
•	 KNAB aizturējis bijušo Valsts 
policijas (VP) Ekonomisko no-
ziegumu apkarošanas pārvaldes 
inspektoru. Policija ir saņēmusi 
informāciju par sākto kriminālpro-
cesu pret inspektoru, taču plašā-
ku informāciju Sadovskis nav tie-
sīgs izpaust, jo lietas izmeklētājs 
ir KNAB. 

•	 Līdz šā gada janvāra beigām no 
apgrozības izņemti 37,4% lata 
monētu 27,1 miljona latu vērtībā 
(142,7 miljoni gabalu) un 94,5% 
lata banknošu 927,6 miljonu latu 
vērtībā (46,6 miljoni gabalu), lie-
cina Latvijas Bankas apkopotā 

informācija. Šā gada janvāra 
beigās vēl neapmainīti pret eiro 
bija 346,2 miljoni gabalu lata mo-
nētu, kas svara izteiksmē ir 795 
tonnas.

•	 Pieņemot Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) izstrādātos gro-
zījumus, kas paredz minimālā 
skolēnu skaita noteikšanu vi-
dusskolas 10. klases atvēršanai, 
grūtības ar 10. klases atvēršanu 
nākamajā mācību gadā varētu 
rasties 98 izglītības iestādēm visā 
Latvijā. Novadu teritorijās mazāk 
par 14 skolēniem 10. klasē ir 64 
vispārējās izglītības iestādēs. 

Novadu pilsētās un Pierīgas no-
vados mazāk par 18 skolēniem 
10. klasē ir 11 vispārējās izglītī-
bas iestādēs.

•	 No šā gada marta starptautiskajā 
lidostā “Rīga” būs stingrākas ba-
gāžas pārbaudes. Starptautiskās 
lidostu padomes regula paredz 
lielāku pasažieru līdzi nesto man-
tu pārbaudi, kura notiks divējādi 
– vai nu manuāli ar rokām, vai 
arī izmantojot attiecīgu iekārtu. 
Iespējams, ka pasažieri izjutīs 
nedaudz ilgāku aizkavēšanos pie 
drošības pārbaudēm. 
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Kā arī TV programma, reklā-
mas, sludinājumi un daudz 
citas aktuālas un noderīgas in-
formācijas.

Latvijā

 14. februārī 
plkst. 12.00 

Dagdas pagasta 
Dagdas muižā notiks 
Zirgu rikšotāju 

 sacensības

Priekšroka ūdens tūrismam

Tūrisma nozare Aglonā ir 
labi attīstīta. Tur cilvēki prot sa-
darboties un veidot kopīgus pie-
dāvājumus Aglonas viesiem. Te 
ir labas naktsmītnes, saimnieces 
piedāvā garšīgus ēdienus, Latvi-

jā un pasaulē pazīstami tūrisma 
objekti. Tūristi ir tie cilvēki, kuri 
novērtē viņiem sniegtās ērtības, 
emocijas un piedzīvojumus. Tie 
ir cilvēki, kuriem patīk viss jau-
nais, viņi bauda mirkli. Ko jaunu 
ceļotāji šosezon varēs piedzīvot 
Aglonas novadā?

Ūdens maršruti un 
 brīnumkarte

Latgale ir izdaudzināta kā 
Zilo ezeru zeme, taču, cik attīstīti 
ir ūdens tūrisma piedāvājumi… 
Aglonā jau samērā ilgi tiek pie-

dāvāti maršruti pa Latgales upēm 
un ezeriem. Ir izstrādāti pieci 
ūdens maršruti. To garums ir no 
16.5 km līdz 45 km. Izbrauca-
mi galvenokārt divu dienu laikā. 
Mājas lapā www.aglona.travel ir 
ievietoti biedrības “Aglona.net” 
izveidotie video par katru maršru-
tu. UAC ieceru ir daudz. Maršruti 
ir jāmarķē, jāattīra no kritušajiem 
kokiem, kas ceļošanu padara ap-
grūtinošu.  Laivotāji sūdzas par 
kartēm, kas izmirkst un saplīst. 
Ko lai dara, papīrs ir papīrs... 

Turpinājums 3.lpp

Pēc desmit gadiem.

Skolas draugu vakars

Aina no tradicionālās izrādes.

Latvijas vidējās izglītības iestādēs aizvadīti absolventu vakari. Nākamajā numurā - fotoreportāža no 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

2015. gada 17. februārī
Robežnieku TN notiks 

Meteņu dienai 
veltītie pasākumi:

8.00-12.00
Tradicionālais tirdziņš 
(ielūdzam pārdevējus)

11.00 
Lielais koncerts “Draugi 
ciemos Robežniekos” 

 Autobusi:
Nauļāni - 9.30, Avguļeva - 
9.50, Okolica - 10.00, Pleiki 
- 10.10, Pipiri - 10.20, Skuki - 
10.35, Ikaženci - 10.40

Ir katram ziedam sava rasas pērle, 
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz. 
Kā gribētos to satvert saules starā 

Un dāvināt to tev no sirds!

No sirds sveicam jubilejā mūsu dārgo 
māmiņu un vecmāmiņu 

Irīnu JONINU!

Dēla ģimene

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

SIA “RUMBA centrs”
Aicina darbā 

PĀRDEVĒJU -  KRĀVĒJU. 
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504
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•	 Krāslavas bērnu un jauniešu centra fotopulciņa „Kadrs” audzēkņi 
ir starptautiskā mākslas konkursa Latvijas kārtas laureāti. Kopumā 
konkursam Rīgā tika iesniegti 1136 darbi no 58 Latvijas novadiem 
un pilsētām. Laureātu izstādē skatāmo 167 darbu vidū ir 4 fotogrā-
fijas, kuras tapušas Krāslavas BJC pulciņā skolotāja Anatola Kauš-
kaļa vadībā.  Tie ir Jevgenija Antipova (13) darbi „Salūts” un „Gais-
mas raksti” un Elvja Pašķeviča (15) -„Saulriets virs jūras” un „Saule.
Pilsēta”. Gan puišu, gan citu pulciņa audzēkņu pēdējos fotodarbus 
izstādē varēs vērot arī Krāslavas BJC no 9.līdz 27. februārim.

•	 3.februārī Krāslavā viesojās četru Eiropas valstu vēstnieki - Lietuvas 
Republikas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis, Grieķijas vēstnieks 
Georgijs Hadzimihelakis , Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Pa-
vols Šepeļāks  un Īrijas Republikas vēstnieks Latvijā  Eidans Kir-
vans. Vēstnieki novada domē tikās ar priekšsēdētāju Gunāru Upe-
nieku. Augstie viesi apmeklēja A/S “Krāslavas piens”, kur vēroja, kā 
top dažāda veida sviests, sausais piens un paniņu pulveris. Apska-
tīja Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcu, Krāslavas Vēstu-
res un mākslas muzeju un viesojās Tūrisma informācijas centrā, kur 
degustēja Latgales kulinārā mantojuma ēdienus.

•	  14. februārī risināsies Aglonas novada 2015. gada atklātās zemle-
dus makšķerēšanas sacensības. Sacensībās var startēt individuāli 
vai komandā. Mutiska pieteikšanās un visa informācija par sacensī-
bām pie sporta organizatora A. Pupica (tālr. 28361938). Dalībnieku 
reģistrācija no plkst. 7:30 - 8:15. Lomu svēršana un rezultātu apko-
pošana no plkst. 12:45 līdz 13:15. Uzvarētājus gaida balvas.

•	 Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) organizē ideju 
konkursu „Jauns vides objekts kāziniekiem Krāslavas pils komplek-

Pasaulē
Krievijas, Vācijas un 

Francijas līderi vienojas 
izstrādāt Ukrainas 

miera plānu
Krievijas, Vācijas un Franci-

jas līderi vēlās sarunās Maskavā 
ir vienojušies izstrādāt plānu, lai 
izbeigtu kaujas darbības Ukrainas 
austrumos, kur separātisti pastipri-
na ofensīvu pret valdības spēkiem, 
sestdien paziņoja amatpersonas. 
Netika publiskota detalizēta infor-
mācija par plānu, taču sarunas ir 
bijušas “būtiskas un konstruktīvas”. 

Nemiernieku un Ukrainas 
valdības spēki uz vietas vienojās 
par pamieru uz dažām stundām 
piektdien Ukrainas austrumu pil-
sētas Debaļcevas rajonā, lai ļautu 
civiliedzīvotājiem doties prom no 
konflikta zonas. Simtiem civiliedzī-
votāju pēdējo nedēļu laikā ir gājuši 
bojā kaujās Ukrainas austrumos 
pēc tam, kad separātisti ignorēja ie-
priekš panākto pamiera vienošanos 
un iegāja valdības spēku kontrolē-
tajā teritorija. Piektdien Ukrainas 
valdības amatpersona paziņoja, ka 
kaujās pēdējo 24 stundu laikā gājis 
bojā viens civiliedzīvotājs un divi ka-
ravīri, bet 25 cilvēki ir ievainoti.

Noklausās tālruņu 
sarunas un pārtver 

saziņu tīmeklī
Vācijas varasiestādes 22 917 

gadījumos, vācot pierādījumus 
par pastrādātiem noziegumiem, 
noklausījušās telefonsarunas vai 
izsekojušas saziņu tīmeklī. Kopu-
mā noklausīti 19 670 mobilie tālru-
ņi un 3271 stacionārā līnija, kā arī 
novēroti 5033 datori, atsaucoties uz 
Tieslietu ministriju, vēsta laikraksts 
“Bild”. Visbiežāk – 2047 gadījumos 
– tas darīts saistībā ar bandu dar-
bību, 1863 gadījumos – saistībā ar 
slepkavībām, bet 1745 gadījumos 
– saistībā ar krāpšanu. Vēl 20 923 
gadījumos varasiestādes sakaru 
uzņēmumiem pieprasījušas tādus 
datus kā, piemēram, tālruņa atra-
šanās vieta. Iepriekš šādi dati nav 
tikuši publiskoti, un tāpēc nav iespē-
jams izdarīt secinājumus par uzrau-
dzības intensitātes izmaiņām.

Drošības apsvēru dēļ 
Nigērijā atceļ vēlēšanas

Nigērijas vēlēšanu komisija 
paziņojusi, ka drošības apsvērumu 
dēļ nolēmusi atlikt 14. februārī pa-
redzētās prezidenta un parlamenta 
vēlēšanas uz sešām nedēļām - līdz 
28. martam. Gubernatoru un šta-
tu likumdevēju sapulču vēlēšanas 
atliktas uz vēl ilgāku laiku - līdz 11. 
aprīlim. Pašreizējā situācijā pastāv 
bažas, ka vēlēšanās nevarētu pie-
dalīties daļa vēlētāju valsts ziemeļ-
austrumu apgabalos, kurus sagrā-
buši islāmistu teroristiskā grupējuma 
“Boko Haram” kaujinieki. Prezidenta 
vēlēšanās galvenā cīņa norisināsies 
starp pašreizējo valsts vadītāju Gud-
laku Džonatanu un bijušo militāro 
diktatoru Muhamedu Buhari.

Kanādas tiesa atceļ 
asistēto pašnāvību 

aizliegumu
Kanādas Augstākā tiesa atļā-

vusi ārstiem atsevišķos gadījumos 
palīdzēt pacientam veikt pašnāvī-
bu. Tā saucamās asistētās pašnā-
vības Kanādā bija aizliegtas kopš 
1993. gada, taču nu tiesa vienbal-
sīgi lēmusi aizliegumu atcelt, norā-
dot, ka šāds aizliegums grauj cil-
vēktiesības. Lēmums attiecināms 
tikai uz lemt spējīgiem pieauguša-
jiem, kuri slimo ar neārstējamiem 
slimībām, kas izraisa nepanesa-
mas ciešanas. Lai būtu iespējams 
veikt asistēto pašnāvību, pacien-
tam nepārprotami jāpiekrīt beigt 
savu dzīvi.

Mūsu valdība turpina uzsāk-
to kursu – veicināt nodokļu ieka-
sēšanas procesu. Šoreiz Finanšu 
ministrija iecerējusi mainīt līdzši-
nējo iedzīvotāju sociālās apdroši-
nāšanas kārtību. 

Valdošā koalīcija uzskata, 
ka Latvijā ir nepieciešams ieviest 
minimālo sociālo apdrošināšanas 
iemaksu. Saskaņā ar valdības 
priekšlikumu ikvienam darbi-
niekam katru gadu jāmaksā so-
ciālais nodoklis vismaz 122 eiro 
apmērā. 

Šis priekšlikums tiek izvirzīts 
sakarā ar to, ka šobrīd daudzi 
tūkstoši strādājošo Latvijā apiet 
sociālo iemaksu maksāšanu pil-
nībā vai maksā mazas summa. 
Ja valstī tiks noteikts minimālo 
sociālo iemaksu slieksnis, izvai-
rīties no šī nodokļa maksāšanas 
būs gandrīz neiespējami. 

Sociālo iemaksu summa, 
kas ir paredzēta 122 eiro apmē-

rā,  var mainīties  - palielināties 
vai samazināties. Pašlaik vēl nav 
zināms arī tas, kam uzliks par 
pienākumu nodrošināt šo soci-
ālā nodokļa minimumu – darba 
ņēmējam vai darba devējam. 
Kā paziņoja Finanšu ministrijas 
parlamentārais sekretārs Arvils 
Ašeradens („Vienotība”), reforma 
ir nepieciešama pašiem nodokļu 
maksātājiem. Tas nav tikai pen-
siju jautājums, bet arī jautājums 
par to, kas notiek tad, ja cilvēks 
saslimst, ja notiek negadījums, 
viņam iestājas invaliditāte. Ja 
visi strādājošie Latvijā maksās 
sociālo nodokli vismaz 122 eiro 
apmērā, tad valdībai nevajadzēs 
lauzt galvu par to, kur atrast lī-
dzekļus, lai izmaksātu iedzīvotā-
jiem visus pabalstus. 

Finanšu ministrija precizēja, 
ka šīs izmaiņas visvairāk skars 
mikrouzņēmumos nodarbinātos, 
pašnodarbinātos, nepilna laika 

strādājošos un citas sociāli maz- 
aizsargātas iedzīvotāju grupas, 
kā arī tos, kas saņem honorārus 
(piemēram, žurnālistus) un mini-
mālās darba algas saņēmējus. 
Visas šīs darbinieku kategorijas 
parasti veic nelielas sociālās ie-
maksas. Protams, tas ir arī trauk-
smes zvans visiem, kuri saņem 
algas aploksnē. 

Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijas vadītājs Kār-
lis Šadurskis („Vienotība”) nomie-
rināja iedzīvotājus, jo uzsvēra, 
ka šāda reforma nav iespējama 
vienā dienā un tiks ieviesta pakā-
peniski.

Arī tajā gadījumā, ja valdība 
un Saeima vadās pēc labākajiem 
nodomiem, jebkuras nodokļu re-
formas Latvijā izraisa iedzīvotā-
ju sašutumu. Pārāk daudz bija 
precedentu, kad izmaiņas nebija 
izdevīgas nodokļu maksātājiem. 
Teorētiski sociālā nodokļa refor-

ma dos iespēju izvest dažu strā-
dājošo kategoriju darba algas no 
ēnu ekonomikas. Taču mikrouz-
ņēmumos nodarbināto un paš-
nodarbināto ienākumi bieži vien 
ir tik pieticīgi, ka minimālā sociālā 
apdrošināšanas iemaksa 122 
eiro apmērā varēs iedragāt viņu 
ģimenes budžetu. Pašlaik daudzi 
Latvijas iedzīvotāji domā tikai par 
ikdienas vajadzībām un nemaz 
nerūpējas par savu nākamo pen-
siju. Koalīcijai jāņem vērā arī cits 
„zemūdens akmens”: reforma 
var ietekmēt masu informācijas 
līdzekļu darbinieku intereses. 
Daudzu mediju pārstāvji daļēji vai 
pilnībā saņem darba algu, kas ir 
autoratlīdzība jeb honorārs. Ja 
reforma atstās negatīvas sekas, 
daudzu Latvijas masu informāci-
jas līdzekļu pārstāvji sāks nežēlī-
gi kritizēt valdību. 

Viktors ŪDRIŠS
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Daudzi no mums nevar iedo-
māties savu dzīvi bez mobilajiem 
telefoniem. Mēs pērkam mobilos 
ne tikai sev, bet arī bērniem, bet 
neiedomājamies par to, ka tie var 
kaitēt veselībai. Mobilie telefoni 
var ietekmēt dzirdi, it īpaši skaļi 
klausoties mūziku austiņās, var 
pasliktināt atmiņu, izsaukt nervu 
slimības un miega traucējumus.

 Mūsdienās daudzi telefonu 
lieto kā modinātāju un novieto to 
pie pašas galvas. Taču neizslēgts 
telefons miega laikā ir bīstams, jo 
arī gaidīšanas režīmā tas strādā 
pulsējošā režīmā.

Domājot par skolēnu vese-
lību katru gadu janvāra beigās 
Krāslavas pamatskolā notiek pa-
sākums 4. klašu skolēniem „Dro-
šība un mobilais telefons”. Skolē-
ni un skolotāji sākumā apsprieda 
mobilo telefonu lietošanu. Bērni 
ar interesi atbildēja uz jautāju-
miem par telefonu izmantošanu. 
Otrajā pasākuma daļā skolēni 
uzzināja par telefonu attīstības 
vēsturi. Pirmais telefons tika iz-
gudrots 1875. gadā, bet mobilais 
telefons tikai pēc 100 gadiem.

 Galvenais pasākuma mēr-

ķis bija pārrunāt mobilo telefonu 
pareizu lietošanu, jo mobilais te-
lefons ir un būs mūsu dzīves ne-
atņemama sastāvdaļa.
Tāpēc jāievēro šādi noteikumi:

•	 nerunāt ilgāk par 3-4 minūtēm
•	 biežāk lietot īsziņas
•	 naktī neturēt mobilo telefonu 

pie galvas
•	 nēsāt telefonu somā, nevis ka-

batā
•	 atslēgt telefonu, ja nokļūstam 

sliktas uztveršanas zonā.

Mūsdienās mobilo telefonu 
ražotāji aizvien lielāku uzmanību 
pievērš telefonu drošībai. Tiek iz-
strādāti jauni modeļi, kuru staro-
jums kļūst mazāk bīstams cilvēku 
organismam.

No mobilajiem telefoniem 
nav jāatsakās, tie ir pareizi jāiz-
vēlas un arī prātīgi jālieto!

Paldies, mūsu skolas infor-
mātikas skolotājai Jeļenai Japiņai 
par izglītojošo un interesanto pa-
sākumu!

4.klašu skolotājas 
Zigrīda BEINAROVIČA, 

Everita EISAKA

Drošība un mobilais telefons
Veselība – tā ir ļoti vērtīga dabas dāvana. Veselība ir katra 
cilvēka sapnis. Mūsdienu cilvēks nevar iztikt bez zinātnes un 
tehnikas sasniegumiem. Tie palīdz ikdienā, padara mūsu dzī-
vi daudzveidīgu un interesantu. Taču viss jādara ar mēru!

Novadu ziņas

sā” jaunlaulāto izklaidei vai mīlestības apliecinājumu izvietošanai 
Krāslavas pils kompleksa teritorijā. TIC aicina kopā radīt idejas, kā 
pils kompleksa teritorijā padarīt kāzas neaizmirstamas. Konkursa 
rezultātā tiks izvēlēta viena ideja, kura pēc saskaņošanas ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un, pateicoties Krāsla-
vas novada domes atbalstam, varētu tikt realizēta. Idejas aicinām 
iesniegt Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā (Pils iela 2, 
Krāslava) līdz 2015. gada 2. martam (plkst.17.00), vai iesūtīt pa 
e-pastu tic@kraslava.lv.

•	 Jau  otro  gadu   Aleksandrovas  internātpamatskolai  ir  sadraudzī-
ba  ar  Verhņedvinskas  rajona  rehabilitācijas  un attīstības  centru. 
Janvāra vidū uz  centru devās  9  pedagogi.

•	 Pedagogi  tur vadīja savas  nodarbības. Mūsu  delegāciju  sagaidīja  
un  uzrunāja  Verhņedvinskas  rajona izpildkomitejas  priekšsēdētāja  
I.Kozela  un  Izglītības  nodaļas  vadītāja  N. Voronoviča. Amatpersonas 
pozitīvi  novērtēja uzsākto  sadarbību divu  gadu  laikā, kas  vērsta uz  
kopīgu  darbošanos  ar  speciālajiem  bērniem, meistarklašu  vadīšanu, 
apmaiņu  ar  metodiskajiem  materiāliem, pedagoģiskajiem  lasījumiem.

•	  Šogad   kopīgā  tēma  apmaiņas   semināram bija ’’Bērnu  ar  at-
tīstības  traucējumiem  apmācība un  attīstība, kas  tiek  realizēta  
sociālā  partnerībā: pedagogi  un  bērnu  vecāki’’. Verhņedvinskas  
centra  pedagogi  dalījās  savā  pieredzē. Tika  prezentēti  meto-
diskie  materiāli, prezentācijas  no  pasākumiem, ko vadīja  bērnu  
vecāki  skolēniem  un  pedagogiem.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp
Aglonas novada UAC atrada 

risinājumu - ūdensnecaurlaidīga 
karte, kas vizuāli ne ar ko neat-
šķiras no parastās papīra kartes. 
Nudien nevar atšķirt. Karte ir ra-
žota no īpaša, izturīga plēvveida 
materiāla. Ūdenī nesamirkst, sa-
plēst nevar, var uzsegt uz galvas 
lietus laikā, izmantot kā vaska 
drānu piknikā...  Tika veikts ek-
speriments - piecas minūtes karti 
burzīja, ņurcīja, lēja ar ūdeni un 
mētāja pa sniegu. Nekā! Kar-
te sveika un vesela. Par to var 
pārliecināties uzņemtajā video: 
http://aglona.net/?p=sakum_
open&id=1002. Šogad izdotas 
4000 ierastās papīra kartes un 
500 kartes laivotājiem. Abās kar-
tēs ir aktuālā Aglonas novada tū-
risma informācija piecās valodās 
- latviešu, angļu, vācu, krievu un 
latgaliešu. 

Tematiskie ciemi

Aglonas novadā darbojas 
seši tematiskie ciemi. To temati-
kas ir dažādas, tāpēc katrs var iz-
vēlēties sev tuvāko. Aglonas Alpu 
aktīvās atpūtas ciems aktīvajiem 
ceļotājiem piedāvā atpūtu dabā 
un pie ūdeņiem. Piedāvājums ir 
plašs, tāpēc šurp var doties gan 
ekstrēmu izjūtu cienītāji, gan ģi-
menes ar bērniem. Ja vēlaties 
dzirdēt latgaliešu valodu un iepa-
zīt latgaliešu ēdienus, gatavotus 
uz malkas plīts vai maizes krās-
nī, kā arī dzirdēt stāstu par maizi, 
dodieties uz Godu saimnieču cie-
mu. Meža burvību un spēku brī-
nišķīga gida pavadībā var izjust 
Meža burvības ciemā. Radošo 
prasmju ciems piedāvā apmeklē-
tājiem dažādas radošās meistar-
darbnīcas. Senču tradīciju ciems 
- tā ir vieta, kur svinēt kāzas 

latgaliskā garā un aizdomāties - 
Vai es vēlos saglabāt savu sen-
ču tradīcijas? Cik svarīgi ir kāzu 
cienasta ēdieni? Kādu ceļa maizi 
gribam savai ģimenei? Siers ir 
iecienīts praktiski katrā ģimenē, 
tāpēc agloniešiem ir savs Upeņu 
siera ciems. Tajā ne tikai var de-
gustēt patiesi garšīgus sierus, bet 
arī uzzināt, kā tie top.

Marta un Mindaugs

Šogad Aglonā gaidāms 
skaists notikums. Aglonas bazili-
kas teritorijā plānots uzstādīt pie-
minekli Lietuvas karalim Mindau-
gam un karalienei Martai, kuru 
ar Aglonu saista ļoti personiska 
saikne. Kā vēsta leģenda, karaļa 
sieva Marta ir Madalānu pilskun-
ga meita, dzimusi Aglonā. Min-
daugs, dodoties apciemot sievas 
radus, kopā ar dēliem nogalināts 
un apbedīts šobrīd esošās bazi-
likas teritorijā. Piemineklis tiek 
izgatavots Viļņā. Tas būs kalts 
bronzā. Katru gadu, atzīmējot 
karaļa Mindauga kronēšanas ga-
dadienu, 6. jūlijā lietuvieši dodas 
uz karaļa dzīves laikā nozīmīgām 
vietām, tai skaitā arī uz Aglonu. 
Šogad lietuvieši gaida šo skaisto 
pasākumu ar patiesu lepnumu. 
Par to ziņosim arī jums, ceļotāji.

Inga PUDNIKA

Priekšroka ūdens tūrismam

Prasme izdzīvot, 
saglabājot visvērtīgāko

Svariņiete Kristīne Skreba jau 13 gadus ir vientuļa triju bēr-
nu māmiņa, kuras dzīves ceļš lielākoties bijis ērkšķiem kai-
sīts, taču brīnumainā kārtā viņa tika pāri likteņa piespēlētiem 
izaicinājumiem un visas grūtības pārvarēja, saglabājot gan 
pašcieņu, gan smaidu, gan optimismu un citas jaukas cilvē-
ciskas īpašības. Patiesībā daudziem citiem dzīvē ir krietni 
mazāk problēmu, bet viņi nepārtraukti tik ņaud un sten. Kris-
tīne viena audzina trīs bērnus, viņai nav laika birdināt asaras, 
lai gan vājuma brīži reizēm piemeklē arī viņu. 

„Ir brīži, kad pati nesaprotu, 
kā mēs ar bērniem izdzīvojam, 
bet – dzīvojam,” apgalvo Kristīne. 
„Es vispār cenšos nevienu neap-
grūtināt, cik spēju — pati risinu ra-
dušās problēmas un tikai tad, kad 
nokļūstu absolūtā strupceļā, gribi 
negribi ir jāiet lūgt palīdzību. Bez 
šaubām, strupceļā iedzen nau-
das trūkums. Tā kā darbu Svari-
ņos nevar atrast, tad arī regulāru 
ienākumu ģimenei nav. Diemžēl 
nauda ir pats galvenais faktors 
izdzīvošanai un no tās trūkuma 
sākas visas bēdas un nervozitā-
te, kas tā vai citādi ietekmē arī 
bērnus. Bet es saprotu, ka bērni 
nav pie vainas un nevar man pa-
līdzēt. Šādos brīžos ir svarīgi mā-
cēt saņemties un atrast izeju. Vis-
biežāk šāda saspringta situācija 
izveidojas uz pāris dienām, pēc 
tam atkal viss ir kārtībā, bet šīs 
pāris dienas ir ļoti, ļoti sarežģītas. 
Ticiet vai nē, reizēm makā nav ne 
centa… Svariņos iekārtoties dar-
bā nereāli, nav svarīgi, kāda tev 
profesija. Šodien mani uztrauc, 
kas būs ar algotajiem pagaidu 
sabiedriskajiem darbiem. Vai šo-
gad tos piedāvās? Cik cilvēki va-
rēs tos strādāt? Uztrauc arī tas, 

ka pagasts izmirst, cilvēku paliek 
mazāk un mazāk. Tomēr es ne-
esmu pesimiste, bet arī optimiste 
nē, drīzāk kaut kas pa vidu.”

Mana sarunbiedre ir dzimusi, 
augusi un mācījusies Svariņos. 
Skolas gaitas sāka Dobročinā, 
kur nomācījās pirmos trīs gadus 
un turpināja izglītoties Svariņos, 
kur pabeidza 9. klasi. Tālāk ceļš 
veda uz Dagdas lauksaimniecī-
bas skolu. Trīs gadus mācījās 
visu, ar ko var sastapties lauk-
saimniecībā, ieskaitot biškopību. 
Izglītības iestādes absolvēšanas 
laiks sakrita ar haosu un sabru-
kumu lauksaimnieciskajā sfērā 
un jaunietei vairs nebija izredžu 
atrast algotu darbu laukos. 1997. 
gada nogalē pasaulē nāca pir-
mais bērns – Aleksandra, kura 
šobrīd mācas 11. klasē. Pēc da-
žiem gadiem piedzima Sandis – 
šobrīd 8. klases skolēns, vēl pēc 
laiciņa Kristīne sagaidīja trešo 
bērnu — Ilana iet 2. klasē. Visi 
trīs bērni mācās Ezernieku vidus-
skolā, un mamma neizjūt problē-
mu tajā, ka bērniem uz skolu ir 
jābraukā ik dienu. 
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Šis gads tūristu pulciņa da-
lībniekiem sākās ar sacensībām.  
Bet sākumā par mums - sporta 
tūrisma pulciņā “Sapsan”  dar-
bojas 18 bērni Krāslavā un 17 
bērni Robežniekos. Šie ir bērni, 
kam patīk piedzīvojumi, kas ga-
tavi darboties, cīnīties un pierādīt 
savus talantus dažādās sacen-
sībās un pārgājienos. Protams, 
ne visiem un ne uzreiz izdodas 
ātri sasiet mezglus tā, lai virves 
nekrustojas, sataisīt nestuves 
divu minūšu laikā, lai nepiecieša-
mības gadījumā var transportēt 
savu komandas biedru…  Treni-
ņi notiek  Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas šautuvē, un tajos 
reizēm neiztiek bez strīdiem un 
nesaprašanām, un, protams, bez 
„iemīļotā”  teiciena – „varbūt ka 
es šoreiz to netaisīšu, bet darīšu 
ko citu, vieglāku...” Treniņos ko-
manda, kas šoreiz devās uz sa-
censībām Jēkabpilī, sadraudzē-
jās un sastrādājās, un tāpēc uz 
sacensībām devāmies diezgan 
pārliecināti par sevi.

Jēkabpilī notika sporta tū-
risma sacensības 
“Jēkabpils kauss”. 
Šeit bērniem bija jā-
parāda, kā viņi māk 
darboties ar karabī-
nēm, tikt pāri gaisa 
pārceltuvei, paralē-
lajām virvēm, „pur-
vam” un vēl daudz 
ko citu.Pirmajā 
sacensību dienā 
dalībnieki rādīja 
savas prasmes un 
zināšanas individu-
āli.Otrajā  dienā viņi 
veica šo pašu trasi 
(ar nelieliem papil-
dinājumiem), bet 
jau komandā, kur 
ir svarīga sadarbī-
ba, prasme palīdzēt 
cits citam. Protams, 
ļoti labi ir redzams, 
kā bērni pārdzīvo, 
uztraucas, un tas 
viss atspoguļojas 
elementos, ko viņi 

veic, lai pierādītu, ka viņi ir labā-
kie, stiprākie savā vecuma grupā, 
lai saņemtu ilgi gaidīto godalgu – 
medaļu un diplomu – par savu 
darbu. 

Nevienas sacensības nav 
pagājušas bez spēcīgām emoci-
jām  - kā priecīgām, tā arī bēdī-
gām –, kad bērni sevi kritizē, dus-
mojas par to, ka kājas sapinas 
virvēs, bet rokas dara pavisam 
nesaprotamas lietas. Jēkabpilī 
piedalījās pieci bērni – jaunākajā 
C grupā (2001 - 2002) četri un vi-
dējā B (1999-2000) grupā viens. 
Pirmās dienas vakarā Rīgas ko-
mandas „Remoss” treneris nāca 
pie mums sarunāt, lai Alise Siv-
ko ( „Varavīksnes”  vidusskola; B 
grupa) palīdzētu viņa komandai 
un startētu kopā ar “Remosu”. 
Alise piekrita, un otrajā dienā 
“Remoss” ieguva 3.vietu.   

Mani patīkami pārsteidza 
mūsu C grupas meitenes (Alise 
Samsanoviča – Krāslavas Valsts 
ģimnāzija, Karīna Kurica, Karīna 
Volkoviča, Natālija Egle — „Va-
ravīksnes” vidusskola), kā viņas 

māk kontrolēt savas emocijas, kā 
nopietni gatavojās etapam, kā at-
balstīja cita citu sacensību laikā. 
Jāsaka, ka to pamanīja arī citu 
komandu treneri un izteica mums 
komplimentus! Rezultāti mani 
iepriecināja: gala kopvērtējumā 
individuālās sacensībās 1. vieta 
Alisei Samsonovičai, 2.vieta Ka-
rīnai Kuricai, 3.vieta Alisei Sivko 
un divas 4.vietas – Karīnai Vol-
kovičai un Natālijai Eglei. Otrās 
dienas komandu sacensībās C 
grupā ieguva – 2.vietu!

Paldies Krāslavas novada 
domei, kas palīdzēja finansiāli 
– gan tika apmaksāta dalības 
maksa, gan bērniem tika iedota 
dienas nauda, gan apmaksāta 
degviela, Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centram par sniegto at-
balstu brauciena organizēšanā - 
bez visa šī bērniem būtu liegta ie-
spēja piedalīties šajā pasākumā 
un prezentēt savu dzimto pilsētu.

Krāslavas bērnu un jauniešu 
centra sporta tūrisma 

pulciņa vadītājs 
Dzintars PATMALNIEKS

Sacensības Jēkabpilī

Līdz 13. februārim notiek 
pieteikšanās Latvenergo koncer-
na erudīcijas konkursam par fizi-
ku ”eXperiments”. Ikviens 8. un 9. 
klašu skolēns var izveidot koman-
du un reģistrēt to portālā www.
experiments.lv. Visas komandas 
piedalīsies atlases kārtās konkur-
sa mājaslapā, bet spēcīgākās tik-
sies arī klātienē – pusfinālos Lat-
vijas lielākajās pilsētās un finālā 
televīzijas kanālā LNT. Noslēgu-
mā uzvarētāji dosies ceļojumā uz 
siltajām zemēm.  

Dalībnieki aicināti pieteikties 
savlaicīgi, jo paralēli reģistrācijai 
pieejami arī pirmie iesildīšanās 
jautājumi, kuri jāatbild līdz 17. 
februārim.

”eXperiments” norise
Lai piedalītos konkursā, jāiz-

veido komanda, kurā ir seši 8. un/
vai 9. klašu skolēni, kā arī viens 
skolotājs-konsultants. Konkursa 
nolikums pieejams www.experi-
ments.lv/nolikums.
Neklātiene www.experiments.lv:
•	 Reģistrācija līdz 13. februārim;
•	 „Iesildīšanās testa” jautājumi 

līdz 17. februārim;
•	 „Eksperimentālais izaicinā-

jums” no 18. februāra līdz 17. 
martam.

Klātiene:
•	 Sešas pusfinālu kārtas lielāka-

jās Latvijas pilsētās no marta 
līdz aprīļa beigām;

•	 Fināls televīzijas spēlē kanālā 
LNT maijā.

Aicina pieteikties erudīcijas 
konkursam ”eXperiments”

Lai cauri laikim līcynōtu par latgaļu 
ciļts kultūru, Daugavpilī, Saules un Muzeja 
īlu krystōjumā, pi Saules skūlas īcarāts pī-
mineklis legendarajam Latgolas grōmotu 
izdevējam, cylvāktīseibu aizstōvam Vla-
dislavam Lōčam. Bet īceres eistynōšanai 
napīcīšami leidzekli.

Lai īmyužynōtu Vladislava Lōča pīmi-
ņu, aicynojam ikvīnu Latgolas patriotu at-
baļsteit finansiāli.
Tālr. 26667368
Zīdōjumu mērkis - Vladislava Lōča pīmi-
neklis
Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreibai.
Reģ. nr. 40008005063
Konta Nr. LV16PARX0012642220001

Foto: www.rezeknesnovads.lv

Zīdōsim pīminekļam!
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Ar tādu moto 28. janvārī Krās- 
lavas valsts ģimnāzijā notika īpaša 
vēstures mācību stunda sakarā ar 
skolas vēstures muzeja nodošanu.

Muzeja vadītāja Janīna Ge-
kiša, nododot bagātīgo skolas 
un novada vēstures klāstu, teica: 
“Viens no nozīmīgākajiem skolas 
pieturas punktiem ir skolas vēstu-
res muzejs. Tas ir kā rāmis gleznai, 
kas ietver sevī paaudzes, mācību 
procesu, audzināšanas veidu un 
saturu, traģisko laiku, kāpumu un 
daudz ko citu, kas saistīts ar sko-
las tradīcijām. 

Ģimnāzijas muzejs ir viens 
no 75 skolu muzejiem, kas apvie-
nojušies Latvijas Skolu muzeju 
asociācijā. Kamēr nonācām līdz 
valsts skolu muzeja statusam 
2014. gadā, apritējuši tieši 50 gadi. 
Tas bija tālajā 1964. gadā, kad pir-
mo reizi, vēl vecās skolas 2. stā-
vā, tika izlikti 3 stendi. Tie bija par 
Krāslavas vēstures notikumiem 
- 1905. gada revolūcija un pagrī-
des darbība rajonā. Kaut gan uz-
slavu nedabūjām, bet tieši otrādi, 
turpināt vajadzēja - sākām veidot 
kaut ko līdzīgu mazam muzejam, 
jo pilsētā tolaik nebija nekāda mu-
zeja. Tematika mums tika ieteikta. 
Direktors J. Voitiks sāka remontēt 
pils staļļus, pielāgojot ekspozīciju 
veidošanai. Saturs bija ieturēts par 
sociālisma uzvaru un darba panā-
kumiem dažādās jomās.

1970. gadā rajona Izpildkomi-
teja atzina minēto ekspozīciju par 

atbilstošu un nolēma pie Krāslavas 
1. vidusskolas atvērt rajona mu-
zeju. Stendi bija par komjaunatni, 
pionieriem, pirmrindniekiem kol-
hozos. Sākām vākt etnogrāfiskos 
eksponātus: garnīcas, ratiņus, 
grābekļus u.c. Gājām pa laukiem, 
sevišķi daudz strādājām kolho-
za “Taisnība” teritorijā: Pastaros, 
Kusiņos, jo tieši no turienes nāca 
novadpētnieki, kuri ragavās vilka 
uz skolu vecas lietas, ko mēs vēlāk 
nodevām pilsētas muzejam, kad 
tas sāka veidoties. 

Laika gaitā mainījās telpas, 
ekspozīciju saturs, līdz beidzot 
saņēmām skolas vēstures muzeja 
statusu. Šāda statusa muzeju sā-
kām veidot 1992. gadā, gatavojo-
ties skolas 70 gadu jubilejai.”

Šo atskaites punktu skolotāja 
uzskata par savu “akadēmiju”. Tas 
bija laiks, kad cilvēki straumēm 
plūda uz skolu ar savām atmiņu 
kladēm, fotogrāfijām. Viņi palī-
dzēja atrasts adreses, iesaistījās 
krājumu pilnveidošanā. Patiešām, 
muzejs tapa par skolas vizītkarti. 

90. gados skolotāja strādāja ar 
rajona novadpētniekiem, izveidoja 
skolotāju - novadpētnieku metodis-
ko apvienību. Rezultātā 1996. gadā 
ar rajona Izglītības nodaļas atbalstu 
tika izdots izdevums “Krāslavas 
rajona skolu vēsture”.  Daudzu no 
grāmatā minētajām skolām jau nav. 
Skolotāja par savu darbu novad-
pētniecībā saka: “Katram cilvēkam 
ir sava laimes formula, tikai jāatrod 

atslēga uz to. Esmu pateicīga likte-
nim, ka šo atslēgu esmu atradusi 
caur darbu. Esmu sevi pilnveidoju-
si, veicot pētniecisko darbu, kontak-
tējoties ar izciliem cilvēkiem, iepa-
zīstot pirmskara audzēkņu likteņus. 

Muzejā paveiktais ir kopīgs 
darbs, ko veicām ar skolēniem 
- novadpētniekiem. Kopš 1990. 
gada to ir bijis vairāk par 80. Ar 
viņiem piedalījāmies valsts mēro-
ga Virtuālās enciklopēdijas veido-
šanā no 2000. līdz 2007. gadam. 
Septiņu gadu laikā ir izveidots 61 
personas apraksts. Šajā projektā 
no Latgales piedalījāmies vienīgie. 
Ja būtu izdevība, virtuālajā encik-
lopēdijā ievietoto informāciju par 
mūsu bijušā rajona ļaudīm varētu 
publicēt papīra formātā.”

Skolotāja saka, ka novadpēt-
niecība nenes peļņu. Tā ir misija, 
un tas vienmēr ir bijis kā papildus 
darbs. “Ja vērtē šī darba atalgoju-
mu, tad tā ir apaļa nulle. Man pa-
reizi pateica kāda skolotāja: “Tā ir 
Jūsu izvēle.” Jā, tā ir mana izvēle, 
ka es pa drumstaliņām savācu visu 
izlaidumu (sākot ar 1926. gadu) fo-
togrāfijas, ka sastādījām absolven-
tu sarakstu laika periodā no 1926. 
līdz 2014. g. Ir notikuši 87 izlaidumi, 
skolu absolvējuši 3363 absolventi.

Pateicoties skolas muzeja dar-
bam, ieguvām materiālu atbalstu no 
bijušā audzēkņa Jura - Georga Ko-
ciņa stipendiju fonda. Laika posmā 
no 1996. - 2012. gadam devums 
skolai ir  127 160 lati. No fonda pie-

šķirtajiem līdzekļiem varējām izdot 
3 skolas vēstures grāmatas: “At-
miņu gaisma pāri gadiem” (2002), 
“Skola, tevī ieausts rīta spožums” 
(2008), “Mēs esam pusceļā uz tevi” 
(2012). Izdoti arī citi izdevumi.

Skolotāja pievērš lielu uzma-
nību aizgājušajiem audzēkņiem, 
skolotājiem, muzeja aktīvistiem. 
Viņiem tiek organizētas piemiņas 
stundas. Vienmēr ir jāpatur prātā, 
ka mēs neesam tikai mēs paši, bet 
arī tie cilvēki, kas dzīvojuši un ko-
puši izglītības druvu pirms mums. 
Kad skolās beidzot sāks mācīt no-
vadpētniecību, Krāslavas ģimnāzi-
jas muzejam būs ko piedāvāt, taču 
krājumi regulāri jāpapildina. 

Gribētu būt pār-
liecināta, ka skolas 
relikvijas un 90 gadu 
garumā veidotā vēs-
ture tiks saglabāta 
un netiks pazaudēta 
saikne starp pagātni 
un tagadni. Izsaku pa-
teicību visiem, kuri pa-
līdzēja šajos 50 gados 
kopt mūsu novada un 
skolas pavardu.”

 Arī ārpus skolas 
šim muzejam vienmēr 
bijusi nozīmīga vieta. 
Ar tā palīdzību tika or-
ganizēti tādi svētki kā 
grāfu Plāteru ienākša-
nas 270. gadadiena, 
Garīgajam seminā-
ram - 250, pils dienas 
u.c.  Ir izdoti daudzi 
bukleti un ceļveži. 

Krāslavas valsts 

ģimnāzijas skolas vēstures muzeja 
fondu nodeva Janīna Gekiša, pie-
ņēma Spulga Varslavāne. 

Pie nodošanas - pieņemša-
nas piedalījās Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja fonda glabā-
tāja Alla Lomanovska, centrālās 
bibliotēkas vadītāja Valentīna Ma-
gidas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
mācību pārzines Anna Jušķeviča 
un Ilga Stikute, muzeja padomes 
locekļi: Viktorija Urbanoviča, Zenta 
Meldere, Sandra Gendele, Marks 
Žolnerovičs, Artūrs Križanovskis.

S. MELDERE
Alekseja GONČAROVA foto

Nepazaudēt 50 gadu garumā savākto

Pieci gadi – neliela, bet to-
mēr jubileja, tāpēc organizatori 
vēlas paplašināt konkursa terito-
riju un konkursā aicina piedalīties 
jaunlaulātos no VISĀM Latvijas 
pašvaldībām. Konkursa popu-
laritāte aug katru gadu. Pirmajā 
gadā konkursā piedalījās tikai 
desmit drošākie pāri, taču pērn 
konkursa dalībnieku skaits bija 
jau sasniedzis sešdesmit pārus. 
Visi konkursa dalībnieki labprāt 
atsauc atmiņā savu dalību kon-
kursā un atceras to kā jaukus 
svētkus, kas ļāva atcerēties un 
vēlreiz pārdzīvot jaukus brīžus no 
viņu kāzām un dalīties savā laimē 
ar citiem.  

Uzmanību!

Konkursā “Gada kāzas 
2014” aicinām piedalīties jaunās 
ģimenes, kas savas laulības slē-
dza jebkurā Latvijas Dzimtsaraks-
tu nodaļā vai jebkuras konfesijas 
lūgšanas namā laika periodā no 
01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Lai pieteiktu savu dalību 
konkursā, ir jāaizpilda pieteiku-
ma anketa, jāiesniedz vienu fo-
togrāfiju un kāzu svinību video 
prezentāciju (video vai slaidu 
veidā). Materiāli tiek pieņemti līdz 
2015. gada 22. februārim portā-
lā grani.lv, laikraksta “СейЧас” 
redakcijā (Jelgavas iela 1b, Dau-
gavpils, darba dienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 17.00 ar pusdienu 
pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 
plkst.13.00). Pieteikumu, fotogrā-
fiju elektroniskajā  veidā un Jūsu 
pārstāvju kontaktinformāciju (ja 
tādi nepieciešami) lūdzam sūtīt 
uz e-pastu: konkurs@grani.lv.

Kad tiks pabeigta pieteiku-
mu iesniegšana, no 2015. gada 
1. marta līdz 27. aprīlim notiks 

video prezentāciju translācija 
televīzijā DAUTKOM un portā-
lā grani.lv. Restorānā VĒSMA 
(Rīgas iela 48, Daugavpils) 
notiks konkursa dalībnieku 
fotoizstāde. Šajā laikā ikviens 
var nobalsot  par dalībniekiem: 
SMS balsošana televīzijā TV 
DAUTKOM un portālā grani.
lv ir maksas (visiem Latvijas 
mobilo tīklu operatoru abonen-
tiem - 15 eirocenti ), bet res-
torānā VĒSMA varēs nobalsot 
bez maksas.

Balsošana restorānā VĒS-
MA un SMS balsošanas rezultā-
ti noteiks 20 labākos pārus. Pēc 
tam pārus vērtēs žūrija, kuras sa-
stāvā būs kāzu industrijas jomas 
speciālisti, konkursa organiza-
toru pārstāvji un konkursa spon-
sori. Visi 20 pāri nonāks vienādā 
“nulles” pozīcijā. Žūrija atklātā 
balsošanā izvēlēsies piecus pā-
rus - uzvarētājus. Pārējie 15 pāri 
iegūst sesto vietu.  Žūrijas sēde, 
kurā tiks noteikti uzvarētāji, tiks 
translēta onlaine režīmā portālā 

www.grani.lv.
Konkursa uzvarētāji sa-

ņems brīnišķīgas balvas: pir-
mās vietas ieguvēji saņems 
romantisku atpūtu pie Dienvi-
du jūras, otrās un trešās vietas 
ieguvēji saņems ceļojumu pa 
Eiropu, bet ceturtās un piektās 
vietas ieguvēji saņems vērtī-
gas balvas no konkursa “Gada 
kāzas 2014” organizatoriem un 
sponsoriem.  

7. maijā Katūna balles ie-
tvaros notiks koncerts, disko-
tēka un cienāšanās pie zviedru 
galda.  Uz šo pasākumu tiks ai-
cināti visi konkursa dalībnieki, 
kas saņems piemiņas dāvanas 
no konkursa organizatoriem.  

Organizatori gaida no 2014. 
gada jaunlaulātajiem pieteikumus 
un aicina uz sadarbību uzņēmē-
jus. Paturēsim prātā, ka viss 
sākas ar mīlestību… Papildus 
informācija par konkursu pa tāl-
ruņiem:

Organizēšana un konkursa 
norise, sponsorēšanas iespēja 
un reklāmas izvietošana: +371 
654 35420; +371 26478090; Teh-
niska rakstura informācija, kon-
sultācijas foto un video jautāju-
mos: +371 27792190 vai e-pasts: 
konkurs@grani.lv.

“Gada kāzas” gaida konkursa dalībniekus!

Reiz izstādē...
Alekseja GONČAROVA foto

Mākslas pasaule
Jau piekto gadu pēc kārtas televīzija DAUTKOM, laikraksts 
“СейЧас”, ziņu portāls www.grani.lv, klubs TAMIDEJA, resto-
rāns VĒSMA organizē konkursu “Gada kāzas”. Mūs atbalsta 
Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas Dzimtsaraks-
tu nodaļa, Daugavpils novada dome kā arī Daugavpils nova-
da Dzimtsarakstu nodaļa.  

Paldies par glābšanu
No sirds pateicos kaimiņiem, citiem Šķaunes pagasta iedzīvotājiem 

par palīdzību man, nonākot ugunsnelaimē.
5. februāra vakarā ap plkst. 17.00 aizdegās kūts manas mājas 

pagalmā. To pamanīja kaimiņi, izsauca glābējus, bet paši steidzās 
dzēst ugunsgrēku saviem spēkiem. Ikviens, kas tanī brīdī atradās 
manas mājas tuvumā, iesaistījās uguns savaldīšanā, lai liesmas ne-
pārmestos uz tuvumā esošo dzīvojamo māju. Ja nebūtu šo cilvēku, 
sekas grūti paredzēt.

Liels paldies Anatolijam Harčenko, Staņislavai Harčenko, Vilnim 
Bukevičam, Vandai Rutkovskai, Inārai Andžānei, Ilmāram Andžā-
nam, Rolandam Andžānam, Jadvigai Ceicānei, Vilhelmam Andžā-
nam, Aivaram Kursītim, Pēterim Vasiļevskim, Dinai  Gasparenokai 
un glābēju brigādēm.

Pasaulē dzīvot ir drošāk, kad apzinies, ka blakus dzīvo atsaucīgi, 
labestīgi, arī stresa apstākļos apķērīgi cilvēki.

 Pateicībā un cieņā - Šķaunes pagasta iedzīvotāja 
Janīna SKRIPČENOKA.
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Autobuss atved un aizved 

bērnus precīzi laikā, nav arī pār-
lieku agri jāceļas, jo ģimene dzīvo 
privātmājā Svariņu vecajā centrā 
pie sabiedriskā autotransporta bi-
jušās pieturas. Privātmājā dzīvot 
ir ļoti labi, bet, tā kā pieauguša 
vīrieša ģimenē nav, visiem kopā 
ir jāiet  uz mežu sagatavot malku. 
Dēls zāģē, māte un meita veic 
visu pārējo darbu. 

Kristīnei aug lieliski bērni. 
Viņas dēls aug tehniski izglītots, 
māk visus vīriešu darbus, spēj 
strādāt arī ar traktortehniku un iz-
manto iespēju nākt palīgā vīriem 
darbnīcās. Savukārt Aleksandra 
reiz jau ir pierādījusi, ka grūtos 
brīžos spēj būt mājsaimniece un 
veiksmīgi aizvietot mammu. Alek-
sandra ir čakla rokdarbniece, pat 
aust ir iemācījusies, tiesa, pati 
sagatavot stelles darbam vēl ne-
māk. Arī pastarīte aug izpalīdzīga 
un mīļa. Bērnu dēļ mamma darīs 
visu, lai kāda būtu krīze, viņa cel-
sies, ies un darīs. 

Kristīne: „Mums pats likte-
nis liek paļauties vienam uz otru 
un esmu neizsakāmi priecīga, 
ka mums viss izdodas. Reiz no-
kļuvu ļoti sarežģītā situācijā, kad 
piedzima ceturtais bērns — slima 
meitiņa, kura nodzīvoja tikai de-
viņus mēnešus… Visu jaundzi-
mušās dzīves laiku es tikai divus 
mēnešus dzīvoju mājās, pārējo 
— slimnīcā Rīgā. Bērni mājās 
palika vieni, Aleksandra — par 
galveno un viss notika. Es ļoti le-
pojos ar saviem bērniem. Nezinu, 
kādu profesiju un dzīves ceļu viņi 
sev izvēlēsies, bet esmu pārlieci-
nāta, ka savu viedokli viņiem ne-

uzspiedīšu. Es cienu viņu viedokli 
profesijas izvēlē. Bērni ar mani 
arī konsultējas par savu nākotni. 
Piemēram, šobrīd vecākā meita 
plāno nākotnē mācīties Daugav-
pilī par bērnu psihologu. Nezinu 
kā ar to būs, bet nebūšu no tām 
mammām, kura liks mainīt izvēli, 
jo pašiem vien būs dzīve jādzī-
vo. Protams, es došu padomu, 
varbūt man kas nepatiks, varbūt 
neklausīs, bet tā būs viņu izvēle. 
Vienīgi es gribētu, lai viņi brauc 
projām no laukiem, jo pati redzu, 
ka te viņiem vienkārši nebūs dar-
ba.”

Kristīne neslēpj, ka vienai 
audzināt trīs bērnus ir ļoti sa-
režģīti. Ne tik smagi morāli, cik 
materiāli, jo paļauties var tikai 
uz sevi. Sociālā palīdzība it kā ir, 
bet tā nesedz visas vajadzības. 
Sarunbiedre priecājas, ka valsts 
palielināja bērnu naudu, bet arī 
tā summa ir niecīga, salīdzinot 
ar augoša cilvēciņa vajadzībām. 
Vienīgais glābiņš ir apgādnie-
ka zaudēšanas pensija un sava 
saimniecība. Lopu tajā nav, no 
dzīvniekiem mājās ir pāris kāmī-
ši, suns Čipa un kaķis Pastet  — 
dzīvnieki rada lielu prieku. Vasarā 
iekopj dārzu, bet rudenī ievāktā 
raža dod iespēju sagatavot da-
žādus konservus ziemai. Ģimene 
arī dodas mežā ogot un sēņot. 
Visi ir strādīgi, kaut kā izdodas 
izdzīvot. 

„Kad bērni vēl bija pavisam 
mazi, bija vieglāk savilkt galus, 
bet paaugoties, viņiem gribas to 
pašu, kas ir viņu vienaudžiem, 
piemēram, to pašu mobilo tālru-
ni,” turpina mamma. „Reizēm ga-
dās kāds patīkams pārsteigums. 

Jau četrus gadus mans brālis 
Aleksejs dzīvo un strādā Īrijā un 
nesen vecākā meita ciemojās pie 
viņa trīs nedēļas. Viņš viņai visu 
apmaksāja. Meita bija ļoti laimī-
ga, tikai es ļoti baiļojos par viņu. 
Patiesībā tas man bija liels šoks: 
mans bērns kaut kur projām no 
mājam, turklāt lido, turklāt uz ār-
zemēm. Mēs vispār esam piera-
duši dzīvot viens otra redzamības 
lokā.”

Vasarā manai sarunbiedrei 
darba pilnas rokas, bet ziemā 
īpaši darīt nav ko. Tālab viņa 
apguvusi visvisādus rokdarbus: 
adīšanu, šūšanu, tamborēšanu, 
pērļošanu un vēl virkni citu. Arī 
viņas vecmāmiņu pazina kā labu 
rokdarbnieci, bet vecmāmiņa ne-
bija audēja. Savukārt Kristīnes 
lielākā vēlēšanās šajā jomā ir 
apgūt aušanas pamatus, un viņa 
mēģina to jau otrreiz. Pirmoreiz 
auda 2012. gadā, bet stelles bija 
sagatavotas darbam, turklāt tās 
nācās dalīt ar citu rokdarbnieci. 
Šoreiz aušanas darbnīcā viņai ir 
atvēlētas atsevišķas stelles, tās 
kuras piederēja Helēnai Rubinai 
un kuras aušanas darbnīcām uz-
dāvināja šīs audējas dēls Jāzeps 
Rubins. Tiesa, aušana patiesībā 
ir dārgs prieks, bet Kristīnei patīk 
šis darbs. 

Viņas skolotāja un palīdze 
ir Erna Šļahota: „Gribu paslavēt 
Kristīni, ka, neskatoties uz visām 
dzīves peripetijām, šī sieviete ir 
ļoti atsaucīga, piemēram, bez 
īpaša aicinājuma nāk rotāt eglīti 
tautas namā, nāk palīgā novākt 
pēc svētkiem. Būt atsaucīgai ir 
viņas dzīves pozīcija, un arī viņas 
bērni aug tādi paši. Mani priecē, 

ka uz svētkiem nāk visa ģimene 
kopā. Pat tajā gadā, kad Kristīnei 
nomira mazā meitiņa, viņa sapra-
ta, ka nelaime nedrīkst laupīt prie-
ku pārējiem bērniem. Kristīne to 
saprata un atveda viņus uz eglīti, 
lai pati mierīgi pasēdētu kopā ar 
citiem. Viņi vienmēr ir kopā, ne-
kad nav skumji. Es arī priecājos, 
ka Kristīne nolēmusi atgriezties 
kolektīvā „Večerinka”, kas tagad 
saucas „Loreta”, un cenšas apgūt 
jauno repertuāru. 
Kolektīvā mums 
ir piecas sievietes 
un dažreiz rodas 
situācijas, ka vi-
sas nevar braukt 
uzstādies, vajag 
kādu aizvietotāju. 
Kad viņa apgūs re-
pertuāru, kļūs par 
kolektīva pastāvī-
gu dalībnieci, bet 
es būšu dubliere. 
Starp citu, mūsu 
sieviešu kolektī-
vam šogad apritēs 
15 gadi, mēs sā-
kām sešas un Kris-
tīne bija to skaitā. 
Šī ir viņas trešā 
atgriešanās.”

Kristīne ar 
savu piemēru rāda, 
ka nedrīkst visu 
laiku sēdēt mājās, 
bet vajag rāpties 
nost no krāsns un iet sabiedrībā. 
Pretējā gadījumā var ātri iesūnot 
un pazust šajā dzīvē. Viņa nekad 
nav bijusi mājās sēdētāja. Skolā 
aktīvi piedalījās pašdarbībā, jo 
bija plašas iespējas. Viņa dejoja, 
darbojās dramatiskajā kolektīvā 
un skolas akordeonistu pulciņā, 
lasīja dzeju, pat vadīja pieaugu-

šo koncertus. Kristīnes ģimene ir 
cieši saliedēta, bērniem ne miņas 
no egoisma vai nenovīdības, viņi 
ciena mammu un ir gan savstar-
pēji izpalīdzīgi, gan citam sniegs 
palīdzīgu roku. Tas viss mam-
mai nenāk viegli, bet, vai tiešām 
ir daudz jāpriecājas par to, kas 
viegli nāk? Šodien netrūkst pie-
mēru, ka pieauguši bērni savus 
vecākus, kuri izdabājuši visām 
viņu iegribām, aizmirst un vairs 

neatceras, ka tādi vispār ir bi-
juši. Manuprāt, Kristīnes pūles 
noteikti atalgosies, un bērni viņai 
atmaksās ar visu to pašu labo, ko 
pati būs devusi Aleksandrai, San-
dim un Ilanai. 

Juris ROGA
Autora foto

Ticības lietas

Pirmajā februāra svētdienā 
visos katoļu dievnamos Sv. Mises 
laikā tika lasīts fragments no Mar-
ka Evaņģēlija sākuma, kurā tiek 
runāts par to, kā Jēzus sinago-
gā atbrīvoja ļaunā gara apsēstu 
cilvēku. Komentējot Evaņģēliju, 
Krāslavas draudzes vikārs Ro-
dions Doļa pievērsa klātesošo 
uzmanību ļaunā gara darbībai 
mūsdienās. Pat to nemēdz plaši 
runāt. Priesteris teica: “Ir tāda pa-
runa “Черт не так страшен, как 
его малюют” (“Velns nav tik bīs-
tams, par kādu viņu uzskata”). Un 
turpināja, ka tas esot pat ļoti bīs-
tams, un cilvēkam nepārtraukti 
jācīnās, lai nenokļūtu tā lamatās. 
Sprediķotājs uzsvēra, ka mūsdie-
nās ļoti daudzi maldīgi uzskata, 
ka ticība ļaunā gara eksistencei 
esot māņticība. Diemžēl dažādās 
izplatītās prakses liecina, ka tās 
tiešā vai netiešā veidā ir saistītas 
ar ļauno garu, piemēram, zīlēša-
na, pareģošana, lāsta uzlikšana 
vai noņemšana, dažādu dzied-
nieku apmeklēšana ir bīstama 
cilvēka dvēselei, jo tās saistītas 
ar dēmona palīdzību. Jārīkojas 
saprātīgi, lai neiekristu ļaunā ie-
naidnieka lamatās.

Jēzus nepārprotami mums 
ir sacījis: “Neviens nevar kalpot 
diviem kungiem: vai nu jūs esat 
ar Dievu, vai ar sātanu” (Mt 6.24). 
Svētie Raksti mūs arī brīdina: “Tā 
saka Kungs: lai starp jums neat-
rodas neviens, kas […] pareģo, 
zīlē, bur, pesteļo, vārdo, izsauc 

garus, ir zintnieks vai mirušo iz-
taujātājs, - Kungam ir pretīgi visi, 
kas tā dara (At 18.10-12).

Sv. pāvests Jānis Pāvils II 
savulaik ir sacījis: “Šis karš ar dē-
monu, kurā īpaši izceļas svētais 
erceņģelis Miķelis, ir aktuāls arī 
šodien, jo dēmons joprojām dzīvs 
un darbojas pasaulē. Jā gan, ļau-
nums (kas pastāv pats par sevi), 
cilvēka pretrunīgums, iekšējā sa-
lauztība, kam viņš kritis par upuri, 
ir ne tikai pirmgrēka sekas. Tās ir 
arī sātana postošās un tumsībā 
veiktās darbības sekas.”

Šie vārdi liek aizdomāties! 
Arī pāvests Francisks brīdina: 
“Neielaidīsimies ar dēmonu ne-
kādos darījumos… Viņš cenšas 
pārņemt mūs savā varā… Būsim 
vienmēr ar Jēzu!”

2013. gadā latviešu valodā 
ir iznākusi pieredzējušā franču 
eksorcista (atbrīvotāja no ļaunā 
gara) dona Paskvalino Fusko 
grāmata “Aizsardzībai pret ļau-
no!” Priesteris vienkāršā stilā 
sniedz konkrētas atbildes uz dau-
dziem jautājumiem, kuri saistībā 
ar ļauno garu nodarbina daudzus 
ticīgos. Grāmatā ietverts arī plašs 
lūgšanu klāsts.

Dons Fusko brīdina no nai-
vas ticības dažādiem talisma-
niem, amuletiem, viltus skapulā-
riem, kas cilvēku it kā sargājot no 
ļaunas acs un ir laimneši. Izplatīti 
ir tādi talismani kā rags, pretsāp-
ju aproces, Nameja gredzeni, 
zodiaka zīmes u.c. Šos dēmo-

niskos priekšmetus pat mēdz nē-
sāt ap kaklu vienā ķēdītē ar Vs. 
Jaunavas Marijas medaljonu vai 
krustiņu. Lai pieviltu ļaudis, dažā-
di magi un dziednieki savās pie-
ņemšanas telpās nekautrējas pie 
sienām pielikt svēto vai Jaunavas 
Marijas svētgleznu reprodukci-
jas. Grāmatas autors uzsver, ka 
nekur tur nebūs svētā erceņģeļa 
Miķeļa attēla: ļaunajiem gariem 
netīk redzēt, ka viņu pavēlnieku 
sātanu erceņģelis mīda kājām.

Svētītais un eksorcizētais 
ūdens, sāls, eļļa un citas sakra-
mentālijas, ja vien tiek lietotas ar 
ticību, kalpo dēmonis-
kās ietekmes novēr-
šanai. Taču baismīgo 
negatīvo enerģiju var 
izstarot pat svētīti 
priekšmeti, piemēram, 
lūgšanu grāmatas, 
attēli, krucifiksi, svē-
to figūriņas, sakrālie 
trauki un pat relikvijas, 
ja tiem uzlikts lāsts. Tā 
ir viena no visneiedo-
mājamākajām ļaunā 
gara viltībām. Nepie-
ciešams, lai priesteris 
- eksorcists tos eksor-
cizē.

Dons Fusko uzsver, ka cil-
vēka dvēselē un miesā nav ne-
vienas vājības, kuru viltīgā čūska 
necenstos izmantot. Bet, lai ma-
zinātu to ļaunā gara nežēlību un 
varu, kuri saasina dažādas slimī-
bas, vislielāko dāvanu grāmatas 
“Aizsardzībai pret ļauno” autors 
pasniedz, piedāvādams konkrētu 
lūgšanu un dievbijības formu ap-
kopojumu, par kurām ļaunie gari 
paši atzinuši, ka viņi tās nevar 
ciest. Taču jāievēro trīs zelta liku-
mi: lai lūgšana būtu pēc iespējas 
precīzāk mērķēta; izteikta ar pa-

ļāvību un neatlaidību; lai tās no-
doms tiktu pastāvīgi paplašināts 
visas baznīcas labā.

Dēmoni, kuri uzbrūk kon-
krētiem cilvēka ķermeņa orgā-
niem vai daļām, necieš lūgšanu, 
liturģiju, dažiem svētajiem veltītu 
godināšanu, kronīti, lūgumu. Pie-
mēram, Sv. erceņģelim Miķelim 
jāveltī lūgšana, kad slimība sais-
tīta ar galvu, pieri un acīm, krūš-
kurvja orgāniem, kakla skrieme-
ļiem, pleciem, sēžas nervu, kuņģi, 
potītēm, muskuļiem, locītavām. 
Rožukronis Vs. Jaunavas Mari-
jas godam palīdzēs problēmās 

ar nierēm, kuņģi, 
galvas smadzenī-
tēm, kājas ikriem, 
papēžiem, citām 
miesas slimībām. 
Dēmons, kurš loka-
lizējas smadzenēs, 
necieš Krustaceļa 
lūgšanu; rīklē, vai-
rogdziedzerī, mu-
gurkaulā, krusta 
muskuļos, dzemdē, 
vēderā, iekšējos 
orgānos, aknās, 
ādā - lūgšanas Sv. 
Jāzepam.

Dēmoni jeb 
ļaunie gari barojas no cilvēku 
sāpēm un ciešanām, tāpat kā 
mušas no vaļējas brūces, lai tās 
pastiprinātu, liktu slimniekam 
grēkot vai sacelties, un tādējā-
di slimnieks zaudē nopelnus, ko 
būtu varējis gūt.

Dēmoni, kuri izraisa vai saa-
sina slimības, īpaši necieš dažas 
konkrētas lūgšanas. Dona Fusko 
grāmatā ir publicētas 80 šādas 
lūgšanas. Piemēram, artrīta (lo-
cītavu iekaisuma) gadījumā - lūg-
šana “Atbrīvo mani no ļaunā”, 
asinsrites traucējumu gadījumā 

- lūgšana sv. Januārijam, bron-
hiālās astmas slimībā - lūgšana 
Svētajam Vaigam. Ja Jums saa-
sinās bronhīts, lūdzieties Credo, 
kuņģa čūla - “Atbrīvo mani no ļau-
nā”, II tipa diabēts - lūgšanu Sv. 
Gabrielam no Sāpju Dievmātes, 
epilepsijas lēkmē - Jēzus Dārgo 
Asiņu invokāciju, galvassāpēs 
- Svētā Gara sekvenci, gastrīta 
slimībā - Rožukroni, ar grūtnie-
cību saistītās slimībās - lūgšanu 
Sv. Klārai no Asīzes, hepatīta 
gadījumā - Rožukroni, infarkta 
gadījumā - Vesperes, ja ir tuber-
kuloze - lūgšanu Sv. Jāzepam, 
vēzis - “Ak, Glābēj Jēzu Kristu!”, 
depresijas gadījumā - Magnificat. 
Dons Fusko norāda: gadījumā, ja 
ieteikts godināt kādu svēto, ku-
ram veltītās lūgšanas jums nav, 
var sameklēt jebkādu citu lūgša-
nu vai pašiem tādu sacerēt.

Dēmoni spēj ietekmēt ikvie-
nu slimību. Slimība ir nekārtība 
Dieva radītajā kārtībā. Grēkoda-
mi mēs tai atveram durvis. Vai 
gan Svētie Raksti mums neteic, 
ka tieši grēka dēļ pasaulē ienāca 
ļaunums? (Rad 3.16 - 19). Dažos 
konkrētos gadījumos ir skaidrs, 
ka slimību izraisījuši vai saasinā-
juši paši dēmoni, citos jāpielieto 
medicīna, kas taču arī ir izcila 
Dieva dāvana. Abos gadījumos 
ir jālūdzas, jo lūgšana ir univer-
sāls līdzeklis, un mūsu Kungam 
ir vienlīdz viegli kā dziedināt no 
fiziskas kaites, tā atbrīvot no dē-
moniskas kaites.

Dons Fusko savā grāmatā 
iesaka visspēcīgākos līdzekļus 
pret velna darbiem. Tie ir bieža 
grēksūdze, Sv. Mise un Komūnija 
katru dienu, Euharistiskā adorāci-
ja, lūgšana (īpaši Rožukronis) un 
kā pēdējie - eksorcismi.

Genovefa KALVIŠA

Slimība ir nekārtība Dieva radītajā kārtībā
11. februārī Katoļu Baznīca piemin notikumu, kad 1858. gadā 
Vissvētākā Jaunava Marija 18 reizes, no 11. februāra līdz 16. 
aprīlim, parādījās Lurdā, Francijas dienvidos, vienkāršai mei-
tenei Bernadetei Subirū. Svētais pāvests Jānis Pāvils II 11. 
februāri ir pasludinājis arī par Slimnieku dienu. Tāpēc šajā 
dienā esam aicināti īpaši lūgties par slimniekiem un cietē-
jiem, kā arī tos apmeklēt, lai stiprinātu grūtā brīdī. 

Prasme izdzīvot, saglabājot visvērtīgāko



6 2015. gada 10. februāris

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 mīles-
tībai
10.30, 13.25, 16.45 Top-Shop 
10.45 Supernova 
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 Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
0.10 Cilvēku orgānu tirgus
1.10 Valdība 
5.00 Saules izaicinātie 

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, 23.50 LTV - 60
15.45, 1.40 Eiropa fokusā
16.15 Lielais pārgājiens
18.35 Punkri virs i
20.25 Zaļās metropoles
21.30 Melu laboratorija
23.00 Pēdējais liecinieks
5.00 SeMS 

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, 0.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Mīlestības sastāvdaļas
12.00 Noziegumam pa pēdām 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.25 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.20 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Šerloks Holmss
23.10 Čikāga liesmās
4.50 Bernards
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, 2.20 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 
detektīvi 
17.55, 5.45 Risks 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
22.50 Mahinatori 
23.45 Galvenais aizdomās 
turamais
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.30, 17.50, 2.00 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 Astoņdesmitie
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Grūtniece 16 2
22.05 Mf. Asiņainā Valentīn-
diena

TV5
6.50, 18.00 Dzīves patiesība
7.20, 13.05 Paralēlā pasaule
8.15, 14.05 Nevar būt!
9.15 Dežūreņģelis
10.10, 12.50 Top-shop

10.25, 17.00 Lavrovas metode
11.25 Ģimenes drāmas
12.20, 22.25, 0.45 Kriminal+
15.05, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
18.35 Nemelo man!
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Vienīgā
1.10 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.25 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.45 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 11. februāris

Konstantinopoles koncils, masu kautiņi Oksfordā, lords-neveiksminieks

10. februāris ir īpaša diena. 
Ar to ir saistīts daudz dažādu no-
tikumu. Šajā dienā miris Puškins 
pēc dueļa ar Dantesu, dzimis 
Pasternaks, šajā dienā 100 gadu 
jubileju svin unikālais aktieris Vla-
dimirs Zeldins, kas līdz šim laikam 
uzstājas uz skatuves un priecē 
skatītājus. Var atrast vēl vairāk 
nekā desmit interesantu notiku-
mu, bet... Visi tie jau labi zināmi 
lielākai daļai lasītāju... Tāpēc, lai 
izvēlētos kaut ko neparastu, vaja-
dzēja papūlēties. Galu galā man 
izdevās atrast veselus trīs šādus 
notikumus. Tātad...

754.gada 10. feb-
ruārī Konstantinopoles 
priekšpilsētā tika organi-
zēts  Koncils, kas iegājis 
vēsturē ar to, ka nosodī-
ja svētbilžu godināšanu 
kā elkdievību. Konsilu 
sasaucis Bizantijas im-
perators Konstantīns V. 
Viņš ļoti kritizēja ikonu 
godināšanu. Šajā Kon-
silā piedalījās vairāk 
nekā 300 bīskapi, kuri pārstāvēja 
Austrumu Baznīcas, taču visiem 
viņiem nebija iespēju pretoties 
valdnieka gribai, jo Konstantīns 
V pretendēja uz vadošo lomu arī 
Baznīcā. Bet kāpēc imperators 
uzsāka šo cīņu pret svētbildēm? 

Viss bija saistīts ar to, ka 
imperatoram Konstantīnam bija 
ne tikai viņa skaistais vārds, bet 
arī diezgan aizvainojošā iesauka 
- Kopronims (rupji sakot, „sūda 
gabals”). Kad nākamo imperatoru 
kristīja, notika nepatīkams kāzuss 
- zīdainis apkakājās šīs svinīgās 
ceremonijas laikā. Patriarhs, kurš 
veica kristības, uzskatīja, kas tā 
ir ļoti slikta zīme. Un viņam bija 
taisnība – 8. gadsimtā imperators 
Konstantīns V kļuva par Pareiz-
ticīgās Baznīcas nežēlīgāko un 
nesamierināmāko ienaidnieku. 
Līdz šim laikam nav zināms, vai tā 
bija viņa atriebība par iesauku, vai 
viņš nevarēja piedot to, ka Pareiz-
ticīgās Baznīcas pārstāvji pretojās 
viņa gribai. Sasauktais Koncils 
izpildīja Konstantīna V pavēli – 
nosodīt svētbilžu godināšanu kā 
elkdievību. Tāpēc imperators ar 
apbrīnojamu nežēlību izrēķinājās 
ar visiem, kas sekoja tradīcijai un 

cienīja ikonas. Līdz ar to tika izlau-
pīti un iznīcināti daudzi klosteri, 
bet simtiem mūku bija nogalināti. 

Tikai pēc 33 gadiem Otrais 
Nīkajas koncils atcēla šo nejēdzīgo 
lēmumu, atjaunoja svētbilžu godā-
šanu un noraidīja ikonoklasmu.

Oksforda ir klusa universi-
tātes pilsēta Anglijā. Tur atrodas 
pasaulē prestižākā augstskola. 
Pilsētas iedzīvotāji mūsdienās 
vairs neatceras, ka klusums šajā 
pilsēta valdījis ne vienmēr. 

1355.gada 10.februārī krodzi-
ņā, kas bija atvērts vienā no cen-
trālajām Oksfordas ielām, notika 
skandāls: divi studenti bija sašu-
tuši par viņiem pārdotā alus kva-
litāti. Krodziņa saimnieks nolēma 
neiesaistīties sarunās ar šiem jau-
najiem skandalētājiem - paņēma 
aiz krāgas, izdzina pa durvīm ārā 
un apveltīja ar pāris dunkām. Ne-
notika nekas īpašs, studenti bieži 
sarīko jandāliņus krodziņos, taču 
šoreiz bija arī turpinājums... Iekar-

suši pēc konflikta un pazemoju-
ma, skandalētāji sāka aicināt sa-
vus kolēģus uz cīņu ar nekaunīgo 
krodziņa saimnieku, kas piedāvā-
ja saviem apmeklētājiem tik draņ-
ķīgu alu. Citi studenti atsaucās 
ļoti ātri, jo sapulcējās ļoti daudz  
jauniešu, kas nebija apmierināti ar 
dzērienu kvalitāti un kam vienkār-
ši niezēja dūres. Pūlis virzījās uz 
krodziņa pusi. Ieraudzījis sanikno-
tos studentus, saimnieks pasauca 
savus draugus un 
pastāvīgos apmek-
lētājus. Šīs tikšanās 
rezultāts bija ļoti 
traģisks: studentu 
un pilsētnieku sa-
dursme turpinājās 
trīs dienas, šī ne-
žēlīgā kautiņa laikā 
gāja bojā 63 studenti 
un 32 pilsētas iedzī-
votāji. Lieta tika iz-
skatīta Anglijas Ka-
raliskajā tiesā, kas 
atzina par vainīgiem 
pilsētniekus un kro-
dziņa saimnieku. Atbilstoši tiesas 
lēmumam katra gada 10. februārī 
Oksfordas mēram un pilsētas pa-
domes locekļiem nesegtām gal-

vām bija jāmaršē pa centrālo ielu 
un jāmaksā universitātei soda-
nauda 1 penija apmērā - par katru  
no 63 bojāgājušajiem studentiem. 
Tradīcija saglabājās līdz 1825. ga-
dam, kad pilsētas vadība atteicās 
piedalīties šajā pazemojošajā ce-
remonijā. Bet oficiāli universitāte 
„piedeva” pilsētas priekšniecībai 
tikai 1955.gadā. Tad pilsētas gal-
vam tika piešķirts „goda doktora” 
tituls, un varas pārstāvji izteica 
universitātei oficiālu atvainoša-
nos. Tas ir ļoti raksturīgi angļu 
stilam.

Henrijs Stjuarts, lords Dar-
nlejs, bija divu karalisko dzimtu - 
Stjuartu un Tjudoru - pēcnācējs. 
Diemžēl ar citām labām īpašībām 
šis cilvēks nebija apveltīts. Taču 
karalienei Marijai Stjuartei ļoti pa-
tika Henrija ārējais izskats, tāpēc 
viņa nolēma apprecēties ar brā-
lēnu. Visiem saviem „nopelniem” 
Darnlejs pievienoja vēl vienu 
pazemojošu titulu – „karalis kon-

sorts”. Šis tituls noteica 
viņa galvenos pienāku-
mus, respektīvi, vienu 
pienākumu - nodrošināt 
Skotijas troņa mantinieka 
piedzimšanu. Godpilna, 
bet visai necila loma, 
protams, neapmierināja 
šo ierobežoto un dumjo 
cilvēku - lordu Darnleju. 
Viņš nolēma nogalināt 
savu dzīvesbiedri un kļūt 
par vienpersonisku Sko-

tijas valdnieku, jo viņa dižciltīgās 
asinis un izcelsme deva tādu ie-
spēju. Un lordam bija arī „atbals-
tītāji”, kas sapņoja pazvejot intrigu 
un sazvērestību duļķainā ūdenī. 

1567.gada 10. februārī mājās, 
kurās bija apmeties „konsorts”, no-
dārdēja sprādziens, pēc kāda laika 
atrada arī Henrija Stjuarta ķermeni. 
Likteņa ironija slēpjas tajā apstāklī, 
ka viss pulveris šīs mājas pagrabā 
bija domāts lorda sievai, karalie-

nei Marijai. Bet sprā-
dziens notika tāpēc, 
ka viens no Darnleja 
„līdzgaitniekiem” ar 
uguni rīkojās ļoti ne-
uzmanīgi. Taču drīz 
vien „konsorts” iegu-
va varoņa slavu, jo 
bija Skotijas katolizā-
cijas pretinieks. An-
glijas propagandas 
mašīna strādāja ar 
pilnu jaudu, un lords 
Darlejs tika paslu-
dināts par nevainīgi 
noslepkavoto, bet 

Marija Stjuarte - par viņa nežēlīgo 
slepkavu. Reizēm vēsture ir tik ne-
iedomājama...

Andrejs JAKUBOVSKIS

10. februārī Ir iemesls!

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 30.01.2015. līdz 
06.02.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 59 notikumi. Būtiskākie:
30. janvārī Dagdā, Brīvības ielā 3 tika 
saskrāpēta automašīna AUDI A6. 
Vainīgā persona tika noskaidrota “uz 
karstām pēdām”.
•	 5. februārī Dagdas policijas iecirk- 

ņa darbinieki uzsāka kriminālpro-
cesu sakarā ar telefona zādzību 
Dagdas vidusskolā. Notiek izmek-
lēšana.

•	 5. februārī Skaistas pagastā, c.Ber-
nišķos tika konstatētas pēdas, kas 
norāda uz to, ka tika nomedīts al-

nis. Tika uzsākts kriminālprocess 
pēc Krimināllikuma 112.panta 
2.daļas (nelikumīgas medības). 
Jebkuru informāciju, kas sekmētu 
noziedzīga nodarījuma izmeklēša-
nu lūgums sniegt pa telefoniem 
65603403 vai 112. Anonimitāte 
garantēta. 

•	 Turpinot izmeklēšanu tika no-
skaidrots, ka agrāk tiesātā par zā-
dzībām 1992. g. dzimusī krāslavie-
te G., aizvadītā gada aprīlī izdarīja 
naudas zādzību no dzīvokļa Rīgas 
ielā 110, kurš uz īsu laiku bija at-
stāts neaizslēgts.

Aglonas novada iedzīvotāji mīl 
ziemas sporta veidus un gaida atbil-
stošus laika apstākļus, lai nodotos 
ziemas priekiem. Aglonas novads le-
pojas ar dziļām distanču slēpošanas 
tradīcijām. Daudzi atceras, ka agrāk 
šeit bija laba sporta bāze gan distan-
ču slēpošanai, gan biatlonam. Aglonā 
notika slēpošanas sporta nometnes 
un sacensības. Aglonas novada vidējā 
un vecākā paaudze arī pašlaik pievēr-
šas. Aglonas novadā ir labvēlīgs rel-
jefs un klimats slēpošanas attīstībai. 
Aglonas novada Sporta centrs Latvi-
jas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007-2013 
projekta Nr.LLB-2-255 “„Veselīga 
dzīvesveida veicināšana Latvijas un 
Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”-
Move for Life” ietvaros papildināja 
savu materiāli tehnisko bāzi, iegādā-
joties sniega motociklu “Polaris” ar 
trašu veidošanas aprīkojumu, slēp-
ju komplektus, nūjošanas nūjas un 
slēpju sagatavošanas aprīkojumu. 
Uzkrītot atbilstoša biezuma sniega 
segai, trases uzturētājs Leonīds Tar-
vids sācis veidot slēpošanas trases. 
Aglonas sporta centrā strādājošie 
gatavo slēpes, ko izsniegs apmeklē-
tājiem. Slēpošanas aprīkojumu var 
saņemt bez maksas Sporta centrā, 
Daugavpils iela 6 b, Aglona, Aglonas 
novadā. Trase un inventārs pieejams  
darba dienās,  iepriekš sazinoties pa 
tālruni 29682354 ar slēpošanas-nū-
jošanas trases pārvaldnieku Leonīdu 
Tarvidu.  Lūdzam izturēties saudzīgi, 
izmantojot iznomāto inventāru, jo tas 
nav lēts. Aglonieši jau iepazinuši Ag-
lonas slēpošanas un nūjošanas trasi 
1,45 km garumā Aglonas ciemā gar 
Cirīša ezera krastu, blakus estrādei un 
peldētavai. Trases konfigurācija ar pa-
cēlumiem, nobraucieniem ir izman-
tojama gan slēpotājiem, gan nūjotā-
jiem. Distanču slēpošanai pie Aglonas 
vidusskolas ierīkota atsevišķa trase.  
Bērniem un jauniešiem distanču slē-
pošana būs īpaši noderīga veselīga 
dzīvesveida sastāvdaļa, jo te tiek tre-
nētas visas muskuļu grupas, uzlabota 
līdzsvara izjūta un kustību koordināci-

ja, kā arī veicināta izturība, stiprināta 
imūnsistēmu. Līdzīga iedarbība ir arī   
nūjošanai jeb Nordic Walking, ar ko 
parasti nodarbojas vecāka gadagā-
juma cilvēki.  Slēpošanas, nūjošanas 
trases brīvdienās un vakaros var iz-
mantot pieaugušie aktīva dzīves vei-
da cienītāji, bet skolēni tās izmanto 
sporta stundās un brīvajā laikā. Trašu 
izveidošana Aglonā veicina veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu, dažādo 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas un veicinā distanču slēpošanas 
tradīciju atdzimšanu novadā. Tā kā 
Aglona ir novads ar plašām rekreāci-
jas iespējām, tad tūristiem un atpūt-
niekiem iespējams izveidotajās trasēs 
dažādot atpūtas iespējas. 

Projekts tiek īstenots Latvijas - Lie-
tuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2007-2013 ietvaros. Tā 
mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvali-
tāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt 
Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teri-
torijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīves-
veida infrastruktūru, uzlabojot vietējo 
iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas 
un Baltkrievijas pierobežas reģionos, 
palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.
Projekta partnerība:

Vadošais partneris: Eiroreģiona 
„Ezeru zeme” Latvijas birojs.

Projekta partneri Latvijā: Ludzas, 
Preiļu, Rēzeknes, Maltas, Riebiņu, 
Ilūkstes pašvaldība.

Projekta partneri Baltkrievijā: 
Braslavas rajona izpildkomiteja,-Ver-
hņedvinskas izpildkomiteja, izglītības 
iestāde „Novopolockas Valsts olimpis-
kās rezerves skola”, Glubokojes rajona 
fizkultūras centrs.

Asociētais projekta partneris: 
Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Kopējais projekta budžets 600 
841,37 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 
90% - 540 757,23  EUR, nacionālais fi-
nansējums 10% - 60 084,17 EUR

Aglonas novada domes (projekta 
partnera) budžets: 56109.60 EUR, t. sk. 
ENPI līdzfinansējums 90% - 50498.64 
EUR, nacionālais finansējums 10% - 5 
610, 96 EUR, kas sadalās 5% valsts bu-
džets, 5% pašvaldības finansējums.

Aglonas novadā darbojas 
slēpošanas-nūjošanas trase
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CETURTDIENA, 12. 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 
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
21.45 Būt latvietim
22.15 Atgriešanās
0.15 Sastrēgumstunda
1.25 1:1
5.00 Saules izaicinātie 
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
11.20, 15.05 PK biatlonā
13.00 Latvija var! 
13.20 Vides fakti
13.50 Es - savai zemītei
14.20 Lielais pārgājiens
18.35 Bez apvainošanos

19.55 Ticība. Mīlestība. Kaislība
20.50 100 g kultūras
22.30 Zaļās metropoles
23.35 Sporta studija
0.20 Zebra
0.40 Melns. Sarkans. Zelts
1.10 LTV - 60
1.30 Projekts Nākotne
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.40 Karamba!
6.25 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 0.50 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Vasaras vētra
12.00 Atgriezties dzīvam
13.00 Sirds melodija
14.00, 16.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.10 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.55 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Profesija – mamma
22.05 Mistiskās slimības 
23.05 Mf. Geimeris
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 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, 1.50 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.35 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55, 5.45 Risks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Atgriezēji
0.10 Kinomānija 
0.50 Overtime TV
3.20 Vecie ērmi
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.30, 17.50, 1.15 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 Astoņdesmitie
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Nepiedienīgā komēdija

TV5
6.40 Dzīves patiesība
7.10, 13.05 Paralēlā pasaule
8.05, 14.05 Nevar būt!
9.05 Dežūreņģelis
10.00, 12.50 Top-shop
10.15, 17.00 Lavrovas metode
11.15 Nemelo man!
12.20, 22.25, 0.40 Kriminal+
15.05, 19.50 Sasisto lukturu ielas
18.00 Ģimenes drāmas
18.35 Nemelo man!
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Ja gribi, ej

1.05 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.00 Ziņas
6.25 Multfilmas
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, 3.45 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Šāviens
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.50 Euronews
1.15 Boriss Pasternaks
2.10 Mf. Putenis
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.20 Vovočka 
6.45 Čima leģendas
7.09, 0.34 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, 0.35 112
13.00 Izmeklētāji
13.30 Mf. Draudzenes no Hart-
leiksitijas
14.00 Fiksiki
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!

8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.10 Pirmais ātrums
10.55, 12.25, 2.35 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Ēdam mājās!
15.55 Nelicencētais taksometra 
šoferis
16.55 Runājam un rādām
18.50 Svešais
20.45 Pjatņicka nodaļa
22.40, 4.10 Dienas anatomija
23.35 Vecīši
1.30 Vasarnīca
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Četras karavīru medaļas
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 Patiesība par meliem
0.20 Kamenskaja
1.15 Zādzība

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.40 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
10.55 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
22.05 Mākslas filma
23.05 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
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
8.15, 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, 23.30 Radu būšana
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Kulinārs
9.10 Karsts ūdens
9.30, 20.35 Piemāni mani
11.25 Biatlons
13.25, 17.50 Interni
15.40 Kulinārs
16.50, 23.10 Mīlestība rajonā
19.50 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
22.20 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 mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Mūsu Čārlijs 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
13.50 Luijs
14.15 Maklauda meitas
15.10 VIP - 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 
0.10 Mūsu Čārlijs 
1.50 Atgriešanās
2.45 Kapelas Bumerangs 
koncerts
3.40 Province
4.10 Zuši
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, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.10 Kalle nāk
11.10 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50, 3.45 LTV - 60
15.40, 4.30 Pie stūres

16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Sapieris
0.20 Jura Kulakova jubilejas 
koncerts
1.35 Dziesmu svētki Rīgai - 800
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 2.50 Nelabojamais Džims
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. Esi mans Valentīns
11.30 Karamba!
11.55 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 Mf. Titāniks
4.50 Bernards
5.40 Briklberija 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs spoks 
7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 2.05 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, 0.20 Atriebība

15.30, 3.30 Vecie ērmi
16.55, 2.50 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. Aizmirst Sāru Maršalu
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
5.40 Tāda mums ģimenīte!

TV3+
7.30, 17.50, 3.20 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 Astoņdesmitie
13.50 Naša Raša
18.55, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Briesmoņmāja
21.55 Visvarenais Brūss
23.50 Balsis

TV5
6.40, 18.00 Dzīves patiesība
7.10, 13.05 Paralēlā pasaule
8.05, 14.05 Nevar būt!
9.05 Dežūreņģelis
10.00, 12.50 Top-shop
10.15, 17.00 Lavrovas metode
11.15, 18.35 Nemelo man!
12.20, 22.25 Kriminal+
15.05 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Karasu dzimta
0.55 Mf. Pēdējās medības
2.15 Mūzika

PBK

6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.25 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 5.10 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Balss. Bērni
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.45 Iļja Kabakovs
1.40 Euronews
2.10 1inCity
2.40 Mf. Ekipāža

RenTV Baltic
6.20 Vovočka 
6.45 Čima leģendas
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 Varenie noslēpumi
12.30 Dokumentālais projekts
13.30 Mf. Draudzenes no Hart-
leiksitijas
14.00 Fiksiki
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Kādi ļaudis
23.50 Slepenās teritorijas
0.40 112

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien

10.10 Braucam un ēdam!
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Dzīve ierakumos
15.55 Nelicencētais taksometra 
šoferis
16.55 Runājam un rādām
18.45 Svešais
22.40 Vjačeslavs Dobriņins
0.30 Ziemeļu vējš
2.30 Ārkārtas situācija

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Četras karavīru medaļas
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
22.15 Mf. Saules aplis
23.55 Rumjanceva lieta
2.00 Numeroloģija

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.00 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Pieci vakari
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks

19.00 Laiks
20.05 Trīs akordi
22.05 Vakars Minskā
23.05 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.15 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Eju tevi meklēt 
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 22.55 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Spēle uz patiesību
22.45 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.10 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Piemāni mani
11.40 Mf. Es gribu to redzēt
12.15 Augstāk par jumtu
12.55 Interni
15.05 Ir nu gan!
16.55 Mīlestība rajonā
17.55 Karsts ūdens
18.15 Mf. Nevaldāmais
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
22.00 Reportieris
22.45 Mf. Kodekss

PIEKTDIENA, 13. februāris

20.00 Laiks
21.20, 22.05 Šāviens. Seriāls
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.50 Euronews
1.10 Politika
2.05 Mf. Matrozis no komētas
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.00 Izmeklētāji
6.35 Vovočka 
7.00, 13.35 Multfilmas
7.24, 0.39 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, 1.05 112
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas

16.30 Nemelo man!
20.50 Varenie noslēpumi
22.50 Dokumentālais projekts
0.40 Ziņas 24

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.10 Brīnumtehnika
10.55, 12.25, 2.35 Zvērināto 
tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Gatavojam 
15.55 Nelicencētais taksometra 
šoferis
16.55 Runājam un rādām
18.50 Svešais
20.45 Pjatņicka nodaļa

22.40, 4.10 Dienas anatomija
23.35 Mf. Vecīši
1.30 Dzīvokļa jautājums
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Kapeņu noslēpums
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 Varoņdarbs uz robežas
0.35 Kamenskaja

1.30 Zādzība

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.40 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
10.55 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

22.05 Mākslas filma
23.05 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.45 Zona X
8.15, 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, 23.45 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
22.25 Aktuāla intervija
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs
9.05 Baltkrievu virtuve
9.35, 20.35 Piemāni mani
11.25 Mf. Medību sezona
12.50, 17.50 Interni
13.55 Sporta skolotājs
14.55 Reportieris
16.50, 23.10 Mīlestība rajonā
19.50 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
22.20 Visuvarenie Džonsoni
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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.

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.

LAIKA ZIŅAS

11.02. 12.02. 13.02.

- 5 ... + 1 - 5 ... + 1 - 4 ... - 2

R     3 m/s DR  3 m/s D      1 m/s

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Zviedrijas firma PĒRK 

zemes īpašumus, mežus, 
daļēji izcirstus mežus. 

Tālr. 26645115

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Viss satīts nu kamolā ciešā, 
Kur katrai dienai mezgls siets. 
Tā pavediens tinies no dienas 
dienā, 
Līdz mūžības slieksnis 
sniegts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Viktoram un Dmitrijam Rus-
kuļiem sakarā ar brāļa un 
onkuļa Jurija nāvi.

Mednieku biedrība 
“Ķepova”

Meklēju darbu celtniecībā (dzī-
vokļu, māju remonts). Zāģēju, 
skaldu malku. Tālr. 28753676.
Meklēju skārdnieka darbu. Tālr. 
26214665.
Pieskatīšu cilvēku gados. Kārtī-
bu garantēju. Tālr. 20304043.
Galda datoru, portatīvo datoru 
remonts, tīrīšana. Windows uz-
stādīšana. Tālr. 26739402.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

T-25 labā stāvoklī. Iespējama 
piegāde. T-25 aizmugurējos rite-
ņus ar diskiem. Tālr. 28841403;
japāņu mini traktoru Yanmar 
(4x4). Komplektā frēze, labā stā-
voklī, 3100 €. Tālr. 26859874;
grūsnu teli (8 mēn.) pēc izvēles. 
Tālr. 27751356; 
slaucamu kazu; baļķus (garums - 
5 m). Tālr. 26068674; 
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
MAINA tritikāli pret miežiem vai 
PĀRDOD. Tālr. 26243196;
zāģmateriālus, arī pēc pasūtīju-
ma. Tālr. 29728133;
kurināmās kūdras briketes. 85 
€/t. Ar piegādi. Tālr.29409413; 
malku un īsos atgriezumus. Tālr. 
29226558;
malku, atgriezumus. T. 29762873.

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;
zemi ar mežu un cirsmas. Tālr. 
25663900;
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; 
traktorus T-40, MTZ 52, 82 vai 
JUMZ. Jebkurā stāvoklī par jūsu 
cenu. Tālr. 29485804;
zirgu līdz 9 gadu vecumam. Tālr. 
20083465.

15. februārī plkst. 14.00 
sociālā dienesta telpās Grāfu 
Plāteru ielā 6 notiks senioru 
pasākums “Mīlestība nepa
zīst vecumu”.

Līdzi ņemams labs ga-
rastāvoklis, deju prieks un 

groziņš. 

Plastikāta logi un durvis.
Atlaides līdz 40 %

Metāla durvis. 
Atlaides līdz 35 %

Iekštelpu durvis. 
Atlaides līdz 25 %

Pilns serviss. Aizslēdzami logi. 
Tālr. 28675525, 65621730.

“Mācību centrs “EVA-93” or-
ganizē kursus motorzāģa un 
krūmgrieža vadītājiem.

Kursu sākums 17.02.2015.
gada, pulksten 9.00, Krāslavā, 
Rīgas ielā 26. Papildus infor-
mācija un pieteikties pa tālruni 
29240545 vai 65307134.

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā – 16.02.-19.02.
Dagdā – 19.02. - 20.02.

Tālr. 26234797.

UNA
•	 Žurnāliste Elita Veidemane: „Laime, 

kas bija, ir pāri asarām. Pāri visam”
•	 Zolitūdes traģēdijā cietušo ad-

vokāts Aldis Gobzems: „Šobrīd 
esmu daudz laimīgāks nekā savu-
laik, braucot ar „Porsche”

•	 Izzīvošanas plāns. Viena, brīva, 
izmisusi

•	 Vārds viņiem. Vīriešu fantāziju 
pasaulē

•	 Stils. Ambiciozās uzņēmējas iznā-
ciens. Modeles lomā UNAS lasītā-
ja Alise Balgalve

•	 Modes laboratorija. Zelta klasika 
modernai sievietei

•	 Drēbju skapis. Laura Blaubuka. 
Silto toņu paradīze 

•	 Skaistums. Pavasarim gatava? Un 
tauki kūst kā uz pannas

•	 Interjers. Interjers ar kuģi
•	 Gatavojam kopā. Bez nažiem, 

dakšiņām un karotēm 
•	 Ceļojums. 5 pilsētas skūpstiem 

Žurnāli februārī

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531
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