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

Ārlietu ministrija informē Latvijā

Palūdz pavasari, 
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem, 
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij - tā visla-
bāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet 
dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa 
zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit. 

Sveicam 
60 gadu jubilejā 

Jāni PURMALI!
Anna, Maruta

Frizētava atrodas pašā Aglonas cen-
trā, netālu no Maizes muzeja. Telpas ir 
plašas, gaumīgas un mājīgas. Visu iekār-
tojusi viņa pati, bez ES projektu atbalsta. 
Pirmie klienti esot bijuši paziņas, draugi 
un vēlāk arī bērni. Jau tolaik, kad Liāna 
nebija apguvusi šo profesiju, viņas darbs 
tika novērtēts. Bet tad tepat Aglonā Liā-
nai uzsmaidījusi veiksme – frizieru kursi. 
Viņa, protams, šo iespēju izmantoja. Ta-
gad jaunā sieviete ir diplomēta gan sie-
viešu, gan vīriešu  friziere. Klientiem viņa 
piedāvā visus frizētavā pieejamos pakal-
pojumus – matu griešanu, krāsošanu, 
veidošanu utt. Vispieprasītākais pakalpo-
jums – griezumi. 

Aglonā jau bijuši vairāki mēģinājumi 
atvērt frizētavas, taču tie bija neveiksmī-
gi. Jautāju, cik daudz apmeklētāju dienā 

atnāk? Liāna ar patiesu prieku stāsta, ka 
ziemā vidēji dienā ir 6 - 7 apmeklētāji. 
Es domāju, ka, tuvojoties pavasarim, šis 
skaits noteikti palielināsies. Pavasaris 
taču rada vēlmi saposties, parūpēties par 
savu skaistumu. Šo frizētavu apmeklē 
ne tikai aglonieši, bet arī Višķu, Dagdas, 
Grāveru, Šķeltovas puses iedzīvotāji. 

Ar kādām grūtībām ir jāsaskaras jau-
nam uzņēmējam? Liāna norāda, ka viss 
esot kārtībā, taču gribētos, lai informāci-
jas aprite par iespējām attīstīt savu biz-
nesu ES projektu un citu fondu ietvaros, 
būtu labāka. Reizēm, lai uzsāktu kaut ko 
jaunu, trūkst informācijas par pieejamo 
atbalstu. 

Liāna dara skaistu darbu un viņai tas 
piestāv! Lai daudz ideju un klientu!

Inga PUDNIKA, autores foto

Liāna – jaunā uzņēmēja Aglonā

Brīnumainā Baznīcas iela Krāslavā.                                                                                                                        Alekseja GONČAROVA foto

2014. gada 17. decembrī 
Ārlietu ministrija iesniedza notu 
Apvienotās Karalistes vēstniecī-
bai Latvijā ar lūgumu sniegt skai-
drojumu par kritērijiem, kas attie-
cināmi uz Latvijas nepilsoņa pasu 
turētāju ceļošanu tranzītā. Ar 
līdzīgu pieprasījumu Apvienotās 
Karalistes kompetentajā iestādē 
– Iekšlietu ministrijā (UK Home 
Office) vērsās Latvijas vēstniecī-
ba Apvienotajā Karalistē.

No Apvienotās Karalistes 
Iekšlietu ministrijas tika saņemts 
apstiprinājums tam, ka ceļošanai 
tranzītā (šķērsojot Apvienotās 
Karalistes robežu, piemēram, sa-
ņemot bagāžu vai mainot lidostu) 
Latvijas nepilsoņa pasu turētā-
jiem ir jānoformē tranzītvīza vai 
to rīcībā ir jābūt kādam no doku-
mentiem (to skaitā ir arī uzturēša-
nās atļauja Eiropas Ekonomiskās 
Zonas dalībvalstīs vai Šveicē), 
kas atbrīvo no šīs prasības.

Latvijas nepilsoņa pasu turē-
tājiem ir tiesības brīvi pārvietoties 
Šengenas līguma dalībvalstu teri-
torijās un bez uzturēšanās atļau-
jas pastāvīgi uzturēties Latvijā. 

Tā kā Latvijas nepilsoņa īpašais 
statuss ir atzīts arī starptautiski, 
jautājums par noteikto prasību 
Apvienotās Karalistes tranzītvī-
zas noformēšanai ir pastāvīgā 
ārlietu dienesta uzmanībā un tiek 
skaidrots arī augstā politiskā lī-
menī divpusējās tikšanās Latvijā 
un Apvienotajā Karalistē. Latvija 
ir iesniegusi Apvienotās Karalis-
tes atbildīgajām amatpersonām 
izvērstu skaidrojumu par Latvijas 
nepilsoņa statusu un nepilsoņa 
pasu turētāju tiesībām.

Apvienotās Karalistes atbil-
dīgās amatpersonas ir aplieci-
nājušas, ka ņems vērā Latvijas 
argumentus un izvērtēs iespēju 
ļaut nepilsoņa pasu turētājiem 
ceļot tranzītā caur Apvienoto Ka-
ralisti bez vīzas. Tiklīdz no Apvie-
notās Karalistes kompetentajām 
iestādēm tiks saņemta papildu 
informācija, Ārlietu ministrija par 
to informēs Latvijas sabiedrību. 
Tikmēr aicinām Latvijas nepilso-
ņa pasu turētājus noformēt vīzas, 
vēršoties Apvienotās Karalistes 
Vīzu pieteikumu centrā Rīgā, 
Tērbatas ielā 14-2.

Latvijas nepilsoņu ceļošanas 
 kārtība uz Apvienoto Karalisti

•	 Mārtiņš Bondars ir pirmais kandi-
dāts, kurš oficiāli iesaistījies cīņā 
par valsts pirmās amatpersonas 
posteni. Viņš uzskata, ka Valsts 
prezidentam Andrim Bērziņam 
būtu laicīgāk jāpaziņo par gatavību 
atkārtoti kandidēt prezidenta vēlē-
šanās, lai sabiedrībai dotu iespēju 
vērtēt viņa līdz šim paveikto. Bon-
dara vērtējumā, lielākais Bērziņa 
klupšanas akmens bijusi neprasme 
skaidri formulēt viedokli gan par 
Latvijas drošības, gan ekonomikas 
jautājumiem gan Latvijā, gan ārpus 
valsts robežām. Savukārt pozitīvi 
esot vērtējama Bērziņa rīcība pēc 
Zolitūdes traģēdijas, kad viņš pazi-
ņoja, ka notikušais ir neaizsargātu 
cilvēku slepkavība.

•	  Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ras direktors, bijušais Veselības mi-
nistrijas valsts sekretārs Rinalds Mu-
ciņš ir pārliecināts, ka bez izmaiņām 
sabiedrības domāšanā veselības 
aprūpe arī turpmāk būs pabērna 
lomā, jo bez nodokļu palielināšanas 
ir teju neiespējami palielināt finan-
sējumu nozarei. Cerēt uz finansēju-
ma pieplūdumu veselības aprūpes 
nozarē varēšot tikai tad, kad sabied-
rība un politiķi sapratīs, ka izdevīgāk 
ir regulāri maksāt nelielas summas, 
piemēram, kāda nodokļa veidā, ne-
vis šķirties no lielas summas slimī-
bas gadījumā.

•	 Ņemot vērā, ka ir atcelts iepriek-
šējais iepirkums, plānots izsludināt 

jaunu ātrās palīdzības automašī-
nu iepirkumu. Kā ziņots, veselī-
bas ministrs Guntis Belēvičs (ZZS) 
uz nenoteiktu laiku apturējis 30 
ātrās medicīniskās palīdzības au-
tomašīnu iegādi Rīgas reģionam. 
Iepirkums apturēts, jo atklājies, 
ka tas izsludināts nepareizi. Proti, 
valsts iestādes jau vairākus gadus 
nedrīkst pirkt automašīnas finan-
šu līzingā, atļauts vien operatīvais 
līzings jeb faktiski auto noma. Ie-
priekš neviens no atbildīgajiem ie-
rēdņiem uz to neesot norādījis.

•	 Biedrība “Glābiet bērnus” dodas 
uz Ženēvu sniegt nevalstisko orga-
nizāciju Bērnu tiesību tīkla alter-
natīvo ziņojumu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību 
komitejai konfidenciālā pirmssesi-
jas sanāksmē. Paredzēta trīs stun-
du tikšanās ar ANO Bērnu tiesību 
komiteju. Komitejas locekļi uzdos 
jautājumus, kas tai palīdzēs izdibi-
nāt galvenās problēmas valstī, par 
kurām tai būs jādiskutē ar Latvijas 
valdības delegāciju 2015. gada 
maijā. “Glābiet bērnus” ir uzaicinā-
ta sniegt minētajai ANO komitejai 
arī konkrētas idejas kā katrā jomā 
varētu panākt uzlabojumu. 

•	 Reaģējot uz ziņām, ka ir maksātas 
prāvas summas par tīrīšanas līdzek-
ļiem, ko uzņēmums nemaz nav 
saņēmis, “Rīgas satiksme” ir ierosi-
nājusi dienesta pārbaudi. Patlaban 
uzņēmums nevarot apstiprināt, ka 

nav saņēmusi tos nanotehnolo-
ģiskos mazgāšanas līdzekļus, par 
kuriem tika noslēgts līgums, vai ir 
notikušas kādas citas nelikumības 
saistībā ar līguma izpildi.

•	 Ēģiptes varas iestādes svētdien at-
brīvoja Gresti un izraidīja viņu uz 
Austrāliju. Austrālijas un Latvijas 
dubultpilsoņa Pītera Grestes ģi-
mene Austrālijā pirmdien priecājās 
par viņa atbrīvošanu no Ēģiptes 
cietuma, bet atzina, ka nevajadzē-
tu piemirst divus viņa kolēģus, kas 
vēl atrodas cietumā.

•	 Aizvadītajā nedēļā Daugavpils poli-
cijas iecirkņa darbinieki noskaidro-
ja iespējamo nelikumīgo cigarešu 
glabātuvi, kas ierīkota Daugavpils 
novada Naujenes pagastā, veco 
angāru telpās. Kriminālprocesa ie-
tvaros minētajā vietā sankcionētas 
kratīšanas laikā apstiprinājās poli-
cistu aizdomas un atrasts apjomī-
gais daudzums nelegālas izcelsmes 
cigarešu (1 894 000 kontrabandas 
cigarešu). Turpat arī aizturēti 1983. 
un 1959. gadā dzimuši vīrieši, kuri 
kriminālprocesa ietvaros atzīti par 
aizdomās turamajiem.

Iepazīstieties - Liāna Kalinkeviča, jaunā uzņēmēja Aglonā. Pagājušā gada 
30. aprīlī viņa atvēra Aglonā frizētavu. Friziere ir smaidīga, atvērta un ļoti 
patīkama. Liāna ir dzimusi un augusi Aglonā, tagad ir nodibināta ģimene 
un uzsākts savs bizness. 

Indras vidusskola aicina skolas 
absolventus, pedagogus un 
darbiniekus uz tikšanās vakaru šī 
gada 7. februārī plkst. 18.00. 
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Pasaulē
Honkongā 

demonstrācijas 
Honkongā tūkstošiem cilvēku 

pulcējas uz demonstrāciju demokrā-
ti jas atbalstam. Policija demonstran-
tu skaitu aplēsusi uz 6000, bet mīti -
ņa organizētāji ziņoja, ka ieradušies 
aptuveni 13 000 cilvēku. Pagājušajā 
gadā protestētāji gandrīz trīs mē-
nešus bija okupējuši trīs galvenos 
pilsētas rajonus, tostarp biznesa un 
ti rdzniecības centrus. Viņi vēlējās 
panākt, lai Honkongas iedzīvotājiem 
pašiem būtu ļauts 2017. gada vēlēša-
nās izvēlēti es savus līderus bez Peki-
nas iejaukšanās. Tomēr, laikam ritot, 
protesta kustī ba sāka zaudēt savu 
sparu. Šī ir pirmā demonstrācija šo-
gad. Līdzīgi kā iepriekš, arī šajā reizē 
demonstranti  pieprasa demokrāti s-
kas Honkongas līdera vēlēšanas.

No Debaļcevas bēg 
cilvēki

Ukrainas austrumos turpinās 
kaujas par stratēģiski svarīgo trans-
porta mezglu Debaļcevu, kur noti ek 
intensīva arti lērijas apšaude. Ukrai-
nas armijas kontrolē esošā pilsēta at-
rodas starp prokremlisko kaujinieku 
basti oniem Doņecku un Luhansku un 
kaujinieki vēlas tur ielenkt ukraiņu ka-
ravīrus. Amatpersonas norādīja, ka ci-
viliedzīvotāji ti ek evakuēti  no pilsētas 
pa vienīgo izbraucamo ceļu, kas saista 
Debaļcevu ar Ukrainas armijas kontro-
lēto teritoriju. Tikmēr palicējiem aps-
tākļi kļūst arvien smagāki. “Cilvēki bēg, 
jo apšaude noti ek bez apstājas. Pilsētā 
nav ūdens, elektrības un apkures,” 
medijiem atklāja kāds vietējais poli-
cists. Ukrainas armijas pārstāvis Kijevā 
apsti prināja ka ap Debaļcevu noti ek 
nemitī gas kaujas, bet solīja, ka valdī-
bas spēki neļaus kaujiniekiem sagrāb 
pēdējo ceļu, kas ved uz pilsētu.

ASV apsver Ukrainas 
spēku apbruņošanu
NATO spēku augstākais virspa-

vēlnieks Eiropā ASV ģenerālis Filips 
Brīdlovs un ASV prezidenta Baraka 
Obamas administrācijas ierēdņi sāk 
apsvērt iespēju atbalstī t aizsardzības 
ieroču nosūtī šanu Ukrainas bruņo-
tajiem spēkiem, kuri cīnās pret pro-
krieviskajiem separāti sti em Ukrainas 
austrumos. Lai gan prezidents Baraks 
Obama vēl nav izlēmis, vai sūtī t «letālu 
palīdzību» Ukrainai, viņa administrāci-
ja izskata šo jautājumu pēc karadarbī-
bas pasti prināšanās Austrumukrainā. 
Aizsardzības ieroču jautājums atkal 
ti ek apspriests tāpēc, ka ekonomiskās 
sankcijas maz ietekmē Krievijas rīcību 
Ukrainā. Krievija ti ek apsūdzēta Aus-
trum- ukrainas prokrievisko separāti s-
tu atbalstī šanā, tātad letālas palīdzības 
piegāde Ukrainai varētu paaugsti nāt 
likmes šajā konfl iktā.

Ugunsgrēks Maskavas 
bibliotēkā

Ugunsgrēkā Maskavas Zinātnis-
kās informācijas un sociālo zinātņu 
akadēmiskā insti tūta bibliotēkā bo-
jāti  vairāk nekā miljons retu doku-
mentu. Ugunsgrēks izpostī ja 2000 
kvadrātmetru lielu platī bu. Bibliotē-
kā atradās aptuveni desmit miljoni 
grāmatu un dokumentu, tostarp 
daži ļoti  seni eksemplāri, datējami ar 
16.gadsimtu. “Tas ir milzīgs zaudē-
jums zinātnei. Šī ir lielākā šāda veida 
kolekcija pasaulē, iespējams, līdz-
vērtī ga ASV Kongresa bibliotēkai,” 
norādīja Krievijas Zinātņu akadēmi-
jas direktors Vladimirs Fortovs. “Šeit 
iespējams atrast dokumentus, kurus 
nav iespējams atrast citur, visas soci-
ālās zinātnes izmanto šo bibliotēku. 
Tas, kas šeit noti ka, atgādina Černo-
biļu,” viņš piebilda. Fortovs atklāja, 
ka ugunsgrēkā cietuši aptuveni 15% 
no kolekcijas, piebilstot, ka kaitēju-
mu nodarījušas ne ti kai liesmas, bet 
arī ūdens. Ugunsgrēka cēlonis pagai-
dām nav zināms, bet izmeklētāji pie-
ļauj, ka liesmas varētu būt izraisījis 
elektrisks īssavienojums.

Sabiedrības iniciatīvu portā-
lā ManaBalss.lv turpinās paraks-
tu vākšana, lai ierobežotu vilku 
un lūšu medību. Iniciatīvas ie-
sniedzējs ir Mareks Viļķins, kurš 
skaidro: “Vēlos mainīt vilku un 
lūšu medību apjomu un medību 
sezonas garumu Latvijas teritori-
jā, jo mūsdienu Eiropā vilki un lūši 
ir aizsargājamas sugas, bet Latvi-
jā apšauj ne tikai vietējos vilkus, 
bet arī tos, kuri pēc tam šeit ienāk 
no kaimiņvalstīm, jo medību slo-
dze ir tik intensīva, ka katru gadu 
vilku populācija tiek apšauta 43% 
apmērā. Vilku medību sezona 
ilgst gandrīz 9 mēnešus un vilki 
tiek pakļauti pārmērīgai un absur-
dai medību slodzei. Līdz 2013.
gada oktobrim no 113 nomedīta-
jiem vilkiem 74 bija vilcēni - tātad 
nošauti tika divarpus līdz piecus 
mēnešus veci vilku mazuļi. Attie-
cībā uz lūšiem jāaizliedz medības 
pilnībā, jo viņi neapdraud ne cil-
vēkus, nedz arī mājlopus. Nepie-
ņemami, ka Latvijā 21. gadsim-
tā notiek Eiropā aizsargājamas 
sugas pārstāvju šaušana, tāpēc 
šāda izklaide valsts mežos ir stin-
gri jāierobežo.

Nepieciešams pieņemt liku-
ma normas, kas ierobežo vilku 
un lūšu medību apjomu un me-
dību sezonas garumu Latvijas 
teritorijā, nosakot, ka: 1) vilku 
medību sezona ilgst tikai no 1.ok-
tobra līdz 31.decembrim, 2) vilku 
medības atļautas tikai apgabalos, 
kuros vilki atkārtoti uzbrukuši ai-
tām, 3) lūšu medības tiek aizlieg-
tas vispār.

Ierobežojot vilku un lūšu me-
dību apjomu un medību sezonas 
garumu, sabiedrībai būs vairāki 
ieguvumi: 1) vilku aizsardzība ne 
tikai uzlabotu Latvijas tēlu Eiropā 
(pašlaik šis tēls ir negatīvs kā vil-
ku mazuļu un vilku mammu šāvē-

ju zeme), bet arī uzlabotu ekono-
misko situāciju Latvijas reģionos 
pateicoties ieņēmumiem no vilku 
ekotūrisma, kas turklāt vēl nepra-
sa nekādus īpašos izdevumus. 
Pētījums par reģionālajiem ieņē-
mumiem no vilku ekotūrisma ASV 
Jeloustonas parkā, kas ir Kurze-
mes lielumā, uzrādīja 70 miljonu 
dolāru lielus ikgadējus ieguvu-
mus vietējai ekonomikai. 2) citi 
ieguvumi no vilku aizsardzības – 
samazinātos gan pārnadžu (aļņu, 
briežu, stirnu un mežacūku) izrai-
sītu autoavāriju skaits uz Latvijas 
ceļiem (2013.gadā - 660) , gan 
postījumi, kurus tie nodara valsts 
mežiem (gadā 6 miljoni eiro) un 
zemnieku sējumiem. 3) vilki ir at-
slēgsuga (keystone species) un 
pilda svarīgu un neaizvietojamu 
lomu meža ekosistēmā.

Par portālu ManaBalss.lv
Portāls ManaBalss.lv ir sa-

biedrības iniciatīvu platforma, 
kurā ikviens 16 gadu vecumu 
sasniedzis Latvijas pilsonis var 
ierosināt un parakstīt iniciatīvas 
labākas Latvijas veidošanai! Kat-
ra iniciatīva, ko paraksta vismaz 
10000 pilsoņu, nonāks Saeimā, 
un pēc tam - lēmumu pieņēmē-
ju dienaskārtībā. Portālā ikviena 
balsotāja identitāti apstiprina Lat-
vijā reģistrētas internetbankas. 

Tādā veidā nodrošinām, ka pa-
rakstus pēc Saeimas pieprasīju-
ma iespējams pārbaudīt un salī-
dzināt ar iedzīvotāju reģistru.

Iniciatīva par vilku un lūšu 
medību ierobežošanu

No 21. līdz 23. janvārim Lat-
vijas Universitātē noritēja Valsts 
37. Bioloģijas olimpiāde, kurā 
piedalījās labākie Latvijas skolē-
ni bioloģijas jomā. 
Olimpiādē startēja 
9.-12. klašu skolē-
ni. Par godalgotām 
vietām sacentās 
151 jaunais bio-
logs. Sacensību 
pirmā diena tika 
veltīta teorētisko 
uzdevumu risināša-
nai, otrā – labora-
torijas darbiem, bet 
trešā – meistarklasēm un uzvarē-
tāju apbalvošanai.

Aglonas vidusskolas 12. 
klases audzēknim Danielam Kri-
manam Valsts olimpiāžu mara-

tons sācies veiksmīgi - 12. klašu 
grupā, starp 30 skolēniem, viņš 
ieguva sudraba medaļu! Kā lie-
cina kopvērtējuma tabula, cīņa 

par zeltu bija ļoti 
sīva. D. Krimanu no 
zelta medaļas šķīra 
nieka 3 punkti, ar 
kuriem viņš džentl- 
meniski piekāpās 
Martai Rudzītei, ar 
kuru kopā piedalī-
jās 25. Starptautis-
kajā Bioloģijas olim-
piādē Indonēzijā.

 Vasaras vidū 
labākie turpinās sacensties 26. 
Starptautiskajā Bioloģijas olimpi-
ādē, kura norisināsies jūlijā Orhū-
sā (Dānija). Novēlām Danielam 
jaunus panākumus!

 Apsveicam Danielu!

Tatjana: „Es uzskatu, ka pasts ir vaja-
dzīgs: paku saņemšanai un nosūtīšanai, ie-
rakstīto vēstuļu nosūtīšanai, pensiju saņem-
šanai. Pati pasta pakalpojumus izmantoju, 
taču neteiktu, ka bieži. Kad ir nepieciešamī-
ba, sūtu vēstules, bet visu pārējo patiesībā 
izdaru internetā – rēķinus apmaksāju, nofor-
mēju žurnālu un avīžu abonementus. Kas 
attiecības uz apkalpošanu, tad visi darbinie-
ki pēc cilvēciskā faktora ir labsirdīgi, laipni, 
zinoši. Vienīgais, lēni strādā, varētu aktīvāk, 
lai neveidotos šādas rindas.”

Vera: „Pasta pakalpojumus lietoju pa-
stāvīgi. Pensionāri savādāk nevar. Veicam 
dažādus sūtījumus. Pasūtām preces, pie-
mēram, no Top Shop. Tās saņemam pastā. 
Es vēlos mainīt pensijas saņemšanas vei-
du. Gribu to saņemt pastā, jo bankomātiem 
vairs neuzticos. Gada beigās tas mani „ap-
mānīja” par 100 eiro, bet nekam neko neva-
ru pierādīt. Apkalpošana ir laba, mēs esam 
ļoti apmierināti. Es bieži sūtu ierakstītās 
vēstules. Darbinieki ir laipni, vienmēr palīdz. 
Atlika tikai nokārtot pensijas saņemšanu pa-
stā, tad dzīvošu mierīgi.”

Valentīna: „Pasta pakalpojumus iz-
mantoju reti. Neko neabonēju. Visu var iz-
lasīt internetā, tāpēc nav nepieciešamības 
tērēties par papīra izdevumiem. Es dzīvoju 
ārpus pilsētas, tāpēc uz pastu dodos reti, 
tikai tad, ja jānosūta ierakstīta vēstule. Bet 
tur ir problēma – vienmēr ļoti garas rindas, 
lai nosūtītu vēstuli, reizēm jāstāv rindā pus 
stunda vai vairāk. Pastnieki pastu piegādā 
regulāri, pretenziju nav.”

Natālija ZDANOVSKA, autores foto

Pasts un tā 
pakalpojumi

Nesen laikrakstā „Diena” publicētais raksts „Pasts kā mi-
niatūra valsts kopija” (27.01.2015.) sapurināja arī Krāslavas 
sabiedrību. Tiem, kuri nav lietas kursā, īsumā izstāstīšu par 
problēmas būtību: publikācijas autore stāsta un pierāda ar 
konkrētiem piemēriem, ka Latvijas Pasta propagandētie lo-
zungi (par to, ka pasta nodaļās pieejams plašs pakalpojumu 
klāsts, turklāt ātri un kvalitatīvi) ir tāli no patiesības. Reali-
tātē cilvēkus sagaida garas rindas, kas mūs atgriež neaiz-
mirstamajos padomju laikos, operatoru trūkums, haoss un 
apjukums.

Ceturtdien, 29. janvārī, de-
putāti vienprātībā domes sēdē 
pieņēma budžetu 2015. gadam, 
- informē portāls kraslava.lv. 
Krāslavas novada domes 2015. 
gada pamatbudžeta plānotie 
ieņēmumi ir 14005993 euro, iz-
devumi 15852954 euro. Speciā-
lā budžeta ieņēmumi ir 647165 
euro, izdevumi - 866687 euro. 

Kā informē domes izpilddi-
rektora vietniece fi nanšu jautā-
jumos Inese Hmeļņicka, 2015. 
gadā budžetu  raksturo šādas 
galvenās prioritātes - izdevumu 
palielināšana pilsētas ielu un no-

vada ceļu uzturēšanai un atjau-
nošanai, sociālajām vajadzībām 
maznodrošinātās sabiedrības 
daļai, kvalitatīvas izglītības sis-
tēmas uzturēšanai visās novada 
izglītības iestādēs un Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu līdzfi nan-
sēto projektu īstenošana. 

Speciālā budžeta līdzekļi tiks 
izlietoti atbilstoši iezīmētajiem 
mērķiem, tas ir novada ceļu un 
ielu seguma uzturēšanai un at-
jaunošanai, vides aizsardzības 
pasākumiem, infrastruktūras lab- 
iekārtošanai. 

Pieņemts Krāslavas 
pašvaldības budžets 

Pārbaudiet 
 informācijas esamību!

Autovadītājam ir jābūt de-
rīgai medicīniskajai izziņai, bet 
to nav nepieciešams vest līdzi. 
Valsts policijas darbinieki medicī-
niskās izziņas esamību pārbauda 
Transportlīdzekļu un to vadītāju 
reģistrā. No 2009. gada 1. jan-
vāra ārstniecības personas infor-
māciju par to, vai vadītājam nav 
medicīnisku pretindikāciju vadīt 
transportlīdzekli, ir jāvada reģis-
trā. Ja izziņa ir izsniegta pirms 
2009. gada vai arī informācija 
reģistrā nav ievadīta, lai autova-
dītājiem nerastos problēmas, ie-
teicams:
1) par informācijas esamību re-

ģistrā pārliecināties, izmanto-
jot CSDD E-pakalpojumus ht-
tps://e.csdd.lv/;

2) ierasties CSDD ar medicīnisko 
izziņu un mūsu darbinieki infor-
māciju ievadīs reģistrā.

Veselības izziņas pierastajā 
papīra formātā vairs netiek iz-
sniegtas.

Tāpat transportlīdzekļa va-
dītājam, atbilstoši Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksam, 

par vispārīgo ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpumiem uzliek 
naudas sodu 40 eiro apmērā, kā 
arī tiek izņemtas vadītāja tiesības 
līdz brīdim, kad persona iziet me-
dicīnisko pārbaudi.

Ceļu satiksmes likuma 30. 
pants nosaka, ka transportlīdzek-
ļa vadītāja veselības kārtējo pār-
baudi veic:
1) ik pēc 10 gadiem -- AM, A1, 

A, B1, B un BE kategorijas 
transportlīdzekļu vadītājiem, 
kā arī traktortehnikas un citu 
pašgājēju mašīnu vadītājiem; 
personām pēc 60 gadu vecu-
ma sasniegšanas — ik pēc trim 
gadiem;

2) ik pēc 5 gadiem -- C1, C, D1, 
D, C1E, CE, D1E un DE kate-
gorijas transportlīdzekļu vadī-
tājiem, kā arī tramvaju un trolej-
busu vadītājiem; personām pēc 
60 gadu vecuma sasniegšanas 
— ik pēc trim gadiem.

CSDD atgādina

Kā zināms, Ceļu policijas darbinieki katru dienu aiztur vis-
maz vienu autovadītāju, kuram beidzies medicīniskās izziņas 
termiņš. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) atgādina: 
braukšana ar transportlīdzekli tādā gadījumā ir aizliegta.
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Jautājums – atbilde

Mūsdienīgā, nepārtraukti 
mainīgā pasaulē informācijai ir 
būtiska loma katra cilvēka dzīvē. 
Viens no informācijas apstrādes 
rīkiem ir dators. Ļoti svarīga in-
formācijas kultūras sastāvdaļa 
ir informācijas tehnoloģiju pārzi-
nāšana un prasme tās izmantot 
dažādās situācijās.

Ārpusstundu pasākumi lielā 
mērā palīdz atkārtot jau apgūto 
un uzzināt kaut ko jaunu. Tāpēc 
Krāslavas novada informātikas 
skolotāju metodiskā apvienība 
21.janvārī Krāslavas pamatskolā 
organizēja konkursu „Radošie 
informātiķi”. Konkursā piedalījās 
mūsu novada 5.-6.klašu skolēni. 
Šajā pasākumā viņi paplašināja 
un padziļināja zināšanas informā-
tikā, kā arī parādīja savu erudīciju 
un prasmi sadarboties komandā. 

Konkursā piedalījās asto-
ņas komandas no sešām novada 
skolām: 
•	 „Čips un Deils” no Robežnie-

ku psk. (sk. Ludmila Boločko)
•	 „Visgudrākās pūces” no 

Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu 
psk. (sk. Valentīna Račko)

•	 „Smaidiņi” no Kalniešu psk. 
(sk. Valentīna Rukmane)

•	 „Vīrusi” un „Hakeri” no Krās- 
lavas psk. ( sk. Jeļena Japiņa) 

•	 „Datorgudrinieki” no Krāsla-
vas Varavīksnes vsk. (sk. Ņina 
Živuhina)

•	 „Alliance” un „Datorspēlē-
tāji” no Indras vsk. (sk. Ilona 
Petunova)

Katras komandas sastāvā 
bija seši skolnieki. Lai piedalītos 
konkursā katrai komandai vaja-
dzēja izpildīt mājas darbu – saga-
tavot fotogrāfiju par tēmu „Skolēni 
datorklasē”. Komandas veiksmīgi 
tika ar to galā, parādot gan radošu 
pieeju, gan jaunas iespējas fotoat-
tēlu apstrādē ar datoru. Visvairāk 
punktu par savu mājas darbu sa-
ņēma komanda „Vīrusi”. 

Konkurss sākās ar vārdiem 

„Radošie informātiķi - uz priekšu!” 
To vadīja Krāslavas pamatskolas 
9.b klases skolnieces Astrīda 
Daņiļeviča un Santa Bubina.

Komandas aktivitātes notika 
10 stacijās. Pirmā bija „Noslē-
pumainā stacija”, kur dalībnieki 
minēja mīklas par dažādiem in-
formātikas jēdzieniem. Vislabāk 
šajā konkursā veicās komandām 
„Visgudrākās pūces” un „Dator-
spēlētāji”. Viena no grūtākajām 
stacijām bija „Erudīts”, kas prasī-
ja no skolēniem labas priekšmeta 
zināšanas. Par labāko šajā staci-
jā kļuva komanda „Alliance”. Sta-
cijā „Būvniecība” visas komandas 
mēģināja salikt puzli, lai izveidotu 
modernas dator-
peles attēlu. „Izlū-
košanas stacijā” 
konkursa dalībnieki 
centās atšifrēt teks-
tu, izmantojot Mor-
zes ābeci. Labākie 
šifrētāji bija „Hake-
ri”. Stacijās „Meklē-
šana”, „Informātika” 
un „Literārā” skolēni 
minēja krustvārdu 
mīklas un meklēja 
internetā vārdus, 
kas saistīti ar infor-
mātiku.

Atsevišķa sta-
cija bija veltīta komandu kaptei-
ņiem. Par labāko kļuva komandas 
„Alliance” kapteinis. Par intere-
santāko un sarežģītāko pēc dalīb-
nieku domām kļuva stacija „Uzmi-
ni!”. Vajadzēja atminēt uz ekrāna 
redzamo attēlu, kas bija aizsegts 
ar 12 taisnstūriem. Šajā konkursā 
labāk veicās komandām „Smaidi-
ņi”, „Datorgudrinieki” un „Hakeri”. 
Visjautrākā bija „Skulptūru staci-
ja”, kurā skolēniem uz skatuves 
vajadzēja ar ķermeņu kustībām 
attēlot informātikas jēdzienus. Vis-
radošākie šajā konkursā izrādījās 
komanda „Čips un Deils”, kas at-
tēloja mikrofonu ar austiņām.

Tā, nemanot pagāja divas 
stundas un tika paziņots, ka ir sa-
sniegta gala stacija un konkursa 
žūrija paziņoja rezultātus. Žūri-
jas galvenie locekļi, skolotājas 
Sandra Nemeņonoka un Nataļja 
Loskutova no Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, apkopoja rezultātus 
un nosauca uzvarētājus: 
•	 I vieta – „Alliance” no Indras vsk.
•	 II vieta - „Hakeri” no Krāslavas psk.
•	 III vieta -„Vīrusi” no Krāslavas psk.

Komandas saņēma piemi-
ņas balvas – zīmuļus un aproces, 
kā arī diplomus un pateicības par 
piedalīšanos. Konkurss noritēja 
draudzīgā atmosfērā, un visi tā 
dalībnieki guva pozitīvas emoci-

jas un jaunas zināšanas.
Liels paldies par konkursa 

atbalstu novada domes Izglītības 
un Kultūras nodaļai un Krāslavas 
pamatskolas direktorei Vijai Kon-
cevičai. Īpaša pateicība pienākas 
novada informātikas skolotājiem 
par pasākuma atbalstīšanu: Lud-
milai Boločko, Valentīnai Račko, 
Valentīnai Rukmanei, Ņinai Živuhi-
nai, Ilonai Petunovai, Sandrai Ne-
meņonokai un Nataļjai Loskutovai.

Ceru, ka arī nākamajā mā-
cību gadā mēs tiksimies līdzīgā 
pasākumā.

Krāslavas novada informātikas 
MA vadītāja Jeļena JAPIŅA

Saistošā informātika

Mazā lauksaimnieku 
shēma

Eiropas Savienība ieviesa 
mazo lauksaimnieku shēmu, lai 
vienkāršotu kopējo lauksaimnie-
cības politiku, tomēr MK notei-
kumu projektā dotie nosacījumi 
mazajiem lauksaimniekiem ap-
grūtinās saimniekošanu, īpaši 
ņemot vērā, ka mazajiem lauk-
saimniekiem daļa no zemes līdz 
šim tika apsaimniekota un dek-
larēta kā piemājas zemes. MK 
noteikumu projektā par tiešajiem 
maksājumiem paredz, ka ma-
ziem lauksaimniekiem iespēja-
ma būs lauksaimniecības zemes 
vienkāršotāka deklarēšana – ti-
kai 3 veidi ar 2016.gadu – zeme, 
ko aizņem ilggadīgie un aramze-
me sētie zālāji, otra – ilggadīgie 
stādījumi un aramzeme, izņemot 
zālājus un kaņepes, un trešais 
veids jādeklarē kaņepju platības 
atsevišķi (61.punkts). 

Vai tiešām ir nepiecie-
šams tik sīks platību sadalī-
jums mazajiem lauksaimnie-
kiem? 

Atbilde: Šāds sadalījums ir 
nepieciešams, jo paralēli mazo 
lauksaimnieku shēmas atbals-
tam, būs iespējams saņemt arī 
MLA, kur ir jāievēro lopu blīvums. 
Saistībā ar kaņepēm, lai saņemtu 
tiešos maksājumus par kaņepju 
platībām kaņepēs esošais THC 
nedrīkst pārsniegt noteikto nor-
mu.

Vai tiešām LAD pārbau-
dīs tādus kritērijus kā, pie-
mēram, vai ilggadīgo stādī-
jumu platība tiek uzturēta 
kultūraugu audzēšanai pie-
mērotā stāvoklī, ja rindstar-
pas, kuru platums pārsniedz 
vienu metru, tiek izpļautas 
vai mehāniski apstrādātas 
līdz kārtējā gada 15. septem-
brim? Vai LAD inspektori ies 
un mērīs šīs platības atse-
višķi? Kā LAD administrēs 
mazo lauksaimnieku shēmu 
un ar ko lauksaimniekam ir 
jārēķinās?

Atbilde: Lai pieteiktos 
Mazo lauksaimnieku shēmai, 
2015.gadā klientam būs jāaiz-
pilda platību maksājumu iesnie-
gums un jāatzīmē, ka klients 
vēlas pieteikties mazo lauk-
saimnieku shēmai. Papildus pla-
tību maksājumu iesniegumam 
būs jāaizpilda arī mazo lauk-
saimnieku shēmas pielikums, 
norādot informāciju par savas 
saimniecības vecumu un izvei-
došanas apstākļiem. Izmantojot 
pielikumā esošo informāciju, 
LAD novērtēs, vai klients nav 
radījis mākslīgus apstākļus, lai 
saņemtu mazo lauksaimnieku 
atbalstu. Ja ar pielikumā minēto 
informāciju nebūs pietiekami, lai 
pieņemtu lēmumu, LAD varēs 
pieprasīt papildus informāciju 
vai veikt pārbaudes uz vietas 
saimniecībā.

Uz mazo lauksaimnieku 
shēmas saimniecībām attieksies 
prasība par fizisko kontroļu veik-
šanu. Atšķirībā no VPM mazo 
lauksaimnieku shēmas saim-
niecībām nebūs jāpārbauda SA 
prasības un zaļināšanas prasību 
ievērošana.

Zaļināšanas prasības

Vai LAD plāno veikt šo-
gad informējošos seminārus 
reģionos par jaunajām zaļi-
nāšanas prasībām?

Atbilde: Lai informētu LAD 
klientus par jaunajiem atbalstiem 
un to saņemšanas nosacījumiem 
(tai skaitā arī par zaļināšanas 
prasībām), aprīlī tiek plānoti se-
mināri reģionos.

Vai LAD ir iespēja in-
formēt lauksaimniekus par 
iespējamajiem sodiem vai 
platībmaksājumu samazinā-
jumiem un kādi tie būs, ja 
lauksaimnieki nebūs izpildī-
juši zaļināšanas prasības ap-
zināti vai neapzināti?

Atbilde: Aizpildot platību 
maksājumu iesniegumu EPS, 
LAD klientiem pirms platību mak-
sājumu iesnieguma apstiprinā-
šanas būs iespēja redzēt, vai ir 
izpildītas zaļināšanas prasības 
– ievērota kultūraugu dažādoša-
nas prasība un atstātas pietiekoši 
daudz ekoloģiski nozīmīgās pla-
tības.

Piemērojamais zaļināšanas 
maksājuma samazinājums tiek 
aprēķināts, ņemot vērā propor-
ciju, kādā nav ievērotas zaļinā-
šanas prasības. Maksimālais 
sods par zaļināšanas prasību 
neievērošanu 2015.gadā ir zaļi-
nāšanas maksājuma nepiešķir-
šana.

LIZ apsekošana

Pēc kāda principa tiek 
apsekotas nesakoptās lauk-
saimniecības zemes un par 
apsekošanas rezultātiem in-
formētas vietējās pašvaldī-
bas?

Atbilde: Apsekošana tiek 
veikta saskaņā ar MK noteiku-
miem Nr.635 un likumu “Par ne-
kustamā īpašuma nodokli”. Li-
kuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” izpratnē neapstrādāta LIZ 
ir visa LIZ platība zemes vienībā, 
ja vairāk nekā 30% no LIZ platī-
bas attiecīgajā zemes vienībā līdz 
kārtējā gada 1.septembrim ne-
tiek izmantota lauksaimniecības 
produktu ražošanai vai audzē-
šanai. Savukārt saskaņā ar MK 
noteikumu Nr.635 6.punktu par 
labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī uzturētu LIZ platību tiek 
uzskatīta platība, kas līdz kārtējā 
gada 1.septembrim vismaz vienu 
reizi ir nopļauta, zāle novākta vai 
sasmalcināta un izkliedēta.

Pēc apsekošanas pabeigša-
nas informāciju par neapstrādāto 
LIZ LAD apkopo un līdz kārtējā 
gada 20. novembrim elektroniski 
iesniedz pašvaldībām.

Vai apsekojums aptver 
tikai lauku blokos ietvertās 
platības vai arī visas LIZ pla-
tības, arī tās, kuras pēc Meža 
likuma grozījumiem tiks ie-
skaitītas meža zemēs?

Atbilde: Apsekojumā ie-
tver visus kadastrus, kur pēc 
Valsts zemes dienesta kadastru 
informācijas sistēmas datiem ir 
noteikts kāds no LIZ lietošanas 
veidiem un to platība ir lielāka par 
vienu hektāru.

www.losp.lv/node/3002

Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/
atbildes  2015.gada 22.janvāra sanāksmei

TIEŠIE MAKSĀJUMI

„Nekad nezaudējiet svēto zinātkāri. 
Un galvenais ir nepārstāt jautāt!” 

Alberts Einšteins
Viss sākas bērnībā. Arī visi 

zinātnieki kādreiz ir bijuši skolnie-
ki - zinātkāri un radoši. Tieši tādi ir 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las 5.-6. klašu skolēni. Aukstajā  
janvārī dabas  mācības stundās 
bija karsti. Pienācis laiks prezen-
tēt savus pētnieciskos darbus.  
Ikviens skolnieks centās pierādīt, 
ka viņa pētījums ir visinteresantā-
kais un ka tas var pārstāvēt sko-
las godu rajona konkursā. Jaunie 
zinātnieki izgatavoja vulkāna mo-
deli un demonstrēja to darbībā, 
pārsteidzoši izskatījās arī Tungus-
kas meteorīta kritiena vieta. Mūsu 
astrologi Bēthovena Mēness so-
nātes pavadījumā pārvietoja mūs 
Zemes pavadoņa noslēpumainajā 
pasaulē. Ar gaisa pūķi rokās mēs 
sapņojām pacelties debesīs un ie-

raudzīt mūsu pilsētu 
no putnu lidojuma. 
Mēs redzējām ne-
parastus kristālus, 
kurus var apēst, un 
„dzīvo” plastilīnu. 
Degustācijas laikā 
pār l iec inā jāmies 
par medus, ābo-
lu un putras īpašo 
nozīmi mūsu vese-
lības saglabāšanā. 
Skolēni uzzināja ne 
tikai par kaķu un 
suņu audzēšanas 
noslēpumiem, bet arī par to, kā 
turēt mājas apstākļos sesku. Mēs 
noskatījāmies patstāvīgi uzņemto 
filmu par delfīnu priekšnesumu un 
bijām sajūsmā par haizivs mode-

li. Mūsu rokdarbnieki labi pārzina 
koku sugas un var iemācīt uztaisīt 
putnu būrīšus, laiviņas un svečtu-
rus. Futbola virtuozi brīnišķīgi spē-
lē bumbu un arī pierāda, ka sports 
– tā ir veselība. Pateicoties dar-

bam ar mikroskopu, skolnieki 
apskatīja dzīvo šūnu. Un cik 
daudz interesanta mēs uzzi-
nājām par pašu audzēto zaļo 
pelējumu!

Uz mūsu stundām mēs 
aicinām arī citu mācību 
priekšmetu skolotājus, kuri 
labprāt atklāj savos skolēnos 
jaunas spējas.

Mēs esam pateicīgi 
vecākiem par sadarbību ar 
bērniem un ceram, ka mums 
izdosies aptvert  neaptvera-
mo… Protams, tas ir mūsu 
sapnis…, taču tas obligāti 
piepildīsies! Ticiet tam!
Irina KURILOVA,  Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas 
bioloģijas un dabaszinību  

skolotāja

Zinātkāre – ģeniālas personības raksturīgākā iezīme

Vladislavs Baranovskis (6. b klase)

Olesja Abrosimova (5. b klase)

Diāna Smertjeva (5. b klase)
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„Asmu Latgalīts” organizēja 
pasākumu, lai pateiktu paldies tiem 
Latgales cilvēkiem, kuri cenšas 
uzlabot Latgales dzīvi un izdarīt 
kaut mazu darbiņu Latgales labā. 
Biedrības „Asmu Latgalīts” valdes 
locekle un pasākuma organizatore 
Gunita Vanaga pasākuma atklāša-
nas uzrunā teica: „Cilvēki ir vērtība. 
Un mums, biedrības biedriem, ir 
patiess prieks, ka bija tik liela cil-
vēku atsaucība un šeit ir tik daudz 
cilvēku, kuri lepojas, ka pieder Lat-
galei. Paldies Jums un visiem, kuri 
ir kopā un cenšas izveidot dzīvi 
labāku. Atcerēsimies arī ikdienā 
pateikt paldies.”

Preiļu novada domes priekš-
sēdētāja Maruta Plivda aicināja 
pateikt paldies saviem vecākiem 
un vecvecākiem par to, ka viņi ir 
iemācījuši latgaliešu valodu, ko 
skolā nemāca, taču cilvēki to lieto 
ikdienā. Viņa aicināja šo valodu 
mācīt arī saviem bērniem, lai sa-
glabātu latgaliešu tradīcijas savās 
ģimenēs. 

No visiem iesniegtajiem pie-
teikumiem tika noteikti uzvarētāji 
septiņās nominācijās:

Latgales gada aktīvākais 
jaunietis – Andra Struka no Prei-
ļiem. Balvu pasniedza biedrības 
„Asmu Latgalīts” pārstāve Anna.

Latgales gada lauksaim-
nieks – Alberts Mendriķis no 
Rēzeknes novada. Viņam balvu 
pasniedza Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss. 
Pasākuma vadītājs jautāja A. Matī-
sam, vai pienāks tādi laiki, kad visā 
Latvijā, arī Latgalē, būs izbūvēti un 
saremontēti ceļi? Uz to ministrs at-
bildēja, ka noteikti būs. Pakāpenis-
ki pie tā jau tiek strādāts. 

Latgales gada uzņēmējs 
– Valdis un Olga Pauliņi no Krās- 

lavas. Balvu pasniedza Marika Zei-
mule, VARAM pārstāve.

Latgales gada aktīvākais 
seniors – Natālija Rubīne no Prei-
ļu novada. Balvu pasniedza NVO 
„Varavīksne” pārstāves Marija 
Safronova un Irēna Savicka. Pa-
sniegšanas ceremonijā pus pa jok-
am noskaidrojās, ka laureāte Natā-
lija kopā ar Preiļu jauniešiem pat ir 
apmeklējusi rokkoncertu Londonā. 

Latgales gada sirds cil-
vēks – Inese Muhamberga no Rē-
zeknes. Balvu pasniedza 12. Saei-
mas deputāte Janīna Kursīte. Visi 
šajā nominācijā nominētie cilvēki ir 
ar plašu, mīlestības pilnu sirdi. Ine-
se Muhamberga atzina, ka viņai 
spēku dod viņas daudzie palīgi.

Latgales gada ģimene – 
Maksimovu ģimene no Viļakas no-
vada. Balvu pasniedza biedrības 
„Asmu Latgalīts” valdes locekle 
Gunita Vanaga. Stipras un lielas 
ģimenes veido visa pamatu, tā ir 
vieta, kurā rodas vērtības, kas tiek 
nodotas bērniem, videi, Latgalei, 
Dzimtenei. Ģimene ir tā vieta, kur 
iemācās domāt, vērtēt, analizēt.

Latgales gada varonis – 
šajā nominācijā, acīmredzot netika 
pieteikti pretendenti, jo neviens ne-
tika nosaukts.

Uzvarētājus noteica žūrija, 
kuras sastāvā bija - Jānis Lāčplē-
sis, Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs un „Latgales par-
tijas” priekšsēdētājs, Maruta Pliv-
da, Preiļu novada domes priekš-
sēdētāja, Alīna Gendele, Ludzas 
novada domes priekšsēdētāja un 
Latgales plānošanas reģiona attīs-
tības nodaļas priekšsēdētāja, Dag-
nija Bramane, Latgales studentu 
centra valdes locekle, Daugavpils 
biroja vadītāja, Valentīns Lukaše-
vičs, Daugavpils Universitātes lat-

viešu literatūras un kultūras 
katedras docents, filoloģijas 
doktors, Edmunds Teirum-
nieks, Rēzeknes Augstsko-
las rektors, Monika Zīle, 
žurnāliste un rakstniece. 
Pieņemt lēmumu bija patie-
šām grūti, jo katrs ir pelnījis 
gūt atzinību par savu darbu. 

Pretendentu vidū no 
Aglonas novada bija Mārī-
te Mežiniece nominācijā 
Latgales gada ģimene, Vija 
Kudiņa nominācijā Latgales 
gada sirds cilvēks, nomi-
nācijā Latgales gada aktī-
vākais jaunietis tika izvirzīti 
Anita Miglāne un Daniels 
Krimāns. No Dagdas no-
vada nominācijā Latgales 
gada lauksaimnieks tika iz-
virzīts Pāvels Kavūns, bet 
nominācijā Latgales gada 
sirds cilvēks - Mārīte Zariņa 
un Aleksandrs Lubāns. Sa-
vukārt no Krāslavas novada 
pretendentu vidū nomināci-
jā Latgales gada aktīvākais 
seniors bija Valentīna Ko-
kina un jau minētie Valdis 
un Olga Pauliņi, kuri ieguva 
uzvarētāju titulu kā Latgales 
gada uzņēmēji.

Lai Latgales Gada 
balvu pārvērstu par īstiem 
svētkiem, ceremonijā pie-
dalījās gan dejotāji, gan 
dziedātāji. Uzstājās grupa 
„Ginc un es”, dziedošā Ti-
hovsku ģimene, tautas deju 
kolektīvs “Dancari”, mūsdie-
nu deju grupa “Asorti” un 
slavenais Dainis Skutelis, 
kurš ar savu dziedājumu 
lika uz mirkli aizmirsties. 

Nobeigumā emocio-
nālus vārdus visiem lat-
galiešiem veltīja Aglonas 
maizes muzeja vadītāja Vija 
Kudiņa. Viņa brīdināja žūri-
ju, ka nākamgad noteikti tai 
būs krietni vairāk darba, jo 
katrs zālē esošais pieteiks 
vairākus cilvēkus. Visu pre-
tendentu vārdā Vija teica 
lielu paldies līdzcilvēkiem, 
kuri saskatīja pretendentos 
kārtīgus latgaliešus. „Jo pa-
saule jau sākas no mums, 
ja mēs redzam apkārt labus 
cilvēkus, tad arī pasaule ir 
laba. Bet labu cilvēku ir ļoti 
daudz. Man reizēm jautā, 
kā ir dzīvot Latgalē un būt 
latgalietei? Ziniet, pat ļoti 
labi... Mēs esam daļa no 
Latvijas. Mēs esam ļoti stipri 
un aiz mums ir visa Latvija.”

Inga PUDNIKA
Autores foto

Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija
Janvāra pēdējā dienā biedrība „Asmu Latgalīts” aicināja vi-
sus uz Latgales gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 
notika Preiļu novada kultūras centrā. Biedrība saņēma 35 
pieteikumus no visas Latgales par cilvēkiem, kuri ar savu 
nesavtīgo darbu un sirds degsmi ir devuši lielu ieguldījumu 
Latvijas un Latgales attīstībā.



2015. gada 3. februāris 5

Laikā, kad valdība centīgi 
domā, kā uzlabot demogrāfisko 
stāvokli valstī, ir ļoti interesanti 
uzzināt, kā dzīvo daudzbērnu ģi-
menes Latgalē. Vai tik šodien tei-
cieni “Bērni - dzīves ziedi”, “Bērni 
- tā ir laime, ko nenopirksi ne par 
kādu naudu” neskan utopiski? 
Savulaik daudzbērnu ģimenes 
bija lepnums, taču tagad ierasts, 
ka ģimenēs ir viens vai maksi-
mums divi bērni. Ja piedzimst 
trešais, tad apkārtējie ar žēlumu 
skatās uz šo ģimeni un sāk to žē-
lot, jo uzskata, ka izdzīvot esoša-

jā situācijā būs grūti.
Praktiski katru rītu bērnu-

dārzā satiekos ar daudzbērnu 
māmiņu Ludmilu Koževņikovu, 
kura turp ved savu jaunāko mei-
tiņu Ellu. Ziniet, šī ģimene nemaz 
neizsauc žēlumu. Trīsgadīgā Ella 
vienmēr ir priecīga un smaidīga, 
mamma - pieklājīga un labsirdī-
ga. Te ir jāizrāda balta skaudība, 
nevis jāžēlo. Šai ģimenei ļoti pie-
stāv teiciens: “Bērni - tā ir laime!” 
Ludmila piekrita satikties ar mani, 
lai izstāstītu par savu ģimeni. 

“Mūsu Koževņikovu ģimenē 

ir pieci cilvēki. Es – Ludmila, vīrs 
Aldis un trīs bērni – Juris, Edgars 
un Ella,” stāsta sieviete. “Dzīvo-
jam Kalniešu pagastā sādžā Si-
lovi, 13 km no Krāslavas. Māja 
atrodas 800 metrus no galvenā 
ceļa, bet ir sajūta, ka dzīvojam 
mežā. Vieta ir klusa, sava māja, 
neliels zemes gabals. Apkārt sav-
vaļas dabas sajūta. Nesen uzlika 
zīmi, ka šeit ir Aizsargājamās ai-
navas. Es jau sešus gadus strā-
dāju par skolotāju. Pamatdarbs ir 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Mācu 
fiziku un dabaszinības. Jau otro 
gadu braucu uz Grāveru pamat-
skolu un tur mācu matemātiku un 
fiziku. Pirmo gadu strādāju “Va-
ravīksnes” vidusskolā, kur mācu 
dabaszinības 10. klasei. Aldis ie-
guvis šofera profesiju visās kate-
gorijās, taču ir strādājis dažādus 
darbus. Pēdējā laikā nodarbojas 
ar demontāžu. Aizraujas ar ka-
mīnu mūrēšanu, dizainu, patīk 
strādāt ar koku. Pats izgatavoja 
mēbeles mūsu virtuvei un viesu 
mājai. Sataisījis divus kamīnus 
no akmens. Vārdu sakot, visi dar-
bi pa rokai.”

Šogad Koževņikovu ģime-
ni sagaida patīkams notikums 
- vecākais dēls Juris pabeigs 9. 
klasi. Viņam mācībās iet dažādi 
– priekšmetos, kuri patīk, ir la-
bākas sekmes, pārējos attiecīgi 
zemākas. Juris ir strādīgs puika. 
Laukos ir daudz darba, neskato-
ties uz to, ka viņiem mājlopu nav. 
Jāapstrādā zeme, jāpļauj zāle 
un jāsagatavo malka. Pa vasaru 
strādā kopā ar tēti, par to mamma 
patiesi priecājas.

Vidējam dēlam Edgaram ir 
7 gadi. Arī viņš mācās Krāslavas 
pamatskolā. Ļoti atbildīgs un cen-
tīgs puika. 

“Jaunākā meita Ella, atšķirī-
bā no puikām, ir ļoti kaujinieciska 
un aktīva,” turpina stāstu Lud-
mila. “Viņai ir trīs ar pusi gadiņi, 
apmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes “Pīlādzītis” 5.grupiņu. 
Augot kopā ar brāļiem, Ella ir ie-
mācījusies sevi aizstāvēt pati.

Kas attiecas uz palīdzības 
un pabalstu saņemšanu, tad iz-
mantojam dažas iespējas, kas 
mums ir zināmas. Piemēram, 
“Latvenergo” piedāvā īpašu prog-
rammu daudzbērnu ģimenēm. 
Mums ir Goda ģimenes karte, ar 
kuras palīdzību var iegūt atlaides 
veikalos, teātros u.c. Arī valsts 
ir parūpējusies par daudzbērnu 
ģimenēm - jūtami palielinājās pa-
balsts par bērniem. 

Liels paldies 
mūsu bērnudārzam, 
kas piemēro atlaidi 
bērna ēdināšanai. 
Grēks sūdzēties, viss 
ir labi. Par daudz- 
bērnu ģimenēm nav 
aizmirsuši.”

Ludmila ar Aldi 
ir pazīstami kopš 
bērnības. Viņš ir rī-
dzinieks, bet saknes 
ir no Andrupenes pa-
gasta Strodu sādžas. 
Tur 40. gados dzīvo-
ja viņa māte Leono-
ra, bet 18 gadu vecu-
mā viņa pārcēlās uz 
dzīvi Rīgā, jo sapņo-
ja par galvaspilsētu 
kopš bērnības. Lud-
mila izaugusi Stro-
dos. Iznāk, ka puse 
ciemata iedzīvotāju 
ir viņas radinieki un 
otra puse ir Alda ra-
dinieki. Jaunie cilvēki 

“apvienoja” visu ciemu, appreco-
ties 2004. gada 31. jūlijā Daugav-
pilī.

Kā gan viņi nokļuva Kalniešu 
pagastā? “Gribējām dzīvot savā 
mājā un veidot savu stūrīti paši. 
Desmit gadu laikā te daudz ko 
pārveidojām, izremontējām un 
uzbūvējām. “Izauga” viesu nams 
pie lielā dīķa, pie tā Aldis uzcēla 
skatu torni. Dīķī dzīvo dažādas 
zivis – foreles, baltie amūri, sto-
res un, protams, karūsas. 

Mūsu mazajā, bet skaistajā 
vietā var labi atpūsties, baudot 
dabas skaistumu, dvēseles mieru 
un gandarījumu par paveiktiem 
darbiem.”

Natālija ZDANOVSKA
Foto no   ģimenes arhīva

Saliedēta daudzbērnu ģimene

Taču bija arī cilvēki, kuri Er-
nai noticēja, pirmām kārtām, tie 
kuriem bija saglabājušās stelles 
un viņi tās bez jel kādas atlīdzī-
bas uzdāvināja topošajai Svariņu 
aušanas darbnīcai. Laikraksts 
„Ezerzeme” nodrošināja pasā-
kuma informatīvo pusi, Ernas 
dzīvesbiedrs -- namdaris Aivars 
Šļahota -- vecās stelles atjau-
noja, izgatavoja tām trūkstošās 
detaļas un uzstādīja, Indras au-
dējas dalījās savā pieredzē un 
lai šodien svariņietes vēl neauž 
skalu deķus, taču audējas te jau 
ir un skaisti grīdceliņi top viens 
pēc otra. Starp citu, par vienu no 
audējām, lielisku māmiņu saviem 
bērniem, lasiet nākamajā numu-
rā. Tieši viņai tika iedarbinātas 
ceturtās stelles.

Pašas pirmās stelles tika 
atvestas no Rēzeknes. Tās au-
šanas entuziastiem Svariņos uz-
dāvināja audēja Valentīna Timo-
šenko, stelles piederējušas viņas 
mammai Sofijai Nesterovai. Ot-
ras stelles atvestas no Šķaunes, 
tās cēlam mērķim ziedojusi pen-
sionāre Vera Vasiļevska, bijusī 
darbmācības skolotāja. Meistara 
Antona Židena 1938. gadā dari-
nātās stelles piederējušas Veras 
mammai, audējai Annai Židenei, 
kura dzimusi 1906. gadā, dzīvo-

jusi Ludzas pusē. Līdz ar stellēm 
pensionāres uzdāvināja simbolis-
kus rokdarbus: Valentīna — grīd- 
celiņu, Vera — makramē. Abas 
bija ļoti priecīgas par to, ka stel-
les arī turpmāk kalpos cilvēkiem. 
Trešās stelles tika atgādātas pēc 
kāda laika no Svariņu pagasta 
Lociem, bet ceturtās ir atvestas 
no Dagdas, un dāvināja tās Janī-
na Viļuma kopā ar visiem diegu 
krājumiem aušanai, cik viņai to 
bija palicis. Ceturtās stelles sa-
vulaik piederēja Helēnai Rubinai, 
tās aušanas darbnīcām uzdāvi-
nāja viņas dēls Jāzeps Rubins.

”Abas pirmās stelles bija pa-
visam kritiskā stāvoklī, vairākas 
detaļas mums bija jāizgatavo no 
jauna, vietām bija pastrādājuši 
ķirmji,” Erna gremdējas atmiņās. 
„Remontējot un atjaunojot nācās 
padomāt, kāpēc steļļu meistars 
tai vai citai detaļai ir izmantojis 
konkrētu koku, kāpēc asis nav 
vienādā augstumā, kāpēc dažas 
detaļas novietotas tādā un ne 
citā attālumā viena no otras. Ne-
apšaubāmi, katram šim sīkumam 
ir sava nozīme, ļaudis desmitiem 
gadu domājuši un uzlabojuši ste- 
ļļu konstrukciju. Starp citu, Va-
lentīna šad tad atbrauc ciemos, 
apmeklē mūsu darbnīcu, apskata 
stelles, kuras uzdāvinājusi un vi-

ņas acīs sariešas prieka asaras. 
Viņu dara laimīgu apziņa, ka šīs 
stelles lietoja mamma, viņa pati 
un šobaltdien tās turpina kalpot 
cilvēkiem.

Pirmsākumos sapņojām par 
vienām stellēm, finālā mums ir 
četras, un, ja pieprasījums aug-
tu, nezinu, kur varētu atrast un 
izvietot vēl vienas. Četras svari-
ņiem ir daudz, pat ļoti daudz, bet 
visvairāk priecē tas, ka šodien vi-
sas tiek lietotas, uz vienām strā-
dā divas audējas, laiku palaikam 
savstarpēji pamainoties. Vairāku 
gadu pieredze man lika saprast, 
ka aust nevar jebkurš, šurp nāk 
tās sievietes, kuras vārda bur-
tiskā nozīmē ir saslimušas ar šo 
nodarbi. Mēs aužam vienkāršus 
darbus, grīdceliņus, un pagaidām 
tikai es vienīgā esmu apguvusi 
aušanas prasmes ar četriem pe-
dāļiem, kas dod iespēju veidot 
aizraujošus ornamentus. Par to 
liels paldies Indras audējām un 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākumam „Sa-
tiec savu meistaru”. Piedaloties 
šajā projektā, 2013. gadā Indras 
tautas nama vadītāja un audē-
ja Anžela Kuzminska uzaicinā-
ja mūsu rokdarbnieces ciemos. 
Braucām ar noteikumu, ka iemā-
cīs aust ar četriem pedāļiem. So-
lījumu izpildīja, visu parādīja, visu 
pierakstīju, bet uzreiz nebija laika 
ievilkt stellēs diegus. Pagāja ilgs 
laiks, tas bija jāredz, kā ķēros pie 
šī darba. Ņēmu rokā tālruni un 
zvanīju Anželai: ”Šķiet, daru visu 
pareizi, bet nesanāk!” Viņa atbild: 
„Labi, iešu pie mūsu Olgas Jok-
stes, pajautāšu viņai, kā labāk jā-

dara!” Pēc kāda laika atzvana un 
stāsta, es klausos un daru -- tā 
viss notika. Kad viss izdevās, kad 
noaudu pirmās rindas, atzvanīju, 
lai dalītos priekā ar indriešiem. 
Ziniet, mūsu darbā bez kolēģiem, 
bez savstarpējas uzticības un iz-
palīdzības būtu ļoti, ļoti grūti gūt 
panākumus.”

Svariņu aušanas darbnīcu 

stelles ir ne tikai funkcionējošs 
darbarīks, bet arī muzeja cienīgs 
eksponāts. Pie katras no stellēm 
piestiprināta dāvinātāja fotogrāfi-
ja un īsa informācija par viņu, līdz 
ar to nevienas no četrām stellēm 
nav kaut kas bezpersonisks. Au-
dējas pat lepojas, ka strādā ar 
konkrēta īpašnieka stellēm. 

Juris ROGA, autora foto

Viņas to paveica!
Pirms vairākiem gadiem, kad tika slēgta Labiešu sākumsko-
la Svariņos un tautas namā atbrīvojās telpas, Erna Šļahota 
noriskēja izveidot aušanas darbnīcu. Paveikt šādu grandiozu 
uzdevumu (Svariņos nebija tādu audēju, ar kādām lepojās 
Indra un Izvalta, kur tamdēļ savulaik tika veiksmīgi realizēti 
aušanas projekti) daudziem šķita neiespējami un, atceros, 
neticīgo pulks tikai auga augumā. 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 14.50 Mīlas viesulis 
9.35, 15.50 Patvērums mīlestī bai
10.30, 13.25, 16.45 Top-Shop 
10.45 Supernova 2015
13.40 Momentuzņēmums
13.55 Maklauda meitas
17.00, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
0.10 Sagrautā bērnība
1.10 Valdība
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Dzimis Eiropā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.25 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Sporta studijas diskusija
14.00, 0.35 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 Lielais pārgājiens
18.35 Punkti  virs i
20.25 Aisberga projekts
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks
23.45 Hirosimas melnā saule
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25, 2.35 Klīvlenda šovs 
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Jūlija un virsnieks
12.00 Dallasa 
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.20 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.10 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Šerloks Holmss
23.05 Čikāga liesmās
4.40 Bernards
5.40 Kristī gā programma 

TV3
6.40 Smurfi 
7.10 Denijs spoks 

7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meiti ņas 
9.00, 2.20 Dullās sacensības 
10.00 Skaistule un briesmonis 
11.00, 21.45 Reiz sensenos 
laikos
12.00 Ūsainā aukle 
13.05 Beibleidi 
14.10 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti  
14.35, 1.30 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektī vi 
17.55, 5.45 Risks 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtī bas. 
22.50 Mahinatori 
23.45 Galvenais aizdomās 
turamais
5.00 Firma

TV3+

7.30, 17.50, 1.35 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.50 Neredzamais cilvēks
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 0.05 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Grūtniece 16
22.05 Mf. Lācara projekts

TV5
6.50 18.05 Dzīves pati esība
7.20, 13.10 Paralēlā pasaule
8.15, 14.10 Nevar būt!
9.15 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 0.15 Kriminal+

15.10, 19.50 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Meičas, neprecieti es
0.45 Greizais spogulis
2.20 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
0.50 Ziņas
6.25 Nindzjago
6.50 Fiksiki
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.50, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Grūtniecības tests
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.20, 5.50 Euronews

Setsubuna svētki Japānā
Februāra sākums. Priekšā - vēl viens 

ziemas mēnesis. Kaut gan visi jau esam 
noilgojušies pēc pavasara, pēc siltuma un 
saules. Kamēr mēs vēl tikai gatavojamies 
piedzīvot februāra sniegputeņus un nepa-
stāvīgus laika apstākļus marta sākumā, 
japāņi jau sagaida pava-
sari. Šodien uzlecošās 
saules zemē svin Set-
subuna svētkus, tie ir ļoti 
seni un ļoti jautri...

Sensenos laikos no 
kalniem nokāpis ļauns 
dēmons  - Kaguhana. 
Milzīgs, ragains, gurnu 
apsējā no tīģera kažok-
ādas. Šim dēmonam bija ārkārtīgi liels 
spēks. Rokās viņš turējis milzīgu vāli. Ar 
vienu vārdu sakot - pretīgs briesmonis. 
Dēmons viltīgi uzglūnēja jaunavām un bēr-
niem, satvēra tos un tad aprija. Neviens ne-
varēja tikt ar viņu galā. Cilvēki cieta, visas 
puķes novīta, visi koki nometa savas lapas, 
bet zeme vairs nedeva ražu. Vienu dienu 
sāka izplatīties ziņas par to, ka vienīgais, 
no kā baidoties briesmonis, ir soja. Stās-
tīja, ka dēmons neciešot puķu smaržu, kā 
arī žāvētas zivis. Cilvēki karināja pie māju 
durvīm vainagus no puķēm un žāvēto ziv-
ju galvām, arī no mājām centās neiziet bez 
„smaržīgas” kaklarotas, taču neviens neuz-
drošinājās cīnīties ar pašu Kaguhanu, jo ļoti 
baidījās no šī asinskārā briesmoņa. Vienu 
dienu kāda izmisusi mājsaimniece, desmit 
bērnu māte, izgāja no mājām un nolēma 
sagaidīt dēmonu. Kad ieradās Kaguhana, 
drošsirdīga japāniete sāka mest viņam vir-
sū ceptas sojas pupiņas un kliedza, cik spē-
ka: „Oni-vaa-soto! Fuku-vaa-uti!” (Velni ārā! 
Laime iekšā!) Nobijies dēmons paslēpās un 
kopš tā laika vairs nekāpa lejā no kalniem.

Mūsdienās šajā dienā japāņi dzen 
prom ziemu un sagaida pavasari. Atbilsto-
ši sintoisma pamatprincipiem starpsezonu 
periodā saasinās tumšo un gaišo spēku 
(iņ-jaņ) sadursme, šī cīņa var atnest cil-
vēkiem daudz bēdu, tāpēc gaišajiem spē-
kiem ir nepieciešams nedaudz „palīdzēt”. 
Un japāņi arī palīdz, kā var. Šajā dienā, 
Setsubuna svētkos, pie māju durvīm var 
ieraudzīt neparastus rotājumus, kas sa-
stāv no osmantusa ziediem un kaltētu siļ-
ķu galvām (dzīves un nāves pretstatījuma 
simboli).  Ja jūs šajā dienā staigāsiet ar 
siļķu galvām ap kaklu, Japānā neviens par 
to nebrīnīsies, tieši otrādi -  cilvēki smaidīs 
un atbalstīs jūs. 

Galvenās šo svētku tradīcijas ir sais-
tītas ar Japānas dievnamiem. Saskaņā ar 
sintoistu rituāliem templī ielaužas „dēmo-
ni” (visbiežāk tie ir slaveni cilvēki, piemē-
ram, vietējo teātru aktieri): melnais - alkatī-
ba, zaļais - niknums, sarkanais - dusmas. 
Dēmoni grib paslēpties cilvēku pūlī, bet vi-
ņus izdzen mūki - sintoisti. Šie mūki pamet 
klosterus ļoti reti, un Setsubuna svētki  ir 
tieši tāda diena. Mūki dzen „dēmonus” pa 
pilsētu un lauku ielām, bet pēc tam atgrie-
žas templī. Sākas svētku galvenā daļa: pie 
dievnama pulcējas tosi-otoko (vietējās sla-
venības, titula „Gada cilvēks” īpašnieki), 

viņiem mugurā ir nacionālie svētku tērpi, 
bet rokās - koka kastītes ar ceptām sojas 
pupiņām. Tosi-otoko sāk mest laukā pupi-
ņas un skaļi kliedz: „Oni-vaa-soto! Fuku-
vaa-uti!” Pēc tam visi priecājas un izklaidē-
jas. Šajā dienā, piemēram, Naritas templī 

tiek izkaisīts aptuveni  
tonna sojas pupiņu. Bie-
ži Setsubuna svētkos 
Japānas dievnami pār-
vēršas par visīstākajiem 
teātriem. Spilgtas un 
skanīgas izrādes par to, 
kā dievi izdzina dēmo-
nus un atbrīvoja cilvē-
kus no nelaimes, pulcē 

ne tikai ticīgos, bet arī milzīgus tūristu pū-
ļus no visas pasaules.

Japāņu mājās šie svētki tiek svinēti 
vēl jautrāk. Parasti vecāko ģimenes locek-
li pārģērbj par dēmonu, bet pēc tam visa 
ģimene dzenā viņu pa dzīvokli, apmētājot 
ar sojas pupiņām. Ir arī citas interesantas 
tradīcijas, kas saistītas ar pavasara sagai-
dīšanu šajā dienā. Pupiņu izkaisīšana - tas 
ir pats par sevi saprotams. Taču, lai būtu 
laimīgam nākamajā gadā, arī jāapēd diez-
gan daudz šo pupiņu. Pirmkārt - tik daudz, 
cik cilvēkam ir gadu, otrkārt - papildus vēl 
vienu. Japāņi ir pārliecināti, ka šajā die-
nā cilvēki līdz ar pupiņām apēd visas sa-
vas neveiksmes, slimības un bēdas. Pēc 
„nelaimju apēšanas” tikpat daudz pupiņu 
nepieciešams ietīt baltā papīrā, iznest no 
mājām pēc tumsas iestāšanās un atstāt uz 
ceļa. No rīta jāskatās - ja uz saiņa uzkāpis 
cilvēks vai to nobraukuši, piemēram, rati, 
tas nozīmē, ka laime un veiksme pavadīs 
cilvēku visu gadu.

Setsubuna svētkiem gatavojas visās 
Japānas skolās. Bērni zīmē un līmē dēmo-
nu maskas, kuras pēc tam tiek izmantotas 
gan dievnamos, gan japāņu mājās. Skolē-
ni šo svētku priekšvakarā izgatavo arī kas-
tītes, kurās liek sojas pupiņas un uz kurām 
kaligrāfi skā rokrakstā ir uzrakstīts: „Velni 
ārā! Laime iekšā!”

Interesanti, ka pēdējā laikā Setsubu-
na svētki iegūst arvien lielāku popularitāti 
visā pasaulē. Sojas pupiņas aiz Japānas 
robežām aizstāj ar zemesriekstiem, bet 
viss pārējais notiek atbilstoši tradīcijām. 
Saucienus „Oni-vaa-soto! Fuku-vaa-uti!” 
mūsdienās var dzirdēt ASV un Baltkrievijā, 
Argentīnā un Indijā. Pats interesantākais, 
ka pavasara atnākšanu šeit svin nevis ja-
pāņi, bet omoto reliģijas (sintoisma sektas) 
sekotāji, šī ticība izplatījās Eiropā un Ame-
rikā 20. gadsimta otrajā pusē.

Tradīcija izdzīt dēmonus pavasara 
priekšvakarā pastāv Japānā jau vairāk 
nekā pusotru tūkstoti gadu. Uzlecošās 
saules zemes vēsturē to neuzskata par ie-
vērojamu laika posmu. Šī valsts pierādīja 
visai pasaulei, ka pat mūsdienu globalizā-
cijas apstākļos var saglabāt savu neatkār-
tojamo kolorītu un savdabīgumu. Japāna 
pašlaik ir vienīgā valsts pasaulē, kas lika 
izmainīt ēdienkarti pat „Makdonalda” res-
torānos. Agrāk tas neizdevās nevienam.

Andrejs JAKUBOVSKIS

3. februārī Ir iemesls!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 4. februāris

Krimināls, notikumi
Laika periodā no š. g. 23. līdz 30. janvārim 
Krāslavas iecirknī ti ka reģistrēti  45 noti ku-
mi.  Būti skākie:
• 24. janvārī Krāslavā, Aronsona ielā 1, no 

kāda dzīvokļa pazuda portatī vais dators 
ASUS X55VD-SX. Tika uzsākts kriminālpro-
cess, noti ek vainīgo personu noskaidrošana.

• 24.janvārī Krāslavā, no neaizslēgta dzīvokļa Eze-
ra ielā 16, ti ka nozagts naudas maks ar naudu. 
Operatī vi-meklēšanas pasākumu rezultātā ti ka 
noskaidrota vainīgā persona- 1992. g. dzimusī 
krāslaviete G., kura jau vairākkārt ti kusi policijas 
redzeslokā sakarā ar līdzīgām zādzībām un pat 
savos jaunajos gados jau paspējusi izciest brī-
vības atņemšanas sodu. Turpinot izmeklēšanu 
ti ka noskaidrots, ka minētā zagle aizvadītā gada 
24. decembrī izdarīja tāda paša rakstura zādzību 
no kādas sievietes Rīgas ielā 112.

• 28. janvārī Dagdā, veicot sankcionētu kratī -
šanu agrāk uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, 
1939.g. dzimušā vīrieša dzīves vietā ti ka iz-
ņemtas 720 cigaretes ar BR akcīzes markām, 
apm. 8 litri kandžas, vien stobra medību bise ar 
apgrieztu stobru un laidni, kā arī 11 patronas.

Kriminālprocesa ietvaros 
aizturēts robežsargs 

Par tabakas izstrādājumu kontraban-
das faktu, 2014. gada novembrī uzsāktā 
kriminālprocesa ietvaros, Valsts robežsar-
dzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienī-
bu amatpersonas aizturēja vairākus no-
ziedzīgās organizētās grupas dalībniekus, 
tajā skaitā arī Valsts robežsardzes Dau-
gavpils pārvaldes Pāternieku I kategorijas 
robežkontroles punkta vecāko inspektoru.

Aizturētais robežsargs atzīts par aiz-
domās turēto pēc Krimināllikuma 323. 
panta otrās daļas par kukuļa nodošanu 
citai Valsts robežsardzes amatpersonai 
ar nolūku iegūt informāciju par Valsts ro-
bežsardzes tehniskajiem līdzekļiem, tajā 
skaitā helikoptera plānotajiem lidojumiem.

Kriminālprocesa ietvaros aizturētie 
noziedzīgās organizētās grupas organizē-
tājs un tās dalībnieki, atzīti par aizdomās 
turētiem Krimināllikuma 190. panta trešajā 
daļā un 323. panta pirmajā daļā paredzē-
to noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un 
viņiem piemēroti drošības līdzekļi.

www.rs.gov.lv 

Andrupenes lauku sēta pērnajā ziemā

Latvijā ir simti em cilvēku, kuru materiālais 
stāvoklis ir neapskaužams - pēc īres, komunālo 
maksājumu nomaksas un zāļu iegādes, ēšanai 
daudz kas pāri vairs nepaliek. Mūsu sabiedrībā 
mēs bez īpašas piepūles varam saskatī t bagātos 
un nabagus. Arī mūsu pilsetā mēs zinam un re-
dzam trūcīgus cilvēkus.

Krāslavas svētā Ludvika Romas katoļu 
draudzes Caritas grupas brīvprātī gie, rakstot 
projektus un vācot ziedojumus,  cenšas palīdzēt 
daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem, vien-
tuļajiem pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām un citi em, kuriem nepieti ek līdzekļu 
pārti kai un apģērbam.

Tāpēc mums, brīvprātī gajiem, ir īpašs 
prieks par ti em cilvēkiem Krāslavā un novadā, 
kuri nesavtī gi dāvā savu sirds siltumu, labas do-
mas un dalās Kristus mīlestī bā ar saviem līdzcil-
vēkiem, ziedojot katrs pēc savas rocības naudu 
un/ vai produktus silto pusdienu pagatavošanai 
un dāvaniņām Ziemasvētkos un Lieldienās.

Visu to cilvēku, kuri šo palīdzību saņem, 
vārdā Caritas grupa izsaka vissiltāko paldies 
sponsoriem: Borisa un Ināras Teterevu fonda 
nodibinājumam, nodibinājumam ”Caritas Lat-
vija” , Krāslavas novada domei, SIA Kristafors”, 
SIA „ Krāslavas apti eka” , SIA” Ritms R” , SIA” 
Nordserviss” , SIA „ Dilanis”, SIA” Krāslava D” , 

SIA „ Krāslavas piens” , biedrībai „ Pieci airi” ( R. 
Lazdam), Eduardam Voroneckim, Aleksandram 
Namoviram, Oļegam Rinkevičam, Valteram Si-
cevam, Marijai Puķītei, Danai Gribustei, Pēterim 
Muižniekam, Martai Dzalbei, Janīnai Gajevskai, 
Gertrūdei un Stanislavam Leikučiem, Samušu, 
Bartušu, Andrijevsku ģimenēm un citi em. Mīļš 
paldies arī visiem ti em anonīmajiem ziedotā-
jiem, kuri savu artavu ir ielikuši ziedojumu kastī -
tē pie svētā Vincenta altāra katoļu baznīcā. 

Cienījamie sponsori, Jūsu palīdzība ir ļoti  
būti ska. Tā neļauj cilvēkiem grimt depresijā un 
izmisumā, ļauj izbaudīt to sajūtu, ka tu neesi 
viens pats ar savu nelaimi, ka tepat blakus ir 
cilvēki, kuri gatavi palīdzēt.

Svētajos rakstos varam lasīt: „ Ko Jūs esat 
darījuši vienam no maniem vismazākajiem, to 
Jūs man esat darījuši” , tā saka Kristus. Vai arī 
”Ar kādu mēru Jūs mērīsiet, ar tādu arī Jums ti ks 
mērīts”. Labie darbi neti ks aizmirsti  ne uz zemes, 
ne debesīs. Mēs aicinam ikvienu cilvēku Krā-
slavā un novadā, neatstāsim vientuļus un dziļā 
trūkumā mūsu sabiedrības sirmgalvjus, bērnus 
un invalīdus. Ar saviem ziedojumiem palīdzēsim 
ikvienam dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Arī latviešu 
tautas gudrība saka „Dots devējam atdodas” . 

Krāslavas svētā Ludvika  Romas katoļu 
 draudzes Caritas grupa

Caritas pateicība ziedotājiem

Jura Rogas foto
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CETURTDIENA, 5. februāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Zili brīnumi! 
13.50 Luijs
14.15 Maklauda meitas
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Ekvadora. Indiāņiem pa 
pēdām
21.45 Būt latvietim
22.15 Atgriešanās
0.15 Sastrēgumstunda
1.25 1:1
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Dzimis Eiropā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.05 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Ielas garumā
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45 LTV - 60

15.45, 1.25 Projekts Nākotne
16.15 Lielais pārgājiens
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Ticība. Mīlestība. Kaislība
21.00 100 g kultūras
22.45 Aisberga projekts
23.45 Sporta studija
0.35 Zebra
0.55 Kamerūna
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.40 Karamba!
6.25, 4.35 Klīvlenda šovs 
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Flirta mācība
12.05 Atgriezties mājās
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.25 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Profesija – mamma
22.05 Mistiskās slimības 
23.05 Mf. Ielenkumā
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs spoks 
7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 2.35 Dullās sacensības 
10.00 Mahinatori 
11.00 Reiz sensenos laikos
12.00 Ūsainā aukle 
13.05 Beibleidi 
14.10 Džeiks un Nekurnekadze-

mes pirāti 
14.35, 1.45 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.15 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55, 5.45 Risks 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Godavīrs
0.10 Kinomānija 
0.45 Overtime TV
5.00 Firma

TV3+
7.30, 17.50, 1.25 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.50 Neredzamais cilvēks
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.55 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
21.55 Mf. Resnītes

TV5
6.55 Dzīves patiesība
7.25 13.10 Paralēlā pasaule
8.20, 14.10 Nevar būt!
9.20 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.05 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 0.20 Kriminal+
15.10 Mf. Auklīte
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. No mīļotajiem 
nešķiras
0.45 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.25 Nindzjago
6.50 Fiksiki
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Grūtniecības tests
23.40 Vakars ar I.Urgantu
0.20, 5.50 Euronews
1.05 Pirms tumsas iestāšanās
1.50 Mf. Pulkveža Zorina versija
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 13.00 Izmeklētāji
6.20 Vovočka 
6.50, 13.30 Nindzjago
7.09, 0.39 Laika prognoze
7.10 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
12.30, 0.40 112
14.00 Fiksiki
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 

NTV-Pasaule
7.35 Ārstu lieta
8.30 Jebkurā laikā
8.45, 9.35 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.20 Dzīvo cilvēki!
10.55, 12.25, 2.35 Zvērināto 
tiesa

13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Pirmais ātrums
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Goda kodekss
20.45 Pjatņicka nodaļa
22.40, 4.10 Dienas anatomija
23.35 Pēddzinis
1.30 Vasarnīca
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Piektais punkts. Emigrācija
10.00, 13.00 16.00, 16.30, 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 Zīlēšana sveču gaismā
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Piedod man, mam
21.50 Vakars
23.30 Pokers-45. Staļins, Čērčils, 
Rūzvelts
0.20 Kamenskaja
1.15 Skandalozais notikums 
Brikmillā

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.45 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 Klasesbiedri
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Grūtniecības tests
22.10 Mākslas filma
23.10 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt 
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.40 Kulinārs
9.10 Baltkrievu virtuve
9.50, 20.35 Piemāni mani
11.50 Tikšanās ar ...
12.25 Karsts ūdens
12.45, 17.50 Interni
13.50, 18.50 Sporta skolotājs
14.50 Pārlādēšana
15.35 Gribu nokļūt televīzijā!!
16.50, 23.15 Mīlestība rajonā
19.50 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
22.25 Visuvarenie Džonsoni

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.00 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 0.10 Mūsu Čārlijs 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
13.50 Luijs
14.15 Maklauda meitas
15.10 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 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
1.50 Atgriešanās
2.45 Raimonds Pauls joko
3.40 Zemei līdzīga planēta
4.20 Sporta studija
5.00 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 5.30 Dzimis Eiropā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 19.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.50 Kalle nāk
11.15 1:1
12.05, 15.30 100 g kultūras
13.05, 4.30 Pie stūres
13.35 Latvijas sporta varoņi
14.30, 16.15 PK bobslejā
17.20 Uz Medžugorji
18.35 Personīgas lietas
20.40 Nano tehnoloģijas elektro-

mobiļos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Atkritēji
0.50 Eiropa koncertos
1.40, 4.05 LTV - 60
2.40 8. Pasaules koru olimpiāde
5.00 SeMS

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25, 2.50 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.55 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Mīla fjordos. Vēja 
dziesma
11.45 Ekstrasensi – detektīvi 
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.15 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.10 Mf. Vīri, kas skatās uz 
kazām
4.50 Bernards
5.40 Briklberija 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs spoks 
7.40 13.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.40 Dullās sacensības 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00 Reiz sensenos laikos
12.00 Ūsainā aukle 
13.05 Beibleidi 
14.10 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
14.35, 0.50 Atriebība 

15.30, 0.00 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
16.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
16.55, 3.15 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00 Ēnu spēles 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Viens darbiņš par 
naudu
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
5.40 Tāda mums ģimenīte!

TV3+
7.30, 17.50, 3.45 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50, 16.50 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.50 Neredzamais cilvēks
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50 Kurš mājās ir saimnieks?
13.50 Naša Raša
18.55, 2.20 Brīvlaiks Meksikā
20.00 Mf. Monstri pret atnā-
cējiem
21.55 Mf. Hičs. Konsultants 
mīlas jautājumos
0.15 Balsis

TV5
6.55 6 kadri
7.25, 13.10 Paralēlā pasaule
8.20, 14.10 Nevar būt!
9.20 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, 19.50 Sasisto lukturu ielas
18.05 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22

23.00 Mf. 8 pirmie randiņi
0.35 Smieties atļauts
2.15 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.25 Nindzjago
6.50 Fiksiki
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.25 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
17.50, 3.35 Moderns spriedums
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.30 Mf. Mīlākais Lūsijai
0.30 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Euronews
1.45 1inCity
2.15 Mf. Ja es būtu priekšnieks
4.40 Mf. Mehāniķa Gavriolova 
mīļotā sieviete
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.20 Vovočka 
6.50, 13.35 Nindzjago
7.14, 0.39 Laika prognoze
7.15 Skatīties visiem!
8.10 Iesūdzi mani!
9.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Okeāna varenie noslēpumi
14.05 Fiksiki
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.55 Kādi ļaudis
23.50 Slepenās teritorijas
0.40 112

NTV-Pasaule
7.35 Ārstu lieta

8.30 Jebkurā laikā
8.45, 9.35 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.20 Dzīvo cilvēki!
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Braucam un ēdam!
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.05 Runājam un rādām
18.45 Goda kodekss
21.25 Pjatņicka nodaļa
1.20 Domino efekts. Februāra 
revolūcija Krievijas liktenī
2.25 Ārkārtas situācija

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 2.10 Titānu cīņas
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
11.00 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zīlēšana sveču gaismā
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Galvenā skatuve
22.20 Veltīgs ziedojums
0.00 Lielā ģimene

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.40 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
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Princese un nabags
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija

17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Mf. Monako princese
22.05 Vakars Minskā
23.10 Mf. Laulību līgums

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.35 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, 18.55 Eju tevi meklēt 
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.05 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Skaistule
22.50 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.15 TV barometrs
8.05 Kulinārs
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Piemāni mani
11.40 Tikšanās ar ...
12.15 Interni
13.20 Sporta skolotājs
14.15 Ir nu gan!
14.50 Mīlestība rajonā
15.55, 18.25 Biatlons
17.25 Saprast un neitralizēt
18.00 Karsts ūdens
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
22.00 Reportieris
22.50 Mf. Ātrs un miris

PIEKTDIENA, 6. februāris

1.05 Politika
2.00 Mf. Ļeņingradas simfonija
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.00 Izmeklētāji
6.35 Vovočka 
7.00 Mf. Draudzenes no Hartleik-
sitijas
7.24, 0.44 Laika prognoze
7.25 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
12.30, 1.10 112
13.35 Nindzjago
14.05 Fiksiki
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!

20.50 Okeāna varenie noslēpumi
23.50 Dokumentālais projekts
0.45 Ziņas 24

NTV-Pasaule
7.35 Ārstu lieta
8.30 Jebkurā laikā
8.45, 9.35 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.20 Dzīvo cilvēki!
10.55, 12.25, 2.35 Zvērināto 
tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Brīnumtehnika
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Goda kodekss
20.45 Pjatņicka nodaļa
22.40, 4.10 Dienas anatomija

23.35 Pēddzinis
1.30 Dzīvokļa jautājums
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Duelis ar vīrusu
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
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 Zīlēšana sveču gaismā
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Piedod man, mam
21.50 Speciālais korespondents
23.30 Pokers-45. Staļins, Čērčils, 
Rūzvelts
0.20 Kamenskaja

1.15 Skandalozais notikums 
Brikmillā

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.45 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 Klasesbiedri. Seriāls
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Grūtniecības tests

22.10 Mākslas filma
23.10 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt 
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.00 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
22.35 Aktuāla intervija
23.45 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs
9.10 Karsts ūdens
9.30, 20.35 Piemāni mani
11.15 Ledus laikmets
12.50, 17.50 Interni
13.55, 18.50 Sporta skolotājs
14.55 Reportieris
16.50, 23.15 Mīlestība rajonā
19.50 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
22.25 Visuvarenie Džonsoni
0.05 Augstāk par jumtu
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs

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

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

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

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.

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, 
 uzrādot apliecību

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

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir
gus, cū kas. La bas ce nas. Sa
mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

Tālr. 26142514, 20238990.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

LAIKA ZIŅAS

04.02. 05.02. 06.02.

- 6 ... - 1 - 9 ... -5 - 8 ... -4

ZR  1 m/s Z     3 m/s R   2 m/s

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

JOGAS nodarbības
Krāslavā, Raiņa ielā 13
Pirmdienās un ceturtdienās 

plkst. 18.00; Dagdā, JIC “Par-
ka Rozes” Trešdienās plkst. 
18.00, sestdienās - 12.30

Tālr. 27080606
www.hathayoga.lv

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
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;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
cirsmas, mantojumā nenoformētus 
mežus. T. 26225905;
traktorus T-40, MTZ 52, 82 vai 
JUMZ. Jebkurā stāvoklī par jūsu 
cenu. Tālr. 29485804.

Aicina darbā sievietes vai pārus 
darbam pie konveijera un vīriešus 
- MIG metinātājus. Darbs Igaunijā. 
Tālr. 26257003.
MEKLĒJU darbu celtniecībā (māju, 
dzīvokļu remontdarbi). Izskatīšu ci-
tus piedāvājumus. Tālr. 28753676.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Paku pārvadāšana uz Londonu 
(izbraukšana – 9. februārī). Tālr. 
29943959, 29790824. 
Pazudusi kaķenīte (pelēka ar raibu-
miņiem. Ausī iegriezums). Atsaucas 
uz vārdu Čepa. Tālr. 65621290.
Pazudis melns ar baltiem raibu-
miem suns (laika). Atsaucas uz 
vārdu Reks. Lūgums atdod pret 
atlīdzību. Tālr. 29106091.
PAZUDIS vācu aitu sugas suns 
(puika, 2 gadi). Tālr. 26067711, 
28892068.

“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1996., TA 
līdz gada beigām. T. 26817112;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
grūsnu tēli (atnesīsies martā). 
Tālr. 28373846;
grūsnu tēli (atnesīsies maijā). 
Tālr. 28267103;
kucēnus (“Latvijas dzinējs”). 
Lēti! Apskatīt var Krāslavā. Tālr. 
29123861;
sivēnus. T. 26174487, 26450677;
āpšu taukus. 0.5 l - 35 EUR. 
Tālr. 28643365;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
sienu. Tālr. 26274048;
kurināmās kūdras briketes. 85 
€/t. Ar piegādi. Tālr. 29409413. Piedāvā plašu dārza un mā-

jas preču piedāvājumu: dār-
zeņu un puķu sēklas, “dzīvo” 
zemi, kūdru, mēslojumus, 
zālāju maisījumus, koku bal-
sinātājus un visu stādu audzē-
šanai.

Turpinās akciju piedāvāju-
mus akumulatoriem.

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat. „B” , „C”, „D”, „E”
profesionāla apmācība (95 kods).

„B” kat. sapulce - 11.02.2015., 
plkst. 17.00, Krāslavā,  Raiņa 
25,  1. stāvā. Teorija uz „B” kat. 
- tikai EUR 30.00.
Praktiskās braukšanas nodar-
bības Krāslavā, Daugavpilī.
Pasniedzējs Ivars Plivčs.

 Tālr: 65422273, 27200013.
 www.vikingi.lv

13. februārī plkst. 19.00 Dag 
das novada TN aicina uz 
groziņu balli “Ar mīlestības 
pinekļiem”.

2015. gada kāzu jubilāriem 
lūgums līdz 6. februārim pie-
teikties personīgi vai pa tālr. 
65653265, Dagdas TN (Alejas 
iela 29), darbadienās no 9.00 
līdz 17.00.

Jubilāriem ieeja bezmaksas, 
viesiem - 2.50 € (pasākuma 
dienā - 3 €).

Muzikālo pavadījumu nodroši-
na J. Ostrovskis un “Dvinskas 
muzikanti” (www.youtube.com/
watch?v=h6LG4FuYa-U).

 Lūgum savlaicīgi 
 iegādāties biļetes (vietu 

skaits  ierobežots).

Izsakām pateicību priesterim 
Janušam Bulašam, dziedā-
tājām, SIA “Krāslavas nami”, 
“Varavīksnes” vidusskolai, 
visiem draugiem, kaimiņiem, 
radiem, kolēģiem, paziņām, 
kuri atbalstīja mūs šajā sma-
gajā brīdī un izvadīja pēdējā 
gaitā mūsu mīļo Valentīnu 
KIRKILEVIČU. 

Dēli ar ģimenēm

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

SATELĪTTELEVĪZIJA bez 
abonēšanas maksas. Uzstādī-
šana, remontdarbi, apkalpošana. 
Ātri, kvalitatīvi, lēti. T. 26344829.

SIA “RUMBA centrs”
Aicina darbā 

PĀRDEVĒJU   KRĀVĒJU. 
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504

Izsakām līdzjūtību Irēnas 
Kikustes tuviniekiem, viņu 
mūžībā pavadot.

Kāpņutelpas kaimiņi

Latvijā jau ceturto gadu tika 
rīkota Pasaules sniega diena. 
Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 
sāka atzīmēt Pasaules Sniega 
dienu jau no 16. janvāra: notika 
tikšanās ar Krāslavas sportisti, 
slēpotāju Natāliju Kovaļovu. Viņa 
ir distanču slēpotāja, kura gūst 
godalgotās vietas Latvijas čem-
pionātos un arī Baltijas valstu 
čempionātos, ar panākumiem 
piedalās dažāda mēroga sacen-

sībās. Sportiste parādīja „Pīlā-
dzīša” bērniem savas medaļas, 
kausus un demonstrēja nelielu 
prezentāciju par slēpošanu kā 
sportu. Bērniem tika īsumā pa-
stāstīts, kas ir Sniega diena, 
kādas aktivitātes notiek Latvijā 
un Pasaulē. Bērni arī noskatījās 
multfilmas par slēpošanu un ci-
tiem ziemas sporta veidiem. Pēc 
tikšanās ar sportisti daudzi bērni 
izteica vēlmi sākt nodarboties ar 
slēpošanu. 

Vairāk nekā 60 iestādes 
audzēkņi piedalījās zīmējumu 
konkursā “Bērni uz sniega”; pēc 
žūrijas vērtēšanas par labākiem 
zīmējumu autoriem tika atzīti 
Katrīna Jermaloviča, Anastasija 
Pitrāne, Santa Baldiņa, Karīna 
Liņķe, Arīna Dembovska. Konkur-
sa uzvarētāja Katrīna Jermalovi-
ča (skolotāja Rasma Krumpāne) 
piedalīsies Latvijas Slēpošanas 
Savienības zīmējumu konkursā 
„Bērni uz sniega”.

Trīs vecāki un 15 iestādes 
darbinieki piedalījās foto konkur-
sā „Bērni uz sniega”, kopā tika 
iesniegta 251 fotogrāfija; pēc žū-

rijas vērtējuma par labākiem foto 
autoriem tika atzīti: Vija Dzalbe, 
Juta Bubina, Iveta Širve. Kon-
kursa uzvarētāja Iveta Širve pie-
dalīsies Latvijas Slēpošanas Sa-
vienības foto konkursā „Bērni uz 
sniega”.

26. janvārī iestādes bērniem 
tika organizēti Sniega svētki svai-
gā gaisā. Svētkos piedalījās 60 
bērni un 20 pieaugušie. Bērnus 
sagaidīja Sniegavīri, kuri aicinā-

ja piedalīties sacensībās: slēpot, 
vizināties ar ragaviņām, pikoties, 
spēlēt hokeju u.c. Svētku nobeigu-
mā katrs dalībnieks saņēma aplie-
cinājumu par līdzdalību Pasaules 
Sniega dienā, Latvijas Slēpošanas 
Savienības karodziņu un saldās 
balvas; pieaugušie saņēma nozī-
mītes ar Sniega dienas logo. Bet 
visai iestādei tika pasniegts Snie-
ga dienas kauss un apliecinājums 
par Sniega dienas organizēšanu.

Pasaules Sniega dienas 
mērķis tika sasniegts — iestādes 
bērni uzzināja par ziemas sporta 
veidiem, izmēģināja visdažādā-
kās aktivitātes uz sniega. Visvai-
rāk bērniem patika slēpot un vizi-
nāties ar ragaviņām!

Krāslavas novada PII „Pī-
lādzītis” pateicas par sadarbību 
slēpotājai Natālijai Kovaļovai, 
Krāslavas sporta skolas trenerei 
Ilonai Vanagai, Latvijas Slēpoša-
nas Savienības Pasaules Sniega 
Dienas projekta vadītājai Annai 
Bondarei. 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 

vadītājas vietniece izglītības jomā 
Jeļena VOROŠILOVA

Sniega dienas pasākumi „Pīlādzītī”

Gaidām pirmos ziedus
Martā, aprīlī jau sāk plaukt vairā-
kas puķes.
Persiki un palmas pie Rīgas
Tas vairs nav brīnums, ka arī 
mūsu klimatiskajos apstākļos ie-
spējams izaudzēt dienvidzemju 
augus un pat iegūt augļu ražu, 
bet šajā dārzā redzētais tomēr 
pārsteidz.
Staigāsim ērti un skaisti!
Celiņi dārzā jāveido gandrīz vai 
pirmie. Ja jūtat, ka esošie nav ēr-
tākajā vietā, varbūt ierīkot citur? 
Uzziniet, kā to darīt pareizāk un 
kādus materiālus izmantot. 
Garšaugu dārziņš uz palo
dzes. 
Sāc jau februārī!
Indiāņu banāni azimīnas
Pēc izskata šie augļi atgādina 
īsus, resnus, ieliektus gurķus vai 
banānus, bet to garša –
ananasus, apelsīnus, zemenes 
un mango kopā!
Krāsaini un garšīgi jaunumi 
Uzzini, kādas jaunas populāro 
dārzeņu un garšaugu šķirnes 
būs nopērkamas veikalos šopa-
vasar
Salāti no marta līdz rudenim 
Kādas šķirnes izvēlēties un, kā 
tās stādīt un audzēt
Kas jāsēj februārī un kas vēlāk 
Kāpēc sēklas slikti dīgst? Bieži 
vaina jāmeklē sējas un diedzē-
šanas apstākļos
Mikrobioloģiskie palīgi 
Vai tie patiešām veicina lielāku 
un veselīgāku ražu?

Žurnāli februārī
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