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Šodien numurā
Premjera amats pārgājis 

pie “zaļajiem“ 

Jaunas valdības veidošanu 
Valsts prezidents uzticējis Mārim Ku-
činskim

 2.lpp.

1991. gada barikādes - ceļš 
uz Latvijas neatkarību

                                                     3.lpp.

Asūnes šarms jeb Balzams 
dvēselei

                                                    4.lpp.

Mūs iznīcinās nauda, nevis 
islams

5.lpp.

Sen gaidītā sniega diena

5.lpp 

Kā arī TV programma, sludināju-
mi, reklāmas, un daudz citas noderī-
gas un aktuālas informācijas.

Mācību centrs 
“EVA - 93” organizē 

kursus motorzāģa un 
krūmgrieža vadītājiem.

 
Kursu sākums 

26.01.2016. plkst. 9.00 
Krāslavā, Rīgas ielā 26. 

Papildus informācija 
un pieteikties

 pa tālr. 29240545. 

 Biškopju ievērībai !
21. janvārī, plkst. 10.00 Dagdas tautas namā 

(Alejas ielā 29, Dagdā) notiks seminārs 
biškopjiem, tēma: “Vaska sagatavošana 

pārstrādei un biškopības produktu ražoša-
na”. Lektors - Armands Gumbris.

Bij divas sirdis reiz... 
Un līksmē tās 
kā divas dziesmas pēkšņi 
satikās... 
Viens otrā toreiz pavērāties klusi 
un sapratāt, ka laime atnā-
kusi.

Apsveicam 
26. kāzu gadadienā 

Nadeždu un 
Raimondu KURAKINUS!

Ģimene

Aicinām 1991. gada barikāžu 
aizstāvjus uz tikšanos Krāslavas 

tūrisma informācijas centrā (Pils ielā 
2) 21. janvārī plkst. 17.00.

Uzziņas pa tālr. 26163661.

SI A “TEK” 
no Pre iļiem 

pie dā vā 
22. janvārī 

Krāslavas 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.

Ziema - ziemiņa

Kaut kur pie Indras.                                                                                                                                             Alekseja GONČAROVA foto

•	 Aglonas novada dome aicina iedzīvotā-
jus aizpildīt aptaujas anketu par novada 
attīstības virzieniem 2015. gadā, lai no-
skaidrotu iedzīvotāju viedokli par novada 
attīstības perspektīvām, problēmām un 
to iespējamajiem risinājumiem. Aptauja ir 
anonīma un aptaujas rezultātus publicēs 
tikai apkopotā veidā. Iegūtā informācija 
tiks izmantota Aglonas novada attīstības 
programmas 2012. 2018. g. uzraudzības 
ziņojuma Nr. 3 (par 2015.gadu) izstrā-
dē, kas tiks ievietots pašvaldības mājas 
lapā: www.aglona.lv.  Anketas ir pieeja-
mas Vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā (Somersetas iela 34, Aglona) un  nova-
da pagastu pārvaldēs.

•	 Biedrība SPORTISTS aicina Krāslavas 
novada iedzīvotājus aktīvi pavadīt brīvo 
laiku Sniega dienas ietvaros  23. janvārī 
plkst. 11.00 Pils ielā 5 (Krāslavas pamat-
skolas stadionā).

•	 Dagdas novada  IKSN aicina skolēnu 
vecākus, uzņēmējus, pašvaldību pār-
stāvjus, deputātus un visus labās gribas 
cilvēkus, atvērt savu skolu un pirmssko-
las izglītības iestāžu durvis, dāvināt tām 
grāmatas, ziedot līdzekļus skolai. Varbūt 
tieši šajā „Draudzīgajā aicinājumā” uzdā-
vināta grāmata palīdzēs kādam bērnam 
iemīlēt grāmatu, attīstīt  lasītprasmi! 1935. 
gadā Latvijas skolās tika iedibināta akcija 
“Draudzīgais aicinājums”. “Draudzīgo aici-
nājumu” uzsāka bijušais Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis, kurš savā vārda dienā uz-
dāvinājis bērnības skolai grāmatas un lū-
dzis, lai arī citi atceras savas skolas. Kopš 
1994. gada šī tradīcija ir atjaunota. Tā tur-

pinās  izglītības  
iestādēs.

Novadu ziņas •	 Pašreizējā ekonomikas mi-
nistre Dana ReiznieceOzo-
la, kura jaunajā valdībā, 
iespējams, varētu ieņemt 
finanšu ministres posteni, 
pieļauj, ka pēc kāda laika 
varētu būt izmaiņas solida-
ritātes nodoklī. Viņa cer, ka 
nodokļu inventarizācija va-
rētu tikt paveikta līdz nāka-
mā gada budžeta pieņem-
šanai.

•	 Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) 
administratīvi sodījis Ogres 
novada domes priekšsēdē-
tāju Artūru Manguli un viņa 
vietnieci Inetu Tamani. Bi-
rojs konstatēja, ka Mangu-
lis nav ievērojis likuma “Par 
interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbī-
bā” noteiktos aizliegumus, 
jo veica ar valsts amatper-
sonas amata pienākumiem 
saistītas darbības, kas ie-
tekmēja viņa personiskās un 
mantiskās intereses. Aģen-
tūras LETA apkopotā KNAB 
informācija liecina, ka Man-
gulis ir jau devītais pašval-
dības vadītājs, kurš pēdējo 
trīs gadu laikā izpelnījies ad-
ministratīvo sodu no KNAB. 
Pēdējo trīs gadu laikā KNAB 
dažādus naudas sodus pie-
mērojis Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētājam, 
Ķekavas, Līgatnes, Mērsra-
ga, Valkas, Inčukalna, Vai-
ņodes un Tukuma novada 
domes priekšsēdētājiem.

•	 Ieslodzījuma vietu pārval-
de par 10,2 tūkstošiem eiro 
pirks elektrošoka iekārtas. 
Tieslietu ministrijas Ieslodzī-
juma vietu pārvaldes izsludi-
nātajā iepirkuma konkursā 
par elektrošoka sistēmas 
iekārtu iegādi ar piegādi Ie-
slodzījuma vietu pārvaldes 
vajadzībām tika saņemts 
viens piedāvājums.

•	 Pērnajā gadā ārstniecī-
bas iestādēs, kuras sniedz 
valsts budžeta apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpo-
jumus, konstatēti nepama-
toti uzskaitīti pakalpojumi 
233 501 eiro apmērā un 
negodprātīgajiem mediķiem 
piemēroti līgumsodi 22 058 
eiro apmērā.

•	 Organizētās noziedzības un 
citu nozaru specializētā pro-
kuratūra pagājušajā piekt-
dienā tā dēvētajā sabiedris-
kās ēdināšanas uzņēmumu 
tīkla “Gan Bei” krimināllietā 
pieņēmusi lēmumu par de-
viņu personu saukšanu pie 
kriminālatbildības par izvai-
rīšanos no nodokļu nomak-
sas organizētā grupā.

•	 Sasnigušā sniega dēļ šo-
pavasar Daugavā gaidāms 
krietni augstāks ūdens līme-
nis nekā iepriekšējos divos 
gados, liecina meteoroloģis-
kā informācija. Maksimālais 
ūdens līmenis Daugavā pie 
Daugavpils 2014. un 2015. 
gada pirmajos mēnešos bija 
attiecīgi 267 un 237 centi-

metri  pretstatā nepilniem 
astoņiem metriem 2013. 
gada aprīlī. Pēdējo divu 
gadu zemā ūdens līmeņa 
dēļ valsts budžetā nav ie-
nākuši vairāki miljoni eiro, 
jo krasi samazinājies hid-
roelektrostacijās saražotās 
elektroenerģijas apjoms.

•	 Lai arī importētu lietotu ap-
ģērbu un apavu apjoms pērn 
samazinājies un “otro roku” 
preču tirgotāju kļuvis mazāk, 
tīklu kompānijas uzņem ap-
griezienus. 2015. gadā trīs 
lietotu apģērbu veikalu ķē-
des R.D.A., Kilomax un Hu-
mana Latvia ir atvērušas 29 
jaunus veikalus. SIA R.D.A. 
ir atvērusi 17 tirdzniecības 
vietas, SIA ILP Market, kas 
attīsta Kilomax tīklu, – 8, bet 
SIA Humana Latvia – 4 jau-
nus veikalus. Kopā šīm trim 
veikalu ķēdēm ir 124 lietotu 
apģērbu veikali visā Latvijā. 
Savukārt divām lielākajām 
lietotu apavu ķēdēm kopā ir 
44 veikali – SIA KristīneRR 
– 26, bet SIA Venda 2 – 18 
veikali.

•	 Personām, kuras atrodas uz 
ledus laikā, kad tas ir īpaši 
bīstami, varēs piemērot ad-
ministratīvo sodu. Ieviest 
administratīvo atbildību 
personām, kuras pārkāps 
pašvaldību noteikto aizlie-
gumu atrasties uz ūdenstilp-
ju ledus iekšzemē vai jūras 
piekrastē, paredz grozījumi 
Latvijas Administratīvo pār-

kāpumu kodeksā, kas otrdien 
pirmajā lasījumā atbalstīti Sa-
eimas Juridiskajā komisijā. 
Par šādu pārkāpumu pare-
dzēts izteikt brīdinājumu vai 
uzlikt naudas sodu līdz 70 
eiro.

•	 Aizvadītajā nedēļā reģistrēts 
šosezon pirmais no gripas 
mirušais, liecina Slimību pro-
filakses un kontroles centra 
(SPKC) apkopotie monitorin-
ga dati.

•	 Jau piekto gadu pēc kārtas 
skatītākais televīzijas kanāls 
Latvijā bijis TV3, kura skatīša-
nās laika daļa bija 11,7% no 
kopējā TV skatīšanās laika. 
Otrajā vietā pērn ar 9,7% lielu 
skatīšanās laiku bija Latvijas 
Televīzijas 1.kanāls jeb LTV1, 
kamēr trešo vietu ar 8,7% ie-
ņēma “Pirmais Baltijas kanāls” 
(PBK). Kanāla LNT skatīšanai 
pērn veltīti 8,1% no kopējā 
skatīšanās laika, “NTV Mir 
Baltic”  7,6%, “RTR Planeta 
Baltija”  6,7%, TV5  4,2%, 
“3+”  3,5%, “REN TV Baltic” 
 3,3%, bet pirmo desmitnieku 
noslēdz LTV7 un TV6, kuriem 
katram veltīti 2,7% no kopējā 
TV skatīšanās laika.

•	 Visbiezākā sniega sega Lat-
vijā joprojām saglabājusies 
Vičakos, netālu no Ventspils, 
kur fiksēts sniegs 45 cm bie-
zumā. 
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Premjera amats pārgājis pie “zaļajiem”

“Ezerzeme” jau rakstīja par 
to, ka pagājušā gada 7. decem-
brī Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma (“Vienotība”) paziņo-
jusi par savu demisiju. Līdz ar 
to tika atlaists arī Ministru kabi-
nets. Pēc būtības, šī negaidītā 
demisija kļuvusi par pašreizējās 

iekšējās krīzes sekām valdoša-
jā partijā – “Vienotībā”. Mēģinā-
jums izveidot jaunu valdību, kas 
sekoja demisijai, tikai apstiprinā-
ja, cik nopietnas domstarpības 
pastāv šajā partijā. Visi tās izvir-
zītie premjera amata kandidāti ir 
no tā atteikušies. Savukārt “Vie-

notības” līdere un 
Saeimas deputāte 
Solvita Āboltiņa 
nespēja gūt atbal-
stu no koalīcijas 
partneriem – Na-
cionālās apvienī-
bas. NA kategoriski 
atteicās uzticēties 
Āboltiņai.

Tā turpinājiās 
ilgāk nekā mēne-
si, kamēr kļuva 
skaidrs – rīcībai 
nespējīgo “Vieno-
tību” valdībā var 
arī izkonkurēt tik 
svarīgā brīdī. Re-
zultātā tā arī notika 
– pēc ilgām pār-
runām prezidents 
Raimonds Vējonis 
(savulaik ZZS iz-
virzītais) oficiāli 
uzticēja valdības 
veidošanu savam 
partijas biedram 
Mārim Kučinskim, 
politiķim ar dau-
dzu gadu stāžu. 
Kučinskis kādreiz 
ir bijis Valmieras 

mērs, Saeimā tika ievēlēts pēc 
Tautas partijas, partijas “Par 
labāku Latviju” un ZZS saraks-
tiem, valdībā ieņēmis reģionālās 
attīstības ministra amatu.

Nākamais jautājums politis-
kajā dienas kārtībā – cik daudz 
ministru portfeļu “Vienotība” 
zaudēs, kad valdības priekš-
galā nostāsies “zaļo” pārstāvis. 
Partijas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa jau paziņojusi, ka viņi 
plāno “cīnīties līdz pēdējam” par 
satiksmes ministra un tieslietu 
ministra krēsliem. Taču uz šo zi-
ņojumu jau reaģējis pats Kučins-
kis, atgādinot, ka tieši skandāls 
Satiksmes ministrijā veicinājis 
pēkšņo ministra – Straujumas 
partijas biedra – atlaišanu.

Pagaidām Māra Kučinska 
ierosinātais ministru portfeļu sa-
dalīšanas plāns izskatās šādi: 
Finanšu ministrija (iepriekš “Vie-
notības” portfelis) – Dana Reiz-
niece-Ozola (ZZS), Satiksmes 
ministrija (iepriekš arī “Vienotī-
ba”) – Uldis Augulis (ZZS), Lab-
klājības ministrija (iepriekš ZZS) 
– Jānis Reirs (“Vienotība”), Izglī-
tības un zinātnes ministrija (pa-
lika “Vienotībai”) – Ilze Viņķele. 
ZZS ir gatava nodot “Vienotībai” 
arī ekonomikas ministra portfeli 
un atstāt Āboltiņas partijai, kā 
bija iepriekš, Ārlietu ministriju un 
Iekšlietu ministriju. Tas nozīmē, 
ka “Vienotība” kontrolēs 4 mi-
nistrijas. Savukārt ZZS saņems 
5 portfeļus – papildus jau minē-

tajiem, tā būs Veselības minis-
trija (tiek plānots, ka līdzšinējais 
ministrs Guntis Belēvičs paliks 
amatā), Aizsardzības ministri-
ja (bijušais ministrs Raimonds 
Bergmanis) un Zemkopības mi-
nistrija (bijušais ministrs Jānis 
Dūklavs). Trešajam koalīcijas 
partnerim, t.i., NA, pagaidām tiek 
solīti tikai 3 portfeļi, taču piede-
vām arī Saeimas spīkera amats, 
kas tai ir arī pašlaik (šobrīd to 
ieņem Ināra Mūrniece). “Nacio-
nāļi” vēlas kontrolēt Tieslietu 
ministriju, Kultūras ministriju, kā 
arī Vides un reģionālās attīstības 
ministriju. 

Šāds scenārijs neapmieri-
na Solvitu Āboltiņu, juristi pēc 
izglītības, kaut gan viņa publiski 
paziņojusi, ka pati neplāno pre-
tendēt uz tieslietu ministra ama-
tu, taču uzskata, ka šis ministra 
portfelis jāsaņem “Vienotības” 
pārstāvim.

Parlamentārā opozīcija sa-
vukārt nesteidzas atbalstīt jau-
no valdību. Lielākā opozīcijas 
frakcija – “Saskaņa” – paziņoju-
si, ka nebalsos par valdību, kur 
nav pārstāvēta tās partija. Par 
savu nevēlēšanos atbalstīt jau-
no premjeru paziņoja arī Latvi-
jas Reģionu apvienība (Mārtiņa 
Bondara partija) un “No sirds – 
Latvijai” (Ingunas Sudrabas par-
tija).

Darja ŽDANOVA

Jaunas valdības veidošanu Valsts prezidents uzticēja Saeimas deputātam no “Zaļo un zemnieku 
savienības” Mārim Kučinskim

Autotransporta direkcija aicina pasažierus 
būt atbildīgiem un ņemt biļetes

Ņemot vērā, ka ikviena 
maršruta un reisa pieprasījums 
tiek mērīts pēc izsniegtā biļešu 
skaita, Autotransporta direkcija 
aicina iedzīvotājus būt atbildī-
giem un ņemt biļetes par brau-
cienu sabiedriskajā transportā. 
Tāpat pasažieri tiek aicināti 
rūpīgi pārbaudīt izsniegtajā 
biļetē norādīto informāciju par 
gala pieturvietu. Autotranspor-
ta direkcija šogad plāno dubul-
tot kontroles apjomu reģionālo 
maršrutu autobusos, lai būtiski 
samazinātu gadījumus, kad 
autobusu vadītāji neizsniedz 
biļetes pasažieriem vai norāda 
biļetē nekorektu informāciju.

Autobusu maršrutu un rei-
su lietderība un pieprasījums 
tiek mērīts, ņemot vērā iz-
sniegto biļešu, tostarp biļešu ar 
nulles vērtību, skaitu pasažie-
riem. Ja iedzīvotāji nelūdz au-
tobusa vadītājam izsniegt biļe-
ti, Autotransporta direkcijai nav 
iespējas izsekot patiesajam 
pasažieru skaitam katrā kon-
krētajā reisā. Direkcija diemžēl 
ir saskārusies ar gadījumiem, 
kad neatbildīgu pasažieru un 
negodprātīgu autobusu vadī-
tāju darbības rezultātā nākas 
slēgt kādu maršrutu vai reisu, 
neskatoties uz to, ka realitātē 
pēc tiem bijis pieprasījums. 

Pasažieri, saņemot biļeti, 
tiek aicināti rūpīgi pārbaudīt 
tajā norādīto informāciju. Au-
totransporta direkcija aicina 
personas, kurām pienākas 

valsts apmaksāti braucieni – 
personas ar invaliditāti, viņu 
pavadoņus, politiski represētās 
personas, nacionālās pretoša-
nās kustības dalībniekus, bā-
reņus, bez vecāku apgādības 
palikušos bērnus, pirmsskolas 
vecuma bērnus –, būt īpaši 
vērīgām un pārliecināties, ka 
izsniegtajā biļetē ar nulles vēr-
tību norādītā gala pieturvieta 
sakrīt ar to, ko pasažieris no-
saucis autobusa vadītājam. 

Lai samazinātu gadīju-
mus, kad autobusa vadītāji 
rīkojas negodprātīgi attiecībā 
uz biļešu izsniegšanu pasažie-
riem, Autotransporta direkcija 
ir pievērsusies biļešu kontro-
les pastiprināšanas reģionālo 
maršrutu autobusos jautāju-
mam. 2015.gadā veikto pār-
baužu skaits autobusos tika 
palielināts par aptuveni vienu 
trešdaļu, un plānots, ka šogad 
pārbaudes tiks veiktas divas 
reizes biežāk. 

Ja pasažieri konstatē ga-
dījumus, kad autovadītājs nav 
rīkojies godprātīgi attiecībā uz 
biļešu izsniegšanu, aicinām in-
formēt mūs, rakstot uz e-pas-
tu info@atd.lv, sociālajā tīklā 
Twitter un Facebook vai zvanot 
pa tālruni 67686470.  

Zane PLONE, 
VSIA Autotransporta direkcija 

Komunikācijas speciāliste 

Latvijas estrādes dziesmu izpildītāji aicināti 
piedalīties konkursā
Līdz šī gada 15. februārim 
estrādes dziesmu izpildītāji 
no Latvijas tiek aicināti pie-
teikties dalībai konkursā – at-
lasē “Daugavpils - Vitebska 
‘2016”, kas norisināsies Dau-
gavpilī šī gada 28. februārī.

Vislatvijas jauno izpildītāju 
atlases konkurss Daugavpilī tiek 
organizēts jau vairākus gadus. 
Tajā tiek noteikti labākie dziedā-
tāji, kuri pārstāvēs Latviju Balt-
krievijas prestižajā starptautiska-
jā mākslu festivālā „Slāvu bazārs 
Vitebskā 2016” („Славянский 
базар в Витебске 2016”), kas šī 
gada jūlijā norisināsies jau 25.rei-
zi. Atlases konkursā dalībniekus 
vērtēs starptautiska, kompetenta 
žūrija, kuras sastāvā ir arī Vitebs-
kā rīkotā festivāla direkcijas pār-
stāvji. Jaunie mākslinieki tiks vēr-
tēti divās vecuma grupās: bērnu 
grupā (vecumā no 7 līdz 12 ga-
diem) un jauniešu grupā (vecumā 
no 18 līdz 31 gadiem).  Katrā ve-
cuma kategorijā saņēmušais vis-
augstāko žūrijas vērtējumu, tiks 

izvirzīts dalībai Starptautiskajā 
bērnu mūzikas vai Jauno izpildī-
tāju konkursā Vitebskā. 

Atlases konkursu “Daugavpils 
- Vitebska ‘2016” rīko Daugavpils 
pilsētas domes Kultūras pārvalde 
sadarbībā ar Starptautiskā mākslu 
festivāla „Slāvu bazārs Vitebskā” 
direkciju. Tā kā konkursā Vitebskā, 
kas izceļas ar stabilām tradīcijām 
un augstu māksliniecisko kvalitāti, 
piedalās dalībnieki no vairāk nekā 
20 dažādām pasaules valstīm, arī 
atlases konkursā Latvijas dziedā-
tājiem ir jāpārvar spēcīga konku-
rence, ko savā laikā ir paveikuši 
tādi populāri dziedātāji, kā Dainis 
Skutelis, Samanta Tīna, Emīls Bal-
ceris, Paula Katrīna Dīringa, Ieva 
Miltiņa, Karlīna Priedēna  u.c.

Konkursa nolikums un pietei-
kuma anketa atrodama Daugav-
pils pilsētas domes Kultūras pār-
valdes mājaslapā www.kultura.
daugavpils.lv.

Papildus informācija: Inā-
ra Barišņikova, Daugavpils pil-
sētas Kultūras pārvalde, tel.: 
65423601, 29185902.

2016. gadā tiks dubultots kontroles apjoms reģionā-
lo maršrutu autobusos

Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās 
sistēma – palīgs lauksaimniekiem
Visā valstī strauji attīstās 
e-pakalpojumi, kas sniedz 
vairāk iespējas, procesus pa-
dara ātrākus un samazina ad-
ministratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinā-
tu ātrāku un ērtāku iesniegumu 
iesniegšanu, Lauku atbalsta 
dienests (LAD) jau 2007. gadā 
uzsāka darbu pie Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas (EPS) iz-
strādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 
2008. gadā tika izveidots Platī-
bu maksājumu pieteikums, bet 

šobrīd sistēmā ir pieejami pa-
kalpojumi gan no Lauku atbalsta 
dienesta, gan citu valsts iestāžu 
pakalpojumi. 

Gadu gaitā EPS krasi pie-
audzis gan lietotāju skaits, gan 
piedāvāto pakalpojumu klāsts, 
bet kā viens no lielākajiem lauk-
saimnieku atbalsta rīkiem pie-
minams Zaļināšanas kalkula-
tors, kas izveidots 2014. gadā, 
lai lauksaimniekiem sniegtu 
atbalstu zaļināšanas prasību ie-
vērošanā.

lad.gov.lv

Vācijā aiztur 40 vīriešus

Vācijas rietumu pilsētas Di-
seldorfas policija ziņo, ka ir aiz-
turējusi 40 vīriešus šajā pilsētā 
veiktos reidos saistībā ar ilgsto-
šu izmeklēšanu par iespējamām 
organizētām zādzībām, kurās 
iesaistīti Ziemeļāfrikas izcelsmes 
migranti. Ķelnes uzbrukumi, ku-
rus saskaņā ar aculiecinieku teik-
to īstenojuši galvenokārt “arābu 
vai Ziemeļāfrikas izcelsmes” vī-
rieši, ir pievērsuši uzmanību no-
ziegumiem, kurus Vācijā izdara 
ziemeļafrikāņi.
“Islāma valsts” sagūsta 

civiliedzīvotājus

Džihādistu grupējuma “Is-
lāma valsts” kaujinieki no kāda 
ciema Sīrijas austrumos aizve-
duši gūstā vismaz 400 civiliedzī-
votājus. Džihādisti sestdien ieņē-
ma valdības kontrolēto Bagalijes 
ciemu uz ziemeļiem no Deir ez 
Zoras pilsētas. Šajā uzbrukumā 
zaudējuši dzīvību vismaz 135 
cilvēki - 85 civiliedzīvotāji un 50 
Sīrijas armijas karavīri un viņu 
vietējie sabiedrotie. Sīrijas valsts 
ziņu aģentūra SANA vēsta, ka 
teroristi Bagalijē nogalinājuši vis-
maz 300 civiliedzīvotājus.

Atceltas starptautiskās 
sankcijas pret Irānu

Starptautiskās sankcijas pret 
Irānu saistībā ar tās kodolprog-
rammu sestdienas vakarā tika 
atceltas, un Irānas prezidents 
Hasans Rouhani svētdien rak-
sturoja šo sankciju atcelšanu kā 
“jaunu nodaļu Irānas attiecībās 
ar pasauli”. ANO paspārnē eso-
šā Starptautiskā Atomenerģijas 
aģentūra (IAEA) sestdien pub-
liskotā ziņojumā apstiprināja, ka 
Irāna ir izpildījusi jūlijā noslēgtās 
starptautiskās vienošanās nosa-
cījumus. Vienošanās paredzēja 
sankcijas atcelt tad, kad IAEA 
varēs apstiprināt, ka Irāna ir pil-
nībā izpildījusi savu vienošanās 
pusi: krasi samazinājusi savu 
urāna bagātināšanas program-
mu, atdevusi vai iznīcinājusi lielā-
ko daļu savas augsti bagātinātās 
kodoldegvielas un atvērusi savas 
atomelektrostacijas IAEA inspek-
toriem. Šīs vienošanās, kuru 
Irāna noslēdza ar sešām lielval-
stīm Lielbritāniju, Ķīnu, Franciju, 
Vāciju, Krieviju un ASV, oficiālais 
nosaukums ir “Kopīgais visaptve-
rošais rīcības plāns”.
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Ja vajadzēs -  Latviju nosargāsim!

Ar tādu pārliecību Krāsla-
vas rajona vīri devās uz Barikā-
dēm 1991.gada janvārī. Arī šo-
dien, pēc 25 gadiem, dodoties 
uz atceres pasākumu - koncer-
tu Rīgā, Ķīpsalas hallē, kuru 
organizēja Kultūras Ministrija, 
sadarbojoties ar Latvijas Kul-
tūras akadēmiju un Barikāžu 
muzeju, šī pārliecība nav mazi-
nājusies.

Barikāžu atceres pasākumā 
Krāslavas novadu pārstāvēja Pē-
teris Ratkevičs, Pāvels Konošo-
noks, Jānis Umbraško, Juris Ve-
celis, Jānis Bogdāns, kurš 1991.
gadā aizstāvēt Latviju devās no 
Višķiem un Arvīds Markevičs ar 
dēlu Gabrielu. Visi šobrīd dzīvo 
Skaistas pagastā. Toreiz Arvīds 
uz barikādēm devās no Cēsu ra-
jona. 

“Uz pasākumu dodamies ar 
prieku”, saka Pēteris Ratkevičs. 
“Mēs savu esam padarījuši, bet 
ja vajadzēs – iesim atkal!” piebilst 
Pāvels Konošonoks. 

Pasākuma galvenais motīvs 
bija Barikāžu laika mantojums 
jaunajai paaudzei,  tāpēc uz pa-
sākumu tika aicināti gan Barikā-
žu dalībnieki, gan viņu tuvinieki 
un bērni. Skanēja dzeja, video 

atmiņu stāsti par 1991. gada no-
tikumu dalībnieku mobilizāciju, 
sajūtām, emocijām, plāniem, pie-
dzīvojumiem un pārdzīvojumiem, 
tika demonstrētas filmas no 
1991. gada janvāra galvenajām 
norises vietām.

Arvīds Markevičs uz pasā-
kumu devās kopā ar vienu no 
jaunākajiem dēliem. Gabriels 
Markevičs ir Krāslavas pamat-
skolas 2. klases audzēknis. Zē-
nam ir vēl četri vecāki brāļi un 
viens jaunāks. Divi vecākie brāļi 
dienējuši Latvijas armijā, šobrīd 
trīs vecākie brāļi ir zemessargi. 
Tētis arī bijis zemessargs. Vaicā-
ju, par ko Gabriels vēlas kļūt, kad 
izaugs liels. Izrādās, viņš izvēlē-
jies „miera laika” profesiju – būšot 
inženieris, celšot mājas, veikalus 
un kafejnīcas. Jaunākais brālis 
Kristaps būšot viņa palīgs. “Vai 
ne, Kristap?” uzsauc Gabriels, un 
Kristaps priecīgi māj ar galvu. Var 
redzēt, ka pasākums Rīgā puikā 
ir atstājis spilgtas atmiņas. Esot 
bijis ļoti skaļš koncerts, vislabāk 
paticis puisis, kurš spēlējis ģitāru 
un dziedājis. “Ēdām ļoti garšīgu 
putru ar putraimiem, kartupe-
ļiem un gaļu. Garšīga bija tāpēc, 
ka tā bija karavīru putra”, stāsta 
zēns. Tētis daudz stastījis par to, 
kā aizstāvējuši Latvijas brīvību 
barikādēs. „Es arī aizstāvēšu, ja 

vajadzēs!” ar pārliecību nosaka 
Gabriels.

Pasākuma dalībnieki izsa-
ka pateicību Krāslavas novada 
domei un Skaistas pagasta pār-
valdei par transpotra nodrošinā-
jumu.

Krāslavas novada 
dome aicina 1991.gada ba-
rikāžu aizstāvjus uz tikša-
nos Krāslavas tūrisma in-
formācijas centrā (Pils ielā 
2) 21.janvārī plkst. 17.00. 
Uzziņas pa tālr. 26163661.

Iveta LEIKUMA

1991. gada barikādes –  ceļš uz Latvijas neatkarību
Nacionālās atdzimšanas posms 

jeb “Trešā tautas atmoda” Latvijas 
vēsturē aizsākās 1987. gadā ar t. 
s. “kalendārajiem nemieriem”, res-
pektīvi, publiskie masu pasākumi, 
kas bija saistīti ar nozīmīgām at-
ceres dienām Baltijas republikās. 
Viens no tādiem bija 1987. gada 
14. jūnijā noorganizētā ziedu nolik-
šana pie Brīvības pieminekļa Rīgā, 
atceroties 1941. gada 14. jūnija de-
portācijas. Padomju režīma centie-
ni aizliegt vai ierobežot aizsākušos 
atmodas kustību cieta neveiksmi, 
jo “laika deglis jau bija palaists”. 
Baltijas republikās notiekošais pro-
cess būtiski ietekmēja notikumus 
arī visā Padomju Savienībā.

Pirmā plašā tautas organizācija 
Baltijas valstīs, kas veicināja “lielo 
sakustēšanos” bija 1988. gada ap-
rīlī dibinātā Igaunijas Tautas fron-
te “Rahvarinne”, tai sekoja 1988. 
gada jūnijā Lietuvas “Sajūdis” un 
1988. gada oktobrī Latvijas Tau-
tas fronte. Arī turpmākie notikumi 
liecināja par vēlmi atgūt Latvijas 
neatkarību un tautas vienotību. 
Viens no tiem bija 1989. gada 23. 
augustā Baltijas tautu iedzīvotāju 
izveidotais “Baltijas ceļš”. Nāka-
mais solis - 1990. gada 4. maijā 
Latvijas PSR Augstākās Padomes 
pieņemtā deklarācija “Par Latvi-
jas Republikas neatkarības atjau-
nošanu”, par kuru nobalsoja 138 
deputāti no 201, tādējādi iegūstot 
nepieciešamo 2/3 vairākumu. Šie 
soļi tikai pastiprināja cīņas sparu. 

Kā pretspēks Latvijas Tautas 
frontei, 1989. gada janvārī tika 
nodibināta Maskavai uzticīgā or-
ganizācija “LPSR Darbaļaužu in-

ternacionālā fronte”, tautā dēvēta 
par “Interfronti”. 1990. gada maijā 
PSRS prezidents Mihails Gor-
bačovs parakstīja dekrētu, kurš 
paredzēja, ka Baltijas republiku 
neatkarības deklarācijas ir spēkā 
neesošas, jo tās neatbilst PSRS 
Konstitūcijai, lai gan tā pieļāva re-
publiku izstāšanos no PSRS. 

1991. gada janvārī Latvijā sākās 
tiešas provokācijas. 1991. gada 1. 
janvārī OMON spēki ieņēma Preses 
namu Rīgā, 1991. gada 7. janvārī 
PSRS pieņēma lēmumu par desan-
ta vienību nosūtīšanu uz Latviju. 

Konfrontācija ar neatkarības 
pretiniekiem kulmināciju sasniedza 
1991. gada janvārī, kas tautas at-
miņā ir palicis kā “Barikāžu laiks”. 
Tas demonstrēja dažādu tautību 
cilvēku saliedētību un vienotību, 
apņēmību un vēlmi visiem iespē-
jamiem spēkiem aizstāvēt savu 
brīvību, pat gatavību uzupurēties. 

Rīgā 1991. gada 13. janvārī noti-
ka liela tautas manifestācija par at-
balstu Latvijas Republikas Augstā-
kai Padomei un valdībai, uz kuru 
ieradās ap 80 000 brīvprātīgo no 
visas Latvijas. Pēc manifestācijas 
Rīgā sāka celt barikādes. Svarīgā-
kie aizsargājamie objekti bija Ra-
dio nams, LR Augstākās Padomes 
un LR Ministru padomes ēkas, Ra-
dio un televīzijas centrs Zaķu salā, 
Telefona un telegrāfa centrāle. Ba-
rikādes visilgāk palika pie LR Aug-
stākās Padomes ēkas. Arī daudzi 
no krāslaviešiem un Krāslavas ra-
jona iedzīvotājiem devās aizstāvēt 
Latvijas neatkarību.

Latvijas Komunistiskās Partijas 
Centrālā komiteja savā plēnumā 

1991. gada 13. janvārī pieprasīja 
LR Augstākās Padomes atlaiša-
nu un Latvijas valdības atkāpša-
nos, visu varu nododot Vislatvijas 
sabiedrības glābšanas komitejai. 
OMON kaujinieki veica uzbru-
kumus barikāžu aizstāvjiem. Si-
tuācija saasinājās vēl vairāk, kad 
1991. gada 15. janvārī Vislatvijas 
sabiedrības glābšanas komiteja 
paziņoja, ka pārņem varu valstī un 
atstādina Latvijas Republikas Aug-
stāko Padomi un valdību. OMON 
vienības vairs nepakļāvās Latvijas 
PSR Iekšlietu ministrijai, bet se-
koja Maskavas pavēlēm un sāka 
teroristiskas akcijas, kuru rezultātā 
tika nogalināti vairāki cilvēki. Taču 
PSRS vadība vairs neuzdrošinājās 
iet tālāk.

Iekšējie procesi pašā Padomju 
Savienībā 1991. gada gaitā vei-
cināja Padomju Savienības sa-
brukumu. Komunistiskās partijas 
vecās gvardes mēģinājums 1991. 
gada 19. augustā pārņemt varu 
cieta neveiksmi, un 1991. gada 21. 
augustā Latvijas PSR Augstākā 
Padome pieņēma konstitucionālo 
likumu “Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu”, kura rezultātā 
tika pārtrauktas jebkādas Latvijas 
un PSRS savstarpējās valstisku-
ma saiknes un Latvija atguva su-
verenitāti. 1991. gada 23. augustā 
Islande pirmā no pasaules valstīm 
atzina Latvijas valstiskumu. Tūlīt 
pēc tam to veica arī pārējās valstis. 
Līdz 1991. gada 18. septembrim 
Latvijas Republikas neatkarību bija 

atzinušas jau 79 valstis. 
Kopš “Barikāžu laika” notiku-

miem ir pagājuši 25 gadi, kas ir vie-
nas paaudzes stāsts. Barikādēm 
kļūstot par valstiskās neatkarības 
un demokrātijas atjaunošanas sim-
bolu, pavērās iespējas veidot jau-
nu posmu Latvijas vēsturē.
Baiba MATVEJENKO, Krāslavas 

Vēstures un mākslas muzeja 
vēstures speciāliste

ATTĒLĀ: Barikāžu dalībnieki 
Rīgā, pie Latvijas Televīzijas ēkas 
1991. gada 26.-29. janvārī. Pir-
mais no labās Pāvels Konošono-
ks no Skaistas pagasta.  Henriha 
Konošonoka foto ar fotoaparātu 
“Smena”.         

Sākas pieteikšanās 2016./2017. mācību gada 
Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Ja esi centīgs un mērķtie-
cīgs, ja esi guvis labus un teica-
mus vērtējumus mācību darbā, 
ja esi iesaistījies sabiedriskajās 
aktivitātēs gan skolā, gan ārpus 
tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fon-
da stipendiātu!

12. klašu skolēni līdz 2016. 
gada 1. martam tiek aicināti pie-
teikties Vītolu fonda administrēta-
jām stipendijām 2016./2017. mā-

cību gadam. Lai pretendētu uz 
kādu no stipendijām, kandidāta 
vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai 
augstākai, kā arī jāatbilst kādam 
no šiem noteikumiem: jaunietis ir 
no maznodrošinātas ģimenes, ir 
bārenis vai viņu audzina viens no 
vecākiem, ir no daudzbērnu ģi-
menes, sasniegti izcili panākumi 
mācību olimpiādēs. 

Vītolu fonda administrēto 

stipendiju apmērs ir, sākot no 
1500 eiro mācību gadā. Katrs 
fonda ziedotājs nosaka, kurai 
nozarei stipendija tiks piešķirta 
un cik liela summa stipendijā tiks 
izmaksāta. 

2015./2016. mācību gadā ar 
Vītolu fonda administrēto stipen-
diju atbalstu studē 670  jaunieši, 
stipendijās saņemot vairāk nekā 
1  000 000 eiro. Patlaban Vīto-

lu fonds administrē 180 Latvijas 
uzņēmumu, organizāciju, fondu, 
kā arī privātpersonu no Latvijas, 
ASV, Lielbritānijas, Kanādas, 
Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas 
un Zviedrijas dibinātās stipendi-
jas. Kopš 2002. gada stipendiju 
ir saņēmuši vairāk 
nekā divi tūkstoši  
pieci simti jauniešu 
no visiem Latvijas 
novadiem. Daļa 
no viņiem ir atgrie-
zušies fondā kā 
ziedotāji, īstenojot 

fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt 
dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu 
palīdzēt citiem.” 

Dokumentu iesniegšanas 
termiņš: 15.01.2016. – 01.03.2016.

Vairāk informācijas 
www.vitolufonds.lv
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Asūnes šarms jeb Balzams dvēselei 
Dzīves nogalē vēl vairāk pa-

tīk saskarsme ar cilvēkiem un, sa-
gaidot Jauno gadu, biežāk atcera-
mies un izvērtējam iepriekšējo. 

Latgale - atvērto siržu un 
durvju zeme – pašlaik piedzīvo ne 
tos labākos laikus. Mēs zaudējam 
savus iedzīvotājus, teritorijas un 
ticību nākotnei. Cilvēki ir noguruši 
dzīvot nenoteiktības, taisnīguma 
deficīta laikā, un atbildes uz dau-
dziem jautājumiem ticīgie atrod 
dievnamā. Turpretī jaunas eiro-
vērtības izraisa lielas šaubas... 

Kultūra ir tautas dvēsele. Un 
tagadējai Asūnes Tautas nama 
vadītājai pats liktenis bija lēmis 
stiprināt optimismu cilvēku dvē-
selēs. Jo ir tik vienkārši vainot 

visus pēc kārtas par to, ka apkārt 
turpinās visiem zināmās hro-
niskās kaites, un ir tik grūti sākt 
pārmaiņas ar sevi. To neatlaidīgi 
dara Olga Lukjanska no Asūnes. 
Pieķēru sevi pie domas, ka pē-
dējā laikā Asūnē notiek arvien 
vairāk spilgtu kultūras pasākumu. 
Pāršķirstot elektronisko fotoattēlu 
kolekciju, atkal un atkal pievēr-
su uzmanību Asūnes sižetiem: 
apgarotās pašdarbnieku sejas, 
skatītāju emocijas. Lai izdotos 
sirsnīgi svētki, ir jāiegulda milzīgs 
darbs un laiks, tāpēc es nolēmu 
uzaicināt uz mūsu redakciju Olgu 
Lukjansku, ar kuru mums jau sen 
izveidojusies sadarbība. 

Avīzes raksta tapšanai vien-
mēr ir nepieciešama kāda ideja, 
un drīz vien tā arī izkristalizējās: 
šogad aprit divdesmit gadi kopš 
Olga vada Tautas namu. Viņas 
dzimtene – Blusova – atrodas 
versts attālumā no Baltkrievijas 
robežas. Kad senču māju teritori-
jā bija paredzēta meliorācijas ob-
jekta ierīkošana, vecāki pārcēlās 
uz Asūni. Tur arī sākās zemnieku 
meitas “universitātes” – astoņga-
dīgā skola, Dagdas vidusskola, 
sakaru operatores “sarkanais 
diploms” un tikai vēlāk, apzinoties 
savas īstās intereses, Olga ne-
klātienē pabeidza Latvijas Kultū-

ras koledžu. Ar dzīvesbiedru Mi-
hailu iepazinās savas Nauļanos 
dzīvojošās draudzenes Svetla-
nas jubilejā, tas bija augustā, pēc 
mēneša abi divi jau parakstīja 
laulību iesniegumu Dzimtsaraks-
tu nodaļā, bet 19. novembrī tika 
svinētas jautras kāzas. Laulību 
ceremonija norisinājās klubā, 
kāzu mielasts - kolhoza ēdnīcā. 
Šķiet, tas bija pavisam nesen, 
bet Olgas vecākā meita Santa jau 
sen dzīvo Londonā un pagaidām 
atgriezties mājās negrasās. Vidē-
jā meita Inese ir Latvijas Mākslas 
akadēmijas studente, bet jaunā-
kā – Diāna - šogad beigs Asūnes 
pamatskolu. 

Visas trīs mantoja māmiņas 

jautro raksturu un aizraušanos ar 
dziesmām un dejām. Esmu ap-
meklējis daudzus svētkus Asūnē, 
taču nebija izdevības iepazīties ar 
Mihailu Lukjanski. Olga paskaid-
roja: viņš ir pieprasīts celtnieks, 
un viņam ir ļoti maz brīva laika. 
Būvē gan tūrisma objek-
tus, gan skaistas mūs-
dienīgas mājas. Šāda 
nodarbinātība ir pozitīva 
lieta un arī ģimenes lab-
klājības garantija. Lat-
vijas kultūras darbinieki 
nav izlutināti ar lielām 
darba algām, taču mūsu 
sarunas laikā Olga ne-
runāja par materiālajām 
problēmām. Četru gadu 
laikā turpinu priecāties 
par šiem gaišajiem cilvē-
kiem, kuri visu savu sirdi 
un dvēseli velta savam 
darbam – un tas ir daudz 
svarīgāk par naudu. Jau 
vairākkārt pārliecinājos, 
kā mīl un ciena Olgu 
pašdarbības kolektīvu 
darbinieki, skatītāji, viņas 
kolēģi kultūras jomā. Pateicoties 
tādiem darba rūķiem, arī izdzīvo 
mūsu Latgale. Domāju, ka šajā 
rakstā nemaz nav nepieciešams 
uzskaitīt visus Asūnes Tautas 
nama kultūras pasākumus, jo par 

spilgtākajiem mūsu avīze “Ezer-
zeme” regulāri stāsta saviem la-
sītājiem. 

Vietējās varas atbalsts ir 
puse no panākumiem, un šajā 
ziņā mūsu Olgai ļoti paveicās. 
Pagasta pārvaldes vadītāja Žan-
na Aišpure ir kā radīta skatuvei – 
viņa ļoti labi dzied un ir līnijdeju 
grupas dalībniece. Asūnes “Bal-
zams dvēselei” ir kaut kas īpašs, 
fascinējošs. Vidējā vecuma dāmu 
deju šarms vienmēr izpelnās ska-
tītāju sajūsmu. Šo kolektīvu ļoti 
silti sagaidīja gan zemnieku ru-
dens ballē Dagdā, gan koncertā 
“Atvasara” Šķeltovā. Pats par 
sevi saprotams, ka Olga Luk-
janska dzied sieviešu vokālajā 

ansamblī “Paziņas” un loti aiz-
raujas ar līnijdejām, kas izklaidē 
tautu tāpat kā pasaulslavenais 
“Rīgas Melnais balzams”. Olga 
var lepoties arī ar savu improvi-
zācijas mākslu un ar prasmi vadīt 
pasākumus tā, lai viss notiek ne-

piespiestā atmosfērā. Un vēl viņa 
dzied divu pagastu korī, kurš tika 
dibināts pagājušajā gadā. Arī jau-
nais festivāls “Dejotprieks” ir vēl 
viens veiksmīgs 2015. gada ra-
došais atradums. Tie bija lieliski 

vasaras svētki!  Un ar tikpat lie-
liem panākumiem, kādi ir iemīļo-
tajiem mūzikas svētkiem “Spēlē, 
muzikant!”. Mūsu sarunas laikā 
redakcijas viešņa vairākkārt ar 
pateicību minēja radošo kolektīvu 
vadītāju vārdus - Larisa Tukiša, 
Aina Skoromko. 

“Man paveicās ar to, ka ap-
kārt ir daudz domubiedru, arī Ārija 
Šumeiko, Asūnes pamatskolas 
direktore, ir mana klasesbiedrene. 
Dzīvojam saliedēti, audzinām ta-
lantus no skolas sola. Lauku ļau-
dis vienmēr ar nepacietību gaida 
koncertus, un mums nav tiesību 
likt vilties mūsu skatītājiem. Jau-
ni mākslinieciskās pašdarbības 
priekšnesumi - tas vienmēr ir sa-
springts darbs. Laukos nav tik 
vienkārši atrauties no bezgalīga-
jām zemnieku raizēm, taču mums 
izdevās mainīt cilvēku apziņu: sa-
biedriskais ir svarīgāks par perso-
nisko,” atzinās mana sarunbiedre. 

Lauku kultūras pavarda tālre-
dzīgā vadītāja nežēlo spēkus dar-
bam ar jaunāko paaudzi. Jauniešu 
biedrība “Ašo kompānija” jau sesto 
gadu turpina pārsteigt ar savām ak-
tivitātēm. Vislabākais kompliments 
– Olgas Lukjanskas ievēlēšana par 
jauniešu organizācijas padomes 
vadītāju, un, piemēram, pagājušajā 
gadā viņas vadībā tika realizēti trīs 
projekti – izglītības un kultūras, eko-
loģijas un labiekārtošanas un spor-
ta sfērā. “Ašo kompānija” regulāri 
piedalās un gūst uzvaras dažādos 
novada mēroga pasākumos.  

Vieni aiziet plašajā pasaulē, 
taču viņus nomaina citi talanti. Jau 
desmit gadus ar sajūsmu fotogra-
fēju jauno solisti Lāsmu Plako-
šu. Tagad vienpadsmitās klases 
skolniece ir Dagdas vidusskolas 

mākslinieciskās pašdarbības ko-
lektīvu rota. Vēl viens Asūnes lep-
nums un talants – Justīne Aišpure, 
Latvijas Universitātes studente. 
Paspēj visur, un viņas dziesmas 
ģitāras pavadījumā tāpat kā agrāk 
turpina priecēt novadniekus. Šāda 
rīcība ir vislabākais piemērs, kas 
liecina par uzticību savai dzimte-
nei - caur kultūras prizmu. 

Strādāt ar mūsdienu jaunatni 
pašlaik nav vienkārši. Darbojoties 
ar šo iedzīvotāju kategoriju, ir jā-
pieprasa, lai tiktu ievērots savda-
bīgs uzvedības kodekss: nesmē-
ķēt, nelietot alkoholu, nerenēt ar 
necenzētiem vārdiem. Jā kāds to 
pārkāpj - sods ir bargs - desmit 
reizes atspiesties no grīdas. Gan 
pa jokam, gan nopietni, taču sva-
rīgākais ir galvenais – jauniešu 
apvienība turpina savu darbību 
un izklaidē apkārtējos. 

- Par ko sapņo? – pajautāju 
es Olgai, jau atvadoties no redak-
cijas viešņas. 

- Mūsu pasaule pašlaik iz-
skatās ļoti neaizsargāta, un mūsu 
prātus nodarbina viena svarīga 
doma - kaut nebūtu kara! Vēl gri-
bētos, lai cilvēki kļūtu labestīgāki. 
Lai būtu mazāk skaudības, bet 
vairāk - svētku un atbalsta līdz-
cilvēkiem! Daudziem tagad ir ļoti 
vajadzīga palīdzība un līdzjūtība. 
Īsta laime - dzimtene un ģime-
ne. Ziemassvētkos visas meitas 
sapulcējās kopā, tas bija neap-
rakstāms prieks. Un skumjas: 
Santai atkal bija jābrauc uz tālo 

Londonu. Ļoti ilgojas pēc mājām. 
Pašlaik Asūnes māksliniecis-

kās pašdarbības kolektīvi gatavo-
jas Meteņiem. Un turpina savas 
viesizrādes.    

Aleksejs GONČAROVS
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Politiķi runāMūs iznīcinās nauda, nevis islāms
Tautieši, Jūs bažījaties, 

ka islāmticīgie bēgļi, šeit iero-
doties, varētu ieviest savu 
kultūru un vērtības? Manuprāt, 
latviešu kultūru un vērtības 
iznīcinās nevis islāms, bet mēs 
paši ātri izšķīdīsim šajā sveša-
jā un ļoti spēcīgajā kultūrā. 
Tādēļ, ka Latvijā sabiedrības 
vērtības ir degradējušās, un 
neapstrīdama ir tikai viena 
vērtība - nauda. 

Padomju varas gados latviešu 
tautai mērķtiecīgi tika propogandē-
tas padomiskās vērtības, kuras 
joprojām ir pamatīgi “iesēdušās” 
mūsu apziņā. Pārņemot Rietumu 
valstu modi, latviešiem īsā laikā par 
galveno un faktiski vienīgo vērtību 
ir kļuvusi nauda. Sabiedrībā cil-
vēku vērtē pēc tā, cik daudz viņam 
ir naudas.

Mēs redzam ik uz soļa, ka 
nauda Latvijā izkonkurē visu – ģi-
meniskās, sabiedriskās un cilvē-
ciskās vērtības, kā arī likumus.

Nauda ir piespiedusi simtiem 
tūkstošu tautiešu doties prom no 
dzimtās Latvijas. 

Nauda aprij cilvēku savstar-
pējās attiecības, degradē vīrieša 
un sievietes lomu ģimenē un sa-
biedrībā. Modernajā pasaulē vī-
rietis ir cienīgs būt ģimenes galva, 
ja nes mājās naudu, vēlams ļoti 
daudz naudas. Vīrietis kā lielisks 
vīrs, gādīgs tēvs, labs saimnieks 
mājās netiek vērtēts. 

Vēl nožēlojamāk ir tas, ka 
nauda ir degradējusi arī sievietes 
vērtību. Sieviete, kas veido karje-
ru, brauc ar dārgu automašīnu un 
pati spēj sevi nodrošināt, sabied-
rības acīs ir daudz cienījamāka 
nekā laba māte un gādīga sieva, 
kura  ir izaudzinājusi tautai kriet-

nus, cienījamus cilvēkus un at-
balstījusi savu vīru. Šādu sievieti 
sabiedrībā drīzāk uztver ar līdzjū-
tību, uzskatot, ka viņa pilda mātes 
un sievas misiju.

Dzīvē bieži var novērot, 
ka veiksmīgam vīrietim gandrīz 
vienmēr līdzās ir dzīvesgudra un 
atbalstoša sieviete. Jo tā ir  zinā-
ma patiesība - lai  vīrietis dzīvē 
sasniegtu panākumus, ļoti svarīgs 
ir stipras ģimenes atbalsts. Tiesa, 
sieviete, kas ziedojas, lai  atbals-
tītu vīrieti, sabiedrības acīs nav 
īpašas ievērības cienīga.

Savukārt vērtības vecāki 
nodod tālāk saviem bērniem. Un 
par kādu ģimeni Latvijā nākotnē 
var būt runa, ja pašlaik 104 tūk-
stoši bērnu aug ģimenēs, kur tos 
audzina vientuļā māte, savukārt 
14,9 tūkstoši bērnu aug ģimenēs 
ar vientuļo tēvu.

Lai nākotnē izveidotu stabilu 
un harmonisku ģimeni, bērnam 
augot ir nepieciešams abu vecā-
ku - vīrieša un sievietes paraugs, 
atdarināšanas modelis, no kā gūt 
pieredzi, kā nākotnē veidot attiecī-
bas ar partneri. Ja šī piemēra nav, 
bērns pieaugot vienkārši nezina, 
kā veidot attiecības ģimenē, jo vi-
ņam šādas pieredzes nav.

Šobrīd daudzas jaunās sie-
vietes sūdzas - mūsdienu vīrieši 
nav piemēroti ģimeniskām attiecī-
bām. Kā gan viņi varētu būt pie-
mēroti, ja ir auguši nepilnās ģime-
nēs? Un šis ir taisnākais ceļš, kā 
Latvijā tiek iznīcināta ģimene un 
ģimeniskās vērtības.

Vērtības, kas mūsdienu bēr-
niem tiek mācītas ģimenēs, sa-
biedrībā ir redzamas kā uz delnas.  
Jau pirmo klašu bērniem nav cie-
ņas pret skolotāju. Toties bērni ļoti 

labi apzinās, ka viņiem ir tiesības 
un ka par naudu var nopirkt visu.

Tupretim pedagogam, sko-
lojot bērnus, ir ļoti jāuzmanās, jo 
jebkurš stingrāks vārds var tikt 
uztverts kā vardarbība pret bērnu. 
Skolotājus, kas ar savām pedago-
ģiskajām metodēm skoloja bērnus 
Ulmaņlaikos, Cara laikos un vēl 
nesenajos padomju laikos, pēc 
mūsdienu standartiem ieslodzītu 
cietumā.

Strīdīgs jautājums - vai šīs 
pedagoģijas metodes tiešām bija 
tik sliktas, jo  tika taču izaudzinā-
tas cilvēku paaudzes - ar stabilām 
vērtībām, spēju cienīt otru un  stin-
gru mugurkaulu. Vai arī mūsdie-
nās ar modernajām pedagoģijas 
metodēm tiek veicināts, ka bērni 
ciena tikai naudu?!

Es neesmu islamticīgais, 
taču Austrumu zemēs dažas vēr-
tības ir humānākas. Islāmā ir pie-
ņemts uzskatīt, ka bērni ir Dieva 
dāvana. Un, ja esi izaudzinājis 
bērnus par krietniem cilvēkiem, 
sabiedrības acīs tas apliecina, cik 
ļoti Tu mīli Dievu.Tāpat arī musul-
maņu zemēs nav bērnu namu un 
veco ļaužu pansionātu.

Savukārt, ja runājam par 
taisnīgu tiesu, lūk, salīdzinājums. 
Rietumu cilvēkam, vēloties panākt 
savu taisnību, viņš to var paveikt 
caur tiesu. Rietumu tiesa tiek 
balstīta uz tūkstošiem likumu, taču 
pamatā tiek izšķirta nevis pēc bū-
tības, bet likuma burta. Rietumos, 
ja cilvēks ir apkrāpts, viņam tas 
ir jāpierāda tiesā, un tam ir vaja-
dzīga nauda. Pretējā gadījumā 
viņš savu taisnību nekādi nevar 
pierādīt. Turklāt uzvaru – taisnību 
visbiežāk gūst tas, kuram ir vairāk 
naudas, piemēram, kurš var nolīgt 

labāku advokātu. Turklāt mūsu 
valstī, kur tiesnešiem ir neadek-
vāti zemas algas, cilvēks jūtas vēl 
beztiesīgāks.

Turpretim Austrumu zemēs - ja 
divi kaimiņi nevar sadalīt zemi, viņi 
dodas pie augstākā reliģiskā pār-
stāvja, un tas pēc būtības un Dieva 
vārda izvērtē, kam ir taisnība. 

Vēl esmu novērojis, ka Lat-
vijā augstāk tiek vērtēts cilvēks, 
kurš prot radīt par sevi tēlu. Sa-
vukārt cilvēku, kurš no sirds dara 
savu darbu, taču nav radījis par 
sevi tik pievilcīgu tēlu, sabiedrība 
var noniecināt. 

Tautieši, vēlos vērst Jūsu uz-
manību - tauta, kurai nav stingras 
vērtību sistēmas, ir apdraudēta 
iznīcībai. Savukārt tautas un kul-
tūras, īpaši, ja tās ir vienotas sa-
vās vērtībās, ir ļoti spēcīgas, spēj 
paveikt daudz.

Ja mēs šajā brīdī neizvērtē-
sim, kādas ir mūsu tautas vērtī-
bas, nestiprināsim un neieaudzi-
nāsim tās savos bērnos, mūsu 
zemē, ienākot pat dažiem tūksto-
šiem islāmticīgo, pāris desmitu 
gadu laikā latviskās vērtības un 
tauta var izzust.

Tāpēc es vēlos aicināt cilvē-
kus katru dienu paturēt prātā šīs 
galvenās vērtības.

1. Cienīt cilvēkus - gan sie-
vietes, gan vīriešus, kuri apzinīgi 
un atbildīgi audzina  savus bēr-
nus, kuri spēj izveidot un saturēt 
ģimeni kā sabiedrības pamatu.

2. Būt pateicīgiem saviem 
vecākiem, vecvecākiem un cilvē-
kiem, kuri ir  darījuši labu mums 
un mūsu dzimtenei Latvijai.

3. Lolot dzimtenes mīlestību - 
Latvijas patriotismu.

4. Cienīt ikvienu cilvēku, kurš 

godā Dievu - neatkarīgi no viņa 
reliģiskās pārliecības. (Es perso-
nīgi vēlētos, lai Latvijā tiktu atzīta 
Dievturība, to pielīdzinātu oficiāla-
jām konfesijām.)

5. Godāt cilvēkus, kuri ir uz-
ticami un godīgi pret saviem ģi-
menes locekļiem, darba devējiem, 
darbiniekiem, kolēģiem.

6.  Cienīt cilvēkus, kuri spēj 
atbildēt gan par sevis paveiktajiem 
darbiem, gan izteiktajiem vārdiem, 
cilvēkus, kuriem var uzticēties.

7.  Cienīt cilvēkus, kuri ar atbil-
dību dara savu darbu – tad, ja tas ir 
fizisks, radošs, organizatorisks  vai 
jebkāda cita veida darbs. 

8. Cienīt ar gribasspēku, mērķtie- 
cību un ideāliem apveltītus cilvē-
kus.

9. Necienīt krāpniekus, skau-
ģus, mēlnešus un intrigantus.

Jauno gadu sākot, novēlu ik-
vienam šīs vērtības iedēstīt un kat-
ru dienu  lolot un sargāt, pirmkārt, 
savā ģimenē un, protams, arī savā 
tautā un valstī.

Valdis KALNOZOLS, 
uzņēmējs un politiķis

Sen gaidītā sniega svētki
Pasaules Sniega diena ir Starptau-

tiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ik-
gadējs sniega festivāls bērniem un viņu 
ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās 
vietās visā pasaulē. Latvijā Sniega die-
nu koordinē LSS - Latvijas Slēpošanas 
Savienība. Šogad Pasaules Sniega die-
na tika atzīmēta 2016. gada 17. janvārī. 
Latvijā šo dienu ar oficiāli reģistrētiem 
pasākumiem svinēja 86 pašvaldībās. 
Arī Krāslavas bērnudārzā “Pīlādzītis”.

Sniega dienas mērķis ir aktīvi pa-
vadīt dienu ārā, organi-
zējot visdažādākās ar 
sniegu saistītās aktivi-
tātes gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 

PII “Pīlādzītis” 
Sniega dienai par godu 
organizēja Bērnu Olim-
piskās spēles. Tām pie-
teicās 7 komandas: pa 
vienai no Varavīksnes 
vidusskolas, Krāslavas 
poļu skolas, divas no PII 
“Pienenīte” un 3 no PII 
“Pīlādzītis”. 

Tiklīdz bija iedeg-
ta Olimpiskā uguns un 
atklātas sporta sacen-
sības, ieradās negaidīts 

viesis... – ragana! Jaukdama sniegu ar 
debesīm un skaļi uzvezdamās, viņa ie-
skrēja “Pīlādzīša” laukumā, kur pulcējās 
teju 100 bērni un dažādi pasaku varoņi. 
Ragana nesaprata, kas te notiek, ne-
zināja neko par sportošanu un aktīvu 
atpūtu svaigā gaisā. Bērni ar savām 
skolotājām viņai centās to visu izstāstīt. 

Kad viss noskaidrojās, bija pienā-
cis laiks sacensībām. Tās bija gan “pa-
zudušo cimdiņu” stafetes, gan kērlings 
un improvizētu sniega bumbu sviešana 
mērķī. Kādā 
no Sniega die-
nas sporta sa-
censību “pie-
turām” bērni 
sacentās ra-
gaviņu vilk-
šanā, bet citā 
– piedalījās 
nopietnā biat-
lona skrējienā. 
Protams, ne-
izpalika arī ie-
cienītā hokeja 
elementi.

L a i k a 
apstākļi bija 
kā radīti šiem 
svētkiem, sals 

nedaudz knieba degunā, taču saules 
stari dienu padarīja brīnišķīgu. Neska-
toties uz to, ka kādam neizdevās ie-
mest ripu vārtos, vai neklausīja slēpes, 
nepietika spēka un precizitātes, bērni 
jutās patiesi priecīgi, jo sacensību uz-
varētāji bija visi. Uzvarēja draudzība, 
kas šādos kopīgos pasākumos nostip-
rinās ne tikai savas grupas ietvaros, bet 
arī starp bērniem no dažādām mācību 
iestādēm. Katrs bērns saņēma arī LSS 
diplomus par dalību Siega dienā. Lai or-
ganizatoriem izdodas sarīkot vēl daudz 
draudzīgu pasākumu.    Inga PUDNIKA 
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 15.35 Melu pinekļos
10.35, 13.05, 14.25 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20 Nacionālie dārgumi. 
Maestro Raimonds Pauls
12.20 100 g kultūras
13.20, 5.30 Vides fakti
13.55 Raķetēni
14.40 Hārtlenda
16.30, 18.00 Ziņu speciālizlai-
dums barikāžu 25. gadadienas 
atcerei 
17.00 Es rakstu Tavu vārdu
19.30 Melu laboratorija
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Barikāžu 25. gadadienas 
piemiņas koncerts 

23.05 Ziņas
23.20 Midsomeras slepkavī-
bas  1.10 1:1
5.00 Vai Rīga jau gatava? 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.40 100 g kultūras 
10.00 Hārtlenda 
10.50, 16.05 Muhtars atgrie-
žas 
11.45, 20.05 Alpu dakteris 
12.35 Balss pavēlnieks
15.15 LTV - 60
15.35, 1.25 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Punkti uz i
19.55 Zemei līdzīga planēta
21.00 Fedja
22.00 Neizdibināmā vaļhaizivs
22.55 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai  23.30 Dzīve un nāve 
Valdnieku ielejā

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 0.15 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi – detektīvi
10.45, 13.45 Televeikala 
skatlogs
11.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Tāpat, bet citādi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 2.10 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme

18.55, 1.20 Spēles karaliene
21.10 Bīstamā paradīze
22.10 Mf. Zaļā zona
0.35 Nikita
4.35, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 14.15 Beibleidi
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.45, 2.05 Komisārs Reksis
9.50 Ēnu spēles
10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.40, 5.45 Rozenheimas 
detektīvi
14.35 Simpsoni
15.05, 1.45 Būt par papucīti
15.35, 2.55 Ievas pārvērtības

16.20, 20.20 Virtuve
17.00 Ēnu spēles
19.00, 3.30 TV3 Ziņas
19.35, 4.05 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas
23.00 Greislenda
0.00 Elites vienība SAFE
0.55 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii  5.00 Anarhijas dēli

TV3+
7.00 Multfilmas
7.45, 17.55, 2.05 Māja-2
8.40 Mf. Kucēnu patruļa 
9.35 Bada spēles
10.30 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.55, 16.55 Tētuka meitiņas
13.55, 20.00 SašaTaņa
18.55, 0.45 Brīvdienas Mek-
sikā
21.00 Tētis sprukās

22.55 Mf. Mans asiņainais 
Valentīns 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10 22.25, 0.30 Kriminal+
12.55, 18.05 6 kadri
13.20, 18.35 Nemelo man!
14.20, 23.30 Apustulis
15.20, 19.50 Koma
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Advokāts

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 20. janvāris

19. janvārī Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

Elijas Pulhērijas Augustas, Bizantijas ķeizarienes, dzimšanas diena 
Vēl senajos laikos, 

Ēģiptē, laikā, kad valsts 
politiskā dzīve nonāca 
strupceļā, varas gro-
žus savās rokās ņēma 
sievietes. Līdzko dzīve 
valstī sakārtojās, vīrieši 
atkal pārņēma iniciatīvu. 
Vēsture pazīst vairākas 
sievietes, kuras spīdoši 
pārvaldīja savu valsti: ca-
riene Hatšepsuta, Kleo-
patra, Gvendolīna, Agri-
pīna, Brunhilda, Čehijas 
Ludmila, Kastīlijas Blan-
ka, Katrīna Lielā... Viņu 
vidū īpaša vieta ir bizan-
tiešu ķeizarienei Pulhē-

rijai Augustai, kura divas reizes uzņēmās 
atbildību par visu, ka notiek valstī, turklāt 
saglabājot nevainojamu reputāciju, izce-
ļoties ar godprātīgu dzīvi, kas savukārt 
noveda pie tā, ka Baznīca kanonizēja viņu 
uzreiz pēc nāves. Tagad Svēto Pulhēriju 
godina gan katoļi, gan pareizticīgie. 

Pulhērija ir dzimusi 399.gadā impe-
ratora Arkādija ģimenē. Viņas māte Elija 
Jevdoksija bija romiešu pulkveža, franka 
pēc izcelsmes, meita. Atšķirībā no sava 
vīra, kas bija vājš un apātisks, Jevdoksija 
izcēlās ar spēcīgu gribu un valdonību. Itin 
bieži tieši viņa valdīja valsti sava vīra vār-
dā. Neskatoties uz to, ka viņai bija ne visai 
sievišķīgs raksturs, ķeizarienei nebija rak-
sturīga uzticība laulības dzīvē. Viņas ne-
tiklā uzvedība izsauca sašutumu ne tikai 
vienkāršu valsts pilsoņu vidū, Konstanti-
nopoles baznīcas galva Jānis Zeltamute 
atklāti nosodīja valdnieci dievkalpojumu 
laikā Sofijas katedrālē. Jevdoksija nomira 
savas dzīves plaukumā, ko daudzi uztvēra 
kā Dievu sodu. 

Būdama aizņemta ar intrigām un 
pārvaldes jautājumiem, Jevdoksija nevel-
tīja ne mazāko uzmanību savu četru bēr-
nu audzināšanai. Ar to nodarbojās viņas 
vecākā meita Pulhērija. Meitene ieviesa 
stingru kārtību, sekoja tam, lai māsas un 
brālis būtu centīgi nodarbību laikā, sek-
mēja viņu garīgo audzināšanu. 

Pēc tēva nāves 408.gadā troni ieņē-
ma Arkādija dēls un Pulhērijas brālis Feo-
dosijs. Zēnam bija 7 gadi, un visus valstis-
kos jautājumus lēma prefekts Antēmijs, 
gudrs un darbīgs cilvēks. Jaunajam impe-
ratoram valsts lietas šķita nesaprotamas 
un garlaicīgas, tieši tāpēc, pateicoties 
Antēmijam, apkārt Konstantinopolei tika 
uzbūvētas biezas mūra sienas, tika pie-
ņemti vairāki likumi pret ķeceriem, reor-
ganizēts pārtikas iepirkumu process im-
pērijas vajadzībām. 414.gadā impērijas 
galmā notika kaut kas tāds, kā dēļ Antē-
mijs bija spiests slēpties. Sākās briesmīgs 
bezvaldības un nekārtību laiks... Precīzāk 
būtu teikt - varēja sākties, ja neiejauktos 
Pulhērija. Meitenei bija 14 gadu, bet viņai 
izdevās pārliecināt lielāko daļu senāta, 
kas pieņēma lēmumu par to, ka tieši Pul-
hērija ir vislabākā kandidāte, kas palīdzēs 
brālim pārvaldīt valsti. 

Mazgadīgajam imperatoram Feodo-
sijam bija tikai viens talants - ļoti skaists 
rokraksts. Visas pārējās valsts lietas pali-
ka Pulhērijas pārziņā. Un tādu lietu bija 
daudz. 5. gadsimta sākums Bizantijā ir 
reliģisko nekārtību periods. Šajā laikā tika 
dibinātas dažādas sektas, kas paziņoja, 
ka tieši viņu ticība ir īsta. Jaunajai vald-
niecei gāja smagi, atšķirībā no sava brāļa 
viņa nekad neuzticēja svarīgu lēmumu 
pieņemšanu ierēdņiem un vienmēr pati 

iedziļinājās visos jautājumos. Ar viņas at-
balstu Bizantija uzvarēja karā ar Persiju, 
valstij izdevās izturēt impērijas ienaidnie-
ku uzbrukumus ziemeļos un dienvidos. 
Pulhērija neizjuta nekādu prieku, pildot 
valdnieces pienākumus, tāpēc jaunā 
princese meklēja savam brālim gudru un 
darbīgu sievu, jo bija pārliecināta, ka pat-
stāvīgi viņš nav spējīgs izdarīt pareizo iz-
vēli. Drīz vien laba kandidatūra parādījās 
- slavenā filozofa meita, talantīgā dzejnie-
ce Afinaīda, jauna un pievilcīga meitene. 
Pēc dzīvesbiedra Feodosija kristībām viņa 
saņēma vārdu Jevdokija.  

Sieva uzticīgi palīdzēja savam vīram, 
bet savu svaini viņa nolēma izraidīt no 
pils. Pulhērija nodarbojās ar labdarību un 
impērijas reliģiskajām lietām.  

Kad Konstantinopoles patriarha 
troni ieņēma Nestorijs, Pulhērijas dzīvē 
sākās sarežģīti laiki. Bizantijas Baznīcas 
galva izcēlās ar valdonīgām ambīcijām 
un sliktām Svēto Rakstu zināšanām. Strī-
di par teoloģijas jautājumiem, ko uzsāka 
Nestorijs, apdraudēja valsts teritoriālo 
vienotību, bet tas fakts, ka viņam nebija 
diplomātisko spēju, beidzās ar kristīgās 
Baznīcas sašķeltību. Asi pret šo jauno 
kārtību Baznīcā iestājās Pulhērija, par ko 
patriarhs publiski apsūdzēja viņu prosti-
tūcijā. Pateicoties rietumu un austrumu 
Baznīcas hierarhu kopējiem pūliņiem, iz-
devās panākt Nestorija gāšanu no troņa. 
Līdz ar to palika vienota gan impērija, gan 
Baznīca. 

Kad visas baznīcas lietas tika sakārto-
tas, cits intrigants uzsāka savu personīgo 
spēli impērijas galmā. Einuhs Hrisafijs 
gribēja saglabāt nekārtības valstī, cerot 
noķert lielu zivi duļķainā ūdenī. Hrisafijs 
pret Pulhēriju noskaņoja Jevdokiju un 
pašu imperatoru. Nelaimīgā meitene va-
rēja tikt izsūtīta trimdā vai pret viņas varu 
aizsūtīta uz klosteri, lai viņa kļūtu par mū-
ķeni. Taču bijušajai valdniecei bija daudz 
vairāk uzticīgo līdzgaitnieku, nekā domā-
ja viņas ienaidnieki. Izsūtīja pašu einuhu. 

450.gadā notika nelaime. Medību 
laikā Feodosijs nokrita no zirga tik ne-
veiksmīgi, ka pēc vienas dienas viņš no-
mira. Un atkal impēriju apdraudēja ne-
kārtības un nesaskaņas, jo imperatoram 
nebija mantinieku. Un atkal Pulhērija uz-
ņēmās atbildību par valsts pārvaldi. Viņa 
piedāvāja vienam no senatoriem, dros-
mīgajam kareivim no Frakijas, gana dē-
lam Markiānam, apprecēt viņu, lai viņai 
būtu pamats kāpt valsts tronī. Pulhērijai 
bija viens nosacījums - laulība būs tikai 
politiska alianse, jo viņa vēl bērnībā vel-
tīja sevi kalpošanai Dievmātei. Visi nosa-
cījumi tika pieņemti. Laulība tika noslēg-
ta. Šoreiz Pulhērijai nebija jānodarbojas 
ar valsts lietām. Ar to brīnišķīgi tika galā 
viņas jaunais dzīvesbiedrs. Bet pati ķeiza-
riene nodarbojās ar savu iemīļoto darbu: 
būvēja dievnamus, nodibināja klosterus, 
izrotāja altārus, sadalīja pa baznīcām tos 
svētumus, kas bija atvesti no Palestīnas. 

453.gadā Dievs paņēma Pulhēriju 
debesīs. Atbilstoši viņas testamentam 
viss Pulhērijas īpašums tika sadalīts na-
badzīgo vidū. 

Svētā Pulhērija ir vienīgais pusau-
dzis, kam izdevās patstāvīgi pārvaldīt 
valsti (impēriju!) 14 gadu vecumā. Viņas 
portrets saglabājās uz Bizantijas monē-
tām, ikonām. Bet tautas atmiņas par viņu 
vēl joprojām ir dzīvas, pateicoties tam, ka 
Pulhēriju īpaši godina kristīgā Baznīca. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Laika periodā no 08.01.2016. 
līdz 15.01.2016. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 35 notikumi.  
Būtiskākie:
•	 8. janvārī, apmēram plkst.18.00, Krāsla-

vā, Raiņa ielā 13, aizdegās SIA Krāslava 
D piederošais šķūnis. Notiek izmeklēšana.

•	 10. janvārī Ezerniekos nenoskaidrotas 
personas no kūts nozaga teļu, nokau-
jot to, taču atstāja netālu no notikuma 

vietas. Par doto faktu tika uzsākts kri-
minālprocess, notiek vainīgo personu 
noskaidrošana.

•	 11. janvārī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākta zādzības izmeklēšana, kuras 
gaitā Kalniešu pagasta dzelzceļu sta-
cijā “Skaista” no privātās garāžas ēkas 
pazuda metāllūžņi, lādēšanas ierīce un 
skrūvgriezis.

Atrasts bezvēsts pazudušā vīrieša līķis
15. janvārī Daugavpilī, Gajoka rajo-

nā pie upes, tika atrasts Artūra Badūna 
līķis. Minētais vīrietis pirms pāris dienām 
tika izsludināts meklēšanā kā bezvēsts 
pazudušais. Policija nekavējoties uzsāka 
meklēšanas pasākumus, kurus turpināja 
nepārtraukti, pārbaudot visas iespējamās 
personas atrašanās vietas. 

Policija izsaka pateicību cilvēkiem, 
kuri brīvprātīgi iesaistījās pazudušā Artūra 
meklējumos, palīdzēja un dalījās ar svarī-

gu informāciju.
Saistībā ar minēto policijā uzsākts 

kriminālprocess, lai noskaidrotu visus noti-
kušā apstākļus un iemeslus. Izmeklēšanas 
ietvaros tiks nozīmētas nepieciešamās ek-
spertīzes. Šobrīd notikušā pamatversija ir 
pašnāvība pakaroties. 

Policija izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Artūra ģimenes locekļiem, tuviniekiem, 
draugiem.  

No Tevis bija tik daudz ko gūt.
       Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
  Mums atmiņā vēl ilgi kopā būt.

(K. Apškrūma)

In memoriam

Henriha Čužāna piemiņai
2016. gada 6. janvārī, Zvaigznes 

dienā, pa Mūžības ceļu ir aizgājis mūsu 
novadnieks, vecskauts Henrihs Čužāns, 
kuru daudzi pazina kā aktīvu sabiedrisko 
darbinieku Krāslavas un Daugavpils no-
vados, kā ļoti erudītu vēsturisku notikumu 
zinātāju. 

Henrihs Čužāns piedzima 1924. gada 
1. jūlijā Krāslavā. 1939. gadā viņš absolvē-
ja Krāslavas pamatskolas 6. klasi, no tiem 
agrās jaunības laikiem perfekti atcerējās 
visus notikumus Krāslavas un Latgales 
sabiedriskajā dzīvē, precīzi zināja personu 
uzvārdus un viņu amatus. 

Viņa unikālā atmiņa un notikumu bū-
tības izpratne visus šos gadus bija kā at-
vērta enciklopēdija Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejam, Krāslavas ģimnāzijai, 
vēstures pētniekiem no Latvijas un citām 
valstīm.

Pēdējo interviju, ko Henrihs Čužāns 
sniedza grāmatas “Mūsu karoga stāsti” 
autorei Antai Bergmanei, bija 2015. gadā, 
kas arī tika ievietota izdotajā grāmatā. 

Bieži vien, kad vēstures pētnieki in-
teresējās par pirmskara gadu notikumiem 

Krāslavā un Lat-
galē, tika teikts: 
“Brauciet uz Dau-
gavpili pie Čužā-
na”.

Henrihs Ču-
žāns tika dziļi 
patriotiski audzi-
nāts ģimenē un 
Krāslavas ģimnāzijas 127. skautu vienībā, 
par ko smagi samaksāja 1941. gada jūni-
jā – visa ģimene tika deportēta uz Sibīriju. 

Brāļa Edmunda un tēva Donata nāve 
izsūtījumā, paša Henriha jaunība lēģeros 
nesalauza viņa gaišo skatu uz dzīvi. 

Pēc 1990. gada Henrihs Čužāns aktīvi 
iesaistījās skautu kustības atjaunošanā Lat-
galē, vienmēr piedalījās skautu salidojumos 
valsts mērogā, kā arī represēto saietos. 

Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zejam Henrihs Čužāns atstāja daudz pie-
rakstīto atmiņu un fotogrāfiju par veco Krās- 
lavu. Tā vien liekas, ka palika nepabeigta 
saruna, nepabeigti stāsti un tikšanās. Vēl 
daudz ko vajadzētu jautāt, bet nav vairs 
gudra padomiņa...        

Žurnāli janvārī-februārīLeģendas
Visocka un Vladi neiespējamā mīlestība. 

Franču kinodīvas Marinas Vladi un krievu dzie-
sminieka Vladimira Visocka mīlestības stāstu 
aptumšoja nodevība, kā arī krievu aktiera paš- 
iznīcināšanās tieksme.

Mīts par žokļiem. Viena traka haizivs. 
Pieci upuri. Neizprotami draudi. Un mīts par 
slepkavu – balto haizivi – bija dzimis. Nu jau 
simt gadu runas par tās cilvēkēdājas apetīti ir 
stipri pārspīlētas.

Kokvilnas afēra. Padomju Savienībā pēc 
zādzības apjomiem visvērienīgākā uzskatāma 
tā saucamā Uzbekijas kokvilnas lieta, kuras iz-
meklēšanā atklājās, ka valstij nozagti ne vien 
tūkstoši vai miljoni, bet miljardi.

 Asiņainā zviedru mīkla. Slepkavas raidī-
ta lode pirms 30 gadiem nonāvēja Zviedrijas 
premjeru Ūlofu Palmi, kurš aukstā kara laik-
metā bija viens no spilgtākajiem pasaules po-

litiķiem.
Nāves ēnas līdzi-

nieki. Rūdolfa Blau-
maņa slavenā novele 
Nāves ēnā nav tikai 
rakstnieka iztēles aug-
lis. Tolaik pati dzīve šā-
dus sižetus regulāri pie-
spēlēja ik ziemu. 

Vēl žurnālā Leģen-
das lasiet par dārgu-
miem, kas noslēpti dažādās pasaules malās un 
gaida atradējus, pirātu karali Henriju Everiju, 
mūsu vecvecmāmiņu iecienītajām rotaļlietām, 
drosmīgām režisorēm – sievietēm, mītu par 
mongoļu – tatāru jūgu, ziloni, kam tika pie-
šķirts lielāks pagodinājums kā dažam labam 
cilvēkam, kā arī citus aizraujošus stāstus!
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50 Skutelis ir studijā - gada 
apskats
11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
13.20 Aculiecinieks
13.35, 23.30, 1.35 100 g 
kultūras  13.50 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Hārtlenda
16.05 Melu pinekļos
18.00, 23.15 Ziņas
18.53, 5.05 Ceturtā studija
19.30 Uzvelc tautas tērpu!
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Uz Tobago Kurzemnie-
kiem pa pēdām
21.45 Latvijas Kods 
22.15 Fortitūda
0.30 Tie, kas uzdrošinās
1.45 Momentuzņēmums
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā  6.30 Pie stūres
7.00 Tuvu prom savā vietā
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Latvijas Dailes teātris
10.00 Hārtlenda 
10.50, 14.25 Muhtars atgrie-
žas   11.45 Alpu dakteris 
12.35, 0.35 LTV - 60
13.55, 1.30 Projekts Nākotne

15.20 PK biatlonā
16.45 Pašattīrošās ēkas
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Mf. Eņģelis sirdī
20.05 Zinātne - manas nākot-
nes pareģis
21.05 100 g kultūras
22.50 Fedja
23.50 Sporta studija

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.20 900 sekundes
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi kā detektīvi
10.45, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.50, 5.20 Bernards
11.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Īstais Maikls
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 2.35 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55 Spēles karaliene
21.10 Profesija – mamma
22.10 Glābiet mūsu ģimeni
0.00 Čikāgas sardzē
1.05 Nikita
1.45 Spēles karaliene
5.00 Karamba!
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči nin-
dzjas  7.35, 14.15 Beibleidi
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.45, 2.15 Komisārs Reksis
9.50, 17.00 Ēnu spēles

7.00 Rīts
8.10 Rīts ar Jūliju Visocku
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Bākas gaisma un ēna
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
14.00 Brāļi
16.20 Aste
18.00 Runājam un rādām
19.40 Augstas likmes
21.35 Ikru barons
23.35 Izmeklēšanas komiteja
1.30 Ceļu patruļa
3.25 Dzīvokļu jautājums
4.30 Tiesu detektīvs
5.40 Mežonīgā pasaule 

RTR Baltija
9.00 Mūsu ķermeņa ķīmija 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Vēstis-М

10.55 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mana tēva dēls
21.55 Speciālkorespondents
23.40 Liecinieki 
1.25 Steidzami numurā!
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
9.00, 11.00, 14.45, 17.10, 
1.55 Ziņas
9.25 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.35 Bērnu klubs
12.55 Tabletes
13.45, 15.00, 21.40 Izmeklē-
šanas noslēpumi
15.55, 3.30 Moderns sprie-
dums

17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
23.35 Izsmējēja smaids
1.25 Euronews
2.10 Ģimenes apstākļu dēļ
3.15, 5.10 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
9.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.10, 15.25, 17.30, 20.50, 
23.50 Dokumentāls projekts
12.10, 5.30, 18.35 Visšokējo-
šākās hipotēzes
13.10 Maldu teritorija 
16.25 Fantastika zem grifa
22.55 Pazīsti mūsējos
0.40 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.35 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15, 12.10, 21.55 Izsmējēja 
smaids
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.05 Vienatnē ar visiem
15.20 Tablete
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Debesu tiesa

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona 
Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.50 Nedaudz dīvaini
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Meiču medības
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25, 23.25 Tā nav sieviešu 
darīšana
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra

19.00, 0.15 Majora Sokolova 
geteri
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.35 Ielu maģija
8.35, 21.10 Ērglis un cipars
9.40, 15.35 Aizliegtā skola
10.35, 20.10 Neredzamais 
cilvēks
11.35, 17.10 Voroņini
12.35, 19.05 Rudie
13.35, 18.10 Virtuve
14.35, 22.55 Mītu grāvēji
21.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.10 Kauli
23.55 Bafija pret vampīriem

CETURTDIENA, 21. janvāris 10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.40, 5.45 Rozenheimas 
detektīvi
14.35, 1.55 Simpsoni
15.05 Būt par papucīti
15.35, 3.05 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Advokāts
0.20 Kinomānija
0.55 Overtime TV
5.00 Anarhijas dēli

TV3+
6.55 Multfilmas
7.50, 17.55, 3.25 Māja-2
8.40 Mf. Kucēnu patruļa
9.35 Bada spēles
10.35 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.55, 16.55 Tētuka meitiņas
13.55, 20.00 SašaTaņa
18.55, 2.05 Brīvdienas 
Meksikā
21.00 Sporta skolotājs. Seriāls
22.05 Mf. Amerikāņu pīrāgs
23.55 Mf. Džobss: valdzināju-
ma impērija 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25, 0.30 Kriminal+
12.55, 15.20 6 kadri
13.20, 18.05 Nemelo man!
14.20, 23.30 Apustulis
15.50 Urālu pelmeņi
19.10 Ziņas  19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma

0.55 Mūzika

NTV 
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Advokāts
7.00 NTV rīts
8.10 Rīts ar Jūliju Visocku
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Bākas gaisma un ēna
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
14.00 Brāļi
16.20 Aste
18.00 Runājam un rādām
19.40 Augstas likmes
21.35 Ikru barons
23.35 Izmeklēšanas komiteja
1.30 Ceļu patruļa
3.25 Vasarnīcu lietas
4.30 Tiesu detektīvs
5.40 Mežonīgā pasaule 

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Vēstis-М
10.55 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mana tēva dēls
21.55 Divkauja
23.40 Edvards Radzinskis. 
Dievu vēlmes. 
1.55 Steidzami uz numuru!
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.00 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.10, 1.30 Ziņas
6.40, 12.30 Bērnu klubs
7.05, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!

11.30 Vienatnē ar visiem
12.55 Tabletes
13.45, 15.00, 21.10 Izmeklē-
šanas noslēpumi
15.55, 1.45 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks  19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
23.05 Izsmējēja smaids
3.25, 5.00 Smieklīgi videoklipi
4.10 Latvija! Pastaigas zem 
lietussarga

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas  8.40, 16.30 Fantastika 
zem grifa
10.00, 15.25, 17.35, 23.55 
Dokumentāls projekts
12.10, 18.35, 5.30 Visšokējo-
šākās hipotēzes
13.15 Maldu teritorija 
20.50 Kara noslēpums 
23.00 V un S
0.50 Skatīties visiem

ОNТ
5.00, 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, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15, 12.10, 22.20 Izsmējēja 
smaids
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.05 Vienatnē ar visiem
15.20 Tabletes
16.00 Precamies!

17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!  19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Debesu tiesa. Turpinā-
jums. 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Nedaudz dīvaini
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Meiču medības
14.15, 17.40 Reģiona jaunu-
mu
14.25, 23.25 Mīlestības izlīdzi-
nāšana
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 0.15 Majora Sokolova 
geteri
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.25, 21.15 Ērglis un cipars
9.20, 14.20 Aizliegtā skola
10.20, 20.10 Neredzamais 
cilvēks
11.20, 17.05 Voroņini
12.20, 19.00 Rudie
13.20, 18.00 Virtuve
15.25 Biatlons 
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
22.20 Mītu grāvēji
23.20 Bafija pret vampīriem

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.25 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs
13.55 Raķetēni
14.20 Brīnumskapja skola
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.00 Ziņas
18.55, 5.20 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.15 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja 
0.25 Fortitūda
3.00 Midsomeras slepkavības
4.40 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.00 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kūku kari
8.30 Melu laboratorija
9.30 Aculiecinieks
9.45 Momentuzņēmums
10.00 Hārtlenda 
10.50, 14.20 Muhtars atgrie-
žas   11.45 1:1
12.35 100 g kultūras
15.20 PK biatlonā
16.45 Momentuzņēmums
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta

19.05 700 pasaules brīnumi
19.35 Aculiecinieks
20.00 Noglabāt drošībā
21.05 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. 360
23.55 Eiropa koncertos
0.45 Zinātne - manas nākot-
nes pareģis
1.45 Neizdibināmā vaļhaizivs
2.35 Pie stūres
3.05 Latvijas sporta varoņi
4.00, 5.30 PK bobslejā

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Bīstamā paradīze
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
11.00, 5.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Liza un Diks
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55 Spēles karaliene
21.10 Dzintara dziesmas
22.05 Raimonda Paula jubile-
jas koncerts
0.25 Greizais spogulis
2.00 Spēles karaliene
4.35 Karamba!
5.40 Briklberija

TV3
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 14.15 Beibleidi
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.45, 2.30 Komisārs Reksis
9.50, 17.00 Ēnu spēles

10.50 Televeikala skatlogs
11.05, 5.45 Ekstrasensu cīņas
12.40 Rozenheimas detektīvi
14.35, 1.15 Simpsoni
15.05, 2.05 Būt par papucīti
15.35, 3.15 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Mf. Zobu feja
23.05 Mf. Samainīti vietām
5.00 Anarhijas dēli

TV3+
7.00 Multfilmas
7.50, 17.55, 1.15 Māja-2
8.40 Mf. Kucēnu patruļa
9.35 Bada spēles
10.35 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.55, 16.55 Tētuka meitiņas
13.55 SašaTaņa
20.00 Mf. Trīs varoņi. 
21.20 Mf. Visi kā bez prāta no 
Mērijas 
23.40 Mf. Mīlestība un dejas

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25 Kriminal+
12.55, 18.05 6 kadri
13.20, 18.35 Nemelo man!
14.20 Apustulis
15.20 Koma  19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Franču spiegs 
0.50 Mūzika

NTV
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien

6.05 Advokāts
7.00 NTV rīts
8.10 Rīts ar Jūliju Visocku
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Bākas gaisma un ēna
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
14.00 Brāļi
16.20 Aste
18.00 Runājam un rādam
19.40 Mf. Mirušās sirdis
23.30 Vairākums
0.30 Kriminālā Krievija 
1.00 Zvērināto tiesa
2.30 Ceļu patruļa
4.25 Volkova stunda

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Humora raidījums
22.00 Svarīgas jūtas
23.50 Mf. Izdzīvot līdz pirm-
dienai
1.50 Steidzami uz numuru!
3.55 Smieklu istaba
4.30 Mf. Tumšie ūdeņi

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.30 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tabletes
13.45 15.00 Izmeklēšanas no-
slēpumi  15.55, 2.55 Moderns 
spriedums

17.55, 18.05 Izmailovas parks
18.00, 20.40 Latvijas laiks
20.00 Laiks
21.05 Brīnumu lauks
22.15 Mf. Mans sapņu vectēvs
0.10 Cilvēks un likums
1.35 1 in city
4.35 Smieklīgi videoklipi
4.50 Latvija. Pastaigas zem 
lietussarga. 

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40, 16.25 Fantastika zem 
grifa
10.00, 15.20, 17.30, 0.00 
Dokumentāls specprojekts
12.00, 18.35 Visšokējošākās 
hipotēzes
13.05 Maldu teritorija 
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.45 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15, 12.10 Izsmējēja smaids
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.05 Jurijs Solomins. Man 
vienmēr ir taisnība 
15.20 Mf. Nastja
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Debesu tiesa. Turpinā-
jums. 
21.55 Mf. Mani sauc Hans.

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, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Vienkārša dzīve
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Meiču medības
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25, 23.30 Mīlestības izlīdzi-
nāšana
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslē-
pumi  19.00, 0.20 Majora 
Sokolova geteri
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.00 Eirovīzijas 2016 atlases 
fināls.   23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.40 Ērglis un cipars
9.45, 16.15 Aizliegtā skola
10.45 Neredzamais cilvēks
11.45 Voroņini
12.45 Rudie  13.45 Virtuve
14.50 Mf. Zambēzija
17.15, 22.55 Mītu grāvēji
18.15 Mf. Izejošais kods
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO  22.05 Reportieris
23.50 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 22. janvāris



8 2016. gada 19. janvāris

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

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

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

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

Tulkotāja
Grāmatvedība

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
 Viļuma-Gražule
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, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951;
zirgus, govis, teļus. Piespiedu 
nokaušana un pārvadāšana. 
Tālr. 29448794, 26650918.

LAIKA ZIŅAS
20.01. 21.01. 22.01.

- 11... - 5  - 12... - 9 - 10 ...- 9

DR  2 m/s ZR  1 m/s ZA   2 m/s

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. 
Tālr. 20207132.

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.

Reklāma un sludinājumiPĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, 
l/s zemi. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29105447, 20318082, 
27413393;
par augstām cenām - mežus, 
cirsmas, lauksaimniecības zemi. 
Palīdzēsim noformēt visus ne-
pieciešamos dokumentus. izska-
tīsim visus piedāvājumus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 25282726;
aļņu, briežu, stirnu ragus. Tālr. 
22402950.

AICINA DARBĀ šuvēju darbam 
ar 5 - diegu overloku Krāslavā 
un Dagdā. Tālr. 29299699.
VAJADZĪGS komunikabls, 
strādīgs, kārtīgs pārdevējs 
produktu tirdzniecībai. Tālr. 
29710131 (Zvanīt pēc 16.00). 
VAJADZĪGS meža traktora 
vadītājs. Tālr. 27875596.
STEIDZAMI meklēju darbu 
(sargs, kurinātājs, krāvējs vai 
citi darbi, var gabaldarbu). Tālr. 
29789264.
PĀRDOD vai IZĪRĒ 2 - istabu 
dzīvokli pie baznīcas. Tālr. 
20006647.
Atdosim labās rokās kucēnus. 
izaugs vidēja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, gan draugs. 
Varam piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.

VW Passat B5-1,9, TDi (1999., 
TA). Tālr. 28386640;
iekoptu, apstrādātu l/s zemi Ro-
bežnieku pag. - 48.8 ha (trijos 
gab.). Labi piebraucamie ceļi. 
Tālr. 29114384;
iedarbināšanas iekārta, izejas 
jauda - 60 ampēri. 30 €. Tālr. 
26068674;
piekarināmo traktora lāpstu. Tālr. 
28370217;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681.

•	 Sezonas ATLAIDES granīta un 
cementa - smelknes pieminek-
ļiem, kapapmalēm, plāksnēm, 
nožogojumiem.

•	 Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

•	 Uzraksti uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas, zirgus, cū-
kas. Samaksa uz vietas. 

Svari.
Tālr. 26563019

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludināju-

mus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pārskai-

tījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

Mazais bizness

Ražots Latgalē! 
	 	 	 	 				Foto	Alekseja	GONČAROVA

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

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

T. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. 

Samaksa tūlītēja.  

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Mācību centrs
„LENOKS”

Profesionālās tālākizglītības 
un profesionālās pilnveides 

izglītības iestāde

„ASV Studija”
t. 65433978,  26300560,  

26839719
Ģimnāzijas 5, Daugavpils

Dīķu 1, Krāslava
www.lenoks.lv

 NVA KUPONU 
APMĀCĪBA

(stipendija	EUR	99,60)
* * * * *

KURSI
•	 Latviešu valoda
•	 Angļu valod
•	 Vācu valoda
•	 Plaša profila frizieris
•	 Manikīrs
•	 Nagu pieaudzēšana (gēls, 

akrils)
•	 Bārmenis
•	 Klasiskā un aromamasāža
•	 Vizāžists
•	 Floristika
•	 Ainavu dizains
•	 Mednieks
•	 Apsarga sertifikāta sa- 

ņemšanai

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 visdziļāko līdzjūtī-
bu Artūra Badūna ģimenei 
un tuviniekiem, viņu pēkšņi 
zaudējot.

Dagdas novada pašvaldība

Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu  
Nav nākotnes, ir tikai 
vēju balss.  
Un kādai mīļai, labai 
sirdij  
Nekad vairs nesāpēs, ne 
arī sals.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Badūnu ģimenei sakarā ar 
dēla pāragro aiziešanu mūžī-
bā.

“Latgales partijas” Dagdas 
nodaļas biedri

Vēl tikko pasacīju
draugiem labi vārdu,
Vēl tikko iztulkoju 
svīres dziesmu es,
Vēl tikko sapratu, 
cik bezgalīgi zilas
Ir dzimtās zemes 
visas pamales.

Skumstam kopā ar Andri 
Badūnu, dēlu zemes klēpī 
guldot.
Skrīveru novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais aprūpes 

centrs “Ziedugravas”

Mani mīļie, es pie jums vēl būšu,
Sniega pārslā, čukstā, 
rasas lāsē
Saulē, vējos, dziesmās, 
jūsu mūžos
Dzīve beidzas, mīlestība nē...

   Šajā sāpju un skumju 
brīdī klusi mierinajuma vārdi 
un patiesa līdzjūtība Andrim 
Badūnam un tuviniekiem, 
dēlu mūžības ceļā pavadot.

Bijušie Krāslavas rajona 
padomes locekļi

Par vienu cilvēku tuvāko  
Tev tagad mazāk būs.  
Sirds zaudēto  
Līdz mūža galam neat-
gūs.

Izsakām līdzjūtību Vene-
randai Ločmelei, brāli Anto-
nu pēdējā gaitā pavadot.

Aina Geiba, Aina Buko, 
Irēna Jeremonoka, 
Veneranda Geiba

Tirdzniecības vietā 
(2. stāvā virs ēdamnama 

“Daugava”)
Rūpniecības preču 
IZPĀRDOŠANA un 

ATLAIDES!

No mūža kamola
pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus 
māmuliņas sirds…

Skumju brīdī esam kopā ar 
Nadeždu Rumjancevu mā-
muļu kapu kalnā pavadot.

Ezernieku vidusskolas 
kolektīvs
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