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Šodien numurā

Latgales gada balva
Jau otro gadu mājīgajās Prei-
ļu kultūras centra telpās bied-
rība “Asmu latgalīts” organi-
zē pasākumu “Latgales gada 
balva”, kura laikā tiek apbal-
voti labākie Latgales iedzīvo-
tāji, kuri ar savu rīcību sekmē 
Latgales reģiona izaugsmi un 
kalpo par piemēru pārējiem. 

Balva tika pasniegta 7 nomi-
nācijās - Latgales gada labākais 
lauksaimnieks, Latgales gada 
aktīvākais jaunietis, Latgales 
gada ģimene, Latgales gada va-
ronis, Latgales gada uzņēmējs, 
Latgales gada aktīvākais seniors 
un Latgales gada sirds cilvēks. 

Izvirzīt cilvēkus katrā no no-
minācijām varēja jebkura 3 fizis-
ku personu grupa vai juridiska 
persona. Organizatori mudina 

palūkoties apkārt un novērtēt 
līdzcilvēkus sev līdzās. Izvirzot 
savu radinieku, kaimiņu, kolēģi 
vai paziņu kādā no šīm nominā-
cijām, nozīmē pateikties viņam 
par Latgales labā darīto. No-
vērtēt savu līdzcilvēku padarīto 
- tā, manuprāt, ir šī pasākuma 
pamatvērtība. Kopumā vērtējot, 
mūsdienu cilvēkam ir salīdzinoši 
grūti atzīt citu cilvēku pārākumu. 
Tāpēc jo īpaši priecēja fakts, ka 
“Latgales gada balvas” pasnieg-
šanas ceremonijā bija pārstāvēti 
visi trīs “Ezerzemes” aptvertie 
novadi. 

No Aglonas novada nominā-
cijā “Latgales gada sirds cilvēks” 
tika izvirzīta Ingūna Barkeviča. 
Aglonā viņu raksturo kā īstu mo-
toriņu. Viņa ir realizējusi neskai-
tāmus projektus, kas vērsti uz 

apkārtējās vides labiekārtošanu 
Aglonā, iesaistot arī citus Aglo-
nas novada iedzīvotājus. Pasā-
kums “Ar veļiku pa Aglonu” ir In-
gūnas ievērojamākais projekts, 
kas jau kļūst par tradīciju Aglonā. 

Krāslavas novada iedzīvotāji 
“Latgales gada balvai” izvirzī-
juši divus pretendentus: Valen-
tīnu Kokinu nominācijā “Latga-
les gada aktīvākais seniors” un 
Jāzepu Dobkeviču nominācijā 
“Latgales gada sirds cilvēks”. 
Valentīna ir Krāslavas pensio-
nāru biedrības valdes locekle. 
Viņa ir nūjošanas pulciņa izveides 
Krāslavā iniciatore. Realizējusi 
vairākus projektus. Aktīvi pār-
stāv pensionāru intereses valsts 
un pašvaldības institūcijās. Arī 
Jāzepa vārds mums nav svešs.

Turpinājums 3. lpp.

Divdesmit veiksmes gadi

Nākamajā numurā reportāža no folkloras kopas „Rudzutaka” jubilejas pasākuma.
Alekseja GONČAROVA foto

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes 
centrs”       sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību                           

aicina piedalīties
Austrumlatvijas reģiona                                       

graudu un rapšu audzētāju konferencē
š.g. 4. martā plkst. 10.30 
Viļānu novada kultūras 

namā

Konferences laikā tiks pie-
dāvāta jaunākā informācija par 
graudaugu šķirnēm, mēslojumu, 
augu aizsardzības līdzekļiem, 
tehniku un izmēģinājumu rezul-
tātiem.

•	  AS “Latvijas Gāze” valdes priekš-
sēdētājs Aigars Kalvītis uzskata, ka 
ministru prezidenta amata kandi-
dāta Māra Kučinska (ZZS) veido-
tās valdības ministri ir kā nodzīti 
zirgi, kurus vajadzēja nomainīt. 
Ekspremjers Kučinska valdības 
veidošanas procesu salīdzināja ar 
savulaik sava otrā Ministru kabi-
neta veidošanas procesu.

•	 Saeimas neatkarīgais deputāts Ar-
tuss Kaimiņš (LRA) kopā ar domu-
biedriem provizoriski līdz maija 
beigām plānojis nodibināt partiju, 
kas piedalītos gan 2017. gada paš-
valdību vēlēšanās, gan nākamajās 
Saeimas vēlēšanās.

•	 Atstājot amatu, Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma (V) 
plāno izpirkt 11 viņai pasniegtās 
diplomātiskās dāvanas. Dārgākā 
no dāvanām ir kādreizējā Polijas 
Ministru prezidenta Donalda Tuska 
dāvinātais rotu komplekts - krel-
les un rokassprādze. Tiks izpirkta 
arī Agneses Zeltiņas rotaslietu 
kolekcija, ko valdības vadītājai uz-
dāvinājusi ASV uzņēmēju delegā-
cija Latvijā - tās vērtība ir 60 eiro. 
Straujumas īpašumā nonāks arī 
Itālijas vēstnieka Latvijā dāvinātā 
zīda šalle, kuras vērtība ir 30 eiro, 
Čehijas prezidenta Miloša Zemana 
dāvināts melns ādas maks un Ķī-
nas pilsētas Sudžou mēra dāvināta 
izšūta zīda somiņa, kuras vērtība 

ir 25 eiro. Straujuma vēlas izpirkt 
arī 50 eiro vērto Latvju enciklopē-
dijas sējumu, ASV viceprezidenta 
Džo Baidena dāvāto stikla trauku 
ar ģerboni un parakstu, kas novēr-
tēts 25 eiro vērtībā, kā arī Vācijas 
kancleres Angelas Merkeles dāvāto 
Meisenes porcelāna trauciņu tējai, 
kura vērtība ir 30 eiro.

•	 Piektdienas vakarā no Grieķijas 
Latvijā nogādāti pirmie patvēru-
ma meklētāji - pārvietotas sešas 
personas, kam nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība saskaņā 
ar Eiropas Savienības pārvietoša-
nas programmu. Personas patla-
ban atrodas Patvēruma meklētāju 
izmitināšanas centrā Muceniekos. 
Šonedēļ Valsts robežsardzes 
amatpersonas turpinās strādāt ar 
patvēruma meklētājiem un veiks 
padziļinātas intervijas un nepie-
ciešamo dokumentu sagatavo-
šanu, lai lietas materiālus varētu 
nodot Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldei turpmākām dar-
bībām un lēmumu pieņemšanai 
par bēgļa vai alternatīvā statusa 
piešķiršanu. Tāpat pakāpeniski 
nākamnedēļ darbu ar pārvietota-
jām ģimenēm uzsāks citas valsts 
un nevalstiskās institūcijas, kam 
jānodrošina sociālekonomiskās 
iekļaušanas pasākumi.

•	 Lielākā daļa Latvijas iedzīvotā-
ju jeb 73% uzskata, ka korupcija 

valstī ir īpaši izplatīta. Korupciju 
kā reti sastopamu norādījuši 21% 
respondentu, savukārt to, ka tā 
nepastāv, nav norādījis neviens. 
Savas atbildes uz jautājumu gan 
nebija 6% respondentu. Salīdzi-
nājumam, 28 Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstīs korupciju kā plaši 
izplatītu norādījis 71% responden-
tu, bet kā reti sastopamu - 24%.

•	 Sestdien piketā “pret masu imig-
rāciju” pie Brīvības pieminekļa uz-
brukts Latvijas Radio žurnālistei. 
Tiešraides laikā, kurā radio klausī-
tājiem stāstīts par piketu, žurnāliste 
pagrūsta un viņai iesists pa vēderu. 
Traumas viņai neesot nodarītas. Ne 
žurnāliste, ne Latvijas Radio neplā-
no vērsties policijā, lai noskaidrotu 
uzbrucēju. Kā norāda Latvijas Ra-
dio ziņu dienesta pārstāvji, šāds 
lēmums pieņemts, respektējot žur-
nālistes viedokli un vēlmi.

•	 Pagājušajā gadā četras reizes au-
dzis noformēto protokolu skaits 
par auto vadīšanu bez derīgas me-
dicīniskās izziņas. 2014. gadā par 
šo pārkāpumu noformēti 1028 
protokoli, bet pērn - 4146. Policija 
pieaugumu skaidro ar pastipri-
nātām pārbaudēm uz ceļiem, lai 
pārliecinātos, ka pie stūres sēž 
cilvēki, kuru veselības stāvoklis 
neapdraud satiksmes drošību.

Papildus informācija pa tālr. 29465004 (Veneranda Stramka-
le), e-pasts: strzin@apollo.lv
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Plašu sabiedrības rezonan-
si, sevišķi latgaliešu vidū, ir iz-
raisījusi ziņa, ka telekanāls BBC 
nācis klajā ar jaunu raidījumu 
World War Three: Inside The War 
Room, kurā “spēlējas” ar scenāri-
ju modelēšanu Krievijas vai tai lo-
jālo spēku iebrukuma gadījumā. 
Pamatā raidījumā tiek analizēta 
iespējamā Lielbritānijas reakcija 
(to pavadošās diskusijas, amat-
personu argumentācija gatavībai 
rīkoties atbilstoši NATO 5. pan-
tam līdz pat atomieroču pielieto-
šanai). 

Lielāko sašutumu rada tas, 
kā šie potenciālie notikumu at-
tīstības scenāriji tiek vizualizēti. 
Video redzami krieviski runājoši 
separātisti, kas sadedzina valsts 
karogu un kuriem rokās ielikts 
Latgales karogs, tādējādi gan 
Latvijā, gan Eiropas ietvaros, ra-
dot iespaidu par latgaliešiem kā 
Kremļa politikas atbalstītājiem 
un Latvijas valstiskuma noliedzē-
jiem. Viennozīmīgi, ka simbolikas 
parādīšanās šādā gaismā ir uz-
skatāma par aizvainojumu Latga-
les reģiona nacionālās identitātes 
aizstāvjiem. Šeit noteikti būtu 
kas sakāms gan karoga autoram 
Mārim Rumakam, gan latgaliešu 
nevalstiskajām organizācijām, 

iespējams, arī Latgales Partijai, 
kas savos reklāmas materiālos 
līdz šim ir diezgan aktīvi to iz-
mantojusi. 

Tomēr kopumā vēlos pa-
teikties britu telesabiedrībai, ka 
pievērsusi uzmanību Latgalei 
(pirmkārt, tās drošībai, pastar-
pināti arī ekonomiskai situāci-
jai un visām citām jomām, kas 
saistās ar sakārtotas reģionālās 
politikas trūkumu Latvijas valstī). 
Izveidotais raidījums atklāj vai-
rākus būtiskus aspektus, kas ir 
jāatrisina gan NATO (ja tas vēl 
nav izdarīts), gan arī Latvijas 
valdības līmenī.

Jāsaka, ka Rīgā joprojām 
nav izprasta situācijas nopietnība 
uz Latvijas austrumu robežas un 
tas, cik svarīgi ir stiprināt ārējo 
robežu ne tikai tur dzīvojošo cil-
vēku dēļ, bet arī pārējās valsts un 
visas Eiropas interešu labā. Šajā 
kontekstā ir jāatgriežas pie jau 
daudzkārt skatītā jautājuma par 
NATO 5. panta īstenošanu ārē-
ja iebrukuma gadījumā. Tas, ka 
sabiedroto spēki ieradīsies pāris 
stundu laikā, iedzīvotājiem Zilupē 
un visā pierobežas joslā nedod 
lielu mierinājumu, jo Krievijas mi-
litārie spēki šo “pāris” stundu lai-
kā, iespējams, būs tikuši ne tikai 

līdz Daugavpilij, bet arī līdz Val-
mierai, Ogrei vai pat tālāk. Sais-
tībā ar Krievijas īstenotajām ār-
politikas aktivitātēm Latvija nevar 
runāt par savstarpējo attiecību 
normalizēšanos. Karš Gruzijā un 
notikumi Ukrainā ir tikai divi pie-
mēri tam, ka retorikā, kas saistīta 
ar Krieviju, Latvijas valdības no-
stājai būtu jābūt ne tikai stingrai 
vārdos, bet arī jāveic reāli pasā-
kumi, lai par separātismu Latgalē 
(kā tas atspoguļots arī BBC) vis-
pār nebūtu ne runas. Svarīga ne 
tikai sabiedroto spēku klātbūtne, 
militārās apmācības, kiberdrošī-
ba un cīņa pret Krievijas propa-
gandu, bet arī ekonomiskā situā-
cija Latvijas reģionos. Cilvēki, kas 
vistiešāk cieš no Latvijas valdību 
pieļautās nevienlīdzības valsts 
reģionālajā ekonomikā, ir sevišķi 
pakļauti ārējam spiedienam.

 Pārāk ilgi Latgales reģions 
ir bijis kā labs fons, uz kā 
veidot savu politisko kapitālu, 
apņemoties uzlabot Latgales 
demogrāfiskos rādītājus, 
veicināt uzņēmējdarbību, 
mazināt nevienlīdzību un veikt 
citus pasākumus, kas pirms 
vēlēšanām izklausās kā „piena 
upes ķīseļa krastos”. Jāuzsver, ka 
rīcībpolitika teju pilnībā nesakrīt 

ar šiem saldajiem solījumiem. 
Ja Latgales iedzīvotājiem netiek 
nodrošināti godīgi ekonomiskās 
konkurences apstākļi, ja viņu 
kultūra, valoda, identitāte netiek 
diez cik augstu valstiski vērtēta, 
tad, tīri teorētiski, kādēļ lai 
šie iedzīvotāji būtu lojāli tādai 
valstij? Pēc būtības šeit Latvijas 
valdībām varētu pārmest pat 
Kremlim izdevīgas politikas 
īstenošanu.

Jāsaprot, ka BBC kanālā pa-
rādītie inscenējumi, pat ja balstīti 
teorētiskā situāciju modelēšanā, 
kopumā neveicina Latvijas (se-
višķi Latgales) pievilcību ārvalstu 
investoru acīs. Nav jābūt īpaši 
apdāvinātam, lai saprastu, ka 
ekonomiskās attīstības viens no 
svarīgākajiem priekšnosacīju-
miem ir drošība. Latgales karoga 
un separātisma sasaiste vienā 
no pasaules populārākajiem te-
levīzijas kanāliem noteikti nerada 
iespaidu par valsts un konkrēti 
Latgales reģiona iekšējo stabili-
tāti, kas ļautu piesaistīt ārvalstu 
investīcijas. Neskatoties uz Saei-
mas atbalstītu plānu par Latgales 
speciālās ekonomiskās zonas 
izveidošanu un citiem valdības 
(pagaidām gan tikai atsevišķiem 
kampaņveidīgiem) pasākumiem, 

šādi BBC veidoti raidījumi no-
stāda Eiropas Savienības ārējās 
robežas pavisam nepievilcīgā 
gaismā. Jāuzsver, ka lielākais 
cietējs ir Latgales reģions un tā 
iedzīvotāji, jo, kā jau minēju, tad 
Eiropas Savienības perifērija no-
teikti nav uzskatāma par pievilcī-
gāko investīciju vietu, sevišķi, ja 
notiek paralēļu meklēšana starp 
Latgales reģionu un notikumiem 
Ukrainas austrumos. 

Ja reiz Latgale ir parādīta 
negatīvā gaismā, tad gribētos 
aicināt, lai vismaz šī paša ka-
nāla ietvaros tiktu atspoguļota 
arī reģiona pozitīvā puse, sākot 
ar latgaliešu viesmīlību un bei-
dzot ar to, ka Latgales reģions 
nav Dieva pamests nostūris un 
ka investīcijas šeit ir drošas, jo 
tām ir NATO apdrošināšana. No 
BBC puses tas būtu tikai korekti, 
jo demokrātiskā sabiedrībā neat-
karīga un objektīva masu medija 
uzdevums saistībā ar notiekošo 
piedāvāt dažādus skatījumus un 
kopumā daudzpusīgu objektīvu 
informāciju. 

Juris VIĻUMS, 
LR 12.Saeimas deputāts, 

ievēlēts no Latgales vēlēšanu 
apgabala

“Separātisma rēgs” pār Latgali, jeb ko BBC neparādīja?

Meteņdiena Ūdrīšu pagasta Augstkalnē

Padanco, saimeniece, 
Metenīša vakarā, 
Lai danco govis vērši 
Pavasar tīrumā!

Ticējums par laika apstāk-
ļiem vēsta: “Kāds laiks Meteņos 
– tāds būs arī Lieldienās”. Ja to 
uztveram nopietni, tad šogad 
Lieldienās varēsim priecāties par 
saulainu laiku, kāds lutināja Ūd-
rīšu pagasta ļaudis un viesus, 
kuri  Meteņos pulcējās pie Tautas 
nama, lai ar jautrām  dziesmām 
un rotaļām pavadītu ziemu un 
vērtu vārtus pavasarim. 

Meteņi jeb kā šos svētkus 
sauc Latgalē – 
Aizgavēnis - ir 
sena tradīcija, 
kad atzīmē vecā 
gada beigas 
un jaunā gada 
sākumu. Tie ir 
vieni no latvie-
šu Saulgriežu 
starpsvētkiem, 
kas iezīmē jau-
nu laika posmu. 
Tieši Meteņos 
pēdējo reizi zie-
mā notiek mas-
ku gājieni, kad 
dziedot un de-
jojot , vēlot aug-

līgu jauno ražas gadu, dodas apciemot 
kaimiņus. Maskotie tēli nes svētību, ve-
selību, aizsardzību, nodrošina auglību 
un izdošanos darbos.

Šogad Meteņos pie Ūdrīšu pagasta 
ļaudīm ar laba vēlējumiem bija ieradu-
šies tuvāki un tālāki maskotie ciemiņi. 
Jo vēl kads ticējums vēsta: “Jo tālāk 
aizbrauksi ciemos, jo būs labāka raža.” 
Tātad – ieguvēji ir gan viesi, gan māji-
nieki. Meteņdiena Augstkalnē izvērtās 
jautra un interesanta. Sniega gan bija 
tā pamaz, tāpēc nekāda vizināšanās no 
kalna nesanāca, toties Ziema ar visām 
tās nedienām uz sārta tika sadedzināta. 
Pavasarim vārti nu ir atvērti.

Aizgavēnis ir arī pēdējais laiks, kad 
var garšīgi un trekni paēst pirms katoļu 
Lieldienu gavēņa. Paldies Ūdrīšu pa-
gasta pārvaldes darbiniekiem, kuri bija 
sarūpējuši gardum gardas pankūkas ar 
piedevām un karstu tēju. 

Iveta LEIKUMA

Pasaulē
Brīdina Īrijas autobraucējas

Īrijas policija brīdina sievietes autovadītājas, kuras ceļo vienatnē, 
būt ļoti piesardzīgām, apstājoties nomaļās ceļmalās. Brīdinājums iz-
teikts pēc vairākiem šokējošiem incidentiem, kas notikuši pēdējo mē-
nešu laikā un kuros autovadītājām draudēts ar nazi un uzbrukts. Tiek 
saņemti daudzi ziņojumi no cilvēkiem par to, ka kaut kas ticis uzmests 
viņu automašīnām vai arī viņi redzējuši kādu grāvī. Ir bijuši gadījumi, 
kad tikušas inscenētas avārijas, lai panāktu, ka cilvēki apstājas.

Ziemeļkoreja palaidusi raķeti

Ziemeļkoreja svētdien palaidusi raķeti, apgalvojot, ka tā sekmīgi 
ievadījusi orbītā mākslīgo Zemes pavadoni, taču ASV un Ziemeļkore-
jas kaimiņvalstis uzskata, ka Phenjana izmēģinājusi ballistisko raķeti, 
kas spējīga nest kodolieročus un sasniegt ASV kontinentālo daļu. Re-
aģējot uz šo Ziemeļkorejas soli, svētdien tika sasaukta ANO Drošības 
padomes ārkārtas sēde. ANO noteiktās sankcijas aizliedz Ziemeļko-
rejai lietot ballistisko raķešu tehnoloģiju, un šis starts ir vēl viens ANO 
Drošības padomes rezolūciju pārkāpums pēc Phenjanas janvārī veik-
tā ceturtā kodolizmēģinājuma.

Spēcīga zemestrīce Taivānā

Taivānas dienvidos agrā sestdienas rītā notikusi spēcīga zemes-
trīce. Tiek ziņots, ka 6,4 magnitūdu spēcīgajā zemestrīcē sabrukušas 
neskaitāmas ēkas Taivānas pilsētā salas dienvidos, kur dzīvo aptuve-
ni divi miljoni iedzīvotāju. Zemestrīces epicentrs atradies 10 kilometru 
dziļumā, 31 kilometru attālumā uz dienvidaustrumiem no Tainanas. 
Postījumu apmēri pagaidām nav zināmi. Iespējams, simtiem cilvēku 
atrodas iesprostoti zem māju gruvešiem.

 
Grieķijas iedzīvotāju protesti

Policija piektdien Grieķijas Kosas salā lika lietā asaru gāzi, lai 
izklīdinātu vietējos iedzīvotājus, kas protestēja pret jauna imigrantu 
reģistrācijas centra izveidošanu neizmantotās kazarmās. Kosas salā, 
kas līdz šim bija atpūtnieku iecienīts kūrorts, katru dienu no Turcijas 
ierodas simtiem nelegālo imigrantu. Salinieki pieprasa, lai nelegālie 
imigranti nekavējoties tiktu nosūtīti uz kontinentālo Grieķiju, un bažī-
jas, ka imigrantu pieplūdums varētu iznīcināt tūrisma industriju, kas 
līdz šim salā bijis galvenais ienākumu avots.

Bolīvijā izšuvis ezers

Plašs lauks ar sāļu virsmu, pamestām laivām un milzīgu daudzu-
mu mirušām zivīm - tāda ir realitāte vietā, kur reiz atradās otrais lielā-
kais Bolīvijas ezers Popo. Pirms dažiem gadiem Popo ezera platība 
sasniedza 1035 kvadrātkilometrus, kas salīdzinājumam, ir lielāka pla-
tība nekā visai Ņujorkai, kopā ņemot. Tagad tur ūdens tikpat kā nav 
atrodams. Ezera izmēri vienmēr ir bijuši ļoti mainīgi, taču pēdējo gadu 
laikā to ietekmējusi cilvēku darbība - tā kā pieplūdums no Desagurde-
ro upes nav pietiekams, ūdens, kas no upes nonāk ezerā, vienkārši 
iztvaiko lielajā gaisa temperatūrā, tādējādi reiz lielais ezers tikpat kā ir 
pazudis no zemes virsmas. 
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Latgales gada balva

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
“Latgales gada balvas” pieteikumā 

par viņu teikts šādi: “Sabiedrības dvē-
sele - radošs, komunikabls, spēj rast 
kopīgu valodu ar ikvienu. Viņš ir tur, kur 
ir prieks un arī tur, kur vajadzīgs mieri-
nājums un atbalsts.”

Dagdas novada iedzīvotāji izpelnī-
jušies uzslavu par aktivitāti, izvirzot šī 
gada Latgales lielajai balvai 7 nominan-
tus. Nominācijā “Latgales gada aktīvā-
kais seniors” izvirzīta Veronika Vērdiņa, 
kura vairākus gadus pildījusi Andzeļu 
pamatskolas direktores pienākumus, 
bet pašlaik uzņēmusies rūpes par An-
dzeļmuižas baznīcas draudzi. Viņa 
vienmēr ir gatava palīdzēt gan ar pado-
mu, gan darbiem.

Nominācijā “Latgales gada sirds 
cilvēks” dagdānieši izvirzījuši pat trīs 
pretendentus. Viena no tiem ir Sand-
ra Drozdova, Šķaunes Sarkanā Krusta 
jauniešu biedrības un Māmiņu centra 
izveides iniciatore. Viņas ikdiena ir ap-
mācības, nometnes, labdarība un pro-
jekti. Sandras pozitīvais skatījums uz 
dzīvi un čaklums ir lielisks piemērs jau-
natnei. Par sirds cilvēku noteikti uzska-
tāma Ināra Trepša, kura šobrīd strādā 
Dagdas jauniešu iniciatīvu centrā. Inā-
ra ir cilvēks ar zelta rokām, viņa palīdz 
jauniešiem apgūt dažādas radošas un 
mākslinieciskas lietas, piemēram, sve-
ču liešanu, zīmēšanu un vēl daudzus 
citus rokdarbu veidus. Kā trešais sirds 
cilvēks no Dagdas atzīmēts visiem zinā-
mais Anatols Viškurs, kurš spēj apburt 
ar savu atvērtību, humoru un pozitīvis-
mu.

Par “Latgales gada varoni” izvirzīts 
Antons Arnicāns. Viņa iecienītākais 
sporta veids ir svaru bumbas celšana, 
tai sportists veltījis vairāk nekā 60 dzī-
ves gadus. Panākumi gūti ne tikai Latvi-
jas, bet arī pasaules mērogā. 

Kristīne Ozoliņa no Dagdas nomi-
nēta “Latgales gada ak-
tīvākā jaunieša” titulam. 
Kristīne veic brīvprātīgā 
darbu Dagdas jauniešu 
iniciatīvu centrā. Aizrautī-
gi vada un organizē brīvā 
laika pavadīšanas akti-
vitātes gan jauniešiem, 
gan bērniem. Kristīne ir 
piemērs tam, ka ar savu 
darbu var ne tikai uzlabot 
savu dzīves kvalitāti, bet 
arī sniegt palīdzīgu roku 
citiem. 

Līdzās Kristīnei uz 
skatuves stājās vēl viens 
“Latgales aktīvākais 
jaunietis” - Stanislavs 
Malkevičs. Viņš ir jaunais 
uzņēmējs, kurš savu po-
tenciālu ir atradis, strādā-
jot ar koku. Pašlaik Sta-

nislavs apgūst restauratora amatu. 
Šo cilvēku vārdi mums nav sve-

ši. Viņi Latgalē dzīvo - strādā, atpū-
šas un veido savu novadu labāku. 
Visus pieteikumus vērtēja komisija, 
kuras sastāvā ir vairākas Latgalē 
pazīstamas personas: Daugavpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs Jā-
nis Lāčplēsis, Preiļu novada domes 
priekšsēdētāja Maruta Plivda, Lu-
dzas novada domes priekšsēdētā-
ja un Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes priekšsēdētāja 
Alīna Gendele, Latgales Studentu 
centra valdes locekle Dagnija Bra-
mane, Daugavpils Universitātes Lat-
viešu literatūras un kultūras kated-
ras docents Valentīns Lukaševičs, 
rakstniece, žurnāliste Monika Zīle 
un Rēzeknes Augstskolas rektors 
Edmunds Teirumnieks.

Katrā nominācijā žūrija noteica 
uzvarētāju. Rezultāti ir šādi: 

 “Latgales Gada labākais lauk-

saimnieks” jeb “Savas ze-
mes saimnieks’’ – Inese 
un Māris Klodāni no Pelē-
čiem, Preiļu novada.

“Latgales Gada uzņē-
mējs” – A/S “Preiļu siers’’ 
valdes priekšsēdētājs Jā-
zeps Šņepsts.

“Latgales Gada seniors” 
– Viļakas Pensionāru bied-
rības valdes priekšsēdētā-
ja Maija Golubeva.

“Latgales Gada sirds 
cilvēks” – Daugavpils Pes-
tīšanas armijas vadītājs  
Jānis Sporāns.

“Latgales Gada ģimene” 
– kuplā saime no Ilūkstes 
novada – Olga un Pēteris 
Glaudāni.

Dagda šogad varēja ga-
vilēt priekā, jo Dagdas no-
vadā ir divi uzvarētāji! “Latgales Gada 
aktīvākais jaunietis” - jaunais uzņēmējs 

Stanislavs Malkevi-
čs.

Kad tika paziņots 
uzvarētājs nominā-
cijā “Latgales Gada 
varonis”, zālē nebei-
dza skanēt aplausi 
un, izrādot cieņu 
Dagdas novada 
iedzīvotājam, sla-
venajam sporta ve-
terānam un Ginesa 
rekorda ieguvējam 
Antonam Arnicānam, 
klātesošie piecēlās 
kājās, jo tieši viņš ir 
uzvarētājs šajā kate-
gorijā. 

Uzvarētājus no 
sirds sveicam arī mēs, 
laikraksta “Ezerzeme” 
kolektīvs. 

Kā apsveikums nominantiem, viņu 
pieteicējiem un klātesošajiem apsvei-

cējiem skanēja skaistākās dziesmas 
Tihovsku ģimenes, Ingas un Normun-
da, grupas “Dabasu durovys” izpildī-
jumā.

Pēc svinīgās ceremonijas tika vel-
tīts laiks apsveikumiem, sirsnīgām 
sarunām, fotografēšanās priekam un 
svētku cienastam.

Tas nudien bija skaists pasākums, 
jācer, ka tradīcija turpināsies arī nā-
kamgad un vēl daudzus gadus uz 
priekšu. Personīgi man nedaudz 
kremta, ka pasākumā bija salīdzinoši 
maz jauniešu, arī lauksaimnieku no-
minantu saraksts bija visai īss - bet 
lauksaimniecība taču ir Latgales mai-
zes darbs… Nebūsim kūtri un nākam-
gad, tiklīdz būs izsludināta pretenden-
tu pieteikšana “Latgales gada balvai”, 
pieteiksim tai savus aktīvos, uzņēmī-
gos un sirsnīgos novadniekus!

Inga PUDNIKA

Krāslavas komanda - Edmunds Gekišs, Valentīna Kokina un Jāzeps Dobkevičs.

Ingūna Barkeviča - nominante 
titulam “Latgales gada sirds 
cilvēks” no Aglonas.

“Latgales gada aktīvākais jaunietis” - divi nominanti no Dagdas novada: Kristīne 
Ozoliņa un Stanislavs Malkevičs (no kreisās).

Lielā un draudzīgā Dagdas novada kompānija: nominanti Antons Arnicāns, Stanislavs 
Malkevičs, Kristīne Ozoliņa, Veronika Vērdiņa, Ināra Trepša, Sandra Drozdova ar at-
balstītājiem Mariju Micķeviču un Eviju Malkeviču.

Pirmā no kreisās - Valentīna Kokina, ceturtā no kreisās - Veronika Vērdiņa.
Uzvarētājs nominācijā “Latgales gada varo-
nis”- Antons Arnicāns
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Pārdomas par mazo dzimteni 

Vispārpieņemtie priekšstati 
par laimi un dzīves vērtībām lie-
cina par to, ka pirmajā vietā, pēc 
daudzu cilvēku domām, ir ticība 
un cerība uz taisnīgumu, otrajā 
- dzimtene, bet jau pēc tam 
- draudzība, mīlestība un ģi-
mene.  

Taisnība uzvarēja: jau 
divdesmit piecu gadu ga-
rumā, kopš vairs nepastāv 
reliģijas aizliegums, Kristus 
baznīcai atkal ir centrālā vie-
ta ticīgo liktenī. Tagad bez 
Dieva klātbūtnes cilvēki pat 
nevar iedomāties savu dzī-
vi... Mūsu svētās vērtības 
- dzimtene, patriotisms - ir 
tik cieši saistīti ar cilvēku, ka 
iegūst arī lielu tikumisko no-
zīmi. Nelaimīga ir tā valsts, 
no kuras aizplūst iedzīvotāju 
upes. Jaunākās vēstures no-
tikumi māca: tas notiek tad, 
kad vara aizmirst par tautu, 
ko tagad var novērot Latvijā. 
Un tie simtiem tūkstoši pie-
spiedu viesstrādnieku, kuri 
pametuši savas dzimtās vietas 
uz visiem laikiem, nemaz nav 
vainīgi. Cilvēka cienīgas dzīves 
meklējumos viņiem ir tiesības 

mainīt savu dzīvesvietu, kā tas ir 
bijis vairāku gadsimtu laikā. Pē-
dējos gados vērojamo Latvijas 

iedzīvotāju 
m i g r ā c i j u 
izraisīja ne-
vis globālie 
procesi, bet 
mūsu val-
došās elites 
h r o n i s k ā 
nespēja pār-
valdīt valsti. 
Neizteiksim 
pārmetumus 
tiem, kas jau 
i e d z ī v o j ā s 
b a g ā t a j ā s 
ES valstīs, 
ieguva pil-
sonību un 
i z m a n t o 
sociālo la-
bumu pa-
keti, ko pat 

nevar salīdzināt ar Latviju. Taču 
diemžēl nav zināms, kā pārvarēt 
nerimstošo nostalģiju, ja sap-
ņos vēl joprojām rādās dzimte-

ne - kā paradīze zemes virsū? 
Toties dzimtajā pusē pat sienas 
palīdz. Ja uznāk bēdas, tad vien-
mēr palīdzēs radi, draugi, pazi-
ņas, arī novadnieki. Turklāt par 
labdariem biežāk kļūst vienkārši 
cilvēki, kam nepieder nekādi lie-
lie īpašumi, taču viņi labi saprot: 
neviens nav pasargāts no nelai-
mēm. 

Mūsu nestabilajā, mainīgajā 
un sprādziennedrošajā pasaulē 
arvien biežāk ir dzirdami viedie 
vārdi: ir jādzīvo savās mājās. 
Svešumā nebūs salda maize. 
Tieši tāpēc avīze “Ezerzeme” 
turpina pievērst lielāku uzmanī-
bu mūsu jauno ģimeņu likteņiem. 
Draudzības saites parasti vieno 
tos puišus un meitenes, kas dzi-
muši vienā dzīvesvietā, kam ir 
kopīgas intereses un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. Bet īstai 

mīlestībai ir nepieciešams laiks. 
Tagadējā Latgalē, par spīti skar-
bajiem dzīves apstākļiem, mūs-
dienu Romeo un Džuljeta arvien 
biežāk nonāk pie secinājuma: 
dzīvot divatā ir daudz drošāk, un 
īsta ģimene palīdz dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai. Neskatoties uz 
visām nedienām. Un drosmīgā-
kie jaunlaulātie nebaidās arī no 
ģimenes pieauguma. 

Tā notika arī ar Jāni un Ru-
dīti. Šo jauno pāri, deju 
kolektīva “Eži” rotu, es 
ievēroju pagājušajā va-
sarā pilsētas laukumā, 
kad notika koncerts par 
godu Jāņu dienai. Atlicis 
savu veiksmīgo fotoattē-
lu, es sāku gaidīt izdevī-
bu, lai varētu iepazīties 
ar šo ģimeni, un tāda 
reize pienāca. Nesenajā 
Dagdas novada kultū-
ras darbinieku festivālā 
Tarandu ģimene pār-
steidzoši viegli piekrita 
sarunai ar koresponden-
tu. Viena problēma: bija 
ļoti maz laika, apkārt dār-
dēja mūzika, šurpu turpu 
staigāja balles dalībnie-
ki...  Nevienu klusu stūrīti 
Tautas namā mums tā 
arī neizdevās atrast. Taču galve-
nais tika uztverts: mūžīgā maģis-
kā ķēdīte - draudzība, mīlestība, 
ģimene. 

Jānis nāk no Andzeļiem, 
Rudīte - no Andrupe-
nes. Viss norisinājās 
tā, kā tas parasti notiek 
jauniešu dzīvē. Jāņa 
draugs Dmitrijs it kā pa 
jokam piedāvāja: “Brau-
cam bildināt līgavu!” Tā 
Jānis pirmo reizi satikās 
ar Rudīti, un starp abiem 
uzšķīlās dzirkstele. Jo 
Rudīte ir tāda meitene, 
kurā iemīlas no pirmā 
acu skatiena, es nemaz 
nešaubos, ka viņai bija 
daudz pielūdzēju.  

Šoreiz arī meitenes 
sirds nodrebēja... Vese-
lu gadu viņi sazvanījās, 
apmainījās ar īsziņām, 
satikās, dejoja ballītēs, 
un tikai pēc tam izšķīrās 
par atbildīgo soli. Laulību 
reģistrēja Krāslavā, bet pēc tam 
viesi sapulcējās Andrupenes 
etnogrāfiskajā muzejā. Īstas un 
neaizmirstamas lauku 
kāzas! 

Kopdzīvi uzsāka 
Daugavpilī, kur Jānim 
bija darbs, bet Rudīte 
studēja universitātē. 
Bet kāda ģimene bez 
bērniem? Sākumā 
piedzima Patrīcija, 
un pēc trim gadiem 
viņi jau kristīja Renā-
tu. Pats par sevi sa-
protams, ka laulātais 
pāris ilgojās pēc lauku 
dzīves. Tad viņi nolē-
ma pārcelties uz dzīvi 
Andzeļos, tika atrisi-
nāta arī galvenā prob-
lēma - ar iekārtošanos 
darbā. Rudīte atrada 
ofisa darbu, bet Jānis 
ir labs un godprātīgs 
meistars. Tādi cilvēki 
visur ir zelta vērti, it 
īpaši laukos. Atcero-
ties dzīvi pilsētā, abi 
nemaz nenožēlo, ka 
aizbrauca uz laukiem. 
“Liela rosība man ne-

patīk, pilsēta apēd visus spēkus, 
bet tagad es dzīvoju saskaņā 
ar savu dvēseli,” atzinās Jānis. 
Rudīte precizē: “Kā pietrūka vis-
vairāk? Radinieku un draugu. Un 
lauku plašumu. Visas Latgales 
dabas vērtības cilvēki sāk apzi-
nāties pilsētas vidē.” 

Ar prieku vērojot šo draudzī-
go jauno ģimeni, deju ansambļa 
“Eži” vadītājs aizdomājās par to, 
kā ievilināt viņus savā kolektīvā. 

No sākuma radošajā darbībā ie-
saistījās tikai Rudīte, bet viņas 
dzīvesbiedrs vispirms pretojās, 
bet pēc tam piekrita. Tā sākās 
pilnīgi cita dzīve, daudz pilnvēr-

tīgāka: mēģinājumi, koncerti, 
viesizrādes. Un šī jaunā ģimene 
labi apguva galveno lauku dzī-

ves patiesību: gribi svētkus – tad 
pats tos radi! Tautas dejas viņus 
ļoti aizrāva, un tagad pat ir grūti 
teikt, kurš iegūst lielāku prieku - 
mākslinieki uz skatuves vai ska-
tītāji zālē. Protams, darba algas 
Latgalē nevar salīdzināt ar peļņu 
Anglijā, taču šeit cilvēkiem ir kaut 
kas daudz svarīgāks: dzimtenes 
un māju izjūta, radinieku atbalsts, 
draugu palīdzība. “Nekur nav tik 
labi kā mājās” - šie vārdi no iemī-

ļotās dziesmas pakāpeniski kļu-
vuši par dzīves devīzi. Dejotāju 
sejas mirdz laimē un priekā. Un 
tas nav tikai viņu artistiskums, 
bet gan dvēseles stāvoklis. Arī 

mīlas jūtas uz skatuves iekvēlo-
jas vēl stiprāk... 

Ko par šo spilgto pāri saka 
novadnieki? Skolotāja pēc aici-
nājuma Veronika Vērdiņa: “Jānis 
izauga mūsu acu priekšā, un arī 
Rudīte kļuva par mūsējo. Mums 
ir liels prieks, ka lauku jaunatne 
atgriežas mājās. Zinu, ka izdzī-
vot laukos nav vienkārši, taču 
jaunībā visas grūtības var pārva-
rēt. Ir svarīgs šis pārliecinošais 
piemērs, lai mums ir vairāk tādu 
ģimeņu!” 

Leontīna Žeimote, pagasta 
pārvaldes vadītāja: “Vecāki - lie-
liski, bērni - brīnišķīgi. Skatos uz 
visiem četriem, un mana dvēsele 
priecājas. Var nevis izdzīvot, bet 
gan dzīvot laukos!” 

Aivars Platacis, uzņēmējs 
un deju kolektīva “Eži” vadītājs: 
“Tarandu ģimene ir Andzeļu rota. 
Strādā pēc sirdsapziņas, audzi-
na labus bērnus. Ir ļoti svarīgi 
saskatīt talantu, un tagad Jānis 
un Rudīte jau nevar dzīvot bez 
tautas dejām. Aicinu uz jubileju: 
27. februārī “Eži” atzīmēs desmi-
to gadadienu.” 

Aleksejs GONČAROVS 

Pirms koncerta.

Aivars Platacis - labs padomdevējs.

Pēc uzstāšanās.

Dejojot uz lauku skatuves.

Tā esmu es - Rudīte!

Atmiņas no pasākuma Krāslavā. Vecāku bagātība un prieks.
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Sava pagasta un iedzīvotāju labā

Pavisam drīz, šopavasar, 
savu ceturto dzimšanas dienu 
svinēs biedrība “Mēs Grāve-
riem”. Tas ir daudz vai maz? Uz 
šo jautājumu var atbildēt tikai, 
atskatoties atpakaļ un novērtē-
jot, ko izdevies sasniegt un kā 
mainījusies pagasta dzīve pa 
šiem gadiem. 

Ivita Platonova, viena no 
biedrības izveides iniciatorēm, 
Grāveru tautas nama vadītāja 
un vienkārši aktīvs cilvēks ar 
aktīvu dzīvesveidu, ar lielāko 
prieku piekrita apkopot visu, ko 
izdevies paveikt biedrības pa-
stāvēšanas laikā, izstāstīt par 
idejām un plāniem. 

... Viss sākās, kā tas nereti 
mēdz notikt, nejaušu apstākļu 
sakritības dēļ. Grāveru pamat-
skola piedalījās projektu konkur-
sā, ko finansēja Sorosa fonds. 
Apmeklējot projekta ietvaros 
rīkoto pasākumu galvaspilsētā, 
Ivita ar domubiedriem pēkšņi 
nonāca pie domas – Kāpēc gan 
arī mēs nevarētu pamēģināt? 
Turklāt biedrības esamība pa-
gastā - tā ir virkne iespēju: sākot 
ar projektu realizāciju un beidzot 
ar palīdzības sniegšanu tiem 
pagasta iedzīvotājiem, kuriem 
visvairāk tā nepieciešama. Sa-
cīts – darīts! Šobrīd biedrībā bez 
Ivitas darbojas vēl 9 aktīvi, ne-
nogurdināmi un talantīgi cilvēki.

I.Platonova: “Katru gadu 
mēs uzrakstām un iesniedzam 
vērtēšanai 1 - 2 projektus. Sā-
kumā, protams, bija grūti, bet, 
kad iedziļinies niansēs, viss 
šķiet tik vienkārši un saprotami 
kā krustvārdu mīklās. Biedrības 
pastāvēšanas laikā ir izdevies 
paveikt pietiekami daudz. Pēc 
Sorosa fonda projekta beigām 
pagasta tautas namā turpina 
darboties deju kolektīvi – divi 
bērnu (jaunākā un vecākā vecu-
ma grupas) un pieaugušo “Li de-
jas”. Kopš tā laika turpinām ak-

tīvi darboties, kolektīva vadītāja 
Inta Beikule svētdienās brauc 
no Krāslavas. Ir ļoti patīkami, 
ka arī brīvdienā gan bērni, gan 
pieaugušie atrod laiku mēģinā-
jumiem. Pateicoties biedrības 
realizētajam projektam, pieau-
gušo grupas dejotājas uz ska-
tuves kāpj vairākos jaunos ska-
tuves tērpos. 
Grāveru pagas-
ta iedzīvotāji un 
viesi, protams, 
pamana to pro-
jektu rezultātus, 
kas vērsti uz 
apkārtējās vides 
labiekārtošanu. 
Tā ir teritoriju 
pie estrādes, 
pagasta pārval-
des ēkas apza-
ļumošana, slu-
dinājumu dēļa 
un soliņu ierīko-
šana...”

Inita atzīst, 
ka svarīgākais 
biedrības darba 
novērtējums ir 
vietējo iedzīvo-
tāju attieksme 
– tas, cik lielā 
mērā cilvēki at-
balsta idejas, 
sadarbojas un 
līdzdarbojas... 
Un šajā ziņā 
Grāveru iedzī-
votāji ir pelnījuši 
uzslavas – ne 
bērni, ne pieaugušie nepaliek 
sēžot mājās, ja ir iespēja pie-
dalīties radošajās darbnīcās, 
uzstāties koncertos, labiekārtot 
ciematu talkās. Ivita: “Iespē-
jams, ka tas izskaidrojams ar to, 
ka pirms organizēt kādu darbnī-
cu vai kursus, mēs noskaidro-
jam, kas cilvēkus interesē. Re-
zultātā tika rīkotas keramikas, 
klūgu pīšanas un daudzas citas 

nodarbības.”
Ivita neslēpj, ka, veicot 

biedrības vadītājas pienākumus 
un rakstot projektus, netrūkst 
arī grūtību: “Gadās, ka, rakstot 
projektu, jau iztēlojies, kā tas 
viss izskatīsies, taču beigās sa-
ņem atteikumu. Tādos brīžos uz 
kādu laiku nolaižas rokas. Taču 

pēc tam saņemies, apkopo spē-
kus un atkal dari. Piemēram, jau 
trīs reizes iesniedzām projektu 
par bērnu rotaļu laukuma izvei-
di pagasta centrā, taču – nekā, 
bez rezultātiem. Noteikti mēģi-
nāsim vēl. Kurš gan cits, ja ne 
mēs, padarīs mūsu ikdienu un 
svētkus skaistākus?!

Sarūgtina arī tas, ka, raks-
tot projektus, nepieciešams no-

pietns līdzfinansē-
jums. No novada 
ierobežotā budžeta 
to saņemt ir visai 
grūti. Turklāt nova-
da teritorijā ir daudz 
biedrību, visas 
maksimāli atbalstīt 
domei vienkārši 
nav iespējams. Tā-
pēc mēs nealkstam 
nocelt zvaigznes 
no debesīm, rea-
lizējot projektus, 
orientējamies uz 
tām idejām, ko paši spējam pa-
veikt. Protams, pasākumu mas-
veidīgums un objekta grandiozi-
tāte ir tiešai saistīta ar materiālo 
atbalstu. Bet kad sapulcējamies 
kopā, kad katra no mums at-
nes uz pasākumu mājās ceptu 
pīrāgu un citus gardumus, kad 
sapulcējas cilvēki, kuri mājās 
dodas ar prieka dzirksti acīs, tad 
saproti, ka mums pa spēkam ir 
jebkurš darbs, pat ierobežotos 
finanšu apstākļos. Starp citu, 
nevaru nepieminēt tos cilvēkus 
un organizācijas, kuri savu ie-
spēju robežās sniedz mums fi-
nansiālu atbalstu: Z/S “Sapnis”, 
SIA “Elli V”, Oskars Zablodskis, 
Juris Butevičs. Paldies Jums, la-
bie ļaudis!

Personīgi man jaunums bija 
tas, ka biedrība “Mēs Grāve-
riem” jau divus gadus iesaistās 
Jauniešu garantijas program-
mā, iekļaujot vietējos jauniešus 
darba tirgū. Ivita stāsta: “Mūsu 
biedrība sadarbojas ar Preiļu 
novada Nodarbinātības valsts 
aģentūras filiāli. Pateicoties tam, 
meklējam darbavietas Grāve-
ru pagastā deklarētiem jaunie-
šiem. Tie, kuri nav sasnieguši 21 
gada vecumu, var saņemt 4 – 6 
mēnešus stipendijas no Valsts 
Nodarbinātības aģentūras, bet 
tie, kuri mācās – mēneša stipen-
diju. Jāsaka, ka mūsu jaunieši 
ir novērtējuši šādu iespēju, jau 
tagad interesējas par to, kaut 
arī programma startēs tikai aprī-
lī. Cenšamies iesaistīt dažādus 
jauniešus, nevis vienus un tos 
pašus, sniedzot iespējas no-
pelnīt katram. Diemžēl projektā 
noteikts, ka mūsu pagastā dar-
ba tirgū var iesaistīt tikai četrus 
jauniešus. Taču paldies par to 
pašu! Ziniet, tā gribas, lai jaunie-
ši paliktu savā dzimtajā pagas-
tā! Tāpēc priecē interese par šo 
programmu un par to, ka jaunie-
šu kolektīvā piedalās meitenes, 
kas mācās citur. Viņas apmek-
lē mēģinājumus, uzstājas... Tas 
nozīmē, ka viņas joprojām ir 
mūsējās!”

Vēl viens nozīmīgs pro-
jekts, kurā šobrīd iesaistās 
Grāveru pagasta biedrība, ir ar 
visai neparastu, daudznozīmīgu 

nosaukumu – „Sociālā deja kā 
starpkultūru dialoga radošās iz-
augsmes un saturīga brīvā laika 
pavadīšanas iespēja Latgalē”. 
Projektā piedalās kolektīvi, ku-
rus apvieno kopīgas intereses 
– dejas. Ir sanācis tā, ka tajā tiks 
pārstāvēti trīs novadi – Aglonas 
(“Li – dejas”), Dagdas (invalīdu 
biedrība “Nema”) un Krāslavas 
(biedrība “Atvērtība”). Divas tik-
šanās, kas notikušas “deju” pro-
jekta ietvaros Dagdā un Grāve-
ros, pierāda, ka deju valodai nav 
nepieciešams tulkojums, lai arī 
ar kādu mākslas veidu aizrau-
tos cilvēks, viņš vienmēr smalki 
izjūt mākslas skaistumu, tostarp 
komunikāciju ar dvēselei rad-
niecīgiem cilvēkiem. Februārī 
plānota kārtējā tikšanās, šoreiz 
Krāslavā. Vasarā visi trīs kolek-
tīvi plāno doties uz noslēguma 
pasākumu Zarasos (Lietuva).

Nākotnē iecerēts sapost 
tautas nama aktu zāli, iegādā-
ties kostīmus un maskas cilvēka 
augumā, turpināt sadarbību ar 
baznīcu un tās aktīvo un nevien-
aldzīgo pārzini - tēvu Viktoru. 
Visu nemaz nevar uzskaitīt, bet 
arī nevajag, kamēr nav izsludi-
nāti projektu konkursi un turpi-
nās gaidīšanas laiks jaunā plā-
nošanas perioda sākumā...

 Klausījos Ivitas teiktajā un 
domāju: tas taču nav stāsts par 
biedrību – par kaut kādu bez-
personisku nosaukumu un re-
ģistrācijas numuru. Tas ir stāsts 
par cilvēkiem, pateicoties kuriem 
pagastos joprojām kūsā dzīve, 
pateicoties viņiem cilvēkiem bez 
darba pilnās ikdienas ir arī jautri 
svētki un neaizmirstami pasāku-
mi, iespēja aizbraukt ārpus no-
vada teritorijas un iepazīt jaunus 
cilvēkus... Šķiet, tagad ir īstais brī-
dis pateikties biedrības locekļiem, 
nosaucot viņu vārdus. Tā ir pati 
Ivita Platonova, Ināra Palenkova, 
Jekaterina Vasiļjeva, Svetlana Lu-
kašonoka, Elfa Islamgarajeva, Ilo-
na Ivanova, Inese Egle, Margarita 
Mickeviča, Nonna Jakovele, Ser-
gejs Lukašonoks. Lai visas Jūsu 
idejas tiek atbalstītas!

Marina NIPĀNE
Foto no A. GONČAROVA un 
biedrības “Mēs Grāveriem” 

arhīviem

Viesi no Jēkabpils uzstājas jaunajā estrādē.

Ivita Platonova un kolektīvs „Li - dejas”.



6 2016. gada 9. februāris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.40, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.20 Supernova 
14.00 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepka-
vības
1.15 1:1

5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.20 100 g kultūras
9.55 Jaunie ārsti
10.50, 16.05 Muhtars atgrie-
žas
11.45, 20.00 Alpu dakteris 
12.40 SeMS ceļo
13.45 Latviešu teātra Zelta 
dziesmas
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Punkti uz i
20.55 Skaņdarbs korim, klavie-

rēm un fizikai
21.55 15 stāsti par jauno
22.40 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
23.10 Iepazīstieties - romieši
1.05 LTV - 60

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 0.35 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.30 Dzīves krustcelēs
10.35, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Patiesība un citi 
meli
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāma-
tas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme

18.55, 1.35 Spēles karaliene
21.10 Bīstamā paradīze
22.10 Mf. Parāds
1.00 Nikita
4.50, 5.20 Bernards
5.00 Karamba!

TV3
6.45 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.40, 13.30 Beibleidi 
8.00, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis 
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
11.00, 1.40 Nozieguma skelets 
12.00, 5.55 Rozenheimas 
detektīvi
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
16.45, 20.20, 3.20 Uguns-

Grēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.55 Greislenda
0.45 Ģēnijs uzvalkā 
5.00 Svešais starp savējiem 

TV3+
6.05, 17.50 Māja-2
7.50 Kucēnu patruļa
8.45 Bada spēles
9.50, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 3.20 Brīvdienas Mek-
sikā
21.00 Tētis sprukās
23.50 Mf. Mirušo rītausma 
1.40 Mf. Vampīrs Bruklinā 

TV5
8.05, 17.30 Nabaga Ļaļa
9.00, 12.35 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05, 22.25, 0.30 Kriminal+
12.50 6 Kadri
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15, 23.30 Inkvizitors
15.25, 19.50 Bijusī sieva
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīta ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 10. februāris

9. februārī Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

1896. gadā notika pirmais pasaules čempionāts daiļslidošanā 
9. februāris ir apbrīnojams datums. Tie-

ši šajā dienā tiek atzīmēta volejbola, daiļsli-
došanas un... striptīza dzimšanas diena. Visi 
trīs notikumi norisinājās XIX gadsimta beigās 
un piedzīvoja savu uzplaukumu jau XX gad-
simtā, bet no sākuma šie notikumi praktiski 
netika ievēroti, bet viens no tiem beidzās ar 
skandālu...  

Volejbols ir radies ASV. 1895. gadā Jau-
no kristiešu asociācijas koledžas fizkultūras 
skolotājs Viljams Morgāns izdomāja saviem 
studentiem jaunu spēli. Zāles centrā viņš uz-
vilka tīklu 197 centimetru attālumā no grīdas 
un piedāvāja audzēkņiem sadalīties divās ko-
mandās, tad iedeva viņiem basketbola bum-
bas kameru un pastāstīja par noteikumiem. 
Spēle iepatikās, jau pēc dažiem gadiem tika 
organizētas pirmās volejbola sacensības. 

Pirmais striptīzs beidzās ar skandālu. 
1893. gada 9. februāra vakarā slavenajā Parī-
zes kabarē “Mulenrūža” dejotāja un skaistule 
Mona savas dejas laikā ļoti aizrāvās un prak-
tiski pilnībā izģērbās. Dežurējošais policists 
pārtrauca šīs nebūšanas un izvirtības, bet no 
rīta dejotāja saņēma pavēsti no tiesas, kas 
uzlika drošsirdīgajai Monai naudas sodu 100 
franku apmērā. Kad par to uzzināja Parīzes 
iedzīvotāji, tad sašutušie kabarē pastāvīgie 
apmeklētāji un dejotājas talanta cienītāji 
sarīkoja īstu demonstrāciju un mēģināja ie-
lauzties tiesas ēkā. Nemieri tika likvidēti, bet 
visus līdzekļus, lai varētu samaksāt naudas 
sodu, savāca Monas pielūdzēji. Kopš tā lai-
ka striptīza dejotājām vairs neuzlika naudas 
sodu, taču arī kabarejā striptīzu nedemons-
trēja, jo šāda veida izklaižu cienītāji pulcējās 
speciālos nelielos klubos, kas darbojās lielā-
koties nakts laikā. Vēl ilgāk nekā pusgadsimta 
garumā striptīzs tika uzskatīts par nepieklā-
jīgu izklaidi, kas daudzās valstīs bija vispār 
aizliegta. Taču mūsdienās tādas dejas ir jau 
parasta lieta, tās ir plaši izplatītas, bet dejas 
ap stieni pēdējā laikā līdzinās akrobātikai un 
sporta vingrošanai. Ar daiļslidošanu viss bija 
mazliet citādāk...  

Ātrslidošanas sacensības pirmo reizi tika 
organizētas XVIII gadsimta vidū. XIX gadsimta 
beigās jau bija skaidrs, ka ātrslidotāju spējas 
ir ļoti spilgtas un oriģinālas, taču demonstrēt 
visas savas iemaņas uz ledus sportistiem 
nebija iespējams. 1895. gadā starptautiskā 
ātrslidotāju kongresa sēdē tika pieņemts lē-
mums - izveidot daiļslidošanas komiteju, un 
tās galvenais uzdevums bija jauna sporta vei-
da noteikumu izstrādāšana. Lai “izmēģinātu” 
šos jaunos noteikumus vēl līdz to oficiālajai 
izsludināšanai un publicēšanai, komiteja no-
lēma organizēt pirmo pasaules čempionātu 
daiļslidošanā. 

Par čempionāta norises vietu kļuva Ju-
supova dārzs Sanktpēterburgā. Tā ir īpaša un 
slavena vieta. Kopš 1863. gada tai bija publis-
kā parka statuss, šeit parādījās pirmās impē-
rijas sporta skolas, tika izveidotas komandas, 
kas pārstāvēja Krieviju starptautiskajās sa-
censībās un olimpiādēs. Ziemā šis parks pār-
vērtās par dažādu pasākumu rīkošanas vietu. 
Jusupova dārza dīķi kļuva par Pēterburgas 
labākajām slidotavām. Tieši šis fakts spēlēja 
izšķirīgu lomu, kad tika meklēta vispiemē-
rotākā vieta pirmā pasaules daiļslidošanas 
čempionāta organizēšanai. 

Pirmām kārtām tika izveidota tiesnešu 
komanda, tajā darbojās Austroungārijas un 
Vācijas pārstāvji, kā arī trīs tiesneši no Krie-
vijas impērijas (viens no Somijas, kas tolaik 
bija impērijas sastāvā, un ātrslidošanas spor-
ta autoritātes – Volfs un Ivašencevs, Preo-

braženskas pulka virsnieki). Tiesnešiem bija 
grūti, noteikumi vēl nebija apstiprināti, bet 
programma – diezgan sarežģīta. Sacensības 
notika trijās disciplīnās: obligātās figūras, 
izvēles programma un speciālie elementi. 
Sakarā ar to, ka šādas sacensības pirms tam 
netika rīkotas un sporta veids ar tādu no-
saukumu vispār neeksistēja, nebija viegli arī 
sportistiem. Ikvienam personīgajā arsenālā 
bija savi “triki” un “figūras”. Taču dalībnie-
kiem bija jāapgūst visas obligātās figūras - 
“krusts ar pusmēnesi”, “lira”, “ziedi”, “čūska”, 
kā arī jāsagatavo sava programma un jāpār-
steidz tiesneši ar neredzētām figūrām.

Daiļslidošanas sacensībās piedalījās 
tikai vīrieši, kopā - četri sportisti: viens no 
Vācijas (Gilberts Fukss), viens no Austrijas 
(Gustavs Hīgels) un divi no Krievijas impērijas 
(Georgijs Sanderss un Nikolajs Poduskovs). 

Fukss pēc profesijas bija entomologs, 
daiļslidošanu apguva patstāvīgi, izdeva mā-
cību grāmatas un mācību līdzekļus tiem, kas 
gribēja iemācīties slidot virtuozi. Hīgels bija 
profesionāls ātrslidotājs, visnoslēpumainā-
kais no visiem dalībniekiem, jo viņa biogrāfi-
jā ir daudz balto plankumu. Sanderss bija pa-
zīstamākais Krievijas impērijas tenisists XIX 
gadsimta beigās, tenisa kluba priekšsēdētājs 
(tā loceklis bija pats imperators), bet daiļsli-
došana bija viņa aizraušanās ziemas laikā un 
nekas vairāk. Poduskovs – ceļu būves inže-
nieris, kas aizrāvās ar daiļslidošanu un kļuva 
par vienu no impērijas daiļslidošanas cienītā-
ju biedrības dibinātājiem. 

Spraigā cīņā, vairāku līdzjutēju un inte-
resentu klātbūtnē notika pirmais pasaules 
čempionāts. Pirmajā disciplīnā vislabāk uz-
stājās Fukss un Hīgels. Krievijas daiļslidotāji 
bija vājāki obligāto figūru demonstrēšanā, arī 
izvēles programma viņu izpildījumā neatstā-
ja īpašu iespaidu. Turpretī speciālie elementi 
Sandersa izpildījumā bija vissarežģītākie un 
izskatījās nevainojami. Taču gala rezultātu 
šajā čempionātā šis fakts nekādi neietek-
mēja. Zelta medaļa tika pasniegta vācietim, 
austrietis bija otrais, bet Sanderss saņēma 
bronzas medaļu. Tā beidzās pirmais (izmēģi-
nājuma) pasaules čempionāts. Jau pēc gada 
notika otrais čempionāts, kurā piedalījās 6 
sportisti, šoreiz trīs bija no Zviedrijas, divi 
no Norvēģijas un austrietis Hīgels. Otrais 
čempionāts pagāja bez Krievijas daiļslidotāju 
piedalīšanās. Viņi atkal parādīsies tikai 1903. 
gadā. Tad Nikolajs Panins izcīnīja otro vietu.  

Zem Latvijas karoga daiļslidotāji pirmo 
reizi uzstājās pasaules čempionātā, kas noti-
ka 1992. gadā (Konstantīns Kostins un Alma 
Lepina). Diemžēl godalgotās vietas sportisti 
neieguva... Vēl gaidīsim. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
ATTĒLĀ: pirmā pasaules daiļslidoša-
nas čempionāta dalībnieku četrinieks 

uz dīķa ledus Jusupova dārzā

Laika periodā no 29.01.2016 
līdz 05.02.2016. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēts 41 notikums. Bū-
tiskākie:
•	 30. janvārī no veikala “Drogas” tika sa-

ņemts paziņojums par preces zādzību. 
Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka 
labi smaržot, bet par to nemaksāt vēlās 
A., kurš pēdējā laikā arvien biežāk no-
kļūst policijas uzmanības lokā. 

•	 31. janvārī tika saņemts iesniegums par 

to, ka Krāslavā, Kalnu ielā, tika uzlauzta 
un apzagta privātmāja. Tika uzsākts kri-
minālprocess, notiek meklēšanas pasā-
kumi.

•	 1. janvārī Skaistas pagasta Kazinčos 
tika konstatēts, ka patvaļīgi nomedīta 
stirna. Par doto faktu tika uzsākts krimi-
nālprocess, notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi, vērsti uz vainīgās personas 
noskaidrošanu.   

Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes sanāksmei 
PLATĪBU MAKSĀJUMI 

Turpinājums. Sākums “Ezerzeme” nr. 9
Projekta ietvaros tiek paredzēts ie-

gādāties uzglabāšanas konteinerus dār-
zeņiem - vai tie ir klasificējami kā būve 
un līdz ar to nepieciešama būvvaldes 
saskaņošana vai tos var attiecināt kā ie-
kārtas, jo tās faktiski ir pārvietojamas un 
tām nav nepieciešami pamati.

Pārvietojamie dārzeņu konteineri kla-
sificējas kā iekārtas, tā nav būvniecība (ja 
nav nepieciešama pamatu izbūve). Šis pats 
nosacījums attiecas uz degvielas uzpildes 
stacijas cisternām. 

Kādi gadi jāatspoguļo ražošanas 
apjomos, izmaksās un naudas plūsmā 
projektiem līdz 150 000 eiro? Vai tiešām 
nepieciešama naudas plūsma par pēdē-
jo noslēgto gadu un ko tas dod? 

LAD mājas lapā pieejamā projekta 
iesnieguma versijā ir izveidots, ka naudas 
plūsmu var aizpildīt no projekta iesniegša-
nas gada, bet ražošanas tabulas un izmak-
su tabulas jāatspoguļo par visiem gadiem, 
sākot no pēdējā noslēgtā gada, izņemot ga-
dījumus, kad projekta ietvaros uzsāk saim-
niecisko darbību. 

2015. gadā graudaugu ražība bija 
krietni labāka salīdzinot ar citiem gadiem. 
Šādas ražas turpmāk nav pamata plānot. 
Salīdzinājumā ar 2014. gadu, gan ieņē-
mumu, gan realizēto graudu tonnas pār-
sniedz 10 % pieaugumu. Kā LAD skatī-
sies, ja 2016. gadā tiks plānotas zemākas 
graudaugu ražības par 2015. gadu un tre-
šajā gadā pēc realizācijas tiks sasniegts 
10 % pieaugums pret 2014. gadu?

Ekonomiskais mērķis nevar būt jau sa-
sniegts pirms projekta ieviešanas. Tad jāiz-
vērtē, vai nav jāizvēlas citi rādītāji, ja pastāv 
risks tos nesasniegt. 

Ja saimniecība audzē graudaugus 
un gaļas lopus un plānots iegādāties 
traktoru, kas tiks izmantots abās noza-
rēs, mērķis jāsasniedz 3. vai 6. gadā pēc 
realizācijas? Mērķis būs palielināt kopē-
jo neto apgrozījumu. 

Šajā gadījumā, kad iegāde ir uz abām 
nozarēm, tad būtu jāizvērtē, kura nozare ir 
dominējošā ar lielāku īpatsvaru, tad attiecīgi 
piemēro uzraudzības periodu. 

Ja projektā ir paredzēta ilggadīgo 
stādu iegāde, vai projektu var realizēt 
divu gadu laikā nevis viena gada laikā? 

Jā, ilggadīgo stādu ierīkošanai var pie-
mērot maksimālo īstenošanas termiņu – 2 
gadus.

Vai, iesniedzot projekta iesniegumu 
būvniecībā, nav nepieciešama būvatļau-
ja vai citi dokumenti? 

Ja nevēlas saņemt prioritāros atlases 
kritērijus, tad visus ar būvniecību saistītos 
dokumentus var iesniegt 6 mēnešu laikā 

pēc projekta apstiprināšanas. 
Vai, iesniedzot projektu, būvmate-

riālu iegādes gadījumā vajag sagatavotu 
tehnisko projektu? 

Tas atkarīgs no būvniecības veida – ja 
plānota pārbūve vai jaunbūve, tad ir nepie-
ciešami būvprojekti, citos gadījumos – ap-
liecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts. 
Ieteicams pirms projekta iesniegšanas sa-
zināties ar būvvaldi, lai noskaidrotu, vai ie-
spējams saimnieciskā kārtā veikt konkrētos 
būvniecības darbus un kādi būvniecības 
dokumenti būs jāgatavo. 

Klients ir iesniedzis projektu pietei-
kumu mazo lauku saimniecību atbalsta 
programmā. Šobrīd vēlas pieteikties ie-
guldījumiem materiālajos aktīvos. Kāds 
būtu jāliek mērķis, ja mazo saimniecību 
programmā tas ir bijis 30 % pieaugums, 
vai ir jāliek vēl papildus 10 %?

Jā, tas ir papildus, jo nevar startēt 2 
pasākumos ar vienu mērķi. Jāpierāda, kādu 
uzlabojumu šis konkrētais projekts dos 
saimniecības attīstībai. 

Piena lopkopības saimniecība 2015. 
g. janvārī startējusi uz ieguldījumiem 
materiālajos aktīvos, kur plānots 10% 
pieaugums, arī šajā kārtā vēlas startēt 
uz ieguldījumiem materiālajos aktīvos. 
Kāds mērķis būtu jādefinē šajā gadīju-
mā? 

Var būt ekonomiskais mērķis, bet tad ir 
jābūt uzlabojumam, salīdzinot ar pirmā pro-
jekta sasniedzamo mērķi. Mērķis ir atkarīgs 
arī no plānotās investīcijas, iespējams var 
būt saistīts ar ražošanas efektivitātes uzla-
bošanu. 

Vai tiek turpināti t.s. “finanšu dis-
ciplīnas “ pasākumi - ieturējumi no ES 
maksājumiem, kas pārsniedz 2000 EUR? 
Kurās nozarēs (maksājuma veida) un cik 
procenti tika (tiks) ieturēti no 2015.gadā 
aprēķinātajiem atbalsta maksājumiem?

Jā, finanšu disciplīnas pasākumi tiks 
turpināti. Finanšu disciplīna 2015. gadam 
bija 1.393041%. Finanšu disciplīna netiek 
piemērota konkrētam atbalstam, bet kopē-
jai ELGF atbalstu summai. 

Piena pārstrādes uzņēmumi jau otro 
gadu piena ražotājiem par piegādāto 
pienu maksā nesamērīgi zemu cenu (par 
9 centiem/l mazāk kā vidēji ES dalībval-
stīs; par 8-9 centiem/l zem ražotā piena 
vidējās pašizmaksas; pēdējos mēnešos 
Latvijas piena ražotājiem maksātā cena 
ir viszemākā Eiropas Savienībā). Vai arī 
Lauku atbalsta dienesta vadība uzskata, 
ka šajā situācijā jāatbalsta piena pārstrā-
des uzņēmumi, kas iesniedz projektu 
pieteikumus pasākumam “Atbalsts ie-
guldījumiem pārstrādē.

Jāvērtē katrs konkrētais projekts.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 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 Jaunie ārsti
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Uzvelc tautastērpu!
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Uz Tobago 
Kurzemniekiem pa pēdām
21.45 Ceļojums apkārt pasaulei
22.20 Fortitūda
23.20 NBA Zvaigžņu spēle
23.40 100 g kultūras
0.40 Nāvējošās dzīles
1.40 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
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
9.55 Jaunie ārsti
10.50, 16.05 Muhtars atgriežas
11.45 Alpu dakteris 
12.35 XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
14.30, 0.50 LTV - 60

15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Pazemes pāreja
20.05 Zinātne - manas 
nākotnes pareģis
21.00 NBA Zvaigžņu spēle
21.05 100 g kultūras
22.50 Skaņdarbs korim, 
klavierēm un fizikai
23.50 Sporta studija
0.35 Zebra

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 1.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.25 Dzīves krustcelēs
10.35, 13.45 TV skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Vismaz nav auksti
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.30 Spēles karaliene
21.10 Profesija – mamma
22.10 Glābiet mūsu ģimeni
0.30 Čikāgas sardzē
4.40, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.45 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bruņurupuči nindzjas 
7.40, 13.30 Beibleidi 
8.00, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis 
10.00 Nevaldāmā tiesnese
11.00 Nozieguma skelets 

11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Tīmeklis
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Kurlais
1.30 Kriminālvideo
3.30 Dzīvokļu jautājums
4.30 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 Saule dāvanā
21.55 Speciālkorespondents
23.40 Zaudētā paradīze. Nos-
taļģija pēc savienības. 
1.35 Steidzami uz numuru!
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.25 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.55 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Vienatnē ar visiem
13.00 Tablete
13.35 Laiks rādīs
14.55, 0.35 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.50 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, 2.10 Freida 
metode
0.00 Vakara Urgants
5.30 Smieklīgi video

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.29, 0.45 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.40 TOP shop
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.30 Pareizs slīdzeklis
13.05 Maldu teritorija 
15.20, 20.50, 23.55 Dokumen-
tāls projekts

23.00 Pazīsti mūsējos
0.50 Skatīties visiem
5.30 Seno skaistuļu noslēpumi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.55 
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
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
15.20 Tablete
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks

20.05 Freida metode
21.55 Mf. Neaizskaramie 

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 Зона 
Х
7.50 Vārds metropolītam 
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
12.25 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas. Seriāls. 
16.40 Baltkrievijas laiks

18.20 22.35 Interešu sfēra
19.00, 23.25 Mf. Snaiperis. 
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, 16.25 Līgavu karš
8.40, 19.00 Neredzamais 
cilvēks
9.40, 15.20 Aizliegtā skola
10.45, 20.10 Ekstrasensi 
detektīvi
11.45, 16.55 Voroņini
12.50, 21.10, 22.55 Rudie
13.20, 18.00 Virtuve
14.30, 22.05 PIN kods
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.25 Bafija pret vampīriem

CETURTDIENA, 11. februāris 12.00, 5.55 Rozenheimas 
detektīvi
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi
14.30, 2.25 Viņas melo labāk
16.45, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35 4.20 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Neiznīcināmie 
0.05 Kinomānija
0.35 Overtime TV
1.35, 5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.05, 17.50, 3.00 Māja-2
7.50 Kucēnu patruļa
8.45 Bada spēles
9.50, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.40 Brīvdienas Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. 41 - gadīgais nevainīgais 
23.50 Mf. Ar ko pārgulēt?! 

TV5
8.05, 17.30 Nabaga Ļaļa
9.00, 12.35 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05, 22.25, 0.30 Kriminal+
12.50 6 kadri
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15, 23.30 Inkvizitors
15.25, 19.50 Bijusī sieva
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV 
6.00 Rīts

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīta 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 rādam
19.00 Tīmeklis
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Kurlais
1.30 Kriminālvideo
3.30 Vasarnīcas lietas
4.30 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 Samara
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Saule dāvanā
21.55 Divkauja
23.40 Pazuduši laikā
1.20 Steidzami uz numuru!
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.00 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.30 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tablete
13.35 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu

15.55, 3.30 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05, 1.45 Freida metode
23.30 Vakara Urgants
0.05 Sazvērestības teorija
3.20, 5.10 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.39 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nerādījās 
9.40 TOP shop
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 17.30 Patiess līdzeklis
13.10 Maldu teritorija 
15.25 Kosmisko stāstu diena
20.50 Kara noslēpums
0.00 V un S
0.40 Skatīties visiem
5.35 Seno skaistuļu noslēpumi

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
23.55 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
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
15.20 Tablete
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Freida metode
22.20 Mēs, baltkrievi - 
mierīgi cilvēki
23.05 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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 Vienkārša dzīve
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.25 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas
16.40 Baltkrievijas laiks 
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 23.25 Snaiperis. 
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāžā
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš
8.40, 19.00 Neredzamais 
cilvēks
9.40, 15.20 Aizliegtā skola
10.45, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.45, 16.55 Voroņini
12.50, 21.10, 23.00 Rudie
13.20, 17.55 Virtuve
14.30, 22.05 PIN kods
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.25 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 12. februāris
LTV1

6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.30 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs
13.50 Raķetēni
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Nāve un skaistā dzīve
23.00 NBA Zvaigžņu spēle
23.20 Skutelis ir studijā
23.35 Latvijas šlāgeraptauja 
0.30 Fortitūda
3.05 Midsomeras slepkavības
4.50 Sporta studija

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
9.35, 19.35 Aculiecinieks
9.55 Jaunie ārsti
10.50, 16.05 Muhtars 
atgriežas
11.45 1:1
12.35 100 g kultūras
14.20, 3.00 LTV - 60
15.20 Kultūras mantojums 3D
15.35, 5.00 Pie stūres

17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā
20.00 Disko un atomkarš
21.30 NBA Zvaigžņu spēle
21.35 Tās tik ir operas! 
22.30 Mf. Lēdija Čaterleja
1.25 Eiropa koncertos
2.15 15 stāsti par jauno 

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.05 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 TV skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Esi mans Valentīns
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.10 Spēles karaliene
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.55 Greizais spogulis
4.30, 5.40 Karamba!
5.00 Boba burgeri
5.20 Ķerto līga

TV3
6.45 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bruņurupuči nindzjas 
7.40, 13.30 Beibleidi 
8.00, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.25 Komisārs Reksis 
10.00 Vajātājs
11.00, 5.45 Nozieguma skelets 
12.00 Rozenheimas detektīvi 
14.00 Lācēna Pedingtona 

piedzīvojumi
14.20, 3.10 Viņas melo labāk
16.25 Čaļi ar bērniem
17.25 Bitīt’ matos
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Taksis 2
22.50 Mf. Radio pirāti
1.30 Mf. Neiznīcināmie 2
5.00 Krīze 

TV3+
6.05, 17.50, 1.45 Māja-2
7.50 Kucēnu patruļa
8.50 Bada spēles
9.50, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30 SašaTaņa
20.00 Mf. Kaislīgā Madagaskara 
20.30 Mf. Ragi un nagi 
22.10 Mf. Blondīne likuma kārtībā 
0.05 Mf. Jaunā bēgle

TV5
8.05, 17.30 Nabaga Ļaļa
9.00, 12.35 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05, 22.25 Kriminal+
12.50 6 kadri
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15 Inkvizitors
15.25 Bijusī sieva
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Vectēvs 005. 
0.45 Mūzika

NTV
6.00 NTV 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, 0.20 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Vectēvs Mazajevs un Zaicevi 
23.00 Vairākums
2.00 Kriminālvideo
3.55 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 Samara
17.15, 2.35 Tiešais ēters
20.00 Petrosjana šovs
22.05 Apmāna varā
0.00 Republikas ĪPašums
3.45 Smieklu istaba
4.20 Izmeklēšanu veic lietpratēji

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.55 Tablete
13.30 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.35 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
21.10 Zelta gramofons
23.10 Vakara Urgants
0.00 Humora raidījums
1.20 1 in city
2.40, 5.20 Smieklīgi videoklipi
2.55 Teiksma par Sibīrijas zemi

RenTV Baltic
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs 
7.30, 0.49 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies  9.40 TOP shop 
9.55, 0.00 Dokumentāls projekts
12.00, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05 Maldu teritorija 
15.20 Kosmisko stāstu dienu
18.35 Ģimenes drāmas
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.50 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
0.30 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
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Valentīna Tolkunova. 
Piedod man par mīlestību. 
14.10 Laiks rādīs
15.30 Mf. Tuksneša baltā saule
17.20 Gaidi mani. 
Baltkrievija. 
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Zelta gramofons 
21.55 Leģendas Live 
22.35 Mf. Meklējot Ričardu. 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Vienkārša dzīve
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.25 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Lamatas
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi 
19.00, 23.25 Snaiperis. 
Atriebības ierocis. 
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu liktenis
21.10 Mf. Mīlestības pārbaude 
23.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš
8.40 Neredzamais cilvēks
9.40, 15.20 Aizliegtā skola
10.45 Ekstrasensi - detektīvi
11.45 Voroņini
12.50, 19.20 Rudie
13.20 Virtuve
14.30, 22.40 PIN kods
17.00, 0.10 Mītu grāvēji
18.25 Biatlons 
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sprtloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
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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
10.02. 11.02. 12.02.

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

D   7 m/s DA     5 m/s DR   6 m/s

Kosmoenerģētiķe, hipnoterapeite, psiholoģe
“Jūsu problēmu risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā – no 15.02. līdz 18.02.
Dagdā – no 18.02. līdz 19.02.

Tālr. 26234797.

Reklāma un sludinājumi

Izsakām pateicību prieste-
riem P. Raciņam un G. Alfe-
rovam, radiniekiem, kaimi-
ņiem, audzēkņiem, paziņām 
un visiem, kuri dalīja ar mums 
zaudējuma smagumu, izvadot 
pēdējā ceļā mūsu mammu Ju-
zefu Kozindu.

Bērni Ērika un Jevģēnijs

SIA
 “FORVEST”
Pērkam augo-

šu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez do-
kumentiem.
Meža izstrādāša-

nas pakalpojumi.
Meža izvedēja, 

forvardera pakal-
pojumi. 

Pārdodam mal-
ku (3 m).

Tālr. 26677812, 
20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus īpašumā, briestaudzes, 
jaunaudzes, izcirtumus. Meži līdz 
10 000 €/ha, izcirtumi - aptuveni 
500 €/ha. Tālr. 29245044.

Paku pārvadājumi uz Angliju. Iz-
braukšana mēneša beigās. Tālr. 
29943959, 29790824.
PĀRDOD ½ mājas, IZĪRĒJU ista-
bu. Tālr. 24786574.
ATDOŠU jūrnieku militāro formu 
(jauna, melna). Tālr. 26854040. 

iekoptu, apstrādātu l/s zemi Robež-
nieku pag. - 48.8 ha (trijos gab.). Labi 
piebraucamie ceļi. T. 29114384;
garāžu karjerā (1. rinda, ar pag-
rabu, bedri un elektrību) - 1100 
€. Tālr. 26306587;
“VOLVO V40” - 1.9 TDi, 2003; 
“TOYOTA RAV 4” - 2.0 D4D, dī-
zelis, 2005. Tālr. 25998312;
VW Passat B5 (1999., TA, 1850 
EUR). Tālr. 28386640;
kombainu “Ņiva”. Tālr. 26277004;
mazlietotu pļaujmašīnu SaMASZ 
2.1 m platu. 1500 €. T. 29228975;
mīkstās mēbeles (samts, dabīgā 
āda). Izgatavotas Vācijā. Piegā-
de. Tālr. 28487479;
jaunas un lietotas mēbeles (lēti); 
terases dēļi. Tālr. 29517757; 
pusi sekcijas. Tālr. 28854532;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
sienu. Tālr. 29323118;
malku. Tālr. 28346625.

•	 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

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, jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari. Samaksa tūlītēja.     

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

ООО “Rēzeknes gaļas kombināts” 
iepērk liellopus un jaunlopus. 

Samaksa 2-3 darba dienu laikā. 
T. 64622475, 25435533. 

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

Iepērk 
mājlopus. 

Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. 

Svari. 
T. 20207132.

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

Samaksa uz vietas. Svari.   Tālr. 26563019

Radošuma pasaule

Baltkrievijas kolorīts - košs priekšnesums daudznacionālajos svētkos „Latgales 
vainags”     Alekseja GONČAROVA foto

Ārsts pērk sēnes, 
kas aug uz bērzu stum-

briem (pastāvīgi)
Т. 29928618.

Izsakām sirsnīgu pateicību 
Krāslavas pareizticīgo drau-
dzes baznīcas pārzinim Igoram 
Jupatovam, dziedātājām, drau-
giem, paziņām, kaimiņiem - vi-
siem, kuri bija līdzās smagajā 
brīdi, izvadot pēdējā ceļā mūsu 
dārgo vīru, tēvu un vectēvu 
Semjonu Smertjevu.

Ģimene

SIA “Krāslavas ūdens” 
paziņo, ka, sākot ar 8. februā-
ri, tiks veikta pilsētas centrālā 
ūdensvada sadales tīkla pro-
filaktiskā dezinfekcija. Sakarā 
ar to, iespējams, ka ūdenim 
parādīsies neliela hlora smaka 
un piegarša. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām!

Firmai 
vajadzīgi 

divi
PĀRDE-
VĒJI uz 
atvaļi-
nājumu 
laiku. 

T. 26823849

Veikalā “Asteres”
 (Grāfu Plāteru ielā 5, pie veikala “Maxima”) 

jauns sēklu pievedums dārzkopjiem un puķu 
mīļotājiem - vislabākais tomātu un citu dārzeņu sēklu 
piedāvājums, sīksīpoli (apaļi, gareni, sarkanie, baltie, 
ģimenes), rožu stādi, augļu un dekoratīvie kociņi, 
sīpolpuķes, begonijas, dālijas u.c.

Veikals “Asteres” aicina darbā komunikablu un 
strādīgu pārdevēju tirdzniecībai ar sēklām. 

Tālr. 29710131.
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