genovefa KALVIŠA
Foto no J. SAMSONOVIČAS 

arhīva

Kristīgā mācība - jau 10 gadus
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoju-
mu, 2004./ 2005. mācību gadā kā izvēles mācību priekš-
mets vispārizglītojošo skolu 1. klasē (turpmāk arī 2. un 3. 
klasē) tika ieviesta kristīgā mācība un/ vai ētika.

Ticības lietas
21. novembrī pareizticīgie 

kristieši svinēja Ercenģeļa Mi-
haila un citu bezmiesīgo Debesu 
Spēku goda dienu, atzīmēt šos 
svētkus tika nolemts IV gadsim-
ta sākumā notikušajā Laodikijas 
Koncilā. 

Erceņģelis Mihails ir viens 
no augstākajiem eņģeļiem un 
aktīvākajiem Baznīcai svarīgāko 
jautājumu lēmējiem. Viņš ir ticī-
bas sargs, cīnītājs pret jebkuru 
ļaunumu. Erceņģelis tulkojumā 
no grieķu valodas nozīmē „virs-
pavēlnieks”. Erceņģelis Mihails 
parādījās Jēzum Navīnam un 
sniedza palīdzību izraēliešu ceļā 
uz Apsolīto zemi, pēc Dieva gri-
bas Erceņģelis pārnesa pravieti 
Abakuku no Jūdejas uz Babilonu, 
lai paēdinātu Danielu, kurš bija 
ieslodzīts lauvu bedrē. Atklās-

mes grāmatā ir minēts, ka tieši 
Erceņģelis Mihails izdzina sātanu 
un viņa eņģeļus no Debesīm un 
nosūtīja uz zemi. Izraēliešu izie-
šanas laikā no Ēģiptes viņš bija 
viņu vadonis mākoņu staba veidā 
dienā un uguns staba veidā nak-
tī. Erceņģelis Mihails aizstāvēja 
Izraēlu visās bēdās. Diženā Die-
va eņģeļu virsvadoņa spēks pa-
rādījās 185 tūkstošu Asīrijas cara 
Senahiriba nogalināšanā. 

Šie svētki tika svinīgi atzīmē-
ti Grāveru pareizticīgo baznīcā, 
kur sapulcējās Ercenģeļa Mihaila 
Pareizticīgo draudzes locekļi un 
citi ticīgie. Dievišķo liturģiju kalpo-
ja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 
Sinodes sekretārs arhimandrīts 
Jānis (Sičevskis), viņam līdzkal-
poja Daugavpils apriņķa prāvests 
virspriesteris Georgijs Popovs, 

Grāveru Ercenģeļa Mihaila pa-
reizticīgo baznīcas pārzinis pries-
teris Viktors Mjaļiks, Krāslavas 
Aleksandra Ņevska baznīcas 
pārzinis priesteris Rostislavs 
Terehovs, kā arī Rīgas un Dau-
gavpils pareizticīgo baznīcu dia-
koni. Dievkalpojumā, kas noticis 
altārī, piedalījās Rīgas apriņķa 
virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks. 

Īpaši svinīga atmosfēra diev-
namā valdīja, pateicoties Grāve-
ru draudzes un Daugavpils Svētā 
Borisa un Svētā Gļeba pareizticī-
go katedrāles kora dziedātājiem. 
Pēc liturģijas tika kalpots aizlū-
gums svētajam Erceņģelim Mi-
hailam un citiem bezmiesīgajiem 
Debesu Spēkiem, to noslēdza 
Krusta gājiens ar ikonu, kurā at-
tēlots Erceņģelis Mihails.

Ercenģeļa Mihaila goda 
dienā arhimandrīts Jānis visiem 
klātesošajiem nodeva Visaugstis-
vētītā Rīgas un visas Latvijas 
Metropolīta Aleksandra apsvei-
kumu un svētību. Viņa Eminen-
ce nodeva Grāveru pareizticīgo 
baznīcai arī dāvinājumu - litur-
ģiskos traukus no dārgmetāla, 
tos izmanto Eiharistijas Svētajā 
Sakramentā.

Visiem ir zināms, ka Metro-
polīts Aleksandrs daudz palīdz un 
rūpējas par Grāveru dievnamu, 
jo Grāveru ciems ir viņa dzimtā 
puse. Pateicoties Viņa Eminen-
ces gādībai un lūgšanām, izpos-
tītā baznīca tika renovēta, uzlikts 
jauns kupols un  jauns krusts, 

kas apzeltīti ar lapiņu zeltu. Bet 
šogad Grāveru pareizticīgo baz-
nīcas teritorijā tika ierīkota drenā-
ža un ēkai tika uzstādīta bruģēta 
aizsargapmale.

Lielu atbalstu izjūt arī Rīgas 
un visas Latvijas Metropolīta 
Aleksandra ( Kudrjašova) Grā-
veru pamatskola. Skolas direk-
tore Elfa Islamgarajeva apsveica 
klātesošos svētkos, izteica sirsnī-
gu pateicību Metropolītam Alek-
sandram un visiem Latvijas Pa-
reizticīgās Baznīcas pārstāvjiem 
un novēlēja, lai viņu lūgšanas 
atvērtu cilvēku sirdis. Grāveru 
pagasta pārvaldes vadītāja Aina 

Buiniča arī pateicās par atbalstu 
Visaugstisvētītā Rīgas un visas 
Latvijas Metropolītam Aleksand-
ram, kā arī Grāveru Ercenģeļa 
Mihaila pareizticīgo baznīcas 
pārzinim priesterim Viktoram 
Mjalikam.

Šajā dienā cilvēki dievnamā 
lūdzās par mieru Ukrainā, kā arī 
par Zolitūdes traģēdijā, kad sa-
bruka tirdzniecības centra „Maxi-
ma” jumts, cietušo ātrāku atvese-
ļošanos un par visu šajā traģēdijā 
bojā gājušo dvēseļu mieru.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Goda diena Grāveru pareizticīgo baznīcā
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Londonas Karaliskās biedrības dzimšanas diena

Tālajā 1660. gadā divpadsmit 
Londonas džentlmeņi - 1 grāfs ar karaliskām 
asinīm, 4 bruņinieki un 7 eskvairi, kuri jau 
15 gadus ik nedēļu apmeklēja sava pulciņa 
„Zinātnes cienītāji” sēdes, - paziņoja, ka 
turpmāk viņu organizācija tiks dēvēta 
par „Kolēģiju fizikas un matemātikas 
eksperimentālo zinību attīstīšanai”. Un 
izdomāja sev arī lozungu: „Nullius in 
vеrba” (Uz vārda neticam). Jau pēc diviem 
gadiem „kolēģijas” biedru zinātniskā 
darbība piesaistīja karaļa uzmanību. 1662. 
gadā karalis izdeva hartu, kurā  noteikts, ka 
biedrība dabaszinību attīstīšanai darbojas 
monarha aizbildnībā. Tā tika nodibināta 
visautoritatīvākā un slavenākā Zinātņu 
akadēmija.

Īstenībā Lielbritānijas Zinātņu 
akadēmija tiek dēvēta par „Londonas 
Karalisko dabaszinību attīstības boedrību”. 
No citas puses, par Zinātņu akadēmiju šo 
ietekmīgo un autoritatīvo institūciju var 
uzskatīt tikai nosacīti. Pēc savas būtības 
tā ir privātā iestāde, kas saņem valdības 
subvencijas. Šis skaistais vārds nozīmē 
„palīdzība”, kas tiek piešķirta atbilstoši 
noteiktiem nosacījumiem. Tādā gadījumā 
valdība iedala ievērojamas summas 
konkrētiem pētījumiem un projektiem, 
kuros ir ieinteresēta valsts. Ja „biedrība” 
izmanto šos līdzekļus citām vajadzībām, 
tad visa nauda jāatdod valstij. Un tādi 
gadījumi ir bijuši...

Karaliskās biedrības dibinātāji, 

visi kā viens, bija 
masoni un izvirzīja 
tālejošus mērķus. 
Masoni nekad nebija 
vienaldzīgi pret 
eksaktajām zinātnēm 
un dabaszinībām. 
Tieši zinātniskos 
sasniegumus „brīvie 
mūrnieki” uzskatīja 
par biedrības 
attīstības panākumu 
ķīlu. 

K a r a l i s k ā s 
biedrības prezidenta 
amatu savulaik 
ieņēmuši tādi 

zinātnieki kā Īzaks Ņūtons un Ernests 
Rezerfords. Pašlaik šo posteni ieņem 
Pols Nerss, Nobela prēmijas laureāts 
fizioloģijas un medicīnas jomā.

Biedrība atbalsta pētījumus ķīmijas, 
medicīnas, fizikas un citās zinātnes 
nozarēs. Pēdējā laikā organizācija 
aktivizēja darbu izglītības sistēmas 
pētījumu jomā, lai varētu to uzlabot. 
Zināms, ka tieši Lielbritānijas izglītība 
mūsdienās ir visprestižākā pasaulē. 

Karaliskā biedrība, kas pēc savas 
būtības ir privātuzņēmums, nav atkarīga 
no kādas citas organizācijas vai no 
valdības. Bet finansējumu piešķir gan 
privātpersonas, gan valdība.

Kļūt par šī „pulciņa dabaszinību 
attīstīšanai” (kas pēc savas būtības tā 
arī palika par „biedrību”) īsteno vai goda 
biedru sapņo zinātnieki no visas pasaules. 
Lai īstenie biedrības locekļi akceptētu 
lēmumu par kāda kandidāta pieņemšanu 
savās rindās, katram ir jāpārliecinās, ka šis 
solis ir lietderīgs. Nopelniem zinātnes jomā 
jābūt izciliem, bet autoritātei zinātniskajā 
pasaulē - neapstrīdamai. 

Taču, ja rakstīt precīzi, tad reizēm 
par Karaliskās biedrības locekļiem kļūst 
pilnīgi nejauši cilvēki, kuriem nav nekāda 
sakara ar zinātni, bet viņi sniedz šai 
„biedrībai” visai nopietnus pakalpojumus. 
Slavenais Aleksandrs Meņšikovs, Pētera 
Pirmā favorīts, arī bija šīs zinātnieku 

savienības goda loceklis. 
Katru gadu Karaliskā biedrība 

pasniedz apbalvojumus, ko nodibināja tās 
locekļi. Apbalvojumi ir visai prestiži, tie tiek 
piešķirti par īpašiem sasniegumiem kādā 
zinātnes jomā.

Koplija medaļa – biedrības 
augstākais apbalvojums par zinātniskajiem 
sasniegumiem, tiek piešķirts kopš 1731. 
gada. Laureāts saņem ne tikai medaļu, 
bet arī čeku piecu tūkstošu mārciņu 
vērtībā. Ar Nobela prēmiju, protams, 
nevar salīdzināt, bet arī šis apbalvojums 
ir ļoti prestižs. Šīs medaļas īpatnība ir 
saistīta ar to, ka šo apbalvojumu nelabprāt 
piešķir ārzemniekiem. Par izņēmumu tiek 
uzskatīti, piemēram, tādi zinātnieki kā 
Mendeļejevs un Mečņikovs. 

Darvina medaļa ir biedrības 
augstākais apbalvojums biologiem. Tā 
tiek pasniegta kopā ar prēmiju - tūkstoš 
mārciņu apmērā. Ārzemniekiem tā netiek 
piešķirta (formāli laureātam ir jādzīvo 
Lielbritānijas teritorijā ne mazāk kā 3 
gadus). 

Gabora medaļa ir „visjaunākais” 
biedrības apbalvojums. Tā tiek piešķirta 
vienu reizi divos gados kopā ar čeku 
tūkstoš mārciņu vērtībā par nopelniem 
darbos, kas apvieno dabaszinības ar citām 
jomām. 

Biedrība pasniedz ne tikai medaļas, 
bet arī prēmiju, kas nodibināta par godu 
Maiklam Faradejam. Tā tiek piešķirta par 
zinātnes popularizēšanu Lielbritānijā. 
Prēmijas apmērs - 2500 mārciņas. 

Interesants ir tas fakts, ka 
Karaliskās biedrības, kas pēc savas 
būtības ir neprofesionālā organizācija, 
locekļi ir gan Lielbritānijas, gan visas 
pasaules izcilākie zinātnieki. Organizācijas 
darbība ir gandrīz nemanāma, bet rezultāti 
iespaidos pat vislielāko skeptiķi. Visā 
pasaulē nav nevienas citas nevalstiskās 
organizācijas, kura īstenotu mērķus, kas 
ir svarīgi ne tikai savai valstij, un kura 
sniegtu tik nopietnu atbalstu zinātnes 
attīstībai visā pasaulē.

Daudz laimes dzimšanas dienā!
Andrejs JAKUBOVSKIS

28. novembrī Ir iemesls!

Modernizācija savukārt iz-
raisījusi citas jēgas piešķiršanu 
visiem cilvēka dzīves posmiem, 
respektīvi - ir mainījusies attiek-
sme pret vecumu. „Patriarhālo” 
cieņu pret vecāka gadagājuma 
cilvēku gudrību un viņu uzkrā-
to dzīves pieredzi nomainīja 
vēlēšanās materiāli nodrošināt 
vecākās paaudzes pārstāvjus, 
tādējādi nošķirot viņus no pie-
dalīšanās vidējās un jaunākās 
paaudzes dzīvē. Sabiedrības 
gatavība sniegt ekonomisko pa-
līdzību cilvēkiem, kas vairs nav 
spējīgi strādāt sava cienījamā 
vecuma dēļ, mūsdienu pasaulē 
tiek uzskatīta par sociālās atbil-
dības augstākās pakāpes rādī-
tāju, taču pēc savas būtības tā 
ir ideālistiski morāliskā prasība, 
kuru izpildīt ar katru gadu kļūst 
arvien grūtāk.

Tagadējo pensiju sistēmu 
var uzskatīt par vienu no dzims-
tības līmeņa pazemināšanās 
faktoriem. Sistēmas pamatā ir 
noteikts princips – ikviens strā-
dājošais, maksājot nodokļus, 

atdod daļu nopelnītās naudas 
valstij, jo pārliecināts, ka par to 
saņems garantēto pensiju, kad 
zaudēs darbspējas, sasniedzot 
likumā noteikto vispārējo pen-
sionēšanās vecumu. Sociālo 
garantiju sistēmas nodrošinā-
šanai tiek paredzēta ievērojama 
valsts budžeta izdevumu daļa 
(sociālās nodrošināšanas pa-
balsti). Mūsdienās vecāka gada-
gājuma cilvēkiem, kas sasnie-
guši pensijas vecumu, iztikas 
līdzekļi, kaut gan ļoti pieticīgi, ir 
nodrošināti līdz mūža beigām. 
Konkrēta pensionāra sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmērs 
nav atkarīgs no tā, cik viņam ir 
bērnu un kāds viņa bērna faktis-
kais ieguldījums valsts budžetā 
(nodokļu veidā), no kura tagad 
tiek maksāta pensija.

Valsts sistēmas izveido-
šana, kas paredzēja materiālu 
atbalstu indivīdiem, kam ve-
cumdienās vai sakropļojuma ga-
dījumā zudušas darba spējas, 
sākās pavisam nesen, nedaudz 
agrāk nekā pirms simts gadiem. 

Daži sociāli nodrošinātās valsts 
elementi parādījās Vācijā XIX 
gadsimta beigās, Bismarka 
valdīšanas laikā, jo bija nepie-
ciešams piekāpties strādnieku 
prasībām, lai mazinātu sociāl-
demokrātu partijas augošu po-
litisko ietekmi. Pakāpeniski arī 
citās valstīs, kur bija attīstīta 
rūpniecība, tika pieņemti likumi, 
kuros bija noteikts, ka uzņēmu-
mu īpašnieki izmaksā naudas 
kompensācijas strādniekiem, 
kuri guvuši traumu darba laikā 
un pabalstu slimības laikā. XX 
gadsimta sākumā praktiski vi-
sās Rietumeiropas valstīs bija 
vairāk vai mazāk sociāli orientē-
tas, neskatoties uz to, kāda bija 
valdošo partiju politiskā platfor-
ma. Sākumā valsts pensijas iz-
maksāja tikai dažām likumā no-
teiktām strādnieku kategorijām. 
Lielākā daļa zemnieku nevarēja 
cerēt uz valsts sociālo nodro-
šinājumu līdz pat XX gadsimta 
60. gadiem.

Cariskajā Krievijā, kuras 
sastāvā bija Latvija, pastāvēja 
gan valsts, gan privātie pensi-
ju fondi noteiktām iedzīvotāju 
kategorijām: valsts ierēdņiem, 
dzelzceļniekiem u.c. Atbilstoši 
tā laika pensijas sistēmas notei-
kumiem, ierēdņu izdienas pen-
sijas piešķiršanas termiņš bija 
35 „nevainojamā” darba gadi, 
un var aprēķināt, ka tikai aptu-
veni 60 gadu vecumā amatper-

sona varēja saņemt pensiju (šis 
vecums pārsniedza vidējo dzī-
ves ilgumu valstī, līdz ar to pre-
tendentu uz pensijas pabalsta 
saņemšanu bija maz). Pēc 25 
darba gadiem ierēdnim bija tie-
sības uz 50 % no paredzētās 
pensijas. Īpaša attieksme bija 
pret militārpersonām. Izdienas 
pensijas piešķiršanas termiņš 
bija mazāks nekā ierēdņiem - 
25 gadi, lai dabūtu pilnu pensi-
ju un 20 gadi – „pusi”. Pabalsts 
tika izmaksāts karavīra ģimenei 
viņa nāves gadījumā vai pašai 
militārpersonai, ja ievainojuma 
dēļ tā vairs nespēja turpināt ka-
radienestu.

Valsts pensiju sistēmas ie-
tvaros pastāvēja arī tā sauca-
mās emeritūras (no latīņu val. 
emeritus - pelnīts), kad nepie-
ciešamās naudas summas tika 
sakrātas no valsts ierēdņu ob-
ligātajām iemaksām (algas da-
ļas) atsevišķās ekonomikas no-
zares vai ministrijas ietvaros No 
šiem līdzekļiem tika maksātas 
speciālās (papildus) pensijas 
atvaļinātajām personām, kā arī 
pabalsti atraitnēm un bāreņiem.

XIX gadsimta otrajā pusē 
dažās Krievijas impērijas rūp-
nīcās sāka veidot „pašpalīdzī-
bas kases”, kuras palīdzēja 
strādnieku ģimenēm izdzīvot 
gadījumā, ja galvenais apgādā-
tājs zaudēja darbspējas. Vēlāk 
bankas sāka dibināt „pensiju 
fondus”, jo labi izprata peļņas 
gūšanas iespējas no jaunā pa-

kalpojuma.
Sociālais nodrošinājums 

šodien ir kļuvis par drošības 
garantu pret nabadzību, bet tie-
sības uz vecuma un izdienas 
pensiju mūsdienās tiek uzska-
tītas par neatņemamām cilvēka 
tiesībām. Tās ir atrunātas „Eiro-
pas Sociālās drošības kodeksā” 
(pieņemts 1964. gadā), kurā 
ir atspoguļoti Eiropas valstu 
galvenie standarti sociālas aiz-
sardzības jomā. Saskaņā ar šo 
kodeksu ir jābūt nodrošinātām 
šādām garantijām – tiesības 
uz vecuma pensiju, veselības 
aprūpi, slimības pabalstu, ma-
ternitātes pabalstu, invaliditātes 
pensiju, pabalstu par apgādātā-
ja zaudējumu, atlīdzību sakarā 
ar darbspēju zaudējumu u.c.

Tatjana AZAMATOVA
Turpinājums sekos.

4. raksts. Pensiju sistēma kā 
 demogrāfisko izmaiņu faktors

Demogrāfija bez liekām emocijām

    Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevu-
miem nodokļu nomaksas jomā, Valsts ieņē-
mumu dienests (VID) aicina saimnieciskās 
darbības veicējus, kuri vēl nav informējuši 
VID par savas saimnieciskās darbības iz-
beigšanu, paziņot par to līdz 2014. gada 
beigām un atgādina, ka neaktīviem saimnie-
ciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2014. g. 
saimnieciskās darbības ienākuma būs ma-
zāks nekā 50 EUR, 2015. g. būs pienākums 
samaksāt minimālo nodokli 50 EUR apmērā.

Piemēram, ja fiziskā persona ir reģistrē-
jusi saimniecisko darbību 2000.gadā, pēdē-
jos divus gadus darbību nav veikusi un nav 
guvusi ienākumus, tai līdz 2014.gada bei-
gām ir jāiesniedz VID iesniegums par izslēg-
šanu no nodokļu maksātāju reģistra.

Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma no-
dokli” ir noteikts, ka minimālais nodoklis no 
saimnieciskās darbības ir 50 EUR. Tas no-
zīmē, ka saimnieciskās darbības veicējam 
(t.sk. arī zemnieka vai zvejnieka saimniecī-
bas īpašniekam), ja tas 2014.gadā nav guvis 
ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnie-
ciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa 
summa no saimnieciskās darbības ienāku-
ma ir mazāka par 50 EUR, ir pienākums līdz 
2015. gada 16. jūnijam iemaksāt budžetā 
50 EUR.

Saimnieciskās darbības veicējam mini-
mālais nodoklis – 50 EUR – nav jāmaksā, ja:
•	 taksācijas gadā par darbiniekiem ir veikti 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi 
vai valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas, vai valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas par sevi kā pašnodar-
binātu personu;

•	 taksācijas gadā ir reģistrēta vai izbeigta 
saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidā-
cijas process;

•	 saimnieciskā darbība reģistrēta pirmstak-
sācijas gadā.

Veidlapa “Ziņojums par nodokļu mak-
sātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju 
reģistra” ir pieejama VID mājaslapas sadaļā 
“Veidlapas un iesniegumi” – “Nodokļu mak-
sātāju reģistrācija”.

VID atgādina
Informējiet par saimnie-

ciskās darbības  izbeigšanu

Izmaiņas sociālajā dzīvē, kas sākušās apmēram XIX 
gadsimta vidū, veicināja ne tikai urbanizāciju, t.i. 
procesu, kad lauku iedzīvotāji mainīja savu dzīves-
veidu - pārcēlās uz dzīvi pilsētās, bet arī „moderni-
zāciju”. Līdz ar to mūsdienu sabiedrībā par tipisku 
parādību tiek uzskatīta individuālā izvēle, kura no-
saka profesiju, darba vietu, izglītību, aktivitāti poli-
tiskajā dzīvē utt.
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Izrādījās, ka šīs uzrunas, 
tāpat kā citi radošie darbi, tika 
prezentēti Pilsonības nedēļas 
ietvaros, kura tiek organizēta 
skolā jau 10 gadu garumā. Šie 
pasākumi ir cieši saistīti ar Lat-
viešu valodas nedēļu, kurai seko 
Vēstures nedēļas aktivitātes. 
Notiek daudz dažādu konkursu, 
spēļu, viktorīnu. Kā pastāstīja 
vēstures skolotājs Andrejs Jaku-
bovskis, šogad Vēstures nedē-
ļas ietvaros ieplānots apmeklēt 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeju. Katra klase obligāti 
apskatīs izstādes un ekspozī-
cijas. Starp citu, Varavīksnes 
vidusskolas audzēkņi vismaz 
trīs reizes apmeklē muzeju – 

mācoties sākumskolas klasēs, 
pamatskolā un vidusskolā. Vēl 
viena tradīcija - trīs reizes gadā, 
pirms Latvijas valsts svētkiem 
(11. novembrī, 18. novembrī un 
4. maijā), notiek klases stundas, 
kas ir veltītas šīm nozīmīgajām 
dienām, kam ir svarīga loma Lat-

vijas vēsturē. Šogad notika arī 
klases stundas, kas bija veltītas 
Baltijas ceļa gadadienai. 

Skolā jau otro gadu tiek 
īstenota Patriotiskās audzināša-
nas veicināšanas programma. 
Patriotisma audzināšanas aktivi-
tātēs tiek iesaistīti gan pedago-
gi, gan skolas darbinieki. Visas 
mācību priekšmetu nedēļas arī 
ir saistītas ar patriotisma audzi-
nāšanu, jo daudzveidīgu pasā-
kumu ietvaros tiek prezentēti un 
pārrunāti Latvijas sasniegumi. 

Bet atgriezīsimies pie Pilso-
nības un Latviešu valodas nedē-
ļas, kas notika no 10. līdz 14. 
novembrim. Par to, kā pagāja 
šie pasākumi, pastāstīja latviešu 

valodas un literatūras skolotājas 
Irēna Gončarova un Vija Purpi-
ša. Savos iespaidos dalījās arī 
vairāki skolēni, kurus pārpildīja 
pozitīvas emocijas.

Nedēļa sākās ar skolas 
parlamenta organizēto akciju 
„Esi Latvijā!”, ikviens skolēns un 

skolotājs varēja justies piederīgs 
savai valstij. Akcijas laikā tapa 
krāsainā Latvijas karte ar Vara-
vīksnes vidusskolas audzēkņu 
vārdiem. Visu nedēļu šī karte 
rotāja skolas vestibilu. 

Latviešu valodas stundās 
tika izskatīta tēma „Rīga – Eiro-

pas kultūras galvaspilsēta”, sko-
lēni piedalījās erudīcijas spēlē 
„Rīga 2014”. 

„Mēs lepojamies ar to, ka 
Latvijas kori ieguva 54 medaļas 
Pasaules koru olimpiādē. Mēs 
gribētu apmeklēt Rīgu, kad tur 
notiks festivāls „Staro Rīga”. 

(I.Kozinda, 8.c klase). 
„Šodien mūsu skolā vieso-

jas Centrālās bibliotēkas vadī-
tāja V.Magidas. Man ļoti patika 
prezentācija par Rīgu, jo es uzzi-
nāju daudz interesantu faktu. Es 
domāju, ka Rīga ir labākā gal-
vaspilsēta visā Eiropā”. (D.Mic-
kevičs, 7.a klase).

Otrdien, tāpat kā visās Lat-
vijas skolās, organizācijās un 
iestādes, Varavīksnes vidussko-
lā notika Lāčplēša dienai veltī-
tie pasākumi. 12. klašu skolēni 
sāka gatavoties svētkiem vēl 
septembrī. Viņi piedalījās dom-
rakstu konkursā, kur katram bija 
jāiedomājas sevi Latvijas prezi-
denta lomā un jāuzraksta svētku 
uzruna. Labākos darbus nolēma 
prezentēt plašākai auditorijai un 
izmantot vestibila noformējumā.

Svētku lentītes valsts karo-
ga krāsās tika sarūpētas katram 
skolēnam, skolotājam un skolas 
darbiniekam. Televizora ekrānā 
varēja redzēt Latvijas multfil-
mas, kā arī bija piedāvāta iespē-
ja klausīties latviešu mūziku un 
dziesmas. 

5.-7. klašu skolēni piedalījās 
Lāčplēša dienai veltītā pasāku-
mā „Vīru spēles”, kuru organizē-
ja Dz. Patmalnieks un I. Lukša.

Latviešu valodas un litera-
tūras stundās skolēni iesaistījās 
erudīcijas konkursā „Kultūras 
notikumi. Literatūra 2014. gadā”. 

„Stundā mēs skatījāmies 
fotogrāfijas un lasījām informā-
ciju par Lāčplēša dienu, bija 
ļoti interesanti. Skolotāja mums 
pastāstīja par šīs dienas notiku-
miem, to bija interesanti dzirdēt. 
Mēs uzzinājām daudz jauna par 
Latvijas talantīgajiem cilvēkiem.” 
(A.Čužāne, 9.b klase).

„Šodien pirmo reizi pieda-
lījos Lāpu gājienā. Visi pilsētas 
vidusskolēni godināja kritušo 
karavīru piemiņu, aizdedzināja 
svecītes. Esmu nedaudz saviļ-
ņots.”(M.Kapalinskis, 10.b kla-
se).

Trešdienas pasākumu gal-
venā tēma bija „Kultūras notiku-
mi. Koru kultūra un mūzika Latvi-
jā 2014.gadā”. 

Notika Krāslavas pilsētas 
skolu koncerts „Uz zemeslodes 
zem saules…”, kas bija veltīts 
Latvijas Valsts proklamēšanas 
gadadienai, tajā piedalījās zēnu 
un meiteņu kori, kā arī deju 
kolektīvi no 3., 5. un 10.-12. kla-
ses. 

Latviešu valodas stundās 
skolēni iepazinās ar aktuālajiem 
notikumiem mūzikas jomā. 

„Šodien latviešu valodas 
stundā mēs skatījāmies prezen-
tāciju par Latvijas koru kultūru un 

mūziku. Mēs klausījāmies koru 
dziesmas. Tās bija ļoti skaistas 
un aizraujošas. Es nekad nedo-
māju, ka cilvēki var būt tik drau-
dzīgi. Piemēram, Pasaules koru 
olimpiādē bija 260000 dziedātā-
ju no 100 valstīm.” (L.Jakovele, 
9.a klase).

Ceturtdiena tika veltīta 
mūsu novadniecei Cecīlijai Dine-
rei. Skolēni noskatījās videopre-
zentāciju „Mēs lepojamies”.

„Cecīlija Dinere ir dzimusi 
mūsu pilsētā. Viņa rakstīja ļoti 
interesantas grāmatas. Viņa 
sarakstījusi ap 50 grāmatām.”(D.
Solima, 8.a klase).

„Mums bija interesanti 
redzēt Cecīlijas Dineres fotogrā-
fijas, uzzināt par viņas biogrāfiju. 
Es domāju, ka Krāslavā bija un ir 
daudz talantīgu, lielisku cilvēku.” 
(S.Rubcova, 9.a klase).

Piektdien skolēni īpašu 
uzmanību pievērsa diviem tema-
tiem: „Latviešu kinomāksla” un 
„Eiropas pēdas Latvijā”. 

„Šodien es uzzināju par 10 
vissvarīgākajām vietām mūsu 
pilsētā, par to nozīmīgumu. 
Mums jālepojas par tādām vie-
tām kā Krāslavas Garīgais semi-
nārs, jo tā bija pirmā augstākā 
mācību iestāde Latvijā.” (I.Bitte, 
10.a klase).

Par Pilsonības un Latviešu 
valodas nedēļas kulmināciju kļu-
va svētku koncerts. Visi – sko-
lēni, skolotāji, skolas darbinieki 
- sadevās  rokās un  nodziedāja 
Latvijas himnu - tas bija patie-
šām iespaidīgi un saviļņojoši!

Ļoti centīgi pirmssvētku 
nedēļā bija arī 1.-4. klašu skolē-
ni, kuri parādījuši savas radošās 
prasmes. Viņi veidoja videopre-
zentācijas, zīmēja Latvijas pilsē-
tu ģerboņus, noformēja klases 
telpas, piedalījās konkursos un 
svinīgajā pasākumā.

Patriotiskās audzināšanas 
nedēļā aktīvi darbojās arī pirms-
skolas sagatavošanas grupu 
„Namiņš” un „Zvaniņš” audzēkņi. 
Bērni iepazinās ar Mārtiņdienas 
tradīcijām, kopā ar mūzikas sko-
lotāju Nadeždu Tadello dziedāja 
dziesmas un gāja rotaļās, minē-
ja mīklas ar skolotāju Viktoriju 
Plociņu. Mazuļiem tika piedā-
vāta iespēja nogaršot latviešu 
nacionālo ēdienu - pelēkos zir-
ņus. Lāčplēša dienā zēniem  tika 
organizētas sacensības. Pirms-
skolēniem pastāstīja par Rīgu 
– Eiropas kultūras galvaspilsētu. 
Bet piektdien bērni apmeklēja 
svētku koncertu. 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto un materiāli no 

skolas arhīva

Pilsonības nedēļa “Varavīksnē”Mēs savā valstī

Konkurss notiek trīs kārtās. 
Pirmās kārtas uzdevums -- at-
rast savā pilsētā, novadā 10 
objektus, ko izveidojuši, izveidē 
piedalījušies vai līdzdarbojušies 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
pārstāvji  jebkurā vēsturiskā pe-
riodā līdz mūsdienām. Projekta 
rezultātā tiek izveidots video rul-
lītis „Eiropas pēdas Latvijā”, kurā 
radoši tiek atspoguļots konkursa 
dalībnieku atrastais Eiropas val-
stu kultūrvēsturiskais mantojums 
Latvijā.

Konkursā piedalījās arī mūsu 
skolas komanda: Aleksand-
ra Andrukoviča /9. c/, Valērija 
Suhanova, Sandra Petroviča 
/10. b/, Jūlija Žuravļova un Artūrs 
Purpišs /10. a/. Konkursa 1. kār-
tai tika izveidots video rullītis 
„Eiropas pēdas Krāslavā”. Grāfu 
Plāteru dzimta, Antonio Parako, 
Filipo Kastaldi, Jans Mateiko, 

Martins Bonins, Svētā Vincenta 
a  Paulo sieviešu kongregācijas 
māsas – šo cilvēku darbs ir bijis 
nozīmīgs, un par to mēs stāstām 
savā video sižetā.

7. novembrī mūsu komanda 
ielūgta piedalīties 2. kārtā. Mā-
jas darbs ir nopietns, jo mums 
ir jāizpilda divi uzdevumi. Pirm-
kārt, jānovada virtuāla ekskursi-
ja „Eiropas pēdas manā pilsētā”. 
Otrkārt, jāsagatavojas erudīcijas 
konkursam par ES institūcijām, 
tai skaitā par Eiropas Komisiju 
un Eiropas Parlamentu. 

Konkursa otrā kārta notiek 
Daugavpilī un tajā piedalās čet-
ras komandas. Tas ir ļoti intere-
sants un vērtīgs pasākums. No 
sākuma mums piedāvā noklau-
sīties divas lekcijas par ES insti-
tūcijām. Еrudīcijas konkurss nav 
viegls, jo ir jāzina daudz par ES 
un tās institūcijām. Daži uzdevu-

mi ir nopietni, bet daži, piemē-
ram, „Mēmais šovs”, pārbauda 
mūsu aktiermākslu. Un nav tik 
viegli parādīt savai komandai  
vārdus „Itālija” vai „Luksembur-
ga”.

Pasākuma beigās notiek tikša-
nās ar Eiropas Parlamenta de-
putātu Andreju Mamikinu. Viņš 
stāsta par EP darbību, par sa-
viem pienākumiem, grūtībām un 
pirmajām veiksmēm savā jauna-
jā amatā. 

Latviešu valodas nedēļas piek-
tā diena tika veltīta tēmai „Eiro-
pas pēdas Latvijā /Krāslavā/”. 
Visu dienu mūsu grupa rādīja 
savu video sižetu un stāstīja par 
Krāslavas ievērojamām vietām 
un izciliem novadniekiem. Mūsu 
stāstījums beidzas ar vārdiem: 
„Vēsturē aiziet gadsimti, kuri ie-
zīmējuši laiku, cilvēkus un noti-
kumus, bet lieli darbi, notikumi 
un cilvēki paliek nākamajām 
paaudzēm”. Un mums gribētos, 
lai arī mūsu vienaudži lepotos 
ar savas pilsētas pagātni un ta-
gadni.

J. Žuravļova, A. Purpišs

Konkurss „Eiropas pēdas Latvijā”
No septembra līdz decembrim Latvijas skolām tiek pie-
dāvāta iespēja piedalīties ļoti interesantā konkursā „Eiro-
pas pēdas Latvijā”. Konkursa mērķis ir aktualizēt un piln-
veidot jauniešu zināšanas un akcentēt citu ES dalībvalstu 
radīto kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā, kā arī vairot 
ieinteresētību par ES vērtībām un dalībvalstu sadarbību.

Pēc Latvijas valsts svētkiem es kārtējo reizi apmeklē-
ju Krāslavas Varavīksnes vidusskolu un vestibilā pie-
vērsu uzmanību ar roku rakstītiem tekstiem uz tape-
šu loksnēm, šis noformējums piešķīra uzrakstītajam 
noslēpumainību un īpašu šarmu. Izlasot šos „manu-
skriptus”, sapratu, ka tā ir „prezidenta uzruna” tautai. 
Vai tiešām skolā viesojās prezidents? No kurienes 
galvenajā foajē parādījās šie vēstījumi? Ar šiem jau-
tājumiem es devos pie skolas direktores vietnieces 
audzināšanas jautājumos Ievas Bojarčukas. 
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Televīzijas programmaSESTDIENA, 29. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 Dabas formas
7.05 Bērnu stāsti
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 8.25 Luijs
8.35 Raķetēni 9.05 Kas te? Es te!
9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Arturs un mazmurkšķīši
13.00 Vai Rīga jau gatava? 
13.20 Eksperti dīvānā
14.05 Vakars ar Renāru Zeltiņu
15.10 Daugavieši
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Spārnotie pavedinātāji paradī-
zes putni
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Igo koncerts
23.40 Inspektors Džordžs Džentlijs
1.20 Tango
2.45 Gintas Krievkalnas solokoncerts 
3.45 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 13.30 LTV - 60
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
15.40 Lielais pārgājiens

16.30 Neizstāstītā vēsture
17.30 Mf. Maigās jūtas
19.25 Anekdošu šovs
19.55 Eiropa koncertos
20.45 Saules izaicinātie
21.15 Midsomeras slepkavības
23.00 SOKO Vismāra
23.50 Degošais krūms 4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.00 Kādas slimības vēsture
7.00 Degpunktā 
7.30 Jauniņā
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.20 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Uzmanību, gatavību, remonts!
12.30 Policists no pagātnes
13.30 Mf. Mīlestība bez noteikumiem
15.55 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dauntonas abatija 
19.00 Īpaši smags gadījums
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Pulksten 4.50 no Pedingtonas
0.00 Greizais spogulis
1.50 Mf. Veiksmes plāns
5.00 Amerikāņi
5.45 Ķerto līga 

TV3
6.10 Nepieskatītie
6.35 Maģiskās laumiņas
7.10 Аģents Dadlijs 
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Denijs spoks
9.15 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.05 Pirmoreiz ārzemēs
14.10 Betija Vaita un vecie ērmi
14.45, 1.20 Mf. Ramona un Bīzusa
16.55 Mf. Viens pats mājās
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Briesmoņmāja
22.35 Mf. Pēkšņi stāvoklī

3.00, 5.00 NCIS. izmeklēšanas die-
nests 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.30 Brāļi maiņas ceļā
9.35 Nereālais stāsts
10.05 Sapņu māja
10.35 Skapis 
11.35 Dežūreņģelis
13.35 Mf. Bēthovens 3
15.20 Mf. Čipolīno
16.15 Mf. Mīlestības mūžīgais manto-
jums 18.10 Ledus laikmets
19.50 Virtuve 
21.00 Mf. 102 dalmācieši
23.00 Mf. Par mīlestību
1.15 Mf. Movie 43

TV5
7.55 Es ārstēju
8.55, 14.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 2.25 Biznesa pieeja
10.45, 0.00 Izmailova parks
12.40 Uz nažiem
14.15 Sabiedrības noslēpumi
15.15 Iemāciet man dzīvot
16.15 6 kadri 16.50 Hokejs
19.30 Mf. Mamma būs pret
1.45 Mūsu tēma 2.55 Kriminal+
3.20 Mūzika

PBK
6.10, 4.50 Mūzika
6.30, 1.40 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Ģimenes apstākļu dēļ
12.45, 14.20 Mf. Miljonārs
15.20 Kas grib kļūt par miljonāru?
16.25, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks

20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.15 Šovakar
2.10 Mf. Burvju mākslinieks
3.25 Jūrmala

RenTV Baltic
6.05, 11.00, 12.15, 21.00 Skatīties 
visiem!
6.50 Tūristi
8.35 Tīrs darbs
9.30 Kādi ļaudis
10.30 Tās ir manas mājas
12.00 Top-shop 
12.40 Anna Čapmane un viņas vīrieši
13.45 Noja varenais noslēpums 
14.45 Dīvaina lieta
15.50 Maldu teritorija 
17.50 Mums pat sapņos nav rādījies
22.00 Jūrmala
0.05 Konkrētas nācijas organizācija

RTR Krievija
5.20, 1.30 Sveiki, dakter!
6.35, 7.15 Mf. Mana līgavaiņa līgava
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.25, 13.25 Ziņas-M
10.35Mana planēta
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.35 Visa Krievija
13.55 Tas ir smieklīgi
16.45, 3.00 Mf. Zvaigznes spīd visiem
19.45 Mākslas filma
23.35 Mf. Sapņot nav kaitīgi
4.40 Smieklu istaba

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilma 
8.20 Veselība
9.25 Kulinārijas raidījums
10.05 Ideālais remonts
11.05 Gudrinieces un gudrinieki
11.50 Vecākus uz skolu!
12.45 Mūsu laikā

14.15 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Lielās sacīkstes
16.50 100 miljoni
17.45 Lira nacionālā muzikālā prēmija
20.05 Šovakar
21.50 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.05 Mf. Mednieks

Baltkrievija 1
5.55 Būtība
6.20 Mf. Atvasaras zirnekļu tīkls
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50, 22.15 Mitjaja stāsti
9.55 Par ēdienu! 
10.30 Kulinārā diplomātija.
11.10 Remonta stāsts
11.45 Veselība 
12.25 BaltkrievijaLIFE
12.55 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30 Baltkrievija attīstībā
15.05, 23.35 Liela starpība
16.15 Mf. Nemīlamais
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Velna rats 23.25 Sports

Baltkrievija 2
5.55 Mf. Tur, pa neredzamām taci-
ņām...
7.05 Tikai pieaugušajiem
7.25 Avatars. Leģenda par Aange
8.45 Baltkrievu virtuve
9.20, 20.05 TV barometrs
9.25, 20.40 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
11.05 Kapeika kapeikā
11.40 Ekstrasensu cīņas
13.15 Ir nu gan!
13.50 Bafija pret vampīriem
16.20 Comedy woman
17.25 Ikri 18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ... 
19.40 Karsts ūdens 20.00 KENO
20.10, 23.45 Futbols
22.20 Mf. Pārvadātājs 2

SVĒTDIENA, 30. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Dabas formas
7.05 Bērnu stāsti
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Kulta ēdieni
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.10 Kas var būt labāks par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15, 3.55 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Balss pavēlnieks
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Mf. Pārklenda
23.25 Spārnotie pavedinātāji paradī-
zes putni
0.20 Vakars ar Renāru Zeltiņu
1.20 Man pieder tas, ko sauc par laimi
3.25 Noķert tradīciju aiz astes

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 13.15, 4.15 LTV - 60
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā
8.50 Skats rītdienā
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Uz meža takas

11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.15 Saules izaicinātie
12.45 Pasaules stāsti
14.00 Mf. Sapņu ceļojums
15.45 Makinlijs
16.45 VTB Vienotā līga
19.05 Mf. Meklēju draugu pasaules 
galam
20.55 Strongman Champions League 
2014 Latvia 21.55 Noziegums
23.00 Mf. Maigās jūtas
0.55 Eiropa koncertos
1.45 Baltic Grand Prix 2013

LNT
6.05 Kādas slimības vēsture
7.05 Nedēļa novados 7.30 Jauniņā
9.00, 3.50 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadījums
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Pulksten 4.50 no Pedingtonas
13.55 Mistiskās slimības
14.55 Greizais spogulis
16.50 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Kurt Seyt & Shura
23.10 Pēdējie Grimmi 
0.05 Mf. Zvērinātie
2.20 Mf. Neredzamais pieskāriens
4.35 Ķerto līga 
5.00 Amerikāņi
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs 
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Gatavo
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Suns meklē mājas
12.40 Pirmoreiz ārzemēs
13.50 Mf. Prezidenta bērns
16.00 Mf. Briesmoņmāja

18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Mf. Operācija Skyfall
22.55 Mf. Lokauts
0.30 Mf. Prezidenta bērns
2.35 NCIS. izmeklēšanas dienests 
4.05 Nepieskatītie
5.00 Svešais starp savējiem
5.55 TV zvaigzne

TV3+
6.55 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Mf. Cilvēki He
9.25 Jauniņā
10.25 Skūpstamies
12.30 Mf. Par mīlestību
14.40 6 kadri
15.15 Mf. 102 dalmācieši
17.20 Intuīcija
19.40, 1.15 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Meklēšanā
23.10 Galvenais aizdomās turamais
0.10 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 13.50 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.50, 23.55 Izmailova parks
12.40 Personīgās lietas
14.10 Departaments
18.40 Uz nažiem
20.00 Tālbraucēji. Seriāls
22.10 Smieties atļauts
1.25 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.40 Multfilma 7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās

11.30 Fazenda
12.10, 14.25 Un tomēr es mīlu
17.15 Melnbalts
18.20 Lielās sacīkstes 20.00 Laiks
21.55 Mf. Kā apprecēt miljonāru
1.30 Tolstojs. Svētdiena
2.25 Euronews 2.55 Mākslas filma
4.15 Jūrmala 5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.30 Afromaskavietis
7.50 Jūrmala
9.00, 12.15 Instruktors. Seriāls
12.00 Top-shop 
21.20 Izmeklēšanas noslēpumi 
0.55 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.25 Mana draudzenīte
6.40 Sapņot nav kaitīgi
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Kulinārā zvaigzne
13.30 Meklēju ceļabiedru
15.15 Smieties atļauts
17.05 Mf. Divi mīlestības mirklļi
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Šķiršanās kaimiņi
0.40 Mf. Kartupeļu prjaņiki
2.55 Lielais starpbrīdis

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas dievkalpojums
8.20 Multfilma
8.35 D.Krilova piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.40 Fazenda 10.10 TV-taxi
10.35 Brain-ring
11.40 Mf. Sasaldētais
13.15 Es mīlu Baltkrieviju
14.25, 15.20 Republikas īpašums

15.15 Sports
16.50 JAK
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.50 Mf. Kurjes no “Paradīzes”

Baltkrievija 1
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.20 Mitjaja stāsti
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.05 Izmeklēšanas noslēpumi
12.40 Pārnesumkārba
13.15 Raidījums
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!
16.15 Mf. Dīvāns vientuļam vīrietim
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Atvasaras zirnekļu tīkls
4.50 Mf. Nemīlamais

Baltkrievija 2
6.05 Augstāk par jumtu
6.30 Mf. Nekad nepadodies
8.35 Avatars. Leģenda par Aange
9.30, 19.25 TV barometrs
9.35 Fitnews
10.10 Saprast un neitralizēt
10.45, 20.50 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
12.25 Tūrists
13.10 Маmma - detektīvs
15.15 Comedy Batls
16.25 Biatlons
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
20.15 Cilvēka ķermenis
22.25 Pārlādēšana
23.10 Tikšanās ar ... 
23.40 Hokejs visiem

PIRMDIENA, 1. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35 Zoodārzu mazuļi 
10.35, 12.25, 14.55 Top-Shop 
10.50 Balss pavēlnieks
12.40 Mf. Arturs un mazmurkšķīši
14.35 Pasaka par vērdiņu
16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
17.10 Momentuzņēmums
17.25 Skats no malas
18.00, 23.05 Ziņas

18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.20 Valdība
0.25 De facto
1.05 Aculiecinieks
1.20 Aizliegtais paņēmiens
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na

6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50, 1.05 LTV - 60
15.30, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.30 Labākais no Euromaxx
18.35, 0.35 Bezceļu tūrisms
20.00 Makinlijs
21.00 Mf. Meklēju draugu pasaules 
galam

22.50 Midsomeras slepkavības 
5.00 Sporta studija

LNT
6.10, 12.30 Karamba!
6.30, 2.55 Nedēļa novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Kurts Seits un Šura
11.55 Runā Rīga 
12.55 Sirds melodija
14.00 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas

18.00 Gumušas stāsts
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams 
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.30 Purvāji
4.50 Bernards
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 10.25 Būt par papucīti 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10, 3.35 Tētuka meitiņas
9.15 Medikopters 
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14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā
21.15 Mf. Ledus sirds 23.15 Nikita
0.40 Dombura studija
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10 Tētuka meitiņas
9.15, 3.00 Medikopters 
10.25 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks
16.55, 1.05 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Motīvs
22.05 Mākslīgais intelekts
23.05 Slepkavība 
0.05 Calendar Live
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.45, 00.55 Māja 2
7.25, 14.30, 21.00 Ekstrasensu cīņas
8.25 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Dok. f. Šovbiznesa noslēpumi
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks?
13.30, 19.55 Mf. Divi tēvi, divi dēli
18.50, 23.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā
22.35 Mf. Es atceļu nāvi

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50, 23.00 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 0.35 Kriminal+
15.00 Mf. Saldā sieviete
18.00, 0.00 Dzīves patiesība

19.40 Ziņas 19.50 Šefs
22.00 Vakars@22 1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.05 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Iedzimtais grēks
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Mf. Mirkļa struktūra
2.15 Mf. Es soļoju pa Maskavu
3.45 Mf. Sportiskais gods
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 12.55 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.50 Belka un Strelka
7.04 Laika prognoze
7.05, 13.25 Skatīties visiem!
7.40, 12.25, 0.15 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanas noslēpumi 
14.10, 18.30 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
23.45 Ziņas 24
0.40 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mf. Kad iestājās bads
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.55 Holostjakova lieta
23.50 Kamenskaja

0.50 Svētdiena, pus septiņi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.05 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies! 17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Brīnumdaris
22.10 Kā apprecēt miljonāru

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Radu būšana
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Interešu sfēra20.00 Panorāma
22.45 Grūtas dienas vakars

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška 9.10 Fitnews
9.45, 21.50 Personīgie motīvi
10.40, 20.35 Virtuozi
11.50 Ikri 12.20, 17.50 Universitāte
14.35 Comedy woman
16.50, 22.55 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis 20.25 KENO
22.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Hali gali

OTRDIENA, 2. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
10.30, 20.00 Kas tur dzīvo? 
11.00 Mf. Sapņu ceļojums
12.45, 14.05, 14.55 Top-Shop 
13.00 Melu laboratorija
14.25 Gārfīlda šovs
17.10, 19.15, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Atkarība no ēdiena
0.10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.55 Mf. Pārklenda
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris
10.30, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Attīstības kods
11.50 Nedēļas apskats
12.10 TV Mozaīka
12.30 Vārds uzņēmējiem
12.50, 0.20 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.35 Vienmēr formā!
18.35, 23.50 Ekstrēmie kadri 
20.00 Sporta studija
20.45 Cīnīties, lai izdzīvotu
21.45, 5.30 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta programma 
22.45 Noziegums

LNT
6.20 Boba burgeri 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.40 Karamba!
10.00 Mf. Mīlestība Švarcvaldē
12.00 Dallasa 
13.00 Sirds melodija

11.25 Māmiņu Klubs 12.00 Gatavo 
12.30 Ūsainā aukle 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Rozenheimas detektīvi
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Operācija Skyfall
2.45 Nekā personīga
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.45, 02.00 Māja 2
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņa
8.30 Mf. Bezgalīgā mīlestība
10.20, 16.40 Kurš mājās saimnieks? 
11.20, 15.35 Comedy Club
12.20 Intuīcija
18.50, 0.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Mf. Divi tēvi un  divi dēli
21.00 Šerloks Holmss
22.55 Mf. Nāves tuksnesis

TV5
6.45 Tālbraucēji
8.50 Personīgās lietas
9.50, 12.35 Top-shop
10.05, 17.10 Riska faktors
11.05, 18.10 Ģimenes drāmas
12.00, 22.30, 0.00 Kriminal+
12.50 Mamma iebildīs
19.10 Ziņas 19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.05 Petrovičs 0.30 Mūzika

PBK
6.00, 0.15 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.50 
Ziņas
6.40 Multfilma
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Ļubova Poļišķuka. Sievie-
te-svētki
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.55, 4.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Iedzimtais grēks
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Raidījums
1.55 Mākslas filma 5.40 Mūzika
RenTV Baltic

6.00, 12.55 Izmeklētāji
6.25 Multfilma
6.45, 13.55 Belka un Strelka
6.59 Laika prognoze
7.00 Firmas vēsture
7.55 Iesūdzi mani!
8.55, 13.25 Skatīties visiem!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanas noslēpumi
12.25, 0.25 112
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Pasaules noslēpumi 
0.00 Ziņas 24
0.55 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Traģēdija K-129
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.55 M. Žvaņecka koncerts
23.50 Kamenskaja
0.50 Mf. Svētdiena, pus septiņi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.25 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels!
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Baltkrievu motīvi
18.00 Gaidi mani 19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Nikita

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 Zona X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45 Zvaigžņu dzīve 

Rožu ciema ļaudis, kuri apskatīja Indras mākslas 
un mūzikas skolas mākslas nodaļas audzēkņu dar-
bu izstādi “Indras skati” (pedagogi Māris Susejs un 
Ērika Zarovska), tik ļoti pazīstamās ēkas un būves 
ieraudzīja jauno mākslinieku acīm. Bija gan tādi, kuri 
ātri paskrēja garām molbertiem, bet netrūka arī to, 
kuri pie tā vai cita darbiņa pakavējās ilgāk. 

Kad pēdējais izstādes darbs aplūkots, var pie-

vērsties vēl vienai izstādei — “Indras pūralāde”, par 
kuras saturu parūpējušās vietējās audējas. Sevišķi 
priecājās skolēni, kuri nevarēja vēlēties sev labāku 
fonu, lai bildētos. Visticamāk, šīs fotogrāfijas bērni 
izvietos savu sociālo tīklu profilos, kur tos apskatīs 
ne viens vien un varbūt pat īpaši par to nepiedomā-
jot, izreklamēs Indras amatnieku prasmes. 

Juris ROGA, autora foto

Ir ko skatīties!

Glorija UrbanovicaAina Veličko

10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10, 12.55 Mf. Dīvāns vientuļam 
vīrietim
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
15.05 Mf. Velna rats
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Arēna 19.00 Forums 
20.00 Panorāma 
20.45 Pēdas
22.50 Aktuāla intervija
23.45 Sports

0.00 Mf. Čārlija eņģeļi. Х/ф

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.35 Saprast un neitralizēt
10.10 Маmma - detektīvs
12.10 Bafija pret vampīriem
14.35 Comedy Batls
16.50, 22.55 Taxi

17.50 Universitāte
19.55 Cilvēka ķermenis 
20.25 KENO
20.35 Virtuozi
21.50 Personīgie motīvi
22.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Mf. Nekad nepadodies

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

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

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 70

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 70

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis 
(Lat vi jas, Po li jas ra žo jums).

Iz mē ru no ņem ša na, uz-
stā dī ša na, ap da re. Pa sū-
tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 
65681152, 20220306.



2014. gada 28. novembris12

LAIKA ZIŅAS
St                29.11. Sv             30.11. Pr               01.12. Ot               02.12.

-10 ... -5 -10 ... -4 -9 ... -5 - 8... -4

 ZA            1 m/s  ZA              1 m/s  A             1 m/s  D               2 m/s

SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20207132.

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai

personai
Juridiskai
personai

Invalīdiem,
uzrādotapliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55
12 mēn. 32,85 40,98 28,17

Izsniedzam  aizdevumu 
pret nekustamo 

īpašumu.
Tālr. 27837644,20292842

SIA “Vego Plus”
Plastikāta alumīnija logi, me-
tāla ārdurvis,iekštelpu durvis, 
moskītu tīkli logiem, garāžu 
vārti. Uzstādīšana. Apdare.

ATLAIDES LĪDZ 47%
Brīvības10,Krāslava,tālr.22402950.

Dagda,tālr.25992850.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Z/S“Kurmīši” 
iepērk vasku.
Mainām šūnas 
pret vasku.  
Ražojam bišu 
vaska šūnas.
Sertificēta BIO 
vaska pārstrāde.

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Reklāma un sludinājumi

“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.

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

SIA“Kintrade”iepērk
svaigizāģētusskujko
kusīkbaļķus,malku,

papīrmalkuunfinierklučus.
LabākāscenasLatgalē.

Izkraušanas vieta: Krāslavas 
novads, dzelzceļa stacija Izval-

da. Tālr. 20383136 (Agris)

43 gadus vecs itālis (labs, atlē-
tisks) vēlas iepazīties ar 25 - 35 
gadus vecu latvieti nopietnām, 
romantiskām attiecībām un iespē-
jamu laulību. Maksimāla uzticība. 
Tas nav aģentūru sludinājums.  
danilo.bruni71@gmail.com.

IEPAZĪŠANĀS

NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ ĪPAŠI PIEDĀVĀJUMI STIHL 

MOTORZĀĢU PIRCĒJIEM !

Nodod jebkuras markas veco motorzāģi un iegādājies jauno STIHL 

MS291, MS311 vai MS391 ar  !50 EUR atlaidi

Pērkot mazos motorzāģus - saņem vertīgas davanas:             

STIHL MS170 + STIHL motoreļļa; MS181 un MS211 + STIHL 

motorelļa un vīle ar šablonu

Pērkot vidējos motorzāģus STIHL MS231, MS251 un MS271 

dāvanā saņem 2 ķēdes

Pērkot profesionālos motorzāģus STIHL MS241, MS261, MS362, 

MS441 un MS461 dāvanā saņem papildus sliedi un ķēdes

GAIDAM JŪS VEIKALĀ «TEHNIKAS PASAULE», KRĀSLAVĀ, 

MIESNIEKU IELĀ 1, T.65622954, 27702140 

12.11. - Divu stāvu dzīvojamā mājā dega starpstāvu pārsegums 
5 m2

Dagda, Asūnes iela 
- Dega šķūnis un salmu ruļļi 50 m2 

Dagdas nov., Andrupenes pag., Grabova
14.11. - Noslīkušā izcelšana no dīķa 

Dagdas nov., Andzeļu pag., Rešetnīki
15.11. - Noslīkušā  izcelšana no akas

Krāslavas nov., Robežnieku pag., Plitarova
19.11. - Dega sausā zāle 10000 m2 

Krāslavas nov., Indras pag., a/c Indras-Skuķi 5.km
21.11. - Dega pirts pārsegums un jumts 4 m2 

Krāslavas pag., Cimoškas, 5. līnija 
- Kaķa nocelšana no ēkas jumta 

Krāslava, Baznīcas iela 
22.11. - Dega vienstāvu dzīvojamā māja 120 m2. Cieta 2 cilvēki 

(sieviete un vīrietis guva 1. pakāpes apdegumus)
Dagdas nov., Asūnes pag., Paukštova

23.11. - Dega el.sadales skapis 1 m2

Aglonas pag., Salenieki, sociālās aprūpes centrs “Ag-
lona”

24.11. - Atklātā teritorijā dega atrkritumi 1 m2 
Krāslava, Tirgus iela 6, blakus

VUGD Latgales reģiona brigāde 
informē (11.11.-25.11.2014.)

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

zemi Krāslavas centrā Tirgus ielā 
2C (657 m2). Tālr. 29453287;
2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr.28343714;
2-istabu dzīvokli. LĒTI! Tālr. 
22301169;
1.5 - istabu dzīvokli Krāslavā, 4. 
st. Tālr. 22363744;
1-istabas dzīvokli, nelabiekār-
tots. Tālr. 26850375;
“GRAND Cherokee”- 4.0, 1999., 
zaļš/ metālisks, nobraukums - 
150 000, ideālā stāvoklī, 3500 €. 
Tālr. 29293276;
“AUDI 80 B4” - mono, 1070 €. 
Tālr. 29385495;
braucošu kombainu “Ņiva CK 
5M” - 1000 €. Tālr. 29228975;
mopēdu “Delta” labā tehniskā 
stāvoklī. Tālr. 27638487;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
lietos diskus R15 no VW 4x100, 
virsū 2 labas vasaras riepas. 90 
€. Tālr. 25913688;
vagoniņu dzīvošanai uz riteņiem 
(2 istabas, virtuve, plīts). Tālr. 
28455315;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr.29517757;
sakarā ar pārcelšanos pārdod 
sausus dēļus, brusas, malku; 
ozolkoka ēvelsolu, ķerras, mē-
beles, elektroinstrumentus, pi-
notex, krāsu utt. Tālr. 29293276;
mīkstās mēbeles (samts, dabīgā 
āda). Piegāde. Tālr. 28487479;
gulta (0.90 x 2.00 m) - 100 €,div-
guļamā gulta, dīvānus, stūra dī-
vānus, dīvāns + 2 krēsli, eirodī-
vāns. Tālr. 26827347;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas - 200 l ar metāla vāku, 
1000 l ar krānu; cisternas - 25 l. 
Tālr. 29498229;
darba zirgu. Tālr. 29574440;
govi. Atnesīsies februārī. Tālr. 
29186451;
teli no pienīgas govs, LB (atnesī-
sies martā). Tālr. 20355907;
teli (8 mēn.). Tālr. 29216773; 
slaucamu kazu ar kazlēnu. Tālr. 
29365904;
sivēnus. Tālr. 29129873;
labradora kucēnus (3 mei
tenes), 1.5 mēn. LĒTI! Tālr. 
22384643,65623364
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
graudus (kviešus “Vasara”, au-
zas). Tālr. 28631943;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
sienu šķūni, rullis - 6 €; kartupeļus 
“Vineta” - 0.20 €. T. 26392198; 
malku (melnalksnis, bērzs) jeb-
kura izmēra. Tālr. 22023682, 
28265967;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447,20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
mežusarzemi,cirsmas.Aug
stascenas. Tālr. 29158702;
senlaicīgas dzintara (apaļu, ovā-
lu un citas formas) krelles un 
rotaslietas. Lielus dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963.

VAJADZĪGA tirdzniecības aģen-
te ar B kat. autovadītāja apliecī-
bu. Tālr. 22063999.
VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem un B. C kate-
gorijas autovadītāji Vācijā. Tālr. 
29824171,00491777577699;
VAJADZĪGA godīga un atbildīga 
palīdze pensionārei, kura dzī-
vo ģimnāzijas apkārtnē, ēdiena 
gatavošanai un dzīvokļa uz-
kopšanai 2 reizes nedēļā. Tālr. 
27125549;
VAJADZĪGS transports malkas 
pārvadāšanai (2-3 kubi). Tālr. 
29936051;
MŪRĒ, REMONTĒ visa veida 
krāsnis, kamīnus, dūmvadus, 
plītis. Tīru dūmvadus un krāsnis. 
Tālr. 29329151.
Ekskavatora un pašizkrāvēja pa-
kalpojumi. Tālr. 29186935.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
PĒRKU plastmasas mucu (200 
l), PĀRDODU aunu (gaļai). Tālr. 
27867027.
ATDOŠU labās rokās kaķēnus (~ 
2 mēn.) Tālr. 26849104.
IZĪRĒ mēbelētu divistabu dzīvokli 
Daugavpilī (Ķīmijā) uz ilgāku lai-
ku. Tālr. 29158034.

SIA “Krāslava D” piedāvā 
brīvas tirdzniecības vietas Rī-
gas ielā 28 2. stāvā (virs veika-
la “Maxima”). 

Informācija pa tālr. 29112899.

Veicuremontdarbus.
Tālr. 28966197

Sieviete meklē darbu, varu pa-
līdzēt lauksaimniecības grāmat-
vedībā, konditorejā, varu apkopt 
cilvēkus, kam ir vajadzīga palīdzī-
ba, varu iemācīties arī ko jaunu 
apgūt. Ir labas gan krievu, gan lat-
viešu valodas zināšanas. Ir aut. B 
kat. tiesības. Tel. 28490873.

Krāslavas novada invalīdu 
biedrība “Stariņš” aicina 
Krāslavas novada invalīdus 
apmeklēt pasākumu,  rīko-
tu par godu Starptautiska-
jai personu ar invaliditāti 
dienai, un rokdarbu pulciņa 
darbu izstādi 2014. gada 4. 
decembrī, plkst. 15:00, Krā-
slavas Kultūras namā, Rīgas 
ielā 26, Krāslavā.

Cienījamieklienti!
4. decembrī optikā (Brīvības 

ielā 8, Krāslavā, vecās aptie-
kas telpās) ārsts pieņems pa-
cientus, kuri lieto kontaktlēcas. 
Interesentus lūdzam pieteik-
ties pa tālr. 65622034

BEZMAKSASkaulu
blīvumapārbaude

1.decembrī “A aptiekā 23”, 
Rīgas ielā 159, Krāslavā. Mē-
rīšanas laikā jābūt basam pa-
pēdim. Pierakstīšanās pa tālr. 
65681489

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997,29485520,
29996309,26373728,

26393921.
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