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Šodien numurāLeģendārajām janvāra Barikādēm jubilejas gads

Barikādes 1991. gadā Rīgā - tā bija katra paša izvēle, vīrišķības eksāmens un spilgts labas gribas cilvēku vienotības 
piemērs.

ATTĒLOS: epizodes no piemiņas pasākuma Krāslavā.                              Alekseja GONČAROVA foto

Tici nākotnei 
un dzīvei, 

Tici tam, ko stāsta sirds. 
Tici zvaigznei debess tālē, 

Kas virs tavas galvas mirdz.
Sirsnīgi sveicu jubilejā 

dārgo znotu
 Genādiju JEFIMOVU!

Sievasmāte

Mēs vēlam veselību,
 vēlam spēku, 

Ik katrai rūpei viegli garām iet. 
Ar gaišu dzīvesprieku, lai Tu spētu 

Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt.

Sirsnīgi sveicam Jāni ČERPINSKI 
70 gadu jubilejā!

Inga un Aina ar ģimenēm, 
Valentīna un Antons

Mīliet visus gaišos dzīves ceļus,
Mīliet vēju,  kas pār Ežezeru skrien!

Ticiet mīlai - tā ir stipra, 
kalnus pacelt var,
Un mīlu saudzējiet kā skaistu ziedu līdzi!

Sveicam 25. kāzu jubilejā
vismīļākos un visforšākos 

Intiņu un Arvīdu VEDĻAS!
Lai mīlestība, saticība, uzticība, laime, 

prieks un veselība, kā arī darba spars seko 
Jums līdzi arī turpmākajos dzīves gados!

Mamma, Ginta, Snežana un Jānis

DAUGAVPILS 
REĢIONĀLAJAI SLIMNĪCAI

steidzami ir nepieciešami 
speciālisti darbam uzņemšanas 

nodaļā:
* Anesteziologs, reanimatologs;
* Ķirurgs;
* Traumatologs, ortopēds;
* Neirologs;
* Ginekologs, dzemdību speciālists;
* Internists.

Darba samaksas un citos jautājumos 
griezties pa tālr. 65405298, 65405282.

•	 Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
jau šonedēļ varētu pamest intensīvās 
terapijas palātu un turpināt ārstēties 
attiecīga profila palātā. Ārsti Vējoņa 
veselības stāvokli vērtē kā stabilu. 
Pakāpeniski tiek samazināta prezi-
dentam nepieciešamā terapija. Jau 
ziņots, ka mediķi Vējonim konstatējuši 
sepses infekciju, kas skar sirds vārstu-
ļus, tāpēc valsts pirmajai personai bija 
nepieciešams veikt sirds operāciju.

•	 Pozitīva un reāla scenārija gadījumā 
nākamā valdība varētu būt gatava ne 
ātrāk kā 11. februārī. Šīs nedēļas lai-
kā plānots pabeigt darbu pie topošās 
valdības deklarācijas, un, ja viss ritēs 
gludi, tad nākamnedēļ Kučinskis rīkos 
sarunas ar jaunveidojamās valdības 
potenciālajiem ministriem.

•	 Korupcijas novēršanas un apkaroša-
nas birojs (KNAB) par amata savie-
nošanas ierobežojumu pārkāpšanu 
piemērojis 120 eiro naudas sodu Smil-
tenes novada domes priekšsēdētājam 
Gintam Kukainim. KNAB konstatējis, 
ka Kukainis no 2014. gada novem-
bra līdz 2015. gada vasarai savienoja 
Smiltenes novada domes priekšsēdē-
tāja amatu ar valdes priekšsēdētāja 
amatu SIA “Jagi Systems”, un minē-
tajā periodā šajā uzņēmumā pārkāpa 
valsts amatpersonām noteiktos ienā-
kumu gūšanas ierobežojumus.

•	 Par kibernoziegumiem Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs (ASV) notiesātais 
Latvijas pilsonis Deniss Čalovskis at-
griezies Latvijā. Pagaidām Čalovskis 
no publiskiem komentāriem par ASV 
pieredzēto atturas, jo vispirms vēlas 
vairākas dienas aklimatizēties un pa-
vadīt laiku ar ģimeni. Čalovska ASV 
advokātiem izdevies pierādīt, ka aiz-

stāvamais nav saistīts ne ar “Gozi” 
vīrusa izveidošanu, ne ar šī vīrusa 
izplatīšanu, ne ar naudas izlaupīšanu.

•	 Eksperimentālā projektā, kura mērķis 
ir atgriezt notiesātus jauniešus normā-
lā dzīvē, vedot viņus uz kino, izstādēm 
un veicot citas aktivitātes, iesaistīju-
šies 72 brīvprātīgie. Šāds projekts Lat-
vijā norisinās pirmo reizi, un tā gaitā 
jaunieši kopā ar brīvprātīgajiem pava-
da vismaz trīs stundas nedēļā. Projek-
tā iesaistījies 21 notiesāts jaunietis.

•	 Valstī atkal samazinājies gripas vak-
cīnu daudzums un, lai gan dažās 
aptiekās vakcīnas vēl ir pieejamas, 
vakcinācijas kabinetos tās jau atkal 
ir beigušās. Aizvadītajā nedēļā bijis 
jauns vakcīnu pievedums, kurš nonā-
cis zāļu lieltirgotavā. Kopumā tās bija 
1500 devas. Tomēr no aptieku puses 
bijis liels pieprasījums, un visas vak-
cīnas jau rezervētas, līdz ar to citām 
aptiekām nav iespējams tās pasūtīt.

•	 Jau vienā no tuvākajām valdības sē-
dēm varētu tikt pieņemts normatīvais 
akts, ar kuru tiks apturēti Veselības mi-
nistrijas (VM) izstrādātie strīdīgie no-
teikumi par striktajām uztura normām 
skolās. Viņa atzina, ka pēc ražotāju 
un skolu ēdinātāju protestiem notikusi 
operatīva VM, ZM, kā arī Pārtikas un 
veterinārā dienesta un citu ekspertu 
tikšanās. Ražotājiem radušās prob-
lēmas, jo aizliegto piedevu sarakstā 
nokļuva arī dabīgās krāsvielas, kas 
ražotas, piemēram, no burkāniem 
vai bietēm. Sasteigtie grozījumi rada 
problēmas arī profesionālās izglītības 
iestādēm, kuras sagatavo topošos pa-
vārus, jo mācību darbnīcās saskaņā 
ar izglītības programmu saturu tiek iz-
mantoti aizliegtie produkti.

•	 R ī g a s 
dome ir ap-
ņēmības pilna pati īstenot Mežaparka 
Lielās estrādes rekonstrukciju, bet, lai 
projektu varētu realizēt, pašvaldība 
lūdz valsts aizdevumu. Mežaparka 
Lielās estrādes rekonstrukciju pa-
redzēts īstenot divās kārtās, lai līdz 
Dziesmu svētku 150.gadadienai, kas 
tiks svinēta 2023. gadā, Mežapar-
ka Lielā estrāde būtu pilnībā re-
konstruēta. Lai to varētu īstenot, 
jārealizē projekts, kas 2007. gadā 
uzvarēja starptautiskā konkursā. 

•	 No nākamā gada Latvijas Banka 
(LB) kredītiestādēm nodrošinās 
infrastruktūru ātrāku maksājumu 
veikšanai starp dažādām bankām. 
Pievienošanās būs brīvprātīga, 
taču lielāko banku pārstāvji jau 
strādā pie pakalpojuma izveides. 
Pašlaik jau ir izveidotas darba gru-
pas, kur LB un banku eksperti risi-
nās tehniskus un organizatoriskus 
jautājumus, kas saistīti ar maksā-
jumu ieviešanu. Plānots, ka ko-
mercbanku produktu izstrāde sāksies 
2016. gada otrajā pusē.

•	 Šī gada pirmajā pusē ēdināšanas 
kompānija AS Lido plāno atvērt pirmos 
restorānus Vācijas galvaspilsētā Berlī-
nē, kā arī domā paplašināties Igaunijā 
un Latvijā

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez dokumen-
tiem. Meža izstrādāšanas pakalpoju-
mi. Mežizstrādes pakalpojumi, meža 
izvedēja, forvardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).        
T. 26677812.
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Problēma autobusa pieturā Salenieki
Ceļa posmā Aglo-

na-Višķi ir autobusu pi-
etura Salenieki. Ikdie- 
nā šo pieturu izmanto 
daudzi Aglonas nova-
da iedzīvotāji.  Tā 
kā netālu no pietu-
ras atrodas sociālās 
aprūpes centrs “Aglo-
na”, šo  pieturu izman-
to arī šī aprūpes centra klienti.

Laikraksta redakcijā vērsās Aglonas 
novada iedzīvotāja Tekla Greize, kura dzī-
vo blakus šai pieturai un  lūdza noskaidrot, 
kāpēc šajā pieturā nav izveidota paaug-
stinājuma platforma, kas atvieglotu pa- 
sažieru iekāpšanu un izkāpšanu no auto-
busa.  

Kādu laiku bija cerība, ka šī paaugs- 
tinājuma platforma tiks izveidota pret-
putekļu asfalta uzlikšanas laikā 2012.
gadā, taču tas nenotika. 

Nav jau tā, ka iedzīvotāji tikai sūkstās 
par neērtībām un paši neko lietas labā 
nav darījuši. Iedzīvotāji abās ceļa pusēs 
pie autobusa pieturas zīmes izveidojuši 
soliņus, lai autobuss nav jāgaida, kājās 
stāvot, taču paaugstinājuma platformas 
izveidošana nav viņu spēkos. 

To, ka iekāpšana un izkāpšana no 
autobusa ir problēma, atzīst arī autobusa 
šoferi, kuriem ikdienā jāklausās neapmie- 
rināto pasažieru pārmetumi. 

Braucot pa šo ceļu uz priekšu, Višķu 
virzienā, tika konstatēts, ka pieturā “Cirīšu 
HES” paaugstinājums ir izveidots, taču 
redzams, ka tas ir padomju laika manto-
jums un, nezin kāpēc, izveidots tikai vienā 
ceļa pusē. Pāri ceļam šāda veida platfor-
mas nav.  Tālāk dažās pieturās ir izveidoti 
šāda veida paaugstinājumi, bet dažās - 
nav.

Iedzīvotāji griezās redakcijā, lai ar 
tās starpniecību noskaidrotu, kāpēc šāda 
paaugstinājuma platformas netika iz-
veidotas ceļa remonta laikā, kā arī, kas 
būtu jādara, lai tiktu izveidota  šāda veida 
paaugstinājuma platforma. 

Lai  noskaidrotu atbildi uz iedzīvotāju 
jautājumu, redakcija griezās SIA “Latvi-
jas Valsts ceļi”. Pēc viņu sniegtās atbil-
des informēsim, vai šāda paaugstināju-
ma platforma tiks izveidota un kas jādara 
iedzīvotājiem, lai autobusa pietura tiktu 
savesta kārtībā.

Elizabete VIĻUMA- GRAŽULE.

Parlamentā ziemas guļa
Kamēr Valsts prezidents ir slimnīcā, 
bet valdošā koalīcija ķīvējas par mi-
nistru portfeļiem, deputāti labprātāk 
pārrunā nevis problemātiskus liku-
mus, bet oficiālus ziņojumus.

Pēc gandrīz mēnesi ilgušajām Zie-
massvētku un Jaungada brīvdienām Saei-
mai vajadzēja atsākt darbu, taču politiskā 
dienas kārtība diktējusi savu. Prezidents 
Raimonds Vējonis izsludināja, ka pats pa-
līdzēs veidot valdību, taču viņu piemeklēja 
nopietna slimība, un projekts, tā sakot, pa-
lika gaisā karājoties. Pēc dažādām prog-
nozēm valsts pirmā persona būs darbnes- 
pējīga no viena līdz trīs mēnešiem, tad 
Vējonim, iespējams, piešķirs invaliditātes 
grupu. Bez tik nopietna atturēšanās fakto-
ra trīs valdošo partiju politiķi ir galīgi iestrē-
guši ministru portfeļu dalīšanas pārrunās. 
“Zaļo un zemnieku savienības” Saeimas 
frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigma-
nis atklāti pateica žurnālistiem pēc kārtējā 
pārrunu posma, ka viņam nav ko teikti, jo 
nav izdevies ne par ko vienoties.

Taču, neraugoties uz politisko tukšu-
mu, parlamentā katru dienu jābūt sēdēm. 
Šajā situācijā saglabāt rosīgas darboša-
nās imitāciju palīdz birokrātiskās mašīnas 
“ražojumi” – oficiālo personu (nu vairs ne 
ministru, bet vietu izpildītāju) garie ziņoju-
mi no Saeimas tribīnes. Otro sēdi jaunajā 
gadā ir atklājusi Ministru prezidenta vietas 
izpildītāja Laimdota Straujuma ar ziņojumu 
par nacionālo drošību. Nākamajā sēdē, 
kas būs trešā no gada sākuma, ir uzaici-
nāts ārlietu ministra vietas izpildītājs Ed-

gars Rinkēvičs – ar ziņojumu par starptau-
tiskām lietām.

Straujumas uzstāšanos var īsumā 
rezumēt ar frāzi, kas padarījusi slavenu 
premjeres runu par savu demisiju: “Es 
aizeju, taču valstī viss ir kārtībā”.  Tie-
šu draudu Latvijas drošībai neesot, teica 
Laimdota Straujuma, pastāvot tikai netieši 
draudi. “Lai gan šobrīd nav identificējami 
tieši draudi Latvijas valstij, tās drošībai un 
labklājībai, tomēr gan iekšpolitiski, gan ār-
politiski pastāv dažādi drošības riski un ap-
draudējumi, kuru savlaicīga noteikšana un 
novēršana ir svarīga nacionālās drošības 
un stabilitātes garantēšanai,” teica prem-
jere. Netiešos draudus Straujuma pirmām 
kārtām saskata Krievijas pastāvēšanā, kas 
destabilizē gan Latviju, gan visu Eiropu ar 
propagandu, sankciju ieviešanu (!), mili-
tārā spēka demonstrēšanu un koncentrē-
šanu. Nākamie pēc svarīguma potenciā-
lie draudi, pēc premjeres domām, nāk no 
bēgļiem, taču tikai no to “nekontrolējamās 
plūsmas”. Savukārt kontrolējamie bēgļi 
tikšot kārtīgi atlasīti un, neraugoties uz to 
daudzumu, sabiedrībai nekaitēšot, kaut arī 
varot izraisīt ksenofobiju. 

Bēgļu jautājumā Ministru prezidenta 
vietas izpildītāju atbalstīja arī iekšlietu mi-
nistra vietas izpildītājs Rihards Kozlovskis. 
Savā uzrunā viņš paziņoja: kaut arī austru-
mu robežas stiprināšanai Latvija iztērējusi 
daudz mazāk nekā Igaunija (igauņi tam at-
vēlēja 75 miljonus eiro), iekšējās kārtības 
spēki spēj tikt galā ar jebkādiem iespēja-
miem „bēgļu dumpjiem”.

Deputāti kritizējuši premjeres vietas 

izpildītājas uzstāšanos visai mēreni, sa-
prazdami tā bezjēdzību. Lielākoties no 
tribīnes tika doti uzdevumi topošajai, bet 
vēl neesošajai valdībai – potenciāli ar Māri 
Kučinski priekšgalā.

Inguna Sudraba (“No sirds – Latvijai”) 
salīdzinājusi premjeres ziņojumu ar vi-
dusmēra studenta diplomdarbu, kurā visa 
informācija ir smelta no avīzēm, nav ana-
līzes un secinājumu. Nākamajai valdībai 
viņa novēlējusi efektīvāk strādāt.

Aleksandrs Kiršteins (Nacionālā ap-
vienība) demonstrējis no tribīnes visu 
“ierindas deputāta bažu” klāstu. Kiršteins 
novērojot draudus Latvijas drošībai gan no 
austrumiem (pārāk viegli šķērsojamā aus-
trumu robeža), gan no rietumiem (teroris-
ma akti Parīzē, nekārtības Ķelnē).

Juris Viļums (Reģionu apvienība) sa-
skata nelabojamu nelaimi tajā, ka Jaunga-
da uguņošana plkst. 23.00 (pusnaktī pēc 
Maskavas laika) skanot skaļāk un izskato-
ties spožāk par tādu pašu uguņošanu pus-
naktī pēc Latvijas laika.

Ivars Zariņš (“Saskaņa”) uzskata, ka 
viens no drošības pamatiem ir ekonomisko 
draudu neesamība, kam valdība nepievērš 
pienācīgu uzmanību. Pēc deputāta do-
mām, neapšaubāmus draudus ekonomikai 
rada Ekonomikas ministrijas darbība saka-
rā ar gāzes tirgus liberalizāciju – drīz gai-
dāmie monopolista “Latvijas gāzes” sada-
līšanas plāni, kas ir pretrunā ar akcionāru 
līgumu. Deputāts cer, ka Kučinska valdība 
izvairīsies no šā kļūdainā kursa.

Darja ŽDANOVA

Pasaulē

Nosaukti konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” labākie 2015. gada projekti
Konkursa ideju par ie-
dzīvotāju grupu iesais-
tīšanos savas vides 
sakārtošanā savulaik 
iedēstīja Nīderlandes 
fonds KNHM (Konin-
klijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij), 
kas daudzus gadus arī 
palīdzēja īstenot līdzī-
gus projektus Latvijā. 

Kopš 2014. gada 
šo projektu konkursa 
ideju LPS paspārnē ir 
pārņēmusi organizācija 
SDL jeb “Sabiedrība ar 
dvēseli Latvija”. Šogad 
jau 31 pašvaldība, kas 
organizēja savus vietē-
jos projektu konkursus, 
ir iesaistījušās SDL. Konkrētā pašvaldību 
apvienība nepiešķir finansējumu, to dara 
pašvaldības, katra sava budžeta, iespēju 
un vēlmju ietvaros. Krāslavā šis konkurss 
ir pazīstams ar nosaukumu “Iedzīvotāji 
veido savu vidi”. 

Tā ir iespēja iedzīvotājiem, apvieno-
joties biedrībās vai nereģistrētās domubie-
dru grupās, ar Krāslavas novada domes 
līdzfinansējumu pilnveidot savu dzīves 
vidi - sakopt apkārtni, uzbūvēt jaunus ob-
jektus, kas gan vizuāli padara pievilcīgāku 
kādu teritoriju, gan ir praktiski izmantojami, 
tā ir iespēja piepildīt kādu sen lolotu sapni. 
Vārdu sakot, padarīt ikdienu skaistāku. 

Konkurss Krāslavas novadā tiek orga-
nizēts septīto gadu. Pa šo laiku kopējais 
projektu skaits ir pārsniedzis zīmīgu skaitli 
– 100. Krāslavas novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja un projektu konkursa 
“Iedzīvotāji veido savu vidi” koordinatore 
Ināra Dzalbe atzīst: “Iedzīvotāji grib, var 
un prot saliedēt spēkus, lai īstenotu savas 
mazās idejas, ieguldot savu laiku, darbu 
un arī līdzfinansējumu. Ne velti konkursa 
otrs nosaukums ir “Sabiedrība ar dvēseli”. 
Projektos plecu pie pleca līdzdarbojas gan 
jaunieši, gan seniori, gan nevalstisko orga-
nizāciju, gan pagastu un vietējo uzņēmu-
mu pārstāvji, piepalīdzot cits citam ar pa-
domu un sadalot darbus pēc tā, kas kuram 
labāk padodas.”

Šādi apvienojoties, Krāslavā un tās 
novadā ir padarīti skaisti, labi darbi. Visus 
projektus šoreiz neuzskaitīsim, taču ikviens 
no tiem ir patiesi vērtīgs. 

Lai pateiktos par iniciatīvu 2015. gada 

projektu realizētā-
jiem un noteiktu 
labākos aizvadītā 
gada projektus, 
SDL rīkoja gada 
noslēguma pasā-
kumu. Lielvārdes 
Kultūras centrā 
pulcējās projektu 
realizētāji no visas 
Latvijas. No katra 
reģiona – Vidzeme, 
Latgale, Kurzeme, 
Zemgale un Pierī-
ga tika izvirzīti 6 
labākie projekti, 
trīs no tiem saņē-
ma veicināšanas 
balvas, bet trīs 
labākos žūrija sa-
rindoja no 1. līdz 

3. vietai. Žūrija bija visi klātesošie, 
kas pēc projektu prezentācijām bal-
sošanas kartītēs atzīmēja labākos 
projektus. Pēc balsu saskaitīšanas, 
par labāko projektu Latgalē kļuva 
Riebiņu novada” iniciatīvu grupas 
“Vēstures pētnieki” projekts “Galēnu 
pagasta mājokļu vēsturiskā karte, 
Vidzemē – Jauniešu biedrības “Vari un 
dari” projekts “Strītbola laukuma izveide 
Stalbes vidusskolas struktūrvienības teri-
torijā”. Kurzemē - Kuldīgas Centra vidussko-
la ar projektu “Āra – zaļā klase”, Pierīgas 

reģionā - Ādažu novada ciemata Ķurzuļi 
iedzīvotāju grupas projekts “Bērnu rotaļu 
laukums Ķurzuļos”. Zemgalē – iedzīvotā-
ju apvienības “Hokeja entuziasti” projekts 
“Ledus laukuma ierīkošana”, šis projekts 
tika atzīts arī par vislabāko projektu 2015.
gadā Latvijā un saņēma Nacionālo balvu.

Arī Krāslavas novadā realizētie 
projekti tika atzinīgi novērtēti: fotokluba 
“Zibsnis” realizētais projekts “Jauna vides 
dizaina elementa uzstādīšana Krāslavā” 
(foto rāmji Daugavas krastā) tika atzīts 
par trešo labāko projektu Latgalē, bet 
Augstkalnes jauniešu grupas “Aktīvie jau-
nieši” projekts “Vides labiekārtošana ak-
tīvai atpūtai ciematā Augstkalne” saņēma 
veicināšanas balvu. 

Veicināšanas balvu saņēma arī Dag-
das novada iedzīvotāju grupas realizētais 
projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide 
daudzdzīvokļu māju pagalmā”. Dagdas 
novadā projektu konkurss “Sabiedrība ar 
dvēseli” notiek jau otro gadu. 

Pašvaldību apvienības SDL valdes 
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, vērtējot 
padarīto, saka: “Katrs realizētais projekts 
ir labākais veltījums Latvijas simtgadei!”

Strādāsim kopā un pilnveidosim Latviju!
Inga PUDNIKA

Sniegputenis ASV

Spēcīgajā sniegputenī ASV austrumu 
piekrastē kopš piektdienas dzīvību zaudē-
juši vismaz 18 cilvēki. Lielākā daļa bojāgā-
jušo ir satiksmes negadījumu upuri, daži 
cilvēki nosaluši un zaudējuši dzīvību, tīrot 
sniegu. Putenis paralizējis lielu ASV austru-
mu daļu, stihija kopumā skārusi 85 miljonus 
cilvēku. Putenī dažos apvidos sasniguši 
102 centimetri sniega, 11 štatos izsludināts 
ārkārtas stāvoklis. Kopumā sniega vētra 
skārusi 20 štatus. Šis putenis atzīts par vie-
nu no spēcīgākajiem Ņujorkā pēdējo 100 
gadu laikā, bet Manhetenas Centrālparkā 
sasnidzis līdz 63,8 centimetriem sniega.

Protests Polijā 

Tūkstošiem cilvēku Polijas pilsētās 
sestdien piedalījās gājienos pret konser-
vatīvās valdības politiku, kuru protestētāji 
kritizēja kā antidemokrātisku. Gājieni notika 
ar moto “Aizstāvot jūsu brīvību”. Protestētā-
ji pauda neapmierinātību ar to, ka konser-
vatīvās partijas “Likums un taisnīgums” 
valdība kopš nākšanas pie varas novembrī 
ir ierobežojusi Konstitucionālā tribunāla 
pilnvaras, palielinājusi valdības kontroli 
pār sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem 
un plāno piešķirt varas iestādēm lielākas 
pilnvaras izspiegot iedzīvotājus.

Lietuvā stingrāka azartspēļu 
uzraudzība

Lietuvā, kur no šā gada sākuma ie- 
viesta stingrāka azartspēļu uzraudzība, 
sākta ārvalstu azartspēļu firmu interneta 
vietņu bloķēšana. Par gaidāmo jauno kārtī-
bu decembra sākumā tika informētas visas 
azartspēļu firmas, ieskaitot tās, kurām nav 
licenču darbībai Lietuvā. Par to tika ziņots 
arī Eiropas azartspēļu uzraudzības dienes-
tiem. Azartspēļu uzraudzības dienesta 
vadītājs norādījis, ka atļauja organizēt inter-
neta azartspēles maksā aptuveni 800 eiro, 
bet firmas, kurām licenču nav, vienkārši iz-
vairās maksāt valstij nodokļus.

Uzstājas SDL valdes priekšsēdē-
tājs Edvīns Bartkevičs

Augstkalnes jauniešu grupas “Aktīvie jaunieši” 
pārstāves. 

Fotoklubam “Zibsnis”  - 3. vieta Latgalē
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Ziemassvētku atskaņu koncerts Izvaltā
Vai ir nepieciešams iemesls, lai satiktos labi 

draugi un kaimiņi? Ja nepieciešams, to vienmēr var 
izdomāt. Pēc Ziemassvētkiem un Jaunā gada sa-
gaidīšanas svētkiem ir kāds laiciņš, lai atvilktu elpu 
un sāktu gatavoties nākamajiem svētkiem. Šo brīdi 
Anastasija Platace, Izvaltas Tautas nama vadītā-
ja, izmantoja, lai 22. janvārī 
pulcētu Izvaltas pamatskolas 
mājīgajās telpās gan viesus, 
gan pašu pagasta ļaudis uz 
Ziemassvētku atskaņas kon-
certu Izvaltā. Kā teica pasā-
kuma vadītāja Irēna Delvere, 
tā ir: “Vysu svātku atsvēte.” 

Pasākumu atklāja māji-
nieki – Izvaltas meiteņu ska-
nīgās dziesmas, pēc tam 
jautrais rūķis visus aicināja 
iedegt eglīti un jautrība varēja 
sākties.

Valentīnas Jankevičas 
iestudējumā Šķeltovas Tau-
tas nama Salavecis bija pa-
zaudējis Sniegbaltīti un tāpēc 
tika sarīkots konkurss jaunas 
Sniegbaltītes meklējumiem. 
Salavecis izrādījās visai izvē-
līgs, kura katra Sniegbaltītes 
lomai nederēja. Pirmā tika izbrāķēta ragana, esot 
par vecu un neglītu. Kā lai sieviete par to neapvai-
nojas un nemetas visu turpmāko pretendentu iz-
brāķēšanā? Ar raganas iesaistīšanos Salavecis iz-
brāķēja gan septiņu rūķīšu Sniegbaltīti, gan Malvīni, 
gan Sarkangalvīti. Katrai ragana atrada 
kādu netikumu. Līdz beidzot Sniegbal-
tītes meklējumos bija jādodas uz Aus-
trumu zemēm. Ko gan Salavecis varētu 
atrast Tālajos austrumos, protams – 
pērtiķi, 2016.gada simbolu! 

Otri kaimiņi, Ūdrīšu Tautas nama 
folkloras kopa “Rudzutaka”, ar Volde-
māra Varslavāna palīdzību izrādīja īstu 
aktiermeistarību izrādē par Salaveča 
– nelegālā bēgļa sagūstīšanu. Pārstei-
dza ne tikai folkloras kopas dalībnieku 
aktiermāksla, bet arī savdabīgie, lieliski 
pārdomātie kostīmi un maskas.

Skaistas Sniegbaltīte, kuras lomā 

iejutās Gunta Ļaksa-Timinska, izrādījās ļoti izglīto-
ta un moderna. Sākumā visiem klātesošajiem tika 
radīta iespēja piedalīties konkursā “Gudrs, vēl gud-
rāks”. Konkursa tēma: “Vai pazīsti 2016.gada sim-
bolu – pērtiķi?” Galvenā balva, protams, bija banāni, 
ko ieguva viserudītākie – Šķeltovieši. 

Izskatās, ka šogad nevis 
Lapzeme, bet Skaistas pa-
gasts ir Salaveču dzimtene. 
Pēc Sniegbaltītes aicinājuma 
Salaveči ieradās gan pa vie-
nam, gan grupā pa trīs. Nu 
tiešām – katrai gaumei un 
prasībām atbilstoši.

Šī jautrā pasākuma turpi-
nājumā visus izdancināja Sil-
vijas Stivriņas vadītā Izvaltas 
bērnu folkloras kopa “Mozī 
Latgalīši” kopā ar Izvaltas Sa-
laveci, kurš dāvanas atnesa 
nevis maisā, bet tā moderni – 
atsūtīja ar kurjeru.

Pasākums tiešām bija 
izdevies. Paldies Anastasijai 
Platacei par uzaicinājumu, 
Irēnai Delverei par pasākuma 
vadīšanu, Astrīdai Leikumai, 
Voldemāram Varslavānam 

un Guntai Ļaksai-Timinskai par atraktīvo aktivitāšu 
vadīšanu, DJ Reinim par mūziku un visiem dalībnie-
kiem par piedalīšanos. 

Iveta LEIKUMA

Gremdēšanās iesvētītajos Jazinka ezera ūdeņos vienoja kristīgos ticībā

Katru gadu 19. janvārī Pa-
reizticīgā Baznīca svin vienus 
no gada lielajiem svētkiem – 
Dieva Parādīšanās jeb Kunga 
Kristīšanas svētkus. Tikai šajos 
svētkos, kurus Baznīca iedibi- 
nājusi, pieminot Kristus Pestītā-
ja Kristīšanos Jordānas upes 
ūdeņos, notiek arī ūdens ies-
vētīšana. 

Pirmās ziņas par Dieva 
Parādīšanās svētkiem rodamas 
II gadsimtā. Vēstures gaitā svētku 

būtība dažādās kristīgajās tradīci-
jās piedzīvojusi lielas izmaiņas. 
Taču jau no seniem laikiem pastāv 
godbijīga tradīcija, trīskārtīgi ar 
lūgšanu gremdēties iesvētītajos 
upju vai ezeru ūdeņos. Mūsdienās 
šī tradīcija arvien vairāk atdzimst 
un tiek veikta daudzās vietās.

Jau vairākus gadus pēc 
kārtas arī Aglonas novada 
Grāveru Ercenģeļa Mihaila 
pareizticīgo dievnamā notiek šo 
svētku svinības. Svētki sākas 

ar Dievkalpojuma liturģiju, kuru 
vadīja priesteris Viktors Mjaļiks, 
pēc tā notika Jazinka ezera 
ūdeņu iesvētīšana un, neatkarī-
gi no laukā esošā sala, kristiešu 
gremdēšanās šajos iesvētītajos 
ūdeņos. 

Šogad gribētāju skaits grem-
dēties iesvētītajos ūdeņos bija 
ļoti kupls. Kamēr vieni karsējā s 
pirtī, citi jau baudīja ūdens svētī-
bu āliņģī. Tie, kuriem šāda veida 
procedūras nebija pa spēkam, 

darīja, ko prata. Sildījās pie tējas 
krūzītes, fi lmēja ar mobilajiem 
telefoniem drosmīgos peldētā-
jus, palīdzēja iekāpt un izkāpt no 
āliņģa. 

Iesvētītajos ūdeņos gremdē-
jās gan jauni, gan vecāka gājuma 
ticīgie. Gan sievietes, gan vīrieši. 
Vecākā sieviete, kura guva svētī-
bu ledainajos ūdeņos, bija dzimusi 
1929. gadā. Gremdēšanās ies-
vētītajos ūdeņos apvienoja ticībā 
gan pareizticīgos, gan vecticīb-
niekus, kā arī ka-
toļticīgos. 

Kuplais jau-
niešu skaists, 
kas piedalījās 
svētku rituālā, 
apliecina, ka šī 
tradīcija Grāveru 
pusē neizmirs, 
jo tai veidojas 
sekotāju jaunā 
paaudze. 

Lielu piepūli 
svētku tradīciju 
saglabāšanā ir 
pielicis priesteris 
Viktors Mjaļiks, 
kurš, sadarbo-
joties ar Grāve-
ru skolas vadī-

bu, pedagogu kolektīvu, kā arī ar 
Grāveru pagasta pārvaldes vadību 
un visiem ticīgajiem, kopā darbo-
joties, spēja piesaistīt jauniešus 
baznīcai. Jauniešu skaits šajā 
svētku pasākumā ar katru gadu 
pieaug, un tas priecē. 

Pēc izkarsēšanās pirtī un 
gremdēšanās iesvētītajos ūdeņos, 
pasākuma klātesošajiem tika dota 
iespēja sildīties pie tējas krūzītes 
un baudīt svaigi ceptus pīrāgus.

Vai Kunga Kristīšanās svētkus svin tikai pareizticīgie? 
Viktors Karmiļcevs: 

“Lai arī šodien vairāk skaitās 
pareizticīgo svētki, es kā 
vecticībnieks tajos piedalos. 
Mūsu vecticībnieku priester-
is ir miris, nesen apglabājām, 
tāpēc nākam uz šo draudzi. 
Es gremdējos iesvētītajos 
Jazinka ezera ūdeņos regu-
lāri. Kopš priesteris Viktors 
iesāka šo tradīciju, šī būs jau 
3. vai ceturtā sezona.”

Afrodīte Bogdāne: 
“Iesvētītais Jazinka 
ezera ūdens īstenībā 
bija silts. Šajā pasā-
kumā piedalos jau 
piekto gadu. Man šis 
pasākums ļoti patīk. 
Neskatoties uz to, ka 
esmu vecticībniece, 
katru gadu cenšos pie-
dalīties šajā pasākumā 
Grāveros.”

Arī Afrodītes tēvs 
Andris Bogdāns atzīsts: 
“Šodien gandrīz puse no 
pasākuma dalībniekiem, 
kuri gremdējās iesvētītajos 
Jazinka ezera ūdeņos, bija 
katoļticīgie. Otru pusi veido-
ja pareizticīgie, vecticībnieki 
un citu konfesiju pārstāvji. 
Dievs ir viens. Svētki vieni. 
Visi cilvēki savā starpā ir 
brāļi un māsas.”

Elizabete VIĻUMA-GRAZULE
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Zemkopis - tas ir augsts tituls 

Pierunāt pieredzējušo uzņē-
mēju atklātai sarunai nav vien-
kāršs uzdevums. Ir tādi gadījumi, 
kad veiksmīgs bizness saistās ar 
komercnoslēpumu, un tad uzņē-
mēji ļoti vienaldzīgi izturas pret 
presi. Zvanot Jevgēņijam Gorja-
čko, es nemaz nešaubījos - ne-
atteiks. Agrāk, kad bijām nejauši 
satikušies, vienmēr apmainījā-
mies viedokļiem: reizēm piekri-
tām viens otram, citreiz mums 
bija domstarpības. Trīsdesmit 
gadu laikā es rakstīju par viņu 
jau divas reizes, vai tiešām tagad 
viņš atteiksies? Vai tad neatcerē-
sies par to, kā es dāvināju viņam 
fotoattēlus, kuri rotāja arī republi-
kas mēroga izdevumus? 

Ir kontakts! Un, paspieduši 
rokas, abi pieķērām sevi pie do-
mas: laiks skrien vēja spārniem 
un nežēlīgi liek mūsu matiem no-
sirmot. Jubileja – tas ir nopietns 
iemesls, lai apstātos, apskatītos, 
aizdomātos par savām saknēm. 
Zemkopja ķēriens – tā ir brīniš-
ķīga īpašība. Tieši zemnieka 
stūrgalvība palīdzēja manam 
senajam paziņam pat vissarež-

ģītākajos gados nenovirzīties no 
īstā ceļa. Tikai daži ukraiņi riskēja 
un nomainīja melnzemi pret trū-
cīgo Latgales zemi, bet Jevgēņijs 
Gorjačko turpina pierādīt savu 
mērķtiecīgumu. Īsts lauksaim-
nieks spēj realizēt sevi pat visbar-
gākajos apstākļos. It īpaši tad, ja 
viņam ir augstākā izglītība (Jev-
gēņijs ir diplomēts agronoms) un 
praktiska saimniekošanas piere-
dze. Nekas nerodas tukšā vietā, 
un Jevgēņijs ir pateicīgs savam 

liktenim: zemkopis jau 
vairākās paaudzēs, 
tāpēc arī pilnīgi apzi-
nāti izvēlējās Latvijas 
Lauksaimniecības aka-
dēmiju. Viņa raksturu 
norūdīja sports – ar 
brīvo cīņu nodarbojās 
jau kopš skolas sola. 
Piedaloties Padom-
ju Savienības līmeņa 
sacensībās, atbrauca 
uz Jelgavu. Talantīgo 
skolēnu, sporta meis-
tarkandidātu, ievēro-
ja treneris Boļeslavs 
Matusevičs: “Brauc 
pie mums uz Latviju! 
Varēsi šeit studēt un 
turpināsi treniņus.” Vi-
dusskolēns neaizmirsa 
par šo ieteikumu, un 
Agronomijas fakultā-
te bija tieši tas, par ko 
viņš sapņoja. Viņa kar-

jera vainagojās ar sporta meista-
ra nosaukuma piešķiršanu, bet, 
būdams sporta sacīkstēs 
Krāslavā, Jevgēņijs pievērsa 
savu uzmanību mūsu mā-
jīgajai pilsētiņai pie Dauga-
vas. Tagad, atceroties savas 
dzīves posmus, Jevgēņijs 
uzskata, ka Jelgavas pe-
riods bija visromantiskākais: 
studijas, sports, mīlestība... 
Viņš pastāstīja arī par ne-
senu gadījumu, kad ar dēlu 
devās uz Daugavpili – kā 
skatītājs brīvās cīņas sacen-
sībās. Un kas par brīnumu! 
Tur viņš satika savu treneri 
no akadēmijas - Boļeslavu 
Matuseviču, kurš astoņdes-
mit gadu vecumā turpina 
piedalīties sacīkstēs. Vēl 
viens spilgts piemērs, kas 
apliecina kalpošanu savai 
sirdslietai! 

Jauno speciālistu, 
Gorjačko ģimenes, karjera 
lauksaimniecības jomā sā-
kās Šķaunē, bet jau pēc pie-
ciem gadiem Jevgēņijs kļuva 

par visjaunāko 
sovhoza direk-
toru Latvijā! Labi at-
ceros, ka tieši tad es 
uzrakstīju savu pirmo 
publikāciju par viņu. 
Būdams rajona avī-
zes korespondents, 
es bieži apmeklēju 
sovhozu “Kapiņi”, 
kur jaunā direktora 
karjera attīstījās ļoti 
veiksmīgi. Kapiņi, 
Kastuļina, Priežmale. 
Trīs nosaukumi, bet 
īstenībā tā ir viena 
un tā pati teritorija, 
kur dzīvo galvenokārt 
katoļi un vecticībnie-
ki. Direktors mācēja 
atrast kopēju valodu 
gan ar vieniem, gan 
ar otriem, sovhozs 
attīstījās, kļuva ar-
vien spēcīgāks, bet... 
sākās jaunie laiki - ar 

haosu un postu, kas pirms tam 
nevarēja rādīties pat ļaunākajā 
murgā. Lielo pārmaiņu un sa-
tricinājumu periodā Jevģēnijs 
Gorjačko, visam kolektīvam par 
pārsteigumu, pieņēma negaidītu 
lēmumu - brīvprātīgi atteicās no 
vadītāja portfeļa. Tas notika vēl 
pirms sabiedriskā īpašuma sada-
les, kas laukos atkailināja ne tās 
labākās īpašības. 

Es nekad neinteresējos par 
to, kas bija tik neordināras rīcības 
pamatā. Pilnīgi saprotams, ka 

viņš gribēja dzīvot ar tīru sirdsap-
ziņu. Trīs bērni – tā bija īpaša at-
bildība, un smagajos deviņdesmi-
tajos gados ģimenes labklājības 
dēļ Jevgēņijs Gorjačko septiņus 
gadus bija prom no laukiem, jo 
strādāja par menedžeri Rēzek-
nē un Daugavpilī. Tieši tik daudz 
laika viņam bija nepieciešams, lai 
izpildītu vecāku pienākumu. Bet 
tagad tēva sirds ir mierīga: vi-
siem četriem bērniem dzīve ir iz-
devusies. Vecākais dēls Andrejs 
ar savu ģimeni dzīvo Miglainajā 
Albionā un diemžēl atgriezties 
dzimtenē pagaidām negrasās. 
Vidējais dēls Pāvels ar savu ģi-
meni iekārtojās Rīgā, kur viņam 
paveicās iestāties darbā par 
programmētāju prestižā firmā. 
Meita Anna veido ģimenes laimi 
Ogrē, bet jaunākais Artjoms ir de-
vītās klases skolnieks. Jevgēņijs 
ļoti lepojas arī ar trim mazbēr-
niem - dzīve turpinās saskaņā ar 
mūžīgo paaudžu maiņas likumu. 

Ticis galā ar ģimenes problē-

mām, Jevģēnijs Gorjačko atgrie-
zās laukos – Geraņimovas Ilzas 
ezera krastos, kas kļuva par viņa 
otro dzimteni. Arī par savas zem-
nieku saimniecības nosaukumu 
izvēlējās gleznainās, septiņas 
verstis garās ūdenstilpnes vārdu. 
Tur ir brīnumaini skaistas vietas, 
kur valda miers un klusums... 
Sāka ar astoņiem zemes hektā-
riem, tagad apstrādājamās platī-
bas pārsniedz piecsimt hektārus. 

Agronoms pēc aicinājuma, 
apliecinot savu specialitāti 
un iegūto diplomu, pagā-
jušajā gadā realizēja divus 
tūkstošus tonnu graudu. 
Pakāpeniski viņš iegādājās 
visu nepieciešamo tehnikas 
kompleksu, taču, kā jau visi 
fermeri mūsdienās, arī viņš 
ņem kredītus - apgrozāma-
jiem līdzekļiem un attīstībai. 
Un par spīti laika apstāk-
ļiem un noieta tirgus riskam, 
zemnieku saimniecības “Il-
zas” īpašnieks ar pārliecību 
skatās nākotnē. Zem sniega 
segas gaida pavasari 270 
hektāri ar ziemājiem, pēc 
tam tiks iesēts tikpat daudz 
vasarāju. 

Spriežot par Latgales 
reģiona atpalicību, abi esam 
spiesti secināt: lieli fermeri 
- tas ir labi, taču visa reģio-
na labklājību var nodrošināt 
vidēja mēroga zemnieku 
saimniecības. Žēl, ka slik-

ti pārvaldītajā valstī šī 
iespēja ir palaista garām, un 
šodien izlabot šīs liktenīgās 
kļūdas vairs nav kam - re-
ģions ir kļuvis pavisam tukšs. 
Līdz ar to aiziet bojā auglīgās 
aramzemes platības, izplatīts 
arī vēl sliktāks variants – ze-
mes izpārdod ārzemniekiem, 
kuri pārvērš kādreizējās dru-
vas par medību teritorijām. 
Šāda ir maksa par valdības 
bezdarbību, jo tieši tā ir pār-
liecinājusi sevi un visu tautu, 
ka gan jau brīvā tirgus aps-
tākļos viss tikšot sakārtots pa 
savām pozīcijām. Rezultāts ir 
likumsakarīgs: mēs pārvēr-
šamies par valsti, kas zaudē 
savus iedzīvotājus un izpār-
dod savas teritorijas. 

Latgales perspektīvas 
mans sarunbiedrs saista 
ar kooperāciju. Piemēram, 
graudu nozarē var kopīgi ri-
sināt ražas transportēšanas, 
apstrādes un glabāšanas 
problēmas, kā arī savstarpē-
jās kreditēšanas jautājumus. 

Ja tiks noregulēti kaltētavu saim-
nieciskie momenti, var nodroši-
nāt pašizmaksas pazemināšanu. 
Bet, ja prognozē vēl tālāk, tad arī 
graudu pārstrāde var nest peļņu, 
ja uzsāktu kombikorma ražoša-
nu, atklātu nelielas ceptuves... 
Acīmredzot ir jāpaiet laikam, ka-
mēr nostiprināsies uzticība part-
neru – kooperatīvu vidū. Tā ir lie-
la netaisnība, ka zemnieku peļņa 
tiek atdota starpniekiem. Sarunā 

par saviem tuvākajiem kolēģiem 
- arājiem Jevgēņijs ar milzīgu cie-
ņu izteicās par Stivriņu ģimenes 
un Rimmas Romanovas pašaiz-
liedzīgo darbu: lauksaimnieki ar 
savu čaklo darbu pārvērš naba-
dzīgās zemes par auglīgām. Lieli 
panākumi tiek sasniegti, strādājot 
vaiga sviedros! Un tieši mūsdie-
nās vārds “zemkopis” skan kā 
visaugstākais apbalvojums. 

Es jau sāku uztraukties, ka 
pārslavēšu jubilāru, tāpēc nolē-
mu piezvanīt mūsu uzticīgajai 
lasītājai un pedagogam no Die-
va Marijai Grigorjevai, kura ļoti 
labi pazīst Jevgēņiju Gorjačko 
un viņa bērnus. Uz manu negai-
dīto jautājumu es saņēmu tādu 
atbildi: “Ļoti strādīgs, atbildīgs un 
godīgs cilvēks, tieši šīs īpašības 
nodrošināja viņam autoritāti gan 
sovhoza laikos, gan mūsdienās. 
Nekad neatsaka palīdzību, un 
viņa vārds ir kā likums. Mani sko-
lēni bija Andrjuša, Pavļiks, Anna 
– par viņiem man ir vislabākās at-
miņas. Bija ļoti patīkami uzzināt, 
ka Jevgēņijs Gorjačko pagājušā 
gada rudens ballē bija atzīts par 
Aglonas novada laureātu. No vi-
sas sirds apsveicu šo jauko cilvē-
ku jubilejā! Lai viņu arī turpmāk 
vienmēr pavada veiksme! Par 
tādiem cilvēkiem mēs parasti sa-
kām – viņš ir dzimis zem laimīgas 
zvaigznes.” 

Aleksejs GONČAROVS 
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Dzīve māla mājā
                Šķeltovas pusē

Kurš gan no mums bēr-
nībā nav dzirdējis pasaku par 
trīs sivēntiņiem, kuri katrs pēc 
saviem uzskatiem, prasmēm, 
zināšanām un darba tikuma, 
cēla sev mājokli. Viens no ža-
gariem, otrs no salmiem, bet 
trešais - no māliem.  Laika gai-
tā izrādījās, ka tieši māla māja 
bija visizturīgākā un izglāba vi-
sus dzīves likstās nonākušos 
sivēntiņus. 

Vai mājas no māliem būvē 
tikai pasākās?

Daudzās austrumu zemēs 
māla mājas nav nekāds retums, 
koksnes trūkums un klimatiskie 
apstākļi šādam materiālam ir lab-
vēlīgi.  Piemēram, Ēģiptes dien-
vidos, māla mājas ir vairumā. Un 
kā nu ne, ja nepieciešamais ma-
teriāls atrodams visapkārt. 

Kā atzīst mūsdienu celtnieki, 
māls kā būvniecības materiāls ir  
labākais materiāls radošo ide-
ju realizācijai. Tāpēc mūsdienu 
māla mājas pēc savas arhitektū-
ras ir ļoti skaistas, oriģinālas un 
savdabības.  Pateicoties māla 
plastiskumam, tās veido gan apa-
ļas, gan ovālas, reizēm pat vei-
dotas kā dažādu priekšmetu for-
mas. Piemēram, oriģināla māla 
māja ir tējkannas formā, smalkas 
sieviešu somiņas formā ar roktu-
ri, vai arī vienkārša mucas forma 
ar logiem no koka zariem. Mājas 
kā pasakās. Gan vienstāvu, gan 
divstāvu.  Sevišķi interesanti šā-
das mājas izskatās no iekšpuses, 
jo mājas stūri ir ovāli vai apaļi, 
kas, ienākot, uzreiz izceļas.

Jā, bet tas ir siltajās zemēs. 
Bet kā ar dzīvojamām māla mā-
jām ir Latvijā, kur mitrums visa 
gada garumā ir pavisam citādāks 
nekā siltajās zemēs? 

Latvijā ir daudz mežu, tāpēc 
māls kā būvniecības materiāls iz-
mantots samērā reti. Galvenokārt 
saimniecisko ēku būvniecībā un 
arī tikai dažu posmu izveidē, ne-
vis visas ēkas būvniecībā.

Neskatoties uz to, ka Latvija 
bagāta ar mežiem, vēstures fak-
ti liecina, ka dažviet māls tomēr 
tika izmantots dzīvojamo māju 
būvniecībā. Māla mājas ir sasto-
pamas vairāk Kurzemes pusē - 
Rāmuļos, Piebalgā u.c. 

Taču arī Latgalē šāds būv-
niecības veids nebija svešs. Gan-
drīz 90 gadus veca māla māja 
līdz mūsdienām ir saglabājusies 
Šķeltovas pagasta Zukuļos, uz 
kurieni devāmies noskaidrot,  kā 
sokas dzīve māla mājā. 

Braucot pa ceļu Aglo-
na-Šķeltova, uzkalniņā redzama 
balta māja un, no malas skato-
ties, nekas neliecina, ka tā ir no 
māla. Par to, ka māja būvēta 
no māla, nezināja arī tās jaunie 
saimnieki, kuri pirms trīs gadiem 
to iegādājās. Tas saimniekiem 
kā pārsteigums atklājās, kad tika 
vilkts ūdensvads. 

Ar šīs mājas saimniekiem 
laikraksta “Ezerzeme” lasītāji 
ir pazīstami. Mājas saimniece 
Jeļena Sobiļa ir aktīva dalībniece 
toršu konkursā, kas katru gadu 
norisinās Aglonas pagasta lauku 
mājās “Upenīte”. Viktoriju un Va-
lēriju Sobiļas lasītāji pazīst gan 
kā gardo toršu cepējas, gan kā 
novada sportistes - 2015. gada 
šautriņu čempione un 2015. gada 
ātrākais Aglonas novada Lieldie-
nu zaķis.

Ar mājas saimniekiem Ojā-
ru Leitonu un piecgadīgo Artūru 

Leitonu iepazīsimies 
šodien, diskutējot par 
dzīvi māla mājā.

Kā tad sokas 
dzīve māla mājā?

Vasaras periodā 
vēsāk nekā Kastu-
ļinas pagasta But-
kānos, no kurienes 
gandrīz trīs gadus 
atpakaļ pārvācāmies. 
Bet citādi sevišķi lielu 
izmaiņu nav. 

Pirms iegādājā-
ties šo īpašumu, ap-
jautāt, ka māja nav 
parasta, bet speci-
fiska? 

Kad ierīkojām 
mājā ūdensvadu un 
urbām sienas, sāku-
mā domājām, ka tā ir mūra māja 
ar apmetumu no ārpuses un iekš-
puses. Sienai cauri izurbties bija 
ļoti grūti. Jo dziļāk urbām, jo cie-
tāka siena kļuva. Tad, kad sāka 
smaržot ar sveķiem un laukā 
sāka birt paegļu zaru fragmenti, 
sapratām, ka tas nav cementa 
mūris, bet gan māla mūris.  

Vai tas jūs šokēja un bie-
dēja? 

Nē, nemaz. Tikai mazliet 
pārsteidza. Ar māla mājām un to 
remontiem es biju saskāries jau 
iepriekš, strādājot Rīgā. Starp 
daudzajām mājām, kur veicām 
remontdarbus, gadījās arī  māla 
mājas.  

Tad jau var teikt, ka mājai 
ir paveicies un īstais saimnieks 
to iegādājies? Daudziem šāds 
fakts  radītu raizes, sak, ka tik 
māja nesabrūk.

Ja jau tā nav sabrukusi līdz 
šim un pratusi kalpot gandrīz 90 
gadus, kāpēc būtu jādomā un jā-
raizējas, ka tā  sabruks. Protams, 
savas nianses ir jāievēro, taču 
māls kā būvniecības materiāls ir 
ne sliktāks par citiem. Tas sadzī-
vo arī ar mūsdienu modernajiem 
būvniecības materiāliem - plasti-
kātu, silikonu u.c.

Vai ir apjausta šīs mājas 
būvniecības vēsture? 

Ja godīgi, ļoti minimāli. Būtu 
jauki, to uzzināt.

Lai noskaidrotu par mājas 
vēsturi, sazinājāmies ar mājas 
bijušajiem īpašniekiem, kuri pār-
cēlušies uz dzīvi pilsētā.  

Kā pavēstīja šīs mājas bijusī 
saimniece, šo māju 1928. gadā 
uzsāka būvēt viņas tēvs. Viņš 
šāda veida pieredzi būvniecībā 
bija guvis, strādājot  Kurzemē, 
kur kopā ar saviem brāļiem no 
Latgales bija devies peļņā. Bijusī 
saimniece atzīst, ka māja tāpat 
kā Rīga – nekad nav bijusi gata-
va, tāpēc novēlēja jaunajiem mā-
jas īpašniekiem to pabeigt.

Neskatoties uz to, ka mājas 
būvētājs pats bija izaudzis koka 
mājā, tā laika ekonomiskie aps-
tākļi un gūtā pieredze Kurzemē 
nospēlēja izšķirošo lomu māla kā 
būvmateriāla izvēlē. 

Kā rāda reālie fakti dabā, ne-
skatoties uz Latvijas mitro klima-
tu, māla māja var kalpot ļoti ilgi, 
protams, ja stingri ievēro visus 
būvniecības nosacījumus.

Māla mājas būvniecībā pats 
galvenais faktors ir vietas izvē-
le. Tai jāatrodas vietā ar dabīgu 
ūdens noteku, lai zem tās pama-
tiem neatrastos āderes. Jāņem 
vērā arī vēja plūsmas stiprums. 
Vārdu sakot - skaista  kalna galā, 

sausā vietā, kur tā arī tika uzcel-
ta.

Ļoti nozīmīgi, ka šādas mā-
jas būvniecības noslēpumus ap-
zinās nākamās paaudzes, kurām 
to senči uzticējuši. Bijusī mājas 
saimniece stāsta, ka mājas būv-
niecībai māls tika izmantots no 
vietējā kalniņa. Pagalmā, starp 
šķūņiem, atradās laukums, kura 
centrā stāvēja zemē iedzīts miets 
un pie tā piesiets zirgs, kurš stai-
gājot pa apli rādiusā 2-3 m mīcīja 
nepieciešamos mālus mājas būv-
niecībai. 

Lai konstrukcija būtu spēcī-
gāka, māliem tika pievienoti salmi 
un paegļu zariņi. Tad, kad zirgs šo 
masu kārtīgi sablietēja, ar dakšu 
palīdzību tika ņemti māla plāceņi 
un likti mājas sienu vietā, kas tika 
izveidotas no koka dēļiem. Koka 
renēs ievietotā masa tika rūpīgi 
blietēta. 

Par to, ka saimnieks ir aizgu-
vis prasmi būvniecībā Kurzemē, 
liecina arī mājas jumta konstruk-
cija. Mājas jumta stūri ir nocirsti. 
Kurzemē šāda veida jumts ma-
zināja vētru un vēja ietekmi uz 
jumta konstrukciju.  Māju apsil-
dīja trīs krāsnis. Mājas vidū atra-
dās krievu krāsns, kur tika cepta 
maize.

  Lielajos salos, kad termo-
metra stabiņš sniedzās zem – 35 
grādiem, mājas iekšējie stūri mē-
dza apsarmot. Taču pēc apsar-
mošanas stūri nemainīja savu 
formu un nedrupa. 

Arī biezās sniega kupenas, 
kas reizēm bija līdz par palo-
dzēm, mājas ārsienām un balsi-
nājumam neskādēja.

Pēc mājas būvniecības tā 
visu laiku bijusi apdzīvota. Kopš 
tā uzbūvēta, lieli remontdarbi tajā 
netika veikti.

Kā vēsta iepriekšējā saim-
niece, māja ir īpaša un tai piemīt  
veselīgs eko gaiss un tā lādēta ar 
pozitīvu zemes enerģiju.  

Vai, dzīvojot mājā, esat iz-
jutis tās savdabīgo enerģiju? 

Pēc tam, kad atklājām, ka 
tā ir māla māja, aizdomājāmies, 
ka dzīvojam īpašā un retā mājā. 
Daudz tādu māju nav. Tas vien 
jau rada patīkamas emocijas. 

Iepriekšējā saimniece tei-
kusi, ka māja tāpat kā Rīga -ne-
kad nav gatava. Arī šobrīd no-
tiek intensīvi remontdarbi. Kā 
sokas ar remontu māla mājā? 
Vai māja drīz būs gatava?    

Grūti teikt, kad tā būs gata-
va. Jau trešo gadu rit remonts, un 
kad tā māja būs pilnīgi gatava - 
nemācēšu teikt. Varbūt tāpat kā 
Rīga - nekad. Esam māju iesilti-
nājuši, nomainījām logus, durvis. 
Esam ievilkuši ūdens vadu un 

kanalizāciju. Pārmūrējām krās-
nis. Tagad māju apkurina viena 
krāsns. Esam atvadījušies no lie-
lās, tā saucamās, krievu krāsns. 
Māja ir diezgan liela, 72 kvadrāt-
metri, tāpēc par apkures jautāju-
mu vajadzēja palauzīt galvu. Kā 
jau katrai mājai, jumts un pamati 
ir galvenā mājas daļa. Daļēji tika 
uzklāts šīfera jumts un uzlabota 
ūdens notece no mājas. 

Vai remontdarbi māla mājā 
atšķiras no remontdarbiem 
koka mājā? 

Lielas atšķirības nav. Veicot 
remontdarbus, jāatceras, ka ne-
drīkst pieļaut mitrumu, citādi māls 
šķīdīs un  sienas drups. Lai arī 
sienas ir aptuveni 1 m biezas, ja 
drupšanas process uzsāks savu 
gaitu, to apturēt būs ļoti grūti. 
Māls ļoti ilgi kalst. Kā stāstīja ie-
priekšējā mājas saimniece, katra 
mājas blietētā māla kārta kaltusi 
aptuveni 2 nedēļas. Tikai tad mā-
jas būvniecība varējusi turpinā-
ties. Ar baļķu māju ir mazliet ci-
tādāk. Ja baļķis  mitruma ietekmē 
sapūst, to var nomainīt. Mālu ne-
būs tik vienkārši nomainīt. Tāpēc 
siltinot māju, mainot logus, tika 
ņemti vērā visi aspekti, lai māja 
turpinātu elpot un nekur nekrātos 
kondensāts.

 Kā sadzīvo mūsdienu mo-
dernie būvniecības materiāli ar 
mālu?

Sadzīvo tīri labi. Pagaidām 
nekādu nesaderību neesam ma-
nījuši. Māls šajos 90 gados ir labi 
nostāvējies, tāpēc droši varējām 
uzstādīt plastikāta logus. Tā kā 
sienas ir biezas, nomainot logus 
ieguvām lielas palodzes, ko ērti 
izmantot pavasaros, audzējot da-
žādus dēstus.

Vai iepriekš gūtā pieredze 
Rīgā, remontējot māla mājas, 
noderēja? 

Protams. Tas man deva arī 
miera sajūtu, kad tika uzzināts, 
ka jaunā māja ir no māla.  Taču 

ar tām māla mājām mūsu ģimenē 
ir mistiski. Mans brālis iegādājās 
māju Lielvārdē. Izrādījās, ka arī 
tā ir māla māja. Pirmais stāvs ir 
no māla, bet otrais stāvs piebū-
vēts no blokiem. Tā māja ir maz-
liet jaunāka, būvēta pēc kara. Lī-
dzekļu trūkuma dēļ tika būvēta no 
māla.  Mums māla mājas laikam 
dzimtas liktenī ierakstītas.  Pirms 
māju iegādes, strādājām un re-
dzējām tās. Nu, tagad paši tādās 
dzīvojam. Agrākos laikos māla 
mājas tomēr vairāk liecināja par 
nabadzību, mūsdienās tās nes 
sevī lepnumu. Redzie, kā laiks 
visu izmaina!

Kā noprotu, arī kūts ir no 
māla?

Jā, taču tā būvēta mazliet 
pēc citas tehnoloģijas. Tai ir plā-
nākas sienas un māls nav tik 
biezi blietēts. Dzīvojamās mājas 
būvniecība atšķīrās no saimnie-
cisko ēku būvniecības. 

Vai nākotnē plānots būvēt 
otro stāvu? 

 Par to neesam domājuši. 
Domāju, ka laikam tomēr nē. 
Pagaidām jātiek galā ar tiem 
remontdarbiem, kas uzsākti. Bet 
otro stāvu varbūt kādreiz cels 
dēls  Artūrs. Viņam ļoti patīk re-
montdarbi. Iespējams, kad viņš 
izaugs liels, varēs iegādāties arī 
māla blokus, lai pēc otrā stāva iz-
būves māja nezaudē savu lepno 
nosaukumu - māla māja. 

Novēlot mājas saimniekiem 
veiksmīgi turpināt iesāktos re-
montdarbus, atvadāmies. Tomēr 
diskusija māla mājā neatstā-
ja mani vienaldzīgu. Kaut kas 
tajā māla mājā  tomēr virmo no 
mistiskās pasaku valstības. Un 
laikam ne velti tās saimnieki ar 
lepnumu saka: “Dzīvojam māla 
mājā!”

Elizabete
 VIĻUMA- GRAŽULE 

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

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

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
7 mēn. 21,11 25,09 18,40
8 mēn. 23,91 26,86 21,03
9 mēn. 26,89 32,26 23,67
10 mēn. 29,88 35,85 26,29
11 mēn. 32,86 39,43 28,93
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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, 16.00 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.20 Supernova 2016
12.05 100 g kultūras
13.20, 5.30 Vides fakti
13.55 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Melu laboratorija
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra 
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības

1.10 1:1

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.35 100 g kultūras
10.00 Hārtlenda 
10.50, 16.05 Muhtars atgriežas 
11.45, 20.05 Alpu dakteris 
12.35 Balss pavēlnieks
15.35, 1.25 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Punkti uz i
19.55 Manas zaļās mājas
21.00 Aiz žoga
21.30 Ap savu asi

22.00 Uzvaras seglos
22.55 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
23.25 Iepazīstieties - romieši

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 0.30 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi – detektīvi
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Mana mamma, mani 
vīrieši
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 2.25 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.35 Spēles karaliene
21.10 Bīstamā paradīze
22.15 Mf. Gran Torino

0.55 Nikita
4.45, 5.00 Karamba!
5.35 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 
8.50, 2.25 Komisārs Reksis 
9.50, 17.00 Ēnu spēles 
10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.40 Rozenheimas detektīvi
14.35, 1.40 Simpsoni
15.05, 2.00 Būt par papucīti 
15.35, 3.10 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.00 Greislenda

0.00 Ģēnijs uzvalkā
0.50 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
5.00 Anarhijas dēli 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.45, 17.55, 2.00 Māja-2
8.40 Mf. Kucēnu patruļa
9.35 Bada spēles
10.35 TV skatlogs
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.55, 16.55 Tētuka meitiņa
13.55, 20.00 SašaTaņa
18.55, 0.40 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
22.50 Mf. Kliedziens kopmītnēs

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 6 kadri
13.20, 18.05 Nemelo man!
14.20, 23.30 Apustulis
15.20 Mf. Franču spiegs 
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
5.00 Šodien
7.10 Rīs ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 27. janvāris

26. janvārī Ir iemesls!

Krimināls, notikumiLaika periodā no 15.01.2016 līdz 
22.01.2016. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 42 notikumi.  Būtiskākie:
•	 Naktī uz 18. janvāri no mājas kāpņutelpas 

Lāčplēša ielā 11 pazuda velosipēds ROXVER 
ECO 300, sarkani- pelēkā krāsā. Notiek iz-
meklēšana.

•	 19.janvārī Krāslavas iecirknī tika uzsākts kri-
minālprocess par to, ka no dzīvokļa Pārceltu-
ves ielā 16, Krāslavā, tika nozagtas dažādas 
mantas. Kriminālmeklēšanas pasākumu re-
zultātā tika noskaidrots, ka noziegumu izda-
rīja agrāk vairakkārt tiesāts G., dzim.1963.g.

Ilona Solima: “Man patīk mans darbs!”
Lai kļūtu par pedagogu mūsdienās, kad 

šo speciālistu darba apmaksa ir zemā līmenī, 
cilvēkam šis darbs patiesi jāmīl, jābūt skolotā-
jam sirdī un dvēselē. Tādi cilvēki ir – Krāslavas 
„Varavīksnes” vidusskolā strādā vairāki jauni 
skolotāji. Mēs noteikti stāstīsim par katru no 
viņiem, gribas sākt ar jau pieredzējušu skolotā-
ju, kura šajā nozarē strādā jau ne pirmo gadu. 

Ilona ir dzimusi Robežniekos, tur arī ieguva 
pamatizglītību, turpināja izglītoties Krāslavas 2. 
Vidusskolā, tad iestājās Daugavpils Universitā-
tē, kur ieguva bioloģijas, ķīmijas, mājturības un 
veselības mācības skolotāja kvalifikāciju. “Toreiz 
bija iespēja vienā kursā apgūt ļoti daudz profe-
siju. Es paguvu iestāties pēdējā krievu valodas 
plūsmas grupā, kurā strādāja vecie profesori, 
viņi mums sniedza visas savas zināšanas. Tādā 
ziņā mums ļoti paveicās,” stāsta Ilona. “Pabei-
dzot mācības, gribējās palikt uz dzīvi Daugavpilī, 
taču mans vīrs ir krāslavietis, viņš nolēma, ka to-
mēr dzīvosim šeit, viņa dzimtajā pilsētā.”

Savu karjeru skolotāja sāka veidot Vec-
bornes pamatskolā, taču tur paguva nostrādāt 
tikai 2 gadus. Mācību iestādi aizvēra, kā jau 
vairumu mazo skolu. Piecus gadus bija bez-
darbniece, pa to laiku viņa paguvusi iejusties 
dažādās profesijās, viņa strādājusi par frizieri, 
pārdevēju, apkopēju. Pēc tam, ekonomiskās 
lejupslīdes laikā, kad daudzi skolotāji pameta 
savas darbavietas, Ilonai paveicās iekārtoties 
darbā Kalniešu pamatskolā. “Tā tika atjaunota 
mana skolotājas karjeras izaugsme,” smaida 
Ilona. “Kalniešos mācu bioloģiju un ķīmiju. 
Esmu strādājusi arī Skaistas skolā, Krāslavas 
poļu skolā. Slodzes mazas, nācās savienot dar-
bus. Pirms trim gadiem Kalniešu skolā piešķīra 
audzināmo klasi, slodze nedaudz palielinājās. 
Nerentablo, mazo skolu pedagogiem piedāvā-
ja jaunu specialitāšu apgūšanas kursus. Tā kā 
man praktiski viss dabaszinību kurss bija ap-
gūts, izvēlējos ģeogrāfiju. Vairāk kā pus gadu 
mācījos Daugavpilī, ieguvu jaunu specialitāti. 
Sākoties šim mācību gadam, mani uzaicināja 
strādāt par ģeogrāfijas skolotāju “Varavīksnes” 
skolā. Tagad apvienoju darbu Krāslavā un Kal-
niešos. Ceturtdienās pusi dienas esmu te, pusi 
– Kalniešos. Ir žēl atteikties no savas audzinā-
mās klases Kalniešos, bērni kļuvuši tuvi. Viņi 
ļoti cer, ka būšu ar viņiem līdz izlaidumam. Klīst 
baumas par skolas slēgšanu, taču tās neviens 
nav apstiprinājis.

Sākums, protams, vienmēr ir smags. Kad 
gadus piecus esi nostrādājis konkrētā mācību 
priekšmetā, tev jau ir visi materiāli, tie tikai 
katru gadu jāpapildina, jāatkārto un var vadīt 
stundu, bet pirmajā gadā nākas visu sākt no 
sākuma, no “nulles”; katrai stundai rūpīgi jāga-
tavojas, jāpārdomā visu pa minūtēm. Reizēm ir 
ļoti grūti, reizēm ne viss izdodas, taču man tas 
patīk. Agrāk nebiju strādājusi lielā skolā – tas, 
ko var izdarīt piecu bērnu klasē, ne vienmēr 
izdodas ar 20 skolēniem. Pat vārdus nevar ie-
gaumēt, jūk.”

Ilonai bez daudzajiem bērniem skolā ir arī 
savi – meita un dēls. Meita šogad absolvēs 9. 
klasi, dēls – 11. klasi. Abi mācās “Varavīksnes” 
skolā. Ģimene dzīvo līdzās skolai. “Mēs speciāli 
izvēlējāmies tādu dzīvokli,” turpina stāstīt Ilo-

na. “Tik daudz esmu braukājusi uz darbu, ka 
sapņoju par kādu mājokli blakus, uz vietas. Es 
ļoti nevēlējos, lai mani bērni uz skolu brauktu 
ar autobusu. Es, atklāti sakot, neizprotu vecā-
kus, kuri savus bērnus sūta citu pilsētu skolās, 
ja blakus ir sava, kaut arī neliela, lauku skola. 
Jā, varbūt mazāk daudzveidīga attīstība, mazāk 
pulciņu un iespēju, bet mazā skolā katram bēr-
nam var visu izskaidros un izstāstīs, jo klases 
nav lielas un tam pietiek laika.”

Taisnība, sarunājoties ar vecākiem, kuru 
bērni mācās mazās skolās, vienmēr kā pirmais 
pluss tiek minēta individuālā pieeja, mācību 
vielas izskaidrošana katram atsevišķi. Lielās 
klasēs, protams, katram individuāli izskaidrot 
nav reāli. Tiek sniegtas pamatzināšanas, pārē-
jais – uz paša skolēna pleciem, tas atkarīgs no 
viņu vēlmēm un spējām. 

“Šogad, izņemot skolu, vairs nav nekā-
du aizraušanos,” turpina Ilona. “Bet vispār 
man patīk adīt, lasīt kaut ko viegli uztveramu. 
Smagumu dzīvē tāpat pietiek, tāpēc izvēlos 
romānus un vieglus detektīvus. Tagad daudz 
laika aizņem gatavošanās stundām, kā arī savu 
bērnu mājas darbu pārbaudīšana un palīdzība 
izpildīšanā.”

Ilona smej, ka iespējams, tāpēc, ka pati ir 
“učene”, viņa tā uztver skolas dzīvi. Taču viņa ir 
pārliecināta, ka bērnus ir jākontrolē, jāpārbau-
da, jāpalīdz viņiem, jāpaskaidro līdz pat skolas 
beigšanai, ja, protams, vēlas sasniegt rezultā-
tu. Bērni ir noslogoti visās klasēs – no 1. līdz 
12. Otrā semestra beigās viņi ir kā “izspiesti cit-
roni” – tie, kuri patiešām mācās. Tāpēc viņiem 
visiem vecāku atbalsts ir ļoti svarīgs.

Uz jautājumu par skolēnu uzvedību stun-
dās skolotāja atbild: “Ar disciplīnu vienkāršāk 
ir 9. klasē, vissarežģītāk – 8. klasē, tas ir spilgts 
pārejas vecums, kad galvā nav domu par mācī-
bām, ir grūti noturēt viņu uzmanību. Izlaiduma 
klasē skolēni zina, kas viņiem ir vajadzīgs. Ja ir 
vajadzīga laba atzīme, viņi strādā, lai to iegūtu. 
Astotajā klasē ne visiem tas ir saprotams. Ja 
mamma mājās pieprasa, tad cenšas, ja nē – ir 
4 balles un viss kārtībā. Man patīk mans darbs!”

Lai Jums veicas, Ilona, jaunajā darba vietā 
un lai skolēni ciena!

Natālija ZDANOVSKA

Jaunas sejas
Žana Batista Bernadota, Zviedrijas karaļa dinastijas dibinātāja, dzimšanas diena 

Cilvēks, kas ir dzimis tirgotāja ģimenē, 
nevar kļūt par karali. Šī viduslaiku likumsaka-
rība vēl joprojām ir aktuāla Vecajai pasaulei. 
Neskatoties uz to, ka demokrātija cenšas izlī-
dzināt dažādu sabiedrības sociālo slāņu pār-
stāvjus, pilnīga līdztiesība, iespējams, nekad 
netiks panākta. Taču tagad cilvēka piederība 
noteiktai grupai ir saistīta nevis ar izcelsmi un 
dzimtas dižciltīgumu, bet ar viņam piederošā 
īpašuma apmēru. Bet vēl pirms 100 gadiem 
nekāda bagātība nevarēja aizstāt piederību 
muižnieku dzimtai... 

Francijā par muižnieku varēja kļūt jau 
XVII gadsimta beigās, bija tikai jānopērk pa-
tents. Dokuments maksāja dārgi un atļauties 
to varēja tikai ļoti turīgi ļaudis. Vēl Moljērs 
izzoboja tirgotājus, kas visiem spēkiem cen-
tušies izsisties muižniekos. Sabiedrības at-
tieksme pret tādiem cilvēkiem nebija īpaši 
labvēlīga. Bet Žana Batista Bernadota dzīves-
stāsts ir izņēmums. 

Bernadoti nebija dižciltīga dzimta, taču 
Gaskoņā tā bija ļoti cienījama. Tradicionāli 
tieši šajā Francijas provincē tika uzsākti lieli 
kari un bija dzimuši slaveni pulkveži un va-
roņi. Gaskoņas iedzīvotāju nevaldāmais rak-
sturs visiem ir labi zināms, pateicoties slave-
najam Dimā romānam – jo D`Artanjans nācis 
no Gaskoņas. Nākamā Zviedrijas karaļa māte 
bija turīga fermera meita, tēvs - pazīstams 
advokāts. Bet... Tas nemainīja faktu, ka Ber-
nadoti piederējuši trešajai kārtai. 

Zēns bija ļoti vārgs un vājš, tāpēc pries-
teri pierunāja nokristīt viņu jau otrajā dienā 
pēc piedzimšanas, jo vecāki baidījās, ka viņu 
jaunākais dēls var nomirt nekristīts. Taču 
bažas izrādījās veltīgas, Žans Batists ne tikai 
izdzīvoja, bet drīz vien kļuva par galveno 
nerātnieku pagalma zēnu vidū. Lai izsistu 
dullumu no dēla galvas, Bernadots vecākais 
nolēma viņu pāraudzināt un aizsūtīja savu 
atvasi pie Benediktīniešu ordeņa mūkiem. 
Audzināšana attālajā klosterī notika ar no-
pietnu mērķi - sagatavot Žanu Batistu jurista 
profesijas iegūšanai, lai viņš varētu turpināt 
ģimenes lietu un kļūt par advokātu. Taču pa-
laidnis atgriezās no skolas ar divām rētām uz 
pieres (kas liecināja par daudziem kautiņiem 
ar klasesbiedriem) un drausmīgiem raksturo-
jumiem no mūkiem-skolotājiem. Neskatoties 
uz viņa šausmīgo uzvedību un trakulībām, 
Žans Batists izcēlās ar saprātīgumu, lielisku 
atmiņu un teicamām spējām. Turpināt jau-
nekļa apmācību piekrita Bernadota ģimenes 
draugs un tēva kolēģis - metrs de Bassals. 

No sākuma Bernadota jaunākā juridiskā 
prakse bija veiksmīga. Viņš guva uzvaras vai-
rākās lietās, viņam parādījās pastāvīgi klienti. 
Taču tieši šajā laikā pēkšņi nomira viņa tēvs. 
Rūpes par ģimeni bija jāuzņemas Žana Ba-
tista vecākajam brālim. Bet jaunajam advo-
kātam jau sen bij aapnicis darbs ar papīriem 
juridiskajā kantorī, un viņš nolēma iestāties 
armijā. Militārais dienests garantēja aktīvu 
dzīvesveidu, piedzīvojumus un varoņdarbus, 
pēc kuriem tolaik kāroja Bernadota sirds. 

Žans Batists uzsāka karadienestu Korsi-
kā, Napoleona dzimtajā pilsētā. Vēlāk viņu 
pārcēla uz Grenobli. Bernadots bija labs ka-
ravīrs, jau drīz viņš saņēma seržanta dienesta 
pakāpi un bija uzticīgs zvērestam līdz pašai 
revolūcijai un monarhijas gāšanai. 

Revolūcija atnesa Žanam Batistam virs-
nieka dienesta pakāpi un ātru virzīšanos uz 
priekšu pa karjeras kāpnēm. Tas bija laiks, 
kad sākās viņa draudzība ar Bonapartu, īsta 
virsnieku draudzība, pateicoties kurai Berna-
dota dzīvē sākās galvu reibinošas pārmaiņas. 

Napoleona kari ietekmēja Bernadota 

likteni ļoti veiksmīgi. 
Bonaparts izturējās 
ļoti labvēlīgi pret 
savu pulkvedi un 
attālo radinieku (Bo-
naparta un Bernado-
ta sievas bija radinie-
ces) un neskopojās 
ar jauniem tituliem 
un amatiem. Taču 
Bernadota neatka-
rīgais raksturs un 
karstasinīgums noveda pie tā, ka pulkvedim 
parādījās daudz ienaidnieku un skauģu. Arī 
pats Napoleons arvien biežāk domīgi pārla-
sīja ziņojumus par Žanu Batistu un satikās ar 
savu draugu arvien retāk. Tad pēkšņi viņš ie-
domājās par Zviedriju... 

Zviedrijas karalistes zelta laiki beigušies. 
Pēc Ziemeļu kara un traģiskās sakāves Zvied-
riju vairs neuzskatīja par Eiropas lielvalsti, 
visaugstākajās pozīcijās toreiz atradās Angli-
ja, Francija un Krievija. Arī karalis Kārlis XIII 
ar vecumu uzvedās arvien neprātīgāk, viņam 
bija nepieciešama pastāvīga kontrole. Zvied-
ri bija ļoti neapmierināti ar savu karali, bet 
mantinieku Kārlim nebija. 

Būdama atkarīga no Francijas un baidī-
damās no kara ar Napoleonu, zviedru valdī-
ba vērsās pie franču imperatora ar lūgumu 
palīdzēt atrast Zviedrijas troņa cienīgu man-
tinieku. Napoleons arī pirms tam darīja visu 
iespējamo, lai Eiropas valstu troņos kāptu 
viņa draugi un radinieki. Bet Zviedrija kļuva 
par pirmo valsti, kuru Napoleons vēl nebi-
ja iekarojis, taču tās valdība jau lūdza iecelt 
Bonapartam izdevīgo cilvēku par karali. 
Bernadota kandidatūra izrādījās vienīgā. Šis 
fakts bija saistīts ar to, ka kādā kaujā, kurā 
piedalījās arī zviedri, Žans Batists ļoti humāni 
izturējās pret zviedru karavīriem, kas nokļuva 
gūstā. Zviedri augstu novērtēja pulkveža cēl-
sirdīgumu, un viņš ātri ieguva lielu populari-
tāti visā Zviedrijā. 

1810. gadā Žans Batists Bernadots pie-
ņēma luterānismu un kļuva par karaļa Kārļa 
XIII audžudēlu un mantinieku. Pēc Zviedrijas 
prinča titula iegūšanas Bernadots pildīja arī 
karalistes reģenta pienākumus. Savu varu 
jaunais princis izmantoja ļoti tālredzīgi...  

Kad Napoleons cieta sakāvi Krievijā, 
Zviedrija izstājās no Francijas sabiedroto 
grupas un iestājās Bonaparta pretinieku sa-
vienībā. Līdz ar to Zviedrijai bija iespējams 
kompensēt to, ka XIX gadsimta sākumā bija 
zaudēta Somija, tā ieguva Norvēģijas teri-
torijas. Kļuvis par karali ar vārdu Kārlis XIV 
Juhans, Bernadots sastapās ar dažu Eiropas 
monarhiju pretestību, kas atteicās atzīt viņa 
leģitimitāti. Toties tagad Zviedrijas politisko 
„draugu” vidū bija valsts, kas uzvarēja karā ar 
Bonapartu, - Krievija. Pateicoties krievu dip-
lomātu pūlēm, Eiropa samierinājās ar jaunu 
dinastiju Zviedrijas tronī. 

Gadsimta ceturksni Žans Batists Berna-
dots (pareizāk Kārlis Juhans) valdīja karaļa 
tronī. Šajā laikā viņam izdevās apspiest opo-
zīciju, panākt ievērojamu ekonomisko izaugs-
mi valstī, nosargāt Zviedriju no nevajadzīgām 
politiskajām savienībām un izveidot labas 
attiecības ar visām Eiropas valstīm. 

Zviedrijas karaļa troni pēc Kārļa Juhana 
nāves ieņēma viņa dēls - Oskars I. Bernadotu 
dinastija valda Zviedrijā līdz šim laikam. Un 
pasaulē nav monarhijas, kura būtu tikpat ie-
mīļota tautā. 

 
Andrejs JAKUBOVSKIS 
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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, 16.00 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra 
13.55 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.15 Ziņas
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
23.30 100 g kultūras
0.30 Robežas

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Hārtlenda
10.50, 16.05 Muhtars atgrie-
žas 
11.45 Alpu dakteris 
12.35, 0.55 LTV – 60
15.35, 1.30 Projekts Nākotne

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 Aiz žoga
23.20 Ap savu asi
23.50 Sporta studija
0.35 Zebra

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi kā detektīvi
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Mīlestība un citi 
negadījumi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 2.30 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.40 Spēles karaliene
21.10 Profesija – mamma
22.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.55 Čikāgas sardzē
1.00 Nikita
5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.00 Rozenheimas detektīvi
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.35, 14.15 Beibleidi 
7.55, 18.00 Divarpus vīri 
8.50, 2.20 Komisārs Reksis
9.50, 17.00 Ēnu spēles 

15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Augsta slikmes
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Mf. Biškopis
23.30 Izmeklēšanas komiteja
1.25 Ceļu patruļa
3.20 Dzīvokļu jautājums
4.20 Mežonīgā pasaule 
5.05 Advokāts

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 Speciālkorespondents
23.40 Blokāde sapņos rādās

1.20 Steidzami uz numuru!
2.15 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.35, 
17.10, 1.40 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.05 Tabletes
13.35 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/sieviešu
16.00, 3.35 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Ārpus kadra

21.50, 23.05 Mažors
0.10 Vladimirs Visockis
1.55 Mf. Notikums astotajā 
šahtā
3.20, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.30, 0.45 Laika prognoze
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40, 16.25 Fantastika zem 
Grifa
9.45 TOP shop
10.00, 15.20, 17.30, 20.50 
Dokumentāls projekts
12.05 Čapmanes noslēpumi
13.10 Maldu teritorija 
18.35, 5.30 Visšokējošākās 
hipotēzes
23.55 Pazīsti mūsējos
0.50 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 19.30, 23.50 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
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
15.20 Tabletes
16.00 Precamies!
17.00 Ziņas 
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Mažors
22.05 Mf. Es gribētu būt te. 

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 Vienkārša dzīve
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Meiču medības
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas.
14.25, 23.25 Mīlestības izlīdzi-
nāšana
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.40 Interešu sfēra

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

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.30 Ielu maģija
8.35, 21.10 Neredzamais 
cilvēks
9.35, 15.25 Aizliegtā skola
10.35, 20.10 Ekstrasensi 
detektīvi
11.35, 17.00 Voroņini
12.40, 19.05 Rudie
13.30, 18.00 Virtuve
14.35, 22.10 PIN kods
21.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.00 Bafija pret vampīriem

CETURTDIENA, 28. janvāris 10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.40 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. Pārkers
0.20 Kinomānija
0.55 Overtime TV
5.00 Anarhijas dēli 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.45, 17.55, 2.45 Māja-2
8.35 Mf. Kucēnu patruļa
9.30 Bada spēles
10.35 TV skatlogs
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, 1.25 Brīvdienas Mek-
sikā
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Amerikāņu pīrāgs
23.40 Mf. Bīstamā ilūzija 

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 Starpnieks. 
Seriāls. 
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Augsta slikmes
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Izmeklēšanas komiteja
1.20 Ceļu patruļa
3.15 Vasarnīcu lietas
4.15 Viņu tradīcijas
5.05 Advokāts

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 Dzīves upe
1.20 Steidzami uz numuru!
2.15 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.35, 
17.10, 1.05 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tabletes

13.40 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.35 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, 23.05 Mažors
23.50 Sazvērestības teorija
1.20 Mīklainais mantinieks
3.25, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.15 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.50 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Fantastika zem 
Grifa
9.40 TOP shop
9.55, 15.20, 17.30, 0.00 Doku-
mentāls projekts
12.05 Čapmanes noslēpumi
13.10 Maldu teritorija 
18.35, 5.25 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.50 Kara noslēpums 
23.10 V un S
0.55 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 19.30, 0.15 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
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
15.20 Tablete
16.00 Precamies!
17.00 Ziņas 

17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Mažors
22.30 Mf. Pompeji

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, 22.15 Zona Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.50 Vienkārša dzīve
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Meiču medības
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Mīlestības izlīdzi-
nāšana
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 0.15 Tulks
20.00 Panorāma
20.45 Speciālprojekts
23.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.30 Ielu maģija
8.35, 21.10 Neredzamais 
cilvēks
9.35, 15.30 Aizliegtā skola
10.35, 20.10 Ekstrasensi 
detektīvi
11.35, 17.05 Voroņini
12.35, 19.05 Rudie
13.35, 18.05 Virtuve
14.40, 22.10 PIN kods
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
22.55 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, 16.00 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
14.25 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

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kūku kari
8.30 Melu laboratorija
9.30, 19.35 Aculiecinieks
9.45 Momentuzņēmums
10.00 Hārtlenda 
10.50, 16.05 Muhtars atgriežas 
11.45 1:1
12.35 100 g kultūras
14.20, 4.30 LTV – 60
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā
20.00 Facebook aizkulises
21.00 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Cilvēki tur
23.45 Eiropa koncertos
0.35 Zinātne - manas nākotnes 
pareģis
1.35 Uzvaras seglos
2.30 Jauniešu kora koncerts

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Bīstamā paradīze
10.45, 13.45 Televeikala 
skatlogs
11.00, 5.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Vitnija
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 un 
Guntara Rača koncerts 
1.20 Greizais spogulis
4.30 Karamba!
5.40 Briklberija

TV3
6.00, 12.40 Rozenheimas 
detektīvi
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.35, 14.15 Beibleidi 
7.55, 18.00 Divarpus vīri 

8.50, 2.25 Komisārs Reksis 
9.50, 17.00 Ēnu spēles 
10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.35, 1.15 Simpsoni
15.05, 2.00 Būt par papucīti
15.35, 3.10 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Mf. Zobu feja 2
22.55 Mf. Eda realitātes šovs
5.00 Anarhijas dēli 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.45, 17.55, 1.05 Māja-2
8.40 Mf. Kucēnu patruļa
9.30 Bada spēles
10.35 TV skatolgs
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.55, 16.55 Tētuka meitiņas
13.55 SašaTaņa
20.00 Mf. Voless un Gromits 
21.30 Mf. Artūrs  23.45 Mf. 
Džefs, kurš dzīvo mājās 

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 Mrimināls+
12.55, 18.05 6 kadri
13.20, 18.35 Nemelo man!
14.20 Apustulis
15.20 Starpnieks  19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Pulksteņmeistars
0.40 Mūzika

NTV 

6.00 Rīts  7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00, 23.40 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Mf. Spānis
22.45 Vairākums
1.20 Ceļu patruļa
3.10 Kriminālā Krievija 
3.45 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, 2.55 Tiešais ēters
20.00 Humora raidījums
22.40 Zelta ērglis
1.00 Pārbaude uz ceļa
4.20 Mf. Burve

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.35, 17.10 
Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.05 Tablete
13.40 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 2.55 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums

18.00, 20.40 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Zelta gramofons
23.25 Vakara Urgants
0.20 Humora raidījums
1.20 1 in city
2.40, 5.20 Smieklīgi videoklipi
3.45 Mf. Vecākā māsa

RenTV Baltic
6.15 Karavīri
7.05 Bērnu klubs 
7.29, 0.50 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Fantastika zem 
Grifa
9.40 TOP shop
9.55, 15.20, 17.30, 0.00 Doku-
mentāls projekts
13.05 Maldu teritorija
18.35 Visšokējošākās hipo-
tēzes
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.55 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.00 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
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Atskaite atpakaļgaitā 
14.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Sievietes
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Zelta gramofons 
22.05 Mf. Mēbiuss

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.40 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 sekun-
des  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, 23.10 Mīlestības izlīdzi-
nāšana
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.00, 0.00 Tulks
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
20.55 Mf. Mūžīgā pasaka
22.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35 Neredzamais cilvēks
9.35, 15.30 Aizliegtā skola
10.35 Ekstrasensi - detektīvi
11.35 Voroņini
12.35 Rudie  13.35 Virtuve
14.35, 22.20 PIN kods
16.30 Ielu maģija
17.10, 23.50 Mītu grāvēji
18.10 Mf. Ķīlniece
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.05 Reportieris

PIEKTDIENA, 29. janvāris
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e 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 Vēsti s”, “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, pati te@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
27.01. 28.01. 29.01.

+ 2... + 3  + 4... + 5 + 1 ... + 2

DR  5 m/s DR  6 m/s R   2 m/s

Reklāma un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 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;
dis kus BD 3. Tālr. 28370217;
aļņu, briežu, stirnu ragus. Tālr. 
22402950.

Atdosim labās rokās kucēnus. 
izaugs vidēja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, gan draugs. 
Varam piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.
Mēbeļu veikalā “Amelia” turpi-
nās ziemas sezonas atlaides. 
Gaidām jūs - Rīgas ielā 28 (2. 
st., virs ēdamnama “Daugava”).

VW Passat B5-1,9, TDi (1999., 
TA). Tālr. 28386640;
iekoptu, apstrādātu l/s zemi Ro-
bežnieku pag. - 44.8 ha (trijos 
gab.). Labi piebraucamie ceļi. 
Tālr. 29114384;
“VW Passat” - 1.9., turbo dīzelis, 
1992., TA līdz 11.2016., 700 €. 
Tālr. 26412060;
džipu “NISSAN Double Cup”- 2.5 
turbo dīzelis, 4x4. Ar kravas kasti 
un virsbūvi. TA līdz 11.2016. 3200 
€. Tālr. 26412060;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
auzas, kartupeļus, trušus. Tālr. 
28797057.

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

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludinājumus 

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.

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” 

ООО “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaun-
lopus. Samak-
sa 2-3 darba 
dienu laikā. 

Tālr. 64622475, 
25435533 . 

 

 

DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA 
„SAULES SKOLA” 

AICINA APMEKLĒT SAGATVOŠANAS KURSUS 
PARĀDES IELĀ 7, DAUGAVPILĪ   

 
KURSOS BŪS IESPĒJA  SAGATAVOTIES IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM SKOLĀ, APGŪT 
IEMAŅAS ZĪMĒŠANĀ (16 STUNDAS), GLEZNOŠANĀ (16 STUNDAS) UN 
KOMPOZĪCIJĀ (16 STUNDAS), KĀ ARĪ IEPAZĪTIES AR IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM. 
 

KURSI NOTIKS NO 2016.GADA 06.FEBRUĀRA LĪDZ 2016.GADA 28.MAIJAM 
 

SESTDIENĀS 2 REIZES MĒNESĪ 
 

NODARBĪBU LAIKS 
 

06.un 20.februāris plkst.10:00- 14:00 

05.un 19.marts plkst.10:00- 14:00 

2., 16.un 30.aprīlis plkst.10:00- 14:00 

14.un 28.maijs plkst.10:00- 14:00 

 

MAKSA PAR SAGATAVOŠANAS KURSIEM- EUR  14,23 MĒNESĪ 
INFORMĀCIJA: 

WWW.SAULES.LV, TĀLR. 65424576;  220217446,      E-PASTS: SAULES.SKOLA@SAULES.LV 
 

Preiļu policija noskaidro per-
sonību nezināmam vīrietim, kura 
līķis  2015.gada 7.novembrī tika 
atrasts Līvānu novada Jersikas 
pagastā (pakāries). Nezināmais 
vīrietis ir miris 2015.gada augus-
ta-septembra mēnesī. 

Mirušā pazīmes:  20-30 
gadus vecs, normālas miesas 
būves, 175-180 cm garš, kastaņ-
krāsas gari mati. Apģērbs: tum-
šas krāsas auduma īsa virsjaka, 
džemperis ar svītrām un metāla 
pogām, balts “T” krekls, tumšas 
džinsu bikses, melna auduma 
josta ar sprādzi, melni ādas vai 
ādas imitācijas zābaki ar rāvējslē-
dzēju sānos, pelēkas zeķes.

Bikšu kaba-
tā bija dzeltenas 
krāsas šķiltavas 
ar uzrakstu “Klon-
daika”, atslēgu 
saišķis ar piecām 
atslēgām. Uz lielā-
kās atslēgas ir uz-
raksts “ЭЛЬБОР”, 
uz divām mazākajām atslēgām 
uzraksts “YU-KI” un “RAR”. Divas 
atslēgas bez uzraksta.

* * *

Preiļu policija noskaidro per-
sonību nezināmam vīrietim, kura 
līķis  2015.gada 3.oktobrī tika 
atrasts Aglonas novada Grāveru 

pagastā, meža masīvā 
(pakāries). 

Mirušā pazīmes: 
Vīrietis 30-45 gadus 
vecs, normālas miesas 
būves, 181 cm garš, 
mati tumši, īsi, nedaudz 
iesirmi, pieres paura 
rajonā matu nav. Krūšu 
kurvja labajā pusē atro-
das tetovējums: putns 

ar izplestiem spārniem uz aug-
šu (iespējams ērglis). Apģērbs: 
melna virsjaka ar baltām svītrām, 
uzraksts uz jakas “OL-PROJECT 
80”, sintētiska auduma melna 
ar baltām svītrām sporta jaka 
un sintētiska auduma melnas 
bikses, melns “T” krekls, melna 
naģene ar oranžu nagu un baltu 
uzrakstu “1”, melni sporta apavi 
ar zaļām svītrām ar uzrakstu “Ma-
libu sport”. Blakus atradās melna 
mugursoma ar dzeltenas krāsas 
priekšējo virsmu. Uz mugurso-
mas uzraksts “Etab-Data”. 

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas 
palīdzētu identi fi cēt šo cilvēku per-
sonības, lūdzam ziņot policijā, zvanot 
65302815, 65403302, 110 vai vērsti es 
tuvākajā policijas iestādē.

 Izsakām visdziļā-
ko līdzjūtību Anto-
nam Masaļskim, no 
brāļa uz mūžu atva-
doties.

Tiesu izpildītāju 
kolektīvs

Policija noskaidro mirušo personības!

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 
aitas, zirgus, cūkas. Samak-

sa uz vietas. Svari.  
 Tālr. 26563019

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie 
Uz kluso mūžības salu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ge-
novefai Kalvišai, no māsas uz mūžu 
atvadoties.

Laikraksta “Ezerzeme” kolektīvs 

Mākslas pasaule

Vernisāža Krāslavā -  te vienmēr tiek izrādīta cieņa otas meistariem un dau-
dzajiem tēlotājmākslas piekritējiem.                 
     Alekseja GONČAROVA foto
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