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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Latvijā

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā). 

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!

Šodien numurā

Tikai Indrā un vienu reizi 
notiks dziedināšana un at-
brīvošana no dzimtas lās-
tiem. 

Katrs interesents tiek gai-
dīts 28. novembrī plkst. 
12.00 Indrā (Balbinovas 
katoļu baznīcā). 

Līdzi jāņem ūdens, sāls 
un olīveļļa. Dziedniecis-
ko dievkalpojumu noturēs 
īpašs atbraukušais pries-
teris.

I Svētku laiks Dagdā

Laureātes - Tatjana Gogalinska un Larisa Tukiša. Īpašais viesis - dzejnieks Jānis Baltjancis.

 Altārsvētki Grāveru Erceņģeļa Mihaila baznīcā
Kurš gan nepazīst savu 

sargeņģeli? Tas vienmēr sēž uz 
labā pleca un ausī čukst darīt 
labus darbus, intuitīvi liek mums 
noprast tuvojošās briesmas. Ja 
tos pabaro ar lūgšanām un paluti-
na baznīcā ar sveču liesmiņām, 
tie kļūst jautrāki, modrāki un 
iečukst mums arī kādu ideju, ra-

došu domu vai drosmes un pa-
cietības šķipsniņu, lai pārvarētu 
dzīves grūtības. 

Tāpat kā mums darbā ir savi 
priekšnieki, arī jūsu sargeņģeļiem 
ir priekšnieks - Mihails - visu 
eņģeļu eņģelis, pie kura var 
griezties ar lūgšanām, lai tas sti-
prina visus eņģeļus, kas ir jums 

apkārt. Ja kādreiz jūs velk uz 
sliktiem darbiem, sliktām domām, 
kārdinājumu, meliem un neiecie- 
tību, tad ziniet, ka jūsu labais 
eņģelis kļuvis vājš un tā vietu 
cenšas ieņemt dēmons. 

Lai atgādinātu, ka labie 
eņģeli ir jābaro ar lūgšanām un 
jālutina ar svētīta ūdens peldēm, 
katru gadu 21. novembrī tiek 
svinēti svētki - Erceņģeļa Mihai-
la (citā lit. saukts par Mihaēlu, 
Miķeļi) un citu Bezmiesīgo De-
besu Spēku kopsvētku diena. 
Erceņģeļa Mihaila goda diena 
ir Eņģeļa diena visiem kristītiem 
cilvēkiem un dubultsvētki tām 
pareizticīgo baznīcām, kuras 
nosauktas Erceņģeļa Mihaila 
vārdā. 

Grāveru Erceņģeļa Mihaila 
baznīca šajā dienā svin arī sa-
vus altārsvētkus. Šogad svēt-
ku dievkalpojumu apmeklēja 
vairāk nekā 100 ticīgo ne tikai no 
Grāveru ciema, bet arī no blakus 
novadu ciemiem un pilsētām - 
Dagdas, Rēzeknes, Daugavpils, 
Krāslavas.

Turpinājums 4. lpp.

• Eiropas Parlamenta deputāts Arti s 
Pabriks atzinis, ka Latvijai nav izvē-
les atti  ecībā uz iesaistī šanos cīņā 
pret terorismu. Viņš atzina, ka 
rietumvalsti s līdz šim ir nepieti e-
kami rīkojušās, lai novērtu teroris-
ma draudus Eiropā, tostarp pārāk 
maza uzmanība pievērsta noti e-
košajam Sīrijā. Savukārt Krievijas 
militārās aviācijas uzlidojumus 
Sīrijai Pabriks nodēvēja par vēlmi 
nākotnē panākt kādu labumu sev 
starptauti skajā arēnā.

• No nākamā gada sākuma Latvijas 
iedzīvotājiem būs jārēķinās, ka, 
atgriežoti es no 3.pasaules valstī m, 
ieceļošana varētu aizņemt ilgāku 
laiku nekā ierasts, jo ministri ārkār-
tas Eiropas Savienības Tieslietu un 
iekšlietu ministru padomes sanāk-
smē piektdien vienojās, ka siste-
māti ski jāpārbauda visas personas, 
tai skaitā arī ES pilsoņi. Rihards Ko-
zlovskis uzsver, ka papildus robež-
punkti  neti ks veidoti , taču drošības 
pārbaudes būs komplicētākas un 
aizņems ilgāku laiku. 

• Eksprezidents Valdis Zatlers prog-
nozē, ka apdraudējums no Krievi-
jas puses Latvijas virzienā varētu 
mazināti es. Bet tas nenoti ks tāpēc, 
ka Balti ja kļuvusi Krievijai neintere-
santa. Krievijai šobrīd ir neizdevīgi 
kaiti nāt rietumus. Tāpēc tuvākajā 
laikā sagaidāmi dažādi simboliski 
žesti  ar aicinājumu “dzīvot drau-
dzīgi”.

• Parlamentā briest neapmierinātī ba 
ar Saeimas priekšsēdētājas Ināras 
Mūrnieces (Nacionālā apvienība) 
darbu. Īpaši negatī vu reakciju iz-

saukusi Mūrnieces svinīgā uzruna 
Saeimā valsts svētkos 18. novem-
brī. Asu kriti ku spīkeres runai velta 
opozīcijā esošās lielākās Saeimas 
frakcijas “Saskaņa” priekšsēdētāja 
vietnieks Valērijs Agešins, kurš no-
rāda, ka ar Mūrnieces darbu neap-
mierināti  ir deputāti  no visām Saei-
mas frakcijām. Tāpat ti ek pieļauts, 
ka Mūrniece no amata varētu ti kt 
atstādināta ti kai gadījumā, ja kristu 
Laimdotas Straujumas vadītā valdī-
ba un nākamā koalīcija ti ktu veido-
ta bez NA, bet pretējā gadījumā tas 
nebūtu iespējams, jo NA sti ngri ie-
stātos par savas parti jas pārstāvēto 
spīkeri un nepiekāptos. Vienlaikus 
iespēja, ka NA varētu ti kt izmesta 
no koalīcijas, ti ek dēvēta ti kai par 
teorēti sku.

• Āfrikas cūku mēris (ĀCM) laikā no 
13.-20. novembrim ir apsti prināts 
vēl 18 meža cūkām Vidzemē un 
Latgalē, liecina informācija Pārti -
kas un veterinārā dienesta (PVD) 
mājaslapā. Minētajā laika perio-
dā vīruss ir konstatēts četrām 
meža cūkām Aizkraukles novadā, 
trijām - Valkas novadā, kā arī di-
vām meža cūkām Aglonas novada 
Kastuļinas pagastā. Tāpat ĀCM ir 
konstatēts pa vienai meža cūkai 
Limbažu, Rēzeknes, Salacgrīvas, 
Alojas, Gulbenes, Mazsalacas, 
Madonas un Viļakas novados. 
Tādējādi šogad ĀCM Latvijā ir at-
klāts kopumā 872 meža cūkām. 
Mājas cūkām ĀCM pēdējo reizi 
konstatēts šogad 9. septembrī.

Pasniegti Krāslavas novada domes Pateicības 
raksti                                                                                               ... 2.lpp
Valsts prezidents aicina būt modriem                      ... 2. lpp
Latvian voices — neatkārtojams pārsteigums!     ... 3. lpp
Ezernieku pagasta aktualitātes                                                           .... 4. lpp
Dzīvības vērtība jeb pārdomas pēc melnās piektdienas 
Parīzē                                                                                                     .... 5. lpp

Kā arī TV programma, reklāmas, sludinājumi un daudz citas aktuālas 
un noderīgas informācijas. 
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PasaulēSaspringta situācija Briselē

Beļģijas galvaspilsētā Briselē 
notikusi bezprecedenta prettero-
risma operācija, kurā aizturēti 16 
iespējamie teroristi. Tiesa, šo aiz-
turēto vidū nav galvenā Parīzes 
teroraktos aizdomās turamā Sa-
laha Abdeslama, taču, ir noskaid-
rots viņa iespējamais maršruts, pa 
kuru terorists devies tālāk.  Svēt-
dien Briselē tika veikti 19 reidi. 
Vienā no tiem policija bija spiesta 
atklāt uguni pret automobili, kurš 
bēga no policistiem. Pagaidām 
gan nav zināma aizturētā saistība 
ar teroristiem. Kopš piektdienas 
Beļģijā ir izsludināts ceturtais te-
rorisma trauksmes līmenis. Tas ir 
visaugstākais.

Zemes nogruvums Mjanmā

Mjanmas ziemeļos nomaļā 
nefrīta raktuvju rajonā ir noticis ze-
mes nogruvums, kurā gājuši bojā 
vismaz 90 cilvēku. Šī ir viena no 
lielākajām katastrofām Mjanmas 
nefrīta ieguves nozarē. Nogru-
vums sagrāva desmitiem būdiņu 
Kačinas štatā esošajā nefrīta rak-
tuvju rajonā, kur nezināms skaits 
cilvēku ir apmetušies, cerot atrast 
dārgakmeņus. Glābēju darbu ap-
grūtina nelabvēlīgi laikapstākļi. 
Mjanmā iegūtā nefrīta šķirne tiek 
uzskatīta par gandrīz vērtīgāko 
dārgakmeni kaimiņvalstī Ķīnā.

Valsts prezidents aicina būt modriem

Pirms 11. un 18. novembra 
karaspēka parādēm Latvijas pre-
zidents Raimonds Vējonis nodeva 
Saeimai likumu grozījumu paketi 
“kara gadījumam”.

Būdams armijas virspavēl-
nieks (precīzāk – bruņoto spēku 
augstākais vadonis), Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis 18. 
novembrī galvaspilsētā pieņēma 
karaspēka parādi. Gājienā pieda-
lījušās Nacionālo bruņoto spēku 
vienības, ASV bruņutehnika un 
vairākas kājinieku kaujas mašīnas 
(KKM). Pavisam Latvijas prokla-
mēšanas dienai veltītajā parādē 
piedalījies vairāk nekā tūkstotis 
cilvēku, tai skaitā zemessargi, ro-
bežsargi, policisti un ugunsdzēsēji.

Savā uzrunā pirms parādes 
prezidents teica, ka pēdējā laika 
notikumi aicina mūs būt modrā-
kiem un gataviem “aizstāvēt mūsu 
neatkarību, vērtības un mūsu tau-
tu”. Vēlāk, uzstājoties pie Brīvības 
pieminekļa, Vējoņa kungs attīstīja 
šo domu tālāk: “Atkal mēs jūtam 
gaisā agresijas, terorisma un auk-
stā kara draudus.”

Pamatojot to, ka tie nav tikai 
vārdi vien, bet politiska nostādne, 
nesen Valsts prezidents iesnie-
dzis Latvijas Saeimā likumdoša-
nas grozījumu paketi, kas attiecas 
uz valsts aparāta darba režīmu 
ārkārtas stāvokļa vai kara laikā. 
Grozījumi skar  Nacionālās dro-
šības likumu, Ministru kabineta 
iekārtas likumu un Nacionālo bru-
ņoto spēku likumu.

Grozījumi precizē, kā jārīko-
jas pašam Valsts prezidentam, 
ierēdņiem un militārpersonām, kā 
arī nosaka dažādu institūciju sa-
darbības principus krīzes situācijā. 
Piemēram, Ministru kabineta sēde 
būs lemttiesīga, ja tajā piedalīsies 
vismaz četri cilvēki, t.i., premjers 
un trīs ministri. Ārējas agresijas 
draudu gadījumā Nacionālie bru-
ņotie spēki varēs uzsākt bruņotu 
pretestību patstāvīgi, bez virspa-
vēlnieka pavēles. Iespējamu ārēju 
draudu gadījumā tiek paplašinātas 

arī virspavēlnieka (resp., Valsts 
prezidenta) pilnvaras, ja valdība 
nebūs lemttiesīga. Valsts amat-
personām grozījumi aizliedz at-
teikties no pretošanās, ja ir noticis 
uzbrukums no ārpuses vai ir skarta 
valsts konstitucionālā iekārta.

Savukārt LR Iekšlietu minis-
trija orientējas uz rezervistiem. 
Pirms mēneša tika rīkotas pirmās 
kategorijas rezervistu mobilizāci-
jas mācības – pirmoreiz pēdējo 
divdesmit gadu laikā. Pie pirmās 
kategorijas pieder atvaļinātās mi-
litārpersonas – tie, kas aizgājuši 
no profesionālā armijas dienesta, 
bet vecuma ziņā vēl derīgi ierin-
das dienestam. Taču, pēc masu 
mediju informācijas, no 300 re-
zervistiem uz mācībām ieradušies 
mazāk nekā 60 cilvēki, kaut gan 
tika plānots rīkot vairāku dienu 
mācības.

Pēc Saeimas Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novērša-
nas komisijas locekļa, deputāta 
Kārļa Seržanta (“Zaļo un zem-
nieku savienība”) domām, likum-
projektus varēs pieņemt ar mini-
mālām izmaiņām, jo, tiekoties ar 
Valsts prezidentu, dažādu frakciju 
pārstāvji principiāli neiebilda pret 
likumu grozīšanu.

Darja ŽDANOVA 
Foto no www.president.lv

Nemanot pagājis Latvi-
jas patriotiskāko svētku laiks. 
Katrs to svinējis pēc saviem ie-
skatiem. Lielāki un mazāki pa-
sākumi par godu mūsu Dzim-
tenei izskanēja visās Latvijas 
skolās, lauku tautas namos 
un pilsētu Kultūras centros. 
Lieli un mazi Latvijas iedzīvo-
tāji apliecināja piederību savai 
valstij, nekautrējoties un ar 
lepnumu atzīstot, ka mīl savu 
zemi, dāvājot tai savu dedzīgo 
pieķeršanos, padarītos darbus 
un ticību gaišai nākotnei. 

Labākā dāvana Tēvzemei 
– patriotiski, strādīgi un cēli ļau-
dis. Tāpēc daudzviet Latvijā tieši 
novembrī tiek sumināti un godā 
celti cilvēki, kuri ar savu darbu un 
attieksmi spēj attīstīt savu dzimto 
vietu. Viņu nesavtīgais darbs pa-

Pasniegti Krāslavas novada domes Pateicības raksti
dara labāku arī līdzcilvēku 
ikdienu. 

Arī Krāslavā novad-
nieku sumināšana jau ir 
kļuvusi par skaistu tradīciju. 
Latvijas dzimšanas dienas 
priekšvakarā Krāslavas no-
vada dome, piešķirot Patei-
cības rakstu, teica lielo Pal-
dies astoņiem Krāslavas 

novada iedzīvotājiem:
Raisai Ozerskai – SIA “Krās- 

lava D” konditorei – par ilggadēju 
un  radošu veikumu konditore-
jas jomā un par profesionālu un 

augstvērtīgu jaunās maiņas ap-
mācīšanu;

Tatjanai Rakovskai no Ro-
bežnieku pagasta – par sabiedris-
ko aktivitāti, sirdssiltumu, sapratni 
un iejūtību pret līdzcilvēkiem;

Izvaltas pagasta iedzīvotājai 
Valentīnai Panfilo par pagasta 
atpazīstamības veicināšanu, ak-
tivitāti un brīvprātīgo darbu kultū-

ras objektu kopšanā un sargāša-
nā daudzu gadu garumā;

Indras Mākslas un mūzi-
kas  skolas direktorei Ērikai Za-
rovskai par sabiedrisko aktivitāti; 

mūsdienīgu, kvalitatīvu un rado-
šu pieeju jaunās paaudzes māks-
liniecisko talantu veicināšanā;

Intai Babinai no Ūdrīšu pa-
gasta par sabiedrisko aktivitāti un 
Lielo Muļķu sādžas vārda nešanu 
pasaulē;

Pieredzes bagātajai ārstei 
Tamārai Raciņai par mūža ie-
guldījumu, atsaucību un iejūtību 

novada iedzīvotāju veselības ap-
rūpē;

Valentīnai Magidas, Krāsla-
vas novada centrālās bibliotēkas 
direktorei, par lielo ieguldījumu 

un neizsīkstošo enerģiju Krāsla-
vas novada kultūras dzīves un 
bibliotēku tīkla attīstībā un mo-
dernizēšanā.

Bet par mūža ieguldījumu 
kultūrā lielais paldies tika teikts 
Aloīdai Andžānei.

Šajā pasākumā savu balvu 
par spēju iedvesmot un attīstīt 
bērnos zināšanas un prasmes, lai 

veidotu Latvijas nākot-
ni  gudrāku, konkurēt-
spējīgāku un labāku, 
Arkādijam Petaško 
pasniedza Swedbank.

Pārpildītajā Kultū-
ras nama zālē, kā tau-
tā saka, ābolam nebija 
kur nokrist. Apsveicēji 
stājās rindā, lai varētu 
sveikt savus novad-
niekus. Ziedi, dāva-
nas, patiesi pateicības 
vārdi, skaisto mirkļu 
iemūžināšana fotogrā-
fijās, klātesošo uzma-
nība... Tas viss saviļņo 
līdz sirds dziļumiem, 
jo kas gan darītājam 
var būt nozīmīgās par 
pienācīgu viņa darba 
novērtējumu. Sevišķi 
mūsdienās, kad katrs 
skrien savu ikdienas 
skrējienu, nereti nepa-

manot citu ieguldīto darbu.
Pirms sveikt novadniekus, 

pasākumā tika prezentēta Elvīras 
Škutānes veidota foto un video 
prezentācija par pēdējā laika no-

zīmīgākajiem noti-
kumiem Krāslavā. 
Taču pēc svinīgās 
ceremonijas kā dā-
vana visiem klāt-
esošajiem izskanēja 
a cappella vokālās 
grupas “Latvian voi-
ces” koncerts. 

Ikvienam Latvi-
jas iedzīvotājam no-
vēlam neizsīkstošu 
darba sparu, vēlmi 
darīt un cilvēkus, 
kas novērtē jūs, kā 
arī brīdi atelpai, ko 
varat veltīt paši sev. 

Inga PUDNIKA
Autores foto 

Ārkārtas stāvoklis Krimā

Krievijas anektētajā Ukrai-
nas Krimas pussalā ir izsludināts 
ārkārtas stāvoklis, jo 1,9 miljoni 
Krimas iedzīvotāju ir palikuši bez 
elektrības pēc tam, kad tika uz-
spridzināti balsti divām elektro-
līnijām, pa kurām pussala saņē-
ma elektroenerģiju no Ukrainas. 
Ministrijas paziņojumā teikts, ka 
kritisko vajadzību apmierināšanai 
tiek izmantoti ārkārtas elektro-
enerģijas krājumi un tiek saga-
tavoti 13 mobilie gāzes turbīnu 
ģeneratori. Krimas varas iestādes 
paziņoja, ka tām izdevies daļēji 
atjaunot elektroenerģijas piegā-
des Simferopoles, Jaltas un Saki 
pilsētām.

Lielbritānijā sešu mēne-
šu laikā novērsti septiņi 

terorakti

Lielbritānijas drošības die-
nesti pēdējo sešu mēnešu laikā 
novērsuši aptuveni septiņus teror- 
aktus. Lielbritānijas premjerministrs 
Deivids Kemerons. Premjers ar 
šādu paziņojumu nācis klajā divas 
dienas pēc asiņainajiem terorak-
tiem Parīzē, par kuriem atbildību 
uzņēmies teroristu grupējums “Is-
lāma valsts”. 

Aloīda Andžāne saņēma balvu 
par mūža ieguldījumu kultūrā.

Valentīna Panfilo, Tatjana Rakovska, Raisa Ozerska, Inta Babina - Krāslavas novada domes Pateicības rakstu ieguvējas.

Arkādijs Petaško - Swedbank balvas ieguvējs. Valentīna Magidas, sirsnīgu apsveikumu ieskauta. Ērika Zarovska, Indras Mākslas un mūzikas 
skolas direktore. 
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II Svētku laiks Dagdā

Pasākumā, kas bija veltīts 
Latvijas dzimšanas dienai un no-
tika Dagdas novada centrā, mēs 
bijām īpaši gaidīti viesi. Un bija 
skaidrs, kāpēc: gada nozīmīgāko 
svētku laureātus izvēlējās paši 
novada iedzīvotāji. Sabiedriskās 
apspriešanas gaitā tika izvērtēti 
vairāki priekšlikumi un preten-
denti, kas tika iekļauti laureātu 
sarakstā. Trīsdesmit vārdus un 
uzvārdus - labākos no labāka-
jiem – nosauca novada pašvaldī-
bas vadītāja Sandra Viškure. 

... Tautas nama zāle tikko 
ietilpināja visus viesus. Uz svinī-
bām sapulcējās pagastu pārstāv-

ji, bet atbilstošu atmosfēru pa-
sākumā nodrošināja grandiozs 
koris, visa zāle kopīgi nodziedāja 
himnu “Dievs, svēti Latviju!”. Arī 
visa koncerta programma, kas 
papildināja apbalvošanas cere-
moniju, liecināja par to, ka no-
vada kultūras dzīvē ir sasniegti 
ievērojami panākumi. Jaunatne 
parādīja sevi visā krāšņumā, arī 
gados veci cilvēki uzstājās pār-
liecinoši!

18. novembris ir nozīmīga 
diena Latvijas vēsturē. Tāpēc li-
kumsakarīga bija novadpētniecī-
bas biedrības “Patria” divu īsfilmu 
prezentācija. Novada ilgdzīvotāji 

Jānis Grišāns un Felicita Lesiņa 
atvēra tikai divas lappuses no 
pirmskara Latvijas dzīves. Divas 
dokumentālās filmas - brīnišķīgs 
starts, gatavojoties Latvijas Re-
publikas simts gadu jubilejai! Vēs-
tures notikumu liecinieki - tas ir 
nenovērtējams novadpētniecisks 
materiāls, tāpēc ļoti gribas kār-
tējo reizi pateikties Aivaram Arni-
cānam - par viņa pašaizliedzīgo 
darbu. Bet novadpētniecības 
biedrības “Patria” vadītājs 
publiski izteica lielu pateicību 
par sadarbību biedrības “ag-
lona.net” pārstāvjiem - Eliza-
betei Viļumai – Gražulei un 
Artūram Gražulim. 

Pagātne, tagadne, nā-
kotne... Attīstība nav iespē-
jama bez pieredzes apkopo-
juma, bet valsts neatkarība 
bija un ir tautas iniciatīvu 
galvenā iedvesmotāja. Mēs 
visi sapņojam par dzīvi lab-
klājīgā valstī!

Gada laureātu apbal-
vošanas laikā bija dzirdamas 
bezgalīgas ovācijas, apkārt 
- ziedu un smaidu jūra. Visus 
apbalvotos vieno mīlestība 
pret cilvēkiem un dzimto no-
vadu. Un loģiski, ka zvaigžņu 
parādi atklāja pieredzējuši 
pedagogi – Olga Lobanova 
un Inese Domkova, kā arī 
Veselības un sociālo pakalpo-
jumu centra “Dagda” vadītājs 
Andris Badūns. Neapgrūti-
nāšu lasītājus ar visu nomi-
nantu amatu un darba vietu 
uzskaitījumu, bet vienkārši 
nosaukšu laureātu vārdus un 
uzvārdus – tie ir visiem labi 
zināmi novada iedzīvotāji. 
Marija Olehnoviča, Ēriks Čap-
linskis, Olga Jukna, Roberts 
Batņa, Ināra Trepša, Tatja-
na Gogalinska, Aija Utkina, 

Marija Micķevičа, Ilga Orlovska, 
Taisija Šengele, Anna Sevastjano-
vа, Irina Cereņa, Olga Lukjanska, 
Larisa Tukiša, Romualda Demida, 
Anna Dunovska, Anna Pošeļuka, 
Nikolajs Potapovs, Jadviga Utāne, 
Inga Sergejeva, Sergejs Sirota, 
Virgīnija Ceicāne, Maija Ļevkova, 
Liāna Igaune, Ināra Murāne, Ai-
vars Kursītis un Ilmārs Aišpurs.

Rezultātu apkopošanas 
otrajā posmā norisinājās vien-

padsmit iniciatīvu grupu pārstāv-
ju apbalvošana - par veiksmīgu 
projektu īstenošanas gaitu.

Nākotne sākas jau šodien, un 
ir ļoti svarīgi veicināt sabiedriskās 
apziņas attīstību. Kas, pēc manām 
domām, labi izdodas Dagdas no-
vada domes deputātu korpusam. 
Ikviena apbalvojuma pamatā ir 
konkrēti darbi dzimtenes labā.

Dievs, svētī Latviju!
Aleksejs GONČAROVS

Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure pasniedz ap-
balvojumu Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Šķaunes ro-
bežapsardzības nodaļas priekšniekam majoram Ilmāram Aišpuram. 

Lielā svētku koncerta fragments. Uzaicināto viesu vidū – sadarbības partneri no Verhņedvinskas.

Zālē – Felicita Lesiņa, dokumentālās filmas varone.

Gada balva

„Latvian voices” – neatkārtojams pārsteigums!

Daudziem svētki saistās ar 
skaļiem festivāliem un ballītēm 
līdz rītausmai, taču tādi nav Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
gadadiena. Šajos svētkos cilvē-
ki vēlas apmeklēt kaut ko īpašu. 
Pēdējos gados krāslaviešiem ir 
dota šādā iespēja. Labi atceros 
izjūtas pēc pagājušā gada svēt-
ku koncerta, kurā uzstājās grupa 
“Framest”. Mazpilsētu kultūras 
dzīvē ir salīdzinoši grūti nodro-
šināt šāda līmeņa pasākumus, 
vairāku iemeslu dēļ, taču stāsts 
nebūs par to. Stāsts būs par se-
šām meitenēm – divām Laurām, 
Andru, Noru, Zani un Elīnu. Visas 
kopā viņas ir a cappella vokālās 

grupas “Latvi-
an voices” da-
lībnieces. Tieši 
“Latvian voices” 
uzstājās Latvi-
jas dzimšanas 
dienas koncertā 
Krāslavā. 

Meiteņu vie-
nīgais mūzikas 
i n s t r u m e n t s 
ir viņu balsis, 
savdabīgas un 
skanīgas. Viņas 
ir izveidojušas 
savu unikālo mu-
zicēšanas stilu. 
“Latvian voices” 
repertuārā ir gan 
latviešu tautas-
dziesmas, gan 
latviešu oriģināl-
dziesmas, kā arī 

visā pasaulē 
pazīstami skaņ-
darbi. Lielākā 
daļa repertuāra 
ir pašu meite-
ņu aranžēts un 
komponēts. 

Grupa sešu 
gadu laikā ir 
u z s t ā j u s i e s 
daudzviet Eiro-
pā un ārpus tās: 
Austrijā, Vācijā, 
Itālijā, Spānijā, 
Francijā, Švei-
cē, Īrijā, Dien-
vidkorejā, Ame-

rikā. Ieguvušas vairākas uzvaras 
pasaules mēroga konkursos. 
Plašākai sabiedrībai kļuva pa-
zīstamas pēc uzvaras Pasaules 
koru olimpiādē, sieviešu kamer-
koru kategorijā. Tas notika 2012. 
gadā ASV. 

“Latvian voices” pārsteidza 
Krāslavas Kultūras nama pārpil-
dīto zāli. Aplausi skanēja patiesi, 
no sirds. Saviļņojuma asaras iz-
raisot arī māksliniecēm. Dziesmu 
starplaikos meitenes uzrunāja 
skatītājus, ar stāstiem ievadot 
nākamo dziesmu tematikā. Pēc 
koncerta pasaulē pazīstamā vo-
kālā grupa “Latvian voices” aici-
nāja skatītājus fotografēties un 
parunāties turpat Krāslavas KN 
foajē. Jā, tik vienkārši un patie-
si – vienkārši parunāties. Ir liela 
māksla saglabāt savu cilvēcisko 
vienkāršību.

Lai labāk iepazītu meitenes, 
ielūkojos viņu mājaslapā www.
latvianvoices.lv. Tajā meitenes ir 
ievietojušas nelielus aprakstus 
par sevi, mēģiniet uzminēt, kura 
ir kura:

Laura Jēkabsone: “Kolektī-
vā Laura ne vien raksta lielāko 
daļu mūzikas, bet arī uzņemas 
grupas līdera lomu. Uz skatu-
ves patīk parunāties ar publiku.” 
Jāpiebilst, ka Laura ir latgaliete, 
viņa nāk no Tilžas puses. Svēt-
ku koncertā, uzrunājot skatītājus 
latgaliski, viņa vienā mirklī bija 
atradusi atslēdziņu uz skatītāju 
sirdīm.

Andra “Latvian Voices” kolek-
tīvā “palīdz skatīties uz lietām no 
silti emocionālās puses, bet uz 
skatuves pievērš uzmanību ar 
savu liktenīgo skatienu”.

Nora – “Rada ne tikai oriģi-
nālas kompozīcijas un aranžēju-
mus, bet arī novatoriskas idejas 

koncertprogrammas izveidēs. Uz 
skatuves viņa spēj nošarmēt ik-
vienu.”

Zane – “Spēj atklāt oriģinālas 
muzikālās interpretācijas, bet uz 
skatuves saglabā pozitīvu noslē-
pumainību.”

Laura Leontjeva “Latvian 
Voices” kolektīvā ir viena no pir-
majām, kura uzsāk sabiedriskās 
attiecības. Viņa rada ļoti īpašas 
oriģinālas kompozīcijas un uz 
skatuves ir viskustīgākā no dzie-
dātājām.

Elīna “iedvesmo ar savu dar-
bīgumu, bet uz skatuves spēj 
pārsteigt,  iemiesojoties jebkura 
rakstura tēlā.”

Paldies meitenēm un pasā-
kuma organizatoriem par skaisto 
svētku dāvanu! “Latvian voices”, 
lai labi skan!

Inga PUDNIKA
Autores foto
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Ezernieku pagastāLatvijai – 97!
No prāvesta Andra 

Sprukta uzrunas Latvijas 
proklamēšanas gadadienai 
veltītajā koncertā Ezernieku 
Saietu namā: “Latvija, tā ir 
mūsu zeme, mūsu dzimte-
ne. Latvija – tie esam mēs, 
tās iedzīvotāji. Nav svarīgi, 
kādā valodā runājam, kādas 
ticības esam. Mēs esam Lat-
vija... Dievs mums ir devis 
šo zemi, Dievs to ir svētījis. 
Mēs redzam vēsturē, cik 
daudz Latvijai nācās izciest 
un tomēr – mēs atkal esam 
brīvi. Brīvi savā zemē, brīvi 
lemt par savu zemi un brīvi 
to mīlēt. Tāpēc pateiksimies 
Dievam par savu dzimteni, 
pateiksimies par to, ka esam 
Latvijā, savā zemē. Nesiet 
Latvijas vārdu gan savās ģi-
menēs, gan  skolās, gan dar-
ba vietās. Nesiet ar lepnumu 
un apzinieties to, ka ne kat-
ram ir dota sava zeme, bet 
mums tā ir. Dievs svētī mūsu 
Latviju!” 

Koncertā uzstājās Ezer-
nieku vidusskolas skolēni pe-
dagogu Ilgas Moisejenokas, 
Ritas Vaišļas un Staņislavas 
Bondarevas vadībā un Ezer-
nieku pagasta folkloras kopa 
“Akmiņeica” Olgas Bobovičas 
vadībā. Ar svētku uzrunām 
klātesošos sveica Ezernieku 
pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Andžāns, Saietu nama 
direktore Līga Vaivode un 
Ezernieku vidusskolas direk-
tors Aleksandrs Gžibovskis. 
Valsts svētku pasākumā tika 
pasniegti “Atzinības raksti” 14 
centīgākajiem Ezernieku pa-
gasta darbiniekiem. 

Iveta LIEKUMA
Alekseja GONČAROVA foto

Pētniecisko darbu konkurss “Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”
 Daudzus gadsimtus baltkrie-

vu tauta dzīvoja mūsdienu Latvi-
jas teritorijā. Daugavas upei, kura 
savienoja Baltkrievijas un Latvijas 
pilsētas un ciemus, bija nozīmīga 
loma ekonomiski – tirdzniecisko, 
sabiedrisko un kultūras sakaru 
attīstībā.

 2003. gadā nodibinātā Lat-
vijas baltkrievu savienība apvieno 
15 biedrības dažādās Latvijas pil-
sētās.

Baltkrievu biedrība “Promeņ” 
izsludināja konkursu “Latvijas 
baltkrievi. Pagātne un tagadne”. 
Projekta vadītāja bija Aļona Laza-
reva.

Tika iesniegti 27 darbi, to 
skaitā 3 skolēnu pētījumi no Mā-
rupes vidusskolas, Varavīksnes 
vidusskolas un mans, Ezernieku 
vidusskolas 9. klases skolnieces 
pētījums “Dzejniece un atdzejotā-
ja Zofi ja Jonina”.

Dzejniece ir dzimusi Balt-
krievijā, bet viņas otrā dzimtene ir 
Latvija.

Strādāja Ezernieku bērnu-
dārzā par audzinātāju, pēc tam -  
Ezernieku vidusskolā par sākum-
skolas skolotāju. 

 Zofi ja Jonina skolā dzejas 
stundā lasīja savus sacerētos un 
atdzejotos dzejoļus. Viņa raksta 

par Latgales dabas skaistumu, 
Ezerniekiem un salām bagāto 
Ežezeru.

Dzejolis “Dagdas novads” 
kļuva par vizītkarti tūristiem. Rai-
nim veltītajā pasākumā dzejniece 
nolasīja dzejoli “Lauztās priedes” 
baltkrievu valodā. 

 Zofi ja Jonina atdzejo Ārijas 
Elksnes, Andra Vējāna un citu lat-
viešu dzejnieku darbus krievu un 
baltkrievu valodā. Atdzejo arī balt-
krievu un poļu dzejnieku darbus.

 Zofi jas Joninas dzejoļus var 
izlasīt avīzēs “Prameņ” un “Dina-
burga”, dzejas almanahā “Rēzek-
ne – 2015.”

Viņai piemīt apbrī-
nojama enerģija, dzī-
vesprieks un darboties 
griba.

15. novembrī mūs 
uzaicināja uz Rīgu uz 
konkursa noslēguma 
pa-sākumu. Svinīgā 
gaisotnē tika pasniegti 
Baltkrievijas Republikas 
Kultūras Ministrijas 
„Republikas nacionālo 
kultūru”  diplomi un Balt-
krievu savienības Latvi-
jā pateicības raksti.

 Pateicos par at-
balstu Ezernieku vidus-
skolas krievu valodas 
skolotājai Venerandai 
Lutinskai, Dagdas no-
vada  IKSN vadītājai 
Marijai Micķevičai un 
baltkrievu biedrības 
“Verbica” vadītājai Tatja-
nai Gogalinskai. 

Agneta IGAUNE, 
Ezernieku vidusskolas 
9. klases skolniece

Turpinājums  Sākums 1. lpp.
Vēstures datu par Grāveru ba-

znīcu ir ļoti  maz. Zināms, ka baznīca 
celta 1836. gadā un vairāk kā gad-
simtu kalpoja ti cīgajiem. Pēc kara - 
piecdesmitajos gados - tās darbība 
ti ka pārtraukta, un šajās telpās ti ka 
ierīkota sporta zāle, kas pildīja arī 
saietu nama funkcijas. Jaunā baznī-
ca dievlūdzējus aicina kopš 2006. 
gada, nākamgad tā svinēs 10 gadus 
kopš atjaunošanas un 180 gadus 
kopš uzcelta. 

Neskatoti es uz to, ka informāci-
ja par dievnamu ir skopa, tomēr 
starp svētku dalībniekiem vēl sasto-
pami aculiecinieki, kuri atceras tos 
tālos laiku, kad no bijušā dievnama 
ti ka noņemti  krusti . 

Krāslavieti  Olgu Bižāni pazīst 
daudzi vecākās paaudzes grāve- 
rieši un aulejieši. 
Tālajā 1957. gadā 
viņa strādāja esoša-
jā Grāveru ciemā, 
Aulejas slimnīcā 
par vecmāti  (tolaik 
Grāveri bija Aulejas 
ciema sastāvā).

“Es labi atceros 
tā laika baznīcu. 
Tajā laikā strādāju šī 
ciema slimnīcā par 
vecmāti  un ik dienu gāju baznīcai 
garām. Tai bija četrstūraina forma. 
Tagad tā ir pasti epta garāka. Tad tā 
jau nedarbojās, jo bija aizliegums 
atzīt Dieva esamību. Baznīcai kāds 
noņēma krustus, bet, izpildot šo 
uzdevumu, noslīdēja pa trepēm un 
salauza abas kājas. Tāds notikums 
vietējos iedzīvotājus neatstāja 
vienaldzīgus, ciemā sākās runas, 
veidojās nostāsti. Erceļģeļa Mihai-
la svētki man ir ļoti  nozīmīgi, tāpēc 
cenšos katru gadu piedalīti es šajā 
altārsvētku dievkalpojumā. Mihails 
ir visu eņģeļu eņģelis un Grāveru 
baznīcas atjaunošana - brīnums, kas 
apliecina, ka labais vienmēr uzvar 
ļauno, lai cik smags un grūts ceļš 
ejams. Mani šodienas svētki ļoti  
saviļņoja. Es izmantoju iespēju šajā 
dienā ti kti es un saņemt svētī bu no 
priestera Viktora un priestera Geor-
gija Popova no Daugavpils. Priecē, 
ka svētkos piedalījās ti k daudz 
ti cīgo.”

Vietējām meitenēm Viktorijai 
Skorodihinai un Angelinai Antono- 
vai šis bija svētku dievkalpojums. 
Abas meitenes cenšas piedalīti es 
arī ikdienas dievkalpojumos. Vika 

atzīst: “Es dzīvoju Grāveros, tāpēc 
cenšos apmeklēt dievkalpojumus 
sestdienās un svētdienās. Man ļoti  
patī k nākt uz baznīcu. Uz šejieni 
nāk arī mana draudzene Angelīna. 
Lūgšanas mums palīdz ikdienā. 
Priesteris Viktors mūs vienmēr uz-
klausa un pamāca. Šodien mums 
ļoti  pati ka zvanu skaņas un krusta 
gājiens ap baznīcu. Tie ir vieni no 
svarīgākajiem mūsu baznīcas svēt-
kiem - altārsvētki, kad mēs godinām 
un slavējam visu eņģeļu eņģeli.”

Kāpēc šie svētki tiek              
atzīmēti novembrī?

Šie svētki tiek atzīmēti devītajā 
mēnesī pēc marta (ar kuru senatnē 
sākās gads) – novembrī, tas ir 
saskaņā ar 9 Eņģeļu kārtu skaitu. 
Mēneša diena norāda uz nākamo 
visu Debesu Spēku Pulcēšanos 
Dieva Pastarās Tiesas dienā, kuru 
svēti e tēvi dēvē par “astoto dienu”, 
jo pēc šī laika, kurā dienas skaitām 
nedēļās ar septiņām dienām, 

pienāks “astotā diena”, kad “Cilvēka 
Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi 
līdz ar Viņu” (Mt. 25, 31).

Ticīgajiem nav noslēpums, ka 
Dievs radīja redzamo un neredza-
mo pasauli. Taču katrā no tām mīt 
divi spēki - labais un ļaunais. Starp 
abiem noti ek nemitī ga cīņa. Šī cīņa 
pirmatnēji noti ka debesīs, eņģeļi 
sadalījās divās armijās. Ļauno armiju 
sāka grupēt ļaunumā kritušais eņģelis 
Dennica, bet labo armiju izveidoja Mi-
hails. Erceņģelis Mihails bija tas, kurš 
apturēja daudzu eņģeļu krišanu, lika 
ti em pārdomāt un nenodot Dievu. 

Erceņģelis Mihails parasti  ti ek 
att ēlots ar zobenu vai šķēpu rokā, 
kas simbolizē labā cīņu ar ļauno. Viņš 
ir tērpies bruņās - Dieva žēlastī bā, 
kas dara viņu neievaino- jamu pret 
kritušo eņģeļu triecieniem. Kreisajā 

rokā viņš tur vairogu 
ar trīsstūri, kas 
simbolizē Svētās 
Trejādības visu 
redzošo aci. 

D a u g a v p i l s 
apriņķa prāvests 
virspriesteris Geor-
gijs Popovs savā 
uzrunā svētku dalīb-
niekiem atgādināja, 
ka ļaunie spēki ir 

ļoti gudri, “ti e ir kā smalki psiholo-
gi, kuri vēro mūsu mīmiku, žestus, 
gaitu, acu skati enus, nolasa tos un 
tad izmanto mums par sliktu. Tie ir 
kā lauvas, kas sēž slēpnī un nogaida 
īsto brīdi, kad mums uzbrukt. Tāpēc 
mums sevi jāsti prina ar lūgšanām un 
jāatbalsta mūsu labie eņģeļi, lai ti em 
pieti ek spēka cīnīti es pret ļauno un 
pasargāt mūs.” Tāpat virspriesteris 
Georgijs Popovs atgādināja, ka īstākās 
vērtī bas nav materiālās, bet garīgās 
- ikviena labā doma, labs darbs, 
ziedošanās labajam. Un nevienam 
cilvēkam atpirkti es ar materiālām 
vērtī bām neizdosies. Ziedošanās, 
kas ir tī ru domu vadītas, Dieva acīs 
būs vērtī gākas. Uz Dieva svariem, 
ti cīga cilvēka viena aizdegta svece 
svērs vairāk nekā lieli ziedojuma 
kalni no grēcīgā.  Ziedošanās nav 
jāmēra kvanti tātē, bet gan tās kvali- 
tātē un gara tī rībā.  

Dievkalpojumā skanēja Pareiz-
ti cīgās baznīcas lūgšanu dziesmas 
kora izpildījumā, ti cīgie cilvēki ar Dieva 
žēlastī bu saņēma Svētās Kristus dāva-
nas. Pēc liturģijas noti ka krusta gājiens 
ap baznīcu.

Svētku laikā tika aizlūgts arī par 
ti em cilvēkiem, 
kuri cietuši un gā-
juši bojā vardar-
bīgajos terorak-
tos Francijā. Kā 
arī ti ka aizlūgts 
par tām dzī- 
vībām, kas pirms 
diviem gadiem 
miera apstākļos, 
ienākot veikalā, 
ti ka zaudē-
tas Zolitūdes 
traģēdijā.

Altārsvētkos ti ka pasniegtas arī 
dāvanas. Georgijs Popovs nodeva 
dāvanu no bīskapa Aleksandra, kurš 
uzdāvināja krustu Dagdas pareiz-
ti cīgo baznīcai. Tāpat priesteris Vik-
tors saņēma sveicienus un garīgās 
dāvanas no Daugavpils Borisa-Gļeba 
katedrāles draudzes. Dievkalpojumā  
līdzkalpoja Krāslavas Sv. Aleksandra 
ņevska pareizti cīgo draudzes pries-
teris Rosti slavs Terehovs. 

Kā pateicības zīmi par ieguldīto 
darbu Dagdas Sv. Nikolaja Brīnum-
darītāja pareizti cīgās baznīcas 
pārvaldnieks un kalpotājs Fjodors 
Kirilovs saņēma sudraba krusti ņu. 
Pateicības vārdus un baltu liliju klēpi 
par sirds siltumu, ieguldīto dabu ba-
znīcas attī  stī bā, lūgšanām un garīgo 
audzināšanu no Grāveru pārvaldes, 
Grāveru pamatskolas un Aglonas 
novada saņēma Viktors Mjaliks.

Dievkalpojuma noslēgumā ti ka 
novēlēti  ilgi mūža gadi visai pareiz-
ti cīgo Baznīcai un klātesošajiem. 

Elizabete 
VIĻUMA - GRAŽULE

Altārsvētki Grāveru Erceņģeļa Mihaila baznīcā
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Vērtību un brīvības izpratne Nikolaja Loska filozofijā
  Pirms 145 gadiem Krāslavā 

dzima nākamais filozofijas dok-
tors,  profesors, daudzu grāmatu 
un zinātnisku rakstu autors Niko-
lajs Loskis, kurš bērnību ir pava-
dījis Dagdā. Izstudējot bibliotēkā 
sakrātos novadpētniecības mate-
riālus par šo izcilo personību, ņe-
mot vērā tematiskās mapes ba-
gāto saturu, secinu, ka par mūsu 
novadnieku pelnīti vairakkārt ir 
rakstīts arī laikraksta “Ezerzeme” 
slejās. Godinot filozofa piemiņu 
un nekādā ziņā nevēlēdamies at-
kārtoties ar jau iepriekš publicēto, 
vēlos iepazīstināt jūs, cienījamie 
laikraksta lasītāji, ar izcilā novad-
nieka filozofiskajiem uzskatiem 
par vērtībām un izpratni par brī-
vību. 

N. Loska filozofiskā sistēma 
kopumā – tā ir oriģināla reliģiozi-fi-
lozofiska sistēma, kuras centrā ir 
ideja par personību kā “centrālo 
ontoloģisko pasaules elementu”. 
Visu pasaules vērtību pamatā Lo-
skis atzīst Dieva valstību un Dievu 
kā visaugstākās vērtības. Šīs ab-
solūtās vērtības ir dotas caur intuī-
ciju, garīgu apskaidrību, bez tām 
reāla tikumiska dzīve nevar apie-
ties. Sabiedrība, kurā zūd izpratne 
par absolūtām vērtībām, kļūst ga-
rīgi nedzīva un netikumiska, tajā 
aug noziedzība, haoss, cilvēka 
iekšējās pasaules grimšana naba-
dzībā.  Loskis pats ticēja absolūto 
vērtību triumfam nākotnē un labā 
spēkam. Viņš uzskatīja, ka abso-
lūtās vērtības pasaulē apstiprinās 

personības, kuras apzināsies šīs 
patiesās vērtības.  Otrajā vie-
tā pēc Dieva filozofam ir cilvēka 
personības vērtība. Cilvēks - ne-
atkārtojams indivīds, kurš nav aiz-
vietojams ar nevienu citu vērtību. 
Tikai pēc tam iet bezpersoniskas 
vērtības: patiesība, tikumība, brī-
vība, skaistums. 

  Kristīgo pasaules uzska-
tu mazais Nikolajs ar brāļiem un 
māsām (vecākiem bija 15 bērni) 
iepazina no vecākiem, no viņu 
kristīgā piemēra. Filozofs auto-
biogrāfiskā darbā ir rakstījis, ka 
kopā ar mammu ir apmeklējis 
Dagdas katoļu baznīcu. (Mam-
ma bija katoliete, bet tēvs un 
visi bērni bija kristīti pareizticīgo 
Baznīcā). Mācoties Vitebskas 
klasiskajā ģimnāzijā, kristieša 
gars skolniekā Nikolajā izgaisa. 
Vēl ļaunāk - 1887. gadā Nikolajs 
Loskis tika  izslēgts no Vitebskas  
klasiskās ģimnāzijas sakarā ar 
dalību nelegālā Vitebskas ģimnā-
zistu pulciņā un ateisma propa-
gandēšanā. Vēlāk, studiju laikā 
Sanktpēterburgas universitātē, 
šis fakts par izslēgšanu no ģim-
nāzijas tapa zināms. Pārsteidzo-
ši, bet pēc 1917. gada, kad viņš 
atgriezās Sanktpēterburgas uni-
versitātē jau kā pasniedzējs, tika 
atlaists no darba universitātē par 
… savu kristieša pārliecību. Uz-
reiz rodas jautājums – kas varēja 
notikt ar jaunu cilvēku, ka viņš 
tik krasi mainīja savu garīgo dzī-
vi – no pārliecināta ateista kļuva 

par pārliecinātu kristieti?  Atbilde 
- 1918. gada rudenī desmit gadu 
vecumā mira Losku pāra meita 
Marija. Šis smagais zaudējums 
ietekmēja filozofa atgriešanos 
Baznīcā, no kuras viņš bija atsve-
šinājies vēl būdams ģimnāzists. 
Turpmāk Dieva valstība un tās 
sasniegšanas ceļi ir svarīga tēma 
filozofa grāmatās.

  Kā filozofu un morālistu so-
ciālajos jautājumos Loski pirmām 
kārtām, īpaši 20.gs. 30.- gados 
,interesēja sabiedrības garīgie, 
reliģiski-tikumiskie pamati. Viņš 
uzskatīja, ka sabiedrības veido-
šanas ieceres  bez tikumiska pa-
mata, paļaujoties tikai uz zinātni 
vai jebkādu racionālu sociālu 
konstrukciju, nenovēršami ved uz 
brīvības apspiešanu, patvaļu un 
despotismu tādos mērogos, kā-
dus tradicionālā sabiedrība nav 
pazinusi. No šīs pozīcijas Loskis 
asi nosodīja dzimtenē pastāvošo 
sistēmu, taču ticēja, ka tautas 
garīgie spēki galu galā iznīcinās 
totalitārā režīma valgus. 

  Loskis atzīst, ka brīvī-
bas tēma filozofu aprindās tiek 
apspriesta jau kopš Aristoteļa 
laikiem. Brīvības tēmai ir vel-
tīts grandiozs literatūras klāsts, 
varbūt visvairāk nekā jebkuram 
citam  filozofiskam jautājumam. 
Tas nav nekas pārsteidzošs, jo 
augstāko vērtību liktenis ir cie-
ši saistīts ar tādu sākumpunktu 
kā brīvība. Grāmatā “Gribas brī-
vība” (“Свобода воли”) Loskis 

izskaidro savu brīvī-
bas skatījumu. Viņš 
uzskata, ka brīvība 
sakņojas nevis cilvē-
ka dabā, bet gan cil-
vēka idejā. Cilvēks 
pēc savas būtības  
nav radīts pilnīgs 
un labs. Pilnība un 
labestība ir viņa uz-
devums, viņa ideja. 
Tas nozīmē, ka brī-
vībai ir dinamisks 
raksturs.  Personas 
pašas attīsta savas vērtības, jo 
viņām ir iedota gribas brīvība.  Ja 
personas mīl Dievu vairāk par 
sevi, tad viņas tiecas uz labestī-
bu, labo un kļūst par Dieva vals-
tības locekļiem. Bet, ja personas 
sevi mīl vairāk nekā Dievu, tas 
nozīmē, ka virsroku gūst ego-
isms. Egoisms atsvešina no Die-
va, no citām personām. Egoistiski 
domājošai būtnei pamazām gaist 
radošas spējas. 

Jebkurā gadījumā personai 
ir izvēles brīvība starp labo un 
ļauno, starp mīlestību uz Dievu 
un mīlestību uz sevi. Progress 
vai regress ir katra privāta lieta. 
Loska mācību caurstrāvo opti-
misms cilvēces likteņu izpratnē. 
Jautājums par cilvēka brīvību pa-
šam no savas pagātnes vienno-
zīmīgi ir saistīta ar nožēlu un tikai 
kristietība dod cilvēkam brīvību 
no pagātnes varas.

Pieminēšanas un apdomā-
šanas vērti šajā publikācijā ir arī 

daži no daudzajiem 
filozofa citātiem: 
•	 Zināšanas – 
tas ir pārdzīvojums, 
salīdzināts ar citiem 
pārdzīvojumiem.
•	 Vienas vēlmes 
izpilde prasa at-
teikšanos no citas 
vēlmes.
•	 Visu patiesību 
nevar sasniegt tikai 
ar vienu reizi veik-
tu salīdzināšanas 

aktu.
•	 Mēģinājums iziet ārpus savas 

individualitātes robežām varētu 
tikt izskatīts tikai tādā gadīju-
mā, ja indivīds sāktu nesavtīgi 
aizstāvēt cita indivīda intere-
ses.

•	 Mākonis turpina pārvietoties 
neatkarīgi no tā, vai tas kādam 
kalpo par novērošanas priekš-
metu un baiļu iemeslu.  

•	 Dažādu motīvu sadursmes 
gadījumā izvēle vienmēr ir par 
labu stiprākajam motīvam. 

•	 Jēga un nozīme ir iespējami ti-
kai tur, kur ir mērķi.

  Nikolaja Loska darbos val-
da labvēlīgas tolerances un ga-
rīgās disciplīnas atmosfēra, kuru 
arī pats filozofs uzskatīja par ne-
pieciešamu nosacījumu auglīgai 
zinātnisku, filozofisku un teoloģis-
ku problēmu apspriešanai. 

Anna BARTUŠA, Krāslavas 
novada centrālās bibliotēkas 

bibliotekāre 

Dzīvības vērtība jeb pārdomas pēc melnās piektdienas Parīzē
Šķiet, jebkurš piekritīs, ka 

cilvēka dzīvība ir unikāla, tā ir ne-
aizstājama. Tādēļ šādi notikumi 
vienmēr ir traģēdija. Vislielākā, 
protams, nogalināto tuviniekiem. 
Un visdziļāko līdzjūtību pret viņiem 
izjutīs tas, kuram pašam ir tuvinie-
ku zaudēšanas pieredze.

Kā cilvēki gandrīz visā pasaulē, 
arī es izsaku līdzjūtību Parīzē bojā-
gājušo tuviniekiem un draugiem.

Bet ir daži jautājumi, kuri man 
neliek mieru, un proti:

- Vai cilvēku dzīvībai ir dažāda 
vērtība?

- Ja tā, tad kas nosaka tās vēr-
tību? Vai valsts, kurā cilvēks dzīvo? 
Vai pilsonība? Vai reliģiskā piederī-
ba? Vai popularitāte? Vai ādas krā-
sa? Vai tautība?

Šķiet, katrs veselīgi domājošs 
cilvēks piekritīs, ka šāds jautājuma 
uzstādījums ir aplams pašā pa-
matā; skaidrs, ka visi cilvēki Dieva 
priekšā ir vienādi, un vienādi vēr-
tīgas ir viņu dzīvības (mēs runājam 
par upuriem).

Bet ne politikā un politiķiem. 
Jāteic gan, ka arī liela tautas daļa 
jau ir noslīdējusi (lasi: degradēju-
sies) tik zemu, ka sākusi šķirot, kam 
just līdzi bēdās, un kam – nē. Lieki 
teikt, ka “pareizo” attieksmi pret 
mirušajiem ar mēdiju starpniecību 
norāda valstī valdošie politiķi.

Pavisam nesen pasaule uzzi-
nāja par Krievijas lidmašīnas ka-
tastrofu. Pēc mediju ziņām, no šīs 
pasaules šķīrās 224 cilvēki, tajā 
skaitā bērni. Vai visas kaimiņvalstis 
izsludināja sēras, vai izgaismoja 
Krievijas karoga krāsās kādu būvi? 
Vai Latvijā, bet mēs taču esam kai-
miņi, izkāra karogus ar sēru lentu?

Nekā, bet virtuālajā telpā pa-
rādījās attēli ar suvenīru – cepuri, 
kuru rotā traģēdijas visjaunākā 
upura – maza bērna fotogrāfija... 
Vai tie, kas to izgatavoja, un tie, kas 
ievietoja internetā, iedomājās, kā 
jūtas šī bērna tuvinieki?... Vai kāds 
var man kaut cik ticami paskaidrot, 
ar ko atšķiras franču mātes, tēva, 
dēla, vai drauga bēdas no krievu 

mātes, tēva, dēla vai drauga bē-
dām? Vai arī Palestīnas arāba mī-
lestība uz ģimeni no Izraēlas ebreja 
mīlestības? Vai Irākas, Afganistā-
nas, Lībijas, Sīrijas un citu bombar-
dēto zemju iedzīvotāju ciešanas no 
Eiropas vai Amerikas iedzīvotāju 
ciešanām, zaudējot tuviniekus?

Pēc informācijas medijos, 
pēdējos gados Irākā ir nogalināti 
vairāk nekā miljons civiliedzīvo-
tāju, Sīrijā – jau 250 000. Francijā 
piektdien – 132. Cilvēki nav skaitļi, 
un bēdu apmēru un dziļumu ne-
var izmērīt, nosvērt vai salīdzināt. 
Saprotams, ka katrai mātei savs 
bērns ir visvērtīgākais, un par ska-
bargu viņa pirkstiņā šī mamma 
uztrauksies vairāk nekā par simt 
bumbu sprādzienos sakropļotiem 
vai nogalinātiem bērniem Tuvajos 
Austrumos vai Āfrikā. Un simts cil-
vēku nāve Eiropā  mūs uztrauc vai-
rāk nekā tūkstoša mazliet tālāk no 
mūsu mājām.

Un tomēr... Varbūt arī Eiropā 
ir pienācis laiks saprast, ka nāve 
sāp visur vienādi?

Šodien mēs skaidri redzam, 
ka dubulto morāles standartu ie-
viešana un manipulācija ar masu 
apziņu ir kļuvusi par realitāti. Bet 
cilvēka labākās īpašības, tādas kā 
līdzjūtība, patriotisms, tiek meista-
rīgi izmantotas un virzītas politisko 
mērķu sasniegšanai. Diemžēl, šie 
mērķi bieži vien nesakrīt ar tautas 
interesēm vai ir pat tām pretēji.

Kam vajag karu? Vai vēstu-
rē bieži ir gadījumi, ka kāda tauta 
piesaka karu citai tautai? Parasti to 
dara “politiskā elite”, t.i. - tie, kuri 
paši karo reti; viņu vietā karo un iet 
bojā tauta. Tie laiki, kad ķēniņi gāja 
savu karapulku priekšgalā un riskē-
ja ar savu dzīvību, šķiet, ir pagājuši. 
Tagad šie “ķēniņi” paši karā nepie-
dalās, - viņu vietā visu izdara tauta, 
bet pēdējā laikā – algotņi.

Mūsdienās par pasaules “ķē-
niņiem” ir uzmetušies naudas 
zuteņu turētāji. Viņiem karš ir biz-
ness, pārējiem – posts un bēdas. 
Un nedomājiet, ka nauda ir “ķēni-

ņu” galamērķis. Nē, nē, caur naudu 
viņi tiek pie varas, kas arī ir viņu 
mērķis. Lai sasniegtu mērķi - visi 
līdzekļi labi. Un viens no iecienītā-
kajiem – sašķelt sabiedrību, sarīdīt 
savā starpā tautas, rases, valstis, 
sabiedrības grupas. Skaldi un valdi! 
Sēj bailes, nesaticību, aizdomīgu-
mu, nabadzību un mantkārību, uz-
pūtīgumu un pārākumu pār citiem! 
Un tu valdīsi! Radi haosu, un tauta 
pati lūgs tev “ieviest kārtību”. Un tu 
to “ieviesīsi”.

Pirmie rezultāti pēc Parīzes 
notikumiem jau sāk iezīmēties. Tā 
ir vēl lielākas karadarbības leģitimi-
zēšana, tas ir vēl viens solis uz po-
licejisku valsti, solis Orvela antiuto-
pijas “1984” virzienā.

Es nezinu, kas organizēja Parī-
zes asinspirti. Ātrāk par ekspertiem 
un izmeklētājiem to  “uzzina” ziņu 
aģentūras, kuras arī tautai nekavē-
jas pavēstīt vaininieku vārdus un 
uzvārdus. Un identificēt vainīgos 
patiešām nav grūti, jo viņi pārsvarā 
ir apzinīgi pilsoņi un, dodoties veikt 
teroraktu, neaizmirst paņemt līdzi 
personu apliecinošu dokumentu, 
parasti – pasi. Bet, ja pase gadīju-
mā pazūd, lai nevienam nerastos 
šaubas par viņu identitāti, uzska-
tiem un dzimteni, viņi parasti to 
dara zināmu ar saukļiem.

Nu ko, no vienas puses, tas ir 
ticami. Visiem zināms, ka pat žur-
ka, iedzīta stūrī, lec cilvēkam krūtīs. 
Es pats to esmu piedzīvojis bērnī-
bā, tiesa gan, nevis ar žurku, bet ar 
peli. Viņai vairs nebija, ko zaudēt.

Domāju, līdzīgi jūtas daudzi 
Tuvo Austrumu iedzīvotāji mūsdie-
nās, kad “demokrātijas” un “Rietu-
mu vērtību” ieviesēju lidmašīnas, 
raķetes un bezpilota lidaparāti no 
gaisa sēj nāvi. Droši vien bombar-
dēšanas laikā cilvēks ir neaizsar-
gāts kā gliemezis uz autostrādes. 
Un iespējams, ka kāda māte vai 
kāds tēvs, kura māja ir drupās, bet 
zem drupām – bērni, var rīkoties 
neprātīgi. Viņš ir zaudējis visu, un 
viņam, izņemot paša kailo dzīvību, 
vairs nav ko zaudēt. Bet kam viņam 

dzīvība, ja ģimenes pēkšņi vairs 
nav?! Ne katrs to var izturēt...

Eiropas, Amerikas un nu arī 
Krievijas sabiedrībai ir jāsaprot, 
ka neproporcionālā karadarbība, 
kas faktiski ir genocīds, neizbēga-
mi rada bumeranga efektu. Pro-
tams, šis bumerangs, visticamāk, 
netiks cauri Kremļa, Baltā nama 
vai Elizejas pils biezajām sienām. 
Tas kritīs tautā, kura savā naivumā 
(lasi: muļķībā) ir pilnvarojusi savas 
armijas sēt nāvi tālās, svešās zemēs 
un apmaksājusi dārgās bumbas un 
raķetes, rātni maksājot nodokļus 
un neinteresējoties par to izlieto-
jumu. Bet ir nemainīgi, negrozāmi 
likumi, uz kuriem balstās Zeme un 
galaktikas:

Ko sēsi, to pļausi...
Kas vēju sēj, vētru pļaus...
Kā mežā sauc, tā atskan...
Tā nav filozofija, tas ir likums, 

kurš attiecas uz katru individuāli 
un uz visiem kopā. Un šodienas 
pasaulē, ar šodienas tehnoloģijām, 
bruņojumiem un iespējām katra 
cilvēka atbildība ir jo lielāka.

Un otrs variants – nežēlīgus 
teroraktus pret civiliedzīvotājiem 
veic spēki, kuri ir ieinteresēti:

1. Situācijas destabilizācijā, 
sējot bailes un naidu;

2. Sabiedrības radikalizēšanā 
un šķelšanā pēc etniskās vai/un re-
liģiskās piederības;

3. Pilsoņu brīvības ierobežoša-
nā, par ieganstu izmantojot rūpes 
par drošību, policejiskas valsts iz-
veidē;

4. Kara kurināšanā, finanšu 
apjomu palielināšanā militārām 
vajadzībām;

5. Vardarbības pret citām val-
stīm leģitimizēšanā;

6. Valsts varas un autoritātes 
nostiprināšanā;

7. Uzmanības novēršanā no 
iekšējām, sociālām, ekonomiskām 
un citām problēmām;

8. Uzmanības novēršanā no 
globālām problēmām, tādām kā 
globalizācija, piesārņojums, nepro-
porcionāla un netaisnīga bagātību 

sadale, atsevišķu lielvalstu hege-
monija u.c.;

9. Uzmanības novēršanā no 
daudzu valstu vadītāju korumpētī-
bas, nekompetences un nekaunī-
bas.

Šie nebūt nav vienīgie iemesli, 
kādēļ ir iespējama valstu vadītāju 
un tiem pakļauto dienestu node-
vība un terora akti pret savu tau-
tu. Atcerēsimies, ar ko sākās 21. 
gadsimts un kā notikumi risinājās 
tālāk. 11. septembris atvēra dur-
vis uz jaunu – globālas vardarbības 
laikmetu. Vien retais mūsdienās tic 
oficiālajai versijai par traģiskajiem 
notikumiem šajā pasaules lielval-
stī. Tā arī šoreiz – jau pavisam drīz 
mēs redzēsim un varbūt jau sākam 
redzēt tos, kuri ir “ieguvēji” no šīs 
traģēdijas. Laiks visu parāda, tiesa 
gan, tikai tiem, kuri nav zaudējuši 
spēju redzēt.

Un nobeigumā – vēlējums.
Nepaļaujieties bailēm un nai-

dam, neskrieniet dedzināt ne mo-
šejas, ne sinagogas, ne baznīcas, 
ne kādus citus tempļus. Šī zeme ir 
mūsu mājas, un mums kā lielai ģi-
menei saticīgi tajā ir jādzīvo. Neska-
toties uz to, ka esam tik dažādi...

 Esiet gudri un neļaujiet ar 
sevi manipulēt. Neļaujieties kūdī-
šanai un neesiet lētticīgi. Izvērtē-
jiet informāciju, ar kādu mūs baro, 
un mēģiniet saprast, ko ar to grib 
panākt. Visu pārbaudiet, bet, ja 
nevarat pārbaudīt, - neesiet pār-
steidzīgi spriedumos. Neatbalstiet 
vardarbību ne domās, ne vārdos, 
ne darbos. Mācieties no kļūdām 
un nebaidieties, bet arī neatkārto-
jiet tās!

Notikumi Parīzē nebija nejau-
šība. Nejaušību nav. Bet es ticu, ja 
cilvēku nepareiza rīcība var novest 
pie traģēdijas, tad cilvēku pareiza 
rīcība var atnest mieru, mīlestību 
un labklājību.

Un tas ir atkarīgs no mums. 
No Tevis un no manis.

Ainārs KADIŠS (pietiek.com)

Viedoklis
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.20 Selfridžs
13.35 Mežainīši
14.05 Kas te? Es te! 
14.50 Momentuzņēmums
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.40 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Melu laboratorija
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Lielais jautājums
23.55 Iebrauc kino
0.25 Zebra
0.40 Midsomeras slepkavības

5.00 Adreses
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais 
11.40 Vai Rīga jau gatava?
12.00 8. Pasaules koru olim-
piāde
13.25 PČ skeletonā apskats
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien

18.35 100 līdz 100
20.00 Svešinieki mūsos
21.00 Makinlijs
22.00 Latviešu jaunie režisori
23.00 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
23.30 Starp pasaulēm
0.30, 5.00 LTV - 60

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30 2.45 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.00 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Četras sievietes un 
mīlestība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.05 Bērni un vecāki
15.40, 1.45 Nemelo man!

16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Bruklinas taksis
22.15 Mf. Nelabais
0.25 Nikita
4.25 Karamba!
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Bruņurupuči 
nindzjas
7.30, 13.40 Puika pret Kaķi
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis
10.00 Motīvs?
11.00, 21.00 Ekstrasensu 
cīņas
12.05, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi
14.10 Beibleidi

14.35, 2.35 Pasaules stingrā-
kie vecāki
15.35, 20.20, 1.40 Uguns-
Grēks
16.50 Anželika
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.40 Elites vienība „SAFE”
0.40 Zem kupola
3.15, 5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.00 Multfilmas
7.25, 17.35, 1.50 Māja 2
8.30 Zirnekļcilvēks
9.25 Randiņš ar zvaigzni
10.40, 15.30 Comedy Batls
11.50, 16.35 Tētuka meitiņas
12.50, 19.55 Divi tēvi divi dēli
13.55 Ekstrasensu cīņas
18.40, 0.55 Brīvlaiks Meksikā

21.00 Mf. Tētis sprukās
22.55 Mf. Doom

TV5
7.55, 17.30 Pacientu līga
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Svītrainā laime
11.10 Paspēt 24 stundās
12.10 6 kadri
12.40, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30, 23.30 Departaments
15.30 Mf. Briljanta roka
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Neparastie Ziemas-
svētki
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 25. novembris

24. novembrī Ir iemesls!

Laika periodā no 13.11.2015. 
līdz 20.11.2015. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 30 notikumi. 
Būtiskākie:

•	 14.11.2015. Dagdas novada Svariņu 
pag. medību laikā no atlekušās lodes 
miesas bojājumus ieguva medību dalīb-
nieks. Uzsākts kriminālprocess, notiek 

izmeklēšana.
•	 18.11.2015. Krāslavā tika izsists vei-

kala SIA “Ellī-V” ieejas durvju stikls. 
Uzsākts kriminālprocess, izmeklēša-
nas gaitā noskaidrota vainīgā persona, 
kura tiks saukta pie likumā noteiktās 
atbildības.

Krimināls, notikumi

Aleksandra Masļakova dzimšanas diena
Vārdi - “Mēs sākam JAK 

spēli” – ir zināmi miljoniem 
televīzijas skatītāju, tie ir nesa-
raujami saistīti ar cilvēku, kurš 
jau vairāk nekā piecdesmit ga-
dus ir dažādu Krievijas televī-
zijas raidījumu vadītājs. Tās ir 
TV pārraides, kuras liek mums 
smaidīt, bet reizēm arī smie-
ties, vēderus turēdamiem. Šī 
cilvēka radošo ceļu apmirdzēja 
kāda zvaigzne, kura nosargāja 
viņu no nepatikšanām un likte-
ņa triecieniem... Tas ir Aleksandrs Masļa-
kovs.

Par slavenā TV raidījumu vadītāja 
bērnību un jaunību ir zināms ļoti maz. Vēl 
nav pienācis tas laiks, kad sāks nopietni 
izpētīt viņa biogrāfiju. Ir labi zināms, ka 
viņa tēvs bija kara lidotājs, kas izgājis cau-
ri karam, bet pēc tam dienēja gaisa spēku 
ģenerālštābā, māte - mājsaimniece. Saša 
Masļakovs ir dzimis 1941. gadā, tajās die-
nās, kad PSRS teritorijā norisinājās tra-
ģiskākais kara posms. Viņš ir dzimis eva-
kuācijā, Sverdlovskā, Urālos. Pēc skolas 
beigšanas Aleksandrs iestājās Maskavas 
Valsts transporta universitātē. Pēc augst-
skolas absolvēšanas sāka strādāt speciali-
tātē... Taču...

Kopš 1964. gada Masļakova dzīve ir 
saistīta ar televīziju. Vēl būdams ceturtā 
kursa students, nākamā TV zvaigzne aktīvi 
piedalījās pašdarbībā un komjaunatnes 
darbā, un tad viņam un vēl 4 neprofe-
sionāļiem piedāvāja vadīt jautru televīzi-
jas raidījumu. Debija izrādījās veiksmīga, 
Masļakovu pamanīja.

Pēc augstskolas beigšanas Aleksand-
ram piedāvāja mācīties TV raidījumu va-
dītāju kursos, un viņš labprāt piekrita. No 
1966. gada Masļakovs strādā Ostankinā. 
Sākumā viņš bija vecākais redaktors, šajā 
amatā vadīja pirmās JAK spēles. Sākās po-
pularitāte, slava, parādījās pielūdzēji. Un 
tad... 1974. gadā Aleksandru Masļakovu 
arestēja... Pret pazīstamo TV raidījumu 
vadītāju tika ierosināta krimināllieta par 
nelikumīgām valūtas operācijām. Bet vi-
ņam atkal palīdzēja laimīgā zvaigzne... 
Pēc dažiem mēnešiem Masļakovu atbrī-
voja, un pats interesantākais ir fakts, ka 
šī epizode nekādā veidā nav ietekmējusi 
viņa televīzijas karjeru... 

Raidījums “JAK” tika slēgts, bet Mas-
ļakovs turpināja strādāt speciālkorespon-
denta amatā. 70. gadu otrajā pusē un 
80. gadu pirmajā pusē viņš vadīja daudz 
izklaidējošu raidījumu, tie ir visdažādākie 
“projekti” - “A nu-ka devuški!”, “A nu-ka 
parņi!”, “Vesjolije rebjata” un daudzi citi. 
Tajā pašā laikā Aleksandrs Masļakovs 
vadīja reportāžas no starptautiskajiem 
jaunatnes festivāliem, viņa parādīšanās 
uz ekrāna vienmēr bija saistīta ar kaut 
ko neparastu, ar to, kas nebija raksturīgs 
diezgan vienmuļai un garlaicīgai padomju 
televīzijai. 

Tikai daži atceras, ka tieši Aleksandrs 
Masļakovs bija TV programmas “Kas? 
Kur? Kad?” divu pirmo raidījumu vadītājs. 
Sākot ar trešo raidījumu bija mainījusies 
TV programmas koncepcija un vadītājs 
vairs nebija vajadzīgs.

Līdz ar pārmaiņām sabiedrībā ekrā-

nos atgriezās arī JAK. Taču šī 
spēle bija jau citādāka. Jaunas 
un talantīgas jauniešu koman-
das atklāti un drosmīgi kritizēja 
PSKP, valsts iekārtu un komu-
nisma idejas. Raidījumu laikā 
kaislības sita augstu vilni, kas 
ļoti satrauca ideoloģijas un 
propagandas apoloģētus. Šo 
pārraidi mēģināja cenzēt, tran-
slēt ļoti neērtā laikā - nekas 
nelīdzēja, raidījuma auditorija 
bija milzīga, bet visi mēģināju-

mi mainīt JAK spēles formātu izraisīja lielu 
pretestību gan no spēlētāju, gan no skatī-
tāju puses. 

PSRS sabrukuma periodā JAK jau pār-
vērtās par masveida neformālo kustību, 
kuras priekšgalā bija Aleksandrs Masļa-
kovs. Jauni projekti, kurus uzsāka galvenā 
JAK spēļu organizatora komanda, nebija 
tik veiksmīgi kā Jautro un atjautīgo kluba 
festivāli.

Pašlaik JAK (KVN) ir reģistrētais zī-
mols, kas pieder firmai “AMIK”, kuras pre-
zidents ir Aleksandrs Masļakovs. 

Jautrie un atjautīgie, kuri dzīvo divos 
desmitos valstu visā pasaulē, ir sadalīti 
aptuveni 25 dažāda līmeņa līgās. “Spē-
lētāju” skaits pārsniedz trīs miljonus. Tas 
ir tādā gadījumā, ja tiek ņemti vērā visi 
cilvēki, kuri kaut vienu reizi mūžā ir spē-
lējuši šo aizraujošo spēli, kas īstenībā nav 
vienkārši spēle, bet gan aizraujošs šovs, 
ko dievina humora un satīras cienītāji.

Mūsdienās Aleksandrs Masļakovs ir 
Krievijas Televīzijas akadēmijas akadē-
miķis. Viņš ir ļoti ietekmīgs un sabiedris-
ki aktīvs cilvēks. Pat JAK kritizētāji nevar 
nepiekrist tam, ka Aleksandrs Masļakovs 
vienmēr ieņēma lielu lomu raidījuma 
veidošanā un popularizēšanā. Jautro un 
atjautīgo klubs jau vairāk nekā 30 gadus 
ir viens no Krievijas televīzijas Pirmā ka-
nāla populārākajiem raidījumiem, kuram 
ir augsti reitingi. 

Daudzas tagadējās kino un šovbizne-
sa zvaigznes, kuras var vērot televizoru 
ekrānos, ir bijušie JAK spēļu labākie dalīb-
nieki, bet tādi projekti kā “Urālu pelmeņi”, 
“Comedy club”, “Bla-bla-šovs”, “Uzmanī-
bu, Krievija!” ir JAK komandu dzīves turpi-
nājums, aizejot “pensijā”.

Masļakova sasniegumus jautro un 
atjautīgo kustības popularizēšanā augstu 
novērtēja triju valstu vadītāji. Krievijas, 
Kazahstānas un Ukrainas prezidenti ap-
balvoja slaveno TV raidījumu vadītāju ar 
ordeņiem par īpašiem nopelniem, jo šajās 
valstīs JAK kustība izplatījās visaktīvāk. 

TV ētera zvaigznes dēls arī ir Alek-
sandrs Masļakovs. Masļakova jaunākā 
pamatdarbs ir firmas “AMIK” ģenerāldi-
rektors un vēl viņš vada JAK premjerlīgas 
spēles. JAK prezidenta sieva – Svetlana 
- visu mūžu strādāja vīra komandā. Viņa 
praktiski nav zināma plašākai publikai, 
strādāja par Aleksandra Masļakova raidī-
jumu režisori. 

Jau vairāk nekā trīs desmitgades pie 
televizoru ekrāniem pulcējas daudzi mil-
joni skatītāju, kam patīk Jautro un atjau-
tīgo kluba spēles. Sveicam dzimšanas die-
nā, Aleksandr Masļakov!

Andrejs JAKUBOVSKIS

 Latvijas Republi-
kas Proklamēšanas 
dienā Krāslavas Kul-
tūras namā notika 
koncerts senioriem. 
Tradicionālajā pasā-
kumā uzstājās dau-
dzi amatierkolektīvi 
no Krāslavas un 
pagastiem, tostarp 
jaunie dziedātāji no 
Izvaltas. Tas bija 
lielisks lielās svētku 
programmas papildi-
nājums. 

Alekseja 
GONČAROVA foto

Par katru nomedīto sieviešu 
kārtas meža cūku – 100 eiro

Mednieku ievērībai

Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra 
izplatību un samazinātu slimības uzlies-
mojumu skaitu meža cūku populācijā, no 
2015. gada 20. novembra par katru nome-
dīto sieviešu kārtas meža cūku, mednieks 
var saņemt 100 eiro samaksu.

“Pavasarī, dzimstot sivēniem, meža 
cūku skaits varētu pat trīskāršoties un va-
sarā, kad meža cūkas aktīvāk pārvietojas, 
Āfrikas cūku mēris zibenīgi izplatīsies tā-
lāk, skarot arvien jaunas teritorijas. Sievie-
šu kārtas meža cūku skaita strauja sama-
zināšana ir efektīvākais veids, kā īsā laikā 
samazināt meža cūku populāciju Latvijā, 
ierobežojot Āfrikas cūku mēra tālāku izpla-
tību”, saka PVD Veterinārās uzraudzības 
departamenta direktore Kristīne Lamber-
ga.

Lai saņemtu atlīdzību, medniekam, 
līdz ar aizpildītiem dokumentiem, PVD te-

ritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pierā-
dījumi (ādas fragments, kurā nepārprota-
mi saskatāmi sieviešu kārtas meža cūku 
ārējie dzimumorgāni), ka nomedītā meža 
cūka ir sieviešu kārtas. 

Sīkāku informāciju par apmaksas kār-
tību var saņemt, sazinoties ar PVD terito-
riālajām struktūrvienībām. PVD noteiktā 
apmaksas kārtība ir spēkā līdz 2015. gada 
31. decembrim.

Izmaksas tiek segtas no Āfrikas cūku 
mēra apkarošanas programmas, ko līdzfi-
nansē Eiropas Savienība.

Šogad Latvijā Āfrikas cūku mēris kon-
statēts 872 meža un 213 mājas cūkām. 
Slimība skārusi 47 Latvijas novadus.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas 
vadītāja Ilze MEISTERE

Brīvā laika hronika



2015. gada 24. novembris 7

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mežainīši
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.30 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Skaņusaite
20.00 Latvijas Kods
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Liecinieki
0.25 Lielais jautājums
5.00 Adreses
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos  6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Lielais jautājums
12.20 Ielas garumā
12.50 Vides fakti
13.25 PČ bobslejā apskats
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.30 Meklējot sesto maņu. 
Ukraina

21.00 Iebrauc kino
21.30 100 g kultūras
23.10 Svešinieki mūsos
0.10 Zebra
0.25, 5.00 LTV - 60

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs  10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Bruklinas taksis
12.00 Mf. Atkal jauna
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Lauku sēta
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Nikita
1.15 Mf. Lieliskā kompānija
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Bruņurupuči 
nindzjas
7.30 Puika pret Kaķi
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Kobra
11.15 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
12.05, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi
13.40 Komisārs Reksis
14.10 Beibleidi
14.35 Pasaules stingrākie 
vecāki

6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Delta  20.35 Mēris
22.40 Dienas anatomija
23.20 Cilvēks no nekurienes
1.20 Noziegums tiks atklāts
3.20 Dzīvokļa jautājums
4.15 Pirmais ātrums
5.05 Advokāts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 

19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Anka no Moldavankas
22.00 Speciālais korespon-
dents
23.40 Vēsturiskās hronikas
1.30 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.10 Ziņas
6.40, 12.45 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!

11.30 Divatā ar visiem
13.05 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.05 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
Laiks   18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Grūtniecības 
tests   23.55 Vakars ar I.Urgan-
tu   1.25 Politika
2.15 Tas notika Peņkovā
5.45 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.45, 16.25 Ģimenes drāmas
9.50 Top-shop 

10.05 Lamatas Pelnrušķītei
12.05 Pasaules noslēpumi 
13.10 Slepenās teritorijas
14.15 Maldu teritorija 
18.30 Drošs līdzeklis
20.50, 23.55 Dokumentālais 
specprojekts
23.00 Zini mūsējos!
0.45 Skatīties visiem!!
5.35 Visšokējošākās hipotēzes

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, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Kulinārijas raidījums
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem

14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Iemīlējušās sievietes
22.00 Mf. Če!

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des  10.00, 19.00 Veiksmi-
nieks Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS

14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.05 Kapeika kapeikā
9.35, 15.20 Slēgtā skola
10.40 Kauli
11.35, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.30 Mītu mednieki
13.35, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista  14.30 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols

CETURTDIENA, 26. novembris 15.35, 20.20, 2.45 Uguns-
Grēks  16.50 Anželika
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Gūsteknes
1.10 Kinomānija
1.45 Overtime TV
3.10, 5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.00 Multfilmas
7.25, 17.35, 1.00 Māja 2
8.30 Mf. Zvaigžņu kari. Dumpi-
nieki  9.30 Randiņš ar zvaigzni
10.45, 15.30 Comedy Batls
11.50, 16.35 Tētuka meitiņas
12.50, 19.55 Divi tēvi divi dēli
13.55 Ekstrasensu cīņas
18.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Virtuve
22.05 Mf. Sliktais opis

TV5
7.45, 17.05 Pacientu līga
8.45, 13.00 Top-shop
9.00 Svītrainā laime
11.00 Paspēt 24 stundās
12.00 6 kadri
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15, 18.05 Nemelo man!
14.20, 23.30 Departaments
15.20 Mf. Mana mamma - 
Sniegbaltīte
19.10 Ziņas  19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts 

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Delta  20.35 Mēris
22.40 Dienas anatomija
23.20 Cilvēks no nekurienes
1.15 Noziegums tiks atklāts
3.10 Vasarnīca
4.15 Braucam un ēdam!
5.05 Advokāts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas   10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Anka no Moldavankas
22.00 V. Solovjova raidījums
23.40 Lauku dakteris
1.30 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.15 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.40 Moderns sprie-
dums

17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50 23.00 Latvijas 
Laiks  19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Grūtniecības 
tests
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.30 Pirms tumsas iestāšanās
2.15 Mf. Pirmā mīlestība
5.20 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.39, 0.44 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.45, 16.25 Ģimenes drāmas
9.45 Top-shop 
10.00 Lamatas Pelnrušķītei
12.05 Pasaules noslēpumi 
13.15 Slepenās teritorijas
14.20 Maldu teritorija 
18.35 Drošs līdzeklis
20.50 Kara noslēpums 
23.00 V un S
0.45 Skatīties visiem!!
5.30 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 
Ziņas    5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Kulinārijas raidījums
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Vajag tikt skaidrībā
20.30 Iemīlējušās sievietes
22.25 Mf. Forda Ferleina 
piedzīvojumi

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.00 Kapeika kapeikā
9.25, 15.20 Slēgtā skola
10.40, 22.50 Kauli
11.30, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.30, 18.05 Nepiedzimsti 
skaista
14.30, 22.05 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.35 Ēterā

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 13.55 Top-Shop 
10.50, 2.15 Kalle nāk
12.50 Mežainīši
13.15 Auniņa Timija laiks
14.15 Skumjo cilvēku ēra
15.10 Maklauda meitas
18.00, 0.05 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zelti-
ņu  22.15 Broukenvuda
0.20 Latvijas šlāgeraptauja 
1.15 Liecinieki
3.50 Midsomeras slepkavības

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Kūku kari
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45, 19.35 Aculiecinieks
13.05 Melu laboratorija
14.05, 3.25 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 700 pasaules brīnumi
19.55 Otrais vilnis

20.55 Alternatīva izgāztuvei
21.05 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Apsolītā zeme
0.00 Mf. Mušpapīrs
1.35 Mf. Augstāk par zemi
2.05 Androgīns
2.35 Eiropa koncertos

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs   10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Mīlestība internetā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.10 Olgas Dreģes 75.jubile-
jas koncerts
0.40 Mf. Ielu karaļi
4.35 Karamba!
5.45 Bernards
5.50 Dauntonas abatija

TV3
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Bruņurupuči 
nindzjas
7.30, 13.40 Puika pret Kaķi
7.55 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis
10.00 Vajātājs
11.00 Ekstrasensu cīņas
12.05 Rozenheimas detektīvi
14.10 Beibleidi
14.35 Pasaules stingrākie 

vecāki   15.50 Čaļi ar bērniem
16.50, 2.45 Anželika
18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Mf. Viens pats mājās
22.35 Mf. Mana murgu 
meitene
1.00 Mf. Vecā labā Pateicības 
diena
3.10, 5.00 CSI. Lasvegasa
5.40 Šefpavāru cīņas

TV3+
7.00, 17.35, 2.40 Māja 2
8.00 Zirnekļcilvēks
9.00 Randiņš ar zvaigzni
10.15, 15.05 Comedy Batls
11.20, 16.35 Tētuka meitiņas
12.20 Divi tēvi divi dēli
13.25 Ekstrasensu cīņas
20.00 Mf. Megamainds
21.50 Mf. Kalpone
0.50 Mf. Kolombiana

TV5
7.55, 17.30 Pacientu līga
8.55, 13.20 Top-shop
9.10 Svītrainā laime
11.10 Paspēt 24 stundās
12.15 6 kadri
12.50, 22.25 Kriminal+
13.35, 18.30 Nemelo man!
14.40 Departaments
15.40 Mf. Neparastie Ziemas-
svētki   19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Karnevāla nakts
0.30 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien   7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda  17.00 Runājam un 
rādām   18.40 Vairums
19.40 Zirnekļtīkls
23.35 Kriminālā Krievija
0.40 Mf. Krapivinu lieta
2.40 Likuma ments

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas    10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Humora šovs
22.05 Mf. Sargi mīlestību
0.00 Mf. Tēva mājas
1.55 Ivanam Susaņinam pa 
pēdām   3.55 Smieklu istaba
4.50 Mf. Taciņa gar upi

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.05 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas Laiks

19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks   21.20 Brīnumu 
lauks   22.35 Izmailova parks
0.40 Vakars ar I.Urgantu
2.00 1inCity
2.30 Rendez-Vous
3.55 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.20 Zaldāti
7.15 Bērnu klubs
7.39, 0.59 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas    8.45, 16.25 Ģimenes 
drāmas   9.50 Top-shop 
10.05, 0.05 Dokumentālais 
specprojekts
12.10 Pasaules noslēpumi 
13.15 Slepenās teritorijas
14.20 Maldu teritorija 
18.35 Drošs līdzeklis
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.35, 1.00 Skatīties visiem!!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.15 
Ziņas   5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Kulinārijas raidījums
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.20 Mf. Povodirs
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks   20.05 Mans bizness
21.20 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā   

22.35 Leģendas Live
 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Veiksminieks Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bijusī sieva. Seriāls
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.15 Zelta slazds. 
Seriāls
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpu-
mi    20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
20.55 Mf. Apmainīties gredze-
niem    23.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.00 Kapeika kapeikā
9.30, 15.20 Slēgtā skola
10.40 Kauli
11.35 Ekstrasensi-detektīvi
12.30 Nepiedzimsti skaista
14.30, 22.15 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
18.05 Mf. Trīs X 2. Jauns 
līmenis
20.10 Ekstrasensu cīņas. 
Titānu karš   21.00 Sportloto 5 
no 36, KENO
23.00 Reportieris
23.45 Visuvarenie Džonsoni

PIEKTDIENA, 27. novembris
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www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
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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.
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Redaktores vietniece
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Tulkotāja
Grāmatvedība

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas biolo-
ģiski audzētiem lopiem. Samak-
sa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26524409;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951.

LAIKA ZIŅAS
25.11. 26.11. 27.11.

- 3 ... - 1  - 6 ... - 1  - 6 ... - 1

D   5 m/s D    4 m/s D     4 m/s

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari. T. 26563019.

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo-

pus, aitas, ka zas,  zir gus. 
La bas ce nas. Sa mak sa tū-
lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez do-
kumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi. Mežizstrādes pakal-
pojumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m).     T. 26677812.

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus katru 
darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

Reklāma un sludinājumi

SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa ar pārskaitījumu. 
Tālr. 64622475, 25435533.

SIA “AIBI” 
aicina darbā Inešos 

kautuves darbiniekus.
 Labs atalgojums. 

Dzīvesvieta.
 Tālr. 29478728

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
T. 65323848, 26373728, 

29996309.

SIA “Stivuls”
pārdod jaunas autoriepas:
R-13 — no 32 €, R-14 — no 

33 €, R-15 — no 38 €, R-16 — 
no 40 €, R-17 — no 48 €.
Krāslava, Indras iela 32 b.
Tālr. 29147390, 29167019.

PĒRK

PĀRDODDAŽĀDI
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688;
mežus īpašumā visā Latgalē. 
Kārtojam dokumentus. Samaksa 
pie notāra. Augstas cenas. Tālr. 
29131196;
traktorus MTZ 52, 80, 82 jebkurā 
kārtībā. Tālr. 22415466;
aļņu, briežu un stirnu ragus. Tālr. 
22402950;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Vīrietis meklē darbu - krāsoju 
sienas un durvis. Tālr. 22483556.
Visa veida kravu pārvadājumi ar 
“Mercedes sprinter” Dagdā, Krā-
slavā, kā arī pa visu Latviju. Tālr. 
24875023.
Santehniķa pakalpojumi. Tālr. 
20569257.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Visa veida zemes darbi. Tālr. 
28601483.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35 m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi - 18 m. 
Tālr. 29455509.
Firma sniedz pašizgāzēja pa-
kalpojumus (kravnesība - 16 t, 
grants, smiltis, šķelda) un mi-
niekskavatora pakalpojumus. 
Tālr. 29186835.
Atdošu labās rokās kucēnu 
(meitene, 2 mēn.). T. 29492422, 
26392198.
Meklēju saimniecisku sievieti (35 
- 50 g., vēlams bez kaitīgiem ie-
radumiem, var ar bērnu). Strādāt 
nevajadzēs, ir sava māja, visi 
apstākļi. Čigānu tautībai un uz 
pārzvanīšanu neatbildu. Spēlēju 
akordeonu, tāpēc vēlams, lai varē-
tu dziedāt līdzi. Ne katrai padošos. 
Speciālists, veicu visus darbus, 
seksuāls vīrietis. T. 28776424.
Nozaudēts navigators Krāsla-
vas, Dagdas novada teritorijā. 
Lūdzu atgriezt pret atlīdzību. 
Tālr. 26418970.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 27. novembrī Krāsla-
vas tirgū no plkst. 8.00 līdz 
13.00 vil nas un pus vil nas 
dzi ju, aus tos iz strā dā ju-
mus, kā arī vil nas ap mai ņu 
pret dzi ju un aus tiem iz-
strā dā ju miem.

Tālr. 29505937.

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai per-

sonai
Juridiskai 
personai

Personām ar 
invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Vairs tevis nav, 
un žēlums sažņaudz krūtis,
 Kam vajadzēja tev 
tik agri mirt,
Bez tevis taču daudziem 
būs tik grūti,
Bez tevis taču daudziem 
sāpēs sirds.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Irinas Muštavinskas ģi-
menei lielajās bēdās, viņu 
pāragri mūžības ceļā pava-
dot.

Andrupenes pagasta 
pārvalde 

Žurnāli decembrī

Lielisks piedāvājums. Īpašnieks 
pārdod daudzfunkcionālu zemes 
gabalu - 28.9 ha. Līdz tam ir teica-
ma piekļūšana. No vienas puses 
tas robežojas ar upīti, aiz kuras 
sākas Andrupenes pag., no otras 
puses tas robežojas ar ceļu, kas 
ved uz Andrupenes ciemu. Ze-
mes gabalā ietilpst 7.2 ha jaukta 
tipa mežs, ko atdodu pircējam 
bonusā. Izskatīšu pārdošanu uz 
nomaksu. Tālr. 26119966;
māju Krāslavā (Sila ielā 35). 
Tālr. 29692994, 25983988;
“Opel Zafira” - 2.0, dīzelis, 
2002., ir TA, labā stāvoklī. Tālr. 
26881213;
“VW Passat Variant” - 2.0, ben-
zīns/ gāze, ir TA. Tālr. 29175521;
“AUDI 80 Avant” - 1.9 TDi, 1994., 
1500 €. Tālr. 26478173;
“AUDI 100” - 1978., ir TA, ben-
zīna patēriņš 7.8 l/ 100 km, no-
braukums - 381550 km, 320 €. 
Tālr. 22483956;
“Mercedes ML 270 CDi” - 2.7, dī-
zelis, 2001., lietie diski, automā-
tiskā ātrumkārba. 4500 €; Šinši-
lu (puika, 1 g.) ar būri - 35 €, ar 
vitrīnu - 100 €. Tālr. 20207311; 
3 - durvju skapi, sekciju, trimo, 
izvelkamo krēslu, saldētavu. 
Viss lietots. Lēti! Tālr. 29989703;
truša gaļu. Tālr. 28332431;
dažāda vecuma aitas. Tālr. 
29435358, 29247447;
pārtikas kartupeļus, jēra gaļu, 
graudus, miltus. Bezmaksas 
piegāde. “Hardi” smidzinātāju 
(600 l). Tālr. 29485284;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681.

•	 Saulainais zēns Mihaels 
Šūmahers. Pirmās formulas 
pilota Mihaela Šūmahera dzī-
vi varētu dēvēt par vienu no 
mūsdienu veiksmīgākajiem 
likteņstāstiem, ja vien nebū-
tu negadījuma, kurā sportists 
gandrīz zaudēja dzīvību. 

•	 Sukuba maģija. 1919. gada 
vasarā Natālija Ābola-Suta 
atvēra ēstuvi Sukubs nr. 6, 
kur pulcējās daudzi pazīstami 
mākslinieki, rakstnieki, aktieri, 
sabiedrības darbinieki.

•	 Melnā karaliene Katrīna Me-
diči. Francijas karaliene Katrī-
na Mediči piederēja pie slave-
nas Florences dzimtas. Viņai 
piederēja faktiskā vara Fran-
cijā, un vēsturē viņa iegājusi 
kā intrigante un sazvērestību 
vērpēja.

•	 Dieva baņķieris. Roberto Kalvi 
dzīve un nāve ir sazvērestības 
teoriju piekritēju iecienīta tēma, 
jo šeit ir viss, ko varētu vēlēties 
Dena Brauna romānu lasītājs 
– slepena masonu loža, Vati-
kāns un mafija.

•	Aizmirstais varonis. Barklajs 
de Tolli, kurš sevi dēvēja par 
livonieti, Krievijas kronim iegu-

Dzimtās pilsētas ainavas

va Somiju un piedalījās Napo-
leona sakāvē, tomēr dzīves 
laikā bieži palika nesaprasts.

•	 Vēl Leģendās: dūres likuma 
evolūcija boksa ringā; citā-
da nauda; slavenākais po-
pulists Amerikā Hjū Longs; 
ragainā zaķa fenomens; Ro-
māna Polaņska tiesas prā-
va; pirmās realitātes šovu 
zvaigznes no 19. gadsimta 
ar pasaulē garākajiem ma-
tiem; dzīves jēgas meklēju-
mi viduslaikos. 

      Alekseja  GONČAROVA foto
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