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I “Zīdi, zīdi, rudzu võrpa”

Daugavpils dzīvnieku patversmē 
Kad 2015. gada nogalē kopā ar “Va-
ravīksnes” vidusskolas skolēniem 
apmeklējām Daugavpils dzīvnieku 
patversmi, sapratu, ka šī nebūs pē-
dējā viesošanās reize. 

Toreiz bērnu izveidoto ziedojumu 
kastīti novietojām arī mūsu laikraksta re-
dakcijā un aicinājām mūsu apmeklētājus 
ziedot dzīvnieku patversmes iemītnie-
kiem.

2016. gada pēdējā darba dienā zie-
dojumu kastīte tika nodota “Varavīksnes” 
vidusskolas 7.b klases skolniecēm Kristī-
nei Filatovai un Arinai Skovorodko. Tika 
saziedoti 34,14 eiro, kurus tajā pašā die-
nā devāmies nodot dzīvnieku patversmei. 
Meitenes bija sarūpējušas dzīvniekiem 
arī sauso barību. 

Jeļena Juhņeviča, Arinas māmiņa, 
ceļu uz dzīvnieku patversmi Daugavpilī 
zina ļoti labi. Ne reizi vien turp no Krāsla-
vas vesti mūsu bezpajumtes kaķi - gan 
sadarbībā ar pašvaldības policiju, gan 
pēc savas iniciatīvas, tērējot pašas ap-
maksāto degvielu. 

Daugavpils dzīvnieku patversmē 

mūs sagaida laipni darbinieki un krietns 
pulks dzīvnieku – kaķu un suņu. Kamēr 
meitenes iet apmīļot patversmes iemītnie-
kus, sarunājos ar vienu no darbiniecēm. 
Rādot no koka izgatavotu sienas dekoru 
– suņuku, kuru pirms Ziemassvētkiem 
uzdāvinājuši Andrupenes skolēni, viņa 
saka: “Ļoti aizkustinošs bija andrupenie-
šu stāsts par to, kā bērni vākuši ziedoju-
mus dzīvniekiem, pat atsakoties no savas 
saldumiem un Ziemassvētku dāvaniņām 
domātās naudiņas!” 

Man prieks, ka mēs neesam vienīgie 
ziedotāji. “Jā, ziedotāju mums ir daudz,” 
apliecina patversmes darbiniece. “Cilvēki 
ziedo gan naudiņu, gan produktus.”

Viņa stāsta, ka patversmē, kas ir 
pašvaldības uzņēmuma struktūrvienība, 
Daugavpils pilsētas dome iedala līdzekļus 
laicīgai klaiņojošo dzīvnieku uzturēšanai 
un veterinārai apskatei. Tas nozīmē, ka 
noteikta skaita dzīvnieku uzturēšana pat-
versmē tiek nodrošināta, bet tie, kuriem 
ilglaicīgi nevar atrast saimnieku, ir jāiemi-
dzina. Domāju, ne vienam vien lasītājam 
par to “nodreb sirds”. 

Turpinājums 2. lpp. 

Rakstu lasiet 4. lpp.                                                       Alekseja GONČAROVA foto

8. janvārī plkst. 15.00 Krās- 
lavas KN notiks Senioru 

jaungada pasākums. 
Līdzi ņemams labs noska-

ņojums un groziņš. 

•	 Zvērinātiem notāriem no šodie-
nas būs jāziņo Valsts ieņēmu-
mu dienestam (VID) par katru 
gadījumu, kad kāds cilvēks 
manto vairāk nekā 15 000 eiro. 
Tāpat stājušies spēkā grozīju-
mi likumā “Par nodokļiem un 
nodevām”, nosakot, ka visi No-
ziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizā-
cijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas likuma subjekti, 
konstatējot aizdomīgu darījumu 
likuma izpratnē, ziņo arī VID par 
Latvijas iedzīvotāju aizdomī-
giem darījumiem nodokļu jomā.

•	 Decembra pirmajās trijās nedē-
ļās pa LDz infrastruktūru pār-
vadāti 4,06 miljoni tonnu kravu, 

kas ir par 2% vairāk nekā pērn 
šajā laikā. Vienlaikus Latvi-
jas ostu virzienā patlaban ved 
neplānoti lielu apmēru ogļu 
kravu, bet daudzviet novēro-
tas ogļu vagonu sastāvu dīk-
stāves. Pēc uzņēmuma aplē-
sēm, izkraušanu šobrīd gaida 
gandrīz 100 vilcienu sastāvu, 
taču LDz infrastruktūrai ļoti lie-
lu slodzi rada jau izkrautie, bet 
neaiztransportētie vilcieni, kas 
apgrūtina kustības organizēša-
nu, kā arī jaunu vilcienu nogādi 
gala stacijās, ostās.

•	 Rīgas Dzemdību namā pirmais 
2017. gadā dzimušais bērniņš 
ir puika. Mazulis pasaulē nācis 

24 minūtes pēc pusnakts. Rīgas 
Dzemdību nams ir Latvijā lielā-
kā dzemdību palīdzības iestā-
de, kur ik gadu tiek pieņemtas 
vairāk nekā 7000 dzemdības 
jeb aptuveni trešdaļa no visām 
dzemdībām valstī.

•	 2016. gadā līdz 29. decembrim 
Latvijā noslēgtas 13 262 lau-
lības, kas ir par aptuveni 600 
laulībām mazāk nekā pērn. 
Populārākie laulības reģistrāci-
jas mēneši bijuši augusts, kad 
noslēgtas 2679 laulības, jūlijs, 
kad noslēgtas 2369 laulības, 
un septembris, kad precēties 
lēmuši 1462 pāri.

•	 Svētki valstī aizvadīti salīdzi-

noši mierīgi un smagi negadī-
jumi uz autoceļiem nav bijuši. 
Satraukumu likumsargiem gan 
izsauc daudzie dzērājšoferi, jo 
aizvadītajās brīvdienās dzē-
rumā pieķerti 50 šoferi. Pērn 
daudz garāku brīvdienu laikā 
tika pieķerti 37 autovadītāji rei-
bumā.
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Pasaulē
Terorakts Turcijā

Stambulā bruņots uzbrucējs 
Jaungada svinību laikā atklājis 
uguni naktsklubā, nogalinot 39 
cilvēkus, tostarp 16 ārzemniekus, 
un ievainojot vēl 69 cilvēkus. Nakt-
sklubā Jaungada atnākšanu svi-
nēja vismaz 700 cilvēku. Atbildību 
par uzbrukumu pagaidām neviens 
nav uzņēmies. Turcijā pēdējos mē-
nešos ir notikuši vairāki terorakti, 
kuros tiek vainoti kurdu kaujinieki 
vai grupējuma “Islāma valsts” dži-
hādisti.

Atbrīvoti 10 notiesāti 
teroristi

Ar automātiskajiem ieročiem 
un pistolēm bruņoti kaujinieki svēt-
dien Bahreinā uzbrukuši cietumam 
un atbrīvojuši desmit par terorismu 
notiesātus ieslodzītos. Atbildību 
par uzbrukumu Džavas cietumam, 
kura laikā nogalināts policists, bet 
otrs guvis ievainojumus, pagaidām 
neviens nav uzņēmies.

Francijā sadedzinātas 
650 automašīnas

Francijā Jaungada svinību 
laikā aizdedzinātas 650 automa-
šīnas. Automašīnu dedzināšana 
Francijā kļuvusi gandrīz vai par 
Jaungada rituālu, tomēr pēdējo 
piecu gadu laikā šādu gadījumu 
skaits sarucis par 20%.Varasies-
tādes ziņoja, ka nakts laikā piere-
dzēta “zināma spriedze vai sabied-
riskās kārtības traucējumi”, tomēr 
lieli incidenti nav bijuši. Nakts laikā 
Francijā aizturēti 454 cilvēki.

Turpinājums. Sākums 1. lpp. 

Tad iedomājieties, kā jūtas 
patversmes darbinieki, kuri ir 
kopuši, aprūpējuši un iemīļojuši 
dzīvnieciņus! Tādēļ šeit jaunas 
mājvietas cenšas atrast katram, 
lai arī tas prasa ilgāku laiku. Tā-
pēc cilvēku ziedojumi ir ļoti sva-
rīgi.

Patversmes darbinieki aicina 
iedzīvotājus izvēlēties dzīvniekus 
atbildīgi, iepriekš apdomājot, ar 
kādu mērķi tas tiek darīts. Piemē-
ram, kādai vecmāmiņai mazbēr-
ni patversmē izvēlējušies jauku 
kaķēnu. Protams, vecam cilvē-
kam bija grūti tikt galā ar augošā 
kaķēna draiskulībām. Rezultātā 
“mīļā dāvana” izrādījās nepane-
sama nasta. Mazo draiskuli nā-
cās atgriezt patversmē, bet, kad 
vecmāmiņa tika pie darbinieku 
ieteiktās klusās, mīlīgās kaķenes, 
viņas priekiem nebija gala. Idille 
– vecmāmiņa sēž krēslā pie tele-
vizora, kaķene rāmi murrā klēpī. 
Abas laimīgas.

“Mēs pazīs-
tam visu mūsu 
iemītnieku para-
dumus un varam 
ieteikt, kurš dzīv-
nieks nākamajam 
īpašniekam būs 
vispiemērotākais. 
Mums ir gan su-
ņuki, kuri kopā ar 

saimnieku labprāt mitināsies pat 
nelielā dzīvoklī, gan sargsuņi, 
kuri būs ar mieru dzīvot laukā. 
Lai visi būtu apmierināti - ieklau-
sieties mūsu padomos!”

Daugavpils dzīvnieku pat-
versme īsteno bezpajumtes kaķu 
koloniju aprūpes programmu “no-
ķer – sterilizē – atlaiž”.

Kaķus izķer sadarbībā ar ko-
loniju aprūpētājiem, gādājot, lai 
katrā no kolonijām sistemātiski 
tiktu sterilizēta lielākā daļa kaķu, 
jo īpaši kaķenes. Visi dzīvnieki 
tiek vakcinēti pret trakumsērgu 
un apstrādāti ar līdzekli pret pa-
razītiem – blusām, iekšējiem pa-
razītiem un ausu ērcīti. 

Patversmes darbiniece stās-
ta, ka Daugavpilī jau ir noslēgtas 
200 vienošanās ar brīvprātīga-
jiem, kas rūpējas par bezpajum-
tes kaķu uzturēšanu. Nosacījums 
– uzņemties atbildību par ēdinā-
šanas vietas uzturēšanu tīrībā un 
kārtībā. 

“Ar šīs programmas palī-

dzību tiek nodrošināta sanitāro 
normu uzturēšana pilsētas mik-
rorajonos, cilvēki ir apmierināti 
un pateicīgi. Sterilizētie kaķi, lai 
arī bezpajumtes, izskatās kopti 
un estētiski pievilcīgi. Kastrētie 
runči “neiezīmē” teritoriju, tāpēc 
nav raksturīgās smakas,” stāsta 
darbiniece.

Sabiedriskie mediji vēsta, ka 
programma “noķer - sterilizē – 
atlaiž” tiek pielietota visā pasau-
lē un ir atzīta par humānāko un 
efektīvāko ielas dzīvnieku kontro-
les metodi. Ar programmu “noķer 
- sterilizē – atlaiž” tiek novērsta 
nekontrolēta kaķu vairošanās un 
mazināta infekcijas slimību izpla-

tība, līdz ar to dzīvnieki kļūst par 
patīkamākiem “kaimiņiem” pilsēt-
vidē.

Kinorežisors, aktieris un 
rakstnieks Jānis Streičs TVNET 
sižetā no dzīvnieku patversmes 
“Ulubele” vecākiem, kuri vēlas, 
lai viņiem izaugtu krietni bērni, ie-
saka iegādāties vai adoptēt četr-
kājainu draugu, kas pret ģimenes 
locekļiem izjūt beznosacījumu 
mīlestību, kā arī audzina bērnus 
būt atbildīgiem. 

Daugavpils dzīvnieku pat-
versme atrodas Piekrastes ielā 2. 

Tālruņi: 65471689; 29572677
Paldies visiem ziedotājiem!

Iveta LEIKUMA

Senioru skola turpina darbu, lai radītu “sabiedrību visiem vecumiem”  
Neformāla izglītība vecāka gadagājuma cilvē-

kiem (senioriem) ieguvusi lielu popularitāti jau dau-
dzās Eiropas valstīs. Neskatoties uz to, ka iedzīvotā-
ju novecošanās tempi Latvijā ir līdzīgi situācijai visā 
Eiropā, mums pagaidām nav mācību iestāžu “trešā 
vecuma cilvēkiem”. Izņemot vienu... 

Krāslavas “Senioru skola” jau otro gadu darbojas 
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas telpās un pie-
dāvā pilsētas un novada senioriem savu daudzveidīgo 
programmu. Lekcijas un nodarbības tiek organizētas ar 
mērķi apmierināt gados vecu cilvēku vajadzības iegūt 
jaunas zināšanas un iespaidus, nodrošināt iespēju jus-
ties kā pilnvērtīgiem mūsdienu sabiedrības locekļiem. 

Šī gada oktobrī mācību programma sākās ar vis-
pārizglītojošu lekciju sēriju par vēsturi un psiholoģijas 
galvenajiem virzieniem, ko papildināja psiholoģiskie ek-
sperimenti un treniņi. Nākamās nodarbības bija veltītas 
izpratnes veidošanai par jaunu jēdzienu - “vecuma kultū-
ra”, kas ietver sevī gan informāciju par iedzīvotāju nove-
cošanās tendencēm visas sabiedrības līmenī, gan katra 
atsevišķa gados veca indivīda iespēju un ierobežojumu 
īpatnībām. Nodarbību laikā tika izskatīti jautājumi par 
vecāka gadagājuma cilvēku drošu dzīvesveidu, tika ap-
spriesti daži medicīniski novecošanās aspekti, sniegtas 
praktiskas rekomendācijas par to, kā nodrošināt gados 
veciem cilvēkiem drošu vidi un sadzīvi. 

Par programmas kulmināciju gada beigās kļu-
va divi pasākumi, par kuriem ir vērts pastāstīt sīkāk. 
Ziemassvētku priekšvakarā Senioru skolas studen-
tus un pasniedzējus iepriecināja pazīstamais uzņē-
mējs Ivars Geiba, kurš piedāvāja iespēju darboties 
savā meistarklasē un izgatavot sveces no dabīgā 
bišu vaska. Pēc neliela stāstījuma par to, kā veido-
jas un kā tiek izmantots dabīgais vasks, meistars 
parādīja, kā no bišu vaska plāksnītēm var sarullēt 
sveces. Seniori ar lielu entuziasmu uzsāka darbu, un 
katrs darbnīcas dalībnieks varēja izgatavot vairākas 
sveces sev un saviem draugiem. Ir jāuzsver, ka gan 
visi materiāli un aktivitātes meistarklasē, gan neaiz-
mirstams medus aromāts, asprātīgi joki un dvēseles 
siltuma enerģija bija uzņēmēja dāvana senioriem. 
Pateicamies Ivaram Geibam par devīgumu! 

Pirmssvētku labdarības pasākumu tradīciju turpinā-
ja cits biznesmenis - suši bāra “Tokyo Town” īpašnieks 
Vjačeslavs Volkovs. Pateicoties tam, ka mūsu pilsētā 
pirms pusgada tika atvērta šī ēdināšanas iestāde, radās 
iespēja iepazīstināt seniorus ar austrumu tradīcijām - Ķī-
nas tējas ceremoniju un Japānas virtuves simbolu - suši. 
Daudziem jauniešiem, it īpaši tiem, kuri dzīvo vai bieži 
uzturas lielajās pilsētās, apēst pusdienās vai vakariņās 
mazas ruletītes, kas sastāv no rīsiem, dārzeņiem un jū-
ras produktiem, jau sen ir ierasta lieta. Bet vecāka ga-
dagājuma cilvēkiem, kuri dzīvo provincē, parasti tas ir 
nepieejams prieks. Lielākā daļa gados vecu cilvēku nav 
pazīstami ar austrumu virtuvi un arī ar jauniešu dzīves 
pusi, kas ir ar to saistīta. Ir zināms, ka kopīgas aktivitātes 
veicina dažādu paaudžu pārstāvju savstarpēju sapraša-
nos, līdz ar to Senioru skolas nodarbība Jaungada svēt-
ku priekšvakarā tika organizēta suši bārā “Tokyo Town” 
Rīgas ielā 50, Krāslavā. 

Senioriem bija 
piedāvāta iespēja 
izbaudīt tradicionā-
lās Ķīnas tējas šķir-
nes (Te Guaņ Iņ un 
Puers), noklausīties 
stāstījumu par tējas 

kultūru Ķīnā, uzzināt par to, kā 
angļi XIX gadsimta sākumā izve-
da no Ķīnas tējas krūmus un ie-
stādīja tos Indijā, bet jau pēc tam 
tēja izplatījās pa visu Eiropu. Pēc 
tam pienāca laiks degustēt četru 
veidu “maki suši”. Organizatori 
kārtējo reizi pārliecinājās, ka Se-
nioru skolas studenti patiešām ir 

atvērti jauniem 
iespaidiem, šo-
reiz – jauniem 
aromātiem un 
garšām. Ek-
sotisks ēdiens 
izsauca lielu 
interesi, senio-
ri labprāt iz-
mantoja visas 
mērces un pie-
devas. Daudzi 
mēģināja apgūt 
prasmi ēst suši 
ar irbulīšiem, 
bet diemžēl no 
pirmās reizes 
viņiem nesa-

nāca. Tas nekas, galvenais, ka šajā 
dienā viņi atklāja sev jaunu milzīgas 
pasaules daļu, ieguva jaunu piere-
dzi un piedzīvoja jaukus saskars-
mes brīžus. Tagad viņi varēs iesais-
tīties sarunās ar savu mazdēlu vai 
mazmeitu, kad runa būs par Ķīnas 
vai Japānas tradīcijām... 

Uztverot pat nelielu jaunas in-
formācijas daļu, seniori bagātina 

savu pieredzi, paaugstina savas dzīves kvalitāti, uzlabo 
pašsajūtu. Un tā ir visvērtīgākā dāvana Jaungada svēt-
kos! 

Apmeklēt Senioru skolas nodarbības var visi gribē-
tāji. Mēs satiekamies katru otrdienu plkst.15:00 Krāsla-
vas novada centrālajā bibliotēkā. 

Tatjana AZAMATOVA 
Inga PUDNIKAS foto un 

no “Senioru skolas” arhīva

Daugavpils dzīvnieku patversmē 
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•	 Krāslavas novada  dome ziņo, ka pama-
tojoties uz 15.12.2016. pieņemtā likuma 
“Grozījumi Dabas resursu nodokļa liku-
mā” 3.pielikumu, ar kuru nosaka dabas 
resursu nodokļa likmi par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu, 2016.gada 30.de-
cembra Krāslavas novada domes sēdē 
tika apstiprināta sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksa Krāslavas nova-
da administratīvajā teritorijā.  No 2017.
gada  1.janvāra sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksa ir  98,35 EUR/t, 
neskaitot pievienotās vērtības nodokli.  

•	 Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku pie-
ejamību valsts pārvaldes un pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem, no 1.janvāra 
Dagdā ir mainīts Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra un 
pašvaldības kases darba laiks: pirmdie-
nās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00; otr-
dienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00; 
trešdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 
18.00; ceturtdienās 08.00 – 12.00 un 
13.00 – 17.00; piektdienās 08.00 – 12.00 
un 13.00 – 15.00. VPVKAC un KASE at-
rodas Alejas ielā 4.

•	 Izskatot biedrības Asmu Latgalīts valdes 
priekšsēdētāja iesniegumu, Aglonas no-
vada domes sedē tika pieņemts lēmums 
finansiāli atbalsīît biedrības Latgales 
Gada balvas pasniegšanas pasākumu, 
kas notiks 2017. gada 28. janvārī, piešķi-
rot finansējumu 100,00 EUR no pašval-
dības budžeta sadaļas “Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem”.

Runā Eiropas Parlamenta deputāti

Pēc kā 
ilgojas 
sirds?

Vecā gada nogalē 
veco ļaužu pansio-
nātā “Priedes” bija 
liela rosība. 

Te viesojās Sala-
vecis ar rūķiem, lai 
visus te esošos sveik-
tu Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā. Līdzīgu 
dāvanu nebiju: sirmās 
dāmas un kungi jau 
laicīgi izteica savas vēl-
mes, rakstot vēstules. 
Tās piepildīt palīdzēja 
Sarkanā Krusta part-
neri no Norvēģijas un 
Latvijas. 

Bija jāredz, kā pan-
sionāta iedzīvotāji prie-
cājās par mobilo tele-
fonu, iemīļoto grāmatu 
vai elektroskuvekli. Par 
saldumiem es nemaz 
nerunāju. 

Pilnīga mājas atmos-
fēra - eglītes palātās, 
jautri viesi un dāsns 
Salavecis. 

Esiet veseli un laimīgi!
Alekseja GONČARO-

VA foto

Eiropas Savienība – tagadne un nākotne
Petras AUŠTREVI-

ČIUS, Lietuva, Eiropas 
Liberāļu un demokrātu ap-
vienības grupa.

Kā jūs raksturojat si-
tuāciju Eiropas Savienī-
bā šobrīd?

Jūtama liela nenoteik-
tība. 2016.gads Eiropas 
Savienībai (ES) bija diez-
gan neveiksmīgs. Nevaru 
teikt, ka visi pārbaudījumi, 
ko ES nācās pārdzīvot pa-
gājušajā gadā, ir veiksmī-
gi atrisināti. Nekādā ziņā. 
Sakarā ar to, ka tuvojas 
EP vēlēšanas, klāt nākuši jauni pārbaudīju-
mi. 

Jūsu viedoklis par ES un Ukrainas at-
tiecībām?

Sakarā ar ES sadarbības līgumu ar Uk-
rainu, kuru aprīlī referendumā nīderlandieši 
noraidīja, lai līgumu tomēr būtu iespējams 
ratificēt, tam pievienoja papildu deklarāci-
ju, kurā ir šādi nosacījumi - Ukraina nebūs 
ES valsts; Ukrainai netiks sniegta militārā 
aizsardzība no ES valstu puses; Ukrainai 
netiks sniegta papildus finansiālā palīdzība 
un  Ukrainas pilsoņiem nebūs tiesību dzīvot 
un strādāt ES.

Tas ir bīstams populisms, kas ir pretrunā 
ES sadarbības līguma būtībai. Nīderlande 
pastāv par šo deklarāciju un citas valstis to 
atbalsta. Man tas nav saprotams.

Ukrainā ir ļoti smaga situācija. Tā tu-
ras pēdējiem spēkiem, bet ES neapstipri-
na bezvīzu režīmu un tagad vēl nāk klajā 
ar šo Nīderlandes deklarāciju... Es uzrak-
stīju rakstu Lietuvas laikrakstam, kurā šo 
situāciju nosaucu par Ukrainas nodevību. 
Mums, Baltijas valstīm, vajadzētu vie-
noties, lai par šo rezolūciju ļautu balsot 
mūsu parlamentos, jo šī deklarācija kļūst 
par līguma daļu. Ja mēs ratificējam līgumu, 
mums jāratificē arī šī deklarācija. Kāpēc? 
32% nīderlandiešu atnāk uz referendumu, 
pasaka “jā” bezvīzu režīma atcelšanai un 
lemj par visu ES. Ukraina kļuvusi par ķīl-
nieci tam, ka nīderlandiešiem nepatīk ES, 
viņi vienkārši demonstrē savu negatīvo 
nostāju. Kā saka: “Sagribēsi sist suni, koks 
atradīsies!”

Mums vajadzētu palīdzēt gan Ukrainai, 
gan citām valstīm, kas iet reformu virzienā. 
Ja mēs to nedarīsim, tās absorbēs Krievi-
jas politika.

Jūsu domas par Krievijas propagandu?
Mēs esam pieņēmuši ļoti labu ziņojumu 

par propagandu un dezinformāciju. Pirmo 

reizi ES atzina, ka dezin-
formācija un propaganda 
no Krievijas Federācijas 
puses uz ES un rietumiem 
vispār, kļūst par pieau-
gošu kremļa prioritāti. Ja 
paskatamies, kā balso-
ja parlamentārieši (tika 
veikta ļoti laba balsojuma 
analīze) – jo vairāk uz rie- 
tumiem, jo mazāk tādu, 
kas tic kremļa propogan-
das esamībai. Tie, kas 
dzīvo tuvāk austrumiem, 
saprot tās būtību, saskata 
problēmu. Tie, kas dzīvo 

tālāk uz rietumiem no Krievijas, uzskata, ka 
mēs “uzpūšam” problēmu. 

Nesen televīzijas kanālā “Euronews” 
izraisījās skandāls, jo atklātībā nonāca 
ziņas par to, ka tajā pastāv nerakstīts li-
kums nekritizēt Krieviju un Turciju. Vairāk 
kā 50% šī TV kanāla akciju pieder Ēģiptes 
biznesmenim. Mēs ievērojām, ka ziņas par 
vienu faktisku notikumu dažādām valstīm 
pēc būtības atšķiras. Tās tiek interpretētas 
atšķirīgi, dažreiz pat pretējās nozīmēs. Kā 
objektīva informācija var atšķirties pēc būtī-
bas? Man to ir grūti saprast...

Mēs strādāsim ar šo jautājumu. Se-
višķi svarīgi ir reģionālajiem medijiem šo 
informāciju pavēstīt savai auditorijai. Es 
organizēju semināru reģionālajiem medi-
jiem Lietuvā, uz kuru uzaicināju Vācijas 
un Somijas žurnālistes. Vāciete labi runā 
krievu valodā, ir strādājusi Maskavā dažā-
dos preses izdevumos. Somiete krievu 
valodā nerunā, bet tas nav svarīgi. Viņas 
stāstīja, ar kādiem šķēršļiem sastapās, kad 
sāka kritizēt Krieviju, kremļa sponsorēto 
izdevumu politiku.

Viņas stāstīja par tā saucamajiem 
“troļļiem”. Vai jūs ziniet, kas tie tādi? Pie 
Sanktpēterburgas ir tāda vieta – Oļģino. 
Mūsdienīga ēka, sēž jauni, labi apmācīti 
cilvēki, kuri zin daudzas valodas. Tur 
strādā vairāk kā 300 darbinieki, saņem labu 
atalgojumu. Viņi specializējas dažādos 
jautājumos, sadalīti pa valstīm, seko, kur 
kādā interneta vietnē notiek diskusija. Viņi 
pieslēdzas šai diskusijai, sāk komentēt, 
rada spriedzi, novirza sarunu vajadzīga-
jā gultnē.  Tā ir Putina un viņa drauga 
kompānija. Šādi strādā “kremļa troļli”. Tas 
būs iespējams, kamēr komentāriem nepra-
sa personas identifikāciju. Es ļoti kritizēju 
interneta vietnes, kuras pieļauj anonīmu 
komentāru iespēju. Tas nav pareizi. Tas 
ir jāizskauž. Kamēr mēs to pieļaujam, 

“troļļiem”ir iespēja “skalot smadzenes”.
Ko jūs domājat par ES sankcijām 

pret Krieviju? 
2017.gadā mēs strādāsim ar sankciju 

Minsk 1 un Minsk 2 jautājumiem. Kamēr 
Minskas līguma nosacījumi nav izpildīti, 
sankcijas ir jāpagarina. Ir viedoklis, ka šīs 
sankcijas nedarbojas. Tā nav. Sankcijas 
ir ļoti ietekmīgas, jo tās skar finansēšanas 
jautājumus. Tās ietekmē Krievijas iespējas 
ES tirgus zonā un tas ir ļoti būtiski.

Jūsu skatījums sliežu ceļa Rail Balti-
ca jautājumā?

Mūsu plānos Rail Baltica jābūt gatavam 
līdz 2025. gadam. Finansējums ir. Problē-
ma ir tā, ka Polijas plānos Rail Baltica ir 
2020. – 2030. gadi. Ja Polija nesakārtos 
savu dzelzceļa posmu Viļņas virzienā, kas 
ir ļoti sliktā stāvoklī, būs lielas problēmas. 
Politiskā apņēmība ir, arī Somija un Vācija, 
pat Nīderlande ir ieinteresētas, jo saskata 
iespēju attīstīt ostas un citu infrastruktūru. 
Rail Baltica ideja virzās.  

Kādi ir galvenie Baltijas valstu sadar-
bības virzieni?

Uzsvars ir jāliek uz Baltijas valstu un 
ES enerģētisko tīklu sinhronizāciju un neat-
karības iegūšanu.  

Es personīgi ceru uz lielāku Latvi-
jas kolēģu atbalstu mūsu, tā saucamajā, 
“mazajā karā” pret Baltkrievijas atomelek-
trostacijas (AES) būvniecību Astrjavecā. 
Nevaru teikt, ka vienmēr jūtu saprašanu un 
atbalstu šai jautājumā no Latvijas puses. 
Viņi domā, ka šī AES ir pietiekamā attālumā 
no Latvijas robežas un nebūs bīstama. Tā 
nav. Tā būs liela problēma mums visiem, 

ja, nedod Dievs, tur kaut kas atgadīsies. 
Šī būve ir Krievijas investīcija. AES ceļ 
Krievijas uzņēmums “Rosatom” pēc savām 
tehnoloģijām. Netiek ievēroti noteikumi un 
konvencijas. Jau ir bijuši vairāki incedenti. 
EP beidzot ir sapratis, ka tā ir problēma 
visai ES. Mums ir nepieciešama kopē-

ja pozīcija šai jautājumā. Tā ir pārbaude 
mūsu solidaritātei.

Urmas PAET, Igaunija, Eiropas Libe-
rāļu un demokrātu apvienības grupa.

Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais Baltijas 
valstu sadarbībā?

Baltijas valstīm  ir svarīgi saglabāt vie- 
notību Eiropas Savienībā. Tas ir galvenais 
garants mūsu drošībai – Eiropas vienotība. 

Jūsu domas par ASV politiku pēc Do- 
nalda Trampa stāšanās prezidenta amatā. 

Protams, kaut kādas izmaiņas būs. 
Mēs nezinām, kāda būs ASV prezidenta 
administrācijas ārpolitika, kas ieņems svarī-
gus posteņus politikā un citus ar to saistī-
tus jautājumus.  Nupat uzzinājām, kas būs 
ārlietu ministrs. Šis cilvēks 40 gadus nostrā- 
dājiis naftas kompānijā, viņam nav tiešas 
pieredzes ārpolitikā.  Trampa komanda jau 
ir paziņojusi, ka būs izmaiņas ārpolitikā, bet 
netika nosaukts nekas konkrēts. Visas at-
tiecības starp ES un ASV, kas darbojās labi 
un veiksmīgi visus pēdējos gadu desmi- 
tus, arī bija Eiropas drošības garants. ES ir 
jācenšas, lai šīs labās attiecības turpinātos. 
Izmaiņas attiecībās no ASV puses varētu 
būt ES problēma.

ES ir jāstiprina sadarbība drošības 
un aizsardzības jautājumos.  Mums ir Li- 
sabonas līgums, kas nosaka sadarbību 
aizsardzības jautājumos, bet līdz šim ES 
nekas netika paveikts. Ja mēs skatāmies 
uz NATO, tas nav normāli, ka 75% to fi-
nansē ASV un no ES puses – tikai 25%. 
Visiem jāsaprot, ka tas nav taisnīgi un ilgi 
tas nevar turpināties. Skaidrs, ka ES ne-
pieciešami lielāki ieguldījumi drošībai un 
pašaizsardzībai. Atkārtošu to, ko teicu 
intervijas sākumā – Eiropas vienotība ir 
svarīgākais, kas mums kopīgi jāstiprina. 

Kā Igaunijā tiek risināts bēgļu un mi-
grantu jautājums?

Pēdējā pusotra gada laikā apmēram 50 
bēgļu un migrantu, galvenokārt no Grieķijas, 
ir nonākuši dažādās Igaunijas pašvaldībās. 
Mūsu galvenais uzdevums ir rast iespēju 
šos cilvēkus nodarbināt. Tas ir galvenais – 
lai cilvēki pēc iespējas ātrāk gūtu iespēju 
strādāt. Šobrīd valsts sadarbībā ar vietējām 
pašvaldībām nodrošina viņiem dzīvesvietu 
un vietu bērniem, ja tādi ir, bērnudārzā vai 
skolā. Darba vieta automātiski netiek no-
drošināta. Viņiem ir iespēja mācīties valo-
du, integrēties sabiedrībā, to viņiem palīdz 
pašvaldības norīkots cilvēks, bet darbs - tā 
tiešām ir problēma, jo neviens no viņiem 
šobrīd nestrādā. 

Paldies par atbildēm!
Iveta LEIKUMA

Novados
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“Zīdi, zīdi, rudzu võrpa”

Vēl pašos civilizācijas pirmsākumos māksla dzi-
ma no folkloras. Gadsimtiem un tūkstošgadēm ilgi 
mutvārdu daiļrade tika rūpīgi nodota no paaudzes 
paaudzei.

Tāpēc senču dziesmotais mantojums ir saglabājies 
līdz mūsdienām, nezaudējot vietējā skanējuma sva-
rīgos mākslinieciskos elementus. Jo cik ciematu - tik 
variantu, bet dziesmu tematika ir mūžīga: ticība Visu-
varenajam, pateicība zemei - maizes devējai, sajūsma 
par Latgales dabas skaistumu, draudzība, mīlestība un 
nesatricināmās ģimenes vērtības. Jūtas pret dzimteni 
rodas jau no šūpuļdziesmām.   

Inta Viļuma, Dagdas folkloras centra dibinātāja 
kopš 2002. gada, jau ar mātes pienu uzsūkusi Mākoņ-

kalna un Andrupenes dziesmu kolorītu, tāpēc Astašo-
vas folkloras ansambļa izveide nāca no sirds. Un tā no-
saukums “Olūteņi” ļoti precīzi atspoguļo ieceres būtību: 
latgaliešu dziedājumi turpina remdēt tautas slāpes pēc 
mākslas - kā avota ūdens tveicīgā dienā. Cik gan ceļu 
noiets 20 gadu laikā! 

Simtiem uzstāšanos dažādos koncertos, svētkos 
un festivālos, izbraukumi pa Latvijas pilsētām un cie-
matiem, braucieni uz Baltkrieviju, Poliju, Lietuvu… Tā 
arī tika iegūta starptautiskā atpazīstamība, un likumsa-
karīgi, ka Latvijas nacionālās kultūras centrs folkloras 
ansambļa “Olūteņi” jubilejā tā vadītājai Intai Viļumai pa-
sniedza Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu novada 
tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un tālākno-

došanā, pašaizliedzīgu un ne-
atlaidīgu darbu, izzinot novada 
lietišķās mākslas, tradicionālās 
dziedāšanas, muzicēšanas un 
mutvārdu tradīcijas. Goda raks-
tu pasniedza Gita Lancere, Lat-
vijas nacionālā kultūras centra 
folkloras eksperte. 

Gada nogale - tas ir kop-
savilkumu laiks, bet mūsu Inta 
un viss dziedošais kolektīvs 
apkopoja divdesmit gadu mek-
lējumu un atradumu augļus. 
Visa labestības un atklājumu 
pasaule turas uz fanātiķiem, un 
divu desmitu gadu laikā “Olū-

teņi” ir ieguvuši daudz pielūdzēju, kā arī 
folkloras jomas domubiedru. Tautas nama 
zālē svētku dienā mājoja Ziemassvētku 
atmosfēra. Dagdas viesmīlība ir visiem 

zināma, vietas pie klātajiem gal-
diem netrūka nevienam. Folkloras 
glabātāju apbalvošanas ceremonija 
ar pateicības rakstiem noritēja ap-
lausiem skanot, apsveikuma runas 
teica Sandra Viškure, Marija Micķe-
viča, Andris Badūns, Aivars Arni-
cāns, Dainis Platacis…

Jubilejas svinības sākās ar vi-
deohroniku uz lielā ekrāna, skanot 
sirsnīgām latgaliešu dziesmām. Bet 
pirmie programmas numuri, protams, 
bija svētku vaininieku uzstāšanās. 
Aiz lieliskā skanējuma - neredza-
mais darbs mēģinājumos, un ne tikai: 
“Olūteņos” ir arī tādi, kas dzied Dag-

das baznīcas korī. Folklora - tās nav tikai 
dziesmas, bet arī senas tradīcijas, joki, 
efektīvi teatralizēti priekšnesumi. Un kas 
gan ir jaunais gads bez pārģērbšanās?! 
Tas viss bija bagātīgajā repertuārā.

Uzaicinātie viesi uz skatuves kāpa 
kuplos kolektīvos, un starp visdažādā-
kajām dāvanām izteikti dominēja speciāli 
sagatavoti dziesmu priekšnesumi latga-
liešu valodā. Skatuves izpildījumā sacentās folkloras 

kolektīvs no Mākoņkalna, kur aiz-
ritējusi vadītājas Intas bērnība. Pēc 
tam pēkšņi atklājās, ka jubilāriem ir 
teju dubultnieks pēc nosaukuma - 
“Olūteņš” no Aglonas, bet aglonieši 
pierādīja, ka galvenā viņu atšķirība 
slēpjas izpildījuma manierē, kas 
bija jūtama pat pazīstamu dziesmu 
dziedājumā. Svētītajā Latgalē sa-
glabāto tautas dziedājumu ir vairāk 
kā ezeru! Dagdas sadraudzība ar 
Ūdrīšu pagasta folkloras ansambli 
aizsākās vēl tad, kad bija Krāsla-
vas rajons. Un veiksmīgi turpinās 
joprojām: uz jubileju “Rudzutaka” 
ieradās pilnā sastāvā - ar dāvanām 
un dziesmotu novēlējumu. Svētku 
apsveikumus turpināja Olga Bobo-
viča, folkloras ansambļa 

“Akmineica” vadītāja. Ar labu vārdu atmi-
nējās Irēnu Dimperi, dziesmu glabātāju no 
Ežezera krastiem.  

Par spīti tam, ka Latgale mērķtiecīgi 
kļūst tukšāka, Šķaunes ansamblis “Gaiļ- 
upeite” ieradās ar vislielāko sastāvu. Div-
kāršs prieks bija dalībnieku vidū redzēt jau-
nas sejas. Paaudžu pēctecībā svarīgākā 
vērtība ir folkloras turpinājums un attīstība. 
Laimīgs ir tas, kas laimīgs savās mājās!  

Programmas nagla? Tautas deju an-
sambļa “Dagda” vārdā jubilārus sveica Rita 
Vaišļa. Bet pēc tam viņas audzēkņi uzstā-
jās ar tik aizrautīgiem numuriem, ka zālē 

vēl ilgi neapklusa ovācijas. 
“Olūteņi” vēl ne reizi un ne divas iz-

nāca pie mikrofoniem, īso paužu laikā 
tika uzdotas mīklas. Atminēšanā domi-
nēja pirmais galds. Balvas un suvenīri 
bira kā no pārpilnības raga, īpaši popu-
lāras bija krūzītes ar jubilejas simboliku. 
Piemiņas balvu ieguva arī mūsu redakci-
ja: uz visiem uzaicinājumiem esam rea- 
ģējuši tikai pozitīvi!

Ziemassvēku noskaņās skanēja baz-
nīcas kora uzstāšanās, to vada Olga Ša-
lajeva. Bet, kad dziesmu sāka Baltkrievu 
biedrības “Verbica” ansamblis, pēkšņi at-
klājās, ka skanīgās balss īpašnieks Alek-
sejs Belous dzied arī jubilāru sastāvā. 

Atvainojos, ka nenosaucu vārdos 
visu tos, kuri izrādīja savu cieņu Latvijā 
pazīstamajam kolektīvam. Radošā iz-
augsme ceļā uz skatuviskās meistarības 
pilnību turpinās. Daudzo apsveicēju pul-
kam pievienojas arī “Ezerzemes” kolek-
tīvs. Lai daudz jaunu, spilgtu uzstāšanos 
par prieku skatītājiem! 

Noslēgumā - kolektīvs sirdi plosošās 
dziesmas “Zīdi, zīdi, rudzu võrpa” izpil-
dījums - kā latgaliešu folkloras simbols. 

Aleksejs GONČAROVS

Lobs bej puika myusu Jezups…

Aglonas “Olūteņš”.

Mēs - no Šķaunes.

Mākoņkalna viesu priekšnesums.

Ezernieki - Dagda.

Katrai dziedātājai pa apbalvojumam.

“Rudzutaka” gaidot savu iznācienu.

Centrā - Gita Lancere. Andra Badūna apsveikums. Starp viesiem - “Verbica”.
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Divkāršas jubilejas sezona 

Pasaules JAK šogad svin 55 gadu 
jubileju, bet Krāslavas JAK - 20! Jubilejas 
statuss uzliek pienākumus, un plašajā KN 
zālē, kā vienmēr, nebija tukšu vietu. Publika – 
dažādu vecumu pārstāvji, no septiņgadīgiem 
līdz cienījamam vecumam.  

Pastāvīgais JAK spēļu vadītājs un 
galvenais režisors Andrejs Jakubovskis 
izskatījās ārkārtīgi koncentrējies. Tā stunda ir 
situsi: un cik daudz darba un uztraukumu bija 
pirms tam - tas zināms tikai viņam. Kā parasti 

nervus pabojāja studenti, 
kas tikai pēdējā dienā 
pilnībā nokomplektēja 
komandu. Taču svarīgākais 
ir rezultāts: pagājušajā 
trešdienā uz skatuves kāpa 
35 spēlētāji! 

Lielā JAK fināla 
spēlē piedalījās vairākas 
komandas, mūsējā - tikai 
trīs: vidusskolēni, absolventi 
un vecāki. Skatoties 
uz vecāku augstāko 
pilotāžu, netīšām nonācu 
pie secinājuma - Jautro 
un atjautīgo klubs ir kā 
jaunības eliksīrs. Daži tēti 
un mammas savā dedzībā 
un temperamentā ne ar ko 
neatšķīrās no skolēniem 
un studentiem. Ak, cik 

tas ir sarežģīti – sacensties 
ar tādiem konkurentiem kā 
meitas un dēli! 

Jubilejas programma – 
sasveicināšanās “Laimīgu 
Jauno gadu!”, studentu 
miniatūru teātris un ziemas 
frīstails.  Dzirkstošu toni uzdeva 
skolnieki: humora un satīras 
vētra, nostāsti un pasakas, 
nepārtraktas asprātības – kā 
naglai uz galvas. Un tālāk pēc 
scenārija – Salavecis un rūķīši, 
karnevāla maskas, pazīstamas 
pasakas... 

Studenti nepiekāpās 

vidusskolēniem, bet vecāki uzrādīja tik 
augstu JAK spēlētāju pilotāžu, ka ar 
vārdiem nav iespējams aprakstīt. Viss 
iecerētais un atstrādātais mēģinājumos 
īstenojās neaizmirstamā šovā. 

Zāle nepārtraukti uzsprāga gan 
ovācijās, gan smieklos, bet pasākuma 
noslēgumā bija daudz pateicību un 
dāvanu - no sponsoriem un JAK 
uzticīgajiem draugiem. Īsts tradīcijas 
triumfs: Jautro un atjautīgo klubs, kas 
sapulcina pilnu zāli, arī turpmāk liecinās 
par Jaunā gada svinēšanu Krāslavā. 

Paldies, “Varavīksnes” vidusskola! 

Aleksejs GONČAROVS     

Latgalē

•	 AS “Daugavpils satiksme” 
piedāvā Daugavpils iedzīvo-
tajiem un tās viesiem jaunu 
pakalpojumu – pagājušajā 
gadsimta vidū Rīgas vagonu 
rūpnīcas ražotā tramvaja va-
gona īri. Šis tramvaju vagons 
ir paredzēts saviesīgiem pa-
sākumiem, kuru laikā  labu 
draugu vai kolēģu lokā ir ie-
spēja pie galdiņiem, mājīgā 
gaisotnē, malkojot sev tīka-
mos dzērienus un klausoties 
mūziku, vērot gar logu slīdo-
šos Daugavpils skatus un gūt 
pozitīvas emocijas. Vagonā 
var organizēt svētku pasāku-
mus līdz 24 cilvēkiem  – tajā ir 
ierīkoti 8 galdiņi un ir iespēja 
atskaņot mūziku.

•	 Titulu “Eiropas cilvēks Latvijā” 
ieguvis kvantu fiziķis, mate-
mātiķis daugavpilietis Andris 
Ambainis. Tituls ik gadu tiek 
piešķirts cilvēkam, kurš ar sa-
viem darbiem devis vislielāko 
ieguldījumu Latvijas vārda 
popularizēšanā Eiropā un Ei-
ropas kopējo vērtību integrē-
šanā Latvijā.

•	 ARPC “Zeimuļs” (Rēzekne) 
elektronikas pulciņa audzēkņi 
piedalījās “Elektronikas die-
na 2016” pasākumos. Trešo 
gadu pēc kārtas notiekošajā 
Elektronikas dienā piedalījās 
vairāk nekā 200 dalībnieku no 
25 izglītības iestādēm, kuru 
audzēkņi sacentās meista-
rības konkursos, kā arī iz-
stādē izrādīja savus labākos 
darbus. Uzvaras laurus plūca 
Daugavpils, bet otro vietu ie-
guva Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centra elektro-
nikas pulciņa komanda, kurā 
startēja Andris Jefimovs un 
Juris Siliņš.

•	 Ludzas pašvaldība ir iesais-
tījusies projekta “Latvijas ilgt-
spējas dimensijas – izglītoti 
cilvēki un dabas vērtību sagla-
bāšana” īstenošanā. Projekta 
pasākumi tiek rīkoti, īstenojot 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda multisektoriālā projek-
ta “Latvijas vides un dabas 
vērtību cildināšana godinot 
Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtgadi” aktivitāti. Forumā 
izteiktie ekspertu secinājumi 
un izvirzītie priekšlikumi deta-
lizētāk tiks apspriesti praktis-
kajā konferencē “Kā sasaistīt 
vides aizsardzības iniciatīvas 
ar pētniecību un uzņēmējdar-
bību? Latgales novadu piere-
dze”, kas notiks 2017. gada 
27. janvārī Ludzas Tautas 
namā. Konferencē eksper-
ti īpašu uzmanību pievērsīs 
jautājumiem, kas ir saistīti ar 
dabas resursu pētniecību, lai 
veidotu jaunas ilgtspējīgas 
biznesa nišas.

•	 Katrai tautai ir svarīga savas 
kultūras un tradīciju saglabā-
šana. Latviju blakus latvie-
šiem un latgaliešiem jau izse-
nis apdzīvojušas citas tautas. 
Daudznacionālākais reģions 
šajā ziņā ir Latgale, kur aktī-
vi darbojas baltkrievu, krievu, 
poļu un citu tautību biedrības. 
Rēzeknē Baltkrievu kultūras 
biedrība ik gadu organizē 
vairākus pasākumus kultūras 
saglabāšanas un mācīšanas 
nolūkos, un aizvadīta gada 
nogalē Rēzeknes 3. vidussko-
lā atklāta arī baltkrievu klase.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.20, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Sirds mūzika
13.35 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Ezera sonāte. Filmas 
arheoloģija
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Kristīnes Opolais 
solokoncerts Latvijas Nacionā-
lajā operā un baletā
23.30 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
1.10 Ramins
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latviešu teātra Zelta 
dziesmas
9.20, 5.00 LTV - 60
9.35 Zaglīgie pērtiķi
10.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
11.00, 18.05 Muhtars at-
griežas
11.55 Supernova 2016
14.15 Anekdošu šovs 2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 20.55 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Gvineja - Bisava
20.05 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 3
21.45 Latviešu jaunie režisori. 
22.30 Ekstrēmie kadri
23.00 Tūrists manā ciltī
0.00 Gvineja - Bisava
0.30 Personība. 100 g kultūras
1.15 Sāras mūzika

LNT
5.00 Karamba!
5.15, 10.10, 4.55 Bernards
5.30 Kristīgā programma “Ticī-

go uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.10, 2.05 Atpazīsti mani, ja 
vari
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Cerību spārni
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi
18.55, 1.20 Gonula
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Gran Torino
0.25 Provokators

TV3
5.00 Vikingi
5.45, 12.25 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.45, 13.20 Multfilmas
8.00 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
8.30 Spēļlaukums. atpakaļ 

mājās
10.30, 20.15 Virtuve
11.05 Televeikala skatlogs
11.20, 20.50 Ekstrasensu cīņas
14.35, 0.00 Sarkano aproču 
klubs
15.30, 2.35 Tēta nedienas 
Latvijā
17.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
17.55 Meittenes
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.20 Gatava pārvērtībām
23.00 Apokalipses vēstneši
0.55 Vikingi

TV3+
6.00, 15.35 Māja-2
6.45 Jaunatne
7.30 Multfilmas
8.55 Comedy Club
10.05 Tētis sprukās
12.00 TV shop
12.20, 18.50 Virtuve
14.35 Juvelieru klans
16.35 Univers
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Neciešama nežēlība
23.50 Mf. Surogāts

NTV Mir

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 
Šodien
7.20 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.05 Kremļa virtuve
12.25 Celtniecība
15.15 Piektdienis
18.25 Svešais rajons
20.20 Apgādnieks
22.10 Ments likuma kārtībā
1.55 Humors FM
3.40 Gadās arī tā
 4.10 Adrenalīns

PBK
6.25, 9.00, 11.25, 17.00 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00 Smieties atļauts
9.30 Trīs musketieri
11.55 Meli glābjoties
12.55 Brīnišķā Serafima
15.55 Viena par visiem
17.20, 5.00 Uzmini melodiju
18.10 Lai runā!
20.00 Laiks
20.30 Latvijas laiks
21.00 Mf. Brīnumu zeme
22.30 Meklējot Donu Kihotu
0.20 Mf. Vēlēšanās
2.05, 5.55 EuroNews
2.35 Mf. Trīs laivā, neskaitot 
suni
5.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.45 Mf. Divpadsmit krēsli
6.00 Dūjiņa
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.40, 19.40 Vēstis-М
10.55 Brāļi apmaiņas ceļā
13.20 Jaunais vilnis
15.20 Starp mums meitenēm
19.55 Ziediņš
23.40 Dzeguzīte
1.20 Mf. Skaistule un bries-
monis
3.10 Mf. Cilvēki un manekeni

RenTV Baltic
5.30, 9.00, 22.35 Skatīties 
visiem
5.50 Vadīt krievu stilā
6.15 Vecpuisis
7.00 Bērnu klubs
7.14 Laika ziņas
7.15, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.10 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.30 Ģimenes drāmas
10.45 Slepenās teritorijas
11.45, 18.35, 0.25 Visšokējo-
šākās hipotēzes
12.40 Koncerts
14.30, 20.45 Dokumentāls 
projekts
16.30 Dīvaina lieta

3. janvārī Ir iemesls!
Džeinas Barnelas dzimšanas diena 
H i r s ū -

tisms ir hormo-
nāla balansa 
traucējums, 
kas noved 
pie pārmē-
rīgas vīrišķo 
hormonu iz-
dalīšanās un 

matu augšanas uz sejas. Tagad ir 
zināms, ka šīs slimības simptomi 
izpaužas aptuveni 10% sieviešu, 
ir izpētīts, kas izraisa šo traucē-
jumu hormonālās sistēmas darbī-
bā, kā to ārstēt utt. Taču vēl ne-
sen bārda, kas aug sievietei, tika 
uzskatīta par sātana zīmogu... 

Mūsdienu cirks ir cilvēka 
neticamo spēju demonstrēša-
na, aizraujoši dresūras un ilūziju 
mākslas brīnumi, jautri klaunu 
priekšnesumi. Bet agrāk viss 
bija citādāk. Ja iedziļinās cirka 
mākslas vēsturē, tad nepiecie-
šams atcerēties par situāciju Se-
najā Romā, jo tur galvenās dar-
bojošās personas cirkā bija nevis 
akrobāti, vingrotāji un dresētāji, 
bet... Tur demonstrēja kropļus, 
jo tieši viņi piesaistīja publikas 
uzmanību. Bērnus ar dažādām 
kroplībām meklēja visā impērijā, 
un strādāja vesela industrija, kas 
“ražoja” pundurus...  

Līdz ar kristietības izplatī-
šanos Eiropā, šāda prakse tika 
pārtraukta... Taču tikai uz neilgu 
laiku. Drīz vien Eiropā parādījās 
klejojošā cirka trupas no austru-
miem, kur kropļi arī bija “prog-
rammas nagla”. Cirka program-
mu nemainīja ne Atdzimšanas 
laikmets, ne Apgaismība... Dau-
dzos cirkos vēl pagājušā gadsim-
ta pirmajā pusē piedalījās kropļi... 
Īpaši populāri tas bija ASV... 

Džeina Barnela ir dzimusi ne-
lielā pilsētā Ziemeļkarolīnas štatā, 
viņai bija laimīga ģimene. Strādā-
ja tikai Džeinas tēvs, bet māte bija 
mājsaimniece. Kad meitenei apri-
tēja 4 gadi, viņai sāka augt bārda. 
Māte uzskatīja, ka tas ir lāsts visai 
ģimenei un no visas sirdi ienīda 
savu meitu, bet tēvs stingri pavē-
lēja savai ne pārāk gudrajai sievai 
aizmirst par nodomu atbrīvoties 
no tāda bērna.  

Kad Barnels devās kārtējā 
komandējumā, jo viņa darbs bija 
saistīts ar pastāvīgiem braucie-
niem, Džeinas māte tomēr uzdro-
šinājās atbrīvoties no savas “no-
lādētās” meitas un, pateicoties 

tam, arī nopelnīja. Pilsētā bija 
ieradies cirks, un uz turieni māte 
aizveda Džeinu. Pēc cirka priekš-
nesuma direktors pats piegāja 
pie Barnelas... Viss tika organi-
zēts tā, lai izskatītos, ka meiteni 
nolaupīja, taču policijā sieviete 
nevērsās, kaut gan meistarīgi 
tēloja saviem kaimiņiem, kā viņa 
pārdzīvo šo nelaimi. 

Kad atgriezās Džeinas tēvs, 
apmāns tika atklāts... Bet vairs 
neko nevarēja mainīt – cirks de-
vās viesizrādēs uz Eiropu... 

Cirka mākslinieki uzstājās 
Vācijas pilsētās, kādā no priekš-
nesumiem Berlīnē Džeina nokri-
ta, jo zaudēja samaņu. Ārsts, 
kurš apmeklēja šo cirka izrādi, 
konstatēja, ka bērnam ir augsta 
temperatūra. Slimnīcā noskaid-
rojās, ka Džeina ir inficējusies 
ar vēdertīfu, kas tolaik nevienu 
īpaši nepārsteidza: dzīves aps-
tākļi cirkā bija visai tālu no tādiem 
jēdzieniem kā higiēna un tīrība. 
Jautrais balagāns pat nedomāja 
gaidīt Džeinas atveseļošanos, tā 
štatos bija pietiekami daudz da-
žādu kropļu arī bez viņas... Mei-
tene izveseļojās, un viņu ievietoja 
bāreņu patversmē. 

Džeinas Barnelas tēvs iz-
rādījās neatlaidīgs cilvēks, viņš 
pameta darbu un devās meitas 
meklējumos pa Eiropu. Atrada 
viņu Berlīnes patversmē un aiz-
veda uz mājām. Lai viņa aprobe-
žotajai sievai vairs nerastos vē-
lēšanās atbrīvoties no Džeinas, 
tēvs aizveda viņu uz savas mātes 
fermu. Meitene bija laimīga, vec-
māmiņa mīlēja mazmeitu, sargā-
ja viņu no ziņkārīgiem kaimiņiem 
un dažādiem komivojažieriem. 

Taču meitene ar bārdu ne-
vēlējās visu mūžu dzīvot fermā. 
Džeina izauga un visiem spēkiem 
mēģināja atbrīvoties no nīstamās 
bārdas un ūsām. Viņai nācās 
skūties pat divas reizes dienā, bet 
sari tik un tā bija manāmi uz viņas 
sejas. Kaimiņu zemes īpašnieka 
dēls ziemas sezonā piepelnījās 
cirkā, kur uzstājās kā spēkavīrs, 
sadraudzējās ar Džeinu. Viņš 
pārliecināja meiteni doties peļņā 
kopā ar viņu. Spēkavīrs pārlieci-
nāja Barnelu, ka viņas ārējā īpat-
nība nav nekāds lāsts, bet gan 
“visīstākā dieva velte”, ar kuras 
palīdzību var nopelnīt naudu. Un 
Džeina aizbēga ar viņu un sāka 
uzstāties cirkā. Tur viņa strādāja 

līdz mūža beigām. 
Ar pseidonīmu Lēdija Olga 

Roderika Džeina Barnela uzstā-
jās daudzos cirkos visā pasaulē. 
Viņa vienmēr centās darīt visu 
iespējamo, lai viņas priekšnesu-
mi būtu neparasti, dziļi pēc sava 
satura un jēgpilni. Publika viņu 
iemīlēja. Savas karjeras sākumā 
viņa saņēma 20 dolārus nedēļā, 
bet pēc desmit gadiem Džeinas 
honorāri pieauga līdz 400 dolā-
riem mēnesī. 

Bārdainās sievietes personī-
gā dzīve bija neparasti vētraina. 
Līdz ar slavu parādījās arī pie-
lūdzēji. 1900. gadā, kad Džeinai 
bija jau 29 gadi, viņa paspēja 
trīsreiz apprecēties un dzemdēt 
divus bērnus. Bet īsta mīlestība 
atnāca vēlāk.  

1932. gadā uz ekrāniem pa-
rādījās filma “Kropļi”, ko uzņēma 
režisors Tods Braunings. Filma 
stāstīja par cirku un balagānu 
mākslinieku dzīvē. Džeina kļuva 
par vienu no šīs filmas varoņiem. 
Noskatījusies šo filmu, Barnela sa-
prata, ka režisoru interesēja vienīgi 
viņa filmas komerciālie panākumi, 
bet cirka “kropļu” traģiskie likteņi 
viņu nemaz nesatrauca. Presē 
parādījās intervija ar Džeinu, kurā 
viņa nežēlīgi kritizēja šo filmu. 

Par pēdējo Džeinas Bar-
nelas darbavietu kļuva Huberta 
Dimmas muzejs Ņujorkā. Šī Bar-
numa iestāde iepazīstināja publi-
ku ar neparastākajiem cirka nu-
muriem, tai skaitā ar frīku šovu. 
Par menedžeri, iekšā saucēju un 
cirka mākslinieku šeit strādāja 
Tomass O`Boils. Talantīgs cilvēks 
un zinošs reklāmas veidotājs kļu-
va par ceturto un pēdējo Džeinas 
Barnelas vīru, bet amatu savie-
nošanas kārtībā arī par viņas 
personīgo aģentu. 

Slavenākā un veiksmīgākā 
bārdainā sieviete nomira 80 gadu 
vecumā savā mājā, Losandže-
losā, mīlošas ģimenes, bērnu 
un mazbērnu lokā. Viņas dzīves 
gaitas tagad pēta vēsturnieki, 
psihologi un mākslas jomas zi-
nātnieki. Vēsturē viņa iegājusi kā 
pirmā sieviete - frīks, kam dzīve 
nav kļuvusi par traģēdiju. Viss 
bija saistīts ar to, ka viņa savu 
ģenētisko īpatnību pārvērta par 
ienākumu avotu. Stipra sieviete... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
     Foto no interneta 

Laiks darbiem

Krāslavas novada zemnieki atpūtas mirklī.
Alekseja GONČAROVA foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā  10.50 Ceturtā studija
11.15, 3.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 LTV portretu izlase. 
Aktieris Juris Strenga
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
23.40 Kristus Piedzimšanas 
svētku nakts dievkalpojums
2.15 Daktere Fostere
4.00 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos.10.sērija.(nosl.)
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 1.25 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss 2
8.20 Septiņi piedzīvojumi 
Garkalnē.
9.10, 18.05 Muhtars atgriežas
10.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
11.00, 12.30 PK skeletonā. 
12.00, 2.45 Saistītās dzīves
13.30 Lielā pārcelšanās
14.05 Maklauda meitas
15.05 PK biatlonā
16.25, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas

19.35 Pa svētceļotāju takām 
ar Saimonu Rīvu
20.40 Kultūru stāsti
21.15 Leģendārie albumi. 
Cream
22.10 12 gadi verdzībā
0.35 Eiropa koncertos
2.15 Kultūru stāsti
3.15 LTV - 60
3.55 Latviešu jaunie režisori. 
4.35 Anekdošu šovs 1

LNT
5.00 Briklberija
5.40 Kārdinājuma varā
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15 Atpazīsti mani, ja vari
10.15 Bernards
10.25, 13.45 Televeikala skat-
logs  10.40 Kaislību jūrā
11.45 Inga Lindstrēma. Ledus 
sirds
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 Mani virtuves noslēpu-
mi  18.55 Gonula
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Bitīt’ matos
23.00 Nosvērtie
1.00 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.45 Vikingi
5.50 Sarkano aproču klubs
6.45, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Meittenes
9.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.00 Kāsla metode
11.05 Televeikala skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
12.25 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.45 Smieklīgākie videoku-
riozi

15.10, 1.05 Sliktie roboti
16.10 Šķiršanās formula
19.00, 3.30 TV3 Ziņas
19.35, 4.00 Bez Tabu
20.15 Virtuve
20.50 Mēs nopirkām zvēru-
dārzu
23.10 Kriminālās nedienas
2.00 Apokalipses vēstneši

TV3+
6.00, 15.35 Māja-2
6.45 Jaunatne
7.30 Multfilmas
8.55, 0.00 Comedy Club
9.55, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
11.05, 16.35 Univers
12.05 TV shop
12.05 Virtuve
14.35 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Mistera Pibodi un 
Šermana piedzīvojumi
21.40 Mf. Izglābt misteru 
Benksu

NTV Mir
5.55 Dziesma jūsu galdiņam
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 
Šodien
7.20 Muhtara atgriešanās
9.20 Kriminālais mantojums
11.05 Kremļa virtuve
12.25 Celtniecība
15.15 Miesassargs
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.25 Svešais rajons
20.20 Inspektors Kūpers
22.05 Ments likuma kārtībā
1.50 Rokas augšā!
3.40 Mf. Vilkēdis

PBK
6.00 EuroNews
6.30, 9.00, 11.20, 16.50 Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00 Mf. Sniega eņģelis
9.30 Trīs musketieri
11.45 Šurumburums
11.55 Meli glābjoties
12.50 Brīnišķā Serafima
15.55, 4.35 Uzmini melodiju
17.00 Mf. Pionieru godavārds
19.00 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
20.30 Latvijas laiks
20.55 Balss
21.55 Svētku uzrunas
0.00 Tuksnesis
0.40 Mf. Jaunkundze – zem-
niece  2.25, 5.50 EuroNews
2.55 Mf. Ziemas vakars 
Gagros
4.20, 5.15 Smieklīgi video

RTR Planēta (Baltija)
4.45 Mf. Lauva Guriča
6.00 Mf. Mīlestības spēks
10.00, 19.00 Vēstis
10.40 Vēstis-М
10.55 Brāļi apmaiņas kārtībā
12.45 Koncerts
15.20 Starp mums meitenēm
19.55 Mf. Sasildi manu sirdi
22.00 Ziemassvētku dievkal-
pojums  0.00 Df. Monahs
0.40 Mf. Tur, kur ir laime man
2.25 Mf. Avota sudraba zvani
3.55 Rauša māja

RenTV Baltic
5.30, 9.05, 22.45, 0.30 Skatī-
ties visiem
6.15 Tiesība smīlēt
7.05 Bērnu klubs
7.19 Laika ziņas
7.20, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.15 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.45 Ģimenes drāmas

10.55 Slepenās teritorijas
11.55, 18.45 Visšokējošākās 
hipotēzes
12.50 Ekstrasensu cīņa
14.45 Dokumentāls projekts
13.10, 20.50, 23.50 Humora 
raidījums
16.45, 23.35 Dīvaina lieta
20.50 Koncerts

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, 1.30 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Mf. Trembita 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Mf. Ceļš
12.10 Mf. Hotabičs
13.35 Mf. Pionieru godavārds
15.20 Mf. Kāzas Maļinovkā
17.20 Uzmini melodiju
18.00 Brīnumu lauks
20.05 Mf. Viss piepildīsies!
21.45 Mf. Sniega eņģelis
23.35 Mf. Jaunkundze – 
zemniece

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas

6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
7.50 Metropolīta uzruna
8.10 Mf. Laimes avots
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des  
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.40 Ģimenes me-
lodrāmas
12.15 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Mīlestība ar 
akcentu
20.00 Panorāma
20.45 Māsa Johanna
21.10 Ziemassvētku dievkal-
pojums
23.10 Mf. Sniega eņģelis

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 18.10 Virtuve
9.10, 16.25 Tāds darbs
10.05, 17.15 Jūra. Kalni. 
Keramzīts  10.50, 15.30 
Nepiedzimsti skaista
11.45, 15.05 Onlains
12.15 Šopinga dieviete
13.15 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
19.15 Mf. Bez robežām
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.10 Mf. Volstrīta. Nauda 
nesnauž

23.35 Čapmanes noslēpumi

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, 0.25 
Ziņas  5.05, 7.05 Rīts
8.05 Mf. Francūzis
9.25 Kontrolpirkums 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 

20.00 00 Sporta ziņas
10.10 Mf. Ledus laikmets
12.25 Brīnišķa Serafima
16.00 Viena par visiem
17.20 Uzmini melodiju
18.00 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Mf. Brīnumu zeme
21.35 Meklējot Donu Kihotu
23.25 Piemaskavas vakari

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.15 
Zona Х
8.10 Mf. Laimīgu jauno gadu, 
mammas!  9.00, 12.00, 15.00 

90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Šariks atgriezīsies
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma

20.45 Pēdas
23.10 Sporta diena
23.20 Mf. Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.15 Virtuve
9.10, 16.25 Tāds darbs
10.00, 17.15 Jūra. Kalni. 

Keramzīts.  10.55, 15.35 
Nepiedzimsti skaista
11.45, 20.25 Mana burvīgā 
aukle
12.20, 21.10 Šopinga dieviete
13.20, 19.20 Jaunkundze - 
zemniece 14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Online
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO  
22.05 Stails 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma. 
Vecgada vakara koncerts
12.20 Spēlmaņu cilts. Olga 
Dreģe
13.15 Latvijas kods. Re starts
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
16.05 Plosītās sirdis
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
20.00 Kaut kur uz Zemes. 
Kvebeka
20.30 Panorāma
21.15 Maģiskā horoskopu 
nakts
22.15 Daktere Fostere
23.30 Ziemassvētku koncerts 
“Tev tuvumā”
1.05 Personība. 100 g kultūras
5.30 Saknes debesīs

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, 5.00 LTV - 60
8.20 Uzvaras seglos.
9.15, 0.30 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss 4
10.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Supernova 2016
14.00 LTV - 60
14.15, 21.45 Maklauda meitas
15.05 PK biatlonā
16.25, 1.25 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Pa svētceļotāju takām ar 
Saimonu Rīvu
22.35 Kultūru stāsti
23.05 Sporta spēks
23.40 Sporta studija

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20, 10.15 Bernards
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15 Atpazīsti mani, ja vari
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Mīlēšu tevi mūžam
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 1.50 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55, 0.15 Gonula
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Lauku sēta

22.25 Varas spēles
23.20 Čikāga liesmās
1.05 Atpazīsti mani, ja vari

TV3
5.00, 0.05 Vikingi
5.45, 12.25 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.45, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Meittenes
9.00, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.00, 23.40 Rezervisti
11.05 Televeikala skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
14.35 Sarkano aproču klubs
15.30, 2.40 Tēta nedienas 
Latvijā
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.15 Virtuve
20.50 Kāsla metode
21.45 Es esmu leģenda
1.50 Bruklinas taksis

TV3+
6.00, 15.35 Māja-2
6.45 Jaunatne
7.30 Multfilmas
8.55, 0.25 Comedy Club
9.55, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
11.05, 16.35 Univers
12.05 TV Shop
12.20, 18.50 Virtuve
14.35 Juvelieru klans
21.00 Mf. Neredzamie
22.40 Mf. Rūgts! 

NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 
Šodien
7.20 Muhtara atgriešanās
9.20 Mf. Kriminālais man-

tojums
11.05 Kremļa virtuve
12.25 Celtniecība
15.15 Piektdienis
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.25 Svešais rajons
20.20 Apgādnieks
22.10 Ments likuma kārtībā
1.55 Mani radiņi
3.40 Mf. Mednieka ceļš

PBK
6.25, 9.00, 11.25, 17.00 
Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00 Mf. Operācija “Laimīgu 
jauno gadu!” 
9.30 Trīs musketieri
11.50 Šurumburums
12.05 Meli glābjoties
12.55 Brīnišķā Serafima
16.00 Viena par visiem
17.20 Uzmini melodiju!
18.10 Lai runā!
20.00 Laiks
20.25 Latvijas laiks
21.00 Mf. Ceļš
22.50 Meklējot Donu Kihotu
23.40 Mf. Sniega eņģelis
1.30 EuroNews
2.00 Mf. Trembita
3.30, 5.20 Smieklīgi video-
klipi
3.45 Mf. Francūzis

RTR Planēta (Baltija)
4.45 Mf. Divpadsmit krēsli
6.00 Dūjiņa
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.40, 19.40 Vēstis-М
10.55 Brāļi apmaiņas ceļā
13.20 Koncerts
15.20 Starp mums meite-
nēm
19.55 Ziediņš

23.40 Dzeguzīte
1.20 Mf. Maša
3.00 Mf. Cilvēki un manekeni

RenTV Baltic
5.40, 9.10, 22.55 Skatīties 
visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.25 Tiesības mīlēt
7.10 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.40 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
11.50, 18.40, 0.40 Šokējošo 
hipotēžu diena
12.50 Dokumentāls projekts
16.40 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.50 Čapmanes noslēpumi

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, 0.35 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Mf. Operācija “Laimīgu 
jauno gadu!” 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Ledus laikmets
12.25 Brīnišķā Serafima
16.00 Viena par visiem
17.20 Uzmini melodiju
18.00 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Mf. Ceļš
21.45 Mf. Meklējot Donu 
Kihotu
23.35 Piemaskavas vakari

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.15 
Zona Х
8.10 Mf. Laimes avots
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Šariks atgriezīsies
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas
23.10 Sporta diena
23.20 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.15 Virtuve
9.10, 16.25 Tāds darbs
10.00, 17.20 Jūra. Kalni. 
Keramzīts.
10.50, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.45, 20.25 Mana burvīgā 
aukle
12.15, 21.10 Šopinga die-
viete
13.15, 19.20 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.05 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
22.05 Stails

Krimināls, notikumi

Laika periodā no 23.12.2016. līdz 30.12.2016. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 
48 notikumi. Būtiskākie:
•	 25.decembrī Krāslavas slimnīcā tika nogādāta smagi piekauta 1965.g. dzimusi 

sieviete. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka miesas bojājumus alkohola rei-
bumā nodarīja viņas miesīgais dēls - M., dzimis 1985.g. 

•	 29.decembrī Krāslavas policijā ar iesniegumu vērsās privātfirmas īpašnieks, 
kurš paziņoja, ka cietis no krāpniekiem, kuri ar viltu izmānija būtisku summu kā 
priekšapmaksu par traktortehniku. Saņemot naudu kontā, noziedznieki pārtrauca 
jebkādus kontaktus ar cietušo un traktorus- 3 vienības, vairs gaidīt nav vērts. 
Interesanti, ka krāpnieki izmantoja Īrijā reāli eksistējošas firmas - “Richard Nolan 
Farm Machinery Ltd” zīmolu. Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

CETURTDIENA,  5. janvāris

PIEKTDIENA,  6. janvāris
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e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
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Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “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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Tulkotāja

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531.

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

Samaksa tūlītēja.  T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 
Augļu - dārzeņu kioskā 
vajadzīga atbildīga un 

komunikabla PĀRDEVĒJA. 
Tālr. 29710131.

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
“WV GOLF III” - 1993., TA līdz 
03.01.2016. Tālr. 28762175.

zemi un mežu. palīdzu noformēt 
dokumentus. Tālr. 26395187.
Padomju laiku automobiļu mo-
deļus (1:43). Tālr. 26756749.
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

SIA „Renem”
IEPĒRK:

jaunlopus, liellopus, aitas.
Elektroniskie svari.
Skaidrā naudā vai ar pārskai-

tījumu.
* * * * * * *

Firmai vajadzīgi: ŠOFERI - 
LOPU SAVĀCĒJI; KĀVĒJI

Tālr. 65329997; 29996309; 
26447663 vai pa e-pastu: re-
nem@inbox.lv

DAŽĀDI
VAJADZĪGS palīgs veca cilvēka 
pieskatīšanai. Tālr. 26779883.
IZNOMĀJU l/s zemi Šķeltovas 
pagastā (8 ha). PĀRDODU kul-
tivatoru (120 €). Tālr. 26160359.
Zobu ārstēšana, raušana, protezē-
šana. T. 65425366, 28621435.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). No 25 
līdz 35m3. Treilera pakalpojumi 
līdz 25 t. Auto pacēlāja pakalpo-
jumi – 18m. Koku apgriešana. 
Tālr. 29455509.

Autoskola 
“AUTO-MADARA”

 uzņem “B” kategorijas va-
dītāju kursos. 95. kods. 

Sapulce 12. janvārī plkst. 
15.00.          Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

Izsakām sirsnīgu pateicību 
Aglonas bazilikas priesterim 
Andžejam Lapinskim, Šķelto-
vas pagasta pārvaldes vadī-
tājai Irēnai Maļuhinai, Pilanu 
ģimenei, radiem, draugiem, 
kaimiņiem, paziņām un visiem 
labajiem cilvēkiem, kuri dalīja 
ar mums zaudējuma sāpes 
un izvadīja pēdējā gaitā mūsu 
māmiņu Veroniku Kamai. 

Meitas, mazbērni, 
mazmazbērni 

Izsakām līdzjūtību ilggadē-
jās Andzeļu pamatskolas sko-
lotājas Sallas Bogdanovas 
tuviniekiem, no viņas uz mūžu 
atvadoties. 

Andzeļu pamatskolas 
kolektīvs

Žurnāli janvārī 
Lillā burkāns. Dzeltena biete
Dārzeņi neparastās krāsās ir šī brī-

ža globāla pasaules tendence. Krāsu 
dažādība uzlabo garastāvokli un rosina 
apetīti. Cik prasīgas ir krāsaino dārzeņu 
šķirnes? Kā tās audzēt piemājas dārzi-
ņā Latvijā? Vai atšķiras to garša?

Janvāra numurā šos jautājumus 
uzdodam gan sēklu tirgotājiem, gan au-
dzētājiem, gan pavāriem - piemēram, 
bioloģisko dārzeņu audzētājai Laimai 
Hercbergai, dārzniecības “Neslinko” 
saimniecei Elgai Bražūnei, šefpavāram 
Mārtiņam Sirmajam.

Brīvi plūstoša vai kantaina?
Kādai jābūt mūsdienīgai puķu do-

bei – lakoniskā taisnstūra formā ar pre-
cīzām līnijām vai veidotai kā vijīgam, 
brīvi plūstošam vilnim?

Lai gan Latvijas dārzos pēdējos gados vairums puķu dobju iegu-
vušas izliektas, vijīgas formas, ne visiem dārziem tādas piestāv. Brīvi 
plūstoša dobe prasus lielāku teritoriju, turklāt ir grūtāk kopjama ikdie-
nā.

Ainavu ekspertu ieteikumus, kādi principi jāņem vērā, izvēloties 
vienu vai otru dobes formu dārzā, lasiet janvāra numurā.

SAPROT KOKU VALODU
Janvāra numurā Dārza Pasaules redaktore Solvita Smiļģe intervē 

arboristu un ainavu arhitektu, uzņēmuma “Labie koki” vadītāju Edgaru 
Neilandu, kurš teic, ka “mūsu bērni vems no savu tēvu un mammu 
sastādītajām tūjām. Viņi raus tās ārā un prasīs latvisko ainavu”. 

Šī intevija ir saruna par koku un cilvēku attiecībām:
-Kāpēc katrs publisks koks, ko pilsētā grasās nocirst, rada sabied-

risku viļņojumu?
-Kāpēc Latvijā lielos lapu kokus patlaban stāda maz un vai kād-

reiz atkal stādīs?
-Vai mazā dārzā stādīt lielu koku ir prātīgi?
- Kādas pazīmes liecina, ka skaistais ozols patiesībā jau ir vecs, 

iekšēji sabrucis un grib gāzties?
- Vai tā ir koku mocīšana, ja parastai liepai (un citiem līdzīgiem 

kokiem) veidojam formas, tos cērpot?
- Lapu koki mūsdienās arvien vairāk slimo. Kurus vispār ir vērts 

stādīt?
Augu seka mazdārziņā?
No augu sekas ievērošanas mazā dārzā lielas jēgas nav, jo visa 

augsne tiek apstrādāta vienādā dziļumā un dažādi augi aug tuvu cits 
citam, uzskata dārzeņkope Mārīte Gailīte. 

Ko darīt, lai uzlabotu augsnes struktūru, auglību, samazinātu da-
žādu kaitēkļu un slimību attīstības iespējas, lasiet rakstā janvāra nu-
murā.

Lūk, ko Mārīte Gailīte iesaka nedarīt:
-    Nevajag rakt rudenī, tas tikai veicina augsnes saputekļošanos 

un organisko vielu noārdīšanos.
-    Nevajag nogrābt un dedzināt koku lapas rudenī, tās labāk 

atstāt līdz pavasarim un nogrābt tikai tad un tikai tur, kur tās patiešām 
traucē.

VAI SĪPOLPUĶES PAVASARĪ ZIEDĒS, JA STĀDĪSIM TAGAD?
Lai gan vislabāk narcises un tulpes stādīt rudens sākumā, to var 

darīt arī tagad – janvārī, ja zeme to ļauj – ir atkususi.  
Stādot tulpes un narcises, svarīgākais, lai sīpoliņi piedzīvotu ne-

pieciešamo 3–4 mēnešu aukstuma periodu. Sīpoliņiem jāatrodas aug-
snē 12–16 nedēļas 5–9 oC robežās, lai tie izveidotu sakņu sistēmu. Ja 
šāda aukstuma perioda nebūs, sīpolpuķes pavasarī neziedēs. 

Kā stādīt ziemā? Cik dziļi stādīt? Kā pasteidzināt ziedēšanu? Ag-
ronoma JuraŠvarca un sīpolpuķu kolekcionāra Jāņa Dukaļska pado-
mus lasiet jaunākajā numurā.

ALVEJA. SLIKTU ĪPAŠĪBU NAV
Telpaugu plašajā klāstā alojes (Aloe) ir slavenas ar savu lojalitāti. 

Pat zvērināts telpaugu skeptiķis neizsakās noraidoši par šiem fantas-
tiskajiem sukulentiem, kuriem ir 99% labu īpašību un tikai vienā pro-
centā kaut kas no sliktā, - uzskata Nacionālā Botāniskā dārza ekserte 
Zane Purne.

Visvairāk dažādo un atšķirīgo aloju audzēšana telpās saistās ar 
to izmantošanu ārstnieciskos nolūkos, vismazāk tās ir novērtētas kā 
dekoratīvi telpaugi gaišos, saulainos interjeros.

Tomēr ar ārstēšanos - uzmanīgi! Pēdējā laikā ir daudz domstar-
pību zinātnieku pētījumos, tāpēc, lai iekšķīgā veidā lietotu šo augu, 
obligāti jākonsultējas ar ārstu.

Izrādās - alvejas arī zied, ja tās pareizi audzē? Kā tās kopt, mēslot 
un laistīt, kā pavarot - par to lasiet rakstā.

DEKORATĪVĀS IRBENES DĀRZA IEKRĀSOŠANAI
Izcili dekoratīvi krūmi, kas būtiski var papildināt Latvijas dārzu ai-

navu, ienesot krāsainību visas sezonas garumā.
Nacionālā botāniskā dārza Dendrofloras nodaļas eksperte Linda 

Strode iesaka 13 krāšņas irbeņu sugas un šķirnes, ko var audzēt Lat-
vijas klimatā. Trīs no tām ir ar īpaši smaržīgiem ziediem!

Par apkures jautājumu
Aizvadītā gada nogalē “Ezerzeme” saņēma 

vēstuli no krāslavietes B. ar lūgumu noskaidrot, 
kāda iemesla dēļ pilsētas daudzdzīvokļu namos 
ievērojami palielinājusies maksa par apkuri. Kā pie-
rādījumu viņa pievienoja divus rēķinus - par tekošā 
gada novembri, ko saņēma decembrī, un par ana-
logu pagājušā gada periodu. Un patiešām: ja pirms 
gada sieviete par siltumenerģiju maksāja 36.25 eiro 
(0,8542 eiro par kvadrātmetru), tad tagad - 47.23 
eiro (1,1126 eiro par m2). “Ņemot vērā, ka spēcīgs 
sals bija novērojams tikai dažas dienas, tādi rēķini, 
maigi izsakoties, pārsteidz,” saka B. “Turklāt gribē-
tos zināt, kāpēc ir palielinājusies apsaimniekoša-
nas cena. Pagājušajā gadā “Krāslavas nami” no 
manis iekasēja 15.77 eiro, bet šogad rēķinos figurē 
summa 17.74. Gribētos saņemt paskaidrojumu no 
apkalpojošās organizācijas.”

Pāradresējām šos jautājumus “Krāslavas 
namiem”, un saņēmām sekojošu atbildi: 

“1.Siltumenerģijas tarifs 2016. gadā nav mai-
nījies salīdzinoši ar 2015. gadu un sastāda 56.66 
EUR par vienu MWh (bez PVN). Maksa par siltum- 
enerģiju atsevišķai mājai par konkrēto mēnesi atšķi-
ras un ir atkarīga no laika apstākļiem un mājas sil-
tumenerģijas patēriņa, kas tiek uzskaitīts ar mājas 
ievadā uzstādīto siltumskaitītāju. Dzīvojamās mājas 
kopējais siltumenerģijas patēriņš par norēķina 
mēnesi ir norādīts rēķinos. 2015. gada novembrī 
kopējais mājas patēriņš dzīvojamā mājā, kur atro-
das lasītājas dzīvoklis, sastādīja 32.8790 Mwh, bet 
2016. gada novembrī - 42.8260 Mwh. Informējam, 
ka saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteo-
roloģijas centra oficiāliem datiem vidējā gaisa tem-
peratūra 2015. gada novembrī sastādīja +3,6 °C, 
bet 2016. gada novembrī - 0,3 °C, tātad 2016. gada 
novembris bija aukstāks par 2015. gada novembri.

2. Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mak-
sa dzīvojamai mājai, kur atrodas lasītājas dzīvoklis 
2015. gadā sastādīja 0.38 EUR/m2 un netika aplikta 
ar PVN. 2016. gadam noteikta apsaimniekošanas 
maksa sastādīja 0.38 EUR/m2 un līdz 2016. gada 
01. jūlijam arī netika aplikta ar PVN. 2016. gada 01. 
jūlijā stājās spēkā likuma “Par pievienotās vērtības 
nodokli” grozījumi, kā rezultātā dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa tika 
aplikta ar PVN 21%. Apsaimniekošanas maksa no 
01.07.2016. tika pārrēķināta un līdz gada beigām 
sastāda 0,3532 EUR/m2, bet maksājums papildus 
tiek aplikts ar PVN 21% atbilstoši likuma prasībām, 
kas sadārdzina kopējo maksājumu”.

Lai apstiprinātu informāciju par diennakts vidē-
jo gaisa temperatūru, vēstulei tika pievienotas divas 
tabulas, kurās atspoguļota informācija par 2015. un 
2016. gada novembri (sk. attēlu).

Var redzēt, ka pierādījumi ir kā uz delnas, un ar 
tik dzelžainiem argumentiem kā termometra rādīju-
mi, jaunie nodokļi, ko aizvadītajā gadā mums “uzdā-
vinājuši” nepiesātinātie likumdevēji, un nemainīgie 
izcenojumi ir grūti strīdēties. Tikai žēl paliek krāsla-
viešu, ja sāk salīdzināt ar tuvākajām pilsētām. Jā, 
piekrītu, nav īsti korekti vilkt paralēles starp apdzī-
votajiem punktiem, kuri tiek apkurināti ar šķeldu un 
dabasgāzi, bet patērētājiem tas būtību nemaina: ja 
Daugavpilī vienas megavatstundas tarifs ir 45,85 
eiro, bet Rēzeknē gada laikā tarifs par vienu mega-
vatstundu no 54.4 eiro samazinājies līdz 50 eiro, tad 
kaut kā nav pārāk priecīgi, zinot, ka pie mums tas 
palicis nemainīgs (56,66 eiro/MWh). Turklāt pagā-
jušajā gadā krāslaviešiem tika dota cerība Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijas sapulcē, 
kurā tika izskatīts “Krāslavas namu” iesniegtais sil-
tumenerģijas pakalpojuma tarifu projekts. Tā kā pil-
sētā tika veikti infrastruktūras attīstības un uzlabo-
šanas darbi, praktiski nebija šaubu, ka jaunais tarifs 
50.35 EUR/MWh apmērā (par 11 % mazāks par 
esošo) tiks apstiprināts. Diemžēl… Šobrīd varam 
priecāties vien par to, ka esošais tarifs nav paaug-
stināts… Ja ņemam vērā solīto gaisa temperatūras 
pazeminājumu, tad lai mums visiem pietiek izturī-
bas un pacietības. Un lai palīdz priekšapmaksa!

Materiālu sagatavoja Marina NIPĀNE 

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

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

tālr. 28686822.

Man palikuši tavi vārdi,  
Man palikusi tava sirds.  
Un liekas, ka ikvienā 
zvaigznē  
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
Sanitu Veceli, no māmiņas uz 
mūžu atvadoties.

Skaistas TN “Harmonijas” 
kolektīvs


	Ezerzeme_lat-001gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-002gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-003gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-004gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-005gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-006gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-007gray_2017 -01-03
	Ezerzeme_lat-008gray_2017 -01-03

