
Nu lūk, esam kļuvuši par 
gadu vecāki, gribas cerēt, ka arī 
gudrāki. Jūsu un mūsu “Ezerze-
me” diemžēl daudziem no jums ir 
kļuvusi par nepieejamu greznību, 
tāpēc sakām paldies visiem, kuri 
arī šogad ir ar mums. Dzīve ne-
kļūst vieglāka: lauksaimniecības 
produkcijas iepirkuma  cenas 
kļūst zemākas, mazumtirdzniecī-
bas cenas, ņemot vērā Krāslavas 
algas un Latvijas pensijas, kož kā 
suņi, krīzes un sankciju ēna nes-
teidz pamest Latviju…

Prezidentūra ES, protams, 
ir demokrātisks uzticības žests, 
tikai kā lai neaizmirst par savas 
mazās dzimtenes problēmām. 
Civilizētās valstis turpina cīņu 
par kvalificētu darbaspēku, bet 
mēs ar pārsteidzošu vienaldzī-
bu izgrūžam no valsts latviešus. 
Saskaitiet iedzīvotājus savā 
daudzstāvu mājas kāpņutelpā vai 
ciematā. Kas turpina skumt un 
izdzīvot Latvijā, kura pieņēmusi 
Rietumu vērtības? Politiskās ska-
tuves aktieri, uzskatot sevi par 
eliti, nebeidz skandēt par gaišo 
nākotni. Migrācijā vai nabadzī-
bā? Progress iespējams tikai 
tādā sabiedrībā, kurā apvienojas 
zemāk esošie. Kāpēc augšā eso-

šie turpina spēlēt nacionālistis-
kās spēles? Nacionālisms rodas 
naidā, bet patriotisms - mīlestībā 
pret tuvāko, pret tēva mājām, pret 
dzimto ciematu, pret daudz cietu-
šo Latgali… Uz to nenogurstoši 
mudina arī mūsu avīze. Jādzīvo 
mājās! Tad visas grūtības būs 
pārvaramas. Valstij bez cilvēkiem 
nav nākotnes. Nevis latviešu 
Latvija, bet visu Latvijas iedzī-
votāju sadraudzība! Mēs gribam 
lepoties ar savu dzimteni - stip-
ru, demokrātisku un taisnīgu! Jo 
patriotisma potenciāla atklāšana 
vēl ir priekšā, bet ceļš uz to ir ti-
kai viens - atteikšanās no meliem 
un naida… Ekonomijas rezer-
ves mums vēl nav izsmeltas… 
Pirmkārt, jāsamazina pārmērīgi 
izvērstās birokrātijas apetīte - 
valsts attīstības labā. Maskējot 
iekšējās problēmas, mūsu piere-
dzējušie politiķi apmuļķo tautu, 
pielejot eļļu iekšējo draudu ugu-
nij. Šajā troksnī ir ļoti ērti sastādīt 
budžetu par labu bagātniekiem. 

Pienācis laiks saprast: mūsu 
lielākie ienaidnieki - nepiesātinā-
mā birokrātija, korupcija un ne-
efektīvā ekonomika. Un jau kuro 
reizi valsts pēc vēlēšanām šķīrās 
ar tautu! Sāpīgi pazīstamā šķirša-

nās - latviešu garā! Atkal bagātī-
ba tiek veidota uz citu ciešanām. 
Rodas jautājums - kuru vairāk? 
Atkal esam nonākuši pie tā, ka al-
katība un “zilā” brīvība aizēnoju-
šas dvēseliskumu, pienācis laiks 
celt trauksmi.

Politiķa uzdevums ir slēpt 
patiesību, žurnālista pienākums - 
noskaidrot to. To mēs arī turpinā-
sim darīt! Zvaniet, rakstiet, uzdo-
tiet asus un neērtus jautājumus. 
Mēs dzīvojam pēc Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas laika. Un visi 
gribam vienu - gudru un godīgu 
vadību. Veiksmes stāsts sāksies 
tikai tad, kad mēs sajutīsim viens 
otra draudzīgo plecu. Un pārticī-
bu naudas makos. Mūsu laikos 
viss ir iespējams. Baidieties no 
vienaldzības! 

Jūsu “Ezerzeme”
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Latvijā un pasaulē
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I Jaungada mūzikls - pasaka!

Spraigā darba rosmē pagājuši gadi,
Matos sarma iezagusies jau.

Tomēr šodien netrūkst darba spara,
Laba vārda, smaida draudzīga.

No sirds sveicam skaistajā jubilejā

Stanislavu Leikuču!
Novēlam labu veselību, dzīvesprieku un Dieva svētību!

Kaimiņi

Joprojām kopā!
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Stipra Eiropa ir atslēga Latvijas tālākai izaugsmei

Dziedātājs Lauris Reiniks pirms gadumijas intervē Ministru prezi-
denti Laimdotu Straujumu
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Darbs ar mūžības pieskaņu

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā izdots jauns CD
4.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas un daudz citas no-
derīgas un aktuālas informācijas.

ņēmusi lēmumu par iestā-
šanās sarunu apturēšanu. 
Tomēr Eiropas Savienības 
(ES) Kaimiņattiecību politi-
kas un paplašināšanās sa-
runu komisārs Johanness 
Hāns skaidro, ka tuvākajā 
laikā ES paplašināšanās nav 
gaidāma, tādējādi ir pāragri 
spriest par to, kura būtu nā-
kamā valsts, kas iestāsies 
savienībā.

•	 2015. gadā bruņoto spēku profesionālajā dienestā pieņems 315 
karavīrus. 125 karavīrus uzņems dienestam Sauszemes spēku 
kājnieku brigādē, 40 - Speciālo uzdevumu vienībā, 25 - Štāba 
bataljonā un 10 karavīrus - Jūras spēku flotiles vienībās. Tāpat 
plānots rekrutēt arī piecus instruktorus speciālistus, kā arī 25 ka-
ravīrus speciālistus dienestam specializētajās vienībās. Savukārt 
Nacionālā aizsardzības akadēmija 2015./2016.studiju gadā vai-
rākās studiju programmās uzņems 85 kadetus.

•	 Dažas dienas pēc Lietuvas pievienošanās eirozonai Latvijas 
Televīzija (LTV) eksperimentā salīdzināja cenas veikalos visās 
Baltijas valstu galvaspilsētās. Izrādās - Rīgā iepirkties sanāk ne-
daudz dārgāk nekā Tallinā un Viļņā.

•	 Šogad lielākais piešķirtais bezdarbnieka pabalsts bijis 5872,50 
eiro mēnesī, savukārt ja nepastāvētu izmaksu griesti, tas būtu 11 
253,30 eiro. Tomēr maksimālajā apjomā bezdarbnieka pabalstu 
cilvēks saņem pirmos trīs mēnešus, pēc tam izmaksātā pabalsta 
apjoms tiek samazināts ik pēc trīs mēnešiem. Lielākais piešķir-
tais vecāku pabalsts šogad bijis 5983,52 eiro. Ja nepastāvētu pa-
balsta apmēra ierobežojumi, šis konkrētais cilvēks mēnesī būtu 
varējis saņemt 10 984,53 eiro pabalstu.

•	 Ieviešot Valsts kontroles (VK) ieteikumus ir panākts nozīmīgs fi-
nansiāls efekts – uzņēmums “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) 
savas izmaksas ir samazinājis par 5 miljoniem eiro, kā arī gu-
vis papildu ieņēmumus – aptuveni 350 000 eiro. Tomēr revidenti 
uzskata, ka kapitālsabiedrības izmaksu optimizēšanas iespējas 
nebūt nav izsmeltas, secinājusi VK, pārbaudot, kā ieviesti 2011. 
gadā veiktās revīzijas “Valsts kapitālsabiedrību darbības valsts 
autoceļu ikdienas uzturēšanas jomā likumības un izmaksu efekti-
vitātes izvērtējums” ieteikumi.

•	 IZM Informācijas centrā notika preses konference, kurā IZM 
valsts sekretāre Sanda Liepiņa, Latvijas Informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa, Valsts 
izglītības satura centra vadītāja p.i. Agra Bērziņa un Valmieras 
sākumskolas direktors Artūrs Skrastiņš informēja par pilotpro-
jektu skolām datorikas prasmju pilnveidei. Izglītības un zināt-
nes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru  veido 
jaunu kompetencēs balstītu izglītības standartu, kurā īpaši tiek 
akcentēta datorikas jautājumu apguve. Lai aktualizētu datorikas 
prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, no 2015. gada 1. 
septembra ir paredzēts piedāvāt skolām aprobācijai piecu dato-
rikas apguves mācību programmu pilotprojektu dažādām klašu 
grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni. 

•	 Lietuva kļuva par eirozonas 19. dalībvalsti. Lietuva ir pēdējā no 
Baltijas valstīm, kas ieviesa eiro - Igaunija vienotās valūtas zonai 
pievienojās 2011.gada 1.janvārī, bet Latvija - 2014.gada 1.jan-
vārī.

•	 Vācijas kanclere Angela Merkele ir gatava atļaut Grieķijai izstā-
ties no eirozonas, ja Grieķijā tiks ievēlēta valdība, kas atteiksies 
no valsts pašreizējās taupības politikas, ziņoja nedēļas žurnāls 
“Der Spiegel”, atsaucoties uz Vācijas valdībai tuviem ziņu avo-
tiem.

•	Kopš 2014. gada jūnija ES ir sešas oficiālas kandidātvalstis 
- Albānija, Maķedonija, Melnkalne, Serbija, Turcija un Islan-

de, lai gan tās valdība pie-
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Infografikā atradīsiet salīdzinājumu pa patēriņa 
grupām un apjomiem 2014. gadā pret 2015. pie lē-
tākā iespējamā piedāvājuma un norēķina veida. 

Lūdzam ņemt vērā arī mājsaimniecību elektrī-
bas patēriņa īpatsvaru - kā redzams zemāk pievie-
notajā tabulā, 79% iedzīvotāju patēriņš nepārsniedz 
200 kWh mēnesī. 

Līdz ar to šai iedzīvotāju daļai elektrības cena 
2015. gadā pieaugs tādā apjomā, kā tika progno-
zēts iepriekš - atkarībā no izvēlētā tirgotāja piedā-
vājuma, tas būs no 4,69 eiro (pie patēriņa 100 kWh) 

vai no 5,88 eiro mēnesī (pie patēriņa 200 kWh).

Renāte Meļķe, AS “Sadales tīkls” 
 Komunikācijas direktore 

Atgādinām, ka no š. g. 1. janvāra 
tika atvērts elektroenerģijas tirgus 
mājsaimniecībām un stājās spēkā jau-
nie tirgotāju piedāvājumi. 

Elektroenerģijas tirgus

“Es dzīvoju privātmājā, man ir 
savs konteineris ar 60 litru ietilpī-
bu, bet dažreiz arī es vedu atkritu-
mus uz lielajiem pilsētas konteine-
riem,” savas pārdomas par rakstā 
skarto tēmu izsaka Vladimirs. ”Jo 
man SIA “DOVA” priekšnieks iz-
skaidroja -- ja ir noslēgts līgums 
par atkritumu apsaimniekošanu, 
man ir tiesības savus atkritumus 
izvest uz jebkuru pilsētas kontei-
neru. Dzīvojot privātmājā, man 
nav daudz atkritumu: kompostē-
jamo saturu es kompostēju, koka 
gabalus sadedzinu apkures katlā, 
metālu, kā jau tehnisks cilvēks, 
sakrāju lielākā apjomā un reizi 
divos gados nododu metāla pie-
ņemšanas punktā. Protams, ka es 
nebūšu ienaidnieks savam katlam 
un nekad nededzināšu to, kas tam 
var kaitēt, piemēram, plastikāta 
pudeles vai tamlīdzīgus atkritu-
mus, kurus izmetu savā konteine-
rā. Bet reizēm gadās, ka atkritumu 
pēkšņi ir daudz vairāk, piemēram, 
pavasara vai rudens mēnešos 
mans konteiners ir pārpildīts. Sa-
vukārt ziemā konteineru izlieku iz-
tukšošanai reizi divās nedēļās, jo 
šajā laika posmā nav man daudz 
atkritumu. 

Mani pārsteidz tas snobisms, 
netālredzīga nostāja vai pat muļ-
ķība, kas pausta rakstā. Lūk, sie-
viete atbrauca ar vieglo automašī-

nu, viņas sejā bija nesatricināms 
miers, kad izmeta atkritumus. Ko 
sliktu viņa izdarīja? Kāpēc raksta 
autore ir pret to? Paskatīsimies 
visapkārt – ceļmalas un meži ir 
piesārņoti, tiesa, tagad mazāk, bet 
vienalga ir. Tas, ka SIA “DOVA” 
ļauj izbērt sadzīves atkritumus 
savās tvertnēs, ir ieguvums, nevis 
ļaunums. Kā daži cilvēki nesaprot, 
ka tā pati sieviete varēja izbraukt 
kādu kilometru tālāk aiz pilsētas 
un izmest tos pašus atkritumu 
maisus mežā, grāvī vienalga kur. 
Viņa tā nedarīja, viņa izmanto-
ja pilsētas atkritumu konteineru. 
Es nezinu, ir vai nav viņai līgums 
par atkritumu apsaimniekošanu, 
bet pēc loģikas šādam līgumam 
ir jābūt. Ja ir, tad vispār nav jau-
tājumu, bet, ja tā nav, tas pat nav 
tik svarīgi, cik svarīgs ir fakts, ka 
viņa neizmeta atkritumus grāvī 
vai vēl kur citur, ka viņai rūp tīra 
vide. Tādu rīcību vajag tikai at-
balstīt, proti, ka cilvēki atkritumus 
izmet nevis kur pagadās, bet šim 
mērķim paredzētā konteinerā, no 
kurienes tie nonāks pie atkritumu 
apsaimniekotājiem un varbūt tiks  
arī pārstādāti. Tādas ir manas do-
mas par to atgadījumu.”

Uzklausīja un viedokli 
 pierakstīja Juris ROGA

Autora foto

Rezonanse

Lasītājs pretējās domās…
Pēc raksta “Gudrāka par citiem?..” publikācijas laikraks-
tā “Ezerzeme” (2014. gada 14. novembris, 5.lpp.) redakci-
ju apmeklēja krāslavietis Vladimirs Kairāns, kurš vēlējās 
paust savu viedokli par publikācijā atspoguļoto sadzīves 
atkritumu tēmu. Atgādināšu lasītājiem, ka raksta “Gudrā-
ka par citiem?..” autore izstāstīja atgadījumu, kad viņas 
acu priekšā pie atkritumu konteineriem, kas atrodas starp 
mājām Rīgas ielā 112 un 114, piebrauca automo bilis gaiši 
pelēkā (sudraba) krā sā un dāma, kura bija pie mašīnas stū-
res, izmeta kon teinerā atkritumu maisus, kopā – astoņus.

Helēna ir dzimusi un augusi 
laukos Krāslavas pusē. Ieguva 
pamatskolas izglītību, kādu lai-
ku, pirmos kolhoza gadus, strā-
dāja fermā. Līdzīgi kā mūsdienu 
jaunatnei, arī tā laika jaunajām 
meitenēm un puišiem gribējās no 
laukiem aizmukt. Ja šodien katrs 
var brīvi izvēlēties sev dzīves 
ceļu, tad kolhozu organizēšanas 
laiks bija visriebīgākais, kāds 
vien varēja būt Helēnas dzīvē. 

Helēna: “Tieši smagā darba 
kolhozā dēļ, ko pirmsākumos cil-
vēki darīja burtiski par velti, man 
gribējās ātrāk aizmukt projām uz 
pilsētu. To nebija tik viegli izdarīt, 
kā varbūt šodien šķiet jaunajai 
paaudzei, man nācās ķerties pie 
viltības. Tā bija liela epopeja — lai 
tiktu ārā no kolhoza, es vispirms 
aizbraucu uz Kazahstānu kā se-
zonas strādniece. Mammai vienā 
aploksnē nosūtīju divas vēstules. 

Pirmajā rakstīju, ka gada beigās 
atbraukšu, bet otrajā: “Mamma, es 
palikšu Kazahstānā, izraksti mani 
no kolhoza…” Viņa ar šo otru vēs-
tuli rokās devās pie priekšsēdē-
tāja un, asaras acīs slaucīdama, 
sacīja: “Izraksti meitu no kolhoza, 
viņa vairs neatbrauks...” Pēc tam 
mamma atrakstīja man vēstulē, 
ka esmu izrakstīta un varu droši 
braukt mājās. Tikai ar tādu viltību 
varēju tikt laukā.”

Pamatskolas izglītība Helē-
nai bija, un viņa devās uz Rīgu. 
Tur priekšā jau bija jaunākais 
brālis, kurš pēc dienesta armijā 
iekārtojās galvaspilsētā. Tieši jau-
nākais brālis bija tas, kurš māsai 
jaunībā visas ausis pieskandināja: 
“Ļena, mācies, mācies, dzīvē no-
derēs…”. Bet viņa vienmēr spītīgi 
atcirta: “Pati par sevi dzīvošu!” Šo-
dien atzīst, ja brālis nebūtu iekār-
tojies Rīgā, viņai nepietiktu dros-

mes mainīt dzīvesvietu un diez vai 
arī izdotos iekārtoties labā darbā. 
Viņai ļoti gribējās palikt Rīgā.

“Man grūti izstāstīt, cik ļoti gri-
bējās palikt Rīgā, bet galvaspilsētā 
nebija viegli dabūt darbu — vaja-
dzēja Rīgas pierakstu,” turpina He-
lēna. “Nācās meklēt pilsētās tālāk 
no Rīgas, bet arī tur darbu nebija 
viegli dabūt, jo labprātāk pieņēma 
iebraucējus, krievu tautības ļaudis. 
Man paveicās, ka paziņas mani 
iekārtoja Jelgavas mašīnbūves 
rūpnīcā par “dzelžu grauzēju” jeb 
urbēju. Vēlāk biju elektromotoru 
tinēja. šajā darbā šodien pat ietu 
strādāt. Tajā bija jābūt ļoti uzma-
nīgai, ja vienu vadu no simtiem 
novieto nepareizi, motors jātaisa 
par jaunu. Urbējai šādas atbildības 
nebija — ņem detaļu pēc detaļas 
un urbj caurumus. Urbšanai veltīju 
10 gadus, bet kopējais darba stāžs 
ir 43 gadi, jo dažādā laikā strādāju 
arī citu darbu. Varbūt darbs rūpnī-
cā arī bija vienmuļš, bet patstāvīgs, 
labs un man patika. Manā darba-
vietā bija neliels, bet saliedēts dar-
ba kolektīvs. Visi svētkus svinējām 
kopā, ja kādā reizē nebija savas 

naudiņas, sametāmies kopā. Fak-
tiski tiem laikiem mums bija labas 
algas, ar kolhozu pat salīdzināt 
nevarēja, kur maksāja vien piecas 
kapeikas par darbadienu un 200 
gramu graudu atkritumu. Bet tas 
sākumā, vēlāk arī kolhozā nebija 
slikti, taču mani atpakaļ vairs ne-
kas nevilka. Dievs pasargi! Ja jau 
no laukiem izmuku, tad uz visiem 
laikiem, man šķita!”

Jelgava pēc kara bija izpos-
tīta, Helēna vairākus gadus mita 
kopmītnes istabiņā, atseviš-
ķā miteklī ievācās tikai tad, 
kad jau bija izveidota ģime-
ne un arī tad dzīvoklis tika 
piešķirts ne uzreiz, bet pēc 
laika. Mūža ritumā Helēna 
apglabājusi divus vīrus. Ar 
pirmo iepazinās jaunībā, pie-
dzima meitiņa Silvija, bet pēc 
trīs gadu kopdzīves ar pirmo 
vīru abu dzīves ceļi pašķīrās. 
Silviju audzināja jau kopā ar 
otru vīru, kurš izrādījās īstais 
izredzētais. 

“Mūs iepazīstināja dar-
babiedri, ar otro vīru dzīvo-
jām ļoti saskanīgi,” atceras 

Helēna. “Kad viņš nomira, kolēģi 
un paziņas man sacīja: “Precies 
vēl!” Es atbildēju: “Nē, otra Aļģa, 
pilnā vārdā Algimanas, jo viņš 
bija lietuvietis, man nebūs, bet 
sliktāku man nevajag!” Meita iz-
auga, izveidoja savu ģimeni, no-
pirka dzīvokli Rīgā, dzīvo, strādā 
un audzina divus bērnus, manus 
mazbērnus – puiku un meiteni, 
kuri mācās Rīgas ģimnāzijas vi-
dusskolas klasēs.”

Turpinājums 4.lpp

Metālgrauzēja
Skuku sociālās aprūpes centrs jau astoņus gadus ir Helēnas 
Muižnieces mājas. Viņas dzīvesstāsts ir notikumiem bagāts, 
bet pati dzīve viņu daudz nelutināja un visam bija sava cena.

Mājsaimniecību 
īpatsvars (%)

Elektrības patēriņš 
mēnesī (kWh)

47 līdz 100
32 līdz 200
11 līdz 300
8 no 301 līdz 600
2 virs 600

Satversmes tiesas (ST) lēmums 
lietā par apdrošināšanas atlīdzības 
apmēru par personai nodarītajiem ne-
materiālajiem zaudējumiem liks kāpt 
OCTA cenām, prognozē Latvijas Trans-
portlīdzekļu apdrošināšanas biroja val-
des priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

ST pieņēmusi spriedumu lietā par 
Ministru kabineta noteikumu par per-
sonai nodarītajiem nemateriālajiem 
zaudējumiem, kuri bija spēkā līdz šā 
gada 10. jūlijam, atbilstību Satversmei 
un OCTA likumam. Tiesa secināja, ka 
Ministru kabineta noteikumu normas, 
kurās bija noteikts apdrošināšanas at-
līdzības apmērs un tās aprēķināšanas 
kārtība par personai nodarītajiem ne-

materiālajiem zaudējumiem, neatbilst 
Latvijas Satversmei.

“Šis ST lēmums radīs nopietnas 
papildu izmaksas apdrošināšanas sa-
biedrībām, kā rezultātā ir neizbēgama 
OCTA cenu pieaugums,” uzskata LTAB 
valdes priekšsēdētājs.

2014. gada jūnijā, ņemot vērā 
Eiropas Savienības (ES) Tiesas spriedu-
mus, kas paredz, ka OCTA gadījumos 
nav nosakāms apdrošināšanas atlīdzī-
bas limits, kas ir mazāks kā ES direktī-
vā un OCTA likumā noteiktais kopējais 
apdrošinātāja atbildības limits par ceļu 
satiksmes negadījumos nodarītajiem 
zaudējumiem, valdībā tika pieņemti 
jauni noteikumi. Tie stājās spēkā 11. 

jūlijā un reglamentē apdrošināšanas 
atlīdzības aprēķināšanas kārtību. Jau-
nie noteikumi dod iespējas ceļu satik-
smes negadījumos cietušajai personai 
saņemt būtiski lielākas atlīdzības par 
personai nodarītajiem nemateriāla-
jiem zaudējumiem, vienlaikus vairs 
nenosakot maksimāli pieļaujamo ap-
drošināšanas atlīdzības limitu.

J. Stengrevics atzīmē, ka pieņem-
tais ST lēmums, ja tas tiks attiecināts 
uz pagātnē notikušiem notikumiem, 
radīs ļoti būtiskas papildu izmaksas 
apdrošināšanas sabiedrībām. Līdz ar 
to jārēķinās, ka šīs izmaiņas jau tuvā-
kajā laikā var novest pie strauja OCTA 
polišu cenu kāpuma un ietekmēt katra 
autoīpašnieka izmaksas.

ST lēmums liks kāpt OCTA cenām
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Pirms desmit gadiem ban-
kas raizējās, kā mazināt klientu 
rindas, lai tiem nebūtu filiālēs ilgi 
jāgaida. Mūsdienās situācija ir 
mainījusies. Klientiem svarīgā-
kais ir sev vajadzīgos pakalpo-
jumus saņemt ērti un ātri, un to 
visbiežāk katrs var izdarīt savās 
mājās vai darba vietā, izmantojot 
internetbanku, vai arī dodoties 
pie bankomāta un atstājot nepie-
ciešamību doties uz filiāli vien sa-
režģītāku jautājumu kārtošanai.

SEB bankas dati liecina, ka 
šobrīd 99% norēķinu notiek inter-
netbankā un citos elektroniskajos 
kanālos, tikai 1% norēķinu tiek 
veikti filiālēs. Cilvēku skaits, kas 
šogad ir devušies uz SEB bankas 
filiālēm, salīdzinājumā ar iepriek-
šējo gadu, atkarībā no filiāles, ir 
samazinājies vidēji par 35%-40%. 
Tostarp, Krāslavas filiālē šā gada 
11 mēnešos apkalpoti par 37% 
mazāk klientu, salīdzinājumā ar 
2013. gada 11 mēnešiem. Vien-
laicīgi par 27% pieaudzis Klientu 
centrā saņemto zvanu skaits un 
par 15% pieaudzis elektroniska-
jos kanālos saņemto e-pastu un 
jautājumu skaits.

Līdz ar izmaiņām, SEB ban-
kas filiāle Krāslavā pārtrauks 
darbu ar 6. februāri.

Visi klientu konti un maksā-
jumu kartes turpinās darboties 

tāpat kā līdz šim. Krāslavā arī 
turpmāk klientiem būs pieejami:
•	 bankomāti skaidras naudas 

darījumu veikšanai: tuvākais 
SEB bankas skaidras naudas 
iemaksas/izmaksas banko-
māts atrodas Studentu ielā 
2. Savukārt skaidras naudas 
izmaksu bankomāti atrodami 
Baznīcas ielā 1 un Rīgas ielā 
28 (veikals „Maxima”). Banko-
mātos iespējams veikt ne vien 
skaidras naudas darījumus, bet 
arī aplūkot sava konta atliku-
mu, pārbaudīt pēdējos veiktos 
darījumus un veikt dažādu rēķi-
nu apmaksu;

•	 internetbankas terminālis 
pieejams Studentu ielā 2. Iz-
mantojot internetbanku, klien-
ti var saņemt plašu ikdienas 
pakalpojumu klāstu – veikt 
maksājumus, pārbaudīt to iz-
pildes gaitu, iegūt informāciju 
par saviem darījumiem – kontu 
atlikumu, veiktajiem karšu no-
rēķiniem, depozītiem un kre-
dītiem, līzingu, ieguldījumiem 
un vērtspapīru darījumiem, 
cita starpā pieteikt maksājumu 
kartes aizvietošanu (ja esošā 
karte nozaudēta, nozagta, at-
stāta bankomātā, aizmirsts PIN 
kods) un papildu norēķina kon-
ta atvēršanu.

Ar SEB bankas maksājumu 

kartēm skaidru naudu iespē-
jams izņemt arī ZS „Sapnis” 
veikalos Rīgas ielā 14, Rīgas ielā 
34, Rīgas ielā 36, Rīgas ielā 61, 
Rīgas ielā 114a, Vienības ielā 
56a, Vienības ielā 63, Raiņa ielā 
2, Lielajā ielā 48 un Aronsona ielā 
16a, kā arī veikalā „Agro” Dīķu 
ielā 1, veikalā „Optima D” Tirgus 
ielā 13 un veikalā „Tehnikas pa-
saule” Miesnieku ielā 1.

Atjaunotās maksājumu 
kartes, kurām beidzies derīgu-
ma termiņš, klienti var saņemt 
pa pastu savā pastkastītē (tām 
saglabājas iepriekšējais PIN 
kods). Lai atjaunoto maksājumu 
karti saņemtu savā dzīvesvietā, 
aicinām klientus aktualizēt savu 
kontaktadresi internetbankā vai 
dodoties uz kādu no filiālēm.

Savukārt, ja nepieciešamas 
bankas speciālistu konsultācijas 
klātienē, klientus gaidīsim mūsu 
tuvākajās filiāles – Daugavpilī, 
Ģimnāzijas ielā 12/2 vai Rēzek-
nē, Atbrīvošanas alejā 98.

Savu atbalstu klientiem ir 
gatavi sniegt arī SEB Klientu 
centra speciālisti, atbildot uz jau-
tājumiem, kā arī nodrošinot virk-
ni citu pakalpojumu. Sazinieties 
ar Klientu centru pa tālruni 8777 
(darba dienās no 8:00 līdz 22:00 
un brīvdienās no 9:00 līdz 17:00).

Par izmaiņām SEB bankas pakalpojumu pieejamībā

Tas tik ir gada sākums!

Sals priecē makšķerniekus

Alekseja GONČAROVS foto

2014.gada nogalē noslēgu-
sies biedrības „STARIŅŠ” 
projekta „Sociālo pakalpo-
jumu kvalitātes uzlabošana 
Krāslavas invalīdiem” īste-
nošana. Projekta īstenoša-
na ilga no 2013.gada jūnija, 
tā kopējas izmaksas bija 4 
516,34 EUR (90% finansēja 
Teterevu fonds, 10% Krāsla-
vas novada dome).

Projekta īstenošanas rezul-
tātā biedrība darbojas jaunās 
ar projekta ietvaros iegādātām 
mēbelēm, sadzīves tehniku un 
santehniku labiekārtotās tel-
pās. Projekta īstenošanas laikā 
biedrības „STARIŅŠ” 60 bied-
riem – personām ar invaliditāti 
atbilstoši viņu vēlmēm un inte-
resēm tika nodrošināti kvalitatī-
vi uzlaboti sociālie pakalpojumi 
(humānas palīdzības apģērba 
un pārtikas produktu sniegša-
na, apģērba remonts) un jauni 

sociāli pakalpojumi (veļas maz-
gātavas un dušas pakalpojumi). 
Ērtākos un labvēlīgākos aps-
tākļos tika piedāvātās dažādas 
aktivitātes personu ar invaliditāti 
brīva laika pavadīšanai – rok-
darbu, šūšanas un pērļošanas 
pulciņi, datorapmācības, lat-
viešu valodas, kulinārijas u.c. 
nodarbības, kā arī tika rīkotas 
ekskursijas, Starptautiskai per-
sonu ar invaliditāti dienai veltīts 
pasākums, svētkos biedri tika 
sveikti laikrakstos.  

Pateicoties sasniegtajiem 
projekta rezultātiem un īsteno-
tajām aktivitātēm, kā arī atbal-
stītāju palīdzībai tika radīts sta-
bils pamats biedrības turpmākai 
veiksmīgai attīstībai. 

Biedrība „STARIŅŠ” sirsnī-
gi pateicas visiem, kuri sniedza 
atbalstu projekta īstenošanā, 
Krāslavas novada domei, Bori-
sa un Ināras Teterevu fondam, 
SIA „Rols”, SIA „Varpa”, SIA 
„Nordserviss”, p/a „Labiekārto-
šana K”, Krāslavas kultūras na-
mam, laikrakstam „Ezerzeme”, 
laikrakstam „Krāslavas Vēstis”, 
SIA „Krāslava D”, AS „Krāslavas 
piens”, visiem atbalstītājiem un 
brīvprātīgajiem.

Noslēgusies biedrības 
„STARIŅŠ” projekta īstenošana

125x57

IZSLUDINA KONKURSU   
„Elektropārvades 0,4 kV līniju trašu tīrīšana austrumu reģionā”

 (ID Nr.IPR-26358)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015. gada 20. janvāra plkst.14.00.
Informācija par atklātu konkursu – AS „Sadales tīkls” mājaslapā: 
http://sadalestikls.lv/lat/partneriem/iepirkumu_proceduras.
Nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Zane.Skulte@latvenergo.lv. 
Kontaktpersona – Iepirkumu daļas projektu vadītāja Zane Skulte, 
tālr. 67728254; fakss 67728880, e-pasts: Zane.Skulte@latvenergo.lv

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

Tūlīt nosvinēsim gadu 
miju un Latvija debitēs Eiro-
pas Savienības (ES) Padomes 
prezidentūrā. Kur Jūs sagaidī-
siet šo nozīmīgo datumu?

Svētku laikā būšu kopā ar 
savu lielāko vērtību – bērniem, 
mazbērniem un pārējiem tuvinie-
kiem. Šis ir tas laiks, kad kopīgi 
varam pārdomāt līdzšinējās iz-
vēles un uzstādīt jaunus mērķus. 
Arī atvilkt elpu un uzkrāt spēkus. 

Raugoties plašāk, jaunais 
gads mums Latvijai sāksies ar 
izaicinājumu nākamajā pusgadā 
īstenot veiksmīgu Latvijas prezi-
dentūru ES Padomē. Tā ir liela 
atbildība un es redzu, ka esam 
gatavi vadīt Eiropas lielo skatuvi. 
Vēl būtiskas pārmaiņas norisi-
nāsies pie kaimiņiem lietuvie-
šiem, kuri no nākamā gada pie-
vienosies eirozonai. Latvijai šīs 
pārmaiņas ir milzīgs ieguvums, 
tāpēc gribu apsveikt un iedroši-
nāt Lietuvas tautu par viņu izvēli. 
Ieguvēji būsim visi, jo vienota va-
lūta veicinās visu Baltijas valstu 
ekonomikas izaugsmi.

Jau otrais gads pēc kārtas 
mums iesāksies Eiropas no-
skaņās. Šo gadu sagaidījām ar 
eiro, nākamo ar prezidentūru, 
kas, Jūsuprāt, būtu nākamais 
Latvijas mērķis Eiropā, uz ko 
tiekties?

Mums ir jādomā krietni pla-
šāk un jākoncentrējas uz Latvi-
jas labklājību, vienlaikus veici-
not ticību un piederību Latvijai. 
Mums kā ES dalībvalstij šobrīd 
ir viss, lai varētu uzlabot dzīves 
kvalitāti. Joprojām esam viena 
no ātrāk augošajām ekonomi-
kām Eiropā, mums ir iespēja at-
tīstīt savu tautsaimniecību ar ES 
atbalstu, mums ir patiešām gudri 
un apņēmīgi cilvēki. Iespējams, 
mums biežāk vajadzētu noticēt 
saviem spēkiem, ka esam stip-
ra un varoša nācija.  Un katram 
noticēt saviem spēkiem, jo lielas 
lietas sākas no katra cilvēka ie-
guldījuma. Vienlaikus, nedrīkst 

aizmirst, ka Latvijas izaugsme ir 
tieši saistīta ar notikumiem Eiro-
pā, tāpēc esam izvirzījuši gana 
ambiciozus prezidentūras mēr-
ķus. Spēcīgāka jeb konkurētspē-
jīgāka Eiropa ir atslēga Latvijas 
tālākai izaugsmei, pamats mūsu 
labklājībai un spējai augt gudri. 
Digitālā potenciāla stiprināšana 
jau tagad ir ļāvusi mums radīt 
pasaules klases produktus ar 
pievienoto vērtību, bet mums vēl 
ir kur tiekties. Savukārt Austru-
mu partnerības veicināšana stip-
rinās drošību visā mūsu reģionā, 
kas ietekmēs arī iedzīvotāju no-
skaņojumu.

Jūsuprāt, kas ir galvenie 
Latvijas ieguvumi, pirms vai-
rāk nekā desmit gadiem no-
lemjot pievienoties ES?

Šajā ģeopolitiski saspīlētajā 
situācijā uzsvēršu pašu galveno 
– mēs neesam vieni.  Pirms vai-
rāk nekā desmit gadiem Latvijas 
tauta pieņēma lēmumu iestāties 
Eiropas Savienībā un šodien 
esam ekonomiski spēcīgu val-
stu vidū, darbojamies vienotajā 
tirgū, mūsu bērniem un mazbēr-
niem ir iespējas studēt jebkurā 
no Eiropas augstskolām, savu-
kārt mums pašiem – brīvi ceļot 
un piepildīt savus sapņus. Bū-
tisks atbalsts Latvijas tautsaim-
niecībai ir bijusi iespēja dažādos 
attīstības projektos ieguldīt fi-
nansējumu no ES fondiem, ku-
ros joprojām iemaksājam krietni 
mazāk, nekā saņemam. Jāmin 
atbalsts lauksaimniekiem – bez 
ES subsīdijām valsts atbalsts 
mūsu zemniekiem un lopkopjiem 
būtu desmit reizes mazāks. 

ES savulaik tika izveidota 
ar mērķi nodrošināt ilglaicī-
gu mieru šajā reģionā. Taču 
mūs visus dara nemierīgu 
neprognozējamais Austrumu 
kaimiņš, kurš iebrūk citā val-
stī, ļauj sabrukt savai ekono-
mikai… cik mēs droši varam 
justies Latvijā, Eiropā?

Manas iepriekšējās un arī 

tagadējās valdības prioritāte ir 
bijusi Latvijas drošība – finanšu 
drošība, enerģētiskā drošība, 
sociālā drošība. Un, protams, 
drošība tās primārajā, aizsar-
dzības nozīmē. Galvenais Lat-
vijas drošības garants ir mūsu 
dalība Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijā jeb NATO, tāpēc 
arī vēl šogad valdība lēma pēc 
iespējas ātrāk pildīt saistības 
un aizsardzības budžetam veltīt 
2% no iekšzemes kopprodukta. 
Jāatceras, ka ES nav militāra 
savienība. Bet, ja runājam par 
finansiālo jomu, redzam, ka Lat-
vijas savlaicīgā pievienošanās 
vienotajai valūtai sniedz ekono-
misku stabilitāti valstij, uzņēmē-
jiem, iedzīvotājiem. 

Kas būtu tās lietas, ko 
mums jāpatur prātā, lai mūsu 
pirmais uznāciens uz ES Pa-
domes prezidentūras skatuves 
būtu spožs un pārliecinošs?

Šis ir liels notikums Latvijai. 
Taču jāapzinās, ka prezidentū-
ras statuss nav īpaša balva un 
iemesls svinībām pusgada garu-
mā. Tā ir liela atbildība un spēki 
jāvelta tās realizācijai. Piekrītu, 
ka šos sešus mēnešus Eiropas 
uzmanība būs pievērsta Rīgai, 
kur notiks simtiem dažāda mē-
roga pasākumu. Tāpēc es aicinu 
visus Latvijas iedzīvotājus būt 
viesmīlīgiem un atvērtiem, jo stip-
ras attiecības ir durvis uz drošu 
nākotni. Prezidentūra būs laiks, 
kad daudzi pirmo reizi viesosies 
mūsu valstī un tikai no mums pa-
šiem būs atkarīgs, kādas atmiņas 
un stāstus pēc 
tam par Latviju 
nesīs visa Eiro-
pa. 

Raksts ta-
pis sadarbībā ar 
Valsts kanceleju 
un Latvijas pre-
zidentūras Eiro-
pas Savienības 
Padomē sekre-
tariātu.

Stipra Eiropa ir atslēga Latvijas tālākai izaugsmei
Dziedātājs Lauris Reiniks intervē Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu

Jaunumi un aktualitātes par ES Padomes prezidentūru: 
http://eu2015.lv/lv/,     http://www.draugiem.lv/es2015lv/, 
https://twitter.com/ES2015LV,     https://www.youtube.com/user/EU2015LV



4 2015. gada 6. janvāris

Arī Krāslavas novada centrālā biblio-
tēka Adventa laikā saviem lasītājiem pa-
rāda gada lielāko veikumu - digitālo disku, 
kuru veidojusi novadpētniecības nodaļa. 
Diska prezentācijas pasākumā liels pal-
dies tika sacīts Annai Bartušai un sistēmas 
administratorei Ilonai Cabulei par ieguldīto 
darbu, kas bijis pietiekami apjomīgs un sa-
režģīts. Paldies arī garīgajiem tēviem par 
atbalstu, kuri ir šo materiālu skatījuši, labo-
juši, piedāvājuši savu informāciju, izteikuši 
savus priekšlikumus. Diska prezentāciju 
bagātināja Krāslavas mūzikas skolas mei-
teņu ansamblis “Krāslaviņa”.

Novadpētniecisko darbu „Kristīgo 
konfesiju draudzes Krāslavas un Dagdas 
novados” var saukt par virtuālo ceļvedi pa 
33 kristīgo konfesiju draudzēm Krāslavas 
un Dagdas novados, jo galarezultāts dod 
iespēju virtuāli atvērt 24 katoļu baznīcu, 4 
pareizticīgo dievnamu, 3 vecticībnieku lūg-
šanu namu un 2 luterāņu dievnamu durvis 
un iepazīties ar to garīgo mantojumu.

Disks ir ļoti labi strukturēts, un tajā iz-
veidotas divas lielas sadaļas: “Draudzes 
Dagdas novadā” un “Draudzes Krāslavas 
novadā”. Ir iespēja apskatīt karti, kur at-
zīmēts Krāslavas un Dagdas novada pa-
gastu izkārtojums, jo ne visi zina, ka vēs-
turiski šie pagasti ietilpa bijušajā Krāslavas 
rajonā. Visas draudzes diskā var apskatīt 
pēc konfesijām. Struktūru veido piecas 
nodaļas: 1. draudzes baznīca; 2. altārglez-
nas vai ikonas; 3. draudzes prāvesti, viņu 
dzīvesgājums, kalpošanas vieta konkrētā 

periodā; 4. kapsētas un literatūras avoti; 5. 
fotogalerija. 

Virtuāli apmeklējot katru dievnamu, 
caur izveidoto foto galeriju var gūt vizuālu 
priekšstatu par dievnama interjeru un ārie-
ni. Ir sniegtas ziņas par dievnama kā sa-
krālās celtnes vēsturi - baznīcas celšanas 
gadu, baznīcas cēlājiem. Vai zinājāt, ka 
vecā Bornes baznīca celta 1537. gadā un 
1936. gadā celtni pārvietoja uz Etnogrāfis-
ko brīvdabas muzeju Rīgā, kur tā atrodas 
joprojām? Vietā, kur vairāk nekā pirms 440 
gadiem uzsācies luterāņu draudzes ceļš, 
tika uzstādīts balts krusts. Jaunā Bornes 
baznīca būvēta 1037.-1939. gadā. Bet In-
dricas baznīca ir pati vecāka nepārbūvētā 
baznīca. Savukārt Rudušķi tika uzskatīti 
par vecticībnieku garīgo centru -- ja papēta 

vēsturi sīkāk, tad Rudušķu draudze radās 
gadus 30 pirms Krāslavas vecticībnieku 
draudzes. Diskā ir daudz citas interesan-
tas informācijas, tostarp arī var uzzināt, kā 
veidojās baznīcu nosaukumi, vai arī iemā-
cīties pareizi lietot dažus terminus. Bieži 
vien „baznīca” un „draudze” tiek lietoti kā 
sinonīmi, bet starp tiem ir liela atšķirība. 
Baznīca, dievnams, lūgšanu nams - tā ir 
kristietības sakrālā celtne, kura kalpo par 
kristiešu - draudzes locekļu - pulcēšanās 
vietu. Savukārt draudze ir cilvēku kopiena, 
kuri nāk uz noteiktu dievnamu un piedalās 
draudzes dzīvē.

Diska veidotāji lūdz paveikto nevēr-
tēt bargi, ja atklāsies nepilnības. Diemžēl 
pagātne nepiedod cilvēkam viņa aizmār-
šību sīki piefiksēt notiekošo kā vēstījumu 
nākamajām paaudzēm. Paiet laiks un kād-
reiz notikušo vairs nav iespējams precīzi 
rekonstruēt. Diska veidotāji saskārās ar 

to, ka nereti vairs 
nav kam pajautāt 
par to vai citu no-
tikumu, noskaidrot 
faktu atbilstību.

“Esam radīju-
šas daudzus dis-
kus, bet šis tapa 
ļoti, ļoti grūti. Kad 
jau šķita, ka viss 
kārtībā, atkal bija 
jālabo un jālabo. 
Ja pēc izlasītā 
darba atzīsiet, ka 
ir radusies vēlme 
tuvākajā laikā do-
ties iepazīt kādu 
kaimiņu draudzē 
esošo dievnamu 
klātienē, tas nozī-

mēs, ka ieguldītais darbs nav bijis veltīgs. 
Bet vienmēr atcerēsimies, ka dievnamā 
gaisma ir no sveces, bet dvēselē - no lūg-
šanas,” sacīja Anna Bartuša prezentācijas 
nobeigumā, kā arī vēlreiz pateicās visu 
konfesiju draudžu prāvestiem, mācītājiem, 
draudžu garīgajiem vadītājiem par izrādīto 
pretimnākšanu diska satura labojumos un 
papildināšanā.

Bibliotēkas direktore Valentīna Magi-
das: “Tas bija titānisks darbs. Valstī mate-
riālu digitalizācijas ziņā esam pašā priekš-
galā, lai arī neesam no pirmajiem, kuri šo 
darbu sāka, bet esam vieni no tiem, kuri 
visvairāk izdevuši šādus diskus. Šis ir de-
vītais disks, ko esam veidojuši un tie ir par 
loti dažādām tēmām. Kad šī gada februāri 
es Kultūras ministrijā par šo jautājumu ru-
nāju, man tika uzdots jautājums, ko šoreiz 
veidosim? Atbildēju, ka veidosim disku par 
visām konfesijām. Vēl neredzot šo darbu, 
ministrijā mūs sāka slavēt jau par pašu ie-
ceri kā tādu. Te ir informācija par visu, tā 
vairs nav jāmeklē dažādos materiālos, in-
terneta resursos, kur grūti atsijāt precīzas 
ziņas no sēnalām. Šajā diskā ir viss pats 
aktuālākais uz šo brīdi.”

Pasākumā piedalījās pareizticīgo 
draudzes tēvs Rostislavs: “Man draudzē 
rit ceturtais gads, es šeit jau jūtos kā dzim-

tajās mājas. Ir pienācis brīdis rakstīt pētī-
jumu par draudzes dzīvi, un šī informācija 
būs ļoti nepieciešama. Ja kāds savulaik 
nebūtu vācis šādu informāciju, mēs ne-
zinātu, kas bija pirms mums. Dod Dievs, 
lai mēs savu darbu spētu saglabāt, nodot 
bērniem un mazbērniem, lai arī viņi zinātu, 
cik tas ir svarīgi saglabāt liecības vēstu-
rei!”

Klātesošos uzrunāja Krāslavas Kato-
ļu draudzes vikārs Radions Doļa: “Katra 
dzīvē ir vērtība zināt to, kur ir tie punkti, kur 
ir tās īpašas Dieva svētības vietas mūsu 
novadā, apkaimē. Liela pateicība par šo 
darbu Annai un Ilonai!”

Krāslavas novada domes deputāts 
Ēriks Zaikovskis: “Liels paldies par šo lielo 
darbu bibliotekārēm un visiem citiem, kuri 
piedalījās diska veidošanā.”

Juris ROGA, autora foto

Turpinājums. Sākums 2.lpp
Jau pensijas gados viņa no Jelgavas 

pārcēlās pie meitas uz Rīgu. Helēnas bijusī 
darbavieta – Jelgavas mašīnbūves rūpnī-
ca — vairs nepastāv. Kā pensionāre pati 
izsakās — izjuka gabalu gabaliem, kad to 
privatizēja, bet kārtīgs saimnieka neatra-
dās. Viņai paveicās iziet pensijā pirms šiem 
notikumiem. Laikam ritot, Helēna tomēr 
atgriezās dzimtajā pusē un iekārtojās Sku-
ku sociālās aprūpes centrā. Ar pansionātā 
valdošajiem sadzīves apstākļiem viņa ir 
apmierināta, arī uzmanības trūkumu neizjūt 
un veselība ir ciešama, tikai brīžiem māc 
pesimistiskas domas.

“Teikšu atklāti – esmu piekususi dzī-
vot!” Helēna burtiski šokē. “Abi mani vecāki 
jau ir viņā saulē. Kara gadi nevienam neko 
labu neatnesa, karā es zaudēju 7 gadus 
vecāko brāli. Jaunākais brālis bija 5 gadus 
vecāks, viņš arī ir miris. Pēckara gadi bija 
lielas nabadzības gadi. Līdz ar to varat iz-
tēloties, kāda mums bija bērnība! Par kaut 
kādām Ziemassvētku vai Jaunā gada dāva-
nām pat sapņot neuzdrīkstējāmies! Šodien 
man lielāko prieku sagādā grāmatu lasīša-
na, ļoti mīlu lasīt gan latviski, gan krievis-
ki. Atceros, ka, pamatskolu pabeidzot, pat 
krievu burtus nezināju! Cik darbā iemācī-
jos, tik tās valodas zināšanu arī bija. Adīt 
vai tamborēt kaut ko sev vēl varu, bet ne 
vairāk. Tas ir smags darbs, pleci un pirksti 
ļoti gurst. Kopumā esmu ļoti apmierināta ar 
to, kā man izdevās savu dzīvi nodzīvot, bet 
otrreiz gan to negribētu dzīvot.”

Juris ROGA
Autora fotoreprodukcijas

Helēnas mazbērni Evita un Ervīns

Metālgrauzēja

Darbs ar mūžības pieskaņu
Katram no mums laika izteiksme ir subjektīva. Vienam šķiet, ka tas velkas 
kā gliemezis, citam skrien vēja spārniem, taču neatkarīgi no tā mums nā-
kas konstatēt faktu, ka gads ir galā. Gada beigās atskatāmies atpakaļ un 
novērtējam paveikto. 

Jau trešo gadu pēc kārtas PII ”Pienenī-
te” mazie bērni svētku priekšvakarā pulcējās 
pie izrotātiem logiem un gaidīja brīnumu.

Tālumā parādījās zirgu pajūgs ar meža 
rūķiem, kuri bērniem jau kļuvuši par labiem 
draugiem. Kā jau katru gadu, viņi atveda un 
uzcēla piparkūku mājiņu, izrotāja eglīti un ie-
priecināja visus ar savām dejām un rotaļām.

Kopā ar laternām, ko bija sarūpējuši 
rūķi, aizlidoja bērnu vēlmes Salatētim.

Vēl viens pārsteigums gaidīja bērnus 
– vizināšanās ar zirgiem, kas izvērtās par 
īstiem svētkiem.

No rīta katra grupa piparkūku mājiņā 
atrada dāvanas, kuras naktī, garām ejot, bija 
nolicis Salavecis.

Pārsteigums izdevās, par ko liels pal-
dies Zirgu sētai „Klajumi” un visiem, kas pie-
dalījās šī pasākuma organizēšanā.

PII”Pienenīte” administrācija
Arta Batarāga foto

Brīnumi turpinās...
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Pagānisma laiki jau sen no-
grimuši dziļā pagātnē. Taču Jāņu 
dienas svinēšanas tradīcijas Lat-
vijā liecina par ko citu. Šo svēt-
ku paražas saglabājušās vēl no 
Saules pielūdzēju laikiem. Tieši 
mūsu valstī šo dienu atzīmē ar 
īpašu vērienu un ar lielu jautrību. 
Kādreiz šādi svētki kalendārā bija 
vismaz astoņi. No daudziem pali-

kuši tikai nosaukumi. Bet Islandē 
līdz šim laikam saglabājās tradī-
cija atzīmēt Jola dienu - ziemas 
vidus svētkus. Kristus Piedzimša-
nas svētku tradīcijas pilnībā nav 
nomainījušas Jola dienas svinē-
šanas paražas...

Jola svētki ir saistīti ar vis-
garākajām ziemas naktīm. Šajā 
laikā senie ģermāņi gaidīja svē-
tā ozola atdzimšanu, jo tas at-
modināja dzīvi sēklās un svinēja 
uzvaru pār tumsu. Svētki tiek 
atzīmēti 12 dienas. Un 6. janvārī 
ir svinību noslēgums. Šajā dienā 
troļļi priecājās kopā ar cilvēkiem. 
Troļļi - tas ir kaut starp rūķiem, 
burvjiem un briesmoņiem no pa-
sakām. Islandieši lepojas ar to, 
ka viņiem ir nevis viens Salave-
cis vai Santa Klauss, bet veseli 
12! Viņus dēvē par Jola puišiem. 
Uzvedas viņi kā īsti huligāni. Kat-
ram ir savs īpašais raksturs un 
ikvienam - savas blēņas. Stek-
jastauram patīk izdzert visu aitu 
pienu, bet Giljagauram – govs 
pienu, sīkulis Stufurs parasti ap-
laiza visas pannas, kas ir mājās, 
jo vēlas pamieloties ar piedegušo 
ēdienu gabaliņiem, turpretī Bve-
rusleikirs aplaiza visas karotes, 
tāpēc speciāli viņam atstāj da-
žas karotes, kurās ir salda putra. 
Pottasleikirs dievina cirst durvis, 
taču, kad saimniece iziet ārā, 
lai paskatītos, kurš taisa blēņas, 
šis Jola puisis ielavās virtuvē un 
apēd visu, kas palicis katlā, At-
skasleikirs zog ēdienu no mājas 
dzīvniekiem, jo viņam ļoti patīk 
aplaizīt netīrus šķīvjus un bļodas, 
Hurpaskellirs cilvēku mājās neko 
neēd, viņam patīk kādu nobie-
dēt, tāpēc viņš skaļi cērt durvis, 
Skirgamurs ir spējīgs izdzert visu 
skiru (skābpiena dzēriens, kas ir 
līdzīgs jogurtam), Bjugnakrajekirs 
mielojas ar desām, kas atrodas 
bēniņos vai pagrabā, Gļuggaga-
jegirs nekaunīgi ieskatās logos, 
īpaši tad, ja istabā pārģērbjas 
jaunava, Gattabefuram ļoti garšo 
maize un pīrāgi, tāpēc viņš ir ga-
tavs uz visu, lai izzagtu to visu no 
mājām, Ketkrekuram garšo gaļa, 
turklāt visdažādākajos veidos (no 
svaigas līdz vārītai vai žāvētai), 
tāpēc saimniecēm ir īpaši jāsargā 
visi gaļas krājumi, Kertasnikiram 
– pēdējam no šīs kompānijas – 
patīk nopūst sveces un uguni 

pavardā, tāpēc pie pirmās izdevī-
bas viņš uztaisa mājās caurvēju. 
Tāda, lūk, draiskulīgo troļļu gru-
pa. Taisnības labad gan jāsaka, 
ka šis huligāniskais grupējums 
ne tikai apzog un biedē. Paklau-
sīgiem bērniem Jola puiši tupelēs 
atstāj saldumus, bet nepaklau-
sīgie var atrast savos apavos 
kartupeļus. Ja bērns ir tik slikts, 
ka saņem kartupeli no visiem 12 
Jola puišiem, tad ļaunā trolliene 
Grilla - Jola puišu mamma - ieliks 
viņus savā maisā un aiznesīs uz 
savām mājām, lai pagatavotu no 
nabaga palaidņiem svētku vaka-
riņas. Lūk, tāda baisa ģimenīte...

Pieaugušie arī saņem dāva-
nas, īpaši tie, kuri visu gadu čakli 
strādāja. Jola runcis šajās dienās 
atnes tādiem strādīgiem islan-
diešiem dažādus vilnas izstrā-
dājumus (vispopulārākā dāvana 
šajos svētkos). Bet ar sliņķiem 
Jola mājdzīvnieks uzvedas citā-
di - aiznes viņus uz kalniem, kur 
aprij bez jebkāda žēluma...

Galvenā tradīcija šajās svēt-
ku dienās ir Jola koka sadedzi-
nāšana, visbiežāk tas ir osis. Šim 
baļķim ir jābūt milzīgam, jo kokam 
jādeg veselas 12 dienas. Uguns-
kuri Jola dienā deg pa visu Islan-
di. Cilvēki iet ciemos, dāvina dā-
vanas. Pēdējā Jola svētku dienā 
pa mājām staigā bērni, viņi dzied 
senas dziesmas un dāvina saldu-
mus, ābolus, kanēļa kociņus un 
miltus (nevis prašņā tos citiem, kā 
tas notiek Helovīna vakarā). 

Mājas šajās dienās rotā ar 
egļu, efeju, priežu, ozola zariem. 
Svētku galdam paredzēts bagā-
tīgs cienasts, jebkurš viesis ša-
jās dienās ir Saules dieva sūtnis, 
kuru nepieciešams garšīgi paba-
rot, uzcienāt ar eilu un sidru un jā-
cenšas pierunāt, lai pārnakšņotu, 
šajā gadījumā ģimeni noteikti gai-
da laime un panākumi nākamajā 
gadā!

Svētku galdā obligāti jābūt 
šķiņķim. Pie šī ēdiena jāiedomā-
jas vēlēšanās, un tiek uzskatīts, 
ka šajā gadījumā to obligāti sa-
dzirdēs dievi. 

Vēl pirms tūkstoš gadiem 
šos svētkus svinēja praktiski visā 
Eiropā, bet mūsdienās Jola svēt-
ku tradīcijas saglabājušās tikai 
Islandē. Tiek uzskatīts, ka tie ir 
ģimenes svētki, tāpēc šajās die-
nās pat televīzija pārstāj translā-
cijas no pulksten 17 līdz 22, lai 
netraucētu ģimenes idilli un šajās 
aukstajās un tumšajās dienās 
nenovērstu cilvēku uzmanību no 
optimistiskiem sapņiem par gai-
dāmo vasaru.

Interesanti, ka, piemēram, 
Salavecis somu valodā ir Jolu-
pukki, kas tiešā tulkojumā nozī-
mē „Jola āzis vai Ziemassvētku 
āzis”, tas ir nosaukts par godu 
vienam no troļļiem, kas svētku 
dienās atnes bērniem saldumus.

Tradīcija pārģērbties par āzi 
piemīt arī latviešiem. Mums vi-
siem ir vienādas saknes...

Andrejs JAKUBOVSKIS

6. janvārī Ir iemesls!
Atkal laika ritumā aizskrējis 

viens gads. Tas ir laiks, kad pēc 
nerimstošās ikdienas steigas un 
padarītajiem darbiem gribas maz-
liet apstāties un paskatīties, kā 
klājies, kas sasniegts, lai pēc tam 
atkal ar jauniem spēkiem turpinātu 
iesākto.

  Darbs nebojā darītāju, bet 
audzina, māca un bagātina! Pēc 
labi padarīta darba, cilvēka dvē-
sele dzied un sirdsapziņa jūtas kā 
septītajās debesīs. Tā droši var 
teikt par paveikto. Biedrība „AT-
TĪSTĪBAI” caur savām aktivitātēm 
stiprināja pilsonisko sabiedrību 
Izvaltas pagastā un Krāslavas no-
vadā kopumā. Visu gada aktivitāšu 
mērķis, sniegt iespējas vietējās sa-
biedrības pārstāvjiem attīstīt sevi, 
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, radīt 
kopējo sabiedrisko labumu un jus-
ties kā pilnvērtīgam un vienlīdzī-
gam sabiedrības loceklim stiprā un 
uz nākotni orientētā kopienā. 

Projekta „AUDZ un DARI 
lielākas lietas” ietvaros:

- Organizēta apmācība pil-
soniskajā līdzdalībā (apmācīti 26 
dalībnieki, t.sk. 5 biedri). Šis semi-
nāru cikls bija viens no visapmek-
lētākajiem. Semināru ciklu vadīja 
pieredzes bagāta lektore Ausma 
Pastore. Dalībnieki uzzināja par pil-
soniskās līdzdalības formām, iedzī-
votāju foruma organizēšanu, NVO 
stratēģiju un darba organizēšanu.  
Darbojoties grupās, tika izstrādātas 
mazo projektu idejas, kuras ir ak-
tuālas mūsdienu sabiedrībai un ie-
spējams kāda no tām tika realizēta 
Krāslavas novada konkursā „Iedzī-
votāji veido savu vidi”. 

- Organizēta apmācība juri-
diskajos jautājumos (apmācīti 13 
dalībnieki, t.sk. 3 biedri) un apmā-
cība grāmatvedības jautājumos (15 
dalībnieki, t.sk. 3 biedri). Apmācī-
bas dalībniekus virzīja vēlme piln-
veidoties, gūt jaunas zināšanas un 
prasmes, sekot līdzi laikmetam un 
galvenais iegūto, izmantot praktis-
kajā darbībā. Te jāpateicas zinoša-
jiem lektoriem Inesei Trūlei un Vitai 
Blažēvičai, kuras spēja savas zinā-
šanas nodot interesentiem, kā arī 
sniedza individuālās konsultācijas.

- Izstrādāts Informatīvs doku-
ments par iedzīvotāju dzīves kva-
litāti Izvaltas pagastā. Iespiestie 
dokumenti ir pieejami 3 novada 
bibliotēkās (Izvaltā, Kombuļos, 
Krāslavā), pašvaldībā un biedrī-
bā “ATTĪSTĪBAI”. Aptaujā savu 
attieksmi, redzējumu pauda 1/3 
daļa pagasta iedzīvotāju, iesaisto-
ties visām iedzīvotāju sociālajām 
grupām. Dokuments ir aptverošs 
pētījums, ar pamatotu  aprakstu 
par notiekošo pagastā un sevis (kā 
kopienas daļas) pašvērtējumu. 

- Biedrības darbības ilgt-
spējas nodrošināšanai īstenoti 4 
projektu pieteikumi.  Projektus fi-
nansēja Krāslavas novada dome, 
Izvaltas pagasta pārvalde, Sorosa  
Fonds-Latvija. 

Projekts „Netradicionālās 
sporta spēles „Kopā jautrāk!” 
Lai visi ikdienā būtu možā un labā 
noskaņojumā, svarīga nozīme ir 
veselīgam dzīvesveidam, fiziskām 
aktivitātēm un pozitīvām emoci-
jām. Sporta spēlēs „Kopā jautrāk!” 
tika  ievērots galvenais princips – 
atrakciju un spēļu pieejamība ik-
vienam. Sporta svētku gaitā notika 
rīta vingrošana, solījuma došana, 
dziedāšana un protams daudz-
veidīgās, neparastās sportiskās 
aktivitātes - kā makšķerēšana, 
šķēršļu labirints, dvieļu volejbols, 
briļļu futbols, krokets, boulings, slē-
pošana, avīžbols, virves vilkšana. 
Adrenalīna ķērājiem tika piedāvāta 
šļūkšana pa plēvi. Pacilāts gara-
stāvoklis, smaids dalībnieku sejās, 
pateicības vārdi, tas ir vērtējums 

par paveikto.
Projekts „Kopā ar un par 

bērniem”. Tā mērķis - paaudžu 
sadarbība, līdzdalība vides labie-
kārtošanā, darba tikuma kopšana. 
Notika projekta uzsākšanas semi-
nārs (67 dalībnieki) un aktivitātes 
„Mācos un daru pats” talka Iz-
valtas baznīcas dārzā (17 skolēni 
5.-7.klase, aktivitātes līdere Valen-
tīna Panfilo). 

Pienāk brīdis, kad  katrs no 
mums aizdomājas, kas es esmu? 
Kādas ir manas radu saknes? 
Šādu jauku iespēju sniedza semi-
nārs “’Saknis” (30 dalībnieki). Pa-
gastā vieni no populārākā uzvārda 
nesējiem ir Leikumi. Ar lielu intere-
si klātesošie iepazinās ar īpašiem 
cilvēkiem uzvārdā Leikumi, Ser-
geju un Stefanu, kuru pašreizējā 
dzīvesvieta ir Pēterburga/Krievija 
un Getingene/Vācija. Pētot savas 
dzimtas vēsturi viņi ir nonākuši līdz 
tam (sev nezinot), ka šeit Izvaltā/
Krāslavas novadā ir viņu senču 
saknes. Tika sniegta informācija 
par dzimtas vēstures pētīšanu un 
ciltskoku veidošanu, izmantojot 
jaunākās informācijas tehnoloģi-
jas. Lielu atbalstu sniedza novad-
niece Lidija Leikuma.

  Izvalta ir patīkama vieta ne 
tikai savējiem, kaimiņiem, bet arī 
ārzemniekiem. Šoreiz tas bija 
franču mākslinieks Rémi Bou-
deperche, kurš projekta ietvaros 
“Eiropa ar riteni”, saviem spēkiem 
apceļoja 26 Eiropas valstis, rīko-
ja mākslas darbnīcas bērniem, 
jauniešiem. Pateicoties biedrības 
“ATTĪSTĪBAI” projektam „Kopā ar 
un par bērniem”, arī Izvaltas jau-
nā paaudze varēja piedalīties ak-
tivitatē „Ielu māksla”, papildināt 
savas komunikācijas prasmes an-
gļu valodā un parādīt savu māks-
liniecisko radošumu. Burtiski pāris 
dienu laikā notika autobusa pie-
turas pārvērtības ciemata centrā. 
Tā piesaista ikkatra garāmgājēja, 
garāmbraucēja uzmanību ar savu 
košumu, savdabīgo dizainu.  

Projekts „Soli tālāk-2”  ietvē-
ra sevī trīs aktivitātes:

1. Zemledus makšķerēša-
nas sacensības „Izvalta 2014”. 
Sacensību mērķis - popularizēt 
makšķerēšanu kā dabai un videi 
draudzīgu sportiska rakstura va-
ļasprieku, veicināt Izvaltas, Krā-
slavas novada un ciemiņu mak-
šķernieku savstarpējo saskarsmi 
un vienotību. Noskaidrot mak-
šķernieku individuālo meistarību 
un spēcīgākos individuālos zem-
ledus makšķerniekus sacensību 
dalībnieku vidū. Zemledus mak-
šķerēšanas sacensībās piedalījās 
24 makšķernieki. Sacensības ilga 
4 stundas. Kopā tika nozvejots 
gandrīz 4 kg liels loms. Azartiskie 
makšķernieki bija gan Izvaltas pa-
gasta, gan Daugavpils, gan Rīgas 
iedzīvotāji. Svaigs gaiss, patīkama 
sabiedrība, rosinošas sarunas un, 
protams, balvas, kas ik gadu pulcē 
makšķerniekus kopā.

2. Pludmales volejbola sa-
censības „Izvalta 2014”. Plud-
males volejbola sacensību mērķis 
bija veicināt volejbola attīstību un 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu 

iedzīvotāju vidū. Sacensībām pie-
teicās 6 komandas, 24 dalībnieki. 
Trīs komandas no Izvaltas, viena 
no Daugavpils un divas no Rīgas. 
Komandas sastāvu veidoja 4 cilvē-
ki (2 meitenes un 2 puiši).  Spēles 
tika tiesātas pēc klasiskā volejbola 
noteikumiem. Laika apstākļi mūs lu-
tināja. Karsti gāja gan spēles lauku-
mā, gan atbalstītāju vidū. Lai būtu 
iespējams organizēt pasākumu, va-
sarā pirms pasākuma notika talka. 
Lai sacensības notiktu, daudz tika 
paveikts ar brīvprātīgā darba veicē-
ju un ziedotāju atbalstu.

3. Nodarbības „Nūjošana” 
un „Āķošana”. Dažādo aktivitāšu 
izmēģināšana, atšķirīgās intereses 
padara tikšanās reizes daudzvei-
dīgākas, ļauj sevi pilnveidot un ie-
mācīties ko jaunu. Nūjošanas no-
darbības popularizēja nūjošanas 
aktivitāti fiziskās un garīgās veselī-
bas saglabāšanai un uzlabošanai. 

Āķošanas nodarbībās apgūti 
āķošanas pamati, un dalībnieces 
čakli veido savus darbus gan no-
darbībās, gan mājās. Diedziņš pie 
diedziņa, vienmērīgas pirkstu kus-
tības darbojoties ar “āķīti” un ‘’še-
devrs” gatavs. Gandarījums par 
padarīto, prieks tuvāko acīs. Ko 
vairāk vēl var vēlēties?

* Projekts „Izvaltas kapu 
vārtu atjaunošana”. Projekta īs-
tenošanas rezultātā Izvaltas kapos 
tika veikta kapu teritorijas objektu 
atjaunošana, uzkopšana, padarot 
tos estētiskākus, drošākus  pa-
gasta iedzīvotājiem un katram 
apmeklētājam. Darbus sekmēja 
veiksmīga sadarbība starp Izvaltas 
pagasta pārvaldi, biedrību “ATTĪS-
TĪBAI” un brīvprātīgā darba veicē-
jiem. 

* Mazie projekti īstenoti!  Un  
ir labi, ka ir kāds, kas no rīta jūtas 
kā cilvēks, kurš grib iet darīt labu 
un palīdzēt kādam  justies labi, un 
kuram pašam par to liels prieks! 
Tuvojoties, Ziemsvētku brīnumam, 
bērniem tika organizētas radošās 
darbnīcas “Rūķu namiņā.” Darba 
pilnas rokas, jo viss bija jāpaspēj: 
Adventes kalendāra, rotājumu, 
apsveikumu izgatavošana un pi-
parkūku cepšana. Kopā ar maza-
jiem rūķiem līdzdarbojās zinoši, 
pieredzes bagāti brīvprātīgā darba 
veicēji Lielie Rūķi.

“Dzirdēt mīļus vārdus un 
saņemt labus darbus ir laime. 
Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt 
labus vārdus un darīt labus dar-
bus” Rainis.

Biedrības “ATTĪSTĪBAI” en-
tuziasti cenšas, veidot šo pasauli 
krāsaināku, dzīvotspējīgāku. Pal-
dies visiem biedrības biedriem, brī-
vā darba darītājiem, pieaicinātiem 
lektoriem, kuri deva savu artavu 
šo krāsaino sapņu realizēšanā. Lai 
lielos darbus paveiktu, neiztikt bez 
tuvākajiem atbalstītājiem: Krāsla-
vas novada dome, Izvaltas pagas-
ta pārvalde, Izvaltas pamatskolas 
kolektīvs. Tās ir organizācijas un 
tie ir cilvēki, kuri dod zaļo gaismu 
lauku teritoriju un sabiedrisko ko-
pienu pastāvēšanai.

Lai gaišas domas, spožas 
atziņas un gaidīti panākumi pie-
pilda Jauno 2015. gadu!

Biedrības „ATTĪSTĪBAI” darbi-
nieki

Programmu finansē Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu ins-
truments un   Latvijas valsts.  Pro-
jektu finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija.  Par 
informācijas saturu atbild biedrī-
ba „ATTĪSTĪBAI”.

Atskats uz paveikto ... Darbs dara darītāju!

Kriminālinformācija
Laika periodā no 19.12.2014 līdz 30.12.2014. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 92 notikumi. Būtiskākie:
•	 19.decembrī dienas laikā Krāslavā, Vienības ielā 28 no dzīvokļa pa-

zuda datora monitors un juvelierizstrādājumi. Tika uzsākts krimināl-
process, notiek izmeklēšana.

•	 21.decembrī tika saņemts iesniegums par to, ka no jaunbūves Eze-
ra ielā, Krāslavā pazuda elektroinstrumenti. Notiek kriminālmeklēša-
nas pasākumi vērsti uz nozieguma atklāšanu.

•	 21.decembrī no agra rīta dzīvoklim Raiņa ielā, Krāslavā tika izsisti 
loga stikli. Vainīgā persona tika noskaidrota “uz karstām pēdām”.

•	 Naktī uz 27. decembri Krāslavas pagasta Ezerkalnā nenoskaidrotas 
personas, uzlaužot uzkarināmo atslēgu no saimniecības ēkas noza-
ga benzīnu kannās.

Jola svētki Islandē
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 

9.35, 16.10 Patvērums 
mīlestībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
12.55 Auniņa Timija laiks

13.20 Zili brīnumi! 
14.10 1000 jūdzes Kambodžā
17.10, 0.25 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.05 Latvijas prezidentūras 
ES atklāšanas koncerts

22.50 Momentuzņēmums
23.20 Tilts 
1.10 Cilvēks uz Marsa
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai 
11.30 Sastrēgumstunda

12.35 Ielas garumā
13.05 Latvija var!
13.20 Vides fakti
13.50 LTV - 60
15.45, 1.30 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Sniega bizness
21.00 Sapnis par pili
22.00 Norvēģijas dabā
23.00 Kā darbojas Visums

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums 
mīlestībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-
Shop 
10.50 Saldie 80 - tie
12.50 Jakari 
13.20 Kas te? Es te!
14.05 1000 jūdzes Kambo-
džā
17.00, 23.15 Sapnis par pili
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
0.15 Mf. Sapņu ceļojums
2.00 Valdība 
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris
10.30, 19.30 Šefpavārs līdz-

ņemšanai
11.30 1:1
12.20 Province
12.50, 23.10 Citādi latviskais 
13.20 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
18.35 Punkti virs i
20.30 Kā darbojas Visums
21.20 Lielais pārgājiens
22.10 Melu laboratorija
23.40 Dinozauru planēta
0.40 Pēdējais liecinieks
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 12.10 Karamba!
6.25, 2.40 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.50 Galileo 
9.30, 14.20 Televeikala 
skatlogs
9.45 Mf. Lielās cerības
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas
14.35, 0.00 Diagnoze – 
vācēji
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 1.10 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Šerloks Holms
23.05 Čikāga liesmās
4.40 Bernards
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.55 Smurfi

7.20, 13.50 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.45, 14.15 Madagaskaras 
pingvīni 
8.10, 2.00 Tētuka meitiņas 
9.10, 1.10 Neiespējamā 
misija
10.05 Skaistule un bries-
monis 
11.00 Ekstrasensu cīņas 
11.55 Ūsainā aukle 
13.30 Auniņa Šona piedzī-
vojumi 
14.45 Aģents Dadlijs
15.10, 0.45 Simpsoni 
15.35 Atriebība 
16.30, 20.20 Virtuve
17.00, 2.30 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.10 Ēnu spēles
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.50 Ievas pārvērtības
21.40 Reiz sensenos laikos 
22.40 Mf. Slidenais ceļš
5.00 CSI Ņujorka 
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 2.10 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensu 
cīņas 
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Amazonietes
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.40, 19.55 Interni
18.50, 0.40 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Mf. Tētis sprukās 
22.50 Mf. Pakalniem ir acis

TV5
7.00, 13.10 Paralēlā pasaule
7.55, 14.10 Nevar būt!
8.50, 12.55 Top-shop
9.05 Dežūreņģelis
10.00, 17.05 Lavrovas 
metode
11.00 Mf. Es zinu, kā kļūt 
laimīgam
12.25, 22.25, 1.25 Kriminal+
15.10 Sasisto lukturu ielas
18.05 Ģimenes drāmas
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Mf. Nāc paskaties uz 
mani
1.50 Mūzika

PBK
6.05, 7.00, 8.05, 9.00, 11.00, 
17.00 Ziņas
6.15 Kamēr visi mājās
7.05 Multfilmas
7.30 Kulinārijas raidījums
8.20, 9.25 Viena vecpuiša 
septiņas sievas
10.50 Šurum burum
11.30 Kulinārijas raidījums
12.00 Uzmini melodiju
12.45 Bētleme. Kristus 
pilsēta
13.50, 17.20 Sirdī eņģelis
17.55 Roza Hutro. Ziemas-
svēkti 2015
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.00 Sieviete nelaimē
22.50 Anglija kopumā un pa 
daļām
23.50 Mf. Zaķis bez ausīm
1.30, 5.40 Euronews

2.00 Mf. Meitene ar ģitāru
3.45 Mākslas filma
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 12.55 Izmeklētāji
6.35 Vovočka
7.00, 14.00 Belka un Strelka
7.15 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas 
vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
12.25, 0.10 112
13.30 Jūrmala
14.15 Bernards
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Okeāna varenie no-
slēpumi
23.45 Ziņas 24
0.35 Kriminālās spēles

RTR Krievija
6.40 Mākslas filma
8.30, 10.15 Maša un Lācis
8.45 Dmitrijs Hvorostovskis 
un draugi - bērniem
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.45, 13.45 Mīlestība nav 
kartupelis. Seriāls
13.10 Patriarha Kirila Zie-
massvētku intervja
19.35 Putns būrī
23.30 Mf. Mīlestības krasti
1.20 Mf. Tur, kur ir laime man
3.05 Smieklu istaba
4.25 Guļčatai. Mīlestības dēļ

ONT

6.00 Mūsu rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30, 
0.05 Ziņas
8.05 Bētleme. Kristus pilsēta
9.05 Mf. Zvaigzne bez no-
saukuma
11.30 Dārgumu salas noslē-
pums
13.20, 15.15 Sirdī eņģelis
17.30 Lai runā!
19.55 Atkusnis
22.00 Mf. Noslēpumainais 
Alberts Nobss

Baltkrievija 1
6.30 Mf. Viens pats mājās 5
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Vārds mācītājam 
8.20 Ģimenes apstākļu dēļ
11.10 Zvaigžņu dzīve
12.10 Meistaru grāmata
14.15 Reģionālās ziņas
14.30 Mf. Līgava
16.05 Mākslas filma
17.50 Mf. Sniega eņģelis
20.00 Panorāma
20.40 Provinces mūza

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Baltkrievu virtuve
8.40, 22.50 Mf. Egle
10.05 Baby Cup
12.15 Mf. Karnevāls
15.10 Biatlons
16.40 Mf. Es gribu to redzēt
17.25 Mf. Leģenda Nr. 17
19.45 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
20.35 Mf. Vīrietis manā 
galvā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums 
mīlestībai
10.35,12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Mf. Sapņu ceļojums
12.55 Jakari 
13.25 Kas te? Es te!
14.15 1000 jūdzes Kambodžā
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Sapnis par pili
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Cilvēks uz Marsa
23.30 Kristus Piedzimšanas 
svētku nakts dievkalpojums
5.00 Vides fakti
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā
6.30 Eiropa fokusā
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai 
11.30 Skats no malas
12.00 Aizliegtais paņēmiens
12.55 Melu laboratorija
13.55, 21.00 LTV - 60
15.45, 1.30 Vienmēr formā! 
18.35, 0.00 Ekstrēmie kadri 
20.00 Dinozauru planēta
23.00 Noziegums
0.30 Brigitas Vīnšteines 

noslēpums
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.40 Karamba!
6.25, 2.55 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.30 14.20 Televeikala 
skatlogs
9.45 Mf. Mīlas lidojums
12.00 Dallasa 
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas
14.35, 23.50 Diagnoze – 
vācēji
15.40, 0.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 1.30 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Mf. Jūnijs janvārī
22.55 Nikita 
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.55 Smurfi
7.20, 13.50 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.45, 14.15 Madagaskaras 
pingvīni 
08.10 Tētuka meitiņas 
9.10, 1.05 Neiespējamā 
misija
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.00 Ekstrasensu cīņas 
11.55 Ūsainā aukle 
13.30 Auniņa Šona piedzī-
vojumi 
14.45 Aģents Dadlijs
15.10, 0.40 Simpsoni
15.35 Atriebība 
16.30, 20.20 Virtuve

17.00, 2.25 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.05 Ēnu spēles
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.50 Motīvs?
22.50 Slepkavība 
23.50, 5.00 CSI Ņujorka 
2.00 Būt par papucīti 
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.00 Māja 2
8.20, 14.50, 20.55 Ekstrasen-
su cīņas 
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Amazonietes
11.40 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.40, 19.55 Interni
15.50 Comedy Club
18.50, 23.30 Brīvlaiks Mek-
sikā 
22.30 Mf. Es atceļu nāvi. 

TV5
7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30 Dzīve - nolādēta loma
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas 
metode
11.30, 18.35 Ģimenes 
drāmas
12.25 Nedēļa
13.10 Paralēlā pasaule
15.10, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
19.40 Ziņu vakars
22.00 Vakars@22
22.25, 1.10 Kriminal+
23.00 Patiesais laiks

23.30 Smieties atļauts
1.35 Mūzika

PBK
6.05, 7.00, 8.05, 9.00, 11.00, 
17.00 Ziņas
6.20 Kamēr visi mājās
7.05 Multfilmas
7.30, 11.30 Kulinārijas 
raidījums
8.20, 9.25 Viena vecpuiša 
septiņas sievas
10.50 Šurum burum
12.05 Uzmini melodiju
12.50 Vīrišķais / Sievišķais
13.50, 17.20 Mf. Balabols
18.00 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.05 Labākais čempionei
22.00 Rīgas un visas Latvijas 
metropolīta Aleksandra Zie-
massvētku apsveikums
22.10 Kristus dzimšana. 
Tiešā translācija no Kristus 
Glābēja baznīcas
0.10 Mf. Sniega eņģelis
1.50, 5.35 Euronews
2.20 Mf. Pavisam nopietni
3.35 Mf. Daudz trokšņa bez 
iemesla
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.00 Izmeklētāji
6.35 Vovočka
7.00, 14.00 Belka un Strelka
7.15 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas 
vakariņas
10.05 Top-shop
10.20 Maldu teritorija 
12.30, 0.00 112
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas

16.25 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.45 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
23.30 Ziņas 24
0.30 Kriminālās spēles

RTR Krievija
4.30 Guļčatai. Mīlestības dēļ. 
Seriāls
7.35 Ziemassvētki
8.45 Maša un Lācis
9.15, 10.35, 13.15 Mātes 
sirds. Seriāls
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.10 Ziņas-M
17.30, 19.35 Dusošo skaistu-
ļu nams. Seriāls
22.10 Kristus dzimšana
0.10 Krusts
1.00 Mf. Nešaujiet baltos 
gulbjus
3.40 Smieklu istaba

ONT
5.00, 7.30, 08.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
0.55 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Mf. Aiz universālveikala 
vitrīnas
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Balabols. Seriāls
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Divatā ar visiem
14.05 Mf. Mīlestība un balo-
ži. Leģendas rašanās
15.15 Jeļenas Vaengas 
koncerts
17.20 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Atkusnis
22.05 XX gs. brīnumdari
23.00 Mf. Sniega eņģelis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 22.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
08.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 19.00 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25, 23.15 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Kristus dzimšanas 
svētku dievkalpojums 
23.00 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
08.00, 20.35 TV barometrs
08.05, 15.45 Saška
9.10 Fitnews
9.45, 20.40 Piemāni mani
10.45, 21.35 Virtuozi
11.50 Ikri
12.25 Karsts ūdens
12.45, 17.50 Universitāte
14.50 Comedy woman
16.50, 22.45 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
22.40 Gribu nokļūt televī-
zijā!!
23.35 Mf. Jaungada vīrieši
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Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli: 

Paziņojums par izsoli

Kustamā īpašu-
ma nosaukums 

Kustamā īpašu-
ma nosacītā 

cena

Nodrošinājuma 
nauda

Izsoles norises 
laiks

Automašīna VW  
Caravelle EUR 1480,00 EUR 148,00 20.01.2015. 

plkst.10.00

Automašīna 
MITSUBISHI 
SPACE STAR

EUR  980,00 EUR 98.00 20.01.2015. 
plkst.10.30

Automašīna 
UAZ 3303 EUR 268,80 EUR 26,88 20.01.2015. 

plkst.11.00

Automašīna 
VOLVO S40 EUR  345,60 EUR 34,56 20.01.2015. 

plkst.11.20

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somer-
setas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jā-
iemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes 
kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada 
domē  katru darba dienu no 2014. gada 30. decembra līdz 2015. 
gada 19. janvārim vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.
aglona.lv 

Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 19.janvāra plkst.17.00
Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini 

Zukulu,  mob. tālr.29120631.

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Sirds likums
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50, 3.45 Mūsu Čārlijs 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
14.10 1000 jūdzes Kambodžā
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Džordžs Džentlijs 
23.15 Vīnes filharmoniķu Jaungada 
koncerts
1.50 Tilts 
2.55 Latvijas šlāgeraptauja 2015
5.15 Momentuzņēmums

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai 
11.30 100 g kultūras
12.15 Sapnis par pili
13.15 LTV - 60
15.45, 5.00 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Albumu klasika. Queen
22.00 Mf. Spožā zvaigzne
0.15 Pasaules čempionāts jaunie-
šiem un pieaugušajiem 10 dejās
1.55 Jauniešu koru koncerts 

LNT
6.10, 11.40 Karamba!

6.25, 2.50 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Mīlestības spēle
12.00 Manas lielās čigānu kāzas
13.05 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.25 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Raimonda Paula 78 gadu 
jubilejas koncerts
23.10 Mf. Piedošana
4.50 Bernards
5.40 Briklberija 

TV3
6.55 Smurfi
7.20 Bīdemeni krustugunīs
7.45, 14.15 Madagaskaras pingvīni 
8.10 Tētuka meitiņas 
9.10, 1.25 Neiespējamā misija
10.05 Nozieguma skelets 
11.00 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.30 Auniņa Šona piedzīvojumi 
13.50 Beibleidi 
14.45 Aģents Dadlijs
15.10, 1.00 Simpsoni 
15.35 Atriebība 
16.30, 20.20 Virtuve
17.00, 2.10 Rozenheimas detektīvi 
18.00, 3.00 Ēnu spēles
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.25 Mf. Djūss Bigalo - vīrietis 
žigalo
23.10 Mf. Tumsā
5.00 CSI Ņujorka 
5.50 Čūska no 23. dzīvokļa

TV3+

7.30, 17.50, 1.40 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensu cīņas 
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.40 Amazonietes
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir saimnieks? 
13.40 Interni
18.50, 0.15 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Pasaka par Despero
21.45 Mf. Brīvdienas

TV5
7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25 Kriminal+
15.10 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Mf. Debesu tiesa
1.15 Mf. Pamodiniet Muhinu!
2.35 Mūzika

PBK
6.10, 7.00, 8.10, 9.00, 11.00, 17.00 
Ziņas
6.20 Kamēr visi mājās
7.05 Multfilmas
7.35 Kulinārijas raidījums
8.25 Viena vecpuiša septiņas sievas
10.50 Šurum burum
11.30 Kulinārijas raidījums
12.05 Uzmini melodiju
12.50 Vīrišķais / Sievišķais
13.45 Aleksandrs Demjanenko
14.45 Balabols
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.00 Brīnumu lauks
22.05 Mf. Operācija “I” un Šurika 
piedzīvojumi
0.00 Anglija kopumā un pa daļām
0.55 1inCity

1.25 Euronews
1.55 Mf. Privātdetektīvs
3.35 Mf. Cirka princese

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji
6.35 Vovočka
7.00, 14.00 Belka un Strelka
7.10 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Dokumentālais projekts
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Kādi ļaudis
23.45 Slepenās teritorijas
0.35 112

RTR Krievija
5.05 Guļčatai. Mīlestības dēļ
6.30 Mīlestības kļūda
8.20 Svētku koncerts
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.10, 18.40 Ziņas-M
10.35, 13.15 Bezdalīgas ligzda
16.25 Humora raidījums
19.35 Mf. Es tevi gaidīšu vienmēr
23.25 Mf. Ne puišos ir laime
1.20 Mf. Mīlu tāpēc, ka mīlu
3.10 Mf. Zelta šķēres

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.20 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kubaņas kazaku korim 200!
9.00 Saveļijs Kramarovs. Veiksmes 
džentlmenis
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Balabols
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Divatā ar visiem
14.05 Aļona Apina
15.15 Ņina Sazonova

16.00 Brīnumu lauks
17.20 Uzmini melodiju
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Atkusnis
22.15 Mf. Svešais

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05 Veiksminieks Paška
11.10 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 22.35 Radu būšana 
15.35 Ģimenes melodrāmas
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
18.55 Zvaigžņu dzīve
20.00 Panorāma
20.45 Baltkrievijas Republikas 
prezidenta prēmiju izsniegšanas 
ceremonija 
22.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 14.20 Saška
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Piemāni mani
10.45 Tikšanās ar... 
11.40 Universitāte
13.45 Ir nu gan!
15.25 Biatlons
16.55 Taxi
18.00 Mf. Fantastiskais četrinieks
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.00 Reportieris
22.50 Mf. Vīrietis manā galvā

23.50 Sporta studija
0.40 Zebra
1.00 Kamerūna
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.30 Karamba!
6.25, 2.45 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Jūnijs janvārī
12.00 Atgriezties mājās
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.40 Diagnoze – vācēji
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad ne-
beidzas
18.00, 1.25 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Uzmanību, gatavību, re-
monts!
22.05 Mistiskās slimības
23.00 Dokumentālists
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.55 Smurfi
7.20, 13.50 Bīdemeni krustugunīs
7.45, 14.15 Madagaskaras pingvīni 
8.10 Tētuka meitiņas 
9.10, 1.25 Neiespējamā misija
10.05 Motīvs?
11.00 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle
13.30 Auniņa Šona piedzīvojumi
14.45 Aģents Dadlijs
15.10 Simpsoni 
15.35 Atriebība 
16.30, 20.20 Virtuve
17.00, 2.20 Rozenheimas detektīvi
18.00, 3.00 Ēnu spēles
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.50 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Algotnis
23.55 Kinomānija 
0.25 Overtime TV
5.00 CSI Ņujorka 
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.30 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensu cīņas 
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.40 Amazonietes
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.40, 19.55 Interni
18.50, 0.05 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Virtuve 
21.55 Mf. Skots Pilgrims pret 
pasauli

TV5
7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 1.30 Kriminal+
15.10 Mf. Nāc paskaties uz mani
19.40 Ziņas
19.50 Sasisto lukturu ielas
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.55 Mūzika

PBK
6.10, 7.00, 8.05, 9.00, 11.00, 17.00 
Ziņas
6.20 Kamēr visi mājās
7.05 Multfilmas
7.35, 11.30 Kulinārijas raidījums
8.20, 9.25 Viena vecpuiša septiņas 
sievas
10.50 Šurum burum
12.10 Uzmini melodiju
12.50 Vīrišķais / Sievišķais
13.50, 17.20 Balabols. Seriāls
18.05 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.00 Mf. Sieviete nelaimē. 
22.50 Anglija kopumā un pa daļām
23.55 Mf. Zaķis bez ausīm. 
1.35, 5.40 Euronews
2.05 Mf. Sieviete, kura dzied
3.30 Mākslas filma

5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Vovočka
6.55, 14.00 Belka un Strelka
7.10 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop
10.20 Okeāna varenie noslēpumi
13.35 Jūrmala
14.15 Bernards
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
0.35 Ziņas 24
1.00 112

RTR Krievija
6.40 Maša un Lācis
7.15 Ziemassvētku
8.25 Mf. Reiz pēc divdesimt gadiem
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.10, 18.40 Ziņas-M
10.35, 13.15 Bezdalīgas ligzda
16.30 Greizais spogulis
19.35 Mf. Kāds zaudē, kāds atrod
23.15 Mf. Lara Fabian. Madmuazel 
Živago
0.20 Mf. Gribu precēties
2.10 Mf. Ciemiņš no kamīna. 
3.45 Smieklu istaba

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dvēsele
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Balabols
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Divatā ar visiem
14.05 XX gs. svētie
15.15 Operācija Laimīgu Jauno 
gadu! 
17.20 Roza Hutro. Ziemassvēkti 
2015
19.00 Laiks
20.05 Atkusnis

22.05 Mf. X-cilvēki. Pirmā klase

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrie-
vija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona X
8.10, 10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
8.10 Mākslas filma
10.05, 19.00 Veiksminieks Paška
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.30 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
20.45 Pēdas
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 20.40 Mf. Piemāni mani. 
10.50 Virtuozi
11.50 Karsts ūdens
12.10 Pārlādēšana
12.55, 17.50 Universitāte
15.10 Biatlons
16.50, 0.00 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
21.35 Mf. Leģenda Nr. 17

PIEKTDIENA, 9. janvāris
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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 „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

LAIKA ZIŅAS
O.               06.01. T.             07.01. C.               08.01. Pk.               09.01.

-12 ... -9 -12 ... - 8 -10 ... -1 0 ... + 1

 ZR            3 m/s  D              3 m/s  DR             5 m/s  R               5 m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “AIBI” iepērk liello
pus,jaunlopus,aitas,ka
zas,zirgus,cūkas.Labas
cenas.
Samaksatūlītēja.Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

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

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” Ziemassvētku pasākums 
skolā “Varavīksne” - tās ir 9 
izrādes, no kurām trīs ir lab-
darības. Liels paldies skolas 
radošajam kolektīvam un Nor-
vēģijas Sarkanajam krustam 

par dāvanām! Tika pasniegtas 
vairāk nekā pus tūkstotis Zie-
massvētku dāvanu no Skandi-
nāvijas!

Alekseja GONČAROVA foto

II Jaungada mūzikls - pasaka!

Ainas no labdarības mūzikla, veltītas Aglonas novada
bērniem.

„Ticība bez darbiem ir nedzīva” 
(Jēk. 2, 20). Mīlēsim Dievu, stip-
rināsim mūsu ticību un ievērosim 
Kristus doto bausli: „Mīliet cits 
citu” (Jņ. 13, 34). Šajā sarežģīta-
jā laikā mums tik nepieciešama ir 
savstarpēja mīlestība un cieņa. 
Jāatstāj malā lepnums, augstprā-
tība, nežēlastība un vienaldzība.

Mīļie brāļi un māsas Kristū! 
Atgriezīsimies no visa ļaunā, 
naida un jebkura grēka, lai mūsu 
domas, vārdi un darbi nebūtu 
iepriekšējie, grēku un steigas, 
patmīlības un lepnības pilni, bet 
kristīgi un Dieva svētības cienīgi.

Lūgsim visi iemiesojošos 
Kungu, lai visur val-
dītu miers. Lai visur 
zemes virsū visas 
problēmas tiktu atri-
sinātas mierīgā ceļā. 
Būsim žēlsirdīgi un 
līdzcietīgi, mīlestības 
pilnām sirdīm un la-
bestību.

 Šajās svētajās 

dienās, lai visa mūsu dzīve sla-
vē Dievu un mēs varam dziedāt 
“Kristus ir piedzimis, gavilējiet! 
Kristus no Debesīm, sagaidiet!”

Aicinu visus jūs veikt ikdie-
nas lūgšanas, dzīvot atturīgu un 
skaidru dzīvi, apmeklēt dievna-
mus. Īpaši lielu uzmanību ne-
pieciešams pievērst bērnu au-
dzināšanai ticībā, mīlestībā un 
šķīstībā.

Lai Jēzus Kristus, mūsu 
Piedzimušā Kunga un Pestītāja 
svētība, Dieva mīlestība un Svē-
tā Gara sadraudzība ir ar jums 
visiem. Āmen.

Tēvs Viktors MJALIKS

Kristus piedzimst, slaviniet.
Kristus no debesīm, sagaidiet.
Kristus uz zemes, celieties.
Dziedi Dievam, visa zeme,
un līksmībā, ļaudis, cildiniet,
jo Viņš godībā pacēlies.

(Kanona irmoss)

Šajās svētajās un svētku 
dienās mūsu sirdis piepilda garī-
gu svinību prieks un neizsakāma 
līksme, jo  Kristus dzimst!

Šodien ikvienam no mums 
ir reāla iespēja godināt iemieso-
jušos Kristu Pestītāju un nest Vi-
ņam savas dāvanas. Bezgalīgajā 
Dieva mīlestībā pret mums mēs 
spējam izbēgt no mūžīgās nāves 
un kļūt par mūžīgās dzīves līdz-
dalībniekiem kopā ar Kristu. Par 
to mums atgādina svētais apus-
tulis Pāvils: „Jo ir atspīdējusi žē-
lastība, kas nes pestīšanu visiem 
cilvēkiem” (Tit. 2, 11-14). Un tālāk 
apustulis raksta: „Bet bez ticības 
Dievam nevar patikt” (Ebr. 11, 6). 
Būdami dedzīgi ticībā, atcerēsi-
mies apustuļa Jēkaba pamācību: 

 Brāļi un māsas Kristū!

SATELĪTTELEVĪZIJA bez
abonēšanas maksas.Uzstā-
dīšana, remontdarbi, apkalpo-
šana. Ātri, kvalitatīvi, lēti.

Tālr. 26344829.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

māju ar saimniecības ēkām un 
zemi (1135 m2)Krāslavas centrā. 
Ir ZG. Cena pēc vienošanās. Tālr. 
29723750;
mikroautobusu T-5, kravas-pasa-
žieru, 1.9 TDi, 2004., ir TA. Tālr. 
29350009;
ruļļu presi “NEWHOLLAND - 
841”. Tālr. 29379036;
grūsnu teli (atnesīsies maijā); govi 
(atnesīsies jūlijā). Tālr. 28267103;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
svaigi zāģētu malku. Tālr. 
26403338; 
skaldītu malku (alksnis, bērzs). 
Tālr. 29239597;
sausu un svaigi grieztu skaldītu 
malku nelielos daudzumos. Tālr. 
27467733.

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 īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
malkas cirsmas. Malku 3 m. 
Tālr. 29499451;
izstrādātas cirsmas. Malkas
cirsmas, malku 3 m. Tālr. 
28765396; 
traktoru T-40 un MTZ priekšējās un 
aizmugurējās riepas. T. 28658540.
baltkrievu šīferi. Var lietotu. 30 
loksnes. T. 29192451, 29415291.

VAJADZĪGS matemātikas privāt-
skolotājs Krāslavā (vidusskola, 
12. klase). Tālr. 29986130. 
Atdošu labās rokās aplecinā-
tu kazu un jaunu kaķenīti. Tālr. 
25528030.

IEPĒRK
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

ZviedrijasfirmaPĒRK 
zemes īpašumus, mežus, 

daļēji izcirstus mežus. 
Tālr. 26645115

Jaunais šūšanas veikals - atlejē 
“Spolīte & Co”
Brīvības ielā 4, Krāslavā

Piedāvā:
- apģērbu šūšanu un remontu;
- audumus un šūšanas piederumus;
- bižutēriju. 

Tālr. 22355503

Izdevīgas Jaungada cenas 
polikarbonātam, Kwazar pro-
dukcijai, akumulatoriem, žo-
giem, SAKRET līmēm. Mūsu 
veikalā jūs varat iegādāties 
brīnišķīgas dāvanas saviem 
mīļajiem.

Ar mums vienmēr 
 izdevīgāk!

11. janvārī Krāslavas Kultū-
ras namā plkst. 15.00 notiks 
Senioru Jaungada vakars.

Līdziņemamsgroziņš!

Firma piedāvā darbu ekska-
vatora un frontālā iekrāvēja 
operatoriem. Darbs Krāslavas 
novadā, iepriekšēja pieredze 
obligāta. Tālr. 28688223.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

• Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

• Elastīgas cenas. Atlaides. 
• Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.

 Laikraksta“Ezerzeme”
redakcija

pieņem sludinājumus 

katrudarbadienu
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.
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