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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Šodien numurāSVĒTKI tuvojas!
IEPRIE-

C I N I E T 
s a v u s 
m ī ļ o s 
ar KRĀ-
SLAVAS 

novadā ražotām, z/s “KUR-
MĪŠI” izlolotām, BIOLOĢIS-
KĀM zāļu tējām, EGLĪŠU 
vaska rotaslietām.

Meklējiet un atrodiet:
•	 Pils ielā 2, KRĀSLAVAS TIC,
•	 Raiņa ielā 13, veikals 

KRISTĪNE,
•	 Rīgas 77a, puķu veikalā 

AMMIJA
•	 Rīgas ielā 30, z/s KURMĪŠI. 

Latvijā•	 Ir noskaidroti aktīvākie Saeimas debatētāji. Rudens sesi-
jas sēdēs visvairāk debatējuši deputāti Mārtiņš Bondars 
(LRA) - 49 reizes, Juris Viļums (LRA) - 41 reizi un deputāte 
Inguna Sudraba (NSL) - 40 reizes. Deputāts Artuss Kaimiņš 
(KPV LV) tribīnē kāpis 30 reizes, Ivars Zariņš (S) - 27 reizes, 
Inga Bite (LRA) - 22 reizes, Edgars Putra (ZZS) - 18 reizes, 
deputāti Igors Pimenovs (S) un Andrejs Elksniņš (S) - katrs 
pa 17 reizēm, savukārt deputāti Andrejs Judins (V) un Alek-
sandrs Kiršteins (VL-TB/LNNK) - katrs par 16 reizēm. Saei-
ma šī gada rudens sesijā kopš 2. septembra sanāca uz 16 
kārtējām, četrām ārkārtas un vienu svinīgo sēdi. Šajā laikā 
deputāti pieņēmuši 115 likumus - 15 jaunus un grozījumus 
100 likumos. Divus likumus Saeima izskatīja pēc tam, kad 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis tos bija nodevis otrrei-
zējā caurlūkošanā. Rudens sesijā izskatīšanai komisijās no-
doti 177 likumprojekti, no kuriem 150 iesniedzis Ministru 
kabinets, 20 - Saeimas komisijas, bet septiņus - deputāti.

•	 Ziemassvētkos uz Latvijas ceļiem pieķerti 77 dzērājšoferi. 
Uz ceļiem ir viens bojāgājušais, bet pieķerto iereibušo au-
tovadītāju skaits ir līdzīgs kā svētkos pagājušajā gadā. Aptu-
veni pusei no šiem autovadītājiem reibums bijis virs vienas 
promiles. 11 autovadītāji sēdušies pie stūres narkotiku rei-
bumā. Policija turpinās reidus līdz jaunajam gadam.

•	 No nākamā gada 1. janvāra medniekiem, kuri nebūs apmai-
nījuši mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes netiks 
izsniegtas, līdz ar to atlikušajās šī gada darbadienās kartes jā-
apmaina, pretējā gadījumā medības bez mednieka sezonas 
kartes ir atzīstamas par nelikumīgām. Kopš tika sākta aplie-
cību apmaiņa, ir izsniegtas, atjaunotas un apmainītas aplie-

cības 20 
583 med-
niekiem un 3 476 medību vadītājiem. Apliecību maiņa no-
tiek Valsts meža dienestā.

•	 Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš 
nācis klajā ar paziņojumu, ka visticamāk Latvijā samazināsies pa-
sažieru pārvadātāju skaits, kuri šim mērķim izmanto autobusus. 
Latvijā ir 40 pasažieru pārvadātāju. Savukārt iedzīvotāju skaits ir 
mazāks par diviem miljoniem, no kuriem daļa brauc ar privāta-
jiem transportlīdzekļiem un daļa vispār nekur nebrauc. 

•	 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 22. decembrī 
izdevis pagaidu noregulējumu, uzdodot SIA “Baltic Able 
Traders” interneta tirdzniecības vietnē “www.2u.lv” neka-
vējoties izbeigt komercpraksi. PTAC par SIA “Baltic Able Tra-
ders” šogad ir saņēmis 34 patērētāju sūdzības, kā arī snie-
dzis gandrīz 160 konsultācijas. Patērētāji izteica pretenzijas, 
par to, ka nav piegādātas interneta vietnē nopirktās preces, 
par kurām ir veikta samaksa. 

•	 Nākamā gada jūlijs būs laiks, kad visiem jaundzimušajiem 
tiks piešķirts jauna veida personas kods. Jaunā ciparu kom-
binācija vairs nesaturēs sensitīvu informāciju 
par dzimšanas datiem, un arī pieaugušie varēs 
mainīt savu esošo personas kodu pret jaunu. 
Tie sastāvēs no 11 cipariem, un to kombināci-
ju izvēlēsies dators. Visiem jaundzimušajiem 
personas kodus piešķirs automātiski no 1. jūlija, 
savukārt pieaugušie vienu reizi dzīvē varēs no-
mainīt savu personas kodu. Tas gan nav obligāts 
pasākums. 

I Latgaliešu detektīvs? Komēdija!

Vairāk informācijas - 4.lpp.
Alekseja GONČAROVA foto

Jaungada kaleidoskops

Dāvanas no norvēģu salaveča bērnu 
sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas” 

bērniem un jaungada pasaka “Varavīksnes” 
skolā.                 Alekseja GONČAROVA foto
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PasaulēPretterorisma operācija
 Turcijā

Turcijā pēdējās nedēļas laikā aizturēti 1682 cilvēki, varas iestā-
dēm īstenojot reidus pret iespējamiem kurdu kaujiniekiem, džihādistu 
grupējuma “Islāma valsts” pārstāvjiem un ASV dzīvojošā garīdznieka 
Fetulla Gilena sekotājiem. Tas nozīmē, ka pēdējo divu nedēļu laikā, 
valdībai īstenojot tā dēvēto karu pret terorismu, aizturēti gandrīz 2700 
cilvēku. Tāpat Turcijā cietumos atrodas vairāk nekā 120 žurnālistu, un 
vairāki desmiti mediju izdevumu ir slēgti pēdējo mēnešu laikā.

Lidmašīnas katastrofa Krievijā
Svētdien, dažas minūtes pēc pacelšanās, Sočos avarējusi Krievi-

jas Aizsardzības ministrijas lidmašīna “Tu-154” ar 92 cilvēkiem. Ar to 
sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra 
Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju an-
sambļa mākslinieki un žurnālisti. Tiek uzskatīts, ka avārijā izdzīvojušo 
nav. Krievijas transporta ministrs Maksims Sokolovs žurnālistiem pazi-
ņoja, ka avārijas pamata versiju vidū nav terorakts, bet gan tehniskas 
vai pilota kļūmes.

Atrasta 1.8 tonnas smaga kara bumba
Vācijas dienvidu pilsētā Augsburgā atrasta 1,8 tonnas sma-

ga Otrā pasaules kara laika aviobumba, un, lai to varētu neitralizēt, 
svētdienas rītā savas mājas uz laiku bija jāatstāj 54 000 cilvēku. Otrā 
pasaules kara laika aviobumbas Vācijā tiek atrastas laiku pa laikam. 
2011. gadā valsts rietumu pilsētā Koblencā kara laika bumbas dēļ tika 
evakuēti 45 000 cilvēku.

Noskaidroti Berlīnes slaktiņa upuri
Starp 12 upuriem, kurus pirmdien vienā no Berlīnes Ziemassvēt-

ku tirdziņiem noslepkavoja islāmistu ekstrēmists Aniss Amri, ir septiņi 
Vācijas pilsoņi, kā arī pa vienam Itālijas, Čehijas, Ukrainas, Izraēlas 
un Polijas pilsonim. 

Eksperimentālā vakcīna pret Ebolas vīrusu
Gvinejā izmēģinātā eksperimentālā vakcīna pret Ebolas vīrusu 

spējusi nodrošināt “augstu aizsardzību”. Desmit dienas vai ilgāk pēc 
vairāk nekā 5000 cilvēku vakcinācijas nav reģistrēts neviens jauns sa-
slimšanas gadījums. Vakcīna tika izmēģināta Gvinejas apgabalā, kur 
2015. gadā, sākoties izmēģinājumiem, joprojām parādījās jauni inficē-
šanās gadījumi. Ebolas vīrusa epidēmija sākās Gvinejā 2013. gadā, 
un tā laupīja dzīvību vairāk nekā 11 300 cilvēku, vissmagāk skartajās 
valstīs nodarot postījumus ekonomikai un veselības aizsardzības sis-
tēmai. Vienlaikus tas bija pārbaudījums pasaules spējām reaģēt uz 
globālām veselības krīzēm.

Gada rezultāti: nodokļu haoss 
un reitingu kritums

Gada beigās ir pieņemts re-
zumēt gada rezultātus un at-
skaitīties par paveikto darbu. 
Politiķiem par šādu atskaitī-
šanos lielā mērā kalpo vēlē-
tāju aptaujas, uz kuru pamata 
tiek veidoti politisko partiju 
reitingi. 

Kārtējais reitings tika pub-
licēts tieši pirms parlamenta 
Ziemassvētku brīvdienām un 
neuzlaboja svētku noskaņojumu 
nevienai partijai. Kā rāda ap-
tauja, potenciālajiem vēlētājiem 
simpātijas ir gājušas mazumā, 
jo īpaši valdošo partiju elekto-
rātam. “Zaļo un zemnieku sa-
vienībai” piekritēju kļuva par 5% 
mazāk, “Vienotībai” – par 2%, 
Nacionālajai apvienībai – par 
1%. Analītiķi ir vienisprātis, ka 
reitingi aizlidoja budžeta “orkā-
nam” līdzi. Divdesmit stundu ilgā 
budžeta apspriešana, saldi du-
sošie deputāti, nodokļu juceklis, 
likuma nosūtīšana atpakaļ Sa-
eimai – valsts galveno finanšu 
plānu pavadīja vesela skandālu 
virkne. Pēc būtības, ar to pie-
tiktu, lai atlaistu Māra Kučinska 
(ZZS) vadīto valdību, jo saskaņā 
ar politisko tradīciju un spēkā 
esošo likumdošanu, ja budžetu 
neatbalsta parlamenta vairā-
kums, tas automātiski nozīmē 

neuzticības paušanu valdībai. 
Šogad budžets ir ticis cauri bal-
sošanai, bet sabiedrības sašutu-
ma vilnis piespieda Valsts prezi-
dentu Raimondu Vējoni nosūtīt 
deputātiem tālākai pārstrādei un 
uzlabošanai vienu likumpro-
jektu – par mikrouzņēmumiem. 
Tas nozīmē, ka budžets tika pie-
ņemts nepilnā veidā... 

Tomēr, kā izrādījās, stabili-
tātes labad pašreizējais prem-
jers ir gatavs uz daudz ko. Pie-
mēram, neatkāpties no amata, 
kad tas jādara. Viņaprāt, minis-
triem pietiks ar savu grēku nožē-
lošanu. Pēc parlamenta ārkārtas 
sēdes, kurā tika labotas “nodok-
ļu kļūdas”, Kučinskis pateica, ka 
vainīgos šajās kļūdās nemeklēs. 
Savukārt Saeimas priekšsēdē-
tāja Ināra Mūrniece uzskata, ka 
pie visa vainīgs Saeimas un val-
dības kontaktu trūkums.

Saeimas ārkārtas sēdē val-
dības šķelšanās iezīmējās vēl 
skaidrāk. “Vienotības” deputāti 
atteicās balsot par “Kučinska 
projektu”. Valdības sagatavotais 
Mikrouzņēmumu likuma grozī-
jumu projekts paredzēja atcelt 
obligātās sociālās iemaksas dar-
biniekiem (arī tiem, kuri strādā 
pusslodzē), tā vietā palielinot 
peļņas nodokli. Palīgā piesauca 
opozīcijas balsis. “Saskaņas” 
frakcija piedāvāja “atgriezties 

izejas punktā” – atcelt sociālās 
iemaksas un saglabāt peļņas 
nodokli 9% apmērā, kā ir tagad. 
Nodokļa celšana varētu skart ti-
kai tos, kam ir liels apgrozījums 
– virs 7000 eiro gadā – un kas 
strādā ilgāk par 4 gadiem. Re-
zultātā tomēr tika pieņemti ZZS 
ierosinājumi, līdz ar to ar nākam-
gad mikrouzņēmumu īpašnie-
kiem būs jāmaksā valsts kasē 
15% pašreizējo 9% vietā, sociā- 
lās iemaksas joprojām paliek 
brīvprātīga lieta.

Neraugoties uz premjera 
vēlēšanos notušēt situāciju, opo-
zīcija tomēr nolēma nosaukt vār-
dā un sodīt atbildīgos par “ba-
lagānu” ap budžetu un nodokļu 
jucekli. Pēdējā parlamenta sēdē  
pirms Ziemassvētku brīvdienām 
opozīcija mēģināja atlaist divus 
ministrus no Māra Kučinska 
valdības – ekonomikas ministri 
Danu Reiznieci-Ozolu un labklā-
jības ministru (līdz šim – finanšu 
ministru) Jāni Reiru. Taču minis-
tri palika savās vietās – stabili-
tātes labad koalīcija saliedējās 
un nobalsoja pret demisiju. Par 
Reira un Reiznieces-Ozolas at-
laišanu nobalsoja attiecīgi 22 un 
12 deputāti. Tas nozīmē, ka val-
došās partijas nolēma nelabot 
savas kļūdas.

Darja ŽDANOVA

“Atver sirdi un dvēseli”
Ziemassvētkos Aglonas kultūras centrā 
tika rīkots svētku pasākums pirmsskolas 
vecuma bērniem, bet vakarā - koncerts vi-
siem labdarības akcijas “Atver sirdi un dvē-
seli” dalībniekiem. Akcijas ietvaros novad-
nieki sagatavoja vairāk nekā 70 dāvanas 
sociālā centra “Aglona” iedzīvotājiem. 

Plašajā Ziemassvētku programmā, kas no-
ritēja kā teatralizēts uzvedums, piedalījās pasā-
kuma vadītāji Gunta Gulbe - Kalvāne, Gints Loč- 
melis no grupas “Ginc & es” un pirmklasniece 
Elīna Nartiša. Pasākumu atklāja kultūras centra 
jauniešu pop-grupa ar dziesmu “Klusa nakts, 
svēta nakts…” 

Skatītāji sirsnīgi uzņēma katru priekšnesu-

mu. Uz skatuves kāpa duets Daiga un Oļegs 
Kolesničenko, Grāveru ansamblis “Li - Dejas”, 
Šķeltovas pagasta bērnu deju kolektīvs. 

No visas sirds labdarības akcijas, kas no-
ritēja ceturto gadu, dalībniekus un brīnišķīgā 
koncerta skatītājus sveica novada vadītāja He-
lēna Streiķe. 

Bet jaungada naktī Ag-
lonā notiks groziņu balle ar 
grupas “Velves” muzikālo pa-
vadījumu. Svētku svinības pie 
egles notiks arī Grāveros un 
Šķeltovā. 
ATTĒLOS: labdarības 
akcijas koncerts Aglonā.

Aleksejs GONČAROVS
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Reģionālo mediju seminārs StrasbūrāPlenārsēde Eiropas Parlamentā

Plenārsēde ir Eiropas Parlamenta dar-
ba aktīvākais posms, un tajā redzams 
Parlamenta komiteju un politisko gru-
pu paveiktais likumdošanas jomā. 
Plenārsēde ir arī veids, kā Eiropas 
Savienības pilsoņu intereses pārstā-
vošie Eiropas Parlamenta deputāti 
piedalās Kopienas lēmumu pieņem-
šanā un pauž savu viedokli Komisijai 
un Padomei.

Pašlaik Eiropas Parlamenta plenārsē-
dēs piedalās 751 deputāti no 28 dalībval-
stīm, kas debatē 24 valodās. Lai plenārsē-
de noritētu sekmīgi, deputāti, ierēdņi, tulki 
un tulkotāji ievēro ļoti stingrus noteikumus.

Plenārsēdes dalībnieki
Plenārsēdes vada Eiropas Parlamen-

ta priekšsēdētājs, šobrīd - Martins Šulcs. 
Viņam palīdz četrpadsmit priekšsēdētāja 
vietnieki. Viens no viņiem - Valdis Dom-
brovskis – priekšsēdētāja vietnieks eiro un 
sociālā dialoga jautājumos. Priekšsēdētājs 
atklāj sēdi, dažkārt sakot runu vai godinot 
kāda piemiņu, ņemot vērā notikumu aktua- 
litāti. Parlaments cenšas sekot līdzi svarī-
giem jaunākajiem notikumiem, tādējādi tas 
bieži maina darba kārtību, lai aicinātu Eiro-
pas Savienību attiecīgi rīkoties. Šajā jau-
tājumā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 
ietekme var būt izšķirīga.

Plenārsēdes laikā priekšsēdētājs dod 
vārdu deputātiem un nodrošina debašu 
sekmīgu norisi. Viņš arī vada balsošanu, 
pieņem grozījumus, balsošanai nodod gro-
zījumus un normatīvās rezolūcijas un pazi-
ņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāja 
pilnvaras ļauj garu un sarežģītu balsošanu 
vadīt noteiktā ritmā.

Katrs no 751 Eiropas Parlamenta de-
putātiem darbojas vienā no 8 politiskajām 
grupām, kas pārstāv visas ideoloģiskās 
nostājas. Daži deputāti nav pievienoju-
šies nevienai politiskai grupai un tie ir pie 
politiskajām grupām nepiederoši deputā-
ti. Politiskās grupas nosaka jautājumus, 
kurus apspriedīs plenārsēdē. Tās arī var 
ierosināt grozījumus tiem ziņojumiem, par 
kuriem notiks balsošana. Piederība poli-
tiskajai grupai nenozīmē, ka deputāts ir 
spiests balsot par noteiktu jautājumu tā, kā 
to vēlas politiskā grupa.

Plenārsēdēs piedalās arī Eiropas 
Komisijas un Eiropas Savienības Pado-
mes pārstāvji, lai sekmētu iestāžu sadar-

bību lēmumu pieņem-
šanas procesā. Pēc 
Eiropas Parlamen-
ta pieprasījuma šo 
divu iestāžu pārstāvji 
sniedz paziņojumus 
vai atskaitās par savu 
darbību, atbildot uz 
deputātu uzdotajiem 
jautājumiem. Šīs de-
bates var noslēgt, bal-
sojot par rezolūciju.

Tā kā plenārsēdē 
piedalās liels deputā-
tu skaits, tā norit bez 
īpašas improvizāci-
jas iepriekš noteiktā 
kārtībā. Plenārsēdes 
darba kārtību precī-

zi izstrādā politisko grupu priekšsēdētāju 
konference.

Darbs plenārsēdē
Parlamenta plenārsēdes Strasbūrā 

notiek katru mēnesi (izņemot augustu) čet-
ru dienu sesijā (no pirmdienas līdz ceturt-
dienai). Papildu sesijas rīko Briselē. Sesiju 
sīkāk iedala ikdienas sēdēs.

Plenārsēdē galvenokārt notiek deba-
tes un balsošana. Oficiāli Eiropas Parla-
menta akti ir tikai tie dokumenti, par kuriem 
balso plenārsēdē, un rakstiskās deklarāci-
jas, kurās ir parakstījušies vairākums Eiro-
pas Parlamenta deputātu.

Eiropas Parlaments plenārsēdē var 
izteikties par jebkuru jautājumu, kas tam 
šķiet svarīgs. Turklāt Eiropas Parlaments 
var Komisijai pieprasīt iesniegt likumdoša-
nas priekšlikumu tādā jomā, kurā pēc tā 
uzskatiem ir jāizstrādā Kopienas 
tiesību akts. Plenārsēdē iekļauj 
arī Padomei un/vai Komisijai ad-
resētu jautājumu laiku.

Plenārsēdes norise
Parasti pirms balsošanas par 

attiecīgo Parlamenta ziņojumu 
notiek debates, kurās viedok-
li pauž Komisija, politisko grupu 
pārstāvji un deputāti. Bieži vie-
dokļa paušanai atvēlētais laiks ir 
ļoti īss un tas ir atkarīgs no tā, cik 
deputātu vēlas uzstāties.

Deputāti sēžu zālē regulāri 
uzņem dažādus viesus, tostarp 
valstu vadītājus, kurus parasti go-
dina svinīgā sēdē.

Atšķirībā no balsošanas, 
kas aizņem maz laika, debates 
dažkārt ilgst vairākas stundas, ja viedok-
li vēlas paust daudzi deputāti. Visbiežāk 
deputāti uzstājas savā dzimtajā valodā, 
un tulki viņu teikto pārtulko pārējās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās.

Balsošana parasti notiek ap pusdien-
laiku. Tā noris diezgan intensīvi —deputāti 
dažkārt balso par simtiem grozījumu.

Decembra plenārsēdes laikā
Eiroparlamentārieši atbalstīja jaunus 

noteikumus, lai veicinātu ceļošanu pa 
dzelzceļu.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, 
dzelzceļa kompānijas savus pakalpojumus 
ES vietējā pasažieru pārvadājumu tirgū 
varēs piedāvāt divos veidos. Pirmkārt, pa-
kāpeniski jāievieš prakse, ka valsts pasa-

žieru dzelzceļa pakalpojumu sniedzējus iz-
vēlas konkursa kārtā un konkursi ir atvērti 
visiem ES dzelzceļa operatoriem. Otrkārt, 
jebkurai dzelzceļa kompānijai jābūt pieejai 
ES pasažieru dzelzceļa tirgum. Tomēr da-
lībvalstis var ierobežot pieeju konkrētām 
līnijām, ja to atvēršana konkurencei rada 
bažas par pakalpojumu turpmāku nodro-
šināšanu, bet pirms tam nacionālajam re-
gulatoram būs jāveic ekonomiskā analīze. 
Jāizvērtē arī iespējamie interešu konflikti, 
lai nodrošinātu, ka infrastruktūras operatori 
darbojas objektīvi un visiem pārvadātājiem 
ir vienlīdzīga pieeja sliedēm un stacijām. 

Dzelzceļa kompānijas jaunus ko-
mercpakalpojumus vietējās līnijās varēs 
piedāvāt no 2020. gada 14. decembra. 
Ar dažiem izņēmumiem konkursa princips 
pakalpojumu sniedzēju izvēlē būs spēkā 
no 2023. gada.

Roberta Zīles komentārs
Eiropas Parlamenta deputāts no Lat-

vijas (Eiropas konservatīvo un reformis-
tu grupa (ECR)), darbojas EP atbildīgajā 
Transporta un tūrisma komitejā (TRAN):

“Lai gan pasažieru pārvadājumu tir-
gus tiks ievērojami liberalizēts, tomēr pa-
redzēta virkne izņēmumu, arī attiecībā uz 
nelieliem tirgiem, kāda ir Latvija un citas 
Baltijas valstis. Turklāt jāatceras, ka Bal-
tijas valstis atrodas specifiskā situācijā 
- tās ir atdalītas no ES platuma jeb 1435 
milimetru dzelzceļa tīkla un ir plašā t.s. 
Krievijas 1520 milimetru sliežu platuma 
dzelzceļa tīkla sastāvdaļa. Baltijas valstis 
varētu vairāk iegūt no t.s. “tehniskā pīlāra”, 
kas paredz Baltijas valstu nacionālo dzelz-
ceļa drošības iestāžu lielāku sadarbību, lai 

dzelzceļa kompānijas varētu iegūt visās 
Baltijas valstīs savstarpēji atzītu vagonu 
un lokomotīvju drošības autorizāciju un 
drošības sertifikāciju tepat, nevis Eiropas 
Dzelzceļa aģentūrā Francijā. 

Tas, vai šī sadarbība izdosies, atkarīgs 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzce-
ļa drošības institūcijām. Ja izdosies, tas 
būs solis pretī Baltijas valstu iekļaušanai 
ES kopējā dzelzceļa telpā, nodrošinot sav-
starpēju administratīvu savietojamību.”  

EP deputāti atbalstīja noteikumus par 
skaidrām lietošanas maksām un publisko 
atbalstu ES ostām.

Šie noteikumi attieksies uz vairāk 
nekā 300 Eiropas Savienības jūras ostām, 
kas iekļautas Trans-Eiropas transporta 

tīklā (TEN-T). Tie iekļauj prasību ostām 
skaidri uzrādīt saņemto publisko finansēju-
mu un caurspīdīgāk atainot ostu pakalpo-
jumu un infrastruktūras maksu noteikšanu. 
ES dalībvalstīm arī jānodrošina efektīva 
kārtība strīdu risināšanai.

Noteikumi neprasa īpašu ostu vadī-
bas modeli. Tomēr tie paredz kārtību, ja 
tās vēlas noteikt minimālās pakalpojumu 
prasības vai ierobežot pakalpojumu snie-
dzēju loku, piemēram, lai nodrošinātu dro-
šību un vides ilgtspēju.

Eiropas Parlaments apstiprināja jau-
nos noteikumus, kas paredz ātrāku vīzu 
režīma atjaunošanu trešo valstu pilsoņiem 
gadījumos, kad ES valstis saskarsies ar 
nelegālu migrācijas pieaugumu vai drošī-
bas riskiem. 

Eiropas Parlamenta ziņotājs Agustín 
Díaz de Mera (EPP, Spānija) teica: “Mums 
ir izdevies izveidot elastīgāku un operatī-
vāku instrumentu, vienlaikus nodrošinot 
cilvēktiesību ievērošanu un atslēgas lomu 
Eiropas Parlamentam. Es esmu pārlie-
cināts, ka pēc vīzu režīma atjaunošanas 
instrumenta apstiprināšanas ES Padome 
pilnībā sadarbosies, lai nodrošinātu, ka 
priekšlikumi ieviest bezvīzu režīmu ar Gru-
ziju un Ukrainu gludi virzās uz priekšu, ņe-
mot vērā, ka abas valstis prasītos kritērijus 
ir izpildījušas pirms kāda laika.”

Viņa ziņojumu apstiprināja ar 485 bal-
sīm par, 132 pret un 21 atturoties.

Eiroparlamentāriešu darba 
caurspīdīguma uzlabošana

Eiropas Parlamenta deputātu finan-
siālo interešu deklarācijām jābūt detalizē-
tākām, tās regulāri jāatjaunina un jāpār-

bauda. Bijušajiem EP deputātiem 
būs pienākums informēt Eiropas 
Parlamentu, ja tie uzsāk jaunu 
darbu kā lobisti. Rīcības kodekss 
attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
deputātiem tiek padarīts stingrāks 
un ietver skaidru aizliegumu eso-
šajiem EP deputātiem pieņemt 
apmaksātu lobēšanas darbu.

Tiks pastiprinātas sankcijas 
pret Eiropas Parlamenta deputā-
tiem, kuri izmanto aizskarošu, ra-
sistisku vai ksenofobisku valodu 
vai kuru uzvedība apdraud sek-
mīgu Eiropas Parlamenta darba 
norisi.

Deputāti arī pielāgoja notei-
kumus, lai uzlabotu parlamenta 
darba efektivitāti. Tas ierobežo 

rakstisko jautājumu, rezolūcijas priekšliku-
mu un balsojuma pieprasījumu skaitu.

Lai sekotu EP darbībai
Apmeklējiet EP mājas lapu interneta 

vietnē: http://www.europarl.europa.eu  un 
www.europarl.lv

No Facebook un Twitter līdz LinkedIn 
un Snapchat - Eiropas Parlaments dar-
bojas arī vairumā lielāko sociālo mediju 
platformās, lai labāk sazinātos ar jums. 
Šajās platformās tiek piedāvāta ne tikai 
fona informācija un jaunākās ziņas, bet arī 
video, fotogrāfijas, infografikas un iespēja 
apspriest aktuālus jautājumus.

Rakstā izmantoti semināra mate-
riāli un ziņas no EP interneta vietnes.

Iveta LEIKUMA

Ziemassvētku brīnumi 21.decembrī Krāslavas poļu skolā tika ieskandināti Ziemas-
svētki. Svētku noskaņu radīja ļaunā ragana, jestrais velniņš, gaiš-
redzīgā čigāniete Ringla, aizmāršīgais rūķītis, attapīgā sniegpārs-
liņa un dāsnais Ziemassvētku vecītis.

Pasākuma dalībnieki meklāja piecas nozaudētās atslēgas, 
lai varētu atvērt dārgumu lādi. Dziedot, dejojot, deklamējot dzejo-
ļus, bērni veiksmīgi tika pie Ziemassvētku dāvanām.

Skolas direktore Česlava KOZLOVSKA
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Izrāde pēc Danskovītes lugas “Ontons i Zīmassvātki” ir kārtējais Krāslavas Kultūras 
nama amatieru teātra trupas un režisora Voldemāra Varslavāna panākums. Neticami 
piedzīvojumi pierobežas laukos – nepārtraukta intriga: viešņa no pilsētas, stiprs alus, 
budēļi, zādzība, iereibis Salavecis, kurš, kā izrādījās, bija... migrants. Septiņdesmit pie-
cu minūšu garumā - smiekli un skatītāju aplausi. Pārpildīta zāle. Latgaliešu valoda ir sa-
protama visiem. Bravo, bravo!                                                            Aleksejs GONČAROVS 

II Latgaliešu detektīvs? Komēdija! VID informēIerobežos skaidras naudas 
darījumus fizisko personu starpā 
Lai mazinātu iespēju veikt krāpniecis-
kus darījumus un nepieļautu iespēju 
legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzek-
ļus, no nākamā gada ir spēkā ierobe-
žojums fizisku personu darījumiem 
skaidrā naudā, ja darījuma summa 
pārsniedz 7200 eiro. 

Ierobežojums ir spēkā tikai attiecībā 
uz darījumiem skaidrā naudā. Taču, iz-
mantojot bezskaidras naudas norēķinus, 
fiziskas personas arī turpmāk drīkstēs sav-
starpēji norēķināties par jebkuru summu.  

Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. jan-
vāra darījumus skaidrā naudā, ja summa 
pārsniegs 7200 eiro, nedrīkstēs veikt:
•	 fiziskas personas, no kurām neviena nav 

reģistrējusies kā saimnieciskās darbības vei-
cējs. Piemēram, brālis savai māsai (neviens 
no viņiem neveic saimniecisko darbību) 
vēlas aizdot skaidrā naudā 7500 eiro auto-
mašīnas iegādei. Atbilstoši minētajam iero-
bežojumam brālis savai māsai skaidrā naudā 
drīkst aizdot 7200 eiro, savukārt atlikušos 
300 eiro jāpārskaita bezskaidras naudas no-
rēķinu veidā;

•	 fiziskas personas, pat ja viena no tām ir 
reģistrējusies kā saimnieciskās darbības 
veicējs. Piemēram, saimnieciskās darbības 
veicējs gadatirgū pārdod pašizgatavotas 
koka dārza mājiņas un vienas dārza mājiņas 
cena ir 8000 eiro. Pircējs (persona, kas ne-
veic saimniecisko darbību) vēlas iegādāties 
dārza mājiņu skaidrā naudā. Atbilstoši minē-
tajam ierobežojumam koka mājiņu tirgotājs 
(saimnieciskās darbības veicējs) nedrīkst 
pārdot dārza mājiņu skaidrā naudā par 8000 
eiro. Šādā gadījumā personas var vienoties, 
ka pircējs skaidrā naudā samaksās avansa 
maksājumu 5000 eiro apmērā, bet atlikušo 
daļu 3000 eiro apmērā pārskaitīs bezskaid-
ras naudas norēķinu veidā.  

Abos gadījumos visa aizdevuma un 
pirkuma summa var tikt pārskaitīta arī bez-
skaidras naudas norēķinu veidā.

Minēto ierobežojumu nosaka likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 30. panta as-
totā daļa, kas stājās spēkā 2016. gada 10. 
decembrī1. Šāda ierobežojuma mērķis ir 

1  “(8) Fiziskajām personām, kas 
neveic saimniecisko darbību, nav atļauts 
veikt skaidrā naudā darījumu, kura 
summa pārsniedz 7200 euro (neatkarīgi 
no tā, vai darījums notiek vienā operācijā 
vai vairākās operācijās).”

samazināt skaidrā naudā veikto darījumu 
skaitu, jo skaidras naudas izmantošana ir 
saistīta ar paaugstinātu darījumu nedekla-
rēšanu un nodokļu nemaksāšanas risku, 
kā arī ar mērķi mazināt un mēģināt novērst 
noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas 
iespējas.

Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, 
ja darījuma summa pārsniedz 7200 eiro, ir 
paredzēta administratīvā atbildība saska-
ņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 159.7 panta trešo daļu, proti, nau-
das sods piecpadsmit procentu apmērā no 
darījuma summas.

Savukārt pārejas noteikumi paredz, 
ka skaidras naudas darījumos, kas noslēg-
ti pirms 2017. gada 1. janvāra un to pilnī-
ga vai daļēja izpilde paredzēta pēc 2017. 
gada 1. janvāra, norēķinu kārtība mainā-
ma uz bezskaidras naudas maksājumu 
līdz 2018. gada 1. janvārim.

Piemēram, 2016. gadā fiziskai perso-
nai ir izsniegts aizdevums skaidrā naudā virs 
7200 eiro un to ir paredzēts atdod skaidrā 
naudā pa daļām līdz 2018. gada jūlijam. Šādā 
gadījumā aizņēmējs 2017. gadā atdot aizde-
vuma daļu skaidrā naudā atbilstoši līguma 
nosacījumiem, savukārt atlikušo aizdevuma 
summas daļu aizņēmējs atdos 2018. gadā 
bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Viens no svarīgiem aspektiem ēnu 
ekonomikas funkcionēšanai ir neierobežoti 
norēķini ar skaidru naudu, jo tos ir ļoti grū-
ti izsekot. Ēnu ekonomika rada negodīgu 
konkurenci un izkropļo tirgu – komersanti, 
kas nenomaksā nodokļus vai nomaksā tos 
tikai daļēji, negodīgā ceļā iegūst priekšro-
cības pret citiem komersantiem, kuri neiz-
vairās no nodokļu saistībām. Tādējādi pat-
stāvīgi tiek īstenoti pasākumi, lai apkarotu 
ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī.

Atgādinām, ka jau kopš 2013. gada 
nodokļu maksātājiem, kas veic saimnie-
cisko darbību, jādeklarē arī skaidrā naudā 
veiktie darījumi ar fiziskām personām, kas 
neveic saimniecisko darbību, ja darījuma 
summa pārsniedz 3000 eiro. 

Par to, vai persona ir reģistrējusies 
VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ik-
viens var pārliecināties VID publiskojamo 
datu bāzē, kas pieejama VID mājaslapā. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas 
informatīvo tālruni 67120000, vērsties ik-
vienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai 
arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājasla-
pā sadaļā Kontakti.

Mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 
varēs līdz 2017. gada 31. janvārim

Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un 
nosūtīt VID pa pastu vai iesniegt VID elektro-
niskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) kā nestruk-
turētu dokumentu. 

Atgādinām, ka 2016. gada 20. decembrī 
Saeimā ir pieņemti grozījumi Mikrouzņēmumu 
nodokļa likumā un likumā “Par valsts sociālo ap-
drošināšanu”, kas nosaka: 
•	 2017. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme 

mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 
euro ir 12 %, savukārt apgrozījumam virs 
7000 euro – 15% 

•	 sākot ar 2018. gadu, mikrouzņēmuma no-
dokļa likme būs 15%

•	 atceltas normas, kas noteica darba devējiem 
pienākumu veikt minimālās valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem.
Taču vēršam uzmanību, ka šie likuma 

grozījumi vēl nav izsludināti. Tāpēc, pieņemot 
lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātāja statusa maiņu, VID aicina nodokļu mak-
sātājus iepazīties un izvērtēt minētos likumu 
grozījumus. 

Likuma grozījumi tiek izsludināti, tos publi-
cējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kas 
ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgajā tieš-
saistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv .

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzī-
votāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas infor-
matīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautā-
jumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka tie nodokļu maksātāji, kuri 
ar 2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu nodokļa maksā-
tāja statusu vai atteikties no tā, to varēs izdarīt, iesniedzot Valsts ieņēmumu 
dienestam pieteikumu līdz 2017. gada 31. janvārim. 

Žurnāli janvārī Latviešiem jā-
izmanto iespējas! Valsts 
prezidentes amatā Vaira Vīķe-Freiberga ieveda Latviju gan Eiropas Savienībā, 
gan NATO, un pēdējo pāris gadu notikumi liecina, ka tas bija ļoti tālredzīgs solis. 

Mūza mākonim biksēs. Lilija Brika kļuva par laikmeta mūzu Krievijā. Vi-
ņas vārds cieši saistīts ar dumpīgo krievu revolūcijas vētrasputnu Vladimiru 
Majakovski. Abu mīlasstāsts bija skandalozs pat no mūsdienu viedokļa.

Latvija – padomju autobūves leģenda. Jelgavā ražotie mikroautobusi 
padarīja Latvijas vārdu slavenu visā plašajā Padomju Savienībā. 40 gadus ra-
fiņš bija modernās padomju automobiļu industrijas simbols.

Nāves viesnīca. „Es nācu pasaulē, ļaunumam stāvot pie šūpuļa, un tas 
bijis ar mani kopš pirmās dienas,” teicis vīrs, kuru dēvē par pirmo Amerikas 
sērijveida slepkavu. Viņš joprojām iedvesmo šausmu filmu autorus.

Nokrist no debesīm. 1971. gada Ziemassvētkos aviokatastrofā izdzīvoja tikai viena septiņ-
padsmit gadus veca meitene, kura, kā trīsdesmit gadu vēlāk teica režisors Verners Hercogs, “ne-
vis pameta lidmašīnu, bet lidmašīna pameta viņu”.

Vēl Leģendās lasiet par cara balli, kuras tēli rada vietu padomju kārtīs; vienu no viltīgākajiem 
ebreju viltus mesijām Šabataju; valsti, ko prasmīgi pārvaldīja lietuvieši – Žečpospolitu; šampanie-
ša aizraujošo vēsturi; tiesas prāvu, kurā Darvins piekritēji strīdējās ar Dieva vārda piesaucējiem; 
deju rašanās dosjē un citus aizraujošus stāstus.
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Baltais vakars - visgaidītākajiem! 

Bijušo skolotāju nemēdz būt, un Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skolā turpinās tradīcija - aicināt cienījama vecuma pedagogus un ta-
gadējos skolotājus uz Ziemassvētku koncertu. Ar tēju un saldumiem, 
apsveikumiem, novēlējumiem. Galvenā dāvana - Jaungada apsvei-
kums, un kā vienmēr - koncertā pie eglītes piedalās arī bijušie ab-
solventi. Šoreiz programmas nagla bija Viktors Bernāns, kas uzstājās 
solo un duetā ar Ritu Andrejevu, “Baltā vakara” galveno režisori. 

Apbrīnojama radošuma un cilvēku sirds siltuma atmosfēra! It kā 
eņģeļi nolaidās no debesīm uz zemes.             Aleksejs GONČAROVS

Krāslavā atvērta sensoro sajūtu istaba 
pirmsskolas skolēniem
Biedrība “Pīlādzītis klubs”, patei-
coties uzvarai “Latvijas Mobilā 
Telefona” (LMT) projektu konkur-
sā “LMT Latvijai”, ieguva finan-
sējumu ieceres “Sajūti, sadzirdi, 
saskati, satausti...” īstenošanā. 
Projekta ietvaros Krāslavas no-
vada pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Pīlādzītis” šī gada 19. de-
cembrī tika izveidota telpa, kas 
radīta, lai piepildītu pirmsskolas 
vecuma bērnu iekšējo pasauli ar 
relaksācijas vai stimulācijas sa-
jūtām.

Sensorā istaba tika izveidota 
bērnudārza brīvajā telpā, lai pirms-
skolas vecuma bērni varētu ar krāsu, 
taustes, skaņu un aromterapijas palīdzību attīstīt 
sajūtas, domāšanu un runu. Istabā tiek veicināta 
psihoemocionālās spriedzes mazināšana, musku-
latūras atslābināšanās un relaksācija. Bērnudārza 
ikdienas režīms ne vienmēr dod iespējas bērnam 
pabūt klusumā, mierā, vienatnē nodarboties ar mie-
rīgām spēlēm, jo parasti apkārt ir daudz citu bērnu, 
skaļu skaņu, trokšņu, kas dažiem bērniem var izrai-
sīt stresu un uztraukumu. Tāpēc esam gandarīti, ka 
tagad bērnudārzā “Pīlādzītis” būs īpaša telpa, kurā 
varēs ļauties relaksējošām nodarbēm, tādējādi tiks 
realizētas rūpes par bērnu psihisko un emocionālo 
veselību. 

Vienlaicīgi istaba ir paredzēta arī mentālai sti-
mulācijai – atlasītais aprīkojums veido sajūtu kok-
teili (redzes, dzirdes, taustes, smaržas u.c.) un rosi-
na bērnu uztveres un maņu reakciju un harmoniju. 
Vairāku maņu stimulācija tiek izmantota kā mācību 
līdzeklis vai atpūtas aktivitātes bērniem un ir pare-
dzēta diviem mērķiem: veicināt intelektuālo (mentā-
lo) darbību un veicināt relaksāciju. Vide sensorajā 
telpā ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijiedarbībai, 
kā arī, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses 
un atpūtu. Nodarbības sensorajā istabā var palīdzēt 
hiperaktīviem vai bērniem ar palēninātu uztveri un 
reakciju. 

Sensorās istabas sienas ar speciālu nolūku 
tika nokrāsotas baltas, bet gaismu necaurlaidīgās 
logu žalūzijas un melnais kubs var panākt gandrīz 
pilnīgu tumsu telpā, 
kas ir svarīgs relak-
sācijas nosacījums 
hiperaktīviem bēr-
niem un tiem, kam 
ir dažādi funkcionāli 
traucējumi vai vien-
kārši ikdienas sprie-
dzes mazināšanai 
un relaksācijai. It 
kā vienkārša rotaļu 
mājiņa-telts veido 
bērnam drošības 
un miera sajūtu, jo 
ierobežo lielu telpu, 
ļauj paslēpties savā 
mazajā alā. Arī sva-
ra sega, deprivāci-
jas maiss-ķermeņa 

zeķe un sausais bumbu baseins palīdz mierināt 
trauksmi, apzināties sava ķermeņa robežas, līdz-
svarot emocijas. Smilšu terapija, aromaterapija, 
mūzikas klausīšanās un citas metodes veicina 
relaksāciju, samazina nogurumu, tādējādi paaug-
stinot aktivitāti un sniedzot enerģiju. Liela vērība 
tiek pievērsta gaismai, krāsai, mūzikai, smaržai un 

taustei. Ir padomāts arī par sīkās un lielās motorikas 
funkcionālo spēju uzlabošanu, ir daudz materiālu 

rokdarbiem, takti-
lai stimulācijai, kas 
aktivizē ķermeni, 
attīsta tausti.Mūzi-
kas un dabas skaņu 
ieraksti stimulē un 
trenē dzirdes uztve-
ri, atmiņas spējas, 
veicina kustību ko-
ordināciju. Darbam 
sajūtu istabā tiek 
izmantotas: dažā-
das faktūras taustes 
sajūtu attīstīšanai, 
gaismas, krāsas un 
smaržu terapijas 
elementi redzes un 
ožas sajūtu stimu-
lēšanai, mūzikas 

terapijas elementi dzirdes sajūtu attīstīšanai, zī-
mēšana – sīkās motorikas uzlabošanai, deja un 
kustība – muskulatūras, balsta, kustību un līdz-
svara stabilizēšanai u.c. 

Projekta iniciatori atzīst, ka lielu prieku sa-
gādāja bērnudārza darbinieku un audzēkņu 
vecāku, kā arī Krāslavas iedzīvotāju atbalsts 
un balsojums, kā arī tas, ka istabas izveidē un 
iekārtošanā tika ieguldīti ne tikai LMT līdzekļi 
(1987,00 €), bet arī bērnudārza līdzfinansējums 
(500,00 €). Pirms telpas iekārtošanas istaba 
tika remontēta: nolīdzinātas un nokrāsotas sie-
nas, griesti, grīda, uzklāts linolejs un nokrāsotas 
mēbeles. Vislielākais gandarījums ir par to, ka 
„Pīlādzītis” darbinieki paši veica visus darbus, ie-
kārtojot sensoro sajūtu istabu un veidojot tā stilu. 
Par rezultātu priecājas visi – gan lieli, gan mazi 

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” bērnu 
vecāki ir ļoti apmierināti ar to, ka viņu bērniem 
tagad būs ekskluzīva iespēja apmeklēt sensoro 
istabu un labprāt izmantos šo iespēju. 

Paldies LMT par saņemto finansējumu un 
aktīvajiem novada balsotājiem un projekta at-
balstītājiem konkursa “LMT Latvijai” ietvaros. 

Jeļena VOROŠILOVA, 
biedrības “Pīlādzītis klubs” valdes priekšsē-

dētāja, projekta vadītāja
Foto no PII “Pīlādzītis” arhīva
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Dzimis Žaks Merins, Francijas ienaidnieks №1 
Kāds varētu teikt, ka nav 

vērts atcerēties noziedznieku 
dzimšanas dienas... Taču Žaks 
Merins ir neparasts noziedz-
nieks... Jo iegūt valsts galve-
nā ienaidnieka “titulu” divās 
valstīs (Francijā un Kanādā) 
vienkāršs noziedznieks nespē-
tu. Viņu meklēja visā pasaulē, 
bet noķert nevarēja, kaut gan 
viņš vairākas reizes sēdēja cie-
tumā... Pats Merins vairākkārt 
paziņoja, ka ikviens viņa nozie-
gums - tā ir politiskā akcija, un 
daudzas avīzes rakstīja, ka šis 
cilvēks ir ХХ gadsimta roman-
tiķis, cēlsirdīgs laupītājs, kurš 
visai savdabīgā veidā mēģina 
padarīt pasauli taisnīgāku... 

Žaks Merins ir dzimis 1939. 
gadā Klišī pilsētiņā. Pašlaik tā ir 
Parīzes piepilsēta, šeit atrodas 
tādu korporāciju kā “L’Oreal” un 
“Bic” galvenie uzņēmumi. Kos-
mētika un kancelejas preces, 
ko šeit izgatavo, ir pazīstamas 
visā pasaulē. Senajos laikos te 
atradās Merovingu karaliskās 
dinastijas rezidence, un pats 
svētais Vincents būvēja šeit 
baznīcas... Klišī ir dzimis Klods 
Debisī, Žoržs Bizē, Anrī de 
Tulūzs-Lotreks, Marina Vladi... 
Ļoti dīvaini, ka šo slavenību un 
talantu plejādē parādījās tāds 
cilvēks kā Merins... 

Žakam Merinam bija cienī-
jama ģimene, tā ne ar ko īpašu 
neizcēlās. Tie bija pietiekami tu-
rīgi cilvēki, godprātīgi buržuāzis-
ti. Žaku ļoti mīlēja, jo viņš bija 
vienīgais bērns ģimenē, un, lai 
viņš iegūtu labu izglītību, vecāki 
aizsūtīja dēlu uz elitāro katoļu 
privātskolu... 

Jau skolā sākās problēmas 
cienījamo vecāku dēla likte-
nī. Gadu pēc mācību sākuma 
Žaku izslēdza no iestādes, un 
skolas administrācijai tik nežē-
līga lēmuma iemesls šķita visai 
pārliecinošs: audzēknis Merins 
iekoda ausī savai matemātikas 
skolotājai... Tādā veidā pus-
audzis reaģēja uz pedagoģes 
aizrādījumu. Merinu ģimenei 
nācās sūtīt savu mantinieku ne 
tik prestižā mācību iestādē, bet 
arī tur izcēlās skandāls. Šoreiz 
Žaks piekāva savu klasesbied-
ru, jo zēns uzdrīkstējās paziņot, 
ka Merins neko nesaprot lite-
ratūrā... Un atkal izslēgšana... 
Trešajā skolā arī nekas nestabi-
lizējās... Līdz ar to Žaka izglītī-
bas ceļš bija beidzies. 

Lai kaut kādā veidā apval-
dītu sava dēla nemierīgo tempe-
ramentu, vecāki pierunāja viņu 
doties uz Alžīru, kur toreiz bija 
karš. Pagājušā gadsimta 50. 
gadu beigās Francijai bija ļoti 
vajadzīgi jaunie cilvēki - karavīri, 
kas varētu cīnīties par koloniju 
saglabāšanu Ziemeļāfrikā. 

Nodienējis obligātos trīs 
gadus, Žaks atgriezās mājās. 
No sākuma vecāki nevarēja 
nopriecāties par viņa uzvedību. 
Dēls kļuva daudz nosvērtāks, 
apprecējās un sāka meklēt dar-
bu... Bet šī svētlaime turpinājās 
ļoti neilgi. Gadu pēc kāzām Me-
rins nonāca aiz restēm. Pierādīt 
vairākas aplaupīšanas epizo-
des tā arī neizdevās. Tiesnesis 
piesprieda Žakam lielu naudas 
sodu - par ieroča nelikumīgu 
glabāšanu. Nākamais arests 
beidzās ar 18 mēnešiem cietu-
mā. Merins mēģināja aplaupīt 
banku savu draugu kompānijā.  

Pēc cietuma atkal iestājās 

mierīgāks periods. Žaka ve-
cāki un viņa sieva cerēja, ka 
visas bēdas jau pagājušas: 
Žaks iekārtojās darbā lie-
lā arhitektu firmā. Taču pēc 
gada Merins tika atlaists par 
kavējumiem un paviršu at-
tieksmi pret saviem pienāku-
miem. Un tad kļuva skaidrs, 
ka vienīgā profesija, kas pa-
tiesi interesē Merinu, - ir lau-
pītāja un iebrucēja “amats”... 

Gadu pēc iziešanas 
no cietuma Merinu arestēja 
Baleāru salu kara guberna-
tora mājā. Šī vieta piesais-
tīja Žaka uzmanību ar lielu 
tūristu skaitu un glaunu villu 
pārpilnību. Spānijas tiesa 
piesprieda noziedzniekam 
6 mēnešus cietumā par neliku-
mīgu iekļūšanu svešā mājoklī. 
Bet drīz vien Merins izgāja no 
cietuma. Viņa atbrīvošanas pa-
matā – sava veida mistifikācija, 
ko organizēja pats franču iebru-
cējs. Žakam izdevās pārliecināt 
spāņus par to, ka viņš izpildīja 
franču izlūkdienesta uzdevumu. 
Merina meli bija tik prasmīgi, ka 
spāņi noticēja katram viņa vār-
dam, un viņu savervēja spāņu 
izlūkdienests. Un cik liels bija 
specdienestu pārsteigums, kad 
viņi uzzināja, cik izveicīgi šis 
bandīts apvedis viņus ap stūri... 

1966. gadā Žaks Merins 
atvēra savu restorānu Kanāri-
ju salās. Kādu daļu naudas vi-
ņam deva nelaimīgie vecāki, jo 
viņi cerēja, ka dēls tomēr nāks 
pie prāta... Nākamā gada laikā 
“restorators” pamanījās aplaupīt 
juvelieru salonu Šveicē, viesnī-
cu un modes apģērbu veikalu 
Francijā. Slēpjoties no policijas, 
Merins ar mīļāko aizbēga uz Ka-
nādu. 

Kanādā sabiedriskais un 
pievilcīgais Merins bez prob-
lēmām atrada pavāra un šofe-
ra darbu miljonāra mājā. Pēc 
dažām nedēļām šis talantīgais 
iebrucējs jau mēģināja apzagt 
savu darba devēju un pieprasīt 
izpirkuma naudu. Mēģinājums 
izgāzās, bet no cietuma Žaks 
aizbēga, viņu aizturēja pēc da-
žām dienām, bet viņš atkal aiz-
bēga... Divu nākamo gadu laikā 
Merins aplaupīja bankas kopā 
ar saviem līdzgaitniekiem, un 
līdztekus tam viņš atbrīvojās no 
lieciniekiem. Veiksme diezgan 
ilgi pavadīja Žaku, un bija die-
nas, kad viņam izdevās apzagt 
divas bankas. Kad noziedznieks 
tika pasludināts par “Ienaidnie-
ku №1” Kanādā, viņam izdevās 
aizbēgt uz Venecuēlu. Nolaupī-
tā viņam pietika, lai vairākus ga-
dus glauni dzīvotu Karību jūras 
krastā... 

1972. gadā Merins atgrie-
zās dzimtenē. Savas darbības 
jomu viņš nebija mainījis, ie-
priekšējie naudas krājumi jau 
beidzās. Pēc gada Žaku ares-
tēja, bet arī šoreiz viņam izde-
vās aizbēgt: pateicoties pistolei, 
kuru paslēpa līdzzinātājs, tiesas 
sēdes laikā Merins sagrāba par 
ķīlnieku tiesnesi. 1977. gadā 
Žaku tomēr iesēdināja cietumā. 
Viņam piesprieda 20 gadu cie-
tumsodu. Veselu gadu iebrucējs 
pat nemēģināja aizbēgt. Viņš 
rakstīja grāmatu... Kad viņa 
darbs ar nosaukumu “Nāvīgais 
instinkts” bija gatavs, izdevēji 
burtiski nostājās rindā, lai iegūtu 
tiesības uz tā izdošanu. Līdzko 
grāmata tika pabeigta, Merins 

pameta cietumu. Kārtējā izbēg-
šana izraisīja skandālu valsts 
līmenī, iekšlietu ministrs demi- 
sionēja. Bet Merins turpināja ap-
zagt bankas. 1979. gada jūnijā 
Žaks nolaupīja slaveno franču 
miljonāru un saņēma par viņu 
izpirkšanas naudu 6 miljonu 
apmērā.   

Tagad jau arī Francija Meri-
nu sauca par “Valsts ienaidnieku 
№1”. Sākās noziedznieka medī-
bas. 1979. gada augustā Merina 
mašīnas priekšā apstājās auto-
buss ar policistiem. 19 lodes iz-
šāva policisti, 15 no tām trāpīja 
Žakā Merinā. Kad ziņa par šo 
operāciju - “valsts ienaidnieka 
iznīcināšana” - tika publicēta 
avīzēs, pats Francijas prezi-
dents apsveica policijas priekš-
nieku, bet jau nākamajā dienā 
sacēlās skandāls: noziedznieks 
tika iznīcināts bez tiesas lēmu-
ma, bez izmeklēšanas, policisti 
šāva uz neapbruņotu cilvēku, 
kuru pat nebrīdināja par to, ka 
viņu arestē... “Nāves sods no-
šaujot” - tā nosauca šo operā-
ciju, kuras mērķis bija Merina 
“aizturēšana”... 

Noziedznieks bija laupījis 
vismaz 36 personu (apsargu, 
policistu, sargu) dzīvības, apza-
dzis vairāk nekā divdesmit ban-
kas, piecas reizes nolaupījis cil-
vēkus... Katru savu noziegumu 
Merins izskaidroja kā protestu 
pret kādu valdības lēmumu vai 
kāda “netaisnīga” likuma pie-
ņemšanu. Viņam patika sniegt 
intervijas, Merins dievināja tos, 
kas rakstīja par viņu kā par 
romantisko varoni un vajāja 
tos, kuri rakstīja, ka viņš ir no-
ziedznieks. Merina grāmata ir 
populāra līdz šim, pēc šī darba 
motīviem ir uzņemtas vairākas 
filmas Amerikā un Eiropā. Žur-
nālisti izdomāja viņam iesau-
ku - “nesalaužamais galls”, bet 
viņa izbēgšanas no cietumiem 
ir atzītas par visneparastākajām 
pasaules vēsturē. Šī bandīta 
personība vienmēr ļoti intere-
sēja dažādus kriminālistus un 
psihologus.  

Merina aktierprasmes arī ir 
uzmanības vērtas. Žaka arse-
nālā vienmēr bija dažādas bār-
das, desmitiem parūku un teātra 
grims. Pārvērsties viņš mācēja 
meistarīgi, kas deva viņam ie-
spēju ilgāku laiku izvairīties no 
notveršanas... Bet īstenībā, ja 
atmet visu romantisko čaulu 
un manipulācijas... Mūsu priek-
šā paliek nekaunīgs, nežēlīgs, 
egoistisks, izlutināts, bezatbil-
dīgs cilvēks... Ar titulu “Valsts 
ienaidnieks №1”. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta

Laika periodā no 16.12.2016. līdz 23.12.2016. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 58 notikumi. Būtiskākie:
•	 17.decembrī policijā ar iesniegumu vērsās krāslaviete, kurai no 

daudzdzīvokļu nama pagrabtelpas, Aronsona ielā 12, uzlaužot dur-
vis, tika nozagti konservētie pārtikas produkti. Notiek zagļa personī-
bas noskaidrošana. 

•	 17. decembrī Dagdas policisti uzsāka izmeklēšanu par zāles pļāvēja 
E302 (lauksaimniecības tehnika) degvielas sūkņa zādzību Svarin-
cos. 

•	 Naktī uz 19. decembri Krāslavā, no SIA “Market 24” veikala Rē-
zeknes ielā, izsitot loga stiklu, tika izdarīta dažādu preču zādzība. 
Kriminālmeklēšanas pasākumu rezultātā tika noskaidrota vainīgā 
persona - 1982.g. dzimušais V., kurš jau agrāk vairākkārt bija poli-
cijas redzeslokā. Kādu laiku viņam izdevās veiksmīgi slēpties, taču 
22. decembrī tika atrasts un aizturēts, nopratināšanas laikā atzina 
savu vainu.

•	 20. decembrī policijā tika saņemts iesniegums par to, ka Krāslavā, 
no SIA “Optima D” veikala, tika izdarīta preces - akumulatora zādzī-
ba. Izmeklēšanas pasākumu rezultātā tika noskaidrots, ka zādzību 
izdarīja Šķeltovas pagasta iedzīvotājs - Č, dzim.1982. g.

•	 21. decembra agrā rītā tika konstatēta dzīvokļa aizdegšanās daudz-
dzīvokļu mājā, Izvaldas dzelzceļu stacijā. Pēc ugunsgrēka lokali-
zācijas, notikuma vietā tika atrastas dzīvokļa iemītnieka - 1961.g. 
dzimušā F. mirstīgās atliekas. Notiek izmeklēšana. 

Aglonas novadā periodā no 20. novembra līdz 16. decembrim 
VP LRP Preiļu iecirknī tika reģistrēti 29 notikumi.

Tika reģistrēti 6 sadzīves konfliktu gadījumi.
Reģistrēts iesniegums par guļbūves zādzības faktu Aglonas pa-

gastā, uzsākts kriminālprocess. Saņemta informācija no personas par 
iespējamo mobilā telefona zādzību no dzīvesvietas Aglonas pagastā, 
tiek veikta pārbaude.

Reģistrēts arī iesniegums no iedzīvotāja par iespējamo draudu iz-
teikšanas faktu. Kastuļinas pagastā saņemta informācija no sievietes 
par to, ka dzīvesvietā nav atgriezies vīrietis un viņa atrašanās vieta 
nav zināma – meklēšanas pasākumu gaitā vīrietis tika atrasts un no-
gādāts dzīvesvietā.

Konstatēti arī vairāki fakti par alkoholisko dzērienu lietošanu sa-
biedriskā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām 
sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli, kā arī veiktas profilaktis-
ka rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki administratīvie pārkāpumi par 
gājēju ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, pārkāpējiem sastādīti 
administratīvo pārkāpumu protokoli.

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēts iesniegums no juridis-
kas personas par to, ka persona nepilda līgumā noteiktos pienākumus 
un atsakās apmaksāt līgumā noteikto naudas summu par iegādāto 
preci, uzsākta resoriskā pārbaude.

Reģistrēts 1 notikums par ceļu satiksmes negadījumu uz ceļa Ag-
lona – Dagda, kas notika no sadursmes ar meža dzīvnieku.

Valsts policija aicina iedzīvotājus svētku gaidīšanas laikā un 
svinību laikā ievērot drošību. 

Izmantojot dažādus pirotehnikas izstrādājumus, lūgums neaizmirst 
par riskiem, ko var radīt to neatbilstoša lietošana vai slikta kvalitāte. Ai-
cinām pirotehniku iegādāties tikai licencētos veikalos un nepirkt to no 
privātpersonām, kas tirgo nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādā-
jumus. Tāpat rūpīgi iepazīties ar lietošanas pamācību un jāiegaumē dro-
šības noteikumi. Pieaugušajiem jāievēro, lai pirotehniku neiegādātos un 
nelietotu bērni un jaunieši, kas nav sasnieguši likumā noteikto vecumu. 
Vecākiem lūgums bērniem izskaidrot šo līdzekļu lietošanas bīstamību un 
iespējamās sekas, glabāt tos bērniem nepieejamās un drošās vietās.

 Pirotehnika var kļūt par draudu cilvēkiem un apkārtējiem, ja to 
lieto pieaugušie alkohola vai citu apreibinošu vielu reibuma stāvoklī, 
kā arī, ja to dara stipra vēja apstākļos. 

Pirotehnisko izstrādājumu lietošana ir aizliegta uz ceļa brauk-
tuvēm un ietvēm. Savukārt pirotehnisko raķešu lietošana aizliegta 
daudzdzīvokļu namu pagalmos.

Svētku laikā lūgums rūpēties arī par saviem mājdzīvniekiem, pa-
sargājot tos no radītā trokšņa un nodrošinot tiem drošu patvērumu 
slēgtās telpās vai nožogojumos. Pēc svētku salūta neatstāt izlietoto 
pirotehniku pagalmā, veikt to iepakojumu savākšanu pēc instrukcijā 
noteiktā laika, lai nepiegružotu apkārtējo vidi.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta 3. daļa 
paredz: “Par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādā-
juma aprites noteikumu pārkāpšanu”  uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit eiro, konfiscē-
jot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām per-
sonām — no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma 
priekšmetus vai bez konfiskācijas.

183. pants paredz “Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, civilām 
vajadzībām paredzētu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu, kā arī 
pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumu pārkāpša-
na: Par ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, civilām vajadzībām pare-
dzētas sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises, uguņošanas ierīces 
vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma vai šo priekšmetu sastāvda-
ļu komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā 
persona, kurai izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgās komerc-
darbības veikšanai, - uzliek naudas sodu juridiskajām personām no 
trīsdesmit pieciem līdz tūkstoš četrsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma 
priekšmetus vai bez konfiskācijas.”

Svētku laikā lūgums ievērot ugunsdrošības noteikumus gan mā-
jās, gan ārpus telpām, pievērsiet īpašu uzmanību arī svecīšu un brī-
numsvecīšu dedzināšanai, kā arī dekoratīvā apgaismojuma un mir-
dzošo elektrisko svētku rotājumu lietošanai, kas pastiprināti pievērš 
bērnu uzmanību,  tāpēc neatstājiet bērnus bez uzraudzības!

Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un labestība pavada Jūs 
visu nākamo gadu, un tikai gaišas domas lai palīdz veikt lielus un 
mazus darbus svētkos un ikdienā!

Aelita Repša, VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas inspektore (www.aglona.lv)
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Adreses
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.15, 14.50 Top-
Shop piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.35 Meža sargi
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Dardarija
15.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
18.00, 23.15 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Nāve paradīzē
23.30 Edgara Liepiņa 85 
gadu jubilejas koncerts 
“Paldies, kolosāli!”
1.25 Alpu dakteris
2.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.55 Tieša runa
5.05 LTV - 60. Zelta arhīvs. 
Koncerts Z studijā. Bumer-
angs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Urālu kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Dzimis Eiropā. 
8.00 Zaglīgie pērtiķi
8.30 Balss pavēlnieks. 
10.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgu-
mi.100 g kultūras
13.35 Personība. 100 g 
kultūras
14.35 Septiņi piedzīvojumi 
Garkalnē.
15.35, 5.00 Pie stūres

16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Debesu saderinātie.
21.10 Leģendārie albumi. 
Black Sabbath
22.15 Pārsteigums
0.10 Eiropa koncertos
1.00 Latviešu jaunie reži-
sori. 
1.50 Krodziņā pie Paula
4.35 Anekdošu šovs 1

LNT
5.00 Briklberija
5.40, 4.25 Karamba!
5.50, 11.50 Brīnumainais 
mirklis
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30 LNT rīta ziņu raidījums 
“900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.30, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas
14.20 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Gonula
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10, 3.00 Bitīt’ matos
23.00 Nosvērtie
1.05 Greizais spogulis

TV3
5.00, 1.35 Vikingi
5.50 Sarkano aproču klubs
6.35, 10.50 Smieklīgākie 
videokuriozi
7.00, 13.15 Multfilmas
08.15 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
08.45 Mazulis pilsētā
11.15 Kāsla metode
12.15 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.35 Sarkano aproču klubs
15.35, 20.20, 3.15 
UgunsGrēks
16.55, 0.45 Īpašo uzdevu-

mu vienība Hawaii 5-0
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Viens pats mājās
22.55 Laipni lūgti džungļos
2.30 Iespējams tikai 
Krievijā

TV3+
5.50, 15.35, 2.00 Māja-2
6.35 Jaunatne
7.35 Jaungada laime
8.50 Mf. 12 Ziemassvētku 
vēlēšanās
10.35, 16.35 Univers
11.50 TV shop
12.10, 18.50 Virtuve
14.25 Comedy Club
17.40 Kijeva dienā un naktī
20.00 Mf. Aukstā sirds
22.05 Mf. Jaungada nakts
0.30 Mf. Kazaņas bārene

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas 
studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tu neticēsi!
19.50 Df. Rasputins
21.40 Inspektors Kūpers
23.35 Starptautiskā kokzā-
ģētava
0.25 Rekviēms lieciniekam
4.40 Sasisto lukturu ielas
PBK
6.00, 2.00, 5.30 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.25, 
16.55 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Df. Krievijas ārkār-
tas pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā
12.05, 14.45 Mf. Izgāja 
ezītis no miglas
17.40, 18.05 Vīriešu/ 
sieviešu
18.00, 20.35 Latvijas laiks
18.45 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
21.10 Balss
23.40 Vakara Urgants
0.30 Mf. Veči-razbainieki
2.30 Mf. Buras
3.55, 5.00 Smieklīgi video-
klipi
4.10 Moderns spriedums

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.40,19.45 Vēstis-М
10.55, 13.20 Mf. Zemeņu 
paradīze
15.10 Mf. Ābolu dienu
20.00 Mākslas filma
23.50 Mf. Suns uz siena 
kaudzes
2.20 Mf. Sniegs uz galvas
3.55 Smieklu nostalģija

RenTV Baltic
5.45, 22.45, 1.25 Skatīties 
visiem
6.30 Vecpuisis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs 
līdzeklis
9.55 Ģimenes 
drāmas
11.00, 15.30 
Slepenās teri-
torijas
12.05 Vis-
šokējošākās 
hipotēzes
13.10, 20.50, 
23.50 Humora 
raidījums
16.35 Dīvaina 
lieta
17.40 Mf. Stei-
dzieties mīlēt

ONT
5.00, 5.30, 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 
0.00 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts

8.05 Dzīvo vesels 
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums 
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Mf. Šī jaukā planēta
15.20, 17.20 Mf. Skarleta
17.35 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 JAK
22.20 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas 
ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Mf. Aukstais ēdiens
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.40 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts

14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Šariks atgriezī-
sies
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
21.05 Mf. Jaungada reiss
1.05 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.00 Virtuve
9.15, 16.05 Tāds darbs
10.05 Reportieris
11.10, 15.05 Nepiedzimsti 
skaista
12.10, 18.10 Šopinga 
dieviete
13.15 Ērglis un cipars
14.20 PIN kods
19.10, 21.05 Mf. Laika 
sargs
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.40 Mf. Atbrīvotais 
Džango

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Adreses
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-
Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Labākais no Latgales
13.15 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.35 Abi gali balti, viducis 
zaļš
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mana mamma - zvē-
ru daktere
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Mans draugs - Jānis 
Streičs
20.30 Panorāma
21.15 Grupas “Tumsa” 25 
gadu jubilejas koncerts
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
0.15 Šokolāde - jaunais 
melnais zelts
1.15 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Ekvadora

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna  6.03, 5.30 
1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Es - savai zemītei
8.00 Zaglīgie pērtiķi
8.30 Balss pavēlnieks. 
Bērnu un jauniešu mūs-
dienu dziesmu izpildītāju 
konkurss
10.05 Mana mamma - zvē-
ru daktere
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05, 5.00 Notikumu 

skatlogā
13.35 Skats rītdienā.
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35, 1.35 Projekts 
Nākotne
16.05, 20.55 Maklauda 
meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.45 Personība. 100 g 
kultūras
22.45 Vecīši nāk!
0.30 Zebra
0.45 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 3

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes vir-
tuvē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15 Atpazīsti mani, ja vari
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Mazuļa pirmie Zie-
massvētki
14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gata-
vo labāk nekā tavējā
18.55, 1.20 Gonula
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.10 Varas spēles
23.10 Problēmas ar me-
tienu
2.05 Šaubu ēnā

TV3
5.00, 1.50 Vikingi

5.45, 12.15 Drošības 
aģenti V.A.I.R.O.G.S
6.35, 10.50 Smieklīgākie 
videokuriozi
7.00, 13.15 Multfilmas
8.15 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
8.45 Mazulis
11.15, 16.55, 1.00 Īpašo 
uzdevumu vienība Hawaii 
5-0
14.35 Sarkano aproču 
klubs
15.35, 20.20, 3.10 
UgunsGrēks
17.55 Meittenes
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Gūsteknes
2.40 Iespējams tikai 
Krievijā

TV3+
5.50, 15.30, 1.25 Māja-2
6.35 Jaunatne
7.35 Jaungada laime
8.50 Mf. Bethovena Zie-
massvētku piedzīvojums
10.35, 16.35 Univers
11.50 TV Shop
12.10, 18.50 Virtuve
14.25 Comedy Club
17.40 Kijeva dienā un 
naktī
21.00 Mf. Egles
23.15 Mf. Brigāde. Man-
tinieki 

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas 
studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.10 Satikšanās 
vieta
15.25 Piektdienis

17.05 Runājam un rādām
18.50 Svešais rajons
20.40 Apgādnieks
22.45 Dienas kopsavil-
kums
23.15 Bēgšanas mēģinā-
jums
3.15 Mūsu uzraugs
4.15 Aleksandrs Žurbins. 
Melodija par piemiņu.

PBK
6.30, 9.00, 14.20, 16.55, 
3.15 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.25 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.05 Laiks rādīs
12.55 Moderns sprie-
dums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvi-
jas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05 Trīs kara-
lienes
23.35 Aleksandrs Vešņa-
kovs. Krievijas ārkārtas 
pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā.
0.00 Vakara Urgants
0.35 Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzī-
vojumi
2.45 EuroNews
3.30 Nosvērti un laimīgi
5.35 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 
Vēstis-М
10.55 Pavasaris decembrī
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Mf. Čuksti

16.40, 1.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Sava svešā
21.50 Raja zina
23.40 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 23.10 Skatīties 
visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.35 Vecpuisis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes 
drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35, 0.15 Šokē-
jošo hipotēžu diena
13.10 Humora raidījums
15.20 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
1.10 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 23.25 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 
17.15, 20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns sprie-
dums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.15 Par mīlestību
14.10, 15.20 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Mf. Marlēna
22.45 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas 
ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 
Zona Х
8.10 Mf. Aukstais ēdiens
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu 
ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Šariks atgrie-
zīsies
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.15 Interešu 
sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
21.15 Pēdas
23.55 Sporta diena
0.05 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.10 TV barometrs
8.05, 17.10 Virtuve
9.10, 16.20 Tāds darbs
10.00, 19.20 Ekstrasensi 
detektīvi
11.00, 15.30 Nepiedzims-
ti skaista 
11.55, 18.15 Šopinga 
dieviete
13.00 Stila ikona
14.20 PIN kods
15.00, 0.00 Onlains
20.25 Mana burvīgā 
aukle
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO  21.15 Stails
23.10 Ērglis un cipars

Televīzijas programmaCETURTDIENA,  29. decembris

PIEKTDIENA,  30. decembris

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!

Periods Fiziskai per-
sonai

Juridiskai per-
sonai

Invalīdiem, 
 uzrādot aplie-

cību

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

12 mēn. 34,85 42,98 29,86



8 2016. gada 28. decembris

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

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari. 

Samaksa tūlītēja.  
 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD

viensētu. Steidzami! Dagdas 
nov., Bundinieki. Cena pēc vie-
nošanās. Tālr. 25967242;
1-istabas privatizētu dzīvokli. 
Tālr. 26481072;
VW Golf III - 1.6 (1996., benzīns, 
jaunā TA, 3-durvju, 700 EUR). 
Tālr. 22324274; 
trušu gaļu. Tālr. 65628006, 
26690667;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. Tr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688.
zemi, mežu Latgalē. Tālr. 
29129658;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI
MEKLĒJU autovadītāja darbu. 
Ir kategorijas B, C, D, E. Darba 
pieredze. Tālr. 20020138.
Sieviete meklē darbu - pieska-
tīšu vecus vai slimus cilvēkus, 
palīdzēšu saimniecības darbos. 
Krāslavā. Tālr. 26031828.

Dalām bēdu smagumu un 
skumju brīdī esam kopā ar Va-
lentīnu Saušu, māsiņu zemes 
klēpī guldot.
Krāslavas novada PR nodaļas 
valdes vārdā, Ērika Andžāne.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaidrā naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  29996309, 26393921, 

26447663.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, 

liellopus, aitas, zirgus, 
cūkas. Samaksa uz 

vietas. Svari.   
Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
 liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus 

eksportam. Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU  MIESNIEKS”iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. T. 

20207132.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 

dokumentiem.  Meža izstrādāšanas pakalpojumi.  
Meža izvedēja, forvardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).    T. 26677812, 20377801.

SIA “Cēsu gaļas
kombināts” 
par labām cenām 

iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. 
Tālr. 26185703, 25573447

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr. 65681339, 25633212.
Dagdā, Rīgas ielā 2a, 

tālr. 28686822.

8. janvārī plkst. 15.00 Krāslavas KN notiks 
Senioru jaungada pasākums.

 Līdzi ņemams labs noskaņojums un groziņš. 

IEPĒRK 
 METĀLLŪŽŅUS

Augstas  cenas. 
Strādājam  jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531

Sīvera ezera apkaimē 
pazudis mazs, melns su-
nītis bez astes. 

Tālr. 29449857.
VAS “Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu 

soli 19.01.2017., plkst. 9.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, 
Mārupes novadā, nekustamo īpašumu Alejas ielā 16b, Dagdā, 
Dagdas novads, kadastra Nr.6009 001 0267 (zeme un ēka).

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 
- EUR 32 400.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 09.12.2016. līdz 
10.01.2017. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa 
tālruņiem 29420864, 29398567 vai e-pasts: info@pasts.lv.

VAS “Latvijas Pasts” pārdod kā vienotu nekustamo īpašu-
mu izsoles kārtībā ar lejupejošu soli 19.01.2017., plkst. 14.00, 
Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nekusta-
mos īpašumus Sv. Ludvika laukumā 1, kadastra Nr.6001 501 
0373 (ēka), un Sv. Ludvika laukumā 3, kadastra Nr.6001 001 
0151 (zeme un ēka), Krāslavā, Krāslavas novads. 

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 
- EUR 125000. 

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 09.12.2016. līdz 
10.01.2017. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa 
tālruņiem 29420864, 29398567 vai e-pasts: info@pasts.lv

VAS “Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu 
soli 19.01.2017., plkst. 13.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, 
Mārupes novadā, nekustamo īpašumu “Pastnieki”, Robežnie-
ki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr. 6086 
004 0214 (zeme un ēka).

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 
- EUR 6 000.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 09.12.2016. līdz 
10.01.2017. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa 
tālruņiem 29420864, 29398567 vai e-pasts: info@pasts.lv”

VAS “Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu 
soli 18.01.2017., plkst. 14.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, 
Mārupes novadā, nekustamo īpašumu Pasta ielā 1, Kalnieši, 
Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr.6068 004 
0518 (zeme un apbūve).

 Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 
- EUR 4 400. 

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 09.12.2016. līdz 
10.01.2017. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa 
tālruņiem 29420864, 29398567 vai e-pasts: info@pasts.lv”

Izsakām patiesu līdzjūtību Nadeždai 
Kurtišai, no māsas uz mūžu atvadoties.

Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 
kolektīvs

Izsakām dziļu līdzjūtību Svetlanai Sevostjanovai, māti zemes 
klēpī guldot.            Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas kolektīvs

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek, 
Un piemiņa kā saules zieds.

Izsakām līdzjūtību Alber-
tam Mirovičam, no sievas uz 
mūžu atvadoties. 

Kaimiņi

Tuvs cilvēks neaiziet-
 Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
 Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
 Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jolan-
tai Zvidriņai, brāli mūžībā pavadot.

 Dagdas novada pašvaldība un 
Sociālais dienests

Paliek balta ziedu taka,
 Darba zelts zem kājām 
bērts,
 Un no dzīves dziļās akas
 Pasmelts tik, cik atvēlēts…

 Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Antoņinas Ozoliņas ģi-
menei un  tuviniekiem, viņu 
mūžībā pavadot.

 Dagdas novada  sociālā 
dienesta kolektīvs

.
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd, tas paliek un 
mirdz.

Izsakām visdziļākjo līdzjū-
tību Antoņinas Ozoliņas ģi-
menei un piederīgajiem, viņu 
zemes klēpī guldot. 

Klasesbiedri

Cik grūti noticēt, ka nekad 
vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi 
parunāt
Un tavu smaidu, vienkāršu 
un siltu
Mums vajadzēs tik sirdī 
saglabāt.

Konstantinovas pagasta 
pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Antoņinas  Ozoli-
ņas tuviniekiem, no viņas uz 
mūžiem atvadoties.

 Nevar pazust tas, ko mīli,
 Nezūd darbs, kas krietni veikts.
 Arī tad, ja mūža gājums
 Šķiet pārāk negaidīti beigts.

 Dagdas novada pašvaldība 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Arvīdam Ozoliņam,  sievu 
zemes klēpī guldot.
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