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Kā arī TV programma,
Šodien Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tiek atklāta fotoizstāde “Rītaus- sludinājumi, reklāmas un
mas melodijas”, bet aizvadītajā svētdienā pilsētā izskanēja Ziemassvētku daudz citas aktuālas un nodziedājumu koncerts, kurā piedalījās pūtēju orķestris no Polijas.
derīgas informācijas.
Alekseja GONČAROVA foto
• Latvijā pagājušā gada novembrī bezdarba līmenis bija 9,6%, kas bija sestais
augstākais rādītājs starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.
• Par vispiemērotāko valdības vadītāja amatam Latvijas iedzīvotāji uzskata
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) sadarbības partijas “Latvijai un Ventspilij”
priekšsēdētāju Aivaru Lembergu, liecina
sabiedriskās domas pētījuma centra
SKDS pēc laikraksta “Neatkarīgā Rīta
Avīze” pasūtījuma veiktā aptauja. Tādējādi Lembergs izkonkurējis pirms gada
veiktās aptaujas līderi - Latvijas Reģionu
apvienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņu Bondaru. Turklāt Bondars no pirmās
vietas noslīdējis uz trešo. Tradicionāli
par otro atbilstošāko premjerministra
amatam iedzīvotāji uzskata partijas “Saskaņa” līderi, Rīgas mēru Nilu Ušakovu.
• Veselības inspekcija sniegusi negatīvu
atzinumu par Paula Stradiņa slimnīcas
jauno korpusu, tāpēc tā iebilst pret ēkas
nodošanu lietošanā. Veselības inspekcijas vadītāja Aija Mežsarga skaidroja, ka
inspekcija konstatējusi vairākas būtiskas nepilnības, kas nozīmē, ka jaunais
slimnīcas korpuss vēl nav gatavs drošai
savu funkciju pildīšanai.
• Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas policijas pārvaldes darbinieki 2016.
gada 7. decembrī Baltkrievijas pilsoņa
vadītā automobilī “Volkswagen Passat”
atrada un izņēma 5213 gramus marihuānas, par ko nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.
• Ventspils pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” noslēgusi 1,3 miljonus eiro
vērtu līgumu par ērģeļu izgatavošanu
jaunbūvējamai Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkai ar koncertzāles funkciju.
Jaunās ērģeles paredzēts izmantot gan
mācību procesā, gan koncertos, tomēr
samērā nesen Ventspils mūzikas skolas
vajadzībām jau tika iegādātas digitālās
ērģeles. Saskaņā ar projektu paredzēts,
ka ēkas kopējā platība būs 6883 kvadrātmetri, un tajā bez mūzikas skolas
telpām atradīsies arī koncertzāle ar 600
sēdvietām. Tomēr publiski pieejamā informācija liecina, ka ievērojami lielāki
objekti ar praktiski analogām funkcijām
Latvijā tapuši par līdzīgu un pat ievērojami mazāku finansējumu.
• labklājības ministrs Jānis Reirs (V) uzskata, ka pilnībā atcelt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) pensijām neizdosies.
Viņš piebilda, ka šobrīd neapliekamais
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minimums pensijām ir 235 eiro, strādājošajiem ar mazām algām - 80 eiro.
Principā Labklājības ministrija ir par to,
lai šo diskusiju sāktu, un varbūt ir nepieciešams pārskatīt šīs te robežas.
Jelgavas novadā otrdien no dīķa ugunsdzēsēji izcēluši šogad pirmo noslīkušo
zemledus makšķernieku.
Aizvadītā gada nogalē Rīgas Austrumu
klīniskajā universitātes slimnīcā veiktas trīs operācijas pacientiem ar retu
iedzimtu patoloģiju – Meja Tērnera sindromu, kas izpaužas kā bīstama sašaurinājuma veidošanās kreisajā iegurņa
vēnā, kura dēļ tā ar laiku var nosprostoties, izraisot asins atteces traucējumus
kājā. Šīs operācijas Baltijas valstīs ir
unikālas, jo, tās veicot, izmantots speciāls, anatomiski pielāgots stents vēnas
sašaurinājuma novēršanai.
Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par
alkohola iekļaušanu narkotisko vielu
sarakstā. Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Armīns Strazdiņš. Ar šo iniciatīvu Strazdiņš vēlas panākt, lai alkohols
tiktu iekļauts narkotisko vielu sarakstā,
saglabājot Alkoholisko dzērienu aprites
likumu un esošo likumdošanu attiecība
uz alkohola iegādi un lietošanu.
Valsts kontrole ir uzsākusi virkni būtisku
sistēmismu revīziju, tostarp pārbauda
Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju un
arī izvērtē augstākās izglītības sistēmas
efektivitāti. Līdzīgas pārbaudes tiek veiktas arī citās sabiedrībai būtiskās jomās.
2017. gadā „Erasmus+ jaunatne darbībā” programmai būs pieejams lielāks
finansējums – aptuveni trīsarpus miljoni
eiro. Tas nozīmē arī aktīvāku darbu un
vairāk jauniešu iesaistīšanu starptautiskajos projektos. Programma sekmē
jauniešu līdzdalību, uzlabo jaunatnes
darba kvalitāti un veicina starptautisko
sadarbību.
Desmit no 13 jauniešiem, kas divus gadus ilgās Valsts kancelejas stažieru programmas ietvaros tika uzrunāti pamest
darbu ārvalstīs un atgriezties Latvijā darbā valsts pārvaldē, arī pēc programmas
beigām nolēmuši palikt Latvijā. Darbu
attiecīgajās valsts iestādēs gan turpinās
tikai četri programmas dalībnieki, kā galvenos mīnusus darbam valsts pārvaldē
minot nekonkurētspējīgu atalgojumu un
lēnas karjeras izaugsmes iespējas.

SIA “Māra N” aicina darbā

pārdevēju auto rezerves daļu veikalā Dagdā.
Prasības: datorprasmes. CV sūtīt uz e-pastu: mara.n@apollo.lv. Tālrunis: 26525566.

Parasti dāvanas sniedz jubilāriem,
bet šoreiz Jūs paši varat uzdāvināt
JUBILĀRUS gan sev, gan citiem!

2016. gada pavasarī četri Latgales vīri Andris Eriņš no Dricānu Dominantes,
Andris Baltacis no grupas BALTIE LĀČI,
Gints Ločmelis no Ginc un ES un Aldis Kise
kopīgi iedziedāja dziesmu “VISA DZĪVE”.
Tā radās solistu apvienība JUBILĀRI!

Klausītāji un skatītāji atzinīgi novērtēja šo
debiju, īsā laikā ierindojot šo dziesmu Latvijas
šlāgeraptaujas 2016. gada fināla 5 populārāko
dziesmu vidū.
Tagad JUBILĀRI nāk ciemos pie Jums!!!

Tiekamies Krāslavas kultūras namā
22. janvārī plkst. 15:00!

Biļetes iepriekšpārdošanā - 5 EUR, koncerta
dienā - 7 EUR.
Koncerta programmā skanēs gan katras grupas populārākās dziesmas, gan kopīgi veidoti
skaņdarbi, gan joki un pārdomas par dzīvi.

un Asinsdonoru
centrs aicina
2017.gada
18.janvārī
no plkst. 9.00. 12.00. uz DONORU DIENU
Krāslavas novada Sociālā
dienesta telpās Grāfu Plāteru ielā 6.
Pusdienu nauda – EUR
4.27 – tiks pārskaitīta uz
donora personīgo kontu.

Obligāti jāņem līdzi bankas konta
numurs un pase.
Donors var būt vecumā no 18 līdz
65 gadiem, ar svaru virs 50 kg.

Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu!

Ūdrīšu pagastā pazudis
liels suns. Balts, ar gaišbrūnu nokrāsu. Atsaucas
uz vārdu Reds. T. 26205753.

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu
Kā nemaldīgs ceļvedis iet.

Apsveicam 85 gadu jubilejā mīļo vīru, tēti, vectēvu un
vecvectēvu Raciņu Leonardu!
Sieva, bērni, mazbērni, mamazbērni

Lai
tavs pavards dvēseli silda
Gadi sudraba ledos kaut iet.
Vēl tavā dārzā puķu ir gana,
vēl kā dārzs tava dvēsele zied!

Sveicam skaistajā jubilejā

Lidiju RACIŅU!

Dubovu ģimene
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Pasaulē
Krievija piesaka karu
smēķēšanai

Krievijas Veselības ministrija plāno ieviest pilnīgu cigarešu
pārdošanas aizliegumu personām, kas būs dzimušas 2014.
gadā vai vēlāk. Ja šis plāns tiks
īstenots, tad nākotnē cigaretes
būs aizliegts pirkt visiem valsts
iedzīvotājiem. Šāds plāns ietverts
Krievijas valdības dokumentā
“Tabakas aprites ierobežošanas
politikas koncepcija laika periodam no 2017. līdz 2022. gadam
un turpmāk”. Krievijā smēķē aptuveni 40% iedzīvotāju.

Vilcieni darbojas ar vēja
ģeneratoriem
Visiem Nīderlandes vilcieniem no šī gada elektroapgādi
nodrošina vēja enerģija. Saskaņā
ar NS datiem viens vēja ģenerators, darbojoties vienu stundu,
spēj nodrošināt vienam vilcienam
enerģiju 200 kilometru gara ceļa
veikšanai. Nīderlande ir kļuvusi
par pasaulē pirmo valsti, kur visi
vilcieni pārgājuši uz vēja enerģiju.

Lietuvā veidos Krīžu
pārvaldības centru
Lietuvā šogad tiks izveidots
Krīžu pārvaldības centrs, pārveidojot Valsts kancelejas struktūru.
Apņemšanos valdības paspārnē
izveidot Krīžu pārvaldības centru
premjerministrs Sauļus Skvernelis izteica pērnruden, tūlīt pēc stāšanās amatā, norādot, ka šobrīd
tādas institūcijas valstī nav, tādēļ
lēmumu pieņēmēji dažkārt laikus
nesaņem vajadzīgo informāciju
un speciālistu ieteikumus attiecībā uz svarīgiem lēmumiem.
Viņš jautājumu pārrunājis ar Aizsardzības ministrijas un Bruņoto
spēku vadību

Emigrē 5000 ebreju
Pagājušajā gadā uz Izraēlu
emigrējuši 5000 Francijas ebreju.
2015. gadā uz Izraēlu emigrēja
7900 Francijas ebreju, kas bija
jauns rekords, bet 2014. gadā
prom devās 7231 ebrejs. Kopš
2006. gada no Francijas uz Izraēlu kopumā pārcēlušies 40 000
ebreju, secinājusi Ebreju aģentūra, kas organizē ebreju pārceļošanu uz Izraēlu. Daudziem ebrejiem galvenais pamudinājums
emigrēt bijusi nedrošība, tostarp
islāmistu radītie draudi. Eksperti
un ebreju kopienas locekļi aizbraukšanu skaidro arī ar reliģiskiem un ekonomiskiem apsvērumiem. Nereti kā iemesls tiek
minētas arī ģimenes lietas.Daļa
no ebrejiem, kas emigrē uz Izraēlu, vēlāk gan atgriežas savās
izcelsmes valstīs. Aplēsts, ka tādi
ir 10 līdz 35% no emigrantiem.

Pāvests vēršas pie mātēm
Pāvests Francisks svētdien
mudināja sievietes, kas apmeklēja ceremoniju Vatikāna Siksta
kapelā, nekautrēties un barot
baznīcā savus mazuļus ar krūti.
Viņš jau iepriekš paudis atbalstu
mazuļu barošanai ar krūti, arī
sabiedriskās vietās. “Jūs, mātes,
ķerieties klāt un barojiet mazuļus
ar krūti bez bailēm. Tieši tāpat kā
Jaunava Marija zīdīja Jēzu,” ikgadējā ceremonijā par godu Jēzus
kristīšanai sacīja Francisks.Pateicoties barošanai ar krūti, mazulim
tiek nodrošināta optimāla barība,
kā arī stiprināta imūnsistēma. Tiesa gan, daudzās pasaules valstīs
sievietes tiek mudinātas nebarot
mazuļus ar krūti, vismaz ne sabiedriskās vietās.

Atskatoties uz paveikto

“Ja mums ir izdevies sasildīt kaut pāris cilvēku sirdis, tā dēļ
vien ir vērts censties!” saka Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas izpilddirektore, projektu koordinatore Sandra MOLOTOKA. Bet, atskatoties uz pagājušajā gada nogalē paveikto, redzam, ka to
siržu, kurām LSK brīvprātīgie veltījuši savu laiku un darbu,
ir tūkstoškārt vairāk. Sirds siltums ir dāvāts vairāk kā 1000
vecajiem ļaudīm un bērniem Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novados.
Sadarbībā ar Norvēģijas
Sarkanā Krusta Nord-Trøndelag
reģiona komiteju visos trīs novados tiek apciemoti un apsveikti
vientuļie pensionāri un invalīdi,
kuriem katru gadu tiek sarūpēts
pārsteigums. Aizvadītajos Ziemassvētkos kopumā - 335 dāvanas.
Jau 8. gadu ar Latvijas un
Norvēģijas SK komiteju atbalstu
Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novadu bērniem tiek dāvinātas
“Ziemas pasakas” – krāšņās izrādes “Varavīksnes” skolā un
dāvanu paciņas katram bērnam.

2016. gadā 3 izrādes apmeklēja
627 bērni. LSK sarūpē ne vien
dāvanas izrādes apmeklētājie,
bet tiek apdāvināta arī visa “Varavīksnes” vidusskolas komanda, kas veido izrādi – skolēni un
skolotāji.
LSK Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novadu komitejas ar
Norvēģijas Nord-Trøndelag reģiona komitejas atbalstu Ziemassvētku pasākumiem un dāvanām
ziedotā kopsumma 2016. gadā
sasniedza 2,3 tūkstošus eiro.

Turpinājums 6. lpp

Piedalies!

Diagnozi No lasītāju vēstulēm
nosaka pa telefonu

Mīļi aicināti uz 3. Net
for God filmas “Laudato
si Āfrikā - Songajas centrs” (kristīgās tēmas) noskatīšanos
Sanācis ir tā, ka pēc četrKrāslavā š.g. 22. janvārī plkst 13.30 Aronsona ielā 3, biedrī- desmit Rīgā nodzīvotiem gadiem
bas “Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”” telpās.
dažādu apstākļu dēļ esmu pārFilmu rādīs Mairita un Ivo Folkmaņi, kuri pārstāv Kānas ģimeņu
kustību. Pēc filmas dalīsimies pārdomās kopā ar priesteri Rodionu
pie tējas galdiņa.
Informācija uzziņām pa talr. 22388217.

Informācija par Kānas kustību

Kānas brālība ir kopienas “Chemin Neuf” misija ģimenēm, kuras
uzdevums ir pāru un ģimeņu evaņģelizēšana. Brālība radusies 1985.
gadā Francijā, pēc kādas par Kānas sesiju nosauktas vasaras nometnes laulātajiem pāriem. Tās pamatprincipi ir lūgšana, dalīšanās,
brālīga dzīve mazās vietējās brālībās un nopietna kristīgā formācija.
Latvijā Kānas brālība savu darbību sāka 1994. gada vasarā.
Patlaban Latvijā Kānas brālība apvieno vairāk nekā četrdesmit pārus
Rīgā, Vidzemē un Zemgalē.

Aicinājums (harizma) un garīgums

Ņemot vērā acīmredzamās grūtības ģimenes pastāvēšanai gan
sabiedrībā, gan Baznīcā, mēs izjūtam aicinājumu sludināt Augšāmcelšanās labo vēsti gan veseliem (vienotiem) laulātajiem pāriem, gan
tādiem, kuri cīnās ar problēmām. Mūsu darbības līdzekļi ir aizlūgšana, uzklausīšana un pārrunas, laulāto pāru tikšanās organizēšana,
kā arī visu to metožu izmantošana, kuras spēj veicināt atsevišķu personu un ģimeņu, Baznīcas un sabiedrības vienotību.

cēlusies uz dzīvi vecāku mājās
laukos.
Meita man uzdāvināja divus
jēriņus. Vasaras periodā aitiņas
paaugās, ļoti pie tām pieradu un
iemīlēju.
Rudenī negaidīti saslima auniņš. Stāvēja nodūris galviņu, nezināju, kā viņam palīdzēt. Zvanīju
vetārstam uz Rīgu, jo vietējos vetārstus nepazinu, viņš ieteica vērsties pie vietējiem speciālistiem.
Kaimiņiene ieteica vetārstu Čekeļa kungu. Sazvanoties
ar viņu, izstāstīju savu problēmu. Čekeļa kungs uzmanīgi
uzklausīja un telefoniski deva
norādījumus, kas jādara. Izmērījusi temperatūru, atkal zvanīju,
konsultējos, viņš, uzdevis dažus
jautājumus, noteica precīzu diagnozi. Izrādās, mūsu novadā strā-

Augsim Latvijai!
svētku, piemiņas un atceres
pasākumos, vides sakopšanas talkās, izdzīvošanas
nometnēs un izturības pārgājienos.
Kopš 2016. gada traģiskās pavasara dienas,
kad Mūžībā aizgāja jaunsargu instruktors Dzintars Patmalnieks, Krāslavas jaunsargu vienības dzīve bija
apstājusies. Pārāk skaudras
bija zaudējuma sāpes, lai

Tāda ir Jaunsardzes kustības devīze. Šī gada novembrī Jaunsardze atzīmēs savu
25. gadadienu.
Jaunsardze ir Aizsardzības
ministrijas organizēta un vadīta
brīvprātīga bērnu un jauniešu interešu izglītības forma, kas palīdz
veidot viņu pilsonisko apziņu, izpratni par demokrātisku sabiedrību un valsts aizsardzību. Jaunsardzes kustība veido dabisku
saikni starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), sabiedrību, pašvaldībām, nevalstiskajām
organizācijām un skolu jaunatni.
Jaunsargi praktiskās un teorētiskās nodarbībās mācās valsts
un sava novada vēsturi, nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm,
apgūst dzīvei noderīgas prasmes
un iemaņas (tūrisms, topogrāfija
u.c.), kā arī aktīvi piedalās valsts

darbotos. Tomēr – dzīve turpinās.
Ir jāsaprot, ka labākais, ko var
darīt, lai saglabātu cilvēka piemiņu, ir turpināt viņa sirdsdarbu. Arī
Dzintars Patmalnieks tā noteikti
būtu gribējis.
9. janvārī “Varavīksnes” vidusskolā jaunsargus uz sanāksmi
aicināja 2. novada nodaļas 308.
Krāslavas jaunsargu vienības

instruktors Ēriks Daņiļevičs.
Pedagogs, psiholoģijas maģistrs, iepriekš gandrīz 20 gadus
dienējis robežsardzē, jaunsargu
instruktors iepazīstināja sanākušos bērnus un jauniešus ar
vienības turpmākajiem darbības
plāniem, kuru intensīva realizācija sāksies no šī gada marta, kad
instruktors atgriezīsies no 6 nedēļu apmācībām. “Arī man savs
formastērps ir jānopelna!” viņš
teica.
P a gājušajā
gadā Latvijā bija ap 6
tūkstošiem
jaunsargu,
tendence
uz šo gadu
- 7 tūkstoši, sa-

vukārt, saskaņā
ar Jaunsardzes
attīstības plānu
2015.-2024. gadam, līdz plānotā
perioda beigām
paredzēts iesaistīt Jaunsardzē un
Valsts aizsardzības mācībās kā

dā ļoti profesionāls speciālists, ar
lielu pieredzi. Viņš daudziem cilvēkiem ir palīdzējis izārstēt mājdzīvniekus, gan svētku dienās,
gan parastā ikdienā.
Lasot laikrakstu “Ezerzeme”
jau trīs gadus, esmu lasījusi aprakstus par gada labāko cilvēku,
bet ne reizi nav izvirzīts apbalvošanai labākais speciālists veterinārijā.
Cilvēks saslimstot, dakterim
izstāsta, kas viņam sāp. Mājdzīvnieks to nepateiks.
Mīļš paldies Jums, Čekeļa
kungs, par atsaucību!
Lai Jums daudz spēka, izturības, laba veselība, pildot jūs
darbu!
Tā liela māka dot un neatprasīt,
Tā liela māka cilvēcīgam būt
Tā liela māka būt ar ļaudīm kopā
Un tomēr sevi sevī saglabāt.
(D. Avotiņa)
Ar cieņu, Elvīra Račevā

izvēles priekšmeta skolās apguvē ap 16 tūkstošiem jauniešu.
“Darba ir ļoti daudz, mūsu
mērķi ir lieli, bet nekā neiespējama nav!” sanākušos jaunsargus
iedrošināja instruktors.
Lai “iekustētos”, sapulces
dalībnieki tika atraktīvi sadalīti 4
komandās, kurās bija jāveic vairāki uzdevumi uzmanībai, atjautībai, komandas darba organizēšanas prasmju attīstīšanai.
Noslēgumā, saņēmuši balvā par aktivitāti sienas plakātus/
kalendārus ar Jaunsardzes devīzi un militāro žurnālu “Tēvijas
sargs”, visi čalodami devās mājup, lai turpmāk satiktos nodarbībās.
Panākumus mācībās un
jaunsardzes kustības attīstībā
novadā!
Iveta LEIKUMA
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Eiropas Savienība – tagadne un nākotne
Krišjānis Kariņš, Eiropas Tautas
partijas (Kristīgie demokrāti) grupa.
Jūsu viedoklis par Eiropas drošību.
Ja mēs skatāmies uz mūsu fizisko drošību, Latvija ir pilnībā iekļāvusies ne tikai
Eiropas Savienībā (ES), bet arī NATO drošības un aizsardzības struktūrās. Mūsu
teritorijā dien ne tikai Latvijas karavīri, bet
arī karavīri no citām NATO valstīm. Mūsu
debesīs, rotācijas kārtā no dažādām valstīm, patrulē NATO lidmašīnas. NATO
kolektīvais aizsardzības princips - ja uzbruktu Latvijai, tas būtu tāpat, kā uzbruktu
Vācijai vai ASV. Šis garants ir reāls un spēcīgs. Protams, ir jābūt modriem, jāiegulda
NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā
savs devums.
Mums vairāk jāuztraucas nevis par ārējiem draudiem, bet par iekšējiem draudiem
– vai mums ir stipra valdība, vai mums ir
stipras politiskās partijas? Latvijā, kas,
manuprāt, nav laba tendence, jau gadiem
ilgi valdība un politiskās partijas ieņem
tautas uzticības vērtējuma pēdējās vietas.
Presei, baznīcai, militārajiem spēkiem ir
daudz lielāka uzticība. Tas nav labi un tas
nav vēlami. Tas ir jāmaina.
Ja mēs skatāmies uz Krieviju, kā rīkojas
Putina kremļa komanda – Ukrainā viņi ir rīkojušies militāri, jo Ukraina ir ārpus NATO
alianses, bet citur Eiropā – vai tā ir Francija, vai tā ir Vācija, vai tā ir Latvija, viņi strādā informatīvajā telpā. Informatīvajā telpā
tiek sētas šaubas par valdību, par Saeimu,
par politiķiem, par mūsu valsts pārvaldi kā
tādu.
Mums ir jābūt iekšēji spēcīgiem. Mums
ir jāstiprina ticība mūsu valstij, mūsu valdībai, mūsu demokrātijai. Tas ir tas, kam
ir jāpievērš vislielākā uzmanība, jo fiziskā
drošība tiek joprojām stiprināta un ir spēcīga, vājāki mēs esam iekšējā struktūrā.
Jūs minējāt NATO kolektīvo aizsardzības principu, bet, vai jaunievēlētā
ASV prezidenta nākšana pie varas neko
nemainīs? Viņa izteikumi priekšvēlēšanu periodā ir bijuši dažādi.
Tramps ir pirmais pēc kara ievēlētais
prezidents, kas vai nu nesaprot, neizprot,
vai pilnībā nepieņem īpašo lomu, ko ASV
spēlējušas jau kopš II Pasaules kara beigām. Viņa attieksme pret NATO un ES šobrīd ir neskaidra. Domāju, ka neskaidrība
būs viena no ASV ārpolitikas tēmām turpmākos 4 gadus, bet, pat, ja viņš kā indivīds
uzskatītu, ka NATO alianse vispār nav no
svara, viens indivīds nevar vienā dienā
mainīt veselas valsts politiku. ASV prezidentam nav tādu pilnvaru kā, piemēram,
Francijā, nemaz nerunājot par Krieviju.
ASV ir Kongress un Senāts, likumu vara,
bruņotie spēki. Tā lieta nav tik vienkārša.
Es nekādi nedomāju, ka Trampa nākšana
pie varas var vai nevar apdraudēt NATO
5.pantu. (Minētais pants nosaka: puses
vienojas, ka bruņotu uzbrukumu vienai vai
vairākām no tām Eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu visām dalībvalstīm – autora piezīme.) Drauds drīzāk
ir tas, ka, teiksim, Krievija varētu pārprast
ASV gatavību turēties pie visiem līgumiem. Tas ir kļūdaini. Ja Krievija rīkotos
ES teritorijā, ASV atbildētu. Tas ir lielākais
drauds – pārpratums. Viena indivīda, kaut
arī prezidenta, personīgie izteikumi nav
valsts politika. Es neredzu, ka ASV valsts
politika mainīsies.
Cik liela nozīme ir Krievijai šī brīža
politiskajā situācijā?
Krievijai ir liela nozīme, īpaši Eiropā.
Vai tam, kas notiek Āzijā? Es domāju, ka
nē. Vai Krievijai ir ietekme tajā, kas notiek
ASV iekšienē? Es to nesaredzu. Īpaši liela
Krievijas politikas ietekme ir Eiropas austrumos.
No Latvijas viedokļa, mums interesētu
redzēt, ka Krievija attīstās, kļūst par bagātu,
pārtikušu, laimīgu valsti, jo ikvienam – arī
indivīdam, kas dzīvo dzīvoklī vai mājā, gribas kaimiņos laimīgus, pārtikušus cilvēkus,
kas mums liek mieru. Neviens nevēlas, lai
kaimiņos ir nelaimīgi, agresīvi cilvēki.
Vai Latvijai vajadzētu uztvert Krieviju
kā agresoru?
Krievija ir agresors Ukrainā. Krievija ir
agresors Sīrijā. Tas ir fakts. Kādi ir Krievijas

mērķi? Liekas, ka šie mērķi ir destabilizēt
Rietumu sabiedrotos, tātad, destabilizēt
NATO aliansi un destabilizēt atsevišķas
Eiropas valstis, lai panāktu sev sankciju
atcelšanu. Vai Krievijai interesētu militāri
uzbrukt Eiropai? Veselais saprāts liek teikt
– nekādā gadījumā. Tas būtu pilnīgi neloģiski. Ir gudrāks veids, kā panākt savu bez
tankiem – tas ir destabilizēt no iekšienes,
ar nepatiesu informatīvu kampaņu, ar to,
ko sauc par propagandu vai meliem.
Jautājums par energoefektivitātes
Ziemas paketi, tās būtību.
Kodols ir tas, ko sauc par elektrības tirgus dizainu. Tā ir, Eiropas likumdošanas
ietvaros vai mērogā skatoties, lielākā revolūcija pēdējo 10 gadu laikā. Eiropas energo politiku pēdējos 15-20 gadus vadīja
tikai ar vienu principu – samazināt CO2 izmešus, tāpēc ir subsīdijas atjaunojamiem
energoresursiem (AER) - vēja turbīnām
utt. Tas viss tagad ir attīstījies, tehnoloģijas
ir attīstījušās un tagad nāks, varētu teikt –
nākamais solis, varbūt drusku iekavēts,
bet jebkurā gadījumā es atbalstu to, ka tas
nāk, kad par vēl vienu no vadošajiem principiem kļūs konkurences un cenu līmenis.
Palielinot konkurenci starp operatoriem,
panākt pēc iespējas zemākas cenas patērētājiem un industrijai, ar svarīgu piebildi,
ka arī meklēt veidus, kā faktiski tikt vaļā no
šīm subsīdijām, kas ir pēdējos 15 gadus
piešķirtas. Subsīdijas bija nepieciešamas,
lai AER attīstītos, mēs tiktu vaļā no fosīlijām. Mums, Latvijā, ļoti interesē tikt vaļā
no fosīlām degvielām utt., jo mēs to visu
importējam. Tas viss nāk no Krievijas,
kas ir dubult negatīvi. Kāpēc mums savu
nopelnīto naudu atdot citiem? Labāk attīstīt resursus, kas Latvijā ir – vējš, saule,
ūdens, mežs - izmantot tos. Tehnoloģijas
jau tagad pastāv, mums ir jānodrošina
pēc iespējas reālāku un asāku konkurenci starp valstīm, lai cenas būtu zemākas.
Ja analizē Latvijas elektrības tirgu, kopš
mēs esam pilnībā pieslēgti ziemeļvalstīm
un esam iegājuši Nord Pool biržā, mums
elektrības cenas ir gājušas uz leju.
Bet mūsu rēķini nav gājuši uz leju!
Kāpēc? Kas padara mūsu rēķinus dārgus?
Tagad, kad tirgus ir atvērts, tas „īlens
maisā” parādās. Analizējot katrs savu rēķinu, mēs redzam, kāda ir elektrības cena,
sadales cena un kāda obligātā iepirkuma
komponente (OIK). Sadales cena mums
ir dārga. Daļēji – objektīvi. Es esmu pārliecināts, ka tīkli varētu efektīvāk strādāt,
bet mums ir mazs iedzīvotāju skaits uz salīdzinoši lielu teritoriju. Ir jāuztur visi vadi,
pieslēgumi līdz lauku viensētām, kas nav
lielražotājs, patērē elektroenerģiju minimāli, bet elektrības nodrošināšana tai tāpat
prasa līdzekļus.
Ja runā par OIK, Eiropā to sauc par
kapacitātes mehānismu, pamatā tā ir subsīdija, lai vienkārši stāvētu jaudas, gadījumam, ja to vajadzēs. Savulaik to ielobēja
atjaunojot Rīgas TECes, kas dedzina
Krievijas gāzi. 70-75% no OIK aiziet, lai
subsidētu Krievijas gāzi. Mēs maksājam
Krievijas gāzei ar OIK. Varētu teikt vairāk –
tie faktiski bija koruptīvi darījumi, valdības
vai ministriju līmenī, ar licensēm utt. Tagad
mēs redzam, ka tas ir tas, kas mūs gremdē
nost. Ne vairs elektrības cena, bet sadales
cena, kas ir dārga, un OIK, kas manā rēķinā ir ievērojama summa. OIK daļu mēs
maksājam, lai subsidētu arī tā saukto “zaļo
enerģiju”, bet tā ir mazākā daļa, lauvas tiesu paņem gāzes subsīdija. Tas ir tas, no
kā ES likums tagad grib atbrīvoties. Pirmkārt, lai nākotnē nebūtu vairs tādas jaunas
OIK subsīdijas, kas visu izkropļo. Latvijas
gadījumā un citās valstīs ir šis jautājums –
kā var atrisināt, kā var atslogot iedzīvotāju
makus no šīs OIK. Tas ir drausmīgs slogs,
ko mēs tagad nesam kā patērētāji. Tas ir
rezultāts tai ilggadīgai politikai, kas lika
CO2 izmešus samazināt par katru cenu. Tā
bija, tā saucamā, zaļo partiju politika, kas
padarīja mūs nekonkurētspējīgus.
Vai ir cerība, ka elektrības rēķini kādreiz kļūs mazāki?
Mērķis ir to panākt. ES es strādāju pie
tā, lai nekad nākotnē tāds OIK nevarētu

Runā Eiropas Parlamenta deputāti

rasties. Lai neviens korumpēts politiķis nevarētu
saviem radiniekiem iedot
licenses tirgot elektrību
par dubulto tarifu. Vienalga, kāda Saeima tiktu ievēlēta, tas būtu aizliegtais
paņēmiens.
Kā atbrīvoties no OIK
Latvijā?
Kā Latvijas gadījumā
atbrīvoties no OIK, diemžēl, nav ES jautājums.
Tas ir pašas Latvijas jautājums, jo pati Latvija to ir izveidojusi. Tas ir terminēts
pasākums un ar laiku tas
beigsies. Kādā veidā varētu atbrīvoties no tā ātrāk? Ir dažādi teorētiski iespējami mehānismi. Viens no variantiem – valstij atpirkties – izmaksāt tiem
“laimīgajiem ražotājiem”, kas varbūt bija
saistīti ar agrākajām valdībām. Valdība
varētu tam aizņemties naudu. Aizdevuma
likmes ir ļoti lētas. Uz nākotnes inflācijas
rēķina aizņēmumu varētu norakstīt. Bet tā
jau ir, varētu teikt – finanšu manipulācija,
kā no tā atbrīvoties. Otrs – skatīt veidus,
kā šobrīd “Latvenergo” peļņu, ko izmaksā
milzu dividendēs Latvijas budžetā, novirzīt, lai segtu OIK izmaksas, nevis novirzīt,
lai apmaksātu citus izdevumus, piemēram,
skolotāju algas. Šobrīd dividendes ieiet
vispārējā budžetā un valdība to ņem par
labu. Ja šī nauda aizietu ar mērķi samazināt mūsu rēķinus, tas būtu ieguvums
visiem, bet, protams, valdība ir pieradusi
pie šiem ienākumiem un sedz izdevumus,
tur, kur uzskata par nepieciešamu. Ir visādi
veidi, kā var samazināt to negatīvo efektu,
bet tur ir jābūt diezgan kreatīviem. Bet sākumā ir jāatzīst, kas ir izdarīts un tas, manuprāt, ir pilnīgi skandalozi.
Tas ir? Lūdzu paskaidrojiet, ko ar to
domājat.
Tas ir, ka uzņēmumiem savulaik tika
piešķirti dubultie tarifi – garantētais iepirkums. Iedomājieties biznesu – jūs atverat
veikalu, kurā tirgojat paša ceptu maizi. Ja
jums ir pircēji, jums ir peļņa, ja neviens nepērk, jums ir zaudējumi, jo jāmaksā par telpu nomu, darbiniekiem utt. Toties tie, kuri
ir šajā vēja ģeneratoru biznesā, tad, kad
vējš pūš un ģenerators ražo, viņi pelna ar
dubulto tarifu – tirgus cena reiz 2, bet, tad,
kad vējš nepūš, viņiem nav nekādu sankciju, jo no viņiem neprasa garantēt zināmu
slodzi tīklā. Tad viņiem būtu jāpērk elektroenerģija no cita ražotāja. Šobrīd tas nav
jādara. Tātad – pūš vējš, es pelnu, nepūš
– es, neko nezaudējot, gaidu.
Jūs minējāt, ka elektrības sadale Latvijā izmaksā dārgi. Elektrības vadi, kas
iet pa gaisu, prasa vairāk līdzekļu uzturēšanai, nekā tie, kas ierakti zemē. Kā
tas ir citur Eiropā?
2005.gada janvārī bija liela vētra. 60%
elektrolīniju tika bojātas. Šī vētra skāra
arī Skandināvijas valstis. Tajā laikā es biju
ekonomikas ministrs, runāju ar Zviedrijas
kolēģi un arī Zviedrijas elektrotīklu atbildīgo operatoru. Toreiz es uzdevu jautājumu,
vai jums arī visi vadi iet pa gaisu? Viņi teica, ka lielā mērā jā, bet viņiem ir ilggadīga
programma, kur viņi pakāpeniski vadus rok
iekšā. Toreiz Zviedru kolēģi teica – jums ir
zelta laime, jo jums ir mīksta zeme. Mums
jācīnās ar klintīm. Latvijas sadales tīkli arī
pakāpeniski rok vadus zemē, bet tās arī ir
lielas izmaksas. Mūsu lielās infrastruktūras lielākoties ir mantojums no agrākiem
laikiem un kādos tempos tas tagad tiek
mainīts, es nevaru atbildēt, šobrīd es to
nezinu. Gāja runa par 50 gadiem, kuru laikā tiks atjaunota visa sistēma. Pēc sadales
tīklu teiktā, tas gadā izmaksā 100 miljonus.
Atgriežoties pie jautājuma par Latvijas politiķu zemo vērtējumu tautas
skatījumā. Kādi tam ir iemesli un kas ir
jādara, lai situācija mainītos?
Iemesli tam, droši vien, ir dažādi. Viens
ir tas, kas notiek ar nodokļiem. Valdība piedāvā – Saeima pieņem variantu. Daļa sabiedrības uzskata, ka tas variants nav labs,
pēkšņi ministru prezidents piedāvā kaut ko
pavisam citu, kam nav nekādas analīzes.

Diennakts laikā nav iespējams izanalizēt,
kā būtu, ja būtu. Gadiem ilgi mēs veicam
reformas bez liela plāna, bet tā drusku
raustoties. Viena grūtība ir, ka mums diezgan bieži ir mainījušās valdības. Ministri ir
mainījušies, tas nozīmē, ka mūsu ministrijas, kuru ierēdniecības struktūra ir daudz
spēcīgāka par jebkuru politiķi, izstrādā reformas, nāk jaunais politiķis, viņam jāpierāda, ka viņš kaut ko dara, viņš paņem ne
jau savu izdomāto reformu, bet ierēdņu izstrādāto reformu ar visiem “zemūdens akmeņiem” un cenšas īstenot. Grūtība ir tajā,
ka mums trūks kompetences. Saeimas deputātiem nav finansējuma algot kompetentus palīgus, viņi var atļauties atalgot tikai
jaunus studentus. Visu cieņu studentiem,
bet pieredzei ir liela vērtība. Pieredze nāk
ar cenu. Kompetents cilvēks prasīs pavisam citu algu kā tikko augstskolu beidzis
students. Mums tam nav naudas, bet, ja
Saeima palielinātu budžetu šim mērķim,
es pieļauju, ka sabiedrība to neatbalstītu.
Mēs esam iestrēguši tādā nekompetences
ritenī. Ja to nemainīs, būs ļoti grūti “rāpties
laukā” no šī brīža situācijas.
Jūs domājat, ka tas ir atkarīgs no algas? Ko lai saka vairākums Latvijas iedzīvotāju, kuri var tikai sapņot par algu
virs minimuma, kur nu vēl par tādu algu,
kā deputātiem? Un tad vēl viņi, izrādās,
nav kompetenti, jāalgo kompetenti padomdevēji! Tur jau rodas tā neuzticība
pret deputātiem un valdību – mēs redzam, kā cilvēks raujas pie varas, pat
nedomājot par savu kompetenci, tikai
par lielo algu.
Te nevar strīdēties pretī. Tiem, kuriem ir
zemas algas, ir pilnīgi skaidrs, ka nodokļu
slogs ir nepanesams. Tie politiķi, kuri saka,
ka Latvijā ir zems nodokļu slogs, nav nekad bijuši uzņēmēji, viņi nesaprot, ko viņi
runā. Ja salīdzina mūsu nodokļu slogu
algām zem 1000 eiro, kas ES mērogā ir
zema alga, bet Latvijā skaitās liela, mums
ir lielāks nodokļu slogs kā visās Skandināvijas valstīs, arī Šveicē, kas skaitās dārgās valstis. Mums nodokļu slogs ir daudz,
daudz lielāks. Tā ironija, kas rodas un ko
es pats esmu piedzīvojis politikā, ka es un
kolēģi esam uzrunājušu cilvēkus, kas būtu
kompetenti nākt par ministriem, bet viņi atsakās nākt, tai skaitā atalgojuma dēļ. Viņi
pelna daudz, daudz vairāk. Latvijā iedzīvotāji ir ar dažādām izglītībām, ar dažādām
interesēm un ievirzēm. Mums ir izveidojusies viena reāla plaisa. Starp ļoti izglītotiem un kustīgiem, kas strādā, piemēram,
Rīgā, Berlīnē un Stokholmā, un var brīvi
izvēlēties, kur to darīt un tiem, kam izglītība nav tik laba un dažādu iemeslu dēļ viņi
negrib kustēties. Kompetence un alga viņiem ir krietni zemāka.
Ja runā par Saeimu un pieņemtajiem lēmumiem, tad ir izveidojies tāds kā apburtais loks – es saprotu jebkuru, kurš saka,
ka deputātiem tiek maksāts par daudz un
es nedomāju, ka deputātiem vajadzētu palielināt algas, es domāju, ka jāizveido viens
algu fonds, lai var algot no privātā sektora
kompetentus cilvēkus, kuri var ieteikt, kā
pareizāk veidot likumus kopumā. Likumus
neveido Saeima, tā likumus pieņem. Saeimai ir tiesības par 5 deputātu parakstītu
ierosinājumu nobalsot, un var nobalsot par
jebko. Tur jau tas trakums, ka tie būs tikai 5
indivīdi, ja aiz viņiem nestāvēs kompetenta
komanda. Tas pats ir ministrijās.
Turpinājums 4. lpp.
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Organizēta atpūta - atkal seniori

Pasažieru ievērībai!

Atsaucoties Krāslavas novada iedzīvotāju lūgumam un uzlabojot reģionālā
maršrutu tīkla efektivitāti, no 2017. gada 16.janvāra grozījumi tiks veikti trīs SIA
Daugavpils autobusu parks apkalpotajos maršrutos Krāslavas lotē. Izmaiņas
gaidāmas maršrutā Nr.6293 Krāslava–Robežnieki–Skuķi–Nauļāni, Nr.6213 Krāslava–Skaista–Dagda un Nr.5507 Krāslava–Dagda–Aglona–Krāslava.
Pamatojoties uz Skaistas pagasta iedzīvotāju lūgumu, atsevišķi maršruta Nr.6213
Krāslava–Skaista–Dagda un Nr.5507 Krāslava–Dagda–Aglona–Krāslava reisi tiks
novirzīti caur Skaistas ciematu. Turpmāk pasažierus Skaistas ciematā uzņems un
izlaidīs maršruta Krāslava–Skaista–Dagda autobuss, kas no Krāslavas autoostas izbrauc plkst.14.15, bet no Dagdas autoostas – plkst.12.30, 14.20 un 17.15. Tāpat caur
ciematu izbrauks arī maršruta Krāslava–Dagda–Aglona–Krāslava autobuss, kas no
Krāslavas autoostas izbrauc plkst.7.25.
Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.6293 Krāslava–Robežnieki–Skuķi–Nauļāni pārvadāto
pasažieru skaits ir ļoti mazs, turpmāk autobuss, kas no Krāslavas autoostas izbrauca
plkst.14.30 un 19.00, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās. Savukārt autobuss,
kas no pieturas Nauļāni izbrauc plkst.6.48, sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošinās tikai piektdienās (pirms tam pasažieru pārvadājumus veica arī otrdienās).
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek
mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Eiropas Savienība – tagadne un nākotne
Turpinājums 5. lpp.

Uz Ziemassvētku vakaru pie egles Krāslavā kultūras mīļotājus aicināja seniori. Kopā ar
vietējiem radošajiem pašdarbības kolektīviem uz skatuves kāpa arī viesi no Riebiņu novada.
Alekseja GONČAROVA foto

Es to piedzīvoju ekonomikas ministrijā,
es domāju, tendence nav mainījusies. Ekonomikas ministrija 10 gadu laikā, cik esmu
runājis ar Ašeradenu, nav mainījusies.
Šodien ir pilns ar jauniem, ļoti spējīgiem
cilvēkiem – juristi, ekonomisti, kas nesen
beiguši augstskolu. Viņi nostrādā 2-3 gadus, dabū ļoti labu pieredzi, sāk saprast,
kā viss darbojas un aiziet strādāt privātajā
sektorā, saņemot daudz labāku algu, nekā
viņi saņemtu, strādājot ministrijā. Vadošie
ministrijas darbinieki pelna ļoti labi, bet tur
arī ir liela plaisa. Piemēram, starp valsts
sekretāru vai valsts sekretāra vietnieku un
jauno referentu. Mums ir ļoti grūti noturēt
pēctecību.
Bet pirmais, kas būtu jāizdara, kur pat
nav jāanalizē – nodokļu slogs zemajām
algām ir jānoņem. Man ir pilnīgi skaidrs,
kāpēc mums ir ēnu ekonomika. Uzņēmējs
vai nu maksā un nevar attīstīties, vai nemaksā un cer izdzīvot. Te jau ir runa par
izdzīvošanu. Latvijas uzņēmēju gadījums
nav tas, kad nauda plūst prom uz Šveices
kontiem, kur tiek slēpta. Gan jau ir arī no
Latvijas kāds, kas slēpj naudu Šveices
bankā, bet tā nav lauku uzņēmēju problēma. Te visa nauda, kas ieiet kabatā, tūlīt
tiek likta lietā – lai izdzīvotu. Mums jāatrod
veids, kā atslogot šo lejas galu. Valstij būtu
jābūt pateicīgai, ka kāds strādā, uztur sevi
un neprasa no valsts. Pareizais veids, kā
to izdarīt, ir elementāra lieta – neapliekamais minimums ir aizvien jāceļ uz augšu.
Šis gājiens pats par sevi daudz ko atrisinātu. Tur nevajag daudz konsultantu. Tā
grūtība ir, ka vajag pietiekami konpetentus
cilvēkus, kas izstrādā plānu, kā un uz ko

Politiķi runā
“Latvijas bērniem
nepieciešamas Eiropas garantijas!”
Lai mazinātu bērnu nabadzību, Eiropas Savienība var ieviest jaunu
finanšu instrumentu - programmu
“Eiropas Bērnu garantija,” pastāstīja Latvijas eiroparlamentārietis
Andrejs Mamikins (EP Sociālistu
un demokrātu progresīvās alianses
grupa, S&D).
Trešdien, 11. janvārī, Eiropas Parlamentā, Briselē, pēc Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas iniciatīvas, notika bērnu nabadzības problēmai
veltīta konference. Galvenā tēma, kas tika
apspriesta - programmas “Eiropas Bērnu
garantija” projekts, kam vajadzētu kļūt
par centralizētu mehānismu nepilngadīgo eiropiešu sociālo tiesību aizsardzības
jomā. Saskaņā ar EUROSTAT datiem,
28 ES dalībvalstīs nabadzības riskam un
sociālajai atstumtībai pakļauti 28 miljoni
bērnu jeb katrs ceturtais nepilngadīgais.
Visbiežāk tie ir bērni, kuri aug nepilnās vai
bēgļu un nacionālo minoritāšu ģimenēs.
Sociālās aizsardzības modelis līdz
šim ir bijis nacionālo valdību kompetence, tomēr, kā norāda starptautiskā
tiesībsargājošā organizācija Save the

Children (“Glābiet bērnus”), tāda veida
sociālo pabalstu sistēmai vairumā gadījumu ir zema kvalitāte. Piemēram, Latvijā
pēc visu sociālo transferu pārdales, bērnu
nabadzības risks samazinās vien par 10
% t.i. no 34 % samazinās līdz 24 %. Īrijā
valsts iejaukšanās ļauj pazemināt bērnu
nabadzības draudus par 28 % (no 45 %
uz 17 %), Somijā - par 21 % (no 32 %
uz 11 %), Beļģijā - par 15 % (no 34 % uz
19 %).
Eiropas sociāldemokrāti ir pārliecināti, ka Eiropas Savienībai ir centralizēti jārisina bērnu nabadzības problēma un
nepilngadīgo nabadzības jautājumam ir
jākļūst par ES politikas prioritāti,” - uzsvēra Latvijas eiroparlamentārietis A. Mamikins.
Projekta “Eiropas Bērnu garantija”
autori aicina Eirokomisiju izstrādāt precīzus bērnu nabadzības novērtēšanas
indikatorus, un pielietot tos, sagatavojot
ikgadējās ekonomisko un sociālo reformu
rekomendācijas dalībvalstīm.
“Eiropas Bērnu garantijas” projekts
iecerēts kā piecu nozaru problēmu risinājuma instruments: bezmaksas medicīnas pakalpojumu pieejamība (minēts
arī medikamentu pieejamības aspekts),

kvalitatīvas bezmaksas izglītības pieejamība (arī mācību grāmatas un līdzekļi),
kvalitatīva bērnu aprūpes pieejamība
(bērnudārzi un silītes grupiņas), kvalitatīvu dzīves apstākļu nodrošināšana,
kvalitatīva ēdināšana (katram bērnam ir
nepieciešama vismaz viena silta ēdienreize dienā).
Kā finanšu avots tiek piedāvāts Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds, taču valstīm un
pašvaldībām arī būs jāpiedalās projekta
īstenošanā.
“Bērnu garantijas” projekts ticis jau
vairākkārt apspriests Eiropas Parlamentā, taču nozīmīgi ir tas, ka šoreiz iniciatīvu
atbalsta mūsu - otrā lielākā Eiropas Parlamenta politiskā grupa - sociāldemokrāti,
kā arī sociālo lietu komisārs. Komisāra
klātbūtne palielina iespējas atrast finansējumu programmai. Mēs redzam, cik
skumjā stāvoklī ir bērnu sociālo tiesību
aizsardzība Latvijā. Ja mūsu valsts vadība nav spējīga saviem spēkiem novērst
traģēdiju, piemēram, tādu, kāda notika
Dobelē, tad ir jāpanāk, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu ieviests kopējs standarts!” uzskata Andrejs Mamkins.

mēs īsti ejam. ... Saeimas kompetence ir
izteikti zema. Tas nav tāpēc, ka mēs esam
savēlējuši muļķus. Mēs esam savēlējuši
tikpat gudrus vai negudrus, kādi mēs paši
esam. Tā ir visās valstīs. Atšķirība ir tā,
ka mums tai struktūrai, kas dod padomus,
kā sagatavot lēmumus, sistēmiski ir zema
kompetence.
Es nekad agrāk neesmu redzējis tik
neapmierinātus cilvēkus Latvijā kā šobrīd.
Pat dziļākās krīzes laikā es šādas sūdzības nedzirdēju... Mēs, latvieši, atšķiramies
šajā ziņā, diemžēl, no francūžiem. Ja francūžiem kas nepatīk, viņi streiko. Vilcieni
nekursē, lidmašīnas nelido, autobusi nebrauc, apstājas darbs skolās... No latvieša viedokļa raugoties, varbūt pārāk gatavi
nestrādāt, bet viņi paziņo publiski, ka viņi
ir neapmierināti. Mēs, latvieši, esam sīksta
tauta. Mēs paciešam, mēs stiepjam, bet
nāk brīdis, kad vadzis lūzt. Bet tad mēs
neejam ielās, mēs klusi savācam somiņas
un aizbraucam pie radinieka, kas jau sen
strādā Anglijā, un lūdzam, vai mūs tur kaut
kā var iekārtot darbā. Tā ir tā grūtība. Kur
tad francūzis brauks? Viņš jau ir vienā no
visturīgākajām valstīm. Ja viņu piespiež pie
sienas, viņš protestē. Latvija ir viena no nabadzīgākajām valstīm ES kontekstā, mums
ir kur braukt. Lai tas nenotiktu, valdībai un
politiķiem jāatzīst, ka ir uzbūvēta kļūdaina
sistēma, nodokļu slogs uz strādājošajiem ir
nepanesams, tas ir fakts. Tad pārbūvējam
to sistēmu! To nevar izdarīt vienā dienā...
Bet arī tautai ir jāpastāv par savām tiesībām. Braukt prom nav risinājums. Vislabāk ir būt mājās!
Paldies par interviju!
Iveta LEIKUMA

Konkursa uzvarētāju
apbalvošana
Dagdas novadā

Pirms Ziemassvētkiem Dagdas novada pašvaldība izsludināja Ziemassvētku noformējuma konkursu. Par
to Dagdas novada mājaslapā paziņoja Inese Plesņa, IKSN kultūras metodiķe.
Aicinājumam piedalīties konkursā atsaucās 19 dalībnieki, tajā skaitā 3 daudzdzīvokļu mājas, 5 individuālās mājas un
11 iestādes. Iestāžu kategorijā pieteicās
trīs novada pirmsskolas izglītības iestādes, viena biedrība, četras pagasta pārvaldes, daži Tautas nami un bibliotēkas.
Katru gadu, vērtējot konkursus, mēs
redzam, ka nauda nav galvenais faktors,
lai radītu svētku prieku un noskaņojumu.
Galvenais ir vēlēšanās, darbs un izdoma.
Paldies visiem aktīvajiem novadniekiem,
kas pieteicās konkursam un vairoja svētku noskaņu.
13. janvārī plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības sēžu zālē, Alejas ielā 4,
Dagdā, notiks konkursa “Dagdas novads
Ziemassvētku rotā 2016” uzvarētāju apbalvošana. Visi konkursa dalībnieki tiek
aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu!
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Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2016./17. gadā
Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī,
bet arī ziemā. NIID.lv līdz 2016. gada
decembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu plāno 42
augstākās izglītības iestādes vai to
filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 236 programmās (ieskaitot apakšprogrammas).
2016./17. gada ziemas uzņemšanā
augstskolas un koledžas piedāvā:
• 64 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas;
• 62 bakalaura programmas;
• 18 augstākās profesionālās izglītības
programmas;
• 81 maģistrantūras programma;
• 2 profesionālās studiju programmas pēc
pamatstudijām;
• 9 doktorantūras programmas.
Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt
gan profesionālajās, gan akadēmiskajās
programmās, sākot ar koledžu un beidzot
ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli
visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs
– ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa
vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, psiholoģijā, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst
studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, pedagoģijā,
mākslās un dizainā, teoloģijā, medicīnā,
sportā, tūrismā, sociālā darba jomā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai
vakara klātienes, gan nepilna laika neklātienes, t.sk. tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācības programmu skaits ar katru gadu pieaug: šajā ziemas uzņemšanā
tiek piedāvātas jau 49 programmas visos
studiju līmeņos. Attālinātās studijas dod iespēju mācīties jebkurā laikā un vietā, kur
vien ir pieejams internets, un šo studiju formu nereti izvēlas tie, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu vai bērna kopšanu, vai tie,
kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Vai studēt var tikai par maksu?
Ziemas uzņemšanā augstskolas un
koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides.
Piemēram, studēt par valsts budžeta
līdzekļiem atsevišķās programmās pilna laika klātienē piedāvā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU
RMK), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
(RTA), Rīgas pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmija (RPIVA) un Rīgas
Tehniskā universitāte (RTU). Savukārt
īpašas atlaides ziemas uzņemšanas
reflektantiem piedāvā RTU, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
(ISMA), Biznesa vadības koledža (BVK),
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
(SKK) u.c.
Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties
ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2016./17. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

2016./17. gadā papildus varat izlasīt NIID.
lv sagatavotajā rakstā.

Ziemas uzņemšanā studētgribētājiem
šogad tiek piedāvāti arī vairāki jaunumi.
RTA sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti Baltkrievijā izstrādājusi un licencējusi
jaunu akadēmiskā maģistra programmu
“Reģionālā plānošana un attīstība”. Studēt
programmā īpaši tiek gaidīti cilvēki, kas
vēlas vai jau strādā starptautiskos uzņēmumos, plānošanas reģionos, pašvaldībās, kultūras un izglītības iestādēs, kā arī
citi interesenti, kuri vēlas uzsākt un veicināt starptautisko sadarbību. Jaunu programmu piedāvā arī Rīgas Aeronavigācijas
institūts (RAI), kurā ziemas uzņemšana
notiek pirmoreiz - profesionālā bakalaura
programmu “Elektronisko iekārtu apkalpošana”, kurā tiks sagatavoti elektronikas
inženieri ar vispusīgām zināšanām gan
par aviācijas elektronisko sakaru līdzekļu,
gan sadzīves elektronisko iekārtu un mezglu nepieciešamību, nozīmi, darbību, ekspluatācijas īpatnībām un remontu. Pirmoreiz ziemas uzņemšanu organizē arī SIA
“Alberta koledža” (AK), kura aicina iestāties personas ar augstāko vai nepabeigtu
augstāko izglītību. Savukārt LKAA “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras
koledža” (LKK) piedāvā jaunumu, kas iepriecinās strādājošos bibliotekārus: iespēju iegūt augstāko izglītību 1 vai 1,5 gada
laikā bibliotekāriem ar vidējo profesionālo
izglītību un vismaz 5 – 10 gadus ilgu darba
pieredzi nozarē.
Par jaunajām studiju programmām

Licencēšana un akreditācija
Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju
virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast
Akadēmiskās informācijas centra (AIC)
uzturētajā Studiju virzienu reģistrā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības
iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu
mājaslapās.
Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.
Papildu informācija
NIID.lv ir publicēti arī raksti par
2016./17. gada ziemas uzņemšanu profesionālās izglītības programmās:
* Profesionālā izglītība par ESF
budžeta līdzekļiem (Jauniešu garantija): http://www.niid.lv/JGprofesijas
* Profesionālā izglītība par valsts
budžeta līdzekļiem: http://www.niid.lv/ziemas_prof
Informācija par ziemas uzņemšanu
augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!
Aktuālāko informāciju un augstākās
izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē,
meklējot pēc atslēgas vārdiem “ziemas
uzņemšana augstākā izglītība”.

Ziemassvētku svinību noslēgums

Garīgās dziesmas senlaiku dievnama telpās ar lielisku akustiku – tas ir kaut kas dievišķs,
kas piepilda cilvēku sirdis ar Ziemassvētku prieku. Jau vienpadsmito reizi Krāslavas Sv.
Ludviga Romas katoļu baznīcā norisinājās Ziemassvētku dziesmu festivāls „Festiwal Koļed i Pastoralek”, kas pulcēja simtiem klausītāju.
Lieliska tradīcija un spilgts piemērs,
kas liecina par brālīgu valstu - Latvijas
un Polijas - auglīgo sadarbību.
Ziemassvētku dziesmu festivālu
atklāja Krāslavas poļu biedrības ansamblis “Strumeņ”. Starp citu, svētku
programmā Krāslavas radošie kolektīvi bija pārstāvēti visplašāk. Otrais
priekšnesums – visā Latvijā pazīstamā vietējās Mūzikas skolas ansambļa
“Krāslaviņa” (vadītāja Olga Grecka)
uzstāšanās. Zāle ļoti silti uzņēma
mūsu korus – Krāslavas Romas katoļu baznīcas (vad. Romualds Raginis)
un kultūras nama kolektīvu (vad. Marija Karole), kā arī duetu – Santu Bubinu un Astrīdu Daņiļeviču. Kā vienmēr,
visefektīvāko priekšnesumu piedāvāja
ansamblis “Noktirne” Ritas Andrejevas
vadībā. Jau tradicionāli Ziemassvētku
festivālā uzstājas kori un ansambļi no
Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes...
Man palaimējās – es biju klāt visos festivālos, līdz ar to man ir visas
tiesības apgalvot: tik efektīga noslēguma nekad vēl nebija! Īpašu svinīgumu
fināla akordiem piešķīra Polijas Republikas pūtēju orķestra “Sejny” priekšnesums. Kad diriģē maestro Jozefs Žukovskis, dzied visa zāle. Tā pagājušajā
svētdienā notika arī
Krāslavā.
Šī neaizmirstamā
festivāla nobeigumā
Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājs
Rišards Stankevičs,
prāvests Eduards Voroņeckis,
Krāslavas
novada domes deputāti Jāzeps Dobkevičs
un Ēriks Zaikovskis
pasniedza visiem dalībniekiem pateicības.
Uz jaunu tikšanos
- tieši pēc gada!
Aleksejs
GONČAROVS
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Kad sirds vēl jauna
Šīs Valda Artava dzejas rindas
vislabāk raksturo tos seniorus, kuri pulcējās Konstantinovas pagasta Tautas namā
pagājušajā svētdienā.

Spītējot salam, uz senioriem
veltīto vakaru Tautas namā ieradās izturīgākie. Žēl gan, ka tieši
šajās dienās bija saslimis pagasta
pārvaldes autobusa vadītājs, jo
attālāk no pagasta centra dzīvojošajiem salā
nācās kājām
mērot prāvu
ceļa gabalu.
Labi, ka atceļam Tautas
nama vadītāja
Gelena Radelicka sarunāja
transportu.
K r ā š ņ a
egle
zāles

vidū, kafija, tēja, z/s “Eži” garšīgā
sula jau gaidīja uz skaisti noformētajiem svētku galdiem, pārējo
cienastu aicinātie seniori sarūpēja
paši.
Sirdis sildīja koncerts, kurā
uzstājās Svetlanas Mahmudovas
audžuģimene, Alise Kātiņa, Konstantinovas deju grupa “Magnolijas”, sieviešu vokālais ansamblis
“Vēja zvans” un Krāslavas novada
Skaistas pagasta deju grupa “Harmonija”, kas iepriecināja klātesošos ar vairākiem priekšnesumiem,
noslēdzot uzstāšanos ar spilgto
Guntas Ļaksas – Timinskas modes
šovu.
Tā ir ļoti laba pieredze – aicināt
uz koncertu kaimiņu pagastu pašdarbības kolektīvus. Ieguvums
abpusējs. Skatītājiem – priekšnesumu dažādība, pašdarbniekiem
- iespēja smelties jaunas idejas.
Kamēr Konstantinovas pagasta iedzīvotāji priecājās par
“Harmonijas” krāšņajiem priekšnesumiem, Skaistas pagasta
dejotājas sajūsminājās par atjaunoto Konstantinovas pagasta Tautas namu, elegantajiem
“Magnolijas” dejotāju tērpiem
un ērto skatuvi.
Pēc koncerta Alberta Stepiņa
akordeona mūzikas pavadījumā

“Lai tie gadi iet un nāk,
Mēs vēl paši rikšiem laižam
Tā, ka jaunie nepanāk”

tika dziedātas iemīļotās dziesmas
un dejots uz nebēdu. Viena no vakara jestrākajām dejotājām – Staņislava Balančonoka - 29. janvārī
svinēs 75 gadu jubileju.
“Dejoju, cik vien sevi atceros,”
stāsta Staņislava. “Sivergola skolā mums mūzikas un deju skolotāja bija Anna Ertmane. Pašai bērnu
nebija, visu savu mīlestību veltīja
mums, mācīja dažādu deju soļus.
Skolā un “večerinkās” biju pirmā
dejotāja. Mana mīļākā deja bija
polka. Ak, būtu es jaunāka!”
Sveicam Staņislavu Balančo- tikpat dzirkstošu dejotprieku un
noku jubilejā, novēlam saglabāt labu veselību!

Atskatoties uz paveikto

dīšanai. 26.
decembrī SalaArī tas vēl nav viss. Pagājušā tētis ar rūķiem
gada nogalē Norvēģijas Nord-Trøn- un dāvanām ieradās “Mūsmādelag reģiona komitejas jauniešu
jās”, 29. decemnodaļa savāca ziedojumus 1075 brī – pansionātā
eiro apmērā veco ļaužu pansionāta “Priedes”.
“Priedes” un bērnu sociālās rehaProtams,
bilitācijas centra “Mūsmājas” iemīt- bērnu
vēlmju
niekiem svētku sarīkošanai.
piepildījums
“Vēlējāmies izdomāt kaut ko bija emocionāli
īpašu, neikdienišķu,” stāsta Sand- pacilājošs brīra Molotoka. “Nolēmām, ka visvai- dis, bet vēl aizrāk bērnus iepriecinās viņu sapņu kustinošāk bija
piepildījums. Rakstīt vēstules Sala- vērot, kā par intētim par savām vēlmēm bērniem dividuālajām dāvanām priecājas
ir pierasta lieta, bet kā lai ieprie- vecie ļaudis. Pansionāta “Priedes”
cina pansionāta iemītniekus? Un iemītniekiem tika sagatavotas 33
tad radās ideja – kāpēc gan vecie dāvanas. Dzirdes aparāts, mobilie
ļaudis arī nevarētu rakstīt vēstuli telefoni, grāmatas, krekli, elektriskais bārdas skuveklis, lakati, augSalatētim?
Decembra sākumā “Mūsmāju” ļi - vēlmes bija ļoti dažādas. Bija
un “Priedes” iemītniekus apcie- arī neparastas – saldēts heks,
moja rūķi, kuri palīdzēja uzrakstīt noteiktas krāsas zeķubikses, pirkvēstuli Salatētim. (Par šo apcie- tas noteiktā veikalā pie noteiktas
mojumu mūsu laikrakstā tika pub- pārdevējas. Pārsteidzoši, ka arī
licēts Krāslavas pamatskolas psi- pārdevēja atcerējās kādreizējo
holoģes Veltas Daņiļevičas raksts pircēju un viņas gaumi. Vēl kat– aut.piezīme) Līdz decembra ram saldumi, mandarīni. Salatētis
beigām tika čakli strādāts, lai sa- bija dāsns.
Norvēģijas jauniešiem sūtīsim
rūpētu dāvanas visu vēlmju piepilatskaiti un daudzās fotogrāfijas. Protams, pansionāta būtība Norvēģijā un pie
mums, Latgalē, ļoti atšķiras. Gadījās būt pansionātā
Norvēģijā – tur katrās brīvdienās viesu zāle ir pilna ar
apmeklētājiem – ģimenes
ar bērniem, kas ierodas
apciemot savus tuviniekus.
Visi cienājas, dzīvespriecīgi
sarunājas. Ļoti reti kāds no
pansionāta iemītniekiem ir
vientuļš. Mūsu pansionātos
iemītniekiem vai nu nav neviena tuvinieka, vai arī apciemojumi ir ļoti reti. Tāpēc
norvēģiem bija liels pārsteigums par mūsu pansionāta
Antonija Vecele, brīvprātīgā no
un bērnu rehabilitācijas cenSkaistas pagasta.
tra iemītnieku nosacīto vienTurpinājums. Sākums
2. lpp.

tulību.
Nezinu par
visu Norvēģiju,
bet
reģionā,
kuru apmeklēju, nav bērnu
namu. Ja kāds
bērns kļūst par
bāreni vai ir citi
iemesli, kāpēc
viņš
paliek
bez vecākiem,
sociālajam
dienestam ir
uzskaite, kur
rindā, lai pieņemtu bērnu, gaida vairākas ģimenes.
Norvēģu kolēģiem patīk mūsu
labdarības pasākumi. Šogad arī
Nord-Trøndelag reģiona SK komiteja rīkoja labdarības akciju,
kurā apsveica vientuļos seniorus.
Tur dāvanas viņiem gādāja vietējie iedzīvotāji. Tā mēs pārņemam
viens no otra labo pieredzi.
Mums ir izveidojusies ļoti laba
sadarbība ar Krāslavas veco ļaužu pansionātu “Priedes” un bērnu

sociālo
rehabilitācijas
centru
“Mūsmājas”. Liels
nopelns te ir iestāžu vadītājām,
darbiniekiem un
mūsu psiholoģei
Veltai Daņiļevičai
ar viņas “Spico”
komandu.
Mēs
esam atvērti sadarbībai,”
saka
Sandra Molotoka.
Pirms dažiem
gadiem, kad mēs,
LSK un biedrības
“Skaistas
atbalsta centrs”
brīvprātīgie, Ziemassvētkos apciemojām mūsu
pagasta vientuļos pensionārus
un invalīdus, mums līdzi devās
Latgales reģionālās televīzijas
komanda. Toreiz viņi man uzdeva
jautājumu, kuru tagad uzdošu Tev.
- Sandra, kāpēc tu nodarbojies ar labdarību?
Neesmu par to aizdomājusies. Tas ir mans dzīves stils. LSK

esmu jau no 2004. gada. Sāku kā
brīvprātīgā. 2006. gadā kļuvu par
izpilddirektori. Protams, ir brīži,
kad slodze ir tik liela, ka pagurstu, un piezogas domas – kāpēc
man tas ir vajadzīgs? Man ir pamatdarbs sociālajā jomā, kas man
ļoti patīk. Tas prasa lielu atdevi.
Darbošanās Sarkanajā Krustā arī
neaprobežojas ar humānās palīdzības sagādi un izdali. Mūsu komitejai ir 34 nodaļas, tie ir vairāk kā 1100 LSK biedri. Tie ir
projekti, kurus jārealizē, jākoordinē un pēc tam jāatskaitās.
Tās ir produktu pakas maznodrošinātajiem, Pirmās palīdzības apmācības un citas
aktivitātes. Tas ir vesels papīru lērums. Tad, kad es sāku,
bija vienkāršākas atskaites
formas. Tagad “apaugam” ar
papīriem. Tā gribētos, lai būtu
mazāk birokrātijas...
Paldies visiem, kuri ir ar
mums kopā, visiem brīvprātīgajiem un visiem atbalstītājiem. Jo tikai saliedēts komandas darbs dod mums iespēju
realizēt mūsu idejas, projektus
un palīdzēt mūsu cilvēkiem.
Lappusi sagatavoja
Iveta LEIKUMA, autores un
Alekseja GONČAROVA foto

neēd kamēr piens pats nenožūst. Atkārto
šo procedūru katras 2 – 3 stundas un vakarā jau jutīsi ievērojamu uzlabojumu.
Lakrica. Arī lakrica ir lielisks līdzeklis pret aukstumpumpām. Sasmalcini izžāvētu lakricas sakni pulverī un pievieno
tai vārītu ūdeni, līdz rodas putriņai līdzīga masa. Tad uzzied šo masu uz savām
aukstumpumpām. Vislabāk būs, ja veiksi
šo procedūru pirms gulētiešanas un uzziesto masu nomazgāsi tikai no rīta.
Ūdeņraža pārskābe. Ja uz lūpas jau
ir liela aukstumpumpa, tad vislabāk būtu
to piededzināt ar ūdeņraža pārskābi. Dari
to katras 2 – 3 stundas un tuvāk vakaram
tava aukstumpumpa būs jau gandrīz uzveikta.
Ķiploki. Arī ķiploki lieliski palīdz uzveikt aukstumpumpas. Ar ķiploku presi
saspied daiviņu ķiploku un radušos masu
uzklāj uz aukstumpumpas. Šī metode
gan derēs tikai lietošanai mājās un ne
visiem tā būs piemērota, tomēr tā ir ļoti

Laikam nebūs uz pasaules tāda cilvēka, kuru nekad nebūtu mocījušas žagas.
Tās kaitina un sagādā neērtības. No zinātniskā viedokļa žagu rašanās iemesli vēl
joprojām nav īsti skaidri, tomēr biežākie
to izraisošie iemesli ir stress, uztraukumi,
alkohola lietošana, gāzēti dzērieni, pārēšanās, pārāk ātra ēšana un pat temperatūras maiņa. Parasti žagas pāris minūšu
laikā pāriet pašas, kaut reizēm ievelkas uz
kādu ilgāku laiku, un kā tu jau to noteikti zini – tas ir ļoti nepatīkami un kaitinoši.
Piedāvājam 7 veidus, kā tikt vaļā no žagām!
1. Viens no pārbaudītiem un ļoti efektīviem veidiem, kā atbrīvoties no žagām,
ir gaisa ievilkšana un noturēšana. Tomēr
gaiss ir jāieelpo maksimāli daudz, dziļi ieelpo un neizelpojot ieelpo atkal un atkal,
kamēr tavas plaušas ir pilnīgi piepildītas ar
gaisu. Tad, cik ilgi vien spēj noturies neizelpojis. Protams, pārspīlēt arī nevajag,
paģībšana nav tavs mērķis. Tavs mērķis ir
tikt vaļā no žagām.
2. Apēd kaut ko saldu, sāļu, rūgtu vai
skābu. Piemēram, cukuru,
sāli, sinepes, citronu vai melnos piparus.
3. Iedzer ūdeni. Ūdens
būtu jādzer maziem malciņiem, vēlams vienlaikus
noliecoties uz priekšu un izstiepjot kaklu.
4. Ja iepriekš minētie
veidi nelīdz, apstādināt žagas spējot arī kumelīšu tēja,

kura ir ievilkusies vismaz 30 minūtes.
5. Vēl viens veids, kā tikt vaļā no
žagām, ir ausu aizspiešana ar pirkstiem.
To gan nevajadzētu darīt pārāk spēcīgi,
pretējā gadījumā tu riskē savainot savas
bungādiņas.
6. Vēl kāds cits neparasts veids, kā
pārtraukt žagas, ir mēles izbāšana. Izbāz
mēli un dažas sekundes to tā paturi.
7. Protams, ir jāpiemin arī nobaidīšanas un sasmīdināšanas metodes. Palūdz
kādam draugam vai ģimenes loceklim, lai
tas tevi nobaida vai sasmīdina. Tas paātrinās tavu pulsu un paātrinās elpošanu,
bet tas savukārt spēj pārtraukt žagas. Līdzīgi paātrināt pulsu un elpošanu spēj arī
fiziskas aktivitātes, tāpēc, ja esi viens, tad
pamēģini nedaudz pavingrot vai paskriet.
Dotie ieteikumi būs noderīgi pie parastām žagām, kas pāriet salīdzinoši ātri.
Tomēr, ja tavas žagas nepāriet jau ilgāk
nekā stundu vai divas un vienlaicīgi tu
jūti sāpes krūtīs vai izjūti citas neierastas
veselības problēmas, tad tev noteikti vajadzētu doties pie ārsta.

Kā atbrīvoties no žagām

Aukstumpumpas izraisošais herpes
vīruss ir nepatīkama un samērā bīstama
infekcija. Un pat ja tavā organismā vīruss
aktivizējas tikai pāris reizes gadā un tikai
vieglā formā, tas vienalga ir ļoti nepatīkami. Īpaši kaitina pūslīšveida izsitumi
uz lūpām, kas ne tikai niez, bet arī ir ļoti
nepievilcīgi. Piedāvājam septiņas tautas
metodes, kas palīdz ātri atbrīvoties no
aukstumpumpām!
Piens. Samērcē vates tamponu pienā (vislabāk ar 1,5% tauku saturu) un uzklāj uz aukstumpumpas. Nemazgājies un

Baltais etiķis un citrona sula neitralizē sārmainas vielas, tādas kā cieta ūdens
radīto katlakmeni. Skābes izšķīdina sveķainus netīrumu pikučus, saēd sūbējumu
un notīra netīrumus no koka virsmām.
Etiķi var piejaukt ūdenim un ar to mazgāt
logus, stiklu, galda virsmas un flīzes. Citrona sulu var lietot kā balinātāju, mazgājot
veļu, un virtuves virsmu tīrīšanai.
Lai notīrītu pelējumu, var lietot citronu
sulas vai baltā etiķa un sāls maisījumu. Kā
dezinfekcijas līdzekli ieteicams lietot parastās ziepes. Daudzas ēteriskās eļļas, kā
lavandas, krustnagliņu un tējas koka eļļa
(izcils dabisks fungicīds), ir ļoti antiseptiskas, tāpat arī greipfrūtu sēklu ekstrakts.
Samaisiet vienu tējkaroti ēteriskās eļļas
ar divām krūzītēm ūdens pudelē ar smidzinātāju (uzmanieties, lai nekas nenonāk
acīs). Greipfrūtu sēklu ekstrakta aerosolu
var pagatavot, pievienojot litram ūdens 20
pilienus ekstrakta.
Sāli var lietot kā lielisku abrazīvu līdzekli katlu un pannu tīrīšanai.
Tā vietā, lai lietotu parastos cauruļu tīrītājus, kuri var saturēt sārmus, sālsskābi, sērskābi un citas bīstamas vielas,
pamēģiniet caurulē ieliet ¼ glāzes sodas
un tad ½ glāzi etiķa. Aiztaisiet cauruli un,
kad beidzas reakcija, visu izskalojiet ar
verdošu ūdeni.
Stikla virsmu tīrīšanai sajauciet vienādās daļās etiķi ar ūdeni.
Vārāmās sodas, sāls un karsta ūdens
pasta ir lielisks plīts tīrīšanas līdzeklis.

Dabiski tīrīšanas līdzekļi

efektīva.
Piparmētras eļļa. Atšķirībā no ķiploka, piparmētru eļļa ne tikai lieliski cīnās
ar aukstumpumpām, bet arī patīkami
smaržo. Tādēļ šo līdzekli mierīgi var lietot arī esot sabiedriskās vietās. Vienkārši
trīsreiz dienā uzklāj piparmētru eļļu uz
skartās vietas.
Alveja. Pret aukstumpumpām spēj
palīdzēt arī alvejas sula. Smērē to uz
slimās vietas katras divas stundas. Vari
arī vienkārši pielikt savai aukstumpumpai
svaigi plūktu alvejas lapiņu.
Ledus. Liekas pārāk vienkārši, lai
būtu patiesība? Patiesība ir tāda, ka ledus palīdz pie pašiem pirmajiem herpes
vīrusa simptomiem. Tiklīdz sajūti, ka tavas lūpas pietūkst, pieliec tām gabaliņu
ledus. Tas noņems pietūkumu un mazinās slimības attīstību, šādi arī palīdzot
organismam cīnīties ar infekciju.

Palīgā! Aukstumpumpas!?
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Vēl var mēģināt auto iedarbināt ievelkot. Speciālā trose noder arī, ja tomēr
jātiek līdz darbnīcai vai vienkārši jāizpalīdz kādam nelaimē nonākušam kolēģim.
Vienīgi jāatceras, ka mašīnas, kurām ir
automātiskā ātrumkārba, ar ievilkšanu iedarbināt nevar. Turklāt automātus drīkst
vilkt tikai kādus pārdesmit kilometrus un
nelielā ātrumā, jo, dzinējam nedarbojoties,
automātiskā ātrumkārba neeļļojas, un tad
to var viegli sabojāt. Visērtākie ir elastīgā
pinuma auto vilkšanai paredzētie striķi,
kas nopērkami katrā degvielas uzpildes
stacijā. Tie paši saraujas, tāpēc virsū uzbraukt grūtāk, jo veiksmīgai auto vilkšanai
kaut kādas iemaņas tomēr ir nepieciešamas – gan tam, kurš velk, gan tam, kuru
velk. Galvenais ir izvairīties no straujiem

Ievilkšana

Ja nu tomēr baterija ir nosēdusies,
atliek tikai divas iespējas – vai nu no citas mašīnas piepīpēt ar vadiem, vai arī
mēģināt iedarbināt ievelkot. Automobiļu
akumulatoru vadiem svarīgākais parametrs ir kabeļu šķērsgriezuma diametrs,
kā arī knaibļu un to stiprinājumu kvalitāte.
Tirdzniecībā pieejami arī visai apšaubāmas kvalitātes vadi, kuri savu uzdevumu
nespēj veikt, it īpaši lielāku motoru iedarbināšanai.
Parasti vadus pievieno pie akumulatoru attiecīgajām klemmēm, taču pareizāk
ir mīnus vadu stiprināt pie devēja baterijas
mīnus klemmes, bet ņēmējam – dzinējam pie masas. Turklāt moderno mašīnu
dzinējus, dodot piepīpēt, ir jāizslēdz, jo
pretējā gadījumā pastāv iespēja sabojāt
elektrosistēmu.

“Piepīpēšana”

Ziema ir nepatīkams laiks automobiļiem, īpaši tiem, kuri savus labākos laikus
jau pārdzīvojuši. Atkušņa strauja pāreja
salā var sagādāt nepatīkamu pārsteigumu, jo uzticamais braucamrīks pēkšņi
vairs nav iedarbināms…
Tādās reizēs steidzīgais niķīgā auto
īpašnieks izmisīgi turpina startēt, kamēr
akumulators nosēžas, un ir skaidrs, ka
bez palīdzības vairs neiztikt. Tādēļ, lai
akumulatoram būtu vieglāk, iedarbinot
mašīnu lielā salā, ieteicams izspiest sajūgu. Tā starteri var atvieglot no papildu
slodzes iegriezt arī stīvās eļļas bremzētos
ātrumkārbas zobratus. Ja dzinējs neierūcas ar pirmo mēģinājumu, pirms nākamā
vērts nedaudz atpūsties. Ilgstoša startēšana bez pārtraukuma akumulatoram ir vien
nevajadzīga pārpūle.
Lai rītos nodrošinātu
komfortablākus apstākļus
un ietaupītu laiku, atvieglojot dzinēja iedarbināšanu aukstumā un arī palielinot motora resursu un
samazinot degvielas patēriņu, ir izdomāti tā sauktie iepriekšsildītāji.
Salīdzinoši vienkāršākie un tāpēc
arī pieejamākie, ko var izmantot dzinēja
iedarbināšanas atvieglošanai, ir motora
uzsildīšanas spirāles. Šis paņēmiens ir ļoti
populārs Skandināvijā, un bieži vien no
turienes nākušām mašīnām priekšdaļā redzami elektrības kontaktslēdži. Pirmsstarta sildītājs uzsilda automobiļa dzinēju
un salā gan atvieglo iedarbināšanu, gan
paildzina motora mūžu, jo, kā zināms,
aukstais starts mašīnas sirdij nav visai
veselīgs. Katrs šāds starts jeb iedarbināšana salā motoram nodiluma ziņā ir pielīdzināms vairākiem tūkstošiem nobrauktu
kilometru. Turklāt uzsildīts dzinējs patērē
mazāk degvielas un mazāk piesārņo apkārtējo vidi.
Vienkāršākie sildītāji, kas maksā tikai
pārdesmit latu, ir jāpieslēdz sadzīves elektrosistēmai, un motoram būs nodrošināta
normāla temperatūra. Pirmsstarta sildītājus var aprīkot ar dažādām papildierīcēm
– taimeriem, slēdžiem un tālvadības pultīm, taču no praktiskā viedokļa interesantākais aprīkojums ir mašīnas salona sildītājs – vējstikla atkausētājs.
Pats vienkāršākais motora sildītājs
sastāv no sildelementa un vadu komplekta. Atkarībā no auto modeļa to iemontē vai
nu dzinējā, izņemot tehnoloģiskā urbuma
aizbāzni, vai dzesēšanas sistēmas cauruļvadā, vai piestiprina pie motora bloka.
Tādā veidā iespējams uzsildīt motora
dzesēšanas šķidrumu. Process notiek pavisam vienkārši, stāvvietā pieslēdzot kontaktu 220 voltu strāvas tīklam un iestatot
taimeri, kad sildītājam jāsāk darboties.
Nākamais līmenis ir motora sildītājs,
papildināts ar salona sildītāju, kurš no
rīta ieslēdzas taimera noliktajā laikā, apmēram stundu pirms plānotā brauciena,
un uzsilda automašīnas salonu, kā arī
atkausē aizsalušo vējstiklu. Salona sildītāju piestiprina pie vadītāja blakussēdētāja
sēdekļa tā, lai siltā gaisa plūsma būtu pavērsta pret vējstiklu.

Elektriskie sildītāji

rāvieniem, jo tad var saplēst pat visstiprāko trosi
vai stiprinājumu.

Auto ziemā
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Augstāku komforta līmeni nodrošina
autonomie sildītāji. Tie pie mums nav izplatīti salīdzinoši augstās cenas dēļ (atkarībā
no aprīkojuma līmeņa – sākot ar pustūkstoti latu un beidzot ar gandrīz trīsreiz lielāku summu). Autonomos sildītājus iedala
gaisa un šķidruma ierīcēs. Gaisa sildītāji
ņem to no apkārtējās vides vai salona,
silda un novada salonā, nepieciešamības
gadījumā – kravas telpā. Gaisa sildītājs
darbojas ar mašīnā izmantojamo degvielu
neatkarīgi no dzinēja siltuma režīma. Kaut
kas līdzīgs savulaik bija “zapiņiem”, tikai
ļoti bēdīgā izpildījumā. Modernie sildītāji
ir aprīkojami ar smalku elektroniku un to
darbību var programmēt.
Autonomos šķidruma sildītājus pievieno mašīnas dzinēja dzesēšanas sistēmai. Tā vienlaikus, uzsildot motoru, caur
ventilācijas sistēmu var apsildīt mašīnas
salonu. Ar elektroniskās vadības palīdzību
var regulēt apsildes intensitāti un darbības
režīmus. Šos sildītājus var ieprogrammēt
tā, ka no rīta noteiktā laikā vajadzīgajā
temperatūrā būs uzsildīts gan mašīnas
salons, gan dzinējs. Iespējama arī tāda
lepna opcija kā vadība ar mobilā telefona starpniecību. Tātad visprestižākajā
variantā šāda sildītāja darbība varētu būt
sekojoša: aukstā ziemas rītā automobiļa īpašnieks nosūta mašīnai īsziņu, lai tā
steigšus uzsilda auto salonu, atkausē aizsalušos logus un uzsilda arī dzinēju. Pēc
kādas pusstundas vadītājs jau var kāpt
siltā mašīnā, viegli iedarbināt dzinēju un
bez liekas kavēšanās doties ceļā. Vairākiem jauno modeļu auto šādu sildītāju jau
iespējams pasūtīt kā papildaprīkojumu.

Autonomie sildītāji

Vēl viens aukstā ziemā noderīgs elektriskā sildītāja papilaprīkojuma elements ir
akumulatora lādētājs, kas katru nakti automātiski parūpējas, lai baterija nākamajā
rītā ir maksimālā kondīcijā. Lādētājs iebūvēts nelielā kārbiņā, kuru iemontē motortelpā.

Par šo un to, par visu ko

Kā ātri izžāvēt apavus

Līst lieti, snieg sniegi, uz ielām rodas peļķes vai nepatīkama
sāls un sniega putra. Turklāt rīti un vakari ir tumši, bet apgaismojums ne vienmēr ir pietiekošs un saslapināt kājas nav nekāda lielā
māksla. Protams, vislabāk apavus būtu žāvēt ar speciālu apavu
žāvētāju, tomēr ko darīt ja šāda žāvētāja?

Daži apavu žāvēšanas noteikumi:

• Žāvējot apavus, būtu ļoti ieteicams nežāvēt tos tieši uz radiatoriem vai novietojot tuvu pie apsildes ierīcēm. Šādi apavi gan ātri
izžūst, tomēr tie var deformēties, tajos var parādīties plaisas un
no apaviem var atlīmēties līmētās detaļas. Vienīgais izņēmums
ir gumijas zābaki, protams, ja vien sildītājs nav pārāk karsts un
nav riska, ka zābaki varētu izkust. Ja zābaki ir ar silto oderi, tā
noteikti ir jāizņem.
• Ja žāvēšanai tiek izmantots fēns, tad apavi jāžāvē tikai un vienīgi ar auksto gaisu.
• Pirms apavu žāvēšanas no kurpēm noteikti ir jānotīra liekais
mitrums un netīrumi. Gan no ārpuses, gan arī no iekšpuses. Izņēmums varētu būt zamša apavi, kuri no sākuma ir jāizžāvē un
tikai tad jātīra nost netīrumi.
• Pirms žāvēšanas no apaviem ir jāizņem pēdiņas.

Vecas avīzes

Šādi visbiežāk žāvē apavus, kas izgatavoti no dabīgās ādas.
Apavu iekšpusi blīvi piepilda ar saburzītām vecām avīzēm vai
citu piemērotu materiālu. Arī pašus apavus ietin vecās avīzēs.
Šādi vienas nakts laikā izžūs gandrīz jebkuri apavi. Šādi žāvējot, būtu vēlams izvēlēties avīzes bez lieliem attēliem, jo tie gluži
vienkārši var nosmērēt apavus. Kā arī, ik pa dažām stundām,
vajadzētu nomainīt mitrās avīzes pret jaunām.

Vārāmā sāls

Ātri izžāvēt apavus var palīdzēt arī visparastākā vārāmā
sāls. Tā ir jāieber tīrā pannā un jāuzsilda, tad sāli saber zeķēs un
zeķes ievieto slapjajos apavos. Kad sāls atdziest, to atkal ieber
pannā un atkārtoti uzsilda, tad sāli atkal ievieto zeķēs, bet zeķes
apavos. Šo procedūru atkārto tik ilgi, kamēr apavi ir sausi.

Putekļusūcējs

Ja vēlies izmantot šo metodi, labāk lietot izplūstošo gaisa
plūsmu, bet ja tavam putekļusūcējam šādas iespējas nav, tad to
var lietot arī normālā režīmā. Šajā gadījumā tas gan nebūs tik
efektīvi, bet lieko mitrumu uzsūks. Lietošana ir vienkārša: pieslēdz putekļusūcēja cauruli pie izplūstošā (vēlams) gaisa izvada
un otru caurules galu ievieto kurpē vai zābakā. Viena apava žāvēšanas ilgums būs vismaz 20 minūtes.

Ventilators

Atkarībā no ventilatora veida un izmēra, apavus vajadzētu
piestiprināt pie tā restēm tā, lai papēži būtu augšpusē. Šim mērķim var izmantot “S” veidā saliektu stiepli. Šādi žāvējot apavus,
ir jāatsien to auklas un tie ir maksimāli jāizvelk, lai tajos pēc iespējas labāk iekļūst gaiss. Ik pa stundai vajadzētu pārbaudīt, vai
apavi jau nav sausi.
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Piedeguša gludekļa tīrīšana
Agrāk vai
vēlāk, bet visi
gludekļi kādreiz
piedeg, kļūst vizuāli nepievilcīgi
un sāk apgrūtināt gludināšanu.
Daudzi
šādos
gadījumos gludekli vienkārši
izmet un pērk
jaunu, tomēr piedegušo gludekļa apakšu var notīrīt.
Paracetamols. Neticami, bet gludekli var notīrīt arī ar mums
tik labi zināmo paracetamolu. Viss kas tev būs nepieciešams, ir
pats paracetamols, lupatiņa un kāda pincete vai tai līdzīgs rīks
kas ļaus tev ērti un stabili noturēt samērā nelielo paracetamola
tableti. Tīrīšana ir pavisam vienkārša: ieslēdz gludekli, paņem
paracetamola tableti un sāc ar to tīrīt gludekli. Ik pa laikam
neaizmirsti gludekli notīrīt ar lupatiņu.
Sāls. Uz sausa auduma izber vairākas ēdamkarotes vārāmā
sāls, ieslēdz gludekli un sāc “gludināt”, jāgludina ir tik ilgi, kamēr
traipi ir pilnībā izzuduši. Tad izslēdz gludekli un notīri to ar tīru un
mitru lupatu.
Etiķis. Šī metode labi palīdzēs pret ļoti noturīgiem gludekļa
traipiem. Uzsildi nedaudz etiķa, samērcē tajā lupatu un tad sāc
berzt gludekli. Ja traipi tik un tā neizzūd, tad pievieno etiķim
nedaudz sāls un dzeramo sodu.
Veļas pulveris. Ja tavam gludeklim ir pret piedeguma
pārklājums, tad vari izmēģināt šādu metodi: sajauc karstu ūdeni
ar veļas pulveri, izmērcēt tajā audumu un tad ar to tīri gludekli.
Trauku mazgāšanas līdzeklis. Šī gludekļa tīrīšanas metode
būs noderīga, ja traipi atrodas gludekļa atverēs. Sajauc trauku
tīrīšanas līdzekli ar nelielu daudzumu ūdens un iemērc tajā vates
tamponu. Tad ar šo tamponu cītīgi iztīri gludekļa atveres.
Sveces. Eksistē vēl kāds gludekļu tīrīšanas veids, kurā tiek
izmantotas visparastākās parafīna sveces. Ieslēdz gludekli un
ierīvē tā apakšu ar sveci, tad notīri gludekli ar lupatu.

6 gab. cāļu filejas,
1 glāze miltu,
6 šķēlītes Krievijas siera,
6 šķēlītes šķiņķa,
¼ glāze gaišā alus,
sviests,
sāls,
pipari,
sinepes,
zaļās olīvas
Cāļa fileju no abām pusēm apsmērē ar sinepēm. Uz
katras filejas uzliek siera un
šķiņķa šķēli, pievieno sagrieztas olīvas, sarullē un aptin ar
diegu. Sagatavoto filejas rullīti
apviļā miltos un liek ar sviestu
ietaukotā cepešpannā, pievieno alu. Cep cepeškrāsnī 25
minūtes. Pēc izņemšanas no
cepeškrāsns uzmanīgi noņem
diegus, ar ko sasieti filejas rullīši. Gardos filejas rullīšus ar
sieru un šķiņķi pasniedz kopā
ar rīsiem, kartupeļiem vai dārzeņiem.

Cāļu filejas rullīši ar
sieru un šķiņķi

nus, līdz tie ir pusmīksti. Sakarsē uz pannas eļļu un apmēram piecas minūtes apcep
tajā kapātus ķiplokus, kaperus
un sēnes, nepārtraukti tos
maisot. Pievieno sāli un piparus. Ar dakšiņu saplucina liellopa gaļu šķiedrās un pievieno sēņu maisījumam kopā ar
dažām ēdamkarotēm pannā
satecējušā šķidruma. Nokāš
gatavos makaronus un kārtīgi samaisa ar sēnēm un gaļu,
apkaisa ar pētersīļiem, sāli un
pipariem. Saliek uz šķīvjiem,
apkaisa ar parmezāna siera
skaidiņām un ceļ galdā!
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Baklažāni ar jogurtu

1 kg baklažānu,
300 ml olīveļļas,
3 ķiploka daiviņas,
750 g jogurta,
dažas svaigas piparmētru
lapiņas,
sāls
Baklažānus sagriež apmēram 1 cm biezās šķēlēs,
pārkaisa ar sāli, uzliek smagumu un atstāj apmēram 15
minūtes. Tad tos ar tīru drānu
nosusina un, liekot pa pāris
šķēlēm uz pannas, apcep eļļā
uz vidējas uguns apmēram 10
minūtes, līdz tie ir zeltaini un
mīksti. Notecina lieko eļļu un
atstāj uz šķīvja atdzist. Tikmēr
piestiņā saberž ķiploku, pieber šķipsniņu sāls un pievieno
jogurtu. Kad baklažāni atdzisuši, tiem pārlej jogurta mērci,
pārkaisa sasmalcinātas piparmētru lapas un pasniedz.

Gards makaronu
ēdiens ar sēnēm un
liellopu gaļu

200 g iellopa cepeša sarkanvīna marinādē,
300 g makaronu,
200 g šķēlītēs sagrieztu
sēņu (piem., austersēnes,
šampinjoni),
2 daiviņas sakapāta ķiploka,
4 ēd. k. kaperu,
4 ēd. k. kapātu pētersīļu,
20 g parmezāna siera skaidiņu,
1 ēd. k. olīveļļas,
sāls,
pipari
Ieliek liellopa gaļu 180
grādu karstā cepeškrāsnī uz
20 minūtēm. Izvāra makaro-

Filadelfijas burkānkūka

Kūkai:
360 g miltu,
180 g cukura,
3 lieli burkāni,
200 ml eļļas,
4 olas,
2 tējk. cepamā pulvera,
1.5 tējk. kanēļa,
1 ēd. k. vaniļas cukura,
1 šķipsniņa sāls,
100 g valriekstu,
Krēmam:
400 g ‘’Philadephia’’ svaigā
siera,
100 g pūdercukura,
1 ēd. k. vaniļas esences,
Olas sakuļ ar abu veidu
cukuriem. Olu masai klāt pielej
eļļu un tad pieber arī uz smalkās rīves sarīvētus burkānus.
Burkānu masai klāt pieber izsijātus miltus, cepamo pulveri,
kanēli un sāli. Kā beidzamos
mīklai pievieno sasmalcinātus
valriekstus, tad visu kārtīgi
samaisa. Kūku cep 180 grādu temperatūrā 50 minūtes.
Krēma pagatavošana: palielā
bļodā ar elektrisko mikseri sakuļ svaigo sieru, pūdercukuru
un vaniļas esenci. Kad kūka
gatava, ļauj tai atdzist vismaz
2 stundas, tad pārgriež uz pusēm, piepilda ar krēmu un uz
2 stundām liek ledusskapī.

Marinēta siera uzkoda

Mājas siers (mīkstais siers),
ķiploki,
sojas mērce,
karijs
Sagriež sieru aptuveni 1
cm lielos kubiciņos (vislabāk
izmantot mīkstos sierus). Uz

Receptes

500 gramiem siera lieto 1 vidēja izmēra ķiploka galviņu.
Ķiplokus saspiež ar spiedi.
Sagriezto sieru un sapiestos
ķiplokus liek padziļinātā traukā, pāri lej sojas mērci, līdz
tā nosedz sieru. Pievieno nedaudz karija. Visu samaisa un
liek ledusskapī uz vismaz 20
minūtēm. Pasniedz kā uzkodas, var atstāt traukā kopā ar
visu mērci un pārkaisa ar zaļumiem un sezama sēkliņām.
Bet ja siers turēts mērcē ~12
stundas, sojas mērci nokāš un
pasniedz sausā veidā.

Pikantie sarkano biešu
salāti

400 g vārītu sarkano biešu,
2 skābi āboli,
1 sīpols,
4 ēd.k. olīveļļas,
1 ēd.k. mārrutku,
1 ēd.k. Dižonas sinepju,
1 ēd.k. balzamiko etiķa,
2 ēd.k. ķirbju sēklu,
sauja saulespuķu dīgstu,
sāls, pipari
Ābolus nomizo, izgriež
serdes. Ābolus un bietes sarīvē uz dārzeņu rīves. Sīpolu
smalki sakapā un pievieno
bietēm. Eļļu sajauc kopā ar
sinepēm un mārrutkiem, pievieno etiķi, sāli un svaigi maltus piparus pēc garšas. Mērci
pievieno dārzeņiem, kārtīgi
apmaisa un atstāj uz 15 min.
ievilkties. Pasniedz, pārkaisot
ar ķirbju sēklām un saulespuķu dīgstiem.
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Atsevišķas reģionālās
slimnīcas sūdzas par neziņu
saistībā ar šā gada līgumiem
Atsevišķi reģionālo slimnīcu vadītāji pagaidām dzīvojot neziņā par tām atvēlēto šā gada finansējumu, jo vēl
nav saņēmuši līgumus no Nacionālā veselības dienesta
(NVD), vēsta laikraksts “Latvijas Avīze”.

Visi vecumi pakļauti.
Alekseja GONČAROVA foto

NVD gan uzsver, ka līgumi ar
slimnīcām tiekot
sagatavoti un tiks
pakāpeniski nosūtīti, sākot no šīs
nedēļas.
Ogres slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis
Širovs
norāda,
ka valsts budžets
2017. gadam tika
pieņemts jau novembrī, bet
slimnīca aizvien nezinot, kas to
sagaida šogad. “Tā ir pavirša
attieksme pret darbu un ministrijas nerēķināšanās ar saviem
sadarbības partneriem,” pauž
Širovs.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadība esot uzrakstījusi
vēstuli NVD ar lūgumu piešķirt
papildu finansējumu, jo tai pietrūkst naudas algu izmaksai,
kas paredzēta 10. janvārī. Kā
skaidro slimnīcas vadītājs Ivars
Zvīdris, ārstniecības iestāde
pagaidām nestrādā ar zaudējumiem, bet tā no saviem līdzekļiem sedz daļu no izdevumiem,
kuri būtu jāmaksā no valsts budžeta naudas, piemēram, diagnostikai stacionārā, tāpēc slimnīcai nav uzkrājumu.
Kā vēsta “Latvijas Avīze”,
zināms, ka dažām slimnīcām finansiālā situācija pasliktināsies
un varētu būt pat jāsamazina
darba apjoms. Piemēram, Kuldīgas slimnīca, pildot Veselības
ministrijas norādījumus, iekļaujoties tai atvēlētajā finansējumā
un pamatoti atsakot stacionēšanu 17% pacientu, kas nonākuši
uzņemšanas nodaļā, esot sev
radījusi 30 000 eiro lielu zaudējumu.
Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ivars Eglītis uzskata, ka
jaunā stacionāru finansēšanas
sistēma, ko ievieš un kas divus
gadus tika aprobēta, ir labvēlīga universitātes slimnīcām un
reģionālajām ārstniecības iestādēm, kur nonāk ļoti daudz akūtu
pacientu, bet nevis lokālajām
slimnīcām. “Tāpēc ari Kuldīgas
slimnīca ir nonākusi mīnusos,”
viņš pārliecināts.
Vaicāts, kā tiks segti zaudējumi, Eglītis norādījis, ka tas
nebūs iespējams. NVD plānojot
slimnīcas finansējumu palielināt
vien par 24 eiro jeb diviem eiro
mēnesī. Lai varētu palielināt minimālo algu no 370 līdz 380 eiro,
ārstniecības iestādei papildus
esot nepieciešami 10 000 eiro,
bet, lai varētu ievērot jaunās
ārstniecības iestādēm izvirzītās
kvalitātes prasības, nepieciešams algot vēl vienu operāciju
māsu, kam vajagot 18 000 eiro.
Kuldīgai tikpat kā nekas netikšot arī no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda piešķirtajām investīcijām. Eglīti neapmierina,
ka plānots lielu daļu finansējuma novirzīt uz Ziemeļkurzemes slimnīcu ar centru Ventspilī. Viņš uzsver, ka reģionālajai
politikai pēc būtības jābalstās
uz investīciju piesaisti ārpus

pilsētām, jo pilsētām ir jābūt
pašpietiekamām.
“Pelnošām
pilsētām ir jādotē lauku reģioni,
kas ir noplicināti. Ja to nedarīs,
tad sāks pietrūkt to ļaužu, kas
spēs uzturēt to infrastruktūru,
kas Ventspilī ir sabūvēta biezā
slānī,” pauž Kuldīgas slimnīcas
vadītājs.
Savukārt Tukuma slimnīcas
vadītāja Dzintra Rabkeviča ir
noskaņota nedaudz optimistiskāk, uzsverot, ka slimnīca ir gatava strādāt. “Veselības ministre
Anda Čakša viesojās pie mums,
redzēja, kā mēs strādājam, ka
Tukumā ārstējas arī diezgan
daudz pacientu no Talsu novada un ka mums ir visi nepieciešamie speciālisti, lai turpinātu darbu bez īpaši radikālām
izmaiņām,” norāda slimnīcas
vadītāja, vien piebilstot, ka darbinieki ļoti gaidot algas paaugstinājumu, bet esot skaidrs, ka
to nebūšot iespējams nodrošināt, jo tarifos tas nebūšot paredzēts. Pieaugšot vien minimālā
alga.
LETA jau vēstīja, ka pērn
decembrī, pēc tikšanās ar Latvijas Slimnīcu biedrības vadību,
veselības ministre Anda Čakša
aģentūrai LETA pastāstīja, ka
2017.gadā slimnīcām varētu
pieaugt finansējums par stacionārajiem pakalpojumiem.
Čakša toreiz stāstīja, ka
pārsvarā finansējuma apjoms
slimnīcām par sniegtajiem stacionārajiem pakalpojumiem pieaugs. Ministre gan konkrētāk
līgumus nekomentēja, norādot,
ka pagaidām ir izveidots tikai
līgumu “drafts”. Viņa gan piebilda, ka ne visām slimnīcām pieaugums būs ļoti liels, proti, dažām tie varētu būt arī tikai daži
eiro. Savukārt līgumu apjoms
par ambulatorajiem pakalpojumiem varētu būt zināms janvārī,
tolaik norādīja ministre.
Slimnīcu biedrības vadītājs
Jevgēņijs Kalējs toreiz apstiprināja, ka no ministrijas saņemts
solījums, ka finansējums nākamgad par stacionārajiem
pakalpojumiem dramatiski nemainīsies un dažās slimnīcās
tas pat pieaugs. Kalējs gan
atzīmēja, ka, lai gan kopējais
finansējuma apjoms palielināsies, problēma ar darba samaksu speciālistiem paliek aktuāla,
un esot zināmi gadījumi, kad
speciālisti plāno atteikties sniegt
valsts apmaksātus pakalpojumus, lai strādātu privāti.
Pēc aģentūras LETA
informācijas
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SESTDIENA, 14. janvāris

Televīzijas programma

LTV1
6.00 Latvijas 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, 21.25 Teātris.zip
10.45 Bērns vārdā Rainis.
Valmieras teātra izrāde
11.35 Galdiņ, klājies! Pasaku
filma
12.45 Kristīnes Opolais
solokoncerts Latvijas
Nacionālajā operā un baletā
14.40 Satikšanās. Mariss
Jansons un Raimonds Pauls
15.10 Kultūršoks. 100 g
kultūras
15.20 Sāras mūzika.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Ekvatora pērle
Kolumbija. Dokumentāla
daudzsēriju filma
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
21.45 Meitenes. Nacionālā
teātra izrāde
23.10 Mēs dziedāsim. Drāma
0.55 Kaut kur uz Zemes.
Bolīvija. Dokumentāla
daudzsēriju filma
1.25 Latvijas Radio 3 “Klasika”
20 gadu jubilejas koncerts
3.50 Starptautiskais folkloras
festivāls BALTICA 2012. Dižkoncerts
5.15 Nacionālie dārgumi. 100
g kultūras

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03 Kas te? Es te!
6.30 Brīnumskapja skola
7.00 Dardarija. Zeme, kurā
viss ir iespējams
7.30 Province
8.00, 4.30 Kā apturēt globālo
sasilšanu?
8.30 Automoto raidījums nr.2
9.00 Enerģija - pilnīga
kontrole
9.10 15 stāsti par jauno.
9.45 V.I.P.
10.30, 5.30 Aktualitātes.
11.00 Radio SWH 20 gadu
jubilejas koncerts
12.45, 18.10 Aculiecinieks
13.00 Cukura saldums un posts.
13.55 Sporta studija
14.45, 16.25 PK skeletonā
15.20 PK biatlonā.
17.15 Nemiera gars
18.30, 20.00 PK bobslejā.
19.30, 4.00 Kopā ar savvaļu.
21.05 Midsomeras
slepkavības 1
23.00 Šerloks 4. BBC
detektīvseriāls
0.40 Linda Leen. Chameleon
2.30 Eiropa koncertos
3.20 LTV
LNT
5.00 Kārdinājuma varā
7.30 Fišeres kundzes
izmeklēšanas noslēpumi
8.30 Attīstības kods
9.00, 4.10 LNT brokastis
10.00 Profesija mamma
11.00 Mani virtuves
noslēpumi

SVĒTDIENA, 15. 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.
Dokumentāla daudzsēriju
filma
12.00 Dievkalpojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Grupas “Galaktika”
koncerts “Labvakar, draugi!”
14.30 Latvijas sirdsdziesma
15.25 Ķepa uz sirds
16.00 Aculiecinieks
16.20 Nacionālie dārgumi.
100 g kultūras
17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Utta Danella. Lisa,
dzīve un mīlestība
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 Romai ar mīlestību.
Romantiska komēdija
23.30 Ekvatora pērle
Kolumbija. Dokumentāla
daudzsēriju filma
0.30 Eiropas kino balvas
pasniegšanas ceremonija
3.00 Latviešu teātra Zelta
dziesmas
4.40 Nepabeigta saruna par
dzīvi, mīlestību un mūziku

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 Plašā brīvdaba.
Deutsche Welle žurnāls
8.00 Ielas garumā
8.30 Kā apturēt globālo
sasilšanu?
9.00, 4.00 Skats rītdienā.
9.30, 4.30 Notikumu skatlogā
10.00, 5.30 Nedēļas apskats.
10.30, 5.00 Veiksmīgs
uzņēmējs Latvijā.
11.00 15 stāsti par jauno.
11.45, 2.45 Sporta spēks
12.20, 15.45 PK biatlonā.
13.15, 14.45 PK skeletonā.
14.15 Saistītās dzīves.
16.25, 18.00, 1.20 Kopā ar
savvaļu.
17.00, 18.30 PK bobslejā.
19.40 Savējie sapratīs.
Sešdesmitie - sākums.
21.00 Lielais Gregs
22.00 Atgriešanās. Mistiska
daudzsēriju drāma
23.00 Leģendārie albumi.
0.00 Nemiera gars
0.50 Saistītās dzīves.
2.20 LTV
3.15 Eiropa koncertos
LNT
5.00 Karamba!
5.15, 7.05 Bernards 2

PIRMDIENA, 16. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi.
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop
10.50 Ķepa uz sirds
11.20 Utta Danella. Lisa,
dzīve un mīlestība
13.15, 5.30 Ielas garumā
13.55 Mia un es
14.25 Vispera
15.05 Kalnu patruļa 2.
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 Nacionālie dārgumi.
100 g kultūras
0.40 Viktora Lapčenoka
jubilejas koncerts
LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz
Eņģeļu pilsētai
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Galdiņ, klājies! Pasaku
filma
8.10 Dzimtas detektīvs.
Ērenpreisu dzimta
9.10 Latvijas sirdsdziesma
10.05 Kalnu patruļa 2.
Piedzīvojumu seriāls

14.00 Aģente Kārtere
14.55 Īpaši smags gadījums
15.50 Greizais spogulis
17.50, 20.00 LNT Ziņas
18.00, 1.20 Sievietes
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts
23.30 CBGB
3.05 Salemas raganas
3.50 Nelabojamais Džims
4.55 Bernards
TV3
5.00, 3.30 Melnais saraksts
5.50 Sarkano aproču klubs
6.40 Smieklīgākie videokuriozi
7.10, 13.10 Multfilmas
9.30 Smieklīgākie
videokuriozi
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Auto ziņas
11.10 Gatava pārvērtībām
12.00 Bibliotekāri
17.05 Ņujorkas taksometrs
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.35 Ledus laikmets 2.
atkusnis
21.30 Pērsijs Džeksons un
olimpieši. zibens nolaupītājs
23.50 Ne/sevī
1.55 Dullais Boufingers
TV3+
7.15 Infomānija
8.10 Nabaga radiņi
9.15, 0.50 Lietišķa pieeja
9.55 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
11.50 Pārrestartēšana
13.00 6 kadri
13.40 Mf. Džeks un Pupu koks
15.20 Mf. Brokastis pie tēta
17.15 Mf. Ivans Carevičs un
5.30 Kristīgā programma
6.40 Kontakts kopā ar
doktoru Čārlzu Stenliju
7.15, 2.35 Fišeres kundzes
izmeklēšanas noslēpumi 2
8.25, 3.50 Sirdsmīļā Monika 2
9.00, 4.15 LNT brokastis
10.00 Mani virtuves
noslēpumi
11.55 Meklējot leprikonus
13.40 Violeta no
Atamanovkas
17.50 LNT ziņas
18.00 Noziegumam pa
pēdām. Stāsts, kura dēļ vērts
mirt
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.05 Lieliskais gadsimts
23.30 Viņi atgriežas 2
0.25 Amerikāņi 3
1.05 Inga Lindstrēma.
Melnais gulbis
3.25 Nelabojamais Džims 2
TV3
5.00, 3.10 Melnais saraksts
5.50 Drošības aģenti
V.A.I.R.O.G.S
6.55 Multfilmas
8.15, 11.05 Amerikas
smieklīgākie videokuriozi
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo
10.00 Superbingo
11.40, 3.50 Kāzu gūstā
12.50 Mūžības gaidās
14.50 Pērsijs Džeksons un
olimpieši. zibens nolaupītājs
17.15 Ledus laikmets 2.
atkusnis
19.00 Nekā Personīga
19.50 Melu teorija
20.10 Es, Frankenšteins
21.55 Pieviltā
23.50 Mūžības gaidās
11.00 Majore Kosatkina
11.55 Momentuzņēmums
12.10 PK biatlonā.
14.20, 1.25 Euromaxx
14.50 Punkti uz i
16.15 Bez aizvainojuma
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Kaut kur uz zemes
20.05 Tūrists manā ciltī.
21.05 Maklauda meitas
21.55 Savējie sapratīs.
Sešdesmitie - sākums.
23.15 Midsomeras slepkavības
1.10 Momentuzņēmums
5.00 Automoto raidījums nr.2
LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma
“Ticīgo uzvaras balss”

pelēkais vilks
19.00 Iemāci sievu braukt
20.00 Uz nažiem
21.00 Mf. Zudusī pasaule
23.00 Mf. Ziemassvētku
pasaka
NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šodien
7.20 Ar mazuļa lūpām
8.00 Salaveča jaungada
ceļojums
9.25 Galvenais ceļš
10.05 Dzīvais un mirušais ēdiens
11.00 Dzīvokļa jautājums
12.00 Dubultstandarti
13.00, 15.20 Operatīvā grupa
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.25 Mf. Paragrāfs 78
20.05 Tīmeklis
0.00 Ments likuma ceļā
1.55 Mf. Balss 3.55 Advokāts
PBK
6.20, 10.00, 12.00, 16.50 Ziņas
6.30 Moderns spriedums
7.25, 10.20 Multfilmas
7.50 Gudrinieki un gudrinieces
8.40 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja uzruna
11.15 Garša
12.20 Jāiemīlas biežāk
13.25 Galvenais
15.35 Sergeja Koroļova
pierakstu klade
17.00 Svētku koncerts
19.00 Kurš vēlas kļūt
miljonārs?
20.00 Laiks
20.20 Šovakar
22.00 Koncerts
23.35 Mf. Leģenda nr.17
1.50, 5.40 EuroNews
1.35 Hačiko. suņa stāsts
TV3+
6.30 Kristīgā programma
7.15 Infomānija
8.10 Nabaga radiņi
9.10 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
10.55 Uz nažiem
11.55 Radiņi
13.00 Brāļi apmaiņas ceļā
15.00 Mf. Zudusī pasaule
16.55 Tētis sprukās
19.15 Saimnieks meklē sievu
21.00 Mf. Tumšais bruņinieks
0.00 Grimmi
NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00, 18.00
Šodien
7.25 Muhtara atgriešanās
8.25 Ēdam mājās
9.25 Pirmais raidījums
10.20 Tehnikas brīnums
11.05 Vasarnīcu lietas
12.05 Mūsu uzraugs
13.05, 15.20 Operatīvā grupa
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.25 Mf. Paragrāfs 78
20.20 Tīmeklis
0.10 Ments likuma ceļā
2.05 Advokāts
PBK
6.10, 10.00, 12.00 Ziņas
6.25 Spēlē ermoņikas
7.00 Ideāls remonts
8.00, 10.20 Multfilmas
8.30 Veselība
9.40 Piezīmes
11.05 Kamēr visi mājās
12.20 Mf. Mīlestība un baloži
14.30, 2.20 Mf. Sievietes
6.00, 14.20 30 minūtes
virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.05, 13.45 TV veikals
10.20 Kaislību jūrā
11.20 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55 Gonula
20.35 Transports šodien, rīt
20.40, 2.30 Degpunktā 7
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi
22.15 Majors un maģija
23.10 Overtime TV 7
0.10 Čikāgas sardzē
1.20 LNT ziņu TOP 10
2.05 Attīstības kods 3

2.20 Mf. Aizkulisēs
3.45, 5.10 Smieklīgi videoklipi
4.00 Mf. Karnevāla nakts
RTR Planēta (Baltija)
3.55 Mf. Kāds zaudē, kāds atrod
7.00, 10.30 Vēstis - M
7.20 Mf. Soda sitiens
9.05 Ģimenes albums
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.50 Humora raidījums
13.20 Mf. Princese no
Ziemeļiem
17.00 Uguntiņa 2017
20.00 Mf. Maiņa
23.50 Mf. Sieviete logā
1.40 Mf. Mīlestības kļūdas
RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.50 Karavīri
7.35 Jaunības eliksīrs
8.30 Dievu ēdieni
9.30 Mintrans
10.10 Visnoderīgākā programma
11.10 Godīgs remonts
12.15 Slepenās teritorijas
14.25 NEXT

15.20 S. Koroļova piezīmes
16.25 Kurš vēlas kļūt par
miljonāru?
17.35 Koncerts
20.05 Šovakar
21.35 Viss būs labi
22.15 Mf. Vientuļnieka nakts
Baltkrievija 1
5.25 Būtība
5.50 Mf. Provinciāle
7.30 Tuvplānā
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50 Radi
9.55 50 receptes
10.40 Speciālreportāža
11.10 Transformācija
11.45 Veselība
12.35, 14.45 Mf. Ja nebūtu
laimes…
14.15 Ukraina
17.10 Mf. Septiņas jūdzes līdz
debesīm
19.00, 20.40 Mf. Trīs lamas
20.00 Panorāma
23.05 Mf. Par ko klusē
meitenes
0.30 Sporta diena

ONT

Baltkrievija 2

6.00 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilmas
8.25 Jāiemīlas biežāk
9.30 Garša
10.15 Ideāls remonts
11.15 Gudrinieki un
gudrinieces
12.05 Humora raidījums
12.20 Veiksme pūrā
13.05 Galvenais
15.15, 20.00 Sporta ziņas

6.05 Mf. Zelta zoss
7.35, 21.05 TV barometrs
7.40 Mf. Šreks
10.50 Laimīgi kopā
12.40 Mats matā
13.15 Reportieris
14.05 Mf. Klasesbiedri
15.50 Ekstrasensu cīņa
17.50 Aklās kāzas
19.10 Mf. Stihiju pavēlnieks
21.10 Atdodiet man skaistumu
22.30 Mf. Empair Steit

16.40 Sievietes valstība
19.00, 22.40 Mats matā
21.00 Laiks
0.10 Mf. Veiksmi, džentlmeņi!
4.00, 5.40 Smieklīgi video
4.20 Mf. Aizkulisēs
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Mf. Maiņa
7.20 Pats sev režisors
8.10 Smieklu panorāma
8.40 Rīts
9.20 Vēstis - M
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Smieties atļauts
13.20 Mf. Pūciņa
15.10 Mf. Mīlestība un jūra
21.00 Svētdienas vakars
23.00 Planētas dežurants
23.55 Pa noslēpuma pēdām
RenTV Baltic

Baltkrievija 1
5.45, 16.05 Mf. Provinciāle
7.30 Rīts
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40 Radi
9.50 50 receptes
10.40 Speciālreportāža
11.10 Centrālais reģions
11.35 Ātrumkārba
12.05 Mf. Septiņas jūdzes
līdz debesīm
14.15 Tava pilsēta
14.30 Nedēļas kopsavilkums
14.50 Apkārt planētai
15.35 Izmeklēšanas
noslēpumi
19.35 Laika ziņas
20.00 Galvenais ēters
21.10 Mf. Ar mīlestību no
Sibīrijas
Baltkrievija 2

6.00 NEXT
ONT
6.00 Rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas sprediķis
8.20 Multfilmas
8.40 Piezīmes
9.00 Kamēr visi mājās
9.55 Vasarnīca
10.30 Mf. Ziemas romāns
11.55 Mf. Sievietes
13.40, 15.20 Sievietes
valstība
15.15 Sporta jaunumi
16.00 Mats matā
19.00 Kontūras
20.05 Koncerts
21.30 Mf. Slepkavība angļu
stilā
TV3
5.00 Melnais saraksts
5.50, 11.55 Drošības aģenti
V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
7.45 Meittenes
8.15, 17.00 Īpašo uzdevumu
vienība Hawaii 5-0
9.15 Gatavo 3
9.55 Māmiņu klubs
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15, 1.35 Mindijas projekts
15.15, 2.30 Tēta nedienas Latvijā
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Bibliotekāri
21.55 Kvantiko
22.55 Kā izbēgt no soda par
slepkavību
23.55 Nekā Personīga

6.05 Eņģeļu draugi
6.50 Mf. Dzelzs Ganss
8.10, 20.00 TV barometrs
8.15 Elementāri
8.50 Kulinārais eksperiments
9.20 Onlains
9.55 Laimīgi kopā
11.50, 23.00 Ērglis un cipars
12.50 Mīlestība onlainā
14.00 Mf. Stihiju pavēlnieks
15.50 Mf. Šreks
19.05 Saprast un padarīt
nekaitīgu
19.40 Divi rubļi
20.30, 21.10 Mf. Varenais
izlīdzinātājs
21.05 Sportloto 5 no 36,
KENO.
0.45 Melu teorija
1.05 Sveika, Rīga!
TV3+
5.10, 15.30 Māja 2
5.55 Jaunatne
6.40 Multfilmas
8.00, 0.55 Comedy Club
9.00, 17.40 Kijeva dienā un
naktī
10.00, 16.35 Univers
11.05 TV Shop
11.30 Mf. Tumšais bruņinieks
14.25 Juvelieru klans
18.50 Interni
21.00 Tētis sprukās
23.00 Mf. Drosmīgie pipari
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts

2017. gada 13. janvāris
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi 11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00 Mf. Triku meistars
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma ceļā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Pozdņakovs
23.25 Valsts aizstāvība
1.20 Mf. Lāča ķēriens
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55, 1.30
Ziņas 6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Šovakar
13.25, 4.20 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.30 Eiroloģija. Baltijas ceļš
21.55, 23.05 Grieķiete
23.35 Mrklējot Donu Kihotu
0.05 Deviņi mēneši
1.00, 5.55 EuroNews
1.45 Mf. Jaunais gads
4.00, 5.10 Smieklīgi videoklipi
RTR Planēta (Baltija)
5.00 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
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13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktais Saša
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.35, 16.30, 1.15 Dīvaina lieta
6.20 Tiesības mīlēt
7.05 Bērnu klubs 7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.25 Pareizs līdzeklis
9.20, 22.55 Skatīties visiem
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00, 0.00 Čapmanes noslēpumi
13.10 Dievu ēdieni
15.20 Dokumentāls projekts
18.40 Bars
20.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.55 Ziņas
ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.30, 23.00 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

OTRDIENA, 17. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija
un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.56 Ceturtā studija
11.15 Policists un policiste
13.15 Province 13.50 Mia un es
14.20 Uzmanību, gatavību, kosmosā!
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.05 Patiesības stunda
22.20 Laipni lūgti Trampzemē!
23.40 Romai ar mīlestību.
1.40 Sāras mūzika.
5.30 Es - 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 (Cytaidi latviskais)
8.00 Latvijas novadu cīņas
8.55 Ar savu tautas dziesmu.
Dzejnieks Jānis Peters
9.55 Mana virtuālā sirds.
10.05 Kalnu patruļa
11.00 Majore Kosatkina
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.55, 5.00 Aktualitātes.
13.25 PK biatlonā.
15.35 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas 19.35 Ekstrēmie kadri
20.05 Eksotiskās salas.
21.55 Tēvs Brauns 5
22.50 Lielais Gregs
23.45 Atgriešanās. 0.45 Sāras mūzika
LNT
5.00 Karamba!
5.15, 4.45 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē ar
Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.05 ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 1.15 Atpazīsti mani, ja vari
10.05, 13.45 TV skatlogs
10.20 Kaislību jūrā
11.25 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55, 0.25 Gonula
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 Rozamunde Pilčere. Mīlas uzvara
23.10 Apmierini mani
TV3
5.00, 1.50 Melnais saraksts

5.50, 11.55 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00 Divarpus vīri
8.30, 17.00, 20.55 Īpašo uzdevumu
vienība Hawaii 5-0
9.30 Kvantiko
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15, 0.55 Mindijas projekts
15.15, 2.35 Tēta nedienas Latvijā
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 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, 0.10 Comedy Club
9.25, 17.40 Kijeva dienā un naktī
10.30, 16.35 Univers 11.55 TV Shop
12.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Ekstrasensu cīņa
22.25 Mf. Laižam!
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00
18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi 11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis 20.40 Mentu kari
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.05 Dzīvokļu jautājums
4.05 Dzīvais un mirušais ēdiens
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55,
1.50 Ziņas 6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels 11.30 Grieķiete
13.30, 3.15 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
21.25, 23.05 Grieķiete
23.25 Deviņi mēneši
0.30 Sazvērestības teorija
1.20, 5.55 EuroNews
2.05 Mf. Uzpildes stacijas karaliene
4.05, 5.30 Smieklīgi videoklipi
4.20 Mf. Bērnu pasaule
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 Dzīves noteikumi
14.05 Šamaniete 16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes

18.00 Gaidi mani!
19.00 Laiks
20.05 Principa lieta
21.15 Mūzika bez vārdiem
Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 Zona Х
8.10 Galevnais ēters
9.20 Redaktoru klubs
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05 Speciālprojekts
10.20, 12.15 Ar mīlestību no Sibīrijas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 15.30 Radiņi
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20 Arēna 19.00 Forums
20.00 Panorāma
20.45 Policijas stāsts 21.10 Pēdas
23.25 Sporta diena 23.35 Mf. Lamatas
Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 11.00, 21.10 TV barometrs
8.05 Mf. Zelta zoss
9.35 Mf. Dzelzs Ganss
11.30, 15.35 Mana burvīgā aukle
12.30 Onlains 13.00 Ērglis un cipars
13.50 Mf. Klasesbiedri
16.30 Mf. Empairs Steits
18.15 Superloto 19.05 Reportieris
19.50 Aklās kāzas
21.00 KENO
21.15 Atdodiet man skaistumu
22.35 Šopinga dieviete
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktais Saša
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
RenTV Baltic
5.40, 9.25, 22.50 Skatīties visiem
6.00 V un S
6.25 Tiesības mīlēt
7.10 Bērnu klubs 7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.30 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.40 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.00, 18.45 Bars
13.10 Jums pat sapņos nav rādījies
16.30, 1.10 Dīvaina lieta
20.50 Smieties atļauts
23.55 Čapmanes noslēpumi
0.50 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, 23.20 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 Par mīlestību
14.10, 15.20 Laiks rādīs!
15.55 Precamies! 17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mākslas filma
Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00,
23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona Х
8.10 Aktuāla intervija
8.30, 21.00 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 Laimīgā biļete
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.30 Sporta diena
23.40 Mf. Lamatas
Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.20 Virtuve
9.10, 16.30 Tāds darbs
10.00, 17.20 Mf. Septītā rūna
10.55, 15.35 Nepiedzimsti skaista
11.50, 20.25 Mana burvīgā aukle
12.20, 21.10 Šopinga dieviete
13.20, 19.25 Jaunkundze-zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Stails
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Ir iemesls!

Vasilija Šuļgina dzimšanas diena
Pasaules
vēsturē nav
daudz politiķu,
kam būtu pievērsta tikpat
liela pēcnācēju
uzmanība kā Vasilijam Šuļginam. Pārliecināts monarhists, antisemīts, viens no
tādu odiozu organizāciju pamatlicējiem
kā Krievu tautas savienība un Ercenģeļa
Mihaila savienība, revolūcijas ideju nīdējs
- no vienas puses. No citas - izcils žurnālists, patiesi godīgs cilvēks, teicams rakstnieks, visai talantīgs dzejnieks, mīlošs tēvs
un aktīvs sabiedriskais darbinieks, īsts patriots un lielisks orators... Pārāk daudz talantu piemita šim cilvēkam, slavenai personībai, politiķim, lai viņa biogrāfija vairs
neinteresētu pēcnācējus tikai 40 gadus
pēc viņa nāves...
Vasilijs Šuļgins dzimis 1878. gadā
Kijevā, Kijevas Universitātes vēstures
profesora ģimenē. Viņa tēvs nomira, kad zēnam bija tikai viens gads. Ar
viņa audzināšanu nodarbojās patēvs,
pazīstamais publicists un avīzes “Kijevļaņins” galvenais redaktors. Visu savu
mūžu Šuļgins bija pateicīgs savam patēvam, un, kā apgalvoja pats politiķis, uz
daudzām lietām viņš vienmēr skatījās
ar “patēva acīm”.
Ģimnāziju Vasilijs beidzis ne pārāk
spīdoši, puse vērtējumu atestātā - “trijnieki”. Taču šis apstāklis nemaz neietekmēja izredzes iestāties universitātē,
jo savu lomu nospēlēja tēva iepriekšējie sakari, labas atmiņas par viņu un
pasniedzēju vēlme palīdzēt. Un Šuļgins
bija ļoti labs students, kas apguva tiesību zinātni un grasījās kļūt par advokātu... Studiju laikā, no 1895. līdz 1900.
gadam, universitātē vairākkārt notika
nemieri, studenti nekad nepadevās
varas pārstāvjiem, protestējot visdažādāko iemeslu dēļ, rīkojot obstrukcijas
pasniedzējiem, ālējoties un skandējot
lozungus. Kopš tā laika Vasilijs Šuļgins
vienmēr ar sašutumu un riebumu izturējās pret ikvienu ziņu par revolūciju un
revolucionāriem. Šo naidu viņš saglabāja līdz savas dzīves beigām.
Pēc diploma iegūšanas Vasilijs iestājās Tehniskajā universitātē, ko ietekmēja nopietna aizraušanās ar eksaktām
zinībām visā Krievijas impērijā ХХ gadsimta sākumā. Drīz vien noskaidrojās,
ka par inženierzinību gudrībām Šuļginam nebija nekādas intereses, viņš
pameta tehnisko augstskolu un iestājās
armijā, kur pavadīja 1 gadu, kas bija
obligāti visiem augstskolu absolventiem. 1902. gadā, būdams jau ģimenes
cilvēks, Šuļgins devās uz savas dzimtas
muižu Voliņas guberņā. Viņa īpašumā
bija vairākas lielas dzirnavas, lieli zemes
gabali, un nākamais politiķis varēja visu
mūžu dzīvot pārticībā un priekā, bet...
Visu mainīja viņa aktīvā pilsoniskā pozīcija un vēlēšanās nodarboties ar žurnālistiku. Pirmais noveda pie tā, ka jau pēc
gada Vasiliju ievēlēja par goda miertiesnesi, bet pēc tam – par vietējās zemstes
priekšsēdētāju. 1905. gadā Šuļgins atkal
iestājās armijā – sākās Krievijas-Japānas karš. Karadarbībā viņš neiesaistījās,
kādu laiku dienēja Kijevā, un tad viņa
patēvs pieņēma Vasiliju avīzes “Kijevļaņins” darbinieku štatos.
1905. gada revolūcija Krievijā liedza
Šuļginam iespēju atgriezties pie parastas dzīves, viss apkārt notiekošais spēcīgi iespaidoja viņu kā monarhistu, viņš
vienkārši nespēja nepievērst uzmanību
visiem nemieriem, streikiem un sadursmēm. Sakarā ar šiem notikumiem
Vasilijs iestājās Krievu tautas savienībā izteikti labējā, monarhiskā organizācijā,
kas ir zināma ar saviem bēdīgi slavenajiem “melnsimtniekiem”... 1907. gadā
Šuļginu ievēlēja otrā sasaukuma Valsts
Domē no labējiem. “Voliņas muižnieks”, kā dēvēja viņa kolēģi-deputāti,
ātri kļuva par vienu no pamanāmākajiem un neordinārākajiem deputātiem.
Viņa uzstāšanās gandrīz vienmēr izraisīja vētrainas diskusijas, strīdus, bet
reizēm pat kautiņus impērijas galvenās
pārstāvnieciskās institūcijas sēžu zālē.
No viņa baidījās, bet viņa viedokli respektēja. Šuļgins visiem iespējamajiem
līdzekļiem centās atbalstīt Stolipina
valdību un visas reformas, ko piedāvāja šī valdība. Drīz vien šāda pozīcija

vairs neapmierināja kolēģus no viņa
frakcijas. Bet deputāts Šuļgins par to
īpaši nesatraucās, mainījās laiks, un
mainījās arī deputāta pozīcija. Uzskatot, ka monarhijas glābšanas dēļ visi
līdzekļi ir labi, “Voliņas muižnieks” bija
gatavs pat sadarboties ar ideoloģiskajiem pretiniekiem. Viņš labi saprata,
ka “melnsimtnieku” partijas nekādi
nevarēs glābt valsti no revolūcijas, bet
gan veicinās tās tuvošanos, un trešajā
domē Šuļginu ievēlēja jau no “oktjabristu” partijas, bet ceturtajā domē - no
“kadetiem”.
Būdams monarhists, Šuļgins vienlaikus bija arī parlamentārists, jo viņš
bija pārliecināts, ka Krievijas pārvaldīšana bez pārstāvnieciskās institūcijas
vienkārši nav iespējama. Likteņa ironija ir saistīta ar to, ka tieši viņam nācās
pārliecināt Nikolaju Otro atteikties no
troņa. Tieši Šuļginam tika uzticēta vizīte
uz Pleskavu, lai piedāvātu imperatoram
atstāt troni...
Šuļgins vienmēr uzskatīja sevi par
antisemītu, tāpēc viņš kopā ar saviem
kareivjiem izbeidza ebreju grautiņus
Kijevā 1905. gadā. Un, kad visu Krieviju
saviļņoja tā saucamā “Beiļa lieta” par
kristīgā zīdaiņa rituālo slepkavību, tieši
Vasilija Šuļgina raksti avīzē “Kijevļaņins”
visasāk kritizēja tiesas varu, kas pieļāvusi šīs absurdās lietas izskatīšanu un
sprieduma pieņemšanu...
Būdams nesamierināms antikomunists, Šuļgins asi kritizēja deputātu-boļševiku arestus, jo tika pārkāpts likums
par deputāta neaizskaramību.
Visas šīs pretrunas ir saistītas tikai
ar vienu aspektu: Šuļgins bija patiesi
godīgs cilvēks, kurš uzskatīja, ka tikai
uzticama kalpošana savai valstij ir jebkura politiķa darbības pamats, neatkarīgi no viņa pārliecības un politiskās
konjunktūras.
1917. gadā, kad varu valstī pārņēma
Valsts Dome, Vasilijs Šuļgins ar mašīnu
un ar sarkano karogu brauca uz Petropavlovskas cietoksni, lai pārliecinātu
cietokšņa garnizonu atbalstīt jauno
varu. Viņa dedzīgā runa pārliecināja
virsniekus un kareivjus, un asinsizliešanu izdevās novērst. Vispār revolūcija
atstāja uz Vasiliju smagu iespaidu. Kādā
no saviem rakstiem viņš atzina: “Raugoties uz revolūciju Krievijā, ļoti gribas
paņemt rokās ložmetēju!” Šī frāze pēc
tam bija visai populāra...
Vēlāk, emigrācijā, Šuļgins pielika
daudz pūliņu, lai izveidotu Balto kustību, aktīvi sadarbojās ar tām organizācijām, kuras par savu galveno uzdevumu
uzskatīja boļševistiskā režīma gāšanu,
vairākas reizes viņš nelegāli apmeklēja
Padomju Savienību.
Otrā pasaules kara laikā Šuļgins izrādīja interesi par fašismu, jo no sākuma viņš
uzskatīja, ka Hitlers atbrīvos Krieviju no
boļševikiem, atbrīvojot darbības lauku
tiem, kam ir visas tiesības pārvaldīt valsti.
Vīlies politikā un savos ideālos, viņš
pārcēlās uz Serbiju, kur dzīvoja, pelnot
ar literāro darbu līdz 1944. gadam, kad
slepeni tika izvests uz PSRS. Tur sākās
izmeklēšana, tiesa un spriedums - 25
gadi nometnē... 67-gadīgam politiķim
tas bija līdzvērtīgi nāvessodam. Tiesa,
sadzīves apstākļi cietumā bija ciešami,
arī nodarboties ar rakstniecību Šuļginam neviens neaizliedza...
1956. gadā Vasiliju Šuļginu atbrīvoja,
viņam tika piemērota amnestija. Par
viņa dzīvesvietu noteica Vladimiras pilsētu, kurā viņam tika piešķirts vienistabas dzīvoklis... Vēlāk atļāva atbraukt uz
PSRS viņa sievai, kura dzīvoja Ungārijā.
Viņam atļāva arī rakstīt, taču neviens
darbs netika publicēts... Vienīgais Šuļgina darbs, kas nāca klajā viņa dzīves laikā, ХХ gadsimta otrajā pusē, - Vēstules
emigrantiem. Šī grāmata tika uzrakstīta
pēc vairākkārtējiem VDK lūgumiem.
Šajā darbā bijušais “Voliņas muižnieks”
mēģināja pārliecināt krievu emigrācijas pārstāvjus izlīgt mieru ar Padomju
Krieviju, minot argumentus par to, ka
boļševiki būtībā turpināja monarhisko
valdīšanu, mainījās tikai elite... Par monarhistu Vasilijs Šuļgins palika līdz mūža
beigām, viņš nomira savā dzīvoklī Vladimirā 1976. gadā...
Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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PĀRDOD
māju; paneļus; jaunu malkas plīti. PIESKATĪŠU vecus cilvēkus.
Tālr. 26067733;
2-istabu
dzīvokli
Krāslavas
centrā. 3. stāvs, balkons. Tālr.
28220975;
1-istabas dzīvokli (2. stāvs,
centrs), silts. Tālr. 22415169;
1-istabas privat. dzīvokli Krāslavā (1. stāvs). Tālr. 26481072;
auto bagāžnieku GABEL UNIVERSAL automaksi. Der AUDI
u.c. auto. Tālr. 28849034;
skapjus, sekcijas, virtuves iekārtas, stūra dīvānus no ražotāja.
Lāčplēša ielā 10 a, Dagdā (tirgus). Tālr. 29153492;
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;
KSP (1.20x2.70; biezums - 1.6
cm). Tālr. 26400745;
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zāģmateriālus. Vagondēļus, dēļus, brusas, terases un grīdas
dēļus, blockhause (brusas imitācija), vagondēļus pirtij, plauktus,
līstes. Piegāde. Tālr. 27086886;
svaigas paipalu olas ar piegādi
Krāslavā. Tālr. 26644163;
bebru dziedzerus, gatavi lietošanai. Tālr. 29106748;
skaidu briketes. Bišu stropus.
Tālr. 29678673;
svaigi zāģētu malku. Piegāde.
Tālr. 28988596;
sausu, skaldītu bērza malku.
Tālr. 27822821.

Augļu - dārzeņu kioskā vajadzīga atbildīga un komunikabla
PĀRDEVĒJA.
Tālr. 29710131

Laikraksta
“Ezerzeme” redakcija
pieņem sludinājumus
katru darba dienu no
plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

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

Individuāla pieeja katram
klientam. Pieejamas cenas
un lieliska kvalitāte!
Tālr. 27186119 (veikals),
24904572 (remontam un
celtniecībai).

SIA “LAUKU
MIESNIEKS”

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

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

Reklāma un sludinājumi
DAŽĀDI
VAJADZĪGI zāģeri un palīgstrādnieki. Apmaksa no kubiem. Tālr.
24910992.
Nepieciešami darbinieki lauksaimniecības darbos Vācijā.
Tālr. 29824171.
VAJADZĪGI palīgstrādnieki meža
darbos. Tālr. 20320537.
MEKLĒJU DARBU celtniecībā,
ir savi darba instrumenti un auto.
Pieņemšu piedāvājumus darbam
celtniecības brigādē. Bez kaitīgiem ieradumiem. T. 26708105.
IZĪRĒJU vai PĀRDODU 1.5 -istabu dzīvokli Krāslavā. (5. st.).
Tālr. 29615412.
Piedāvāju dzīvošanu lauku mājā
cilvēkiem bez kaitīgiem ieradumiem. Tālr. 26409363.
Elektriķa pakalpojumi mājsaimniecībām. Tālr. 28988596.
Bīstamu un avārijas koku žāgēšana pie elektrolīnijām un kapos.
Tālr. 26372392.
Zobu ārstēšana, raušana, protezēšana. T. 65425366, 28621435.
IZNOMĀJU l/s zemi Šķeltovas
pagastā (8 ha). PĀRDODU kultivatoru (120 €). Tālr. 26160359.
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

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

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

PĒRK
zemi ar jebkādu mežu. Augstas cenas. Tālr. 29548596;
zemi, mežu, celmus Latgalē.
Augstas cenas. Tālr. 29129658;
ekskavatoru JUMz vai MTZ.
Tālr. 26589906;
vienstobru medību ieroci. Tālr.
29106748.

Netradicionālās parapsiholoģijas, tautas un netradicionālās medicīnas maģistre Gaļina Vitkovska. Palīdz asteohondrozes, bronhīta, miomas, vīriešu problēmu, ādas
slimību, baiļu ārstēšanā, noņem negatīvo enerģiju, attīra
dzīvokļus, mājas, dzīvnieku turēšanas telpas no negācijām,
nosaka likteni.
Tālruņi pierakstam 29992892, 26743499.

Bijušais “Sumbrs”
apsēklo govis un
teles.
Tālr. 29191369.

Dziednieks
Vladimirs Dovgaļovs

Apliecības nr. CR 0002592
Ārstē - bērnu slimības, valodas raustīšanu, runas traucējumus, pēc insulta, depresiju,
alkoholismu, smēķēšanu. Kā
arī ādas, mutes dobuma, iekaisumus, muguras, vairogdziedzera, ausu, kakla slimības, nervu slimības, deguna
asiņošanu, galvassāpes, bezmiegu, nesaturēšanu, sarkšanu, lēkmes, alerģijas, haimorītu. Noņem lāstu un ārstē
no ļaunas acs, rozes. Noņem
sāpēs kājās, rokās, kā arī
ārstē dažādus sasitumus un
ievainojumus. Palīdz dziedēt
dažādas traumas un brūces
pēc operācijām. Ārstē arī
dzīvniekus.
Pieņem Krāslavā.
Tālr. 65624394, 28736836

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
“Ezerzemes” kolektīvs ar
skumjām paziņo, ka deviņdesmitajā dzīves gadā
mūžībā aizgājis ilggadējais
laikraksta darbinieks Antons
Kolovza.
Izsakām patiesu līdzjūtību
viņa ģimenei un piederīgajiem.

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

