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Senioru skola aicina uz lekciju
Alekseja GONČAROVA foto
• Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa šodien pasludināja spriedumu krimināllietā pret Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu un viņa
vietnieku Aigaru Pečaku. Krimināllieta pret Loginovu un Pečaku bija ierosināta par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, veicot nelikumīgus ziedojumus un nelikumīgu prēmiju izmaksu,
kas radījis smagas sekas. Apsūdzētie savu vainu viņiem inkriminētajos noziegumos neatzina.
• Valdība devusi zaļo gaismu Iekšlietu ministrijai
(IeM) turpināt atsavināt vairākus nekustamos
īpašumus Latgalē, lai valsts varētu ierīkot robežas joslu ar Krieviju. Šos īpašumus veido nelielas zemes platības Ludzas un Viļakas novados.
Kopumā valsts plāno šim mērķim iztērēt 3709
eiro.
• Agrāk nekā citus gadus Latvijā sākusies gripas sezona, un šobrīd reģistrēti jau vairāk nekā
simts slimnieki, no kuriem viens slimnīcā miris.
Mediķi brīdinājuši, ka šosezon dominējošais gripas vīrusa paveids ir īpaši bīstams gados vecākiem cilvēkiem. Lielākā slimības izplatība gan
gaidāma vēl pēc mēneša, un mediķi brīdina, ka
iespēja saslimt ar gripu šoziem ir ļoti liela. Līdz
šim visvairāk saslimušo reģistrēti Rīgā, tomēr
arī pārējās Latvijas pilsētās gripas slimnieku ir
daudz.
• Izglītības un zinātnes ministrija pieņēmusi lēmumu ar 2017. gada augustu reorganizēt Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju
(RPIVA), to pievienojot Latvijas Universitātei
(LU). IZM skaidroja, ka augstākās izglītības
iestāžu konsolidācija pašlaik ir Eiropā aktuāla
prakse. Tās mērķis ir panākt efektīvu ierobežoto resursu izmantošanu, paaugstināt studiju un
zinātniskās pētniecības kvalitāti un veicināt augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju.

Latvijā

• Valsts
p a matbudžeta ieņēmumu apmērs no naudas sodiem,
kurus uzliek par stacionāro fotorada
ru konstatētajiem pārkāpumiem šogad plānots 4 796
549 eiro apmērā. Valdība šodien atļāva Iekšlietu
ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības fotoradaru darbības nodrošināšanai laikposmā līdz
2022. gadam, nepārsniedzot 9 822 949 eiro.
Daļa naudas jau izlietota pagājušā gadā.
• Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv”
sākta parakstu vākšana par obligātā militārā
dienesta atjaunošanu. Kā iniciatīvas iesniedzējs
norādīts Raimonds Lejnieks-Puķe. Iniciatīvā uzsvērts, ka pašreizējās ģeopolitiskās situācijas
dēļ ir nepieciešams attīstīt Latvijas aizsardzības
spējas. Lai stiprinātu Latvijas drošību un efektīvāk realizētu Ziemeļatlantijas līguma 3. pantu,
ikkatram Latvijas vīrietim, kas ir sasniedzis 18
gadu vecumu un kuram ir atbilstošs veselības
un fiziskai stāvoklis, ir jāiziet obligātais militārais
dienests, ir pārliecināts iniciatīvas autors.
• Dobelē sociālās mājas dzīvoklī, visticamāk, no
narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie,
kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un
piecus gadus veci bērni, kuri tagad nodot aprūpei. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.
Par bērnu likteni tālāk rūpēsies bāriņtiesa.
• Sniega kupenas sedz ne tikai mežus un pļavas,
bet arī ielas, ēku jumtus un mašīnas. Šajās dienās aktuāli ir atgādināt – policija Rīgā var sodīt par no sniega nenotīrītu automašīnu; īpaši,
ja mašīna traucē ceļu uzturētāju darbu, un sodi
nav mazi – 20 līdz 350 eiro.

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!

Tuvojas gaišie Kristus dzimšanas svētki. Lai šī brīnumainā
gaisma apspīd jūsu mājas, palīdz būt saudzīgākiem vienam
pret otru, priecē visus ar mājas pavarda siltumu un tuvinieku mīlestību, lai tā sniedz labestību un mieru, saskaņu
un cerību. Vēlu vislabākos vēlējumus! Kristus ir piedzimis!
Krāslavas vecticībnieku draudzes pārvaldnieks Igors Jupatovs
un draudzes padome

“Drošs dzīves veids. Eco-, bio-, organic…ko tas nozīmē?”
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Krāslavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā decembrī reģistreti 7 bērni 2 meitenes un 5 zēni.
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi
plaukst!

No visas sirds sveicam mūsu dārgo
Skaidrīti ARNICĀNI skaistajā
dzīves jubilejā!

Novēlam stipru veselību un neizsīkstošu laimi!
Vīrs, dēli

Tev krāšņi starot - kā to šodien
proti,
Par spīti dienām, kuras projām
trauc.
Un lai kā karaliskai saulespuķei
Starp saviem bērniem un starp
saviem gadiem
Lai tev vēl ilgi būtu ziedēt ļauts!

Mīļš sveiciens
skaistajā jubilejā

Skaidrītei
ARNICĀNEI!

Maruta

No sirds tev vēlam,
lai balta
katra diena aust,
lai tavā dzīves
zelta kausā
ir laimes, prieka,
saules daudz.

Mīļi sveicam
Skaidrīti
ARNICĀNI
jubilejā!
Helēna un Antonija
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Ņujorkā no sliedēm noskrien
vilciens

Bruklinas rajonā trešdien noskrēja no
sliedēm pasažieru vilciens, un šajā avārijā
103 cilvēki ir guvuši pārsvarā vieglus ievainojumus. Longailendas dzelzceļa vilciena
avārija notika rīta sastrēgumstundas laikā
Atlantijas stacijā Bruklinas centrā un izraisīja satiksmes kavēšanos. Pastāv versija,
ka vilciens ietriecās buferī dzelzceļa līnijas
galā. Ugunsdzēsēji ar autobusiem aizveda
ievainotos uz vismaz trim tuvumā esošām
slimnīcām. Triecienā tika izsisti vilciena logi
un ieliecās durvis. Vilcienā bija 600 līdz 700
cilvēku.

Seksuāli uzbrukumu Jaungada
naktī
Austrijā ir ziņots par 16 seksuāliem uzbrukumiem, kas notikuši Jaungada nakts
svinību laikā, tai skaitā 11 incidentiem Tiroles federālās zemes galvaspilsētā Insbrukā. Sūdzības tiek izmeklētas un policijai vēl
jāizskata video un ar mobilajiem tālruņiem
uzfilmētie materiāli par šīs nakts notikumiem. Visas 11 sievietes sacīja, ka viņām
uzbrukuši tumšmataini vīrieši vecumā līdz
30 gadiem un lielākā daļa šo vīriešu bijuši
ar bārdu. Divas cietušās sievietes ir nofotografējušas ar mobilajiem tālruņiem divus
no šiem vīriešiem, bet šo foto kvalitāte nav
sevišķi laba.

Krīt Turcijas liras vērtība
Turcijas liras vērtība pret ASV dolāru
otrdien nokritusies līdz jaunam rekordzemam līmenim saistībā ar inflācijas pieaugumu un bažām par drošību pēc uzbrukuma
Stambulas naktsklubam. Liras vērtība pret
dolāru otrdien uz brīdi samazinājās līdz 3,6
lirām, un tas bija visu laiku zemākais līmenis. Jaunākie dati liecina, ka gada inflāci-

Pasaulē

ja Turcijā
pērn decembrī palielinājusies līdz 8,53%, salīdzinot ar 7% novembrī, sasniedzot augstāko
līmeni kopš 2015. gada decembra.

Nekārtības Brazīlijas cietumā
Cietumā Brazīlijas Amazones reģionā
vismaz 60 cilvēki zaudējuši dzīvību nekārtībās, kas aizsākās ar kautiņu divu naidīgu
cietumnieku bandu starpā. 2014. gadā Brazīlijas cietumos nonāca 622 000 cilvēku,
pārsvarā tie bija melnādainie vīrieši, liecina
Tieslietu ministrijas dati.

British Airways stjuarti plāno
streikot
Lielbritānijas aviokompānijas British
Airways stjuarti plāno rīkot 48 stundu streiku no 10. janvāra saistībā ar strīdu darba
samaksas jautājumā. Rīkot streiku tika nolemts pēc tam, kad Unite biedri ar septiņām
balsīm pret vienu noraidīja aviosabiedrības
piedāvājumu darba samaksas jomā. Streiku rīkos stjuarti, kas pieņemti darbā kopš
2010. gada un netaisnīgi saņem mazāku
algu nekā viņu kolēģi.

Plūdi Vācijā
Vācijas ziemeļaustrumu piekrasti skāruši lielākie plūdi kopš 2006. gada, izraisot
nopietnus postījumus. Ūdens līmenis Vācijas Baltijas jūras piekrastē trešdienas vakarā palielinājās par 1,5 līdz 1,7 metriem virs
normas. Vācijā pēdējās dienās piedzīvots
spēcīgs vējš un apledojums, kas izraisījis
vairākus desmitus ceļu satiksmes negadījumu. Vācijas meteoroloģiskais dienests
informē, ka vēja ātrums brīžiem sasniedzis
34 metrus sekundē (123 kilometrus stundā), bet gaisa temperatūra noslīdējusi pat
līdz - 20 grādiem pēc Celsija.

Novados

• 2017. gada 10. janvārī plkst. 13.00 Dagdas
novada pašvaldības ēkas sēžu zālē, Alejas ielā
4, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.
• Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Būvniecības likuma 21.panta 9.daļu, Civillikuma 1084.pantu, Krāslavas novada domes deputāti
2016. gada beigās pieņēma lēmumu demontēt likvidētajai paju sabiedrībai “Taisnība”
avārijas stāvoklī esošo būvi, kas atrodas uz Krāslavas novada pašvaldībai piederošā
zemes (kadastra numurs 6078 001 0396), adrese: “Drupas”, Ezerkalna c., Krāslavas
pag.

VID informē
No radiniekiem
ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis
netiek piemērots
Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto
informāciju, Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu, kādi
ir nodokļu normatīvo aktu nosacījumi attiecībā uz naudu, kas tiek saņemta no
radiniekiem vai citām personām ārvalstīs.
Galvenokārt to nosaka radniecības pakāpe ar personu, no kuras tiek saņemta
nauda, pārskaitītās naudas summa un
darījuma būtība. Ņemot to vērā, ir jārīkojas atbilstoši vienai no trim situācijām.
Saņemtā nauda nav jādeklarē un
iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā :
•
Ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai radniecība līdz
trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas
bērni u.c), un naudas pārskatījums no
ārvalstīm tiek veikts vienas mājsaimniecības ietvaros un šīs mājsaimniecības
izdevumu segšanai (piemēram, ārvalstīs
strādājoši vecāki pārskaita saviem Latvijā dzīvojošiem bērniem, vecākiem vai
vecvecākiem). Šādā gadījumā saņemtā
nauda nav jādeklarē, jo pēc ekonomiskās
būtības neveidojas ienākums.
Saņemtā nauda ir jādeklarē, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā :
•
Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no sava ārvalstīs dzīvojoša radinieka
līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē
(vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni,
mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas bērni u.c.), ar kuru nav kopīga mājsaimniecība.
•
Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem
naudu no ārvalstīs dzīvojošas personas,
kas nav viņa radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār
nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai
tml.), taču šo naudu saņēmējs izlieto, lai
segtu savus izdevumus par izglītību un/

vai medicīnu un ārstniecību. Lai šai naudai netiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tās saņēmējam ir jāspēj
dokumentāri pierādīt, ka nauda izmantota
minēto izdevumu segšanai.
Taču, ja saņemtā naudas summa
abos minētajos gadījumos pārsniedz
4000 eiro gadā no vienas un tās pašas
personas, tad tā ir jādeklarē kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams
ienākums, iesniedzot Gada ienākumu
deklarāciju par iepriekšējo gadu, tādējādi
informējot VID par naudas izcelsmi.
Gadījumi, kad saņemtā nauda ir jādeklarē un iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā:
•
Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem
naudu vairāk nekā 1425 eiro gadā no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas nav viņa
laulātais vai radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār
nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai
tml.), un saņemtā nauda netiek izlietota,
lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus.
Šādos gadījumos saņemtā nauda
ir jādeklarē, iesniedzot Gada ienākumu
deklarāciju par iepriekšējo gadu, un jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis
23% apmērā no tās pārsnieguma (no saņemtās summas atņemot 1425 eiro).
Minētajos gadījumos Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadu ir jāiesniedz laikā no 2017. gada 1. marta līdz
2017. gada 1. jūnijam ieskaitot. Plašāka
informācija par iespējām iesniegt Gada
ienākumu deklarāciju pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un
muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas
centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski
VID mājaslapā sadaļā Kontakti.

Krāslavas Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2016. gadu
doti šādi vārdi: pieci Ņikitas,
trīs Aleksandri, divi Reiņi, divi
Kirili, divi Davidi un divi Marki,
kā arī Vladislavs, Harijs, Ramirs, Gustavs, Deivis, Viesturs, Matvejs, Arturs, Intars,
Valters, Rostislavs, Jelisejs,
Deniss, Aldis, Valērijs, Arvīds,
Oskars, Alekss, Domeniks,
Artūrs, Maksims, Nikita, Danils, Armands, Edgars, Sergejs, Daniels, Vadims, Artjoms, un divi vārdi Maksims
Gabriels un Davids Antons.

Laulības 2016. gadā

Dzimšana 2016. gadā

2016. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 101 jaundzimušais: 54 meitenes un 47 zēni. Visvairāk
jaundzimušo reģistrēts janvārī – 11, februārī – 11, aprīlī – 11 un septembrī – 11. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts oktobrī - 5.
Laulībā dzimuši 53 bērni. Atzīta paternitāte 42 jaundzimušajiem. Nav ieraksta
dokumentos par bērna tēvu 6 bērniem.
Pirmie bērni dzimuši 41 māmiņai,
otrie bērni – 30 māmiņām, trešie – 20
māmiņām, ceturtais bērns – 4 mammām,
piektais – 1, sestais - 3, septītais bērns – 1
māmiņai, desmitais – 1 māmiņai.

Bērnu vecāku vecums

18-20 gadi - 12 mātes, 2 tēvi;
21-25 gadi - 20 mātes, 17 tēvi;
26-30 gadi - 31 māte, 20 tēvi;
31-35 gadi - 19 mātes, 30 tēvi;

36-40 gadi - 16 mātes, 14 tēvi;
41-45 gadi - 3 mātes, 8 tēvi;
46-50 gadi - 3 tēvi;
51-55gadi - nav reģistrēti;
56-60 gadi - nav reģistrēti;
61-65 gadi - nav reģistrēti,
66-70 gadi - 1 tēvs
2016. gadā dzimušās meitenes nosauktas šādi: trīs Sofijas, trīs Alises, trīs
Ksenijas un trīs Dominikas, divas Darinas,
divas Emīlijas, divas Alisas, divas Amandas, divas Evelīnas, divas Anastasijas
un divas Annas, kā arī viena Aleksandra,
Valērija, Madara, Amina, Samanta, Jelizaveta, Karina, Emilija, Adriana, Viktorija,
Grieta, Airisa, Kristiāna, Sabrīna, Alina,
Eleanna, Sofja, Polina, Milana, Jekaterina, Jaroslava, Arīna, Amalija, Darja, Evita,
Emili un Melānija.
Aizvadītajā gadā dzimušajiem zēniem

Krāslavas novadā reģistrētas 74 laulības. 68 laulības
noslēgtas Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā, 2 laulības Priedaines Romas katoļu draudzē, 1 laulība Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 2 Izvaltas
Romas katoļu draudzē un 1 laulība 7. dienas Adventistu draudzē. Visvairāk laulību
noslēgts jūlijā - 16, jūnijā – 13 un augustā
- 12, vismazāk decembrī - 1.
8 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem
(Albānija, Krievija, Baltkrievija, Lietuva).
Pirmo reizi laulībā stājušies 53 vīrieši
un 47 sievietes, otro reizi – 19 vīrieši un 23
sievietes, trešo reizi – 1 vīrietis un 4 sievietes, ceturto reizi - 1 vīrietis.

Laulības slēdzēju vecums

18-20 gadi - 1 vīrietis, 5 sievietes;
21-25 gadi - 13 vīrieši, 18 sievietes;
26-30 gadi - 22 vīrieši, 17 sievietes;
31-35 gadi - 13 vīrieši, 11 sievietes;
36-40 gadi - 4 vīrieši, 12 sievietes;
41-45 gadi - 8 vīrieši, 4 sievietes;

46-50 gadi - 2 vīrieši;
51-55 gadi - 4 vīrieši, 2 sievietes;
56-60 gadi - 2 vīrieši, 3 sievietes;
61-65 gadi - 3 vīrieši, 1 sieviete;
66-70 gadi - 1 vīrietis, 1 sieviete;
71-75 gadi - nav reģistrēti;
76-80 gadi - 1 vīrietis.

Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas

57 gadījumos ģimenes izvēlējušās
uzvārdu pēc vīra uzvārda, 2 pāri pēc sievas uzvārda,12 pāri palikuši katrs savā
uzvārdā, reģistrēts1 gadījums, kad līgava
un līgavainis izvēlējās dubultu uzvārdu, 2
gadījumos līgava pievienoja vīra uzvārdu,
iegūstot dubulto.

Miršana 2016. gadā

2016. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 314 miršanas
gadījumi – 141 vīrietis un 173 sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu reģistrēts jūnijā – 34, martā – 33, janvārī – 30.
Vismazāk miršanas gadījumu reģistrēts
jūlijā - 19

Miršana pēc vecumiem

no 0 līdz 18 - 1 sieviete;
no 19 līdz 30 - 1 vīrietis;
no 31 līdz 40 - 4 vīrieši, 1 sieviete;
no 41 līdz 50 - 5 vīrieši, 4 sievietes;
no 51 līdz 60 - 19 vīrieši, 9 sievietes;
no 61 līdz 70 - 30 vīrieši, 13 sievietes;
no 71 līdz 80 - 41 vīrietis, 61 sieviete;
no 81 līdz 90 - 38 vīrieši, 70 sievietes;
no 91 līdz 95 - 2 vīrieši, 11 sievietes;
no 96 līdz 100 - 1 vīrietis, 2 sievietes;
no 101 - 1 sieviete.
Ingas PUDNIKAS foto
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Valdis DOMBROVSKIS, Eiropas KomisiRunā Eiropas Parlamenta deputāti
jas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos, atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla
tirgu savienību.
Sākumā – neliela atkāpe. Vēlos pastāstīt par vidi un
atmosfēru, kādā notika saruna. Atšķirībā no intervijām
ar Eiroparlamenta deputātiem, ar kuriem sarunājāmies
preses kafejnīcā, uz interviju ar Valdi Dombrovski reģionālo mediju pārstāvji no Latvijas tika aicināti atsevišķā
sarunu telpā. Pārlieku liela nelielajam žurnālistu skaitam, ar milzīgu galdu visas telpas garumā, kas ievērojami palielināja distanci starp runātāju un klausītājiem,
tā radīja barjeru dialogam. Pirms intervijas no telpas
tika izraidīta Latvijas TV3 komanda, kas vēlējās filmēt
sarunu. Kā iemesls tika minēts, ka televīzijai intervija
tiks sniegta atsevišķi. Atšķirībā no pārējām intervijām,
uzskatu, ka šī saruna ir iestudēts mūsu bijušā Ministru
prezidenta monologs, kurā runātājs vēlas pārliecināt
citus un sevi par ES ekonomisko izaugsmi un vēlamo
parādīt kā esošo.
Pēc sarunas pastiprinājās sajūta, ka tur, “augšā”,
norisinās pavisam cita dzīve, kas ir kosmiskā attālumā
no mums. Tur tiek rekomendēts, piemēram, “novirzīt nodokļu slogu no darbaspēka, it īpaši zemu atalgota darbaspēka, uz citām nodokļu bāzēm, kas mazāk ietekmē
izaugsmi”...Realitātē mēs redzam pavisam ko citu...
Droši vien man vajadzētu lepoties ar latviešu politiķa sasniegumiem, bet lepnuma kaut kā nav... Spriediet
paši.
Valdis Dombrovskis:
Nedaudz atskatīsimies uz notikumiem ES aizvadītajā gadā, kas skar manas darbības sfēras – Eiropas
Savienības (ES) ekonomisko politiku un jautājumus, kas
saistīti ar finanšu sektoru. Ja runājam par ekonomiskajiem jautājumiem, tad kopīgais konteksts, ko mēs pašreiz redzam ES, – turpinās pakāpeniska ekonomiskā izaugsme. Mūsu uzdevums būtu šo izaugsmi nostiprināt
un nodrošināt, ka tā ir ilgtspējīga. Līdz ar to ES līmenī
noteiktas trīs ekonomiskās politikas prioritātes - investīciju veicināšana, strukturālās reformas valstu konkurētspējas nostiprināšanai un fiskāli atbildīga politika. 2016.
gada Eiropas semestrī, nosakot ekonomiskās politikas
prioritātes, liels uzsvars likts arī uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. Tātad, ar mērķi nodrošināt to, ka
ekonomiskā izaugsme nav tikai kādos makroekonomiskos ciparos, bet to tiešām sajūt Eiropas iedzīvotāji.
Nedaudz par šīm trim prioritātēm. Investīciju veicināšana. Viena no pirmajām Eiropas Komisijas iniciatīvām šajā sasaukumā bija Eiropas stratēģisko investīciju fonda izveide, kas pašreiz ir izveidots un darbojas,
Sākotnējs mērķis bija nodrošināt vismaz 315 miljardus
eiro lielas investīcijas trīs gadu laikā - runa ir gan par
publiskā, gan privātā sektora investīcijām, pēc pirmā
ieviešanas gada var teikt, ka šie mērķi tiks sasniegti
un līdz ar to pašreizējais priekšlikums ir šo investīciju fondu paplašināt līdz 500 miljardiem eiro līdz 2020.
gada beigām. Runājot par investīcijām, otrs ļoti nopietns
aspekts, protams, ir ES fondu efektīva apguve. Redzējām, ka aizvadītajā gadā samērā lēni tika apgūti līdzekļi
2013.-2020. gada plānošanas periodā un tas ir palēninājis ekonomikas izaugsmi Kohēzijas valstīs, tai skaitā
Latvijā. Praktiski 2016. gadā ekonomiskās izaugsmes
tempi ir piebremzējušies.Tas lielā mērā ir saistīts tieši
ar šiem samērā lēnajiem ES fondu apguves tempiem, jo
visbūtiskākais kritums ir redzams tieši būvniecības sektorā, kas saistīts ar investīcijām un infrastruktūru.
Par otro prioritāti – par strukturālajām reformām.
Tās ir nepieciešamas gan ES, gan dalībvalstu līmenī.
ES līmenī tas ir pamata jautājums par ES iekšējā tirgus
stiprināšanu, it īpaši tādās jomās kā pakalpojumi, kā
enerģija, kā digitālā vienotā tirgus izveide. Dalībvalstīs
tās var būt dažādas specifiskas tēmas, kas skar būtiskākos jautājumus, kas samērā daudzās valstīs ir redzami, teiksim – darbaspēka tirgus reformas, kas paredz
nodrošināt pareizo līdzsvaru starp elastību un drošību
darbaspēka tirgū, sociālās sistēmas ilgtermiņa ilgtspēju, ņemot vērā sabiedrības novecošanos, kas ir aktuāla
problēma daudzviet Eiropā. Nodokļu politika, kur Eiropas Komisijas kopējā rekomendācija ir novirzīt nodokļu
slogu no darbaspēka, it īpaši zemu atalgota darbaspēka,
uz citām nodokļu bāzēm, kas mazāk ietekmē izaugsmi.
Ja runājam par strukturālajām reformām, tad Eiropas Komisija katru gadu dalībvalstīm arī sagatavo tā
saucamās valstu specifiskās rekomendācijas, kur arī
pēc tam notiek monitorings, kādā veidā valstis šīs rekomendācijas īsteno. Jāsaka, vērtējums par Latvijas,
teiksim, progresu valstu specifisko rekomendāciju īstenošanā šogad bijis samērā ierobežots. Jāsaka, ka arī
kopumā aina Eiropā ir tāda, ka principā ar šo rekomendāciju ieviešanu neveicas tik labi, kā tas būtu nepieciešams.
Pieskaroties trešajai prioritātei – par fiskālo disciplīnu, pozitīvās ziņas ir tās, ka vidējais budžeta deficīta

līmenis un arī valsts parādlīmenis eirozonā turpina samazināties. Tātad no 2% no IKP deficīta
2015. gadā uz 1,8% 2016. gadā
un prognozētajiem 1,5% no IKP
2017. gadā. Arī kopējais vidējais
valsts parāds eirozonas valstīs
pakāpeniski samazinās. Tomēr
jāatzīst, ka situācija vēl aizvien
ir nevienmērīga, vēl aizvien ir valstis ar pārmērīgu budžeta deficītu – virs 3% no IKP, ir valstis, kurām ir ļoti
augsts valsts parāda līmenis, pārsniedzot pat 100% no
IKP, kurām, protams, ir jāturpina samazināt valsts parāda līmeni. Runājot konkrēti par Latviju, Eiropas Komisija pēc būtības apstiprina arī valdības prognozi,
ka 2017. gada budžeta deficīts tiek plānots 1,1% no
IKP apmērā un vērtējums ir, ka tas kopumā atbilst
stabilitātes un izaugsmes fakta nosacījumiem.

Par finanšu sektora jautājumiem.

Pagājušā gada novembrī Eiropas Komisija nāca
klajā ar ļoti būtisku priekšlikumu paketi – saistībā ar risku mazināšanu finanšu sektorā – pirmām kārtām banku
sektorā, nosakot stingrākas kapitāla prasības, kādā veidā banka piesaista finansējumu, un arī, paredzot, ka globālām, sistēmiski nozīmīgām bankām ir jātur arī pietiekamas rezerves, lai šo banku problēmas varētu risināt,
ja tāda nepieciešamība rastos. Faktiski nodrošināt to, ka
nodokļu maksātāji nav pirmie, kuri maksātu par banku
sistēmas kļūdām. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu,
kas tagad ir pie ES likumdevējiem, Eiropas Padomes un
Eiropas Parlamenta, par dažādu starptautisko normu ieviešanu un vienlaicīgi esam skatījušies kādā veidā varētu veicināt, ka bankas labāk finansē tautsaimniecību, tai
skaitā, piemēram, samazinot kapitāla prasības attiecībā
pret kredītiem, ko bankas izsniedz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un arī vairākas citas līdzīgas prasības.

Par Eiropas drošību.

Skaidrs, ka drošības jautājumiem ir jāpievērš ļoti
nopietna uzmanība. Ņemot vērā Krievijas agresīvo ārpolitiku, mēs zinām, ka Latvija to arī dara – paaugstina
aizsardzības finansējumu, tāpat arī NATO palielina savu
klātbūtni Baltijas valstīs. Skaidrs, ka šie preventīvie pasākumi ir jāveic, lai apturētu kaut kādus iespējamos
negatīvos scenārijus. Pašreiz strādājam pie ES drošības savienības izveides. Protams, svarīgs jautājums ir
nodrošināt, ka tas nedublējas ar NATO, bet drīzāk papildina tās drošības garantijas, ko mums sniedz NATO,
bet tajā pašā laikā ir pietiekami daudz pētījumu, kas parāda, ka proporcionāli pret ieguldītajiem līdzekļiem, ES
aizsardzības spējas ir krietni zemākas, nekā tās ir ASV.
To rada ļoti lielas dublēšanās šajā aizsardzības sfērās.
Līdz ar to tiks vērtēts, kurās jomās ir saprātīgi iespējams
novērst dažādas dublēšanās ES valstu starpā. Kur ir
iespējams veikt, piemēram, kopīgus aizsardzības iepirkumus, skaidrs, ka, veicot kopīgus iepirkumus vairākām
valstīm, it īpaši kopā ar lielajām valstīm, arī tie nosacījumi, uz kuriem iepirkumus var veikt, ir izdevīgāki. Līdz
ar to, drošība, neapšaubāmi ir starp mūsu prioritātēm.

Darba vietas Latgalē.

Pastāstīju par slēdzienu, pie kāda nonācu, rakstot
par jauniešiem no Latgales, kuri mācās un/vai strādā
Rīgā – lielākā daļa no viņiem vēlētos dzīvot un strādāt
dzimtajā pusē, ja vien būtu piemērotas darba vietas. Minēju arī, ka tiek atbalstīta uzņēmējdarbība, bet visi nevar
būt uzņēmēji, ir, piemēram, būvinženieris un zinātnieks.
Valdis Dombrovskis: - Runājot par darba vietu radīšanu un konkrēti – Latgalē, te jāsaka, ka no ES reģionālās politikas puses, ja mēs runājam par ES fondiem,
Latvija tiek vērtēta kā viens reģions. No ES nav norādījumu, kādā veidā šie līdzekļi, kas no ES nonāk Latvijā,
būtu jāsadala pa Latvijas reģioniem. Tas notiek Latvijā.
Te var atcerēties, ka savā laikā mēs veidojām tā saucamo Latgales programmu, kas, manuprāt, bija iniciatīva,
kas noteikti būtu jāturpina, tā bija fokusēta gan uz infrastruktūras attīstību, gan uz pasākumiem uzņēmēju piesaistei. Runājot par zinātniekiem, – es uzskatu, ka Latgalei ir zināmas iespējas arī šajā jomā. Ja paskatāmies,
tā pati Daugavpils Universitāte attīstās, ir vairākas citas
augstskolas vai augstskolu filiāles, kur, ja nepieciešams,
var veikt arī zinātnisko darbu.
Turpmākajās atbildēs uz reģionālo mediju jautājumiem par to, kas bija un būtu jārisina ES, V.Dombrovskis
sniedza mums politiskās runas paraugu – runāja daudz,
vispārīgām frāzēm, neizsakot personīgo viedokli.
Mūsu laikraksta redakcijā, iepriekš piesakoties, ir
iespējams noklausīties pilnu intervijas audio ierakstu.
Iveta LEIKUMA

Latgales uzņēmējiem pieejami nodokļu atvieglojumi
Sākot ar 2017. gada 2. janvāri uzņēmumi, kas plāno
attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā,
var pieteikties uz nodokļu atlaidēm Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ).
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas, 2016. gada laikā notika intensīvs
darbs par papildu atbalsta instrumenta izveidi Latgalē, kas
ļautu šim kultūrvēsturiskajam novadam attīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem. Ikvienas teritorijas attīstības
pamats ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbības vides attīstību,
tāpēc, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu
darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, tika izstrādāts Latgales speciālās ekonomiskās zonas
likumprojekts, ko Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 2016.
gada 19. maijā.
Latgales planošanas reģions, laika periodā no Latgales
SEZ likuma apstiprināšanas līdz faktiskai tās darba uzsākšanai 2017. gada 2. janvārī, ir veicis apjomīgu darbu dokumentācijas izstrādē un saskaņošanai Latgales SEZ darbības
nodrošināšanai.
“Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem
uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri
iecerējuši uzsākt uzņēmējdarbību Latgales teritorijā,” atzīst
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Lai uzsāktu LSEZ darbu, Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padome izveidoja Latgales SEZ pārvaldi, kas sastāv no Uzraudzības komisijas un izpildaparāta. Atbilstoši
Latgales SEZ nolikumam, tika sasauka pirmā Uzraudzības
komitejas sēde, kas notika 2016. gada 28. decembrī Rīgā.
Sēdē piedaloties Latgales pašvaldību vadītājiem (A.Gendele - Ludzas novada dome, G.Upenieks - Krāslavas novada
dome, J.Lāčplēsis - Daugavpils pilsētas dome, A.Vaivods-Līvānu novada dome, M.Švarcs - Rēzeknes novada dome), kā
viens no pirmajiem uzdevumiem tika apstiprināta dokumentu
pakete, kas nepieciešama, lai uzņēmēji varētu pretendēt uz
nodokļu atlaidēm Latgales SEZ teritorijā.
Atšķirībā no citām Latvijas speciālām ekonomiskām zonām, Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās
nav noteikta katras maksimālā teritorijas atrašanās vieta un
platība, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss. Latgales SEZ kopējā teritorija Latgalē paredzēta līdz 72 735 ha, jeb 5% no
reģiona kopplatības. Lai teritoriju platību noteikšanas process būtu elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides pieprasījumam, Latgales SEZ iekļaujamās teritorijas var
atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā atbilstoši uzņēmuma
ieskatiem un vajadzībām.
LSEZ teritoriju robežas apstiprinās VARAM, balstoties
uz Latgales SEZ pārvaldes iesniegto lēmumprojektu.
Vienlaikus Latgales SEZ pārvalde ir tiesīga anulēt šīs zonas statusu konkrētai teritorijai, ja LSEZ pārvaldes noteiktajā
termiņā pēc SEZ statusa piešķiršanas teritorija nav piemērota komercdarbības veikšanai, atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, attiecīgajā pašvaldībā nav radīta labvēlīga
ietekme un nav ekonomiskās atdeves vai arī gada laikā pēc
lēmuma par SEZ iekļaujamo pašvaldības teritoriju starp Latgales SEZ pārvaldi un kapitālsabiedrību nav noslēgts līgums
par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā.
Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu
atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās
zonās”.
Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu
atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai
sīka (mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai
55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās
un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa
ieguldījumi:
“materiālie ieguldījumi” - ēkas un ražotnes, tehnika un
iekārtas;
“nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai
un tehnoloģiju apgūšanai.
Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ
darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var
atrast interneta vietnēs: http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_
kartiba un http://invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/sez_statusa_
pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi:
e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.
Oskars ZUĢICKIS, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists
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Sabiedrībai būtiskākie tiesību akti, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī
Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājās spēkā 2017. gada
1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu, ieviešot dažādas izmaiņas.
Ievērībai – tā ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā nākamajā gadā.
Aizsardzība
Lai mazinātu iespējamos drošības
riskus, kas saistīti ar Latvijas pilsoņu
militāro dienestu trešajās valstīs, kas
var tikt izmantota pretēji Latvijas interesēm un tādā veidā, kas vērsts pret
Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, Latvijas
pilsoņiem būs aizliegts gūt militāro un
kaujas pieredzi ārvalstīs vai citas valsts
bruņotajos spēkos. Latvijas pilsoņiem
ir tiesības dienēt Latvijas sabiedroto
valstu bruņotajos spēkos un otrās pilsonības valstī, ja otrā pilsonība iegūta
atbilstoši likumos noteiktajai kārtībai.
To nosaka grozījumi Nacionālās drošības likumā, vienlaikus paredzot atsevišķus izņēmumus no šī aizlieguma. Par
aizlieguma pārkāpumu ir paredzēta arī
kriminālatbildība.

Ekonomika
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta
likums veicinās strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu izveidi
Latvijā, attīstot pētniecību un inovatīvu
ideju, produktu vai procesu komercializāciju. Jaunuzņēmumiem būs pieejami vairāki valsts atbalsta pasākumi - atbalsta
programma fiksētā maksājuma veikšanai
ar papildu iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju
piesaistei ar papildu iespēju piemērot
uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu.
Dzīvojamās mājas uzlabošanai
dzīvokļu īpašniekiem būs jāveic maksājums uzkrājumu fondā, to paredz
grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Lai
izvairītos no situācijām, kad jaunais dzīvokļa īpašnieks nereģistrē iegādāto dzīvokli zemesgrāmatā un bijušais dzīvokļa
īpašnieks spiests turpināt maksāt visus
maksājumus par dzīvokli, abām darījuma pusēm būs nekavējoties rakstveidā
jāinformē mājas pārvaldnieks par dzīvokļa īpašnieka maiņu un jāiesniedz dokumenti mājas lietas kārtošanai.
No 2017. gada 1. marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku
pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros
kredītus, būs pienākums reģistrēties Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā. To paredz Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju
reģistrācijas noteikumi. Reģistru uzturēs
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
informācija būs publiski pieejama centra
tīmekļa vietnē.

Finanses
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
izmaiņas

No darba ņēmēja ienākumiem, par
kuriem maksā algas nodokli, izslēgs darba devēja apmaksātos darba koplīgumā
noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, kuri nepārsniedz 480 eiro gadā, ja

darba devējs būs izpildījis likumā noteiktos nosacījumus. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atbrīvojumu nepiemēros darba
devējam, kas ir valsts, pašvaldības, publiskas personas vai publiski privātā kapitālsabiedrība.
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks stipendijas līdz 280 eiro mēnesī,
kuras izmaksā uzņēmēji un nevalstiskās
organizācijas, kā arī stipendijām, kuras
maksā ārstniecības iestāde par medicīniskās izglītības programmas apguvi.
Nodokļa atvieglojumu nepiemēros,
ja privātajā pensiju fondā iemaksāto naudu izņems tajā pašā vai nākamajā gadā.
Nodokļa atvieglojumu (175 eiro) par
apgādībā esošu personu attiecinās arī
uz nestrādājošu laulāto, kura apgādībā
ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti, ja
nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts
pensiju.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa
izmaiņas

Sagatavojot uzņēmuma ienākuma
nodokļa (UIN) deklarāciju par taksācijas
periodu, kas sākas 2017. gadā un turpmākajos taksācijas periodos, iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus segs
75% apmērā no attiecīgā taksācijas perioda.
Precizēta reprezentatīva vieglā automobiļa definīcija, lai tās nepilnības
neizmantotu, reprezentatīvu automobili
mākslīgi kvalificējot par kravas automobili, tādējādi izvairoties no ierobežojošām
normām izdevumu atzīšanai nodokļa vajadzībām. Automobili, kurš būs mākslīgi
pārklasificēts no vieglā automobiļa par
kravas automobili, nodokļa vajadzībām
vērtēs pēc būtības (vai tas ir vieglais automobilis).
Jaunuzņēmumiem būs tiesības piemērot nodokļa atlaidi 100% apmērā no
atbalsta periodā aprēķinātā ar UIN apliekamā ienākuma, izņemot likumā “Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktos
izņēmumus.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa apmēru turpmāk aprēķinās VID EDS
sistēmā, nepiemērojot Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas
gada kopējo patēriņa cenu indeksu.

Pievienotās vērtības nodokļa
izmaiņas

Neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm uz noteiktu laiku
ievieš apgriezto PVN maksāšanas kārtību.
Ierobežo priekšnodokļa atskaitīšanu
par tādas kravas automašīnas iegādi,
nomu un importu, kuras pilna masa ir līdz
3000 kg, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kurai ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu) un kuras
vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 eiro.
Tāpat priekšnodokļa atskaitīšana tiek ierobežota attiecībā uz šādas automašīnas
uzturēšanas izmaksām. Tomēr priekšnodokļa atskaitīšana netiek ierobežota, ja
kravas automašīna tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanā.

Atcelts PVN taksācijas periods
puse no kalendārā gada. Turpmāk PVN
jomā būs divi taksācijas periodi: viens
kalendāra mēnesis un viens ceturksnis.
Savukārt, lai vienkāršotu PVN administrēšanas sistēmu, valsts vai pašvaldības iestādēm vai pašvaldībām, kas
ir reģistrēts PVN maksātājs vienīgi, lai
saņemtu būvniecības pakalpojumu, tiek
noteikts, ka taksācijas periods ir viens
ceturksnis.
Lai mazinātu administratīvo slogu,
lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem tiek atcelta prasība Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt atsevišķu
pārskatu par taksācijas gadā no katra
konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un
vērtību. Tāpat arī tiek samazināts PVN
deklarācijas pielikumu skaits, atsakoties
no pārskata “Piegādāto preču vērtību
sadalījumā pa brīvostām un speciālajām
ekonomiskajām zonām”.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem
un nodevām” un saistītajos normatīvajos aktos

Lai mazinātu elektroniskajā vidē pieaugošo izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanas gadījumu skaitu, noteiktas jaunas prasības internetveikaliem
– pienākums identificēt sevi, piedāvājot
preci vai pakalpojumu tīmekļa vietnē, interneta sludinājumu portāliem sniegt informāciju VID, par interneta sludinājumu
ievietošanas pakalpojumu izmantotājiem
u.c. Tāpat paredzēta lielāka loma VID
e-komercijas uzraudzībā, ļaujot iestādei
slēgt negodprātīgos internetveikalus.
Lai mazinātu fiktīvu uzņēmumu piesaisti, neidentificētu darbinieku nodarbināšanu un uzlabotu situāciju attiecībā uz
nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem
būvniecībā, ģenerāluzņēmējam būs jāaprēķina un jāmaksā atbildības nodrošinājums (valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas) par katru apakšuzņēmēja darba ņēmēju, kas nodarbināts
ģenerāluzņēmēja būvobjektā.
Lai kredītiestādes ātrāk varētu uzsākt VID inkasācijas uzdevumu izpildi,
paredzēta ātrāka, drošāka un ērtāka
datu apmaiņa nodokļu parādu piedziņas
procesā, proti, kredītiestādes pieņems
un izpildīs Valsts ieņēmumu dienesta
un zvērinātu tiesu uzpildītāju rīkojumus
elektroniski. To paredz grozījumi Kredītiestāžu likumā un grozījumi Maksājumu
pakalpojumu un elektroniskās naudas
likumā.
Zvērinātam notāram būs jāsniedz
Valsts ieņēmumu dienestam informācija
par gadījumiem, kad tiek mantota nereģistrējama kustama manta, tajā skaitā
skaidra nauda, kuras vērtība pārsniedz
15 000 eiro. Tādējādi VID varēs veikt šīs
kustamās mantas izcelsmes un piederības pārbaudi.
Fiziskas personas nevarēs veikt
skaidras naudas darījumus, kuru summa
pārsniedz 7200 eiro. Tas mazinās nedeklarēto darījumu skaitu, ierobežos iespēju personām legalizēt naudas līdzekļus,
kas iegūti, iesaistoties ēnu ekonomikā,
kā arī samazinās iespēju personai izvairīties no nodokļu nomaksas.
Nokavējuma naudas likme nodokļu
pamatparādam samazināta līdz 0,025%
par katru nokavēto dienu. Nokavējuma
naudas aprēķināšana tiks pārtraukta, tai

sasniedzot 40% no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra.

Izmaiņas Muitas likumā un saistītajos normatīvajos aktos
Lai efektīvāk kontrolētu degvielas
apjomus, komerciāla transportlīdzekļa,
kas iebrauc Latvijas Republikā no trešajām valstīm, vadītājam robežšķērsošanas vietā izsniegs akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu, kurā vadītājs
norādīs degvielas apjomu un odometra
rādījumu robežšķērsošanas brīdī. Iegūto
informāciju izmantos nodokļu kontroles
veikšanai.

Izmaiņas Elektroenerģijas nodokļa likumā

Elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, kā
arī elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā,
tiks atcelti elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumi.

Izmaiņas likumā “Par akcīzes
nodokli”

Lai mazinātu risku nepamatotai akcīzes preču iegādei bez nodokļiem, diplomātiem un starptautisko organizāciju
personālam noteiks maksimālo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un
elektroniskajās cigaretēs izmantojamā
šķidruma daudzumu gadā, ko personas
iegādājas, piemērojot atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksu.
Paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes cigāriem un cigarellām, citai smēķējamai tabakai, tabakas lapām, karsējamai tabakai un smalki sagrieztai tabakai
cigarešu uztīšanai.
No 2017. gada 1. marta paaugstinās
akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem
dzērieniem.
No 2017. gada 1. jūlija atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto
akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes
ieguvei.
No 2017. gada 1. jūlija paaugstināta
akcīzes nodokļa likme cigaretēm.
Grāmatvedim, kurš sniedz klientam
savus pakalpojumus, būs civiltiesiskā
kārtā jāapdrošina sava profesionālā darbība. To paredz grozījumi likumā “Par
grāmatvedību”.

Iekšlietas
Iekšlietu nozares un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ievieš jaunu
darba samaksas sistēmu, paaugstinot arī
atalgojumu minētajām personām. Jaunā
darba samaksas sistēma nodrošinās tās
caurspīdīgumu un noteiks līdzīgu samaksu par vienādas sarežģītības dienesta
pienākumu izpildi. To paredz Ministru
kabineta noteikumi “Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amatu katalogs” un “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu
noteikšanas kārtību un to apmēru”.
lvportals.lv

Daugavpilī skanēs “Sudraba zvani”
Paralēli konkursam festivāla ietvaros gums – 15.janŠī gada 12. – 15. janvārī Daugavpilī jau zālē.
Savukārt piektdien, 13.janvārī, jau notiks arī virkne dažādu koncertu Vienī- vārī plkst. 15.00.
divpadsmito reizi norisināsies Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls no plkst. 10.00 Vienības namā sāksies bas namā, St.Broka Daugavpils Mūzikas
Festivālu
tradicionālais Starptautiskā garīgās mū- vidusskolā un dažādos dievnamos. Četru
“Sudraba zvani”.
Jau otro reizi festivāla galvenās aktivitātes ieskandinās jauno dziedātāju
Ziemassvētku konkurss, kas norisināsies
12.janvārī St. Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolā. Tajā piedalīsies vairāk nekā
70 dziedātāji (vecumā līdz 16 gadiem) no
dažādām Latvijas pilsētām. Rezultātu paziņošana notiks šīs pašas dienas noslēgumā, plkst. 18.00 Vienības nama koncert-

zikas festivāla “Sudraba zvani” ansambļu
un koru konkurss, kas turpināsies līdz pat
svētdienai, 15.janvārim. Šogad tajā piedalīsies 70 ansambļi un kori, kuri mērosies
spēkiem 16 dažādās kategorijās. Konkursantu sniegumu vērtēs starptautiska žūrija. Labākajiem kolektīviem būs iespēja
cīnīties arī par konkursa galveno balvu –
Grand Prix.

dienu laikā festivāla aktivitātēs piedalīsies
vairāk nekā 150 dalībnieki (solisti, dažādi
ansambļi un kori). Kopskaitā tie ir aptuveni
3000 dziedātāju no Baltkrievijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Somijas un Ukrainas.
Festivāla atklāšanas pasākums norisināsies 13.janvārī plkst. 19.00, bet
Grand Prix konkurss un festivāla noslē-

rīko Daugavpils
pilsētas domes
Kultūras pārvalde sadarbībā ar
Daugavpils Latviešu
kultūras
centru un St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu.
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VID informē
Atgādinām par preču
pārvietošanas ierobežojumiem ceļotājiem

Aizvadītā gada spilgtākie mirkļi

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka normatīvajos aktos atsevišķu preču
veidiem ir noteikti dažādi pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi. Īpaša uzmanība ceļojot
jāpievērš tam, vai ceļojat Eiropas Savienības ietvaros vai arī apmeklējat valstis, kas neietilpst
Eiropas Savienībā, jo preču pārvietošanas nosacījumi šādos gadījumos ir atšķirīgi.
Ceļojot uz valsti, kura atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) robežām, un iegādājoties
dažādas preces, ir jāievēro drošas ceļošanas
ieteikumi. Jāatceras, ka ne visas iegādātās
preces būs iespējams ievest Latvijā bez muitas nodokļu nomaksas, tādēļ aicinām VID
mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Muita” –
“Ceļojot ārpus ES” gūt informāciju par ierobežojumiem attiecībā uz preču ievešanu personīgajā bagāžā. Ierobežojumi attiecas uz akcīzes
precēm (alkoholu un tabakas izstrādājumiem,
elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu), aizsargājamiem savvaļas dzīvniekiem un
augiem un no tiem izgatavotiem priekšmetiem,
kā arī skaidras naudas pārvietošanu. Preču
daudzums, kuru drīkst ievest Latvijā, ieceļojot
ar autotransportu, ūdens vai dzelzceļa transportu un aviotransportu, atšķiras.
Pārvietojot pāri robežai preces, kuru vērtība vai daudzums pārsniedz noteiktos preču
pārvietošanas un nodokļu atvieglojumus, tās
ir jādeklarē un jāmaksā nodokļi – muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, kā arī
akcīzes nodoklis, ja tiek pārvietotas akcīzes
preces. Vēršam uzmanību, ka personām, kas
jaunākas par 18 gadiem, atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem tabakas un alkoholisko
izstrādājumu ievešanai netiek piešķirti.
Ieceļojot Latvijā no ES valstīm, iepirkumu
un līdzi vesto preču pārvietošanai nav ierobežojumu — ar noteikumu, ka preces paredzētas personīgai lietošanai, nevis pārdošanai.
Tomēr jāņem vērā, ka normatīvajos aktos ir
paredzētas atsevišķas preču grupas, kurām
ir noteikti pārvietošanas un ievedamo apjomu
ierobežojumi, piemēram, tabakas izstrādājumi, alkohols, kafija, bezalkoholiskie dzērieni.
Aicinām VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā
“Muita” – “Ceļojot ES” iepazīties ar informāciju
par šiem ierobežojumiem.
Nereti muitas kontroles laikā ceļotājiem,
kuri atgriežas no eksotiskām valstīm, tiek izņemtas dažādas netradicionālās ārstniecības
preces un no apdraudēto sugu augiem un
dzīvniekiem darināti suvenīri, koraļļi. Atgādinām, – lai ievestu vai izvestu no valsts Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu
sugām” (turpmāk – CITES) pielikumos uzskaitītos dzīvniekus, augus vai to izstrādājumus,
ir jāsaņem attiecīgās valsts CITES uzraudzības institūcijas izsniegta atļauja. Tā kopā ar
priekšmetu jāuzrāda muitas kontroles punktā
muitas amatpersonai. Papildu informāciju var
saņemt CITES uzraudzības iestādē Latvijā –
Dabas aizsardzības pārvaldē, tālr. 67509761,
67509545; e-pasta adrese daba@daba.gov.lv.
Vēlamies atgādināt, ka jebkurai personai,
kuras rīcībā ES ārējās robežas šķērsošanas
brīdī ir skaidras naudas līdzekļi, kas ir ekviva-

lenti vai pārsniedz 10 000 eiro, tie ir jādeklarē,
aizpildot skaidras naudas deklarēšanas veidlapu. Skaidra nauda ir ne vien banknotes un
monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs
maksāšanas līdzeklis, bet arī čeki, vekseļi,
maksājuma uzdevumi, ceļojuma čeki, kā arī
neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kas dod tiesības
saņemt naudu, ja tie ir parakstīti. Deklarēšanas pienākums attiecas arī uz nepilngadīgām
personām un ir īstenojams ar viņu vecāku vai
likumīgo aizbildņu starpniecību. Fiziskām personām, kuras ceļo grupā (piemēram, ģimene),
10 000 eiro ierobežojums attiecas uz katru
personu atsevišķi. Gadījumos, kad fiziskas
personas rīcībā ir kādas citas valsts valūta,
tās vērtība tiek pārrēķināta eiro, piemērojot
grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas
kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas sākumā. Informācija par skaidras naudas
deklarēšanu un deklarācijas veidlapa publicēta VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Muita” – “Ceļojot ārpus ES” – “Skaidras naudas
deklarēšana” – “Saistītās datnes”.
Aicinām ceļotājus būt uzmanīgiem, citās
valstīs iegādājoties it kā slavenu zīmolu preces, piemēram, somiņas, apģērbus, rotaļlietas
vai dažādus aksesuārus, par neadekvāti zemām cenām. Pastāv nopietns risks, ka minētās preces ir marķētas ar viltotiem zīmoliem,
un, ja muitas kontroles laikā to daudzums radīs aizdomas par iespējamiem komerciāliem
nolūkiem, preces var tikt konfiscētas, bet to
pārvadātājam piemērots administratīvais sods
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 201.10pantu par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm
vai šo preču pagaidu uzglabāšanu1.
Dažādi pārvietošanas ierobežojumi attiecas arī uz citām specifiskām preču grupām,
piemēram, medikamentiem, antikvāriem un
mākslas priekšmetiem, mājdzīvniekiem, atsevišķiem pārtikas produktiem u.c.
Plašāku informāciju par preču pārvietošanas nosacījumiem var iegūt VID mājaslapā
www.vid.gov.lv sadaļā “Muita”, kā arī zvanot
uz VID informatīvo tālruni 67120000 (jāizvēlas
tēma “Muita” – ”Konsultācijas muitas jomā”).
1
201.10pants. Muitas režīmu izpildes
noteikumu pārkāpšana
Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām
un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu
uzglabāšanu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no piecdesmit līdz divsimt
piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām
— no piecsimt līdz piectūkstoš latiem,
konfiscējot šīs preces.

LM izsludina konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2016”
Labklājības ministrija (LM) no 30. decembra
līdz 5. februārim izsludina konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.”.
Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies
sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi
un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un
novēršanā un popularizē sociālā darbinieka
profesiju Latvijā.
Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
•
Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā
dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2016
•

Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā
sektora sociālais darbinieks Latvijā 2016

•

Labākais darba devēja izvirzītais sociālās
institūcijas vadītājs Latvijā 2016

•

Labākais darba devēja izvirzītais sociālais
darbinieks Latvijā 2016

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas, tiek nosaukts par Labāko sociālo
darbinieku Latvijā 2016. gadā.
Katrai nominācijai ir sava elektroniski aizpildāma anketa, ar mērķi visiem iesniedzējiem piedāvāt
vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā,
par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem.
Lai pretendētu uz titulu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.” jābūt Latvijā strādājošam
sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglītība

un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā.
Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo un
starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē
pielietotās inovatīvās sociālā darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā.
Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai
vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus
titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems
līdz 2017. gada 13. martam.
Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:

• www.visidati.lv/aptauja/1238287875/ - aizpilda darba
devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
• www.visidati.lv/aptauja/1238306777/ - aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas ( saites pieejamas LM mājaslapā).
Anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot,
ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tādējādi izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un
subjektīvas atbildes, kā arī nodrošinot līdzvērtīgas
prasības un iespējas pret visiem pretendentiem.
Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas
aizpildītājs novērtējis piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu,
netiks vērtēts, sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu
kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs,
neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.

Annas dienas Dagdā.

Alekseja GONČAROVA foto

Sākas pieteikšanās konkursam “Laukiem būt!”
Līdz 13. janvārim Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) birojos visā Latvijā gaida elektroniski iesniegtus biznesa
plānus konkursam “Laukiem būt!”.
Noslēgušās mācības topošajiem
uzņēmējiem “Tu vari vairāk!”, tādēļ
to dalībnieki var startēt konkursā
“Laukiem būt!”. Biznesa plānu pieņemšana sākta ar 12. decembri, un
tos var iesniegt visi, kas izgājuši mācības šajā vai iepriekšējā gadā.
Konkurss noritēs divās kārtās,
pirmajā – reģionālajā kārtā – dalībnieki konkurēs ar saviem un tuvējiem novadniekiem, savukārt otrajā
– valsts mēroga kārtā sacentīsies ar
15 labākajiem no visas valsts.
Baiba Gulbe, projekta vadītāja:
“Šogad īpaši priecīgi esam par diviem
jauninājumiem. Pirmo reizi konkursa
vēsturē tā dalībniekiem sava biznesa
ideja būs ne tikai jāprezentē, bet arī
jāiepazīstina konkursa žūrija ar idejas
prototipu. Šogad turpinās arī veiksmīgi aizsāktā sadarbība ar finanšu
institūciju “ALTUM”, kas pasākumu
atbalsta ne vien mācību ietvaros, bet
arī iesaistās konkursa žūrijā un nominē savu simpātijas balvu.
Natālija Zakule, ALTUM Klientu vadības departamenta vadītāja:
“Visa gada garumā, piedaloties LLKC
jauno lauksaimnieku apmācībās,
esam satikuši neskaitāmi daudz jauno uzņēmēju, kuriem deg acis par
darbošanos un savas nākotnes veidošanu laukos. Šī jauno lauksaimnieku iniciatīva, gan biznesa aktivitātes
veicināšana laukos kopumā ir vitāli

svarīgi, lai mūsu reģioni attīstītos un
plauktu, tāpēc ALTUM, kas ar savu
darbību veicina lauksaimniecības
nozares attīstību, ir priecīga par iespēju kopīgiem spēkiem ar LLKC veicināt dzīvotspējīgu ideju rašanos un
īstenošanos laukos.”
Konkursa kopējais balvu fonds ir
30 000 eiro. Finālistiem būs iespēja
piesaistīt arī mentorus, kas palīdzēs
biznesa attīstīšanā. Visas ideju prezentācijas vērtēs kompetenta žūrija,
kuras sastāvā būs kā pieaicinātie un
LLKC, tā “ALTUM” speciālisti.
Papildus biznesa plānam visiem
dalībniekiem jāaizpilda konkursa
pieteikuma anketa un jāiesūta CV.
Pieteikuma anketu, konkursa nolikumu un atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem var iegūt, sazinoties ar
savu LLKC konsultantu.
Kontaktus meklējiet: http://laukutikls.lv/biroji/llkc.
Konkurss notiek jau piekto gadu.
Kā ierasts, jaunie uzņēmēji savas
biznesa idejas varēs iesniegt trīs
kategorijās: uzņēmējdarbības ideja
lauksaimniecības nozarē, uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības
nozarē un lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana.
Konkursa nolikums: http://new.
llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/sakusies-pieteiksanas-konkursam-laukiem
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Aizvadītā gada spilgtākie mirkļi

Politiķi runā
Valdis Kalnozols: “Mums
nav kopīgu mērķu??? Nav arī nākotnes!!!”
Rausimies laukā no depresīvajām domām par Latvijas nākotni un dusmām pret valsts vadītājiem! Kopīgiem spēkiem
mēs VARAM padarīt dzīvi Latvijā gaišāku, paredzamāku un
turīgāku, taču mums ir jābūt vienotiem. Tautai, sabiedrībai un
politiķiem ir jābūt kopīgam mērķim, sapnim, vīzijai, kādu mēs
vēlamies redzēt savu Latviju!
Kopīgu mērķu, stratēģijas un rīcības taktikas
trūkums ir vainojams pie tā, ka esam tur, kur esam.
Tā ir ikkatra iedzīvotāja, visas sabiedrības un arī
politiķu problēma un klupšanas akmens. Tāpēc arī
valsts neattīstās, stagnē, mīņājas uz vietas, un mūs
pārņem intrigas, kašķi un nenovīdība – gan tautā,
gan politiskajā vidē.
Valstij tas ļoti dārgi maksā – 10 miljardu parāds, 370 tūkstoši cilvēku bijuši spiesti aizbraukt
no Latvijas, lai pelnītu iztiku ārzemēs. Lai viņus
atgrieztu atpakaļ dzimtenē, jārada vismaz 200 000
darba vietu. Diemžēl valstij nav reāla plāna, stratēģijas kā to, soli pa solim, paveikt. Un brīžiem šķiet
- nav pat šāda mērķa.
Aizbraucot iedzīvotājiem, sarūk ekonomika,
tiek slēgti uzņēmumi, līdz ar to arī samazinās ienākumi valsts budžetā.
Sasniegt valstiski svarīgus mērķus mēs varam, viens otru atbalstot, plecu pie pleca, par tiem
cīnoties. Tāpēc nekavējoties ir jārada ikvienam saprotama ilgtermiņa vīzija, mērķi un stratēģija un tā
jāīsteno, ikkatram jāatrota piedurknes un jāiesaistās rūpēs par savu un Latvijas nākotni.
Kopīgs mērķis mazinātu sabiedrības sašķeltību – vienotu dažādu tautību, atšķirīgu profesiju un
sociālo slāņu Latvijas iedzīvotājus un, protams, saliedētu tautu un politiķus.
Latviešu tauta bieži pati zāģē zaru, uz kura sēž,
jo, redzot, ka kādam ir iespēja izrauties augšpusē
un paraut sev līdzi arī citus, rauj šādus “izlecējus”
atpakaļ, nozākājot un nonievājot. Šādos apstākļos
pat visstiprākajiem līderiem ir grūti paust iniciatīvu,
saglabāt entuziasmu un veiksmīgi strādāt, tieši tāpēc labās ieceres tik bieži noplok.
Tāpēc, tautieši, es Jūs aicinu mainīt savu attieksmi un atbalstīt tautas brāļus un māsas, kuri vēlas un spēj attīstīt šo valsti.
Neapvemsim, nepazemosim politiķus un valsts
vadītājus, bet savu enerģiju un iniciatīvu ieguldīsim,
lai īstenotu kopīgus mērķus valsts attīstībai! Lūk,
mūsu vīzija, sapnis, mērķis, kādai ir jā- kļūst Latvijai.

Latvijā ir uzņēmējdarbību veicinošākā nodokļu politika

Aglona. Latgales senioru festivāls.
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Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa informē
No 01.12.2016.-31.12.2016. reģistrētas 25 miršanas.
Personas uzvārds,
vārds

Dzimšanas
datums

Miršanas
datums

Vecums

Belova Vladislava

24.02.1924

27.12.2016

92

Bidzāns Pēteris

15.01.1934

03.12.2016

82

Bogdanova Tamāra

20.07.1941

23.12.2016

75

Buļuka Gaļina

10.10.1941

04.12.2016

75

Degterjova Aleftina

22.04.1949

07.12.2016

67

Demčenko Andrejs

16.03.1959

05.12.2016

57

Dilba Boleslavs

06.08.1929

18.12.2016

87

Dombrovskis Viktors

09.04.1951

04.12.2016

65

Grišāns Jānis

14.10.1919

09.12.2016

97

Krigouzovs Viktors

01.08.1931

04.12.2016

85

Lelitko Stepans

09.04.1958

07.12.2016

58

Lubgane Leonora

29.12.1934

16.12.2016

81

Miroviča Eleonora

02.01.1943

24.12.2016

73

Niteckis Eduards

01.04.1963

05.12.2016

53

Ozoliņa Antoņina

24.12.1968

26.12.2016

48

Pitrāne Iraida

18.08.1933

16.12.2016

83

Rastovska Jadviga

02.04.1927

24.12.2016

89

Smirnova Monika

10.02.1929

09.12.2016

87

Smirnovs Genādijs

17.05.1950

29.11.2016

66

Šakele Nadežda

28.09.1923

03.12.2016

93

Tukiša Gelena

01.06.1929

16.12.2016

87

Vaivode Antoņina

23.03.1930

18.12.2016

86

Vigulis Visvaldis

22.08.1954

08.12.2016

62

Zariņa Astrīda

24.01.1938

16.12.2016

78

Žukļeviča Sofja

26.10.1931

24.12.2016

85

Esmu pret brutālu nodokļu paaugstināšanu, jo
tas valsti ievedīs vēl dziļākā krīzē. Vēl vairāk cilvēku būs spiesti pamest dzimteni, lai pelnītu maizi ārzemēs. Manuprāt, atbalstāms ir Zaļās partijas
vadītāja Edgara Tavara viedoklis, kurš uzskata, ka
Latvijas nodokļu sistēmai ir jāpanāk ilgtermiņa stabilitāte, tā jāorganizē, lai veicinātu tautsaimniecības
attīstību, nevis to bremzētu.
Valsts budžetam ir jābūt balstītam uz plaukstošas tautsaimniecības pamata, nevis tas jāveido, izspiežot pēdējās asinis no nīkuļojošās ekonomikas.
Statistika liecina, ka Latvijā 96% valsts budžetā iemaksāto nodokļu nosedz vien 4% lielo uzņēmumu.
Mēs ierosinām nemocīt mazos un vidējos uzņēmumus, bet radīt tiem vienkāršu un saprotamu nodokļu un atskaites sistēmu.
Man personīgi tīkama šķiet ASV nodokļu sistēma, kura ir izveidota tā, lai mudinātu uzņēmējus
padalīties ar to, ko tie ir nopelnījuši, nevis izspiest
no tiem to, ko uzņēmumi pat vēl nav saņēmuši.
Piemēram, Latvija varētu izvēlēties līdzīgu ceļu
kā ASV, uzņēmumiem samazināt PVN nodokli, savukārt no peļņas tiem būtu jāmaksā ieņēmumu nodoklis. PVN nodokli varētu saglabāt no citām valstīm

importētajām
precēm.

Latvijā ir
ekoloģiski
tīrākā tautsaimniecība

Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikā Latvija tautsaimniecības attīstības ziņā bija 4. – 5. valsts Eiropā. Pašlaik vienīgā iespēja, kā panākt valsts
augšupeju, ir veicināt tautsaimniecības attīstību.
Tad veidosies jauni uzņēmumi, līdz ar to arī jaunas
darba vietas, un tas dos iespēju nodrošināt valsts
funkcijas – izglītību, medicīnu, aizsardzību u.c.
Pārrunājot esošo situāciju ar Attīstības finanšu institūciju (ALTUM), Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru, Lauku atbalsta dienestu, šīs organizācijas atzīst, ka Latvijai pietiek līdzekļu, lai attīstītu
tautsaimniecību. Taču mums pietrūkst aktīvu un
enerģisku uzņēmēju, motivētu politiķu. Milzīgu iztrūkumu valsts attīstībai rada 370 tūkstoši aktīvo
iedzīvotāju, kuri pelna iztiku ārzemēs.

Latvija ir Austrumeiropas biznesa meka

Latvija, īpaši Rīga, dažādos vēsturiskajos laika
periodos, esot Hanzas Savienības, Rečas Pospoļitas, Zviedrijas, Krievijas, PSRS sastāvā, ir bijusi nozīmīgs saimnieciskais centrs, meka, kurā tika slēgti
biznesa darījumi, atradās nozīmīgi tautsaimniecības uzņēmumi un cauri plūda svarīgi tirdzniecības
ceļi. Arī šobrīd Latvija var kļūt par Austrumeiropas
biznesa meku – darījumu centru, kam jau ir vēsturiska pieredze un perspektīvas ar zelošu tautsaimniecību savienot Austrumeiropu un Rietumeiropu.

Latvija ir zaļākā un ekoloģiski tīrākā valsts

Latvijai jākļūst par tūristu iecienītu, drošu un
viesmīlīgu valsti. Mums ir jārada Latvijas tēls kā par
zaļāko un ekoloģiskāko valsti Eiropā. Turklāt mēs
varam izmantot mazas valsts priekšrocību - attīstīt
ekoloģiskās pārtikas ražošanu un piedāvāt Eiropai
pārtikas produktus ar augstu pievienoto vērtību, kā
arī ražot citus ekoloģiskus produktus veselīgam
dzīvesveidam.
Taču tad ir jāmainās sabiedrības attieksmei
– jāorientējas uz kvalitatīvām precēm, nevis uz lētām un nekvalitatīvām. Es pat ierosinātu – precēm,
piemēram, pienam noteikt vienotu cenu un motivēt
uzņēmējus savstarpēji konkurēt, piedāvājot kvalitatīvāku preci, nevis lētāku cenu.
Mēs varam un mums IR jākļūst par valsti, kur
nauda tiek ieguldīta, popularizējot un veicinot veselīgu dzīvesveidu, nevis novēršot sekas - ārstējot
slimības.

Tautieši, novēlu Jums Laimīgu Jauno 2017. gadu!

Un atceries, ka viss ir Tavās rokās, ticībā saviem spēkiem. Tava neatlaidība ir spēks, kas ļaus
pārvarēt grūtības un sasniegt mērķus. Gana gaidīt
“Laimes lāci”, atroti piedurknes darbam! Mēs paši
esam atbildīgi par savām mājām, sētu, pilsētu, tēvzemi. Ieliec savu artavu mūsu vienotībā un mērķtiecībā! Mūsu vienotībā ir Latvijas labklājība.
Aizejošā gada nogalē cilvēki parasti nosaka sapņus, mērķus, kurus nākamajā gadā vēlas sasniegt.
Lūdzu Jūs padomāt, uzdot sev jautājumu - kādus
sapņus un mērķus es novēlu Latvijai sasniegt tuvākā gada, piecu, desmit, simt gadu laikā un kā tos
vislabāk īstenot. Kā arī lūdzu Jūs ar tiem dalīties,
sūtot man vēstules uz e-pastu valdis.kalnozols@saeima.lv

Ceļā uz Latvijas simtgadi

Dziesmas par dzimteni.

Alekseja GONČAROVA foto

tabas temperatūrā, citādi paprika
zaudēs savu kraukšķīgumu, bet gurķi un tomāti kļūs glumi/atsulojušies.
Augļus un dārzeņus nevajadzētu
turēt ledusskapī pirms tie ir nogatavojušies, citādi tie sapūs ātrāk.
8. Augļus un dārzeņus glabā siltākajā ledusskapja daļā
Pārāk liels aukstums liek tiem zaudēt garšu un smaržu.
9. Vīnogas turi polietilēna maisiņā
Vīnogas ilgāk būs svaigas un sulīgas, ja ieliksi tās polietilēna masiņā vai
pārtikas plēvē un turēsi ledusskapī.
10. Glabā dārzeņus burkās
Notīri, sagriez un nosusini dārzeņus,
tad ieliec burkā un turi pat vairākas dienas
gatavus ēšanai.
11. Aptin banānu kātiņus
Ja banānus tur ledusskapī, tie ātri
kļūst melni un zaudē garšu. Vislabāk tos
turēt istabas temperatūrā un aptīt to kātiņus ar pārtikas plēvi.
12. Glabā dārzeņus un augļus tā,
lai tiem piekļūst gaiss
Ja glabā augļus un dārzeņus istabas
temperatūrā, tad vislabāk tos turēt pītos
groziņos vai kastītēs ar caurumiņiem. Ideāli,
ja tiem tiek klāt arī kāda vēja vēsmiņa.
13. Glabā tomātus uz augšu
Vieta, kur pievienojas tomāta kātiņš,
ir vistrauslākā visā tomātā un parasti sāk
bojāties pirmā. Glabā tomātus uz augšu,
lai tie ilgāk būtu svaigi.
14. Brokoļiem un ziedkāpostiem
patīk mitrums
Brokoļus vislabāk turēt ar kātiem
svaigā ūdenī, bet virspusi nosegt ar mitru
papīra dvieli. Ūdeni vajadzētu mainīt re-

Linolejs vēsturiski ir iecienīts sabiedriskās ēkās ar lielu grīdas noslodzi, jo tas
ir dilumizturīgs materiāls. Ja linoleja grīdu
rūpīgi kopj, tā, pat ļoti intensīvi ekspluatējot, var kalpot 30 un vairāk gadu.
Linolejam ir neparasta īpašība - ne-

Ilgtspējīgs, dilumizturīgs

Linolejs, atšķirībā no sava līdzinieka vinila seguma, ir absolūti dabīgs produkts.
Linolejam ir antibakteriālas īpašības, šī
iemesla dēļ linolejs ir īpaši piemērots izmantošanai virtuvē. Galvenās sastāvdaļas
ir linsēklu eļļa un sveķi, kas kopā veido tā
saukto linoleja cementu. Šai masai pievieno koksnes miltus un kaļķa pulveri, kas
dod iespēju piesaistīt krāsvielu (pigmentu).
Savukārt korķa miltus pievieno, lai linoleju
padarītu aromatizējošu un uzlabotu tā izolējošās īpašības. Beigās linoleja masu klāj
uz džutas auduma.

Dabīgs materiāls

Lai gan linolejs ir neticami dilumizturīgs, tā virsma ir arī vienlaikus mīksta. Pa

Silts, mīksts un patīkams

Linolejs ideāli slāpē troksni. Šis mīkstais, dabīgais materiāls absorbē skaņu, tādēļ grīda, mēbeles un citas ar linoleju pārklātās virsmas pazemina trokšņa līmeni mājā.

Absorbē troksni

lieli ieskrambājumi linoleja virsmā paši
“aizvelkas ciet”, jo materiāls ir ļoti elastīgs un pamazām saaug kopā. Vēl viena
neparasta īpašība - linolejam patīk gaisma!
Ieklāts tumšā telpā, linolejs sāk dzeltēt. Arī
pilnīgi jauns linolejs, kas noliktavā ilgstoši
stāvējis sakrauts vai sarullēts, var būt mazliet dzeltenīgs, bet pēc uzklāšanas šis blakustonis ātri izzūd. Ikdienas ekspluatācijā
materiālam ir stabila krāsa, kas praktiski neizbalē. Linoleju var slaucīt ar birsti vai mitru
lupatu, tīrīt ar putekļusūcēju. Tas nepiesaista putekļus.

Linoleja priekšrocības

1.Nemazgā dārzeņus pirms glabāšanas.
Ja kaut kas ir ļoti netīrs, tad tikai noslauki to. Nomazgājot dārzeņus,
tu nomazgā arī to dabīgo aizsargkārtu, kas tos ilgāk pasargā no bojāšanās.
2. Negatavu avokado glabā papīra maisiņā
Ja vēl gaidi, kamēr avokado nogatavosies, tad ietin to avīzē vai ieliec papīra maisiņā. Kad avokado ir gatavs, ieliec to aiztaisītā plastmasas maisiņā un turi ledusskapī.
3. Sīpoliem un ķiplokiem patīk tumsa
Ja tev nav tumšas vietiņas, kur tos
glabāt, tad vari ielikt papīra maisiņos, kuros izdurti caurumiņi. Tā tu varēti tos glabāt principā jebkur un neuztraukties par
to, ka tie sāk dzīt asnus.
4. Nodrošini sausu vidi
Mitrā gaisā augļi un dārzeņi var sākt
pūt un bojāties. Ieliec trauciņā salveti, kas
uzsūks lieko mitrumu.
5. Glabā seleriju ietītu folijā
Ietin seleriju folijā un glabā ledusskapī. Tā ilgāk saglabās savu konsistenci un
svaigumu (atšķirībā no glabāšanas plastikāta maisiņā).
6. Ne visus augļus un dārzeņus var
glabāt kopā
Dažādi augļi un dārzeņi, kad nogatavojas, sāk izdalīt etilēnu, piemēram, banāni, aprikozes, melones, bumbieri, plūmes,
mango un tomāti. Citi augļi un dārzeņi pret
to ir jutīgi, piemēram, baklažāni, āboli, arbūzi, kartupeļi, ķirbji, burkāni un brokoļi. Ja
otrās grupas produktus glabā kopā ar augļiem un dārzeņiem no pirmās, tad tie ātrāk
sabojājas, tāpēc labāk tos glabāt atsevišķi.
7. Neturi visus augļus un dārzeņus
ledusskapī
Paprika, gurķi un tomāti jāglabā is-

Agrāk linoleja tonēšana bija ļoti ierobežota. Latvijā padomju laikos bija izplatīts
vienveidīgs sarkanbrūna toņa linolejs, tāpēc
tas nebija populārs privātmājās, jo uzreiz
asociējās ar sabiedriskām ēkām. Bet šodien
ražotāji ir iemācījušies izmantot videi draudzīgus krāsas pigmentus, kas dod iespēju
iegūt linoleju plašā krāsu gammā. Turklāt
linolejs praktiski neizbalē dienasgaismā.
Dari pats, Nr. 1/2017

Varavīksnes krāsās

to patīkami staigāt, un uz linoleja grīdas
nokritusi stikla glāze nesaplīsīs tik viegli kā,
piemēram, uz flīzēm vai koka grīdas.

gulāri, tāpat arī mitrināt dvieli. Ziedkāpostu arī vajadzētu ietīt mitrā papīra dvielī vai
pārtikas plēvē ar caurumiņiem.
15. Neturi kartupeļus gaismā
Ja turēsi kartupeļus gaismā, tie sāks
dzīt asnus. Turklāt tie ātrāk sāks pūt, kļūs
zaļi un indīgi. Glabā tumšā, sausā vietā:
koka vai plastmasas kastēs vai grozos.
16. Sīpoli un kartupeļi jāglabā atsevišķi
Ja turēsi abus kopā, tad kartupeļi
sāks dzīt asnus.
17. Pieliec pie kartupeļiem pāris ābolu
Pieliec pie kartupeļiem vienu vai divus ābolus, lai tie ilgāk būtu svaigi.
18. Sparģeļus turi kā ziedu pušķi
Sparģeļiem patīk ūdens un mitrums.
Turi tos glāzē ar svaigu ūdeni un kātiņus
ietin arī papīra salvetē papildus mitrumam.
19. Zaļumus un salātus glabā uzpūstā maisiņā
Ja vēlies, lai salāti un zaļumi ilgāk ir
svaigi un kraukšķīgi, tad glabā tos maisiņā
ar gaisu. Galvenais, lai pirms tam tie ir sausi.
20. Nogriez ananasam lapotni
Lai ananass ilgāk glabātos, nogriez
tam galu ar lapotni. Glabā augšpēdus, lai
cukuri, kas vešanas laikā nosēdušies, sa-

Padomi kā vislabāk glabāt augļus un dārzeņus
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Augsts holesterīns ir viens no galvenajiem riska faktoriem sirdslēkmēm un
sirdstriekām. Bet labās ziņas ir tās, ka šo
problēmu var pamatīgi ietekmēt ar uzturu.

Samazina holesterīna līmeni

Ārsti augstu asinsspiedienu iesaukuši
par “kluso slepkavu”, jo, kaut tam ir dažas
brīdinājuma pazīmes, tas var novest pie
nopietnām problēmām - sirdslēkmes vai
sirdstriekas. Tomēr šo problēmu ir iespējams dabīgi kontrolēt, rūpīgi izvēloties,
ko tu ēd. Mandeles vairākos pētījumos ir
saistītas ar asinsspiediena pazemināšanu.
Pamatā tas ir pateicoties augstajai magnija
(atslābina artērijas sirds apvidū, kas palielina asins plūšanu un samazina spiedienu)
un kālija (palīdz sirds muskuļiem saglabāt
veselīgu asinsspiedienu) koncentrācijai.

Pazemina augstu asinsspiedienu

Uzturs, kas bagāts ar mandelēm, var
palīdzēt, kad jūties hroniski noguris. Tas
notiek tāpēc, ka mandeles ir lielisks mangāna un vara avots. Tie ir minerāli, kas var
palīdzēt tava ķermeņa šūnām ražot vairāk
enerģijas. Vitamīns B-12 palīdz enerģijas
ceļiem ķermenī būt vēl efektīvākiem, lai tu
varētu darboties visu dienu un izdarīt visu
nepieciešamo.

Palielina enerģijas līmeni

Stīvas, sāpošas un iekaisušas locītavas var būt liela problēma: tās ne tikai var
radīt problēmas darot ikdienas darbus, bet
arī ietekmēt staigāšanu un skriešanu. Daudzas locītavu slimības, piemēram, artrīts,
parādās pusmūža vecumā vai pat ātrāk.
Mandeles ir bagātas ar linolskābi un linolēnskābi: taukskābēm, kas samazina iekaisumu ķermenī un sāpīgu, stīvu un nekustīgu locītavu simptomus.

Palīdz locītavām

Ja domā par veselīgiem kauliem, tad
nedomā par piena produktiem vien! Arī
mandeles šajā ziņā ir lieliskas: 30 g var
tev dot 385 mg kalcija un 386 mg magnija:
minerālus, kuri kopā ar D vitamīnu stiprina
tavus kaulus un neļauj veidoties osteoporozei.

Veicina veselīgus kaulus

Izvēlies mandeles!

2017. gada 6. janvāris

Žultsakmeņi ir sāpīga gremošanas sistēmas slimība, kurai bieži nepieciešama
operācija. Visbiežāk ar to saslimst pusmūža
sievietes ar lieko svaru. Mandeles var daudz
ko mainīt; kādā pētījumā ar amerikāņu sievietēm, tika atklāts, ka tās, kuras ēda mandeles vai citus riekstus vismaz vienreiz nedēļā,
samazināja žultsakmeņu rašanās iespēju
par apmēram 25 %.

Samazina žultsakmeņu risku

Unikālais veselīgo taukvielu, proteīnu un
škiedrvielu maisījums, padara mandeles par
perfektu ēdienu diabētiķiem. Vairākos pētījumos regulāra mandeļu ēšana ir uzlabojusi
vairākus slimības aspektus, ieskaitot cukura
līmeni asinīs pēc ēšanas, kopējo cukura līmeni un insulīna pretestību —pat, kad maltītes bijušas ogļhidrātiem bagātas, piemēram,
makaroni.

Palīdz cukura diabētiķiem

Novecojot, kognitīvās prasmes (atmiņa un spēja mācīties), var krietni samazināties. Tomēr svarīgas barības vielas kā
riboflavīns un L- karnitīns var uzlabot neironu veselību un palielināt neironu ceļus,
kas var samazināt risku ar tādām slimībām
kā Alcheimera slimība.

Uztur veselas smadzenes

Līdz šim daudzi dietologi ir turējušies
pa gabalu no mandelēm un citiem riekstiem, tā kā tie ir kalorijām bagāti. Tomēr
kļūst arvien vairāk pierādījumu tam, kā
sasniegt savus svara zaudēšanas mērķus. Kādā pētījumā Kanādā parādās tas,
ka grupā, kuras uzturā bija vairāk mandeļu
svaru zaudēja ātrāk nekā tajā, kurā uzturs
bija bagāts ar ogļhidrātiem, kaut arī kopējais kaloriju daudzums abām grupām bija
vienāds. Pacientiem, kuri ēda mandeles
regulāri, bija zemāks ķermeņa tauku procents un aizturētā ūdens daudzums, mazāks vidukļa apkārtmērs un kopumā mazāks svars.

Palīdz zaudēt lieko svaru

Ja tu meklē veidus, kā uzlabot gremošanu, tad noteikti savam uzturam pievieno
mandeles. Tās ir bagātas ar šķiedrvielām
(3.5 g katros 30 g), kas uzlabo gremošanas
sistēmas darbību un samazina aizcietējumu iespējamību.

Uzlabo gremošanu

Britu pētījumā pacientiem ar paaugstinātu
LDL jeb “slikto” holesterīna līmeni, bija īpaša diēta, kurā tika iekļautas mandeles un
citi rieksti, kā arī sojas proteīns un šķiedrvielas. Divu nedēļu laikā tika novērotas
nozīmīgas pārmaiņas viņu holesterīna līmeņos. Uzskata, ka tas ir pateicoties mononepiesātinātajiem taukiem, šķiedrvielām
un antioksidantiem, kā arī vitamīns E, ar
kuru mandeles ir ļoti bagātas.

Roku ēnas

Par šo un to, par visu ko
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Kreisā smadzeņu puslode ir tā dēvētā loģiskā puslode un labāk tiek galā ar
loģiskiem, analītiskiem un verbāliem uzdevumiem. Cilvēkiem, kuriem tā ir izteikti
dominējoša, var būt labas matemātiskās
spējas. Savukārt labā puslode ir mākslinieciskā (tostarp muzikālā) un labāk tiek
galā ar radošiem uzdevumiem Lielāka
labās puslodes aktivitāte kustību veidošanas procesā nosaka arī precīzākas kustības kreisajai rokai. Šiem bērniem var neveikties ar loģisku uzdevumu risināšanu,
kas liek domāt par grūtībām skolā, bet tā
nav, jo viņiem ir izteiktas citas intelektuālās kvalitātes, piemēram, mākslinieciskais
radošums. Ilustrētā zinātne, Nr.1/2017

Vai kreiļi ir attīstītāki nekā labroči?
vienādi. Zinātnieki spriež, ka nelielās mācību grūtības, iespējams,
saistītas ar atšķirīgo smadzeņu darbību un bērnu apmulsumu, lemjot,
ar kuru roku rakstīt. Tomēr ar laiku
šīs atšķirības zūd.
2013. gada Jeila Universitātes
speciālistu pētījumā tika aptaujāti
kādas klīnikas 107 pacienti un secināts, ka 40% pacientu ar šizofrēniju
un līdzīgiem traucējumiem ir kreiļi.
Tas ir daudz vairāk nekā vidēji populācijā. Citos pētījumos atklājās kreiļu saistība ar disleksiju, uzmanības
deficīta un hiperaktivitātes sindromu.
Tomēr kreiļiem pavisam noteikti ir
priekšrocības vairākos sporta veidos, piemēram, tenisā, boksā un basketbolā, kad
pretinieku var pārsteigt nesagatavotu ar
kreisās rokas kustību. Tāpēc daudzi no
pasaules labākajiem sportistiem ir kreiļi.
Tāpat arī 2005. gada franču zinātnieku
pētījums atklāja, ka primitīvās un mierīgās
sabiedrībās kreiļu bija vien 3%, savukārt
agresīvās sabiedrībās - pat 27%. Tas, visticamāk, skaidrojams ar fiziskām priekšrocībām pār labročiem.

Eksperta viedoklis

šķeldu, vai arī ievietojot mazu akmentiņu
slāni poda dibenā. Augam patīk arī paēst
– pabaro to reizi divās nedēļās ar šķidrā
mēslojuma šķīdumu. Ja gribi, lai kaktuss
zied ap Ziemassvētkiem, beidz mēslojuma piedevas oktobra beigās.

Gaisma

Arī te kaktuss ir niķīgs – tam patīk
daudz gaismas, tomēr nepatīk sēdēt tiešos saules staros (saule var apdedzināt
tā lapas). Netieša gaisma darīs kaktusu
laimīgu. Tas piecietīs arī gaismas trūkumu, tomēr viskrāšņāk augs un plauks tieši
spožas, netiešas gaismas apstākļos.

Temperatūra un gaisa mitrums

Ziemassvētku kaktuss ir tropu augs,
tāpēc tam patīk vidēji silta temperatūra un
liels gaisa mitrums. Kaktusa iecienītā gaisa temperatūra ir 18-25 grādi, un tam nepieciešams vismaz 50-60 procentu gaisa
mitrums. Tāpēc augu nevajadzētu novietot sausās, pārkurinātās telpās vai tiešā
radiatoru tuvumā. Ļoti sausās telpās gaisu
vajadzētu mitrināt ne vien kaktusa, bet arī
cilvēku labsajūtai un veselībai.

Pārstādīšana

Augam patīk cieši pieguļoši puķpodi,
kas ir gandrīz par mazu auga saknēm.
Tieši šādos apstākļos augs visnaskāk zie-

Lai kaktuss gribētu ziedēt, tam nepieciešami noteikti apstākļi. 18-25 grādu
temperatūra un 12-14 stundu tumsa katru nakti. Šāds režīms jāuztur 6-8 nedēļas
pirms Ziemassvētkiem. Reizēm kaktusi
sajauc pulksteņus un uzzied tāpat vien arī
kādā citā gadalaikā.

Kā pierunāt kaktusu ziedēt?

Aptuveni mēnesi pēc ziedēšanas beigām augs atsāks augt garumā un plašumā. Tad vari ķerties pie pavairošanas – ar
rokām atdali zara fragmentu iežmaugā
starp “lapiņām” un iespraud zemē. Nebaidies, ka nodarīsi kaktusam pāri – vari tam
nokniebt līdz pat 1/3 apjoma gada laikā
bez jebkāda kaitējuma.
Stādot jauno fragmentu, vismaz vienam gabaliņam jābūt zem zemes. Vislabākos rezultātus sasniegsi, ja veiksi šo
procedūru pavasarī.

Pavairošana

dēs. Līdz ar to pārstādīt kaktusu nav nepieciešams biežāk kā reizi 2-3 gados. Kad
pods neizbēgami kļuvis par mazu, sagaidi, kad kaktuss nezied, un tikai tad to pārstādi. Pavasara laiks vai vasaras sākums
ir vislabākā sezona, un līdz nākamajiem
Ziemassvētkiem tas jau būs iejuties jaunajās mājās.

Ziemassvētku kaktuss

Aptuveni desmitā daļa no visiem cilvēkiem pasaulē ikdienā daudz labprātāk
darbojas ar kreiso roku. Kreiļi bijuši daudzu pētījumu objekts, piemēram, salīdzinot mūža ilgumu, radošumu, alkohola
patēriņu utt. Bet daži no zinātnieku secinājumiem pēc kāda laika tomēr mainīti,
piemēram, noskaidrots, ka kreiļi nedzer
vairāk un dzīvo tikpat ilgi, cik labroči.
Tā kā par rokas kustībām “atbild”
pretējā smadzeņu puslode, speciālisti uzskatīja, ka, iespējams, kreiļiem ir atšķirīga
smadzeņu darbība. Kreiso roku galvenokārt vada smadzeņu labā puslode, attiecīgi kreisajai būtu vairāk “brīva laika” nodarboties ar kaut ko citu, piemēram, rēķināt
uzdevumus. Sākotnējie pētījumi lika domāt, ka šāda hipotēze varētu būt patiesa,
tomēr kreiļiem netika pierādīts augstāks
intelekta koeficients, dažos pētījumos atklājās pat pretējais.
Austrālijas zinātnieku 2009. gadā
veiktā pētījumā piedalījās 11 gadus veci
un jaunāki bērni. Un speciālisti secināja,
ka kreiļi vairākās prasmēs, tostarp vārdu
krājuma, lasīšanas, rakstīšanas, sociālās
attīstības un sīko kustību ziņā atpaliek no
labročiem. Vēl sliktāki rādītāji bija tikai bērniem, kuri spēj darboties ar abām rokām

Laistīšana

Ziemassvētku kaktuss pēc bioloģiskās piederības vispār nemaz nav kaktuss,
un savā būtībā drīzāk līdzinās sukulentiem, piemēram, alvejai. Tiesa, pie mums
daudzi sukulenti vienkāršības labad tiek
saukti par kaktusiem, taču faktus tas nemaina – Ziemassvētku kaktusam nepieciešams ūdens. Augam gan arī nepatīk
sēdēt ūdens peļķē. Vislabākais veids, kā
pārliecināties, vai tas jālaista – pačamdīt
zemes virskārtu. Ja tā sausa – aplaisti to.
Pārāk liels ūdens daudzums var izraisīt
puvi, bet pārāk lielā sausumā kaktuss neziedēs.

Augsne un mēslošana

Ziemassvētku kaktusam patīk augsne, kas netur mitrumu ilgstoši. Vari tādu
pagatavot, sajaucot parasto augsni ar

400 g pelmeņu,
200 ml kokosriekstu piena,
eļļa fritēšanai
KARIJA MĒRCEI
400 ml konservētu tomātu,
1/2 sīpola,
4 ķiploka daiviņas,
1 laims (miza un sula),
1 neliela paprika,
1 čili,
1 ēdamk. brūnā cukura
sāls,
2 ēdamk. rīvēta ingvera,
1 sauja kinzas
Gatavo
karija
mērci. Nomizo sīpolu un ķiplokus.
Paprikai izņem sēklotni, sagriež gabalos. Čili nogriež kātiņu. Laimam izpiež sulu, norīvē
mizu. Ingveru nomizo, sarīvē.
Virtuves kombainā vai ar rokas
blendera palīdzību sasmalcina
visas sastāvdaļas viendabīgā
masā. Katliņā uzkarsē eļļu,
kad tā uzkarsusi, liek eļļā pelmeņus un fritē, līdz tie ir zeltaini. Uzkarsētā pannā lej mērci

Fritēti pelmeņi pikantā
dārzeņu karija mērcē

sagrieztus ripiņās. Kad sīpoli
apcepušies, uzber pāris karotes miltu, drusku apbrūnina,
tad uzlej buljonu un uzvāra. Lej
tik daudz, lai sanāktu mērcei līdzīga konsistence. Tad liek visu
katlā, pievieno piparus, lauru lapas, sāli, timiānu. Kad uzvārās,
ļauj nedaudz paburbuļot, pielej
saldo krējumu, uzliek vāku un
ļauj zupai “pasēdēt” uz plīts.
Un tad seko šāda procedūra:
bļodā liek sakapātu, cieti vārītu
olu un sviestā apceptus mazus
baltmaizes kubiņus, visu devīgi
pārkaisa ar sieru, ieliek uz 2–3
minūtēm krāsnī grila režīmā,
līdz siers izkūst. Lej zupu!
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Cāļa cepetis ar citroniem

1 cālis,
3-4 citroni,
2 ēdk. saulespuķu eļļas,
sāls un pipari,
1 glāze buljona,
medus,
10 ml brendija
Pagatavo maisījumu saulespuķu eļļu sajauc ar 1
citrona rīvēto miziņu, sāli un
pipariem, ar to ieberzē cāli no
iekšpuses un ārpuses. Citronu
sagriež šķēlītēs, ar tām pilda
cāli. Cepeti nosien, liek sautējamā katlā, pārliek ar citrona
šķēlītēm, pielej buljonu. Liek
cepeškrāsnī 200 grādos, cep
aptuveni 40 min, ik pa laikam
aplaistot ar cepeša šķidrumu.
Nedaudz medus sajauc ar citrona sulu, pievieno brendiju.
Cepetim noņem citrona šķēlītes
un pārziež ar sagatavoto maisījumu, liek atpakaļ cepeškrāsnī un cep, līdz ir izveidojusies
kraukšķīga, spīdīga garoziņa.

Sātīgā sīpolzupa ar
sieru un olu

1,5 l buljona,
1 kg sīpolu,
30 g sviesta,
2 ēdk. miltu,
lauru lapas,
60 ml saldā krējuma,
siers,
3 vārītas olas,
baltmaize,
timiāns, sāls, pipari
Izvāra buljonu – vienalga
kādu, vistas vai gaļas. Kad ir
noputots buljons, saliek iekšā
pusi sīpolu, sagrieztus gabaliņos. Vāra, kamēr sīpoli izšķīst.
Veidojas tāda kā nedaudz tumīga zupa. Tad uz pannas
liek sviestu un cep sīpolus,

un, ik pa laikam apmaisot, sutina 4–5 minūtes, tad pievieno
kokosriekstu pienu (ja kokosriekstu piens negaršo, to var
aizstāt ar saldo krējumu, bezpiedevu jogurtu vai pasniegt
uz galda atsevišķā trauciņā, lai
katrs to var pievienot/nepievienot ēdienam pēc saviem ieskatiem) un turpina gatavot, līdz
mērce sāk burbuļot. Lej mērci
dziļajā šķīvī, mērcē liek pelmeņus. Pārkaisa ar čili, kapātiem
zaļumiem un pasniedz.

Apgāztā citronu un
dzērveņu siera kūka
bez cepšanas

Pamatnei (18 cm apaļajai
formai ar noņemamu riņķi):
175 g cepumu,
90 g olīveļļas,
Ogu kārtai:
150 g dzērveņu,
100 g pūdercukura,
100 g aveņu
6 ēdamk. upeņu želejas vai
džema
Siera masai:
2 citronu miziņa un sula,
500 g maskarpones siera,
300 g kondensēta piena,
1 ēdamk. vaniļas ekstrakta,
12 g želatīna,
zelta zvaigznītes vai lodītes
rotāšanai
Cepumus kārtīgi sasmalcina ar gaļas āmuriņu vai virtuves
kombainā. Tad cepumus sajauc
ar olīveļļu. Sagatavo kūkas formu – to izklāj ar cepampapīru
un ietauko. Formas pamatnē
ieklāj cepumu masu un kārtīgi
piespiež. Formu liek ledusskapī
un ļauj pamatnei sastingt. Nelielā katliņā saber dzērvenes,
pievieno cukuru un pavisam nedaudz ūdens (2 ēdamkarotes).

Receptes

Uz mazas uguns karsē ogas,
regulāri apmaisot, līdz cukurs
izkusis. Pēc tam liesmu palielina un karsē ogas 5 minūtes,
lai dzērvenes sasprāgtu. Dzērveņu masu pārlej bļodiņā, pievieno avenes un upeņu želeju.
Ogu masu samaisa un atdzesē. Pēc tam divas trešdaļas no
ogu masas pārlej kūkas formā
virs cepumu kārtas un izlīdzina.
Formu liek atpakaļ ledusskapī.
Atlikušo ogu masu pataupa kūkas dekorēšanai. Gatavo kūkas
masu – lielā bļodā ievieto maskarponi, pievieno sarīvēto citronu miziņu, vaniļas ekstraktu, kā
arī kondensēto pienu. Ar mikseri visu saputo, līdz iegūta vienmērīga masa. Nelielā bļodiņā
ielej svaigi spiestu citronu sulu
un uzber virsū želatīnu. Želatīnam ļauj uzbriest, tad izkausē
karsta ūdens peldē. Želatīna
masai pievieno divas ēdamkarotes no maskarpones masas
un samaisa. Tad vēlreiz pievieno tikpat daudz maskarpones
masas, samaisa, un beidzot
želatīna un maskarpones krēma masu iemaisa siera kūkas
pildījuma masā. Siera kūkas
masu pārlej ogu kārtai kūkas
formā un izlīdzina. Kad tas paveikts, siera kūku liek saldētavā
uz dažām stundām. Pēc tam
pārliek ledusskapī. Kūku pirms
pasniegšanas izņem no ledusskapja. Sagatavo kūkas statīvu. Uz tā uzliek kūkas formu
otrādi. Uzmanīgi noņem formas
riņķa daļu. Tad noņem formas
pamatni un noloba cepampapīru. Virs cepumu kārtas uzziež
ogu masu un visu pārkaisa ar
cukura zelta lodītēm vai zvaigznītēm. Lai labi garšo!

2017. gada 6. janvāris
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Aizvadītā gada spilgtākie mirkļi

Žurnāli janvārī

Dari pats!
Jānis Zapāns. Kā uzbūvēt
skrituļdēli
Ko tikai viņš nav būvējis un
skrūvējis uz visīstākās skatuves
– no sētām līdz zārkiem, jo viņa
darbavieta ir Dailes teātris. Iepazīstieties: Jānis Zapāns, teātra
skatuves dekorāciju galdnieks.
2016. gadā Jānis startēja
mūsu žurnāla rīkotajā Amatnieku
konkursā un saņēma redakcijas
speciālbalvu. Tāpēc Dari Pats devās ciemos
pie radošā meistara smelties meistarību. Un
Jānim ir pārsteidzošs, 30-gadīgiem vīriem
neraksturīgs vaļasprieks – skrituļdēlis. Teātra galdnieks ne tikai pats pārvietojas ar
longbordu ikdienā pa Rīgas centru, bet arī
tos būvē. Pēc Jāņa domām, longbordu darināšana būtu labs veids, kā pievērst jauniešus apgūt praktiskas iemaņas galdniecības
darbos. Tāpēc piedāvājam īsu Jāņa Zapāna
meistarklasi.
Zemgrīdas apkure. Ar elektrību vai ūdeni?
Zemgrīdas apkure nozīmē grīdas
paaugstināšanu – tas jāpatur prātā, ja vēlaties tādu ierīkot. Mazākais paaugstinājums
būs elektriskajai apsildei – sākot no 10 mm.
Savukārt ierīkojot grīdas apkuri ar ūdeni,
minimālais paaugstinājums būs, sākot no
15 mm, ja izmantosiet 8 mm caurules, vai
pat 3-4 cm, ja izvēlēsities 16-20 mm caurules ar lielāku caurplūdes jaudu. Tāds
grīdas paaugstinājums var šķist nebūtisks,
taču tas nozīmē lielāka vai mazāka sliekšņa izveidi, ja vien neveicat remontu visā
mājoklī, vai nu ierīkojot visās telpās identisku apkuri, vai izlīdzinot grīdas pīrāga biezumu starp dažādām telpām... Dari Pats salīdzina divas grīdas apsildes tehnoloģijas.
Renovējam: apkure vecā koka grīdā
Koka grīdu nevar flīzēt! Pilnīga taisnība. Taču, virs dēļiem ieklājot stabilizējošu
starpklāju, iespējams arī flīzēt. Piedāvājam
ieskatu kādas vecas ēkas renovācijas procesā, ierīkojot grīdas apkuri topošā virtuvē.
Vecos grīdas dēļus saimnieki izmantoja kā
pamatni grīdas apsildes sistēmai ar ūdeni.
Taču vispirms tie tika pilnībā noņemti, jo
grīda nebija gluži līdzena. Dēļi tika no jauna pārēvelēti no abām pusēm līdz perfekti
vienādam biezumam un likti atpakaļ. Tiesa,
atpakaļ visus dēļus nemaz nevajadzēja likt,
jo starp tiem tika atstātas spraugas apkures
cauruļu ieklāšanai. Kur likt atlikušos grīdas
dēļus? Vienmēr atradīsies pielietojums...
Renovācijas process soli pa solim.
Tests: 10,8 V skrūvmašīnas
Kad montējat mēbeles, drēbju skapi
vai virtuves iekārtu, jums vajadzīga maza

un parocīga skrūvmašīna, lai ar
to varētu strādāt arī šaurākās vietās, skapīšu dziļumā. Bet vieglo
svaru noteikti novērtēsiet, kad būs
jāmontē kaut kas griestu tuvumā,
jo rokas virs galvas mēdz visai ātri
pagurt.
Daži mēdz vīpsnāt par 10,8
voltu skrūvmašīnām – tā jau tāda
spēļu mantiņa vien ir, bet tie ir
maldi. Šīs spēļu mantiņas kļūst
arvien jaudīgākas un varošākas. Vienkārši
jāapzinās, ka tas nav būvlaukuma instruments, bet sadzīves montāžas darbos tā ir
izcils izpalīgs, kas var gan skrūvēt, gan urbt.
Izmēģinām astoņas Latvijā populāru zīmolu
skrūvmašīnas, lai redzētu, ko tās spēj un vai
to jauda tiešām atbilst ražotāju solījumiem.
Ideāls Wi-Fi
Vairumam no mums mājās ir bezvadu
tīkls – Wi-Fi. Tas ļauj bez kabeļiem pieslēgt
internetam galda datoru, planšetdatoru,
spēļu datoru, viedtālruni, televizoru un citas
elektroniskas ierīces. Lai signālu no sakaru
modema izplatītu tālāk jau pa gaisu kodēta
radiosignāla formātā, nepieciešams bezvadu maršrutētājs jeb, kā to biežāk dēvē, rūteris. Bet reizēm atklājas, ka signāla stiprums
dažās telpās atšķiras uz slikto pusi. Lasiet
par to, kā izvairīties no bieži sastopamām
kļūdām Wi-Fi tīkla ierīkošanā un kā to var
uzlabot, aizvelkot kaut vai līdz pirtsmājai, kas
atrodas privātīpašuma tālākajā nostūrī.
Šabloni – ātri un precīzi!
Lai sasniegtu iecerēto mērķi, reizēm
ir izdevīgāk iet ar līkumu. Atcerieties šo
patiesību, kad kāda operācija jāatkārto vairākas reizes! Ziedojot mazliet laika šablona
izgatavošanai, iecerēto darbu varēs paveikt
ātrāk, vienkāršāk un precīzāk... Īsa pamācība, kā efektīvi izmantot dažāda veida
šablonus sešos atšķirīgos darbos.
Septiņas linoleja priekšrocības
Pagājušā gadsimta vidū iecienītais grīdas segums pāris desmitgades bija atkāpies ēnā, jo asociējās ar PSRS laika iestāžu
koridoriem. Tagad linolejs atgriežas. Un tam
ir pamats, jo linolejs ir izcils grīdas materiāls
– dabisks un ļoti, ļoti izturīgs. Mūsdienās
linoleju ražo no tiem pašiem dabīgajiem
materiāliem, no kādiem to izgatavoja pirms
150 gadiem, kad anglis Fredriks Voltons
izgudroja linoleju. Sākotnēji no šī materiāla
gribēja ražot ūdensizturīgu apģērbu zvejniekiem, un lai arī šī iecere izgāzās, linolejs
ātri guva atzinību kā praktisks grīdas seguma materiāls. Minēsim septiņus iemeslus,
kādēļ mājās ieteicams izmantot linoleju. Un
ne tikai uz grīdas!

“Ilustrētā Junioriem”

Fotostāstā: ziemas prieki – draiskākie parki.
Kā atdzīvojas lelles leļļu teātrī.
Iepazīsties – gudrie pulksteņi.
Tavs balsts skelets.
Lielais brūnais ķepainis.
Tallinas namiņi – “Trīs māsas”.
Zinātnieki atklāj bronzas noslēpumus.
Zem lupas – Eifeļa tornis.
Slavenākie pirāti.
Vērtīgākās dinozauru fosilijas.
Kā Koperniks satricināja pasauli.
Trakuļu sports beisdžampings.
“Tavs janvāris” ar jaunām izrādēm un pasākumiem, grāmatām un kino erudītu konkursu.
Atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
• Kas spēcīgāks – zilonis vai žņaudzējčūska?
• Kā radies burtu savienojums LOL?

Krāslava. Militārā parāde un pilsētas svētki.

• Kāpēc raganas lido uz
slotas?
• Kāpēc ar velosipēdu
nevar braukt atpakaļgaitā?
• Kas ir Rūba Goldberga mašīna?
• Kā radās adīšana?
• Kurš izgudroja jogurtu?
• Vai dakteri klauni ir visās slimnīcās?
• Kāpēc asinsspiedienu nosala ar diviem skaitļiem – 120 un 80?
• Vai cilvēkam nepieciešams astes kauls?
“Fizmix skaidro” – kāpēc debesis ir zilas.
Anna eksperimentē ar ūdens tiltu.
Vidū: 2017. gada kalendārs.
Dari pats: jokaini darbiņi.

“ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE”

Alekseja GONČAROVA foto

VUGD Latgales reģiona brigāde informē
Nozīmīgākie notikumi (27.12.2016. 08:00 - 03.01.2017. 08:00)
30.12.2016.
14:46

Vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā
dega sodrēji 0,5m2.

Dagdas nov., Asūnes
pag., Asūne, Ezera iela

31.12.2016.
17:35

Dega vienstāvu pirts 8m2.

Aglonas nov., Aglonas
pag., Kapiņi

31.12.2016.
22:52

Dega vienstāvu neapsaimniekota ēka
un šķūnis 88 m2.

Dagdas nov., Ezernieku
pag., Garaudž

02.01.2017.
02:35

Dega elektrības stabs 0,20m2.

Krāslavas nov., Aulejas
pag., Visauleja

2017. gada prognozes. Lidojošas automašīnas un satelīti, kas
savāks kosmosa atkritumus. “Ilustrētā Zinātne”
lūko, ko zinātne mums
sola 2017. gadā.
Ledus pasaule. Klimata pārmaiņu dēļ Grenlandei ir pievērsta pastiprināta uzmanība. Uz turieni devās arī Latvijas
ģeologu ekspedīcija.
Mēs esam radīti atkarībai. Jaunākie pētījumi palīdzēs mums spert soli tuvāk tam, lai atrastu līdzekļus, kas ļautu mums pievārēt nelāgos paradumus.
Mājas laboratorija: radi šķidrumu, kas ir ciets
un šķidrs. Daži šķidrumi, pakļauti spiedienam,
maina konsistenci, tāpēc tos sauc par neņūtona
šķidrumiem. Izgatavo šādu maisījumu pats!
Atbraucēji izkāpj un iekaro Marsu. Kosmonautikas aģentūru rīcībā vēl nav lidaparāta, kas varētu nosēdināt uz Marsa pilotējamu kapsulu. Šajā

ziņā visus apsteidz privāts uzņēmums.
Inženieri no jauna izgudrojuši riteni. Radošu
inženieru komanda piešķīrusi senajai riteņa formai papildu dimensiju. Iespējams, nākotnē riteņi
būs apaļi kā bumbas.
Jaunā kalendārā pievienos 13. mēnesi. Divi
pētnieki ir nolēmuši tikt galā ar kalendāra trūkumiem un piedāvā jaunu, uzlabotu kalendāru.
Milžu cīņa. Viens no diviem reaktoru tipiem gūs panākumus nākotnes kodolsintēzes enerģijas ražošanā.
Zinātnieki rada mākslīgo dzīvību. Cilvēka projektēta un radīta sintētiska dzīvības forma pirmoreiz tapusi kādā amerikāņu laboratorijā.
Sikspārņu saldais miegs. Aukstajā gadalaikā
visi mūsu sikspārņi ir devušies ziemas miegā. Zinātnieki atgādina, ka lidojošie zīdītāji ir aizsargājami un tos nebūtu vēlams traucēt.
Atklājumi pasaulē. Uz Marsa ir plosījušies pamatīgi cunami. Pelni un ledus liek vulkāniem zibeņot. Purvā atklāts 2000 gadu sens sviests.
Jautājumi un atbildes.
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SESTDIENA, 7. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.02 Personība. 100 g
kultūras
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Vispera
10.00 Ķepa uz sirds
10.35 Teātris.zip bērniem
10.45 Leo - mazais lauva
11.55 Vecgada koncerts
“Laimīgu Jauno gadu!”
14.35 Citādi latviskais (Cytaidi
latviskais)
15.05 Kaut kur uz Zemes.
Kvebeka
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Ekvatora pērle
Kolumbija
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Ielas garumā
19.05 Vienas dienas
restorāns
19.35 Latvijas sirdsdziesma
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.25 Teātris.zip
21.45 Satisfakcija
23.50 12 gadi verdzībā
2.15 Man pieder tas, ko sauc
par laimi
4.25 Latvia Open 2014.
LTV7
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.03 Kas te? Es te!
6.30 Brīnumskapja skola
7.00 Dardarija. Zeme, kurā
viss ir iespējams

Televīzijas programma

7.30, 3.55 LTV - 60
8.30 Automoto raidījums nr.2
9.00 V.I.P.
9.45 Sporta studija
10.30, 12.00 PK skeletonā.
11.30, 5.30 Aktualitātes.
13.00, 15.30 PK biatlonā.
13.50, 1.20 Saistītās dzīves
14.30, 16.30 PK bobslejā.
17.00 Baltic Grand Prix 2015.
18.00 Krāsainās pasaules
18.15 Polārblāzma – uguns
debesīs
19.15 Eiropa koncertos
20.05 Nemiera gars
21.00 Midsomeras
slepkavības 1
22.55 Nāve paradīzē
0.50 Kultūru stāsti
1.50 Pa svētceļotāju takām ar
Saimonu Rīvu
4.30 Atskats uz 1996.gada
Atlantas Olimpiskajām
spēlēm
LNT
5.00 Kārdinājuma varā
7.20 Fišeres kundzes
izmeklēšanas noslēpumi
8.25 Sirdsmīļā Monika
9.00, 4.10 LNT brokastis
10.00 Mani virtuves
noslēpumi
13.00 Dīvainās dabas kaprīzes
13.30 Aģente Kārtere
14.25 Īpaši smags gadījums
15.25 Greizais spogulis
17.20 Piezīmju grāmatiņa
17.50, 20.00 LNT Ziņas
18.00, 1.15 Piezīmju
grāmatiņa
20.35 Degpunktā Sestdienā

SVĒTDIENA, 8. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.02 Personība. 100 g
kultūras
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats!
10.00 Uzmanību, gatavību,
kosmosā!
10.30 Kaut kur uz zemes
11.00 Eksotiskās salas
12.00 Dievkalpojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Kā es braucu
Ziemeļmeitas lūkoties
14.50 Latvijas sirdsdziesma
15.45 Ķepa uz sirds
16.20 Nacionālie dārgumi.
100 g kultūras
17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Utta Danella. Meliem
īsas kājas
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 Burvestības
mēnessgaismā
23.15 Vīnes filharmoniķu
Jaungada koncerts, 2017
1.55 Ekvatora pērle
Kolumbija
2.55 Rīga 2014. 8. Pasaules
koru olimpiādes lielkoncerts
Mežaparkā
5.30 Uzmanību, esam gaisā!
LTV7
6.00 Latvijas Republikas

valsts himna
6.03 Kas te? Es te!
6.30 Brīnumskapja skola
7.00 Dardarija. Zeme, kurā
viss ir iespējams
7.30 Latvia Open 2014.
9.10 “Troksnis” viss vēl nav bijis ...
10.00, 5.30 Nedēļas apskats.
10.30, 5.00 Veiksmīgs
uzņēmējs Latvijā.
11.00, 12.30 PK bobslejā.
12.00 Saistītās dzīves
13.30, 15.30 PK biatlonā.
14.20 Leģendārie albumi.
Cream
15.20 Zemei līdzīga planēta.
16.30 Sporta spēks
17.00 Karstena un Petras
brīnišķīgie Ziemassvētki
18.25 Mēs mīlam pingvīnus
19.15 Piedzīvojumu meklētāji
21.00 Lielais Gregs
22.00 Atgriešanās
23.05 Polārblāzma – uguns debesīs
0.05 Nemiera gars
1.00 Saistītās dzīves
1.30 Pa svētceļotāju takām ar
Saimonu Rīvu
2.35 Eiropa koncertos
3.25 LTV - 60
LNT
6.40 Kontakts kopā ar
doktoru Čārlzu Stenliju
7.05 Bernards
7.10 Fišeres kundzes
izmeklēšanas noslēpumi
8.15 Sirdsmīļā Monika
9.00, 3.50 LNT brokastis
10.00 Mani virtuves
noslēpumi

PIRMDIENA, 9. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop
10.50 Ķepa uz sirds
11.20 Mf. Meliem īsas kājas
13.20, 5.30 Ielas garumā
13.55 Multfilmas
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
18.56, 5.00 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P.
22.00 Sporta studija
22.45 Sāras mūzika

23.20 De facto
23.55 100 grami kultūras
0.40 Melu laboratorija
1.40 Aculiecinieks
LTV7
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz
Eņģeļu pilsētai
6.30 Vienmēr formā!
7.00 LTV - 60
8.10 Dzimtas detektīvs.
9.10 Latvijas sirdsdziesma
10.05 Mana mamma - zvēru
daktere
11.00, 18.05 Muhtars
atgriežas
11.55 Momentuzņēmums
12.10 Biatlons

21.05 Lieliskais gadsimts
23.00 Miers, mīla un
pārpratumi
3.10 Salemas raganas
3.50 Nelabojamais Džims
TV3
5.00 Vikingi
5.50 Sarkano aproču klubs
6.50 Smieklīgākie
videokuriozi
7.20 Multfilmas
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Smieklīgākie
videokuriozi
11.25 Gatava pārvērtībām
12.05 Bibliotekāri
12.55 Septītās debesis
14.40, 23.30 Vissliktākais, kas
var būt
16.35 Mēs nopirkām
zvērudārzu
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.35 Ledus laikmets
21.05 Mūžīgi roks
1.15 Es esmu leģenda
2.50 Iespējams tikai Krievijā
3.20 Vikingi
TV3+
7.00, 13.05 6 kadri
7.20 Infomānija
8.20 Nabaga radiņi
9.15, 0.40 Lietišķa pieeja
10.20 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
12.05 Pārrestartēšana
13.35 Mf. Brīnumu zeme
15.05 Mf. Izglābt misteru
Benksu
17.25 Mf. Mistera Pibodi un
Šermana piedzīvojumi
12.00 Dīvainās dabas kaprīzes
12.30 Nenovērtējamā mīla
16.40 Lauku sēta
17.50, 20.00 LNT ziņas
18.00 Noziegumam pa
pēdām. Dienvidos no
dienvidrietumiem
20.00 LNT Ziņas
21.05 Lieliskais gadsimts
23.30 Viņi atgriežas
0.25 Amerikāņi
1.10 Mīlēšu tevi mūžam
2.40 Fišeres kundzes
izmeklēšanas noslēpumi
3.30 Nelabojamais Džims
4.35 Karamba!
TV3
6.40 Smieklīgākie
videokuriozi
7.10 Multfilmas
8.30, 11.00 Smieklīgākie
videokuriozi
8.55 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo 3
10.00 Superbingo
11.35 Kā apprecēt miljardieri
13.30 Mūžīgi roks
15.55 Ledus laikmets
17.25 Bez Tabu Gada Balva 2016
19.00 Nekā Personīga
19.50 Melu teorija
20.10 Avatars
23.20 Trīs collas
1.00 Kriminālās nedienas
2.40 Iespējams tikai Krievijā
3.35 Šķiršanās formula
TV3+
6.30 Kristīgā programma
6.55 6 kadri
7.20 Infomānija
8.20 Nabaga radiņi
9.30 Dārgā, mēs nogalinām
14.20, 1.40 Labākais no
Euromaxx
14.50 Mf. Karstena un Petera
brīnumainie Ziemassvētki
16.15 Df. Daži no tūkstots
stāstiem
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.30 Zelta bumba FIFA 2016
21.10 Maklauda meitas
22.00 Mf. Avantūrists
23.45 Midsommeras
slepkavības
5.00 Automoto raidījums Nr.2
LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.15 Bernards
5.30 Kristīgā programma
6.00, 14.20 30 minūtes
virtuvē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu
raidījums “900 sekundes”

19.00 iemāci sievu braukt
20.00 Uz nažiem
21.00 Mf. Vecāku patvaļa
22.50 Mf. Ziemassvētku
pasaka
NTV Mir
6.20 Mežonīgā pasaule
7.00, 9.00, 12.00, 18.00
Šodien
7.20 Muhtara atgriešanās
9.20 Baltās niedres
11.05 Kremļa virtuve
12.25 Celtniecība
15.15 Mf. Miesassargs
17.05 Personas kods
18.25 Svešais rajons
20.20 Inspektors Kūpers
22.05 Ments likuma kārtībā
1.50 Svētku koncerts
3.20 Baltais cilvēks
PBK
6.20, 10.00, 12.00, 17.00
Ziņas
6.30 Mf. Hotabičs
8.00, 10.20 Multfilmas
8.15 Mf. Varvara
10.40 Vēja pavēlnieks
12.25 Koncerts
15.15 Dievmāte. Zemes ceļš.
17.20 Uzmini melodiju
18.15 Mf. Viss būs!
20.00 Laiks
20.20 Soči. Ziemassvētki
2017
22.55 Donu Kihotu meklējot
23.55 Mf. Pelnrušķīte
1.30, 5.30 EuroNews
2.00 Mf. Gusāru balāde
3.30, 5.15 Smieklīgi videoklipi
3.40 Mf. Nevar būt!
bērnus
11.55 Uz nažiem 12.55 Radiņi
13.55 Brāļi apmaiņas ceļā
15.50 Mf. Vecāku patvaļa
17.40 Tētis sprukās
19.25 Saimnieks meklē sievu
21.00 Mf. Betmens
23.25 Grimmi
NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šodien
7.20 Muhtara atgriešanās
8.15 Ar mazuļa lūpām
9.20 Mf. Brīnums Krimā
11.15 Tu neticēsi
12.25 Celtniecība
14.20 Mf. Glābies, brāli!
18.25 Svešais rajons
20.15 Inspektors Kūpers
22.05 Ments likuma kārtībā
1.45 Koncerts
4.05 Advokāts
PBK
6.00, 10.00, 12.00 Ziņas
6.10 Mf. Trīs rieksti
Pelnrušķītei
7.50, 10.20 Multfilmas
8.15 Mf. Sals
10.30 Šurumburums
11.05 “Es protu lidot”
12.20 Mf. Tu man esi viena
14.10 Koncerts
15.10 Mf. Uzmanies no auto
17.05 Humora raidījums
18.40 JAK
21.00 Laiks 21.40 Soči
0.00 Mf. Stilīgais
2.10 EuroNews
2.40 Mf. Divpadsmitā nakts
4.05, 5.35 Smieklīgi video
4.15 Mf. Lietišķi cilvēki

8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15 Atpazīsti mani, ja vari
10.15, 13.45 TV veikals
10.30 Vētra
11.25 Lieliskais gadsimts
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 noslēpumi
18.55, 1.45 Gonula
20.35 Degpunktā. Gada apskats
20.40, 2.30 Fokusā
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi
22.15 Majors un maģija
23.10 Overtime TV
0.10 Čikāgas sardzē
1.00 LNT TOP 10 ziņas
TV3
5.00, 1.35 Vikingi
5.50, 11.55 Drošības aģenti
V.A.I.R.O.G.S

RTR Planēta (Baltija)
4.25 Mf. Aļonka no
Pačitankas
7.45 Ziemassvētku gada
dziesmas
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Ziemassvētku uzruna
10.45, 13.20 Mf. Putns būrī
15.00, 19.35 Mans mīļais
tētis
22.55 Uguntiņa
2.30 Mf. Sniegbaltīte
pieaugušajam dēlam
RenTV Baltic
5.40, 12.15, 1.25 Skatīties
visiem!
6.25 Pie mums visi mājās
6.55 Karavīri
7.45 Jaunības eliksīrs
8.35 Dievu ēdieni
9.35 Mintrans
10.15 Visnoderīgākā
programma
11.15 Godīgs remonts
13.00 Slepenās teritorijas
15.00 Dīvaina lieta
17.00 Mf. Diena D
18.15 M. Zadornova koncerts
22.30 Mf. Vēlēšanu diena
ONT
6.00, 7.05 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Mf. Varvara
9.35 Mf. Pelnrušķīte
11.05 Koncerts
13.30 Mf. Mana mīlestība
14.00 Dievmāte. Zemes ceļš
15.15, 19.50 Sporta ziņas
RTR Planēta (Baltija)
4.25 Mf. Sniega karaliene
5.40 Mf. 12 mēneši
7.20 Pats sev režisors
8.10, 2.50 Smieklu panorāma
8.40 Rīts 9.20 Vēstis - M
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Zelta maģija XXI gs
11.25 Smieties atļauts
13.20 Mf. Viss būs labi
17.00 Mf. Manas laimes kalējs
19.35 Uguntiņa - 2017
23.30 Viltvārde
RenTV Baltic
5.45, 11.40 Skatīties visiem
6.30 Smieklu shēma
7.15 Karavīri
8.05 Tīrs darbs
8.55 Sasmīdini komiķi
10.05 Mf. DMB
12.15 Koncerts
14.15 Vēlamā
ONT
6.00, 7.05 Rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas sprediķis
8.20 “Vēja pavēlnieks”
9.20 Mf. Sals
10.55 “Es protu lidot”
11.50 Mf. Tu man esi vienīgā
13.30 Baltkrievijas nacionālā
marka
15.15 Sporta jaunumi
15.20 Uzmini melodiju
15.55 A. Masljakovs
“Telebiogrāfija” 16.55 JAK
19.00 Kontūras 20.05 Soči
22.15 Mf. Donu Kihotu
meklējot
23.15 Mf. Mēs no džeza
6.40, 12.55 Multfilmas
7.20 Mf. Kā apprecēt
miljardieri
9.15 Gatavo
9.55 Māmiņu klubs
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15 Sarkano aproču klubs
15.10, 2.30 Tēta nedienas
Latvijā
16.55 Īpašo uzdevumu
vienība Hawaii 5-0
17.55 Meittenes
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Bibliotekāri
21.55 Kvantiko
22.55 Kā izvairīties no soda
par slepkavību
23.55 Nekā personīga
0.45 Melu teorija
1.05 Sveika, Rīga!

15.20 Koncerts
17.30 Kurš vēlas kļūt par
miljonāru?
18.30 Soči.
21.15 Mf. Pelnrušķīte
22.55 Mf. Gusāru balāde
Baltkrievija 1
5.30 Būtība
6.00 Metropolīta uzruna
6.10 Mf. Sniega eņģelis
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Radi
10.10 50 receptes
11.10 Remonta stāsts
11.45 Veselība
12.35, 14.35 Mf. Kur dzīvo
cerība?
16.20 Mf. Vētra
18.00 Mf. Vectēvs
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Vakar. Šodien.
Vienmēr…
23.55 Sporta diena
Baltkrievija 2
6.05 Mf. Eņģeļu draugi
6.40 Mf. Pelnrušķīte
7.35, 21.20 TV barometrs
7.40 Mf. Šreks
11.00 Mats matā
11.30 Reportieris
12.20 Mf. Iedomājies tikai!
14.10 Mf. Bez robežām
15.55 Hokejs
18.10 Aklās kāzas
19.25 Mf. Monako princese
21.10 Sportloto 6 no 49,
KENO.
21.25 Mf. Forests Hamps

Baltkrievija 1
5.50 Mf. Vētra
7.30 Rīts
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40 Radi
9.50 50 receptes
11.10 Baltkrievija sagaida
jauno gadu
12.10 Mf. Mīlestība ar
akcentu
14.10 Ātrumkārba
14.40 Eurovision
15.00 Apkārt planētai
15.45 Izmeklēšanas
noslēpumi
16.15 Mf. Parunā ar mani
par mīlestību
19.35 Laika ziņas
20.00 Galvenais ēters
21.10 Mf. Kur dzīvo cerība?
Baltkrievija 2
6.05 Eņģeļu draugi
6.20 Mf. Zosnīca
7.15, 20.00 TV barometrs
7.20 Elementāri
7.55 Kulinārais eksperiments
8.25 Laimīgi kopā
10.10 Mf. Iedomājies tikai!
12.00 Ērglis un cipars
13.00 Mīlestība onlainā
14.05 Mf. Monako princese
15.50 Mf. Šreks
19.05 Saprast un padarīt
nekaitīgu
19.40 Divi rubļi
20.30, 21.05 Atdodiet man
skaistumu
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO.
21.55 Mf. Volstrīta. Nauda
neguļ.
TV3+
5.25, 15.30 Māja 2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 1.10 Comedy Club
9.10, 17.40 Kijeva dienā un
naktī
10.15, 16.35 Univers
11.30 TV Shop
11.45 Mf. Betmens
14.25 Juvelieru klans
18.50 Virtuve
21.00 Tētis sprukās
23.40 Mf. Stāt! Vai arī mana
mamma šaus.
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05, 4.00 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi

2017. gada 6. janvāris
11.00 Zvērināto tiesa
12.30, 17.25 Ārkārtas gadījums
13.05, 15.25 Operatīvā grupa
18.45 Svešais rajons
20.20 Apgādnieks
20.30 Mentu kari
0.25 Ments likuma kārtībā
2.20 Koncerts
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55, 1.05
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Šovakar
13.25 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
20.00 Laiks
21.25 Eiroloģija: Baltijas ceļš
21.50, 23.05 Grieķiete
23.35 Mrklējot Donu Kihotu
0.35, 5.55 EuroNews
1.20 Mf. Pieaugušie
2.30, 5.00 Smieklīgi videoklipi
2.45 Mf. Mērija Popinsa, uz
tikšanos!
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 - M
10.55 Vasilisa
13.40 Kājām ejot…
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters

11
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktais Saša
1.40 DAR 3.10 Pilsētiņa
RenTV Baltic
5.40, 16.35, 0.45 Dīvaina lieta
6.30 Tiesības mīlēt
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.25 Pareizs līdzeklis
9.20, 22.40 Skatīties visiem
10.00, 17.35 Ģimenes drāmas
11.05, 23.35 Čapmanes noslēpumi
13.05 Koncerts
15.10 Fantastika zem grifa
18.40 Bars
20.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.25 Ziņas
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.30, 22.35 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 20.00
Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Uzmini melodiju
14.00, 15.20 Šovakar
15.55 Precamies!
17.20 Piezīmes
18.00 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Grieķiete

6.00 Latvijas valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Mf. Uzspodrināt līdz
spīdumam 13.15 Province
13.50 Multfilmas
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma 21.15 1:1
22.05 Df. Fidela Kastro hronika
23.25 Mf. Mēnessgaismas maģija
1.10 V.I.P. 5.30 Savai zemītei
LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu
pilsētai 6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30 Citādi latviskais
8.00 Latvijas novadu cīņas
8.55, 0.45 Sāras mūzika
9.10 Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2
10.05 Kalnu patruļa
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.55, 5.00 Aktualitātes
13.25 Biatlons
15.35, 1.30 Vienmēr formā!
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien 19.00 Ziņas
19.35 Ekstrēmie kadri
20.05 Df. Nezināmās salas
21.55 Tēvs Brauns 4
22.50 Lielais Gregs
23.45 Liktenis
1.00 Kā apturēt globālo sasilšanu?
LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.15, 4.50 Bernards
5.30 Kristīgā programma
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē ar
Džeimiju Oliveru
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu raidījums
”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.20, 0.55 Atpazīsti mani, ja vari
10.15, 13.45 Televeikala skatlogs
11.00 Kaislību jūrā
11.30 Lieliskais gadsimts
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 noslēpumi
18.55, 0.00 Gonula
20.40, 2.20 Degpunktā
21.10 Mf. Mans sapņu vīrietis
23.05 Laulātie
TV3
5.00, 1.50 Vikingi
5.50, 11.55 Drošības aģenti
V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 17.55 Meittenes

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
18.00, 22.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х
8.10 Galevnais ēters
9.20, 19.00 Sieviešu ārsts
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.10, 12.10 Vakar. Šodien.
Vienmēr.
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 15.30 Radiņi
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20 Arēna
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas
22.55 Sporta diena
23.10 Parunā ar mani par mīlestību
Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 10.05, 21.05 TV barometrs
8.05 Mf. Pelnrusķīte
9.10 Mf. Zosnīca
10.40 Mats matā
11.15, 14.50 Mana burvīgā aukle
12.10 Laimīgi kopā
13.55 Ērglis un cipars
15.45 Mf. Forests Kamps
18.15 Superloto
19.05 Reportieris
19.50 Aklās kāzas
21.00 KENO
21.10 Šopinga dieviete
22.10 Atdodiet man skaistumu

RenTV Baltic
8.30, 16.55, 20.55 Īpašo uzdevumu
vienība Hawaii 5-0
9.30 Kvantiko
10.35 Televeikala skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15, 0.55 Sarkano aproču klubs
15.10, 2.40 Tēta nedienas Latvijā
17.55 Meittenes
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Virtuve
21.55 Zibsnis 22.55 Bulta
23.55 Bruklinas taksis
TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 0.30 Comedy Club
9.25, 17.40 Kijeva dienā un naktī
10.30, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
12.10, 18.50 Virtuve
14.25 Juvelieru klans
21.00 Ekstrasensu cīņa
22.40 Mf. Nāvīgās sacīkstes
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00
18.00 Šodien
5.05, 6.05, 4.00 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.30, 17.25 Ārkārtas gadījums
13.05, 15.25 Operatīvā grupa
18.45 Svešais rajons
20.35 Mentu kari
0.30 Ments likuma kārtībā
2.30 Df. Jaungada pasaka
pieaugušajiem
3.35 Viņu tradīcijas
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55,
0.35 Ziņas 6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 21.15 Grieķiete
13.25, 2.15, 4.50 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
23.05 Meklējot Donu Kihotu
0.05, 5.55 EuroNews
0.55 Mf. Darījumu cilvēki
3.05, 5.40 Smieklīgi videoklipi
3.30 Mf. Mēs no džeza
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 Vasilisa 13.40 Kājām ejot
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktais Saša
1.40 DAR 3.10 Pilsētiņa

6. janvārī

Baltkrievija 1

ONT

OTRDIENA, 10. janvāris
LTV1

21.40 Meklējot Donu Kihotu

5.50, 9.15, 22.50 Skatīties visiem
6.15 V un S
6.30 Tiesības mīlēt
7.15 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.25 Pareizs līdzeklis
10.00, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.00, 18.40 Bars
12.50 Jums pat sapņos nav rādījies
15.35 Fantastika zem grifa
16.35, 1.00 Dīvaina lieta
20.50 Smieties atļauts
23.45 Čapmanes noslēpumi
0.35 Ziņas
ОNТ
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.30, 23.35 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
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Uzmini melodiju!
14.00, 15.20, 20.05 Grieķiete
15.55, 22.35 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā! 19.00 Laiks
21.40 Meklējot Donu Kihotu
Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona Х
8.10 Laika ziņas 8.30 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Laimīgi kopā
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Baltkrievijas prēmijas “Par garīgo
atdzimšanu” pasniegšanas ceremonija
23.00 Sporta diena
23.10 Parunā ar mani par mīlestību
Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.15 Virtuve
9.15, 16.30 Tāds darbs
10.00, 17.20 Jūra. Kalni. Keramzīts
10.55, 15.35 Nepiedzimsti skaista
11.45, 20.25 Mana burvīgā aukle
12.15, 21.10 Šopinga dieviete
13.15, 19.25 Jaunkundze-zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.05 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Stails

Ir iemesls!
1978. gadā amerikāņi
atdeva Ungārijai Svētā
Ištvāna kroni

Valsts simboli - tie ir ģerbonis, himna, karogs... Simbols
var būt arī cilvēks, ja tas ir valsts
pamatlicējs, kā arī ēka, pilsēta,
lauks, dārzs... Ir arī citi simboli dzīvnieki, putni, koki... Ungāriem
galvenais valsts simbols ir pirmā
karaļa kronis. Tas nav vienkāršs
priekšmets, kas asociējas ar lielvalsts dibināšanu un kristietības
pieņemšanu. Šis kronis simbolizē varu pār Ungāriju. Un tieši
pēdējais fakts ir saistīts ar šī karaliskā atribūta bagāto vēsturi,
kas ir piedzīvojumu un detektīva
cienīgu sižetu pilna.
Par pirmo ungāru karali kļuva virsaitis, kas pieņēma kristietību. Kņazs Vaiks ieguva jaunu
vārdu - Ištvāns (Stefans), bet kroni viņam atsūtīja pats Romas pāvests Silvestrs Otrais. Šis fakts ir
saistīts ar dažiem apbrīnojamiem
precizējumiem un detaļām, ko
tagad vairs nav iespējams pārbaudīt. Ir leģenda, kas vēsta par
brīnumu, kas noticis Romā Ištvāna kroņa aizsūtīšanas priekšvakarā...
Pāvests Silvestrs vispirms
gribēja dāvāt šo kroni poļu karalim Meško Pirmajam. Kad dārglieta jau bija gatava, pontifiks
redzēja sapni, kurā Debesu Eņģelis pavēlēja viņam atdot kroni
ziņnesim no citas valsts. Pamodies paps uzzināja, ka Romā
ieradies bīskaps no Ungārijas.
Kroņa liktenis tika izlemts.
Interesants ir fakts, ka no
Romas Ištvāns saņēma tikai kroņa augšējo daļu. Apakšējo daļu
atsūtīja no Konstantinopoles imperators Mihails, tā bija domāta
karalim Gēzam. Šis žests, pēc
daudzu vēsturnieku (īpaši ungāru) domām, liecināja par to,
ka Ungārijas karaļus atzina par
līdztiesīgiem Austrumu imperatoriem. Īpaši urķīgi pētnieki apgalvo, ka no Bizantijas tika atsūtīts
sieviešu kronis. Tā bija dāvana
karalienei, dārga dāvana, taču
tolaik tā bija parasta lieta. Ungārijā gan nolēma savienot divus
kroņus, līdz ar to savienojot divas svētības – no Rietumiem un
Austrumiem. 12. gadsimtā Ungārijas karaļu kronis kļuva ne tikai
par varas simbolu, bet arī par
varas avotu un svētu, maģisku
priekšmetu. Lai kļūtu par ungāru
karali, nebija svarīga izcelsme
vai piederība muižnieku kārtai.
Vissvarīgākā bija trīs nosacījumu
ievērošana. Pirmkārt: kronēšanai
jānotiek senajā Ungārijas galvaspilsētā – Albas Regijas pilsētā
(mūsdienās - Sēkešfehērvāra),
pilsētas katedrālē. Otrkārt: kronēšanas ceremoniju bija tiesīgs
vadīt tikai Estergomas bīskaps
(ilgu laiku tieši šis bīskaps tika
uzskatīts par Ungārijas augstāko
garīdznieku). Treškārt: pretendenta galvā bija jāuzliek kronis.
Tikai ievērojot šos trīs nosacījumus, Ungārijas valdnieku atzina
par likumīgu.
Šī aksesuāra augstais statuss noveda pie tā, ka visi pretendenti uz troni vēlējās, lai tieši šis
kronis būtu viņu galvā. Tad ungāri
izdomāja interesantu un smalku
niansi: par kroņa glabāšanu atbildēja neatkarīgs barons, kura rokās bija ne tikai atslēga no dārgu-

mu krātuves, viņš varēja rīkoties
ar kroni pēc saviem ieskatiem, ja
pastāvēja risks, ka kronis nonāks
kāda afērista vai ungāriem nepieņemamas personas rokās.
Svētā Ištvāna kroņa piedzīvojumi sākās 14. gadsimtā.
Viens no karaļiem - Vāclavs Otrais - bija pēdējais no ungāru
senās dinastijas valdniekiem, kā
arī Bohēmijas karalis. Lai glābtu
dinastiju, ungāru muižnieki piedāvāja kronēt Vāclava dēlu. Ungāriem šī ideja neiepatikās, bet
visus nosacījumus izdevās ievērot, arī barons, kroņa glabātājs,
izsniedza šo svēto kroni. Uzreiz
pēc ceremonijas, cenšoties izvairīties no sacelšanās, Vāclavs
aizvadīja dēlu uz Bohēmiju kopā
ar kroni. Tā sākās kroņa klejošanas gadi.
Iekārtot dēlu par kaimiņu lielvalsts karali nesanāca, bet kroni
(tālāk no grēka) aizsūtīja nez kāpēc Bavārijas princim. Taču princis to pazaudēja purvā, pa ceļam
pie Svētās Romas impērijas ķeizara... Brīnumainā kārtā pēc dažiem gadiem kroni atrada, tas bija
salocīts, bet to atjaunoja un atstāja imperatora dārgumu krātuvē.
Šo kroni “izsniedza” atkarībā no
nepieciešamības un tikai tam,
kurš solīja būt uzticams impērijas
kroņa pavalstnieks. Austroungārijas impērijas laikos kronēja tikai
formāli...
Bija arī citi piedzīvojumi Svētā Ištvāna kroņa vēsturē. Turcijas
valdības laikos, neskatoties uz
daudzām viltībām, kronis nonāca
Turcijas sultāna Suleimana rokās. Turku valdnieku kronis neiespaidoja, viņaprāt, tas izskatījās
pārāk pieticīgi un nebija dižena
valdnieka cienīgs. Sultāns atdeva svētumu ungāriem.
Vairāku gadsimtu garumā
šo kroni nolaupīja, slēpa vistālākajos Eiropas stūrīšos, saudzēja no iebrucējiem. Ir zināms, ka
Napoleons tā arī nav paspējis
atrast ungāru svētumu, līdz ar to
arī nekļuva par šīs valsts karali.
55 karaļi izpelnījās godu nēsāt šo
kroni, kas simbolizē Rietumu un
Austrumu svētību, kā arī Ungārijas valsti. Pēdējais tika kronēts
1916. gadā - Austrijas imperators
Kārlis IV, kas valdīja Ungārijā līdz
1918. gadam, kad impērija sabruka... Kronis tika sargāts līdz
1944. gadam.
Kad Budapeštai tuvojās padomju armija, Ungārijas vadība
organizēja operāciju ar mērķi
glābt nacionālo svētumu. Ungārijas karaļu kronis, zvērestu šķēps
un scepteris tika izvesti no valsts
un apglabāti slepenā vietā Austrijā. Par šo vietu uzzināja amerikāņi, kuri tolaik ieņēma jau pusi no
Austrijas teritorijas.
1945. gadā Svētā Ištvāna
kroni aizsūtīja uz Fortnoksu Amerikas Savienoto Valstu Dārgmetālu depozitāriju Kentuki štatā.
33 gadu garumā Ungārijas Republikas valdība veica pārrunas
ar amerikāņiem. Un tikai 1978.
gada 6. janvārī ASV kara aviācijas speciālais reiss nogādāja kronēšanas svētumu dzimtenē.
Tagad kroni var redzēt ne
tikai Ungārijas ģerbonī, bet arī
parlamenta ēkas speciālajā istabā, Budapeštā. Svētumu sargā
24 cilvēki vienlaikus... Lai būtu
drošāk...
Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Antēnu, dekoderu, virszemes un satelīttelevīzijas
uzstādīšana.
Bezmaksas kanāli: LTV1, LTV7, RE:TV, TV Million,
ORT, NTV, STS, RTR, TNT u.c.
Kanālu atjaunošana.
Tālr. 26344829.
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Individuāla pieeja katram
klientam. Pieejamas cenas
un lieliska kvalitāte!

Semināri LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” 2017. gada 11. un 12.
janvārī organizē seminārus par atklātu projektu konkursu, kas attiecas uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam
šādām rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā
pašu produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai”;
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”;
1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”;
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;
2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”.
Projektu konkursa kopsumma - 706 959.90 EUR
Semināra norises datums, laiks un vieta:
* 2017. gada 11. janvārī pulksten 10:00 Dagdas novadā, Alejas
ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē);
* 2017. gada 12. janvārī pulksten 13:00 Krāslavas novadā,
Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē).
Aglonas novada pagastu projektu pretendenti aicināti izvēlēties jebkuru no semināra norises dienām.
Semināra darba kārtībā informācija par projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumiem, dokumentu sagatavošanu
un vērtēšanas kritērijiem.
Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības “Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv
Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” kontaktinfomācija:
Zane Ločmele – VRG projekta administratīvā vadītāja, tālr.
25608232
Aina Dzalbe – VRG projekta koordinatore, tālr. 26195753
Mājas lapa: www.kraslavaspartneriba.lv

PĀRDOD
zāģmateriālus.
Vagondēļus,
dēļus, brusas, terases un grīdas dēļus, blockhause (brusas
imitācija), vagondēļus pirtij,
plauktus, līstes. Piegāde. Tālr.
27086886;
KSP (1.20x2.70; biezums - 1.6
cm). Tālr. 26400745;
benzīna zāģus (65 €), atslēgu
komplektu (35 €), metināšanas
inventoru (90 €), pusautomātu
2 - vienā (230 €), ģeneratoru
2.2 kw (160 €). Viss jauns. Tālr.
28704679;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr.
26361548;
selekcionētus kartupeļus Robežnieku pagastā. Piegāde.
Tālr. 26750274;
graudus, miltus, malku. Tālr.
29489854;
malku. Tālr. 25462098.

Iepērk
metāllūžņus

Augstas cenas. Strādājam
jebkurā laikā.

T. 29198531.

SIA “LATVIJAS
GAĻA”
iepērk liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 28761515.

SIA VEGO PLUS

Plastikāta logi, durvis.
Mēbeļu izgatavošana.

Žalūzijas, roll-slēģi, moskītu tīkli.
www.vegoplus.lv
Brīvības 10, Krāslava,
t. 22402950.
Dagda, tālr. 25992850.

Tālr. 27186119 (veikals),
24904572 (remontam un
celtniecībai).

Z/S “KURMĪŠI”
IEPĒRK VASKU.
Mainām šūnas
pret vasku.
Ražojam bišu vaska šūnas.
Sertificēta BIO vaska pārstrāde.
T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

SIA “EL REDA”

piedāvā (garantija
3 gadi, piegāde, kredīts)
* televizorus LG u.c. no
99 €;
* veļas automātus INDESIT u.c. no 45 €;
* ledusskapjus ELECTROLUX u.c. no 99 €;
* virszemes televīziju no
10 €;
* telefonus no 10 €;
* sadzīves tehnikas, pulksteņu remonts. Izgatavojam atslēgas.
Jaungada atlaides līdz 50 %!
Vienības ielā 1, Krāslava.
Tālr. 65626523, 29473211.

PĒRK
māju Krāslava (ūdensvads,
kanalizacija). Tālr. 26795517;
zemi un mežu. palīdzu noformēt
dokumentus. Tālr. 26395187;
zemi ar jebkādu mežu. Augstas cenas. Tālr. 29548596;
“VW Golf IV”. Izskatīšu visu variantus. Tālr. 29422679;
padomju laiku automobiļu modeļus (1:43). Tālr. 26756749.

Reklāma un sludinājumi
SIA “Māra N”

aicina darbā
pārdevēju autodetaļu
veikalā Dagdā.
Prasības:
datorprasmes.
CV sūtīt uz e-pastu
mara.n@apollo.lv
Tālr. 26525566.

DAŽĀDI
VAJADZĪGI zāģeri un palīgstrādnieki. Apmaksa no kubiem. Tālr.
24910992.
Nepieciešami darbinieki lauksaimniecības darbos Vācijā.
Tālr. 29824171.
MEKLĒJU DARBU celtniecībā,
ir savi darba instrumenti un auto.
Pieņemšu piedāvājumus darbam
celtniecības brigādē. Bez kaitīgiem ieradumiem. T. 26708105.
Sieviete MEKLĒ DARBU - pieskatīs vecus vai slimus cilvēkus, uzkops mājokļus. Krāslavā.
Tālr.26031828.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 istabu
dzīvokli Krāslavā (1.-3.stāvā).
Tālr. 22477313.
Piedāvāju dzīvošanu lauku mājā
cilvēkiem bez kaitīgiem ieradumiem. Tālr. 26409363.
IZNOMĀJU l/s zemi Šķeltovas
pagastā (8 ha). PĀRDODU kultivatoru (120 €). Tālr. 26160359.
Veic visa veida METINĀŠANAS
darbus. Individuāla pieeja katram klientam. Tālr. 29422679.
Bez maksas paņemsim nevajadzīgu sadzīves tehniku (ledusskapjus, gāzes plītis, TV utt.).
Tālr. 27540758.

SIA “AĻŅI AS”

IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3

Garumus iepriekš saskaņot!

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports!
www.alnias.lv
SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!

Tālr. 64866070, 29806775, 25916403.
Egle
Garums 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1
14-17 46 45 46 45 46
18-24 62 62 69 58 66
25+ 62 62 70 58 66
Diametrs

St

Santehnikas veikals Tirgus ielā 8 piedāvā metāla,
iekštelpu durvis un plastikāta logus, ražotus Vācijā.
Veic visa veida celtniecības un remonta darbus.

Diametrs

LAIKA ZIŅAS

Garums
14-17
18-24
25+

3,7
45
54
54

4,3
45
54
54

Priede
4,9 5,5
45 44
59 54
60 54

6,1
44
54
54

Autoskola
“AUTO-MADARA”

uzņem “B” kategorijas
vadītāju kursos. 95. kods.
Sapulce 12. janvārī
plkst. 15.00.
Dagdā, Ezera 3.
Tālr. 29427803, 29455509.

Ārsts
Boriss Mihailovs

Sertifikāts Nr. 60868
Ārstē artrītu, artrozi, deģeneratīvas izmaiņas locītavās
un mugurkaulā, galvassāpes,
sāpes mugurā, osteoporozi,
diska trūci, išiasu.
Strādā pēc bioregulējošas
vācu metodes ar ķīniešu
medicīnas elementiem.
Dinamiski rezultāti, pozitīvas atsauksmes.
Tālr. 29105248.

SIA “LAUKU
MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. Augstas
cenas. Samaksa tūlītēja.
Svari. Tālr. 20207132.

SIA “Cēsu gaļas
kombināts”

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

SIA “Renem”

IEPĒRK:
jaunlopus, liellopus, aitas.
Elektroniskie svari.
Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Firmai vajadzīgi: ŠOFERI
- LOPU SAVĀCĒJI;
KĀVĒJI
Tālr. 29485520;
26373728; 26393921;
vai pa e-pastu:re-nem@inbox.lv

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
“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

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

Marina Nipāne
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma Gražule
Iveta Leikuma
Natālija Zdanovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail.ru

