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Laipni
aicināti!
Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā atklāta
mūsu korespondenta Alekseja Gončarova fotoizstāde. To var apskatīt muzejā
katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 17.00, kā arī sestdienās no plkst. 10.00 līdz
16.00. Ainavas, portreti,
žanra attēli… Četrdesmit
krāsaini mirkļi, apvienoti
desmit bilžu sērijās. Nepalaidiet garām!
(Darbs no cikla “Ticu!”)
• Saeima vienbalsīgi apstiprināja Elitu
Krūmiņu valsts kontrolieres amatā uz
otro pilnvaru termiņu. Par Krūmiņas apstiprināšanu amatā nobalsoja 85 deputāti, neviens nebija pret. Valdošās koalīcijas partiju pārstāvji jau iepriekš bija
atbalstoši par iespēju Krūmiņai pildīt
šos pienākumus arī nākamajā pilnvaru
termiņā. Atbalstu Krūmiņai paudis arī
Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
kurš norādīja, ka pašreizējai valsts kontrolierei jāturpina iesāktais darbs.
• Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma izteikt mutvārdu brīdinājumu deputātam Andrejam
Elksniņam (S) par parlamenta debatēs teikto, ka dažu cilvēku “pielikšana
pie sienas” veicinātu valsts pārvaldes
uzlabošanu. Komisija ar balsu vairākumu vienojās, ka Elksniņš ir pārkāpis
deputātu ētikas kodeksu. Ar iesniegumu Ētikas komisijā vērsās “Vienotības”
Saeimas frakcijas vadītāja Solvita Āboltiņa. Viņa komisijas sēdē skaidroja, ka
pārstāv visu frakcijas deputātu viedokli,
ka šādi izteikumi nav pieļaujami.
• Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, Demogrāfisko lietu centrs varētu rosināt
veikt izmaiņas pensiju sistēmā, īstenot
papildu atbalsta veidus ģimenēm ar
bērniem, kā arī pilnveidot iedzīvotāju
prasmes ģimenes jautājumos. Sagatavojot programmu “Māras solis”, centra
eksperti iecerējuši strādāt, lai pilnveidotu atbalsta sistēmu vecākiem līdz bērna
1,5 gada vecumam, atbalstu ģimenes
un darba dzīves saskaņošanai, kā arī
pievērst uzmanību tam, lai katrs bērns
augtu ģimenē. Diskutējot par pensiju
sistēmas izmaiņām, deputāti minēja
ideju par agrāku pensionēšanos atkarībā no bērnu skaita.
• TV3 raidījuma “Bez Tabu” ziņu dienests
novērojis, ka daudzām CSDD darbinieku mašīnām ir skaistās un neparastās
numura zīmes, kas parastiem cilvēkiem
ir praktiski nepieejamas, jo neparādās
nekādos sarakstos, no kuriem cilvēki tos varētu izvēlēties. CSDD uzsver,
ka iestādes darbiniekiem nav nekādu
privilēģiju numuru iegādē, tomēr raidī-

Latvijā
jums novēroja, ka Bauskas ielā (Rīgā),
kur atrodas CSDD, aiz žoga ir pilns ar
spēkratiem, kuru numuru zīmes varētu iekārdināt ne vienu vien Latvijas iedzīvotāju. Un šīs esot auto novietnes,
kur “parastajam” cilvēkam iebraukt nav
atļauts. Raidījumā norāda, ka nav gan
zināms, kurā laika posmā auto īpašnieki šīs numura zīmes saņēmuši, bet
fakts, ka ap CSDD šādu pārvietošanās
līdzekļu netrūkst, ir neapstrīdami, norāda raidījumā.
• Valsts prezidents Raimonds Vējonis
vizītes laikā Daugavpilī paudis atbalstu
uzņēmējdarbību stimulējošas nodokļu
politikas ieviešanai. Tiekoties ar Daugavpils domes vadību un deputātiem,
Valsts prezidents uzsvēra nepieciešamību īstenot attīstībai nozīmīgas reformas. Prezidents apmeklēja arī Daugavpils Krievu liceju, Būvniecības tehnikum
un Poļu kultūras centru. Savukārt Valsts
prezidenta kundze Iveta Vējone reģionālās vizītes Daugavpilī laikā iepazinās ar vairākām pirmsskolas izglītības
iestādēm un Daugavpils dizaina un
mākslas vidusskolas “Saules skolu”, kā
arī zinātkāres centru “ZINOO” un muzeju “Ebreji Daugavpilī un Latgalē”.
• Kanādas vadītais vairāk nekā 1000 karavīru lielais NATO starptautiskais bataljons pilnā apmērā Latvijā ieradīsies
līdz jūnijam. Trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti aiz slēgtām
durvīm uzklausīja topošo Nacionālo
bruņoto spēku komandieri Kalniņu par
aizsardzības nozares gatavību uzņemt
NATO daudznacionālo kaujas grupu.
Kaujas grupu izveides un izvietošanas
mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību.
• Pēdējā laikā palielinājies krāpšanas
gadījumu skaits populārajā saziņas lietotnē “WhatsApp” Kā brīdina drošības
speciālisti, šoreiz krāpnieki savus upurus pievilina, piedāvājot bezmaksas internetu, kam nav nepieciešams Wi-Fi.

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku, lai tu spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt.

No visas sirds sveicam mūsu dārgo

Sarmīti ČERPINSKU
skaistajā jubilejā!

Meita ar ģimeni, dēls, vīrs
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Šodien numurā
Par ģimenes dzīvi. Ciemos pie

tēva Viktora un viņa sievas
Jekaterinas
2., 5. lpp
Dagda: tas tik bija festivāls!
3.lpp
5000 eiro tērpu iegādei, lai
piedalītos Dziesmu svētkos
6.lpp
Atvērta pirmā digitālā klase
Preiļos
9.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas un daudz citas noderīgas un aktuālas
informācijas.

SIA “LEVEN”

Ziemas atlaide - 10 %

Apkures un pirts katli.
Dūmvadi: metāla, keramiskie, ķieģeļu.
Celtniecības materiāli: reģipsis, akmens vate, cements, ķieģeļi (krāsnīm,
dūmvadiem, šamota), gāzbetona bloki TEXOBLOCK, KNAUF špakteles,
grunts, profili (UD, CD, UW, CW).
Metāls: metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra un tās sieti;
S a n t e h n i k a : tualetes podi, hidrofori,

duškabīnes;
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens
noteces sistēmas, jumta plēve (palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu);
Iespējama piegāde!
Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 65622073,
Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

2

2017. gada 20. janvāris

Domubiedru tikšanās

Ir tik patīkami satikt cilvēkus, ar kuriem ir kopīgas
intereses. Tajā brīdī pat pilnīgi sveši cilvēki kļūst
par labiem paziņām. Tā notika arī aizvadītajā janvāra sestdienā, kad Krāslavā viesojās Jūrmalas fotostudijas “Aspazija” fotogrāfi.

Šī fotostudija Jūrmalā tika
dibināta 2009. gadā. Skanīgais
nosaukums nav nejauši izvēlēts, jo mums visiem zināmā
dzejniece Aspazija ir Jūrmalas
simbols, viņas māja Dubultos ir
arī fotostudijas mājvieta. “Aspazijas” biedru skaits no septiņiem
ir sasniedzies vairāk kā 30 cilvēku lielu pulku. Tie ir visdažādākie cilvēki, taču viņus visus

Pasaulē
Ievēlēts jauns Eiropas
Parlamenta prezidents

Par Eiropas Parlamenta (EP)
jauno prezidentu ievēlēts Itālijas
konservatīvo pārstāvis Antonio
Tajāni, kurš pārspējis sociālistu
izvirzīto Džanni Pitellu. 63 gadus
vecais Eiropas Tautas partijas
(EPP) frakcijas izvirzītais Tajāni
ceturtajā kārtā ieguvis 351 balsi. Tajāni amatā nomaina vācieti
Martinu Šulcu, kurš pārstāvēja sociālistu frakciju. Ar Tajāni uzvaru
konservatīvo rokās nonākuši visi
trīs augstākie Eiropas Savienības
(ES) amati, jo Eiropas Komisijas
prezidents krēslu ieņem Žans
Klods Junkers, bet Eiropadomes
prezidents ir Donalds Tusks. Viņi
abi arī nākuši no EPP.

Zemestrīces un lavīnas
nogruvums Itālijā

Lavīnas nogruvumā zemestrīču satricinātajā Itālijā cietusi
viesnīca “Hotel Rigopiano” Gransaso kalna nogāzē, kur, domājams, gājuši bojā vairāki cilvēki.
Mediji ziņo, ka viesnīcā atradās
vismaz 20 viesi un septiņi darbinieki, kad Abruco rajonu trešdien
satricināja pirmā no četrām zemestrīcēm. Itālijas vidienē trešdien četru stundu laikā notika
četras zemestrīces. Zemestrīces
bija jūtamas Lacio, Markes un
Abruco reģionos, kā arī 100 kilometrus attālajā Romā. Epicentrs
atradās deviņu kilometru dziļumā
uz dienvidiem no Amatričes pilsētiņas.

Eiropā valda aukstums

Vairāk nekā 20 Eiropas siltajās valstīs sinoptiķi izsludinājuši brīdinājumus par aukstumu,
sniegu vai apledojumu, spēcīgākā snigšana skārusi kalnu
apgabalus Vidusjūras reģionā.
Daudzviet Portugālē un Spānijā spēkā oranžais brīdinājums
par netipiski zemu gaisa temperatūru. Ļoti spēcīga un ilgstoša
snigšana skārusi kalnus Itālijas
vidienē, vietām uzsnidzis vairāk
nekā metru dziļš sniegs. Spēcīgs
lietus piekrastē un sniegs kalnu rajonos tuvākajās diennaktīs
prognozēts arī Spānijas dienvidu
un austrumu daļā.

vieno Fotogrāfija. Savā
mājaslapā viņi par sevi
raksta: “Mūsu pulkā ir
gan rūdīti profesionāļi
ar lielu stāžu, gan t.s.
advancētie
amatieri,
gan cilvēki, kas tikai
sper pirmos soļus neaptverami plašajā un
aizraujošajā
pasaulē,
kas saucas Fotogrāfija.
Atraidīts netiek neviens
interesents.”
Iespēja būt kopā
ar sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem ir neatņemama pilnvērtīgas dzīves
sastāvdaļa. To apliecina arī
“Aspazijas” biedri: “Mēs, kā jau
visi cilvēki, esam sociālas būtnes, un mums vajag biedroties
jeb socializēties ar sev līdzīgi
domājošiem. (..) Mums vajag
paskatīties uz citiem un parādīt sevi. Paskatīties un novērtēt
citu bildes un saņemt kritiku par
savu pūliņu rezultātiem. Mums

vajag kopīgi krāt pieredzi un
zināšanas, kopīgi augt mūsu
visu kopīgajā sirdslietā - Fo-

togrāfijā.”
Tā, kopīgi strādājot un augot Fotogrāfijā, Jūrmalas fotostudijas kontā ir jau 30 izstādes,
t.sk. dalībnieku personālizstādes. Viena no radošā kolektīva izstādēm ir “Foto - Marina
- 2016”. Tā ir kā veltījums jūrai,
kas Jūrmalu ieskauj savos apskāvienos. No katras izstādes
fotogrāfijas uz mums raugās
jūra… 16 autoru redzējumā.
Un tagad izstāde ir skatāma arī
Krāslavā.
Uz tikšanos ar Jūrmalas
fotogrāfiem ieradās Krāslavas
fotogrāfi un mākslas cienītāji,
fotokluba “Zibsnis” pārstāvji,

Lauksaimniekus aicina
apgūt zināšanas par medībām
Lai veicinātu pareizu izpratni par medībām un sniegtu nepieciešamās praktiskās iemaņas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
(MKPC) šogad uz mācībām īpaši vēlas
aicināt lauksaimniekus.
Diskusijās par medību jēgu un lietderību sabiedrība bieži vien aizmirst ko būtisku, – cilvēka intensīvā saimnieciskā darbība
mežā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā ir
neatņemama savvaļas dzīvnieku barības
bāze. Diemžēl dzīvnieki neko nezina par
īpašumtiesībām, un katrs jauns sējums vai
stādījums noteiktā gada periodā tiem ir ganības. Tieši tādēļ savvaļas dzīvnieki, gluži
kā izaugušās lauksaimniecības kultūras vai
pareizā vecumā cērtami koki, ir jāmedī.
Juris Šaiters, LLKC, Meža konsultāciju pakalpojuma centra (MKPC) medību
saimniecības vecākais speciālists: “Atbilstoši Medību likumam, visi Latvijas teri-

torijā medījamie dzīvnieki ir arī mūsu visu
resursi. Lai šie resursi jeb to nekontrolēta
vairošanās neietekmētu citas tautsaimniecības nozares, dzīvnieku skaits ir jāregulē.
Tas notiek ar dažādām medību metodēm,
piemēram, medības ar dzinējiem, ar traucēšanu, gaides medības. Medības jau sen
nav vienkārša izklaide, – katram medniekam jābūt pietiekami izglītotam, lai zinātu,
kad, kādu un cik attiecīgās sugas dzīvnieku
drīkst nomedīt konkrētā medību platībā. Tādēļ lauku teritoriju zemju īpašniekiem vēlos
atgādināt, – katram zemes īpašniekam ir
medību tiesības. Tās var izmantot pats vai
nodot medību kolektīvam atbilstoši Medību
likuma un medību noteikumu regulējumam.
Tādēļ aicinu ikvienu lauku zemju īpašnieku
iziet mednieku apmācības, lai zinātu, ko un
kā drīkst darīt, lai mazinātu savvaļas dzīvnieku nodarītos postījumus savos īpašumos.”
MKPC organizētajās apmācībās pa-

foto meistari no Preiļiem. Visapkārt fotoaparātu klikšķi un zibspuldžu gaismas… Tāda veida
tikšanās ir iespēja apmainīties
viedokļiem, dalīties pieredzē,
smelties jaunas zināšanas, radīt jaunas idejas un uzsākt sadarbību. Jūrmalas un Krāslavas
fotomīļu draudzība ir sākusies.
Krāslavai, kas lepojas ar
Daugavas loku skaistumu un
varenumu, ikdienā jūra ir tāla un
pat nesasniedzama, bet tagad
to var baudīt, aplūkojot fotoizstādi Krāslavas kultūras namā.
Inga PUDNIKA
Veronikas Simoņenkovas Foto

Zemnieku ievērībai
ralēli MKPC ekspertiem atsevišķas tēmas
māca konkrētu jomu speciālisti. Apmācību
ilgums nav mazāks par 40 stundām. Maksa
par kursiem – 170 eiro. Summā ietilpst mācību materiāli un praktiskā nodarbība sertificētā šautuvē.
MKPC Mednieku un medību vadītāju
kursus organizē visā Latvijā pēc interesentu
pieprasījuma. Vidzemē – Valmierā, Valkā;
Zemgalē – Tukumā, Ozolniekos; Kurzemē –
Ventspilī; Latgalē – Daugavpilī. Piedāvājam
apmācības arī vidējo profesionālo mācību
iestāžu audzēkņiem mācību iestādē uz vietas. Kursi iespējami arī jebkurā citā pilsētā
vai pagastā, ja ir pieprasījums un atbilstošs
mācīties gribētāju daudzums – minimālais
skaits grupā ir 10 cilvēki.
Plašāka informācija: Juris Šaiters,
20223626
Ilze Rūtenberga-Bērziņa, LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Par ģimenes dzīvi. Ciemos pie tēva Viktora
un viņa sievas Jekaterinas

Grāveru Erceņģeļa Mihaila dievnama pārzini pazīst tālu aiz pagasta un Aglonas novada robežām. Tēvs Viktors sāka kalpot Krāslavā, bet pēc pus gada tika iecelts par citas
baznīcas pārzini un aizbrauca ar ģimeni uz Grāveriem. Patiesa ticība, rosīga enerģija,
gatavība palīdzēt jebkurā brīdī - šīs Grāveru cienīgtēva īpašības ir zināmas ne tikai viņa
draudzes locekļiem, bet arī ikvienam, kam izdevās kaut vai neilgu laiku saskarties ar viņu.
Pēc redakcijas uzdevuma, svētdienas rītā es devos uz Grāveru pareizticīgo baznīcu, lai
parunātu par ģimenes vērtībām, uzzinātu, kā dzīvo un par ko domā garīdznieka ģimene...
Kā arī par daudzām citām lietām...
Es atbraucu uz dievkalpojuma sākumu. Dievnams pārsteidza ar savu skaistumu un īpašo atmosfēru, priecīgu un garīgu... Savam tēvam dievkalpojuma laikā palīdzēja Nikolajs, tēva Viktora dēls,
bet cienīgmāte Jekaterina dziedāja klirosā kopā ar
citiem koristiem. Ģimene bija pilnā sastāvā...
Pēc dievkalpojuma mēs ar cienīgtēvu apsēdāmies uz soliņa... Saruna varēja sākties...

Pirmā daļa: Esiet sveicināts, cienīgtēvs!

- Pastāstiet, lūdzu, vai ir grūti nest šo
krustu?
- Saka tā: smaga gan ir Monomaha cepure... Tāpat ir šeit, protams, grūti. Krusts ir krusts,
to mums dod Dievs, bet krusts tiek dots atbilstoši katra cilvēka spēkiem. Nevis vienkārši tāpat...
Ja tu neesi spējīgs to nest, tad Kungs arī nedotu
tev šo krustu. Bet kurš teicis, ka Dieva krusts ir
viegls? Dievs teica: “Ja tu gribi sekot Man, Tev

jāaizliedz sevi, jāņem savs krusts un jāseko... Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis,
jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs
atradīsiet mieru savām dvēselēm.” Tāpēc ticīgam
cilvēkam vienmēr bija viegli. Protams, ir sava specifika, tā bija visos laikos. Mūsdienās daudz runā
par garīguma trūkumu, taču pat visgarīgākajos
laikos cilvēku tikumības līmenis varētu būt augstāks. Bet Baznīcas uzdevums vienmēr bija nemainīgs: rūpēties par cilvēka dvēseli. Un pret garīdznieku ir īpašas prasības. Rūpes par Baznīcu,
par savu ģimeni, lai tā kļūtu par tavu Baznīcu...
Esmu parasts cilvēks, kurš pakļauts tādiem pašiem kārdinājumiem kā citi, kuram arī ir dažādas
vājības. Un man visiem spēkiem ir jāpretojas šim
kārdinājumam. Skatoties no šīs dzīves pozīcijas
- krusts ir smags. Liela brīvība un liela atbildība.
Bet brīvība bez atbildības - tā ir anarhija...

Turpinājums 5. lpp.
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Dagda: tas tik bija festivāls!
festivālā reģistrējās 145 vas pieredzes...
Ātri pagāja piecas stundas, kamēr turpretendenti uz visai vērtīgām balvām. Vairāk nekā pinājās ledus batālijas. Tūkstošiem izurbto
pussimts
automašīnu, bedrīšu, simtiem soļu pa sniegotu ledu. Cebet ģeogrāfija - no Rīgas rības loloja ikviens: festivāla demokrātiskie
līdz Madonai. Visplašāk nosacījumi deva iespēju iegūt daudz dažādu
bija pārstāvēti Dagdas, balvu, tai skaitā arī “prikolīgas” - par vissīAglonas un Krāslavas kāko eksemplāru. Rezultātu apkopošanas
novadi: Andzeļi, Andrupe- vieta ir kā makšķernieka sapnis. Pie diviem
ne, Asūne, Šķaune, milzīgiem katliem virs ugunskura saimniekoja
Konstantinova, Kalnieši, apburošas pavāres - Inta, Valentīna, Sintija.
Skaista, Indra... Nemaz Pabarot ar zivju zupu tik lielu kompāniju – tas
ir ļoti sarežģīts uzdevums. Visiem pietika, bet
nerunājot par pilsētām.
Ziema - baltas burvī- man tika arī papildporcija. Patiešām - mēli
bas valstība. Diena izde- varēja norīt. Centrālajā vietā, sponsoru reklāvās kā pēc pasūtījuma. mas dēļu vidū - laimes rats. Viss godīgi – tika
No rīta snigšana beidzās, pasludināta, bet pēc tam izlozēta nominācibet apbalvošanas cere- ja. Pirmais laimes ratu grieza makšķernieku
moniju gan izrotāja lielas gvardes vecākais dalībnieks - astoņdesmitĒrika Guļkeviča zvaigžņu stunda.
sniega pārslas, kas pa- gadīgais Kazimirs Ruskulis. Visdārgāko godpildināja festivāla svētku algu - eholoti – nopelnīja makšķernieks, kas
Lieliska lieta ir reklāma! Visgrūtākajos deviņdesmitajos gados avīze “Ezerzeme” tik atmosfēru. Kāpēc izvēlējās tieši Galšūna eze- noķēra vislielāko raudu. Neliela sudrabaina
veiksmīgi popularizēja makšķernieku vasaras ru? Viss ir vienkārši: pēdējo gadu siltās ziemas zivtiņa ar svaru 126 grami atnesa fantastisku
sacensības “Daugava”, ka mūsu viesmīlīgajā negarantē pilnīgu drošību uz lielām dabīgām bagātību veiksminiekam no Aglonas – Dzinkrastā ne reizi vien ieradās visas republikas ūdenstilpnēm, bet šis ezers, kas ir netālu no taram Matisānam. Dārdēja aplausi un “urā!”
Dagdas, ir tikai dažus kilo- saucieni, kas aizbiedēja prom vārnas no piemēroga zvaigznes. Pusotra desmetrus garš. Taču tam ir savi krastes eglēm.
mita gadu garumā mēs izaudziTrīs makšķernieku Zukuļu paaudzes.
Tad tika nosaukti uzvarētāji, kam bija visknifi: iepriekšējā vakarā šeit
nājām jau veselu plejādi copErvīns Žavoronkovs bija apbalvots ar ekskluvisi draudzīgi ķēra plikšus, bet lielākais kopējais loms. Vīriešu vidū ārpus
maņu, tomēr pēdējo gadu laikā
zīvu ozolkoka makšķeri copei ar vizuli - Stakonkurences
bija
Preiļu
iedzīvotājs
Sandis
sestdien
–
pārsvarā
tikai
sīkās
šī populārā tradīcija sāka izzust.
ņislava Maļkeviča meistardarbu.
zivtiņas. Par to es pārliecinā- Gribuško (2,105 kg), otrais labākais – Edgars
Ziemas sacīkstes praktiski netiek
Apstiprinot teicienu par to, ka dzimtenē arī
Lipšāns,
bronzas
godalgas
ieguvējs
–
Anajos
pats,
kad
pārbaudītā
vietā
organizētas, bet vasaras sacensienas
palīdz, Ēriks Guļkevičs, Dagdas pārvairāk nekā stundu mēģināju tolijs Pupics, mans paziņa, sporta metodiķis
sības pārvērtušās par formālu
stāvis,
ceļu
būvdarbu vadītājs un piekrastes
iekārdināt ar odu kāpuriem no Aglonas. Labāko rezultātu sieviešu konpasākumu. Kritiskas publikācijas
zemes gabala īpaškādu trofejas zivi, bet pēc tam
mūsu avīzē neko nemaina. Tā
nieks, par noķerto asari
sadusmojos un nolēmu nonotiek, kad varas pārstāvji attāliar svaru 1,431 kg iegumainīt
makšķeri
pret
fotoapanās no tautas, bet arvien iedomīva makšķernieku veirātu. Makšķerēšanas process
gākie priekšnieki vēl biežāk skakala “SHARK” dāvanu
vienmēr
ir
interesants
ar
savu
tās uz mums no augšas.
karti. Bet sešdesmit
neparedzamību. Mūsu ieciePavisam cita situācija ir Daggramus smags plicītis,
nītajā
laukumiņā
sapulcējās
dā. Rudenī mūsu avīze pavēskas to būtu domājis, atap desmit cilvēku, un par pirtīja par brīnišķīgi organizētajām
nesa dagdānietim Pāmās zivs ieguvēju kļuva noslēspiningotāju sacīkstēm Ežezerā.
velam Orolam brīnišķīpumaina svešiniece. Nolēmu
Ziemas festivāla sagatavošanas
gu balvu - ledus urbi no
iepazīties: Ilze Barūkle atbraulaikā “Ezerzeme” labprāt piefirmas “Auto-Mаdara”.
ca ar dzīvesbiedru Valdi no
ņēma Raita Azina un Armanda Raivja zelta medaļa.
Bija divkārt patīkami
Madonas. Novēlēju veiksmi
Pudnika piedāvājumu kļūt par papieņemt apbalvojumu
dāmai,
gluži
kā
ūdenī
skatījos,
sākuma informatīvo atbasltītāju.
no šefa – Jāņa SlapiVairākkārtēja afišas “Galšūna lielā zivs” pub- bet par to nedaudz vēlāk.
ņa, kaislīga makšķerRīta
apgaitas
laikā
bija
bieži
jāsveicinās:
licēšana pārspēja visas cerības! Pagājušajā
nieka, rokām. Mans
sestdienā dalībai zemledus makšķerēšanas pazīstamas sejas! Lūk, Kombuļu pārstāv- Avars Bērtiņš - laimes luteklis!
kolēģis no “Ezerzemes”
ji - Gasparoviču ģimenes trio - Viktors, Gatis
Aivars Bērtiņš sākumā negribēja padoties
un apburošā Lija, kuras portrets rotā manu kurencē demonstrēja Ilze Barūkle (1,180 kg),
kārdinājumam izmēģināt savus spēkus makfotoizstādi muzejā. Pārmiju dažus vārdus otrajā un trešajā vietā ierindojās dagdānietes
šķernieku meistarsacīkstēs. Taču pirmā cope
ar Dagdas deputātu Vladislavu Višņevski, – Irīna Motiļkova un Raisa Oļehno. Pusaudžu
uz ledus šajā sezonā izvērtās ļoti veiksmīga:
apbrīnojami patīkamu cilvēku. Kad piegāju vidū zelta godalgu ieguva Raivis Kuzņecovs
ķīsis ar svaru 58 g izrādījās vislielākais, par
pie Konstantinovas kompānijas, Žavoronkovi (0,860 kg), sudraba medaļa tika pasniegta
ko mūsu autovadītājs saņēma dāvanu karti
uzreiz izvirzīja ultimātu: ja neizpļāpāšos, pa- Lindai Zariņai, bet Renārs Zukulis kļuva par
no makšķernieku veikala “Silans”
rādīs īstu brīnumu. Pēc so20 eiro vērtībā. Ķīšiem šogad ir lalījuma nodošanas Ervīns izbas cenas! Bet mikroskopisks ķīsis
raka no sniega savu trofeju
nodrošināja vēl vienu vērtīgu apbal- uz ledus grozījās skaistulis
vojumu Ilzei Barūklei no Madonas.
plaudis ar svaru vairāk nekā
Kaislīgais makšķernieks no Kalniepusotrs kilograms! Tā es arī
šiem Jevgēņijs Gorkins par četrus
domāju: pat dienā, kad cope
gramus smagu raudas mazuli noir slikta un kad uz ledus atpelnīja makšķernieka kasti no Dagrodas vairāk nekā pusotra
das novada domes.
simta cilvēku, brīnums noDraudzīgu smieklu pavadījumā
teikti būs. Drīz vien izplatījās
Pēteris Maļkevičs par trīsgramīgu
vēl viena pozitīva ziņa - ir
asari saņēma tiešām apskaužamu
noķerts milzīgs asaris! Bet
balvu - firmas “Rapala” dārgo vobes, pārvietojoties pa ezeru,
leru komplektu. Copmaņiem, kas
visiem stāstīju, ka redzēju
ziemā dod priekšroku vizuļiem, šajā
zeltainu plaudi. Uz visiem
mākoņainajā dienā nepaveicās, bet
jautājumiem “kur?” atbildēju
Medaļnieki - Ilze Barūkle un Anatolijs
Pēteris Krumpāns, izmantojot ūdu,
tā: “Man dzīvība ir dārgāka.”
Pupics.
noķēra skaistu līdaku, un par to arī
Ja es nenoturētos un parāsaņēma firmas “Rapala” vobleri.
dītu veiksmīgu vietiņu, tad Jānis Slapiņš – Pāvelam Orolam.
Visjaunākā dalībniece Kristīna Utkisaskrietu tik daudz cilvēku,
na arī ieguva piemiņas balvu. Kā saka – katrs
ka arī divdesmit centimetrus biezais ledus bronzas apbalvojuma īpašnieku. Taču atgriesaņēma savu tiesu. Daiļais dzimums ir jebkuneizturētu. Spiediens – 738, tas nav labvēlīgs zīsimies pie interesantākā - pie laimes rata.
ra festivāla labākā rota.
makšķerniekiem, jo pat sīkās zivis slinkoja. Intriga bija saistīta ar to, ka vērtīgas balvas
Milzīga pateicība fantastiskā festivāla
Viena kompānija, zaudējot visas cerības uz par zivju mazuļiem pārspēja pat dāvanas
“Galšūna lielā zivs” organizatoriem! Starp
bagātu lomu, makšķerēja stāvus. Tostu es par karaliskām trofejām. To izlēma lozēšanas
citu, pēc makšķerniekiem uz ledus nepalika
nesadzirdēju, un paldies Dievam: visdusmī- gaitā. Viens no izcilākajiem dienas eksemplānekādu atkritumu. Malači, eiropieši!
gākie veči ir tad, kad copes nav. Zinu pēc sa- riem - plaudis ar svaru 1620 g! Tā īpašnieks
Aleksejs GONČAROVS

Tikko no uguns...

Sponsors Staņislavs Maļķevičs un triumfators Ervīns Žavoronkovs. Visvērtīgākā balva - eholote.
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Pēc skatītāju lūguma

Jaunumi Krāslavas Māmiņu klubā

Aizritējis ražīgais 2016.
gads. Jauno
gadu Krāslavas
Māmiņu klubs
uzsāka
ar
jaunām idejām un piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem.

Izrāde “Ontons i Zīmassvātki” pēc Danskovītes scenārija - otra dāvana teatrālajai Krāslavai. Sasniegumi tādi paši: lieliska aktieru spēle un pilnīgs komēdijas triumfs. Tiešs Latgales īstenības atspoguļojums
humoristiskā un satīriskā veidā.
Bravo režisoram Voldemāram Varslavānam un visai Krāslavas amatierteātra trupai!
Alekseja GONČAROVA foto
Viktors Moisejs: “Latgaliešu valoda ir mana
dzimtā valoda
kopš bērnības.
Ļoti patīkami,
ka šodien tā pilnā spēkā skanēja arī uz Krāslavas Kultūras
nama skatuves.
Visi teātra trupas dalībnieki ir
malači, it īpaši
galvenās lomas
izpildītājs Aleksandrs Kadenecs. Gaidām turpinājumu, un milzīgs paldies!
Elita Kozinda: “Man ļoti patīk teātris,
ar lielajiem panākumiem es gribu apsveikt visus Voldemāra Varslavāna vadītā kolektīva dalībniekus. Sižets - īsts mūsu dzīves spogulis, kas ir labi saprotams

skatītājiem

Pēc izrādes: kāds ir jūsu viedoklis?

no laukiem. Lieliskā Marija, bravo, aktrise Aļona Lavnika!
Anastasija Puzo: “Pati esmu no
Varslavāna trupas, daudz ko piedzīvoju, bet šī izrāde ir kaut kas īpašs. Tā
ir dzīves patiesība,
tik
daudz humora
un optimisma!
Neparasts scenārijs un izcila
aktieru spēle.
Īpaša uzslava
Aleksandram
Kadenecam un
Janīnai Samsanovičai!

VUGD Latgales reģiona brigade informē
Nozīmīgākie notikumi (03.01.2017 - 17.01.2017.)
03.01.2017.
16:58

Dega divas vienstāvu neapsaimniekotas ēkas
30m2.

Aglonas nov., Šķeltovas pag., Zukuļi

08.01.2017.

Vienstāvu dzīvojamās mājas
istabā dega starpsiena 0,5m2.

Krāslavas nov., Izvaltas pag., Mazie
Ģengeri

15.01.2017.
11:28

Nolūzuša koka novākšana no brauktuves.

Aglonas nov., Kastuļinas pag.,
Koškina

16.01.2017.
22:11

1,5stāva sabiedriskās ēkas
dūmvadā dega sodrēji 1m2.

Dagdas nov., Dagda, Rīgas iela

18:43

Janvārī mēs sagatavojām
Jums un Jūsu bērniem trīs interesantus pasākumus. 18. janvārī
aizsākām jaunu attīstošo nodarbību
ciklu “Bēbīšu skoliņā Krāslavā” bērniem vecumā no 1 līdz 5 gadiem.
Ko darīsim šajās nodarbībās?
• rotaļāsimies;
• darbosimies radoši (zīmēsim,
veidosim aplikācijas utt.);
• ieklausīsimies mūzikas ritmos,
dejosim;
• iegūsim dažādus priekšstatus
par apkārtējo pasauli un dabu;
• iepazīsim matemātiku;
• vingrināsim artikulācijas aparātu runas pilnvērtīgai attīstībai.
Šajās nodarbībās bērniem
tiks piedāvātas rotaļnodarbības spēju attīstībai. Darbojoties
kopā ar vecākiem, bērni attīstīs
sīko pirkstu motoriku, muzikālās
prasmes, iepazīs pasauli. Šāds
“darbs”, kas vienlaicīgi ir arī rotaļa, liks bērniem apzināties un
veidot sevi. Bērns, kuram ir labi
attīstīta sīkā pirkstu muskulatūra,
māk loģiski spriest, viņam ir attīstīta atmiņa, uzmanība un runa.
Savukārt 21. janvārī plkst.
11:00 aicinām vecākus ar bērniem apgūt robotikas pamatus
kopā ar AgirVision Robotu skolu.
Bērniem būs iespēja veidot robotus, zīmēt tiem trasītes un gūt ieskatu
to programmēšanā.
Nodarbības maksa
ir 4.50 EUR, jāpiesākas un jāpārskaita nauda uz bankas
kontu līdz 21. janvārim. Ieteicamais
bērnu vecums 5 - 10
gadi. Tel. nr. informācijai: 22013825 vai
28348778.
Rekvizīti naudas pārskaitīšanai:
Biedrība “Krāslavas Māmiņu
klubs”, Reģ. Nr. 40008247849,
Konta Nr.
LV03PRTT0256023557000
28. janvārī plkst.11:00 aici-

nām 4 - 12 gadīgo bērnu vecākus
uz iepazīšanās nodarbību “Mentālā aritmētika bērniem”. Nodarbības piedāvā biedrības “Sofija”
neformālās izglītības iestāde
“Mana skola”. Nodarbībās tiks
izmantota Smarty Kid metodika.

Mentālā aritmētika – augsti
efektīva izglītojoša sistēma, ar
kuras palīdzību simtiem tūkstoši
bērnu ir iemācījušies skaitīt prātā
ātrāk nekā kalkulators un turpina
attīstīt savas intelektuālās spējas.
Darbojoties pēc šīs metodikas, aktīvi un ātri attīstās bērna
smadzeņu darbība; sasniedzami
labāki rezultāti matemātikā un
citās disciplīnās; notiek pastiprināta vizuālās atmiņas attīstība;
paaugstinās uzmanības koncentrācija; smalkās motorikas veicināšana; abu pusložu harmoniska
attīstība; interiorizācijas procesu
veicināšana; attīstās radošā domāšana, iztēle, dzirde un vērība.

Visas nodarbības notiks Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 1. - 4.
klašu ēkā, 2. stāvā (Aronsona iela 3).
Krāslavas Mamiņu klubs,
Guntas AHROMKINAS foto

AM informē
NBS Latgalē
veido profesionālā dienesta apakšvienību

Lai uzlabotu Nacionālo bruņoto spēku reaģēšanas spējas un
nodrošinātu efektīvu visaptverošu valsts aizsardzību un izpildītu valdības rīcības plānā uzdoto uzdevumu, tiek sākta pastāvīgas bruņoto spēku apakšvienības izveidošana Latgalē.

“Esmu gandarīts, ka esam saņēmuši šādu uzdevumu – veidot
Nacionālo bruņoto spēku apakšvienību Latgalē, tādējādi stiprinot bruņoto spēku kaujas gatavību un nodrošinot plašāku klātbūtni Latvijas
austrumu reģionā,” uzsver Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube. “Apakšvienības izveide Latgalē ir ne
tikai ieguldījums valsts aizsardzības stiprināšanā, bet arī sniegs iespēju Latgales iedzīvotājiem dienēt tuvāk mājām, kā arī stiprinās sociālo
vidi. Ir patiess prieks veikt šādu uzdevumu!”
Profesionālā dienesta kaujas atbalsta apakšvienību ar pretgaisa
aizsardzības spēju plānots veidot Zemessardzes 3.brigādes sastāvā,
izvietojot to Daugavpilī, Rēzeknē un Preiļos.
Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto
darbību īstenošanai”, Aizsardzības ministrijai ir dots uzdevums līdz
2018. gada 30. oktobrim izveidot pastāvīgu Nacionālo bruņoto spēku
apakšvienību Latgalē.
Bruņotie spēki aicina Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu un tuvāko
novadu iedzīvotājus pieteikties dienestam jaunizveidotajā apakšvienībā. Profesionālā dienesta kandidāts rekrutēšanas procesu var sākt
ne tikai Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, bet arī savai dzīvesvietai tuvākajā bruņoto spēku, tostarp Zemessardzes, vienībā. Pieteikties dienestam var arī elektroniski, pieteikuma anketu aizpildot
bruņoto spēku interneta vietnes www.mil.lv sadaļā “Rekrutēšana”.
Kapteine Mairita Senkevicina,
AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas
vecākā referente
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Par ģimenes dzīvi. Ciemos pie tēva Viktora un viņa sievas Jekaterinas
Turpinājums. Sākums 2. lpp.

- Bet kur smelties spēku? Ticībā?
Draudzē? Ģimenē? Un kā atrast laiku
savai ģimenei? Jo diennaktī ir tikai 24
stundas... Garīdznieki sāk ģimenes dzīvi tāpat kā visi vienkāršie cilvēki - no
sākuma, no nulles... Kas ir jādara, lai
ģimene kļūtu par sava veida Baznīcu?
- Spēku dod Dieva Vārds... Dievs teica: “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet
no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Spēkus dod arī draudze, taču tā ir
pastāvīga sadarbība: tu lūdzies, par tevi
lūdzas. Cilvēku dvēseles visu laiku meklē
saskarsmi, pastāvīgi komunicē... Un ģimene arī... Garīdznieka ģimene ir tāda pati kā
visiem apkārtējiem. Ar nelielu izņēmumu:
tās dzīve ir veltīta Baznīcai. Priesteris ir
saderināts ar Baznīcu, bet kopā ar viņu arī
visa viņa ģimene. Padarīt savu ģimeni par
mazu Baznīcu ir ikviena garīdznieka svarīgākais uzdevums. Rūpes par Baznīcu – tā
ir arī gādība par ģimeni. Kā priesteris veido Baznīcu, tā viņš veido arī ģimeni. Rūpes par ģimeni – tā ir lūgšana, kurai jābūt
pastāvīgai. Lūgšana stiprina un atbalsta,
tā ir garīga saikne, kas stiprina ģimenes
pamatus. Protams, dzīves laikā, tāpat kā
jebkura cita ģimene, garīdznieka ģimene
saskaras ar kārdinājumiem. Psihologi to
sauc par “vecuma krīzēm” vai kaut kā citādāk... Tāpēc ir svarīgi mācīties pārvarēt
tos - “nogludināt” sevi, nevis “iešķilt uguni”.
Mums palīdz Dieva Vārds. Dievs aicina:
“Mācieties no Manis!”. Sekojot Glābēja
piemēram, var daudz ko sasniegt, savaldīt
kaislības, izvairīties no grēkiem. Ģimene
ir vienots veselums. Jo galva nevar mainīties vietām ar kājām un otrādi... Un vēl...
Priesterim vienmēr ir jālūdzas Dievam par
to, lai viņam būtu divdesmit piektā stunda
diennaktī... Nevis atpūtai un miegam, bet
lūgšanai un labiem darbiem.
- Garīdznieks ir īpašs cilvēks, ar
īpašu misiju. Priestera sieva ir īpaša
sieviete, kura apprecoties apzinās, ka
viņa atšķirsies no daudzām citām sievām. Bet bērnu audzināšana? Tas ir ļoti
sarežģīts temats... Bērns vienmēr būs
bērns... Viņš izies cauri visiem “vecumiem”, ar visām to īpatnībām...
- Jābūt īpašai garīdznieka atbildībai – spēt nodrošināt saviem bērniem tos
garīgos pamatus, kas dos iespēju palikt
brīvam no grēka verdzības... Šis periods
ir ļoti īss, kā saka - kamēr bērns guļ šķērsām gultai... Svarīgi nepārslogot bērnus.
Mēs visi labi protam pieprasīt no citiem
daudz vairāk, nekā pieprasām no sevis...
Svarīgi paspēt ieaudzināt mīlestību pret
lūgšanu, mīlestību pret darbu, paklausību
vecākiem, cieņu pret vecākajiem... Vārdu
sakot, ir nepieciešams paspēt “uzlikt bērnu uz sliedēm”, pa kurām viņš varētu tālāk
“braukt” pa dzīvi, garīgi attīstīties.
- Kādu jūs gribētu viņu redzēt nākotnē?
- Es gribētu, lai viņš būtu kristietis un
ticīgs cilvēks. Bet tālāk... Savu ceļu viņš
izvēlēsies pats. Iespējams, viņš būs garīdznieks vai ārsts, bet varbūt viņš kļūs
par advokātu, kurš aizstāvēs cilvēkus pēc
sirds aicinājuma, nevis pateicoties lielam
honorāram... Patiesi labu un godīgu cilvēku vienmēr ir daudz. Visi vecāki grib, lai
viņu bērni būtu tieši tādi.
- Kā apvienot brīvas personības audzināšanu ar paklausību? Kā audzināt
atbildību un patstāvību?
- Tas ir sarežģīts uzdevums... Viss
sākas jau autiņu periodā... Tikai ar savu
piemēru. Tas ir svarīgāks par visu. Redzot
savu vecāku rīcību, bērns pats saprot un
seko tam, kas ir svarīgs tēvam un mātei.
Nedrīkst prasīt no sava bērna to, kas tev
pašam nav nekāda vērtība.
- Daudzi vecāki paši izvēlas ceļu
saviem bērniem... Ne vienmēr šī izvēle
nes laimi bērnam...
- Jā, tas tā ir... Vecākiem bieži vien
šķiet, ka viņi labāk zina, kas ir vajadzīgs
viņu bērniem. Bet, ja pamatojas uz bērna
spējām, interesēm un talantiem, tad vecāku griba var palīdzēt bērniem, kuri ne vienmēr zina, ko grib. Dievs stājas pretim lep-

niem, bet pazemīgiem dod
žēlastību. Ir zināmi daudzi
gadījumi, kad bērni ir pateicīgi saviem viedajiem
vecākiem par palīdzību,
izvēloties dzīves ceļu. Tas
viss nav tik vienkārši... Arī
Baznīcas hierarhi sekoja
savu vecāku gribai, kas
reizēm atšķīrās no viņu
personīgās pozīcijas...
- Vai ir kaut kādas
ģimenes dzīves sfēras,
kurās jūs neiejaucaties?
- Manā ģimenē cienīgmāte ir “patriarhs” virtuves
zonā. Tur man labāk neiejaukties... Kā arī svētdienas skolā... Tā ir cienīgmātes darbības sfēra. Es varu
kaut ko koriģēt, ieteikt, bet
apmācību procesā es neiejaucos. Darbs
ar koristiem - tas pats. Es varu izteikt savus priekšlikumus... Bet viss process – tā
nav mana darbības joma.
- Pašlaik katra cilvēka dzīvē milzīgu
lomu ieņem televīzija. Tā ir gan padomnieks, gan izklaidētājs un audzinātājs. Ir
daudz visdažādāko realitātes šovu, kas
pretendē uz “ģimenes enciklopēdijas”
un “ģimenes terapeita” lomu: “Saimnieks meklē sievu”, “Miljonārs meklē
sievu”, “Precamies!” un daudzi citi...
- Ko lai saka... Pasaulē ir daudz ļaunuma... Šīs ļaunuma pasaules kņazs visiem spēkiem cenšas novērst cilvēkus no
ticības, no normālas ģimenes veidošanas... Cilvēku visur gaida tīkli, lamatas...
Bieži vien cilvēks aizmirst, ka viņš ir radīts
pēc Dieva tēla un līdzības. Runa ir ne tikai
par rokām vai kājām, bet par garu, kas ir
cilvēkam. Un galvenais šajā garīgajā pasaulē - tā ir mīlestība. Dievs ir mīlestība!
Tāpēc cilvēkam ir nepieciešams izrādīt
mīlestību... Bieži vien tā ir saistīta ar uzupurēšanos... Cilvēkam ir pastāvīgi jāstrādā
šīs mīlestības pastāvēšanas labā.
Nav svarīgi – vai tu esi ticīgais vai
neticīgais... Dievs dāvāja garīgos likumus
visiem. Bet galvenais sātana uzdevums –
novirzīt cilvēku no garīgo ceļu meklējuma,
no Dieva tēla un līdzības. Baznīca māca
cilvēkus mainīties uz labāko, gaišāko pusi,
bet neticīgajam cilvēkam ir grūtāk pretoties ļaunumam. Masu informācijas līdzekļi
ir teicams veids, lai iemiesotu cilvēku prātos visdažādākās idejas... Mūsdienās tiek
nonivilēta jēdziena “mīlestība” būtība. Pašlaik bieži notiek tā – ir radusies dzirkstele
starp diviem cilvēkiem, un uzreiz: “Ak, vai!
Es mīlu!” Pie manis atnāk daudzi pāri, kuri
grib izveidot savu ģimeni. Es vienmēr prasu: “Bet vai jūs esat gatavi būt kopā mūžīgi?” Tas nav tik vienkārši - nevis dienu vai
divas un pat ne līdz dzīves galam... Bieži
vien var dzirdēt teicienu: “Līdz nāve mūs
šķirs”... Nē, nāve nešķir! Nāve nekad nešķir. Jūsu laulība ir uz mūžu. Vai jūs esat
gatavi? Visbiežāk man atbild: “Mēs esam
gatavi!” Tad es uzdodu nākamo jautājumu:
“Vai jūs zināt, kas ir mīlestība?” Parasti
man atbild: “Es viņu mīlu, tāpēc ka man ar
viņu ir labi.” Sanāk, ka tad, ja kļūs slikti, tad
arī mīlestība beigsies? Ģimene veidojas
tad, kad, pārvarot grūtības, cilvēki ir gatavi
būt kopā. Mīlestība saista divus cilvēkus,
dod iespēju pārdzīvot visas nedienas, grūtības... Mīlestība - tā ir saikne ar Dievu. Ja
ir šī saikne, tad visu var pārvarēt, ar visu
var tikt galā. Bet, ja šī saikne pārtrūkst,
tad nekāda izturīga ģimene nesanāks.
Daudziem nākas to ilgi skaidrot... Reizēm
esmu spiests arī atrunāt jaunos pārus no
vēlēšanās apprecēties. Stāstu par to, ka
laulības - tā nav vienkārši skaista ceremonija, tā ir ļoti nopietna atbildība.
Bet kas attiecas uz televizoru... Tur
neviens negrib nevienu mācīt vai moralizēt. Galvenais ir reitings, popularitāte, auditorija. Vairākumam vajag izrādi... Cilvēki
vispār nav pieraduši pielikt pūliņus savai
garīgajai attīstībai. Bet materiālās vērtības
ir ļoti saprotamas un pievilcīgas. Tad mērķi
ir viegli formulējami, un ir viegli iet pa citu
cilvēku galvām uz šo mērķi... Nepamanot

cilvēkus sev apkārt vai izmantojot cilvēkus
savu mērķu sasniegšanai. Ja dvēselē nav
Dieva - tas ir ļoti bēdīgi...
Mūsu sarunas laikā koristi turpināja
savu nodarbību, ap mums rosījās arī Nikolajs, ar neslēptu interesi skatījās uz mums,
bet neieklausījās un sarunā neiesaistījās.
Smaidīja... Es pateicos cienīgtēvam par
sarunu un devos uz svētdienas skolas telpām, lai parunātu ar cienīgmāti Jekaterinu.
Gandrīz visu nelielo skolas telpu aizņem
liels galds. Cienīgmāte grasījās pacienāt
mani ar kafiju, elektriskā tējkanna mājīgi
dīca, saruna varēja sākties...

Otrā daļa: Esiet sveicināta,
cienīgmāte!
- Sakiet, lūdzu, vai ir grūti būt par
priestera sievu?
- No sākuma likās, ka grūti. Īpaši man.
Es vispār pat neiedomājos, ka tas kaut kad
var atgadīties ar mani. Mana dzīve nebija saistīta ar Baznīcu. Protams, sākums
vienmēr ir sarežģīts. Pašlaik es jau esmu
pieradusi pie šīs dzīves. Tagad es zinu, kā
vajag un ko vajag. Ka labāk paciesties un
noklusēt, kad ir jāpalīdz un jāatbalsta.
- Kā jūs iepazināties ar tēvu Viktoru?
- Mēs iepazināmies tāpat kā lielākā
daļa citu jauniešu. Tas nebija baznīcā. Mūs
iepazīstināja mūsu kopējie paziņas.
- Cienīgtēvs atzinās, ka virtuvē cienīgmāte ir “patriarhs”, un viņš pat nemēģina iejaukties šajās lietās. Tas ir saprotams. Bet mājas saimniecībā ne visu
var izdarīt sieviete...
- Tas, protams, ir pareizi... Īstenībā arī
virtuvē cienīgtēvs darbojas. Viņš var pagatavot pusdienas. Starp citu, viņam patīk to
darīt. Protams, kad viņam ir laiks. Ir ēdieni,
kurus gatavo tikai viņš, piemēram, Kijevas
kotletes. Tāda tradīcija ir mūsu ģimenē:
cienīgmātei šīs kotletes ļoti garšo, bet cienīgtēvs tās gatavo.
Mēs dzīvojam privātmājā, tāpēc ir
darbi, kas saistīti ar malkas sagādi, krāsns
apkuri, ar to nodarbojas cienīgtēvs... Mēs
esam parasta ģimene, baznīcā viņš ir
priesteris, bet mājās - vīrs un tēvs. Arī ar
dēlu cienīgtēvam patīk nodarboties.
- Pienākumus, kas ir saistīti ar dēla
audzināšanu, jūs dalāt uz pusēm? Vai
kāds spēlē “pirmo vijoli”?
- Tāpat kā citās ģimenēs. Dēla audzināšanas procesā savi pienākumi ir tēvam,
bet ir arī mātei. Mēs šajā ziņā neesam izņēmums... Uzskati par audzināšanu mums
ir vienādi, tāpēc mums nekad nav domstarpību. Pienākumus mēs kaut kā īpaši
nesadalām, katrs dara to, ko var, ko vajag.
Sarakstus un grafikus neveidojam.
- Vai arī jums ir konflikti - kā citās
ģimenēs? Kā jūs tiekat galā ar vēlmi asi
izteikt savas pretenzijas?
- Sākumā bija sarežģīti savaldīt sevi,
bet tagad jau viss ir citādāk. Ikvienam ir
savs raksturs. Es nevaru teikt, ka esmu
cilvēks ar vienkāršu raksturu. Toties tagad
es saprotu, ka sievai ir sava vieta ģimenē,
bet... Ja rodas nesaskaņas, es vairs neesmu asa un neapdomīga, cenšos izteikties
maigāk, lai noskaņotos uz sadarbību un
sāktu risināt problēmu.

- Garīdznieka ģimeni
sabiedrība izpēta ne tikai
ar palielināmo stiklu, bet
pat zem mikroskopa. Šo
paaugstināto uzmanība
nelielā apdzīvotā vietā
droši vien ir grūti izturēt
ilgu laiku...
Protams...
Tas
gan... Lielā pilsētā bieži
vien draudzes locekļi nezina, kāda ģimene ir viņu
priesterim, bet šeit... No
sākuma nebija vienkārši.
Uzmanību piesaistīja pat
visparastākā iepirkšanās
veikalā. Kas ir mugurā, ko
nopirka, ar kādu naudu norēķinājās... It īpaši gavēņa
laikā... Bet mēs jau esam
pieraduši pie šīs uzmanības. Protams, ir nepieciešams sevi kontrolēt, bet šai vērīgajai kontrolei mēs tagad pievēršam daudz mazāk uzmanības.
Cenšamies neizcelties, ne īpaši atšķirties
no citiem sabiedriskajās vietās. Reizēm
šķiet, ka šī uzmanība vairs nav tik cieša...
vairs nav tā, kā bija no sākuma, kamēr pie
mums pierada, kamēr mēs likāmies sveši.
Bet tagad, kad mēs jau esam savējie, viss
ir daudz vienkāršāk.
- Es ļoti labi zinu, cik grūti klājas
skolā skolotāju bērniem. Koļa jau iet
skolā?
- Viņš apmeklē sagatavošanas grupu
Grāveru skolā. Mēs aktīvi sadarbojamies
ar skolu. Kad mēs atbraucām uz šejieni,
bija diezgan sarežģīti, bērni nezināja, kā
sazināties ar garīdznieku, pat baidījās...
Bet tagad viss ir mainījies. Mēs dzīvojam
šeit jau septīto gadu, un tie bērni, kuri kādreiz bija mazuļi, jau ir izauguši. Tagad vairs
nav nekādu baiļu. Skolēni labi jūtas dievnamā, bet cienīgtēvs daudziem no viņiem
ir pirmais draugs. Un Koļam skolā arī ir
labi. Ar viņu visi draudzējas, uzdod viņam
dažādus jautājumus, interesējas... Skola ir
maza, visi cits citu pazīst... Protams, būs
arī citas skolas, lielākas... Mēs gatavojamies arī tam.
- Vai jūs jau domājāt par dēla nākamo profesiju?
- Pagaidām ne. Mēs vēl nezinām, ko
viņš izvēlēsies sev. Tagad viņš saka, ka
būs garīdznieks. Bet tas ir saprotams, viņš
vienmēr ir ar tēvu dievnamā, palīdz viņam.
Iespējams, pieaugot viņš mainīs savas
prioritātes. Mēs neuzstāsim, lai mūsu dēls
aizietu tēva pēdās, lai izvēlas pats...
- Sakiet, vai jūs nekad nedomājāt
par to, ka viss būtu vienkāršāk, ja vīram
būtu cita profesija?
- Nedaudz citādāk. Reizēm es domāju
par to, kas notiktu, ja man būtu cita profesija. Kā mēs dzīvotu, kur mēs dzīvotu? Vēl
pirms 10 gadiem es pat nevarēju iedomāties, ka es, rīdziniece, dzīvošu Latgalē, ka
es kļūšu par cienīgmāti, ka mums nāksies
nodarboties ar savu saimniecību... Tas
viss nebija raksturīgs manai dzīvei. Taču
šādi jautājumi rodas arvien retāk... Viss
ir tā, kā tam ir jābūt. Droši vien tā tam ir
jābūt. Uz Rīgu dodamies reti. Tagad vairs
nav tādas izjūtas, ka tā ir dzimtā pilsēta.
Mūsu mājas tagad ir šeit. Arī mūsu dēls ir
dzimis šeit... Rīga tagad ir tālu... Kādreiz
var aizbraukt ciemos pie radiniekiem...
Kafija bija garšīga. Atgriezies dievnamā, es palūdzu visu ģimeni sapulcēties
kopbildei. Cienīgtēvs ar cienīgmāti paklausīgi apstājās pie altāra kopā ar Nikolaju un
svētdienas skolas audzēkņiem, kas šajā
brīdī bija baznīcā. Tā bija īsta ģimene...
Liela un draudzīga. Atceļā es visu laiku
atcerējos vienu frāzi: “Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību.” Es mēģināju attiecināt šos vārdus uz
sevi... Ir pienācis laiks kaut ko koriģēt savā
dzīvē... Un vēl - ļoti gribas atgriezties Grāveru dievnamā... Es atgriezīšos!
Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto
ATTĒLOS: svētdienas dievkalpojums; tēva Viktora lielā ģimene (vissmaidīgākais - Nikolajs).
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5000 eiro tērpu iegādei, lai piedalītos Dziesmu svētkos
12. janvārī, iegriežoties Dagdas novada domes izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdē, nācās vērot vairāku jautājumu lemšanu, viens no tiem, kas
lika aizdomāties ne tikai par Dagdas novada domi, bet par visu valsti kopumā - jautājums par 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem.
Lai piedalītos Dziesmu svētkos, Dagdas novada domei jāspēj savā budžetā atrast 5 000 eiro tērpu iegādei. Šādu informāciju dzirdot, rodas daudzi jautājumi, un, izpētot
masu saziņas līdzekļus, nākas secināt, ka
jautājumi rodas ne tikai man.
Tas, ka Dziesmu svētkos kails neviens nedejo, visiem ir skaidrs. Gandrīz katru
gadu pašvaldībās tiek lemts par tērpu iegādi
pašdarbības kolektīviem. Tautas tērpi nav
lēti, tāpēc pašvaldības cenšas šo uzdevumu
realizēt projektu ietvaros utt.
Kāpēc šoreiz par Dziesmu svētkiem tik
liela ažiotāža? Vai tikai tāpēc, ka tie būs veltīti Latvijas pirmajai simtgadei?
Iepazīstoties ar masu saziņas līdzekļos
apspriesto, ar nožēlu jāsecina, ka Latvijā ir
dārgākie tilti un bibliotēkas, nu šim sarakstam laikam varēs pievienot arī Latvijas
100-gadei veltītos Dziesmu svētkus.
Ir zināms, ka kopējais svētkiem
paredzētais finansējums no 2016. gada līdz
2018. gadam ir 7,8 miljoni eiro. Tas, kā šī nauda tiks tērēta, ir Latvijas Nacionālā kultūras
centra (LNKC) un Dziesmu un Deju svētku
mākslinieciskās padomes kopīgs lēmums.
2018. gadā uz papildu finansējumu svētkiem
cerēt nevar, jo tas ir Latvijas simtgades gads,
un, lai arī Dziesmu un Deju svētki būs centrālais pasākums, kā ziņo Kultūras ministrija,
papildus nauda netiks piešķirta.
Par pasākuma organizētāju radošo
pieeju svētku iecerēs un naudas tērēšanā
savu vārdu teica arī Kultūras ministre,
pārmetot, ka plānojam tērēt vairāk nekā treknajos gados.
Kultūras ministre Dace Melbārde (VLTB/LNNK), uzklausot prezentāciju par
noslēguma koncerta vizuālo ieceri un tam
nepieciešamajām izmaksām, akcentēja, ka
ir jābūt reālistiem un ir jāsaprot, ko valsts var
atļauties.
Ministre piebilda, ka 2018. gadā svētkiem paredzētais 6,7 miljonu eiro finansējums jau tā ir lielāks par finansējumu, kas
svētku rīkošanai tika piešķirts tā dēvētajos
treknajos gados 2008. gadā.
Droši vien, ieklausoties ministres teiktajā, svētku organizētāji nonāca pie kopsaucēja, kādā veidā ekonomēt savu budžetu, liekot tērēt pašvaldību maciņus.
Ja ņem vērā, ka Latvijā ir 119 pašvaldības, un iespējams, ka no katras pašvaldības
būs vismaz viens deju kolektīvs, kas piedalīsies šajos svētkos, papildus pie kopējā
svētku tēriņu budžeta nāksies pieskaitīt vēl
teju pusmiljonu eiro, ko no saviem maciņiem
ziedos pašvaldības, pretējā gadījumā
noslēguma koncertā neizdosies realizēt to,
ko pasākuma organizētāji ir iecerējuši.
Personīgi es neesmu pret Dziesmu
svētkiem. Pati esmu vairākkārt kā dalībnieks
piedalījusies, izjutusi šo svētku atmosfēru
un uzskatu, ka katram iedzīvotājam kaut
reizi savā mūžā būtu jākļūst par šo svētku
dalībnieku, lai gūtu Dziesmu svētku jēdziena
pilnīgu izpratni (tiek domāts pozitīvā gaisot-

dārga “dalības maksa” no katra dejotāja
savas valsts simtgades svētkos.
Skumīgākais šajā stāstā nav tikai
tas, ka tērpu iegāde gulstas uz pašvaldību
pleciem, bet arī tas, ka mūsdienu ekonomisnē, netiek runāts par masveida ģībšanu,
kajā laikmetā, kad Latvijas politiķi, ar skaļiem
ūdens trūkumu, karstumu un izmitināšanas
saukļiem aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju
apstākļiem utt.).
atbalstīt savus ražotājus, uzņēmējus utt.,
Savā darbībā tika organizēti arī vairāpaši Latvijas simtgades pasākuma realiki vietēja mēroga pasākumi, kur pirmais
zēšanai izvēlas ārzemju ražotājus.
jautājums, kas bija jārisina - tērpi idejas
15 000 dejotāji, kuri piedalīsies
realizācijai. Nu, ko lai saka, tagad es saplieluzvedumā “Māras zeme”, tiks ietērprotu, ar ko atšķiras neprofesionālis no proti audumā, kas netiks ražots Latvijā? Jo
fesionāļa. Profesionālis savā radošumā ir
Latvijā neviens neuzņemas ražot audumu
tik profesionāls, ka izdomā tērpa dizainu tik
ar bronzas uzdrukām. Jautājumu atrisināt
profesionālu, ka vietējie Latvijas ražotāji nav
tikšot uzticēts šo tērpu skiču un modeļu
spējīgi to nemaz saražot. Jo neviens Latvijas
autorei māksliniecei Evijai Dāboliņai.
uzņēmējs neuzņemas aust audumu ar bronSvētku organizētāji savai aizstāvībai
zas uzdrukām, kā to iecerējusi tērpu autore.
piemetina, ka citur Eiropā un pilsoniski
Neprofesionālis darina tērpu no tā, kas pieenobriedušā sabiedrībā tas nebūtu nekas
jams. Profesionālis izdomā zelta vērtu ideju
ārkārtējs, ka audumi tiek iegādāti ārzemēs
un izmet ražotājiem izaicinājumu, nedomājot
un tērpus šuj paši dalībnieki par saviem līdzekā tas izskatās kopējā kontekstā, kad Latvikļiem. Vēl jo vairāk tie uzsver, ka šis tērps
jas simtgades svētkiem 15 000 dejotāju būs
paliks arī kā skaista piemiņa no piedalīšanās
tērpti ārzemēs ražotā audumā.
valsts simtgades Dziesmu un Deju svētkos.
Kā ziņo svētku organizētāji, 2018. gadā
Gribētu redzēt kā šie 15 000 dalībnieku šo
Daugavas stadionā redzēsim deju lieluz“dāvanu” lietos pēc svētkiem. Iespējams,
vedumu “Māras zeme”. Ir iecerēts izdejot
Latvijas otrajā simtgadē jau varētu tapt
stāstu par Latviju ne tikai simts gadu laikā,
viens priekšnesums, kurā Latvijas pirmās
bet ieskatīties vēsturē dziļāk, līdz pat divpadsimtgades dalībnieku pēcteči teatralizētā
smitajam un trīspadsmitajam gaduzdevumā “Latvijas pirmā simtsimtam, izstāstot stāstu par mūsdiegade” izdejotu deju autentiskajos
nu cilvēku un viņa senčiem.
tērpos, kuri būs saglabājušies
Pirmoreiz svētku vēsturē deju
no šiem svētkiem. Vēl komiskāk
lieluzvedumu iecerēts veidot kā
būtu ģimenēm, kurās vairāki bērni
četru daļu deju izrādi ar noteiktu
piedalīsies Dziesmu un Deju svētdramaturģiju un libretu, protams,
kos. Skapī tiktu sakārtas vairākas
saglabājot deju svētkiem rak“dāvanas”, veidojot vienu varenu
sturīgās kopdejošanas tradīcijas
Latvijas simtgades pūra lādi.
un ornamentiku. Pirmoreiz šādā
Kaut ko tādu lasot, gribas
izrādē iecerēts iekļaut visus 15 000
uzdot jautājumu - vai pasākuma ordejotāju. Pirmajā daļā tiks izdejots
ganizētāji dzīvo uz Marsa vai Latstāsts par 12. un 13. gadsimtu ar
vijā? Iespējams, ka tādām Eiropas
Mārtiņa Brauna un grupas “Auļi”
valstīm kā Vācija šāda pusmiljonu
mūziku. Otrajā daļā tiks atklāti vivērta “ietērpšanās” patriotisma
duslaiki ar grupas “Iļģi” mūziku,
audzināšanas nolūkā tāds nieks
trešajā daļā tiks veidots stāsts par
vien būtu. Iespējams, ka vācietim
jaunlatviešiem, pirmajiem Dziesmu
ietērpties 100 eiro vērtā tērpā, lai
svētkiem, 1905. gadu, strēlniekiem,
piedalītos svētkos, būtu vienkārši,
Latvijas valsts dibināšanu. Skanēs
taču ne Latvijā, kur valstī noteikRaimonda Paula un Jura Kulakotā minimālā alga ir tikai 380 eiro
va mūzika. Pēdējā, ceturtajā, daļā
mēnesī un bezdarba līmenis LatLatvijas valsts simts gadus iecerēts
gales reģionā – 19 %.
skatīt caur latviešu skatuviskās deDziesmu un deju svētki
jas attīstību, sākot no pirmās skatu- Šādi izskatās mākslinieces Evijas Dāboliņas modelētie tērpi, 2018. gada vasarā būs Latvijas
viskās dejas “Jautrais pāris” līdz pat kurus iecerēts izmantot deju lieluzveduma jeb izrādes «Māras simtgades svinību augstākā virmūsdienām, parādot septiņpadsmit
zeme» pirmajā un otrajā daļā. Latvijā neviens neapņemoties sotne. “Svētki ir kultūras šūpulis,
dažādu autoru deju fragmentus no
ražot audumu ar bronzas uzdrukām, tādēļ to nākšoties pasūtīt kas dažādos vēsturiskos brīžos
zelta fonda, kurā ierakstīti tādi vārsaliedējis latviešus,” saka MelFoto Karīna Miezāja.
di kā Aija Baumane, Uldis Žagata, ārzemēs.
bārde. Kā liecina pašvaldībās
Harijs Sūna…
saņēmtās vēstules no pasākuma orgajāuzņemas pašiem deju kolektīviem.
Deju lieluzveduma “Māras zeme”
Piemēram, Dagdas novadā, kur nizētājiem, saliedēšanas process jau
režisors Elmārs Seņkovs atklāj, ka izrādes plānots, ka šajos svētkos varētu piedalīties sācies, katrai pašvaldībai meklējot nesākumā tiks veidots Austras koks kā mūsu 4 deju kolektīvi, no katra kolektīva pa 8 deju pieciešamos līdzekļus, lai 2018. gadā
kopības aizsācējs. Lai skatītājs nejustos pāriem, kas kopsummā sastāda 64 dejotā- realizētu to, ko iecerējuši pasākuma orstāstā apmaldījies un vieglāk uztvertu, par jus, nāksies auduma iegādei piešķirt vismaz ganizētāji - ietērpties audumā, ko Latvija
ko būs runa deju izrādē turpmākajās divās 2 500 eiro un aptuveni tikpat liela summa savas pirmās simtgades laikā nav spējustundās, libretu iecerēts izstāstīt arī tekstuā- tērpu šūšanai. Kopējās izmaksas - ap 5 000 si iemācīties izaust. Droši vien tā ir ceļa
li, ar ausi dzirdamā formā. Izrāde būs stāsts eiro. Nedomāju, ka Dagdas vai kāda cita zīme, kurp Latvijai tiekties savā nākamajā
par to, kā nonācām līdz savai valstij un caur pašvaldība atļautos uzlikt par pienākumu de- simtgadē.
kādiem kariem, mēriem, krustnešu iebruku- jotājiem pašiem apmaksāt tērpu šūšanu, kā
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
miem un citām cīņām mums bija jāiziet.
to iesaka svētku organizētāji. Tā būtu pārāk
FOTO la.lv
Svētku organizētāji uzsver, ka, veidojot
dejas izrādi, bija svarīgi respektēt arī dejas
un tērpa attīstību. Tautastērps, kurā patlaban
dejo visi Latvijas pašvaldību kolektīvi, ir 19.
gadsimta etnogrāfiskā tērpa rekonstrukcija.
Līdz ar to šajā ierastajā tautastērpā, saskaņā
ar izrādes ieceri, var dejot, sākot ar uzveduma trešo daļu, kad ir runa par 19. gadsimtu,
bet tam nav vietas izrādes pirmajās divās
par 12. un 13. gadsimtu vēstošās daļās.
Tādēļ nolemts spert nozīmīgu soli un radīt
jaunus skatuviskās dejas kostīmus laikam
pirms mūsu etnogrāfiskā tērpa, kurā dejojam
patlaban. Tos iecerēts radīt atbilstoši senākā
– arheoloģiskā – tērpa stilizācijai.
Tieši par šo “nozīmīgā soļa speršanu” - tērpu stilizāciju un to izmaksām,
kas gulsies uz pašvaldību pleciem, ir tik
liela sabiedrības ažiotāža.
Jaunā tērpa vizuālā risinājuma pamatā
ir zilizaļš vilnas audums ar uzdrukātiem,
gaismās vibrējošiem, mirdzošiem latviskiem
rakstiem.
Pēc aptuvenām aplēsēm, vienam dejotājam tērpa audums izmaksās no 30 līdz
40 eiro. Aptuveni tikpat 30-40 eiro liela summa pašvaldībām jāparedz tērpa šūšanai.
Koncepcijas veidotāji aicina pašvaldības
atbalstīt dejotājus auduma iegādē. Savukārt
šūšana pēc gatavām piegrieztnēm būtu

“Sniga sniegi putināja”. Pasaules sniega diena Aglonā

Daba, uzdāvinot sniegu un ledu, parūpējās par to, lai Aglonā pirmo reizi
veiksmīgi noritētu Pasaules sniega
dienas pasākums “Sniga sniegi putināja”, kura organizēšanu un novadīšanu uzņēmās biedrība “Neaizmirstule” kopā ar novada jaunsargiem.

Jau sesto gadu pēc kārtas janvāra
trešajā svētdienā tiek atzīmēta “Pasaules
Sniega diena” (World Snow Day), kas ir
Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS)
ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, notiekot vienlaicīgi dažādās vietās
visā pasaulē. Tā ir daļa no FIS programmas
“Vediet bērnus uz sniega”, kuras mērķis ir
dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes
uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku un radīt
patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmot nodarboties ar ziemas aktivitātēm regulāri. Sniega
dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem un viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu,
kas sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina
veselīgu dzīvesveidu. Pasaules Sniega dienas starptautiskais moto: “Explore, Enjoy,

Experience” ( Izpēti, izbaudi, gūsti pieredzi).
Aglonā Pasaules sniega dienas pasākums notika šī gada 13. janvārī Aglonas
estrādē, Cirīša ezera pludmales teritorijā,
vidusskolas stadionā un hokeja laukumā,
pulcējot nedaudz vairāk kā 100 bērnu un
jauniešu, kā arī pedagogu un audzinātāju,
kuri pārstāvēja teju visas Aglonas novadā
esošās izglītības iestādes. Kuplākais dalībnieku skaits bija no Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes, ap 30 dalībnieku.
Ar lielu azartu, degsmi un aizrautību Sniega
dienas dalībnieki izmēģināja savus spēkus
gan jautrajās stafetēs un garākajā nošļūcienā no kalna, gan meta hokeja ripu vārtos un
iemēģināja roku koka ripu kērlingā, gan ar
lielo fitnesa bumbu spēlēja sniegā futbolu
un vilka virvi, kā arī centās ar pikām notriekt
mērķi. Un kas tā būtu par Sniega dienu, ja
netiktu izveidots burvīgs sniega zaķis? Darbojās arī fotostūrītis, kurā varēja izpausties
un radīt atraktīvāko Sniega dienas foto.
Kad vaigos bija pamanāms sārtums,
sapikoti draugi, sniegs aizlīdis aiz apkakles
un cimdi palikuši slapji, Sniega dienas dalībnieki baudīja tēju un sarūpētos našķus, bet
viņu sejās un balsīs varēja redzēt un dzir-

dēt, ka Sniega diena ir izdevusies un ir gūts
daudz jauku emociju.
Patīkami, ka novada pirmsskolas izglītības audzēkņi īpaši gatavojās Pasaules
Sniega dienai, jo piedalās arī zīmējumu
konkursā “Bērni uz sniega”. Bērnu darbus
varēja aplūkot visi Sniega dienas dalībnieki
un nobalsot par viņuprāt labāko zīmējumu.
Vēl līdz 25.janvārim bērnu zīmējumus var
apskatīt un balsojumu veikt Aglonas
bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops”,
lai zīmējumu, kurš
būs ieguvis visvairāk
balsu varētu nosūtīt
Latvijas Slēpošanas
federācijai, tālākai
dalībai Latvijas mērogā.
Pilnīgi visi Sniega dienas pasākuma
dalībnieki saņēma
Latvijas Slēpošanas
federācijas
Apliecinājumu par pie-

dalīšanos svētkos un mazas pārsteiguma
balviņas, bet Sniega dienas kausu godam
nopelnīja Aglonas jaunsargi, jo, pateicoties
viņu izdomai un pasākuma aktivitāšu novadīšanai veiksmīgi aizritēja pirmā Sniega
diena Aglonā.
Biedrība “Neaizmirstule”

Dzērveņu tēja

6 g karkadē tējas,

“Karstais citruss”

60 g apelsīna,
50 g citrona,
40 ml apelsīnu sulas,
50 ml cukura sīrupa (50 g cukura un 50 ml ūdens uzkarsē
līdz izkusis cukurs)
50 g dzērveņu,
1 kanēļa standziņas,
400 ml verdoša ūdens
Apelsīnu sagriež nelielos
gabaliņos un kopā ar dzērvenēm likt tējkannā. Pievieno
apelsīnu sulu, cukura sīrupa
un kanēļa standziņu. Aplej ar
verdošu ūdeni, atstāj uz 15
min., lai ievelkas.

Suņiem, kas lielākoties dzīvo iekštelpās, īpaši maza
izmēra sunīšiem un
suņiem ar īsu spalvu
vai bez apmatojuma,
ziemā ieteicams pastaigu laikā vilkt jaciņas, džemperīšus, jo
ir liels kontrasts starp
āra un istabas temperatūru. Ja dzīvnieks
ārā dreb un trīc, tad
viņu vajadzētu izvest
tikai tik ilgi, kamēr tas
nokārto dabiskās vajadzības. Ja dzīvnieks
netrīc un pats vēlas staigāt garāku gabalu,
tas liecina, ka viņš jūtas ērti arī salā un var
iet ar viņu staigāt arī ilgāk. Ja dzīvnieks
skrien un spēlējas, ķermenis sasilst un ārā
var pavadīt ilgāku laiku. Lietojot suņu drēbītes, jāuzmana, lai tās nepaliek slapjas,
jo slapjš apģērbs atvēsina, nevis sasilda
dzīvnieku.
Aukstumā īpaši jāuzmana arī veci
dzīvnieki, kam var būt jūtīgas un bojātas

Ingvera tēja

200 g apelsīnu,
60 g laima,
80 ml ingvera
sulas,
400 ml verdoša
ūdens,
100 ml medus,
piparmētru zariņš
Apelsīnu un
laimu sasmalci-

100 g saldētu smiltsērkšķu,
200 ml apelsīnu sulas,
40 ml ingvera sulas,
40 ml citrona sulas,
40 ml medus
Visu sajauc kopā, uzvāra
līdz 60 grādiem. Tēja gatava!

Tēja “Ekspresis”

pa vienai daiviņai greipfrūta,
apelsīna, citrona,
40 g medus,
400 ml verdoša ūdens
Karkadē tēju, augļus un
medu aplej ar verdošu ūdeni
kastrolī. Uzvāra. Pārlej tējkannā.
2 min. nostādina.

“Ogu mikslis”

pa 10 g zemeņu, aveņu, kazeņu, zileņu (var izmantot
saldētas ogas),
40 g medus,
400 ml verdoša ūdens
Ogas samīca, aplej ar verdošu ūdeni, pievieno medu un
samaisa. Uzvāra kastrolī. Pārlej
tējkannā, atstāj ievilkties uz 2 min.

100 g ābolu,
100 g bumbieru,
60 g apelsīnu,
50 g citronu,
1 standziņa kanēļa,
50 ml vaniļas sīrupa,
400 ml verdoša ūdens
Augļus sagriež kubiciņos
un liek tējkannā. Pievieno vaniļas sīrupu un kanēļa standziņu,
pārlej visu ar verdošu ūdeni un
ļauj nostāties 15 min.

Ābolu un vaniļas tēja

na, pievieno medu un ingvera
sulu, aplej ar verdošu ūdeni un
labi samaisa. Pievieno piparmētru un atstāj ievilkties 5 - 7 min.

500 ml ūdens,
50 g kaltētu ābolu,
100 g dzērveņu,
25 ml plūškoka sīrupa,
5 paciņas kumelīšu tējas,
melnās plūmes, dzērvenes,
kaltēti āboli - pasniegšanai
Kastrolī izvāra kaltētus
ābolus, pievieno dzērvenes,
plūškoka sīrupu. Uzvāra un
noņem no uguns. Šajā pašā
kastrolī iemet kumelīšu tējas
paciņas. Vēlreiz uzvāra. Atdzesē un izkāš. Pirms pasniegšanas uzsilda. Pasniedz ar melnajām plūmēm, dzērvenēm un
kaltētiem āboliem.

Kumelīšu tēja ar plūškoku un dzērvenēm

Sildošā tēja

60 g ingvera saknes (vai 30
ml ingvera sulas),
pa 1 daiviņai citrona, apelsīna,
40 ml medus,
400 ml verdoša ūdens
Ingveru sagriež šķēlītēs.
Pievieno klāt pārējās sastāvdaļas, uzvāra. Pārlej tējkannā.
Atstāj ievilkties uz 2 min.

locītavas un trauslāki kauli. Aukstums
rada stīvumu muskuļos, audos, lielākas
locītavu sāpes.
Svarīgi ir arī uzmanīgi turēt saitē, lai
dzīvnieks nepaslīd un negūst traumas.
Jauniem suņiem ļoti patīk lēkāt pa sniegu. Dziļā sniegā, sunim atkārtoti lecot uz
augšu, var rasties muguras muskuļu sāpes vai pat bojājumi mugurkaula diskos,
brīdina dzīvnieku dakteri.

Laipni aicināti uz tasi tējas!

Dzīvniekiem ziemas laikā nepieciešama speciāla uzraudzība un uzmanība.
Vienīgi atšķiras problēmas, kas var rasties
ļoti mazajiem un īsspalvainajiem, vai pat
tā dēvētajiem plikajiem suņiem un lieliem,
garspalvainiem suņiem. Lieli suņi un suņi,
kam ir gara spalva, ne tikai var labi panest
salu, bet bieži vien pat ļoti labi jūtas aukstā
laikā.
Lai gan tie suņi un citi dzīvnieki, kas
dzīvo tikai ārā, ir aklimatizējušies un tādejādi var izturēt lielāku aukstumu, tomēr
saimniekiem jābūt uzmanīgiem. Piemēram, ir jāseko līdzi, vai nav sasalis dzeramais ūdens un vai bļoda nav pilna ar
ledu, kā dēļ suns nevar padzerties. Tāpat
ziemā ārā dzīvojošiem dzīvniekam nepieciešams daudz vairāk barības - vismaz divas reizes vairāk nekā ierasts, jo tie patērē
daudz enerģijas, lai sasildītos.
Tātad, ziemā dzīvnieks jābaro vairāk. Ja dzīvnieks dzīvo ārā, tam vajag
arī patvērumu no vēja un sliktiem laika
apstākļiem, piemēram, kādu būdiņu vai
šķūnīti, kur dzīvnieks var ielīst un ar savu
ķermeņa temperatūru sasildīt apkārtējo
gaisu.

Rūpējoties par mājdzīvniekiem ziemā
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Universāls tīrīšanas līdzeklis, kas atmazgās visu! Ar to var mazgāt gan traukus,
gan mēbeles un iekārtas, arī vannasistabu. Tai nepieciešami tikai trīs komponenti,
kas principā neizraisa alerģiju.
Sastāvdaļas:
100 g saimniecības ziepju,
100 g silta, pat labāk karsta ūdens,
75 g pārtikas sodas.
Uz rupjās rīves sarīvē saimniecības
ziepes (var izmantot bērnu ziepes), pievieno siltu ūdeni. Visu sakuļ, līdz izveidojas stingras putas. Tad pievieno pārtikas
sodu. Galarezultātā iegūsiet pastu. Tai
var pievienot jebkādu ēterisko eļļu - tā ir
gaumes lieta.

Atmazgās visu!

Pakāpeniski pievieno PVA līmi. Sākumā 1 tējkaroti, tad pievieno pēc vajadzības,
ja masa ir pārāk bieza un stingra. Pirms masas izmīcīšanas ar rokām, ieteicams rokas
iesmērēt ar vazelīnu vai krēmu.
Porcelānu masu ieteicams uzglabāt
slēgtā maisiņā vai kādā kastītē.
Porcelāna masu var iekrāsot. Lai iegūtu
gaiši rozā toni, var pievienot rozā lūpu spīdumu. Spilgti rozā var iegūt, pievienojot košu
lūpu krāsu. Bet brūnu - pievienojot kakao.
No iegūtās masas var izgatavot skaistas dekoratīvas lietas.

Sastāvdaļas:
kartupeļu vai kukurūzas ciete;
pārtikas soda;
PVA līme;
vazelīns vai vazelīna masa
Liek divas ēdamkarotes cietes tīrā un
sausā bļodā. Pievieno vienu karoti vazelīna un rūpīgi samaisām ar cieti. Kad iegūta
viendabīga masa, pievieno sodu uz tējkarotes gala, atkal samaisa.

Izgatavo porcelāna
masu 10 minūšu laikā
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Augļi

Veseli graudi ir veselīgi ne tikai zarnu
traktam. Kopējais metabolisma uzlabojums ar graudu palīdzību labvēlīgi ietekmē
aknas. Šajā ziņā ideāli ir brūnie rīsi, auzu

Graudaugi

Aknām ideāla ir aukstā spieduma
olīveļļa, pēc tam kukurūzas, tad linu eļļa,
un tikai pēc tam saulespuķu eļļa. Variants
drosmīgajiem – pāris karošu olīveļļas tukšā dūšā. Taču, lai uzlabotu aknu darbību,
pietiek saprātīgi pievienot eļļu uzturam.

Eļļas

Svaigi dārzeņi uz aknām iedarbojas
tāpat kā augļi. Aknu attīrīšanai vislabāk ir
lietot burkānus un kāpostus (tajos ir daudz
beta karotīna un flavonoīdu, kuri uzlabo
kopējo aknu darbību), labi ir tomāti un
gurķi (izskalo toksīnus), brokoļi un ziedkāposti (satur daudz glikozinolātu un sēra
savienojumus, kuri palīdz atbrīvoties no
kancerogēniem un toksīniem).

Dārzeņi

Augļus ir ieteicams lietot svaigā veidā. Vērtīgās šķiedrvielas, augļu spēja izskalot toksīnus un vitamīnu trieciendeva
ir neaizstājami palīgi aknām un visam organismam. Visveselīgākie aknām ir āboli
(attīra), laims un citroni (stimulē aknu darbību), avokado (satur antioksidantu, kurš
bloķē daudzu kancerogēno vielu darbību),
greipfrūti (C vitamīns un antioksidants).

Saldumi

Viens saldums ir neapšaubāmi vērtīgs arī aknām – tas ir medus. Speciālisti
iesaka medu lietot 2 – 3 reizes dienā pa
vienai tējk. 30 – 40 min. pirms ēšanas. Glikoze, fruktoze un citi medus komponenti
aktivizē žults izstrādi un atjauno bojātās
aknu šūnas.
www.tvnet.lv

Produktus ar augstu olbaltumvielu saturu arī ir ieteicams iekļaut ikdienas
uzturā, taču jāizvēlas ir uzmanīgi. Jūras
veltēs un zivīs var būt paaugstināta dzīvsudraba koncentrācija, kas absolūti nav
pieļaujams veselīgai aknu darbībai. Zivis,
kurās ir zems dzīvsudraba līmenis, ir forele, menca, karpa, zandarts. Gaļas cienītājiem labāk izvēlēties liesu diētisku gaļu
– tītara un teļa gaļu. No piena produktiem
visveselīgākie aknām ir kefīrs un ne pārāk
trekns biezpiens.

Zivis, gaļa un piena produkti

Aknām neaizstājami ir zaļie lapu dārzeņi. Rukola, spināti, cigoriņš lieliski neitralizē smago metālu savienojumus, kuri
var uzkrāties aknās un bojāt aknu šūnas.
Savienojumi, kuri ir zaļumos, regulē žults
atplūšanu un kaitīgo vielu izvadīšanu.
Ķiploks ir brīnumlīdzeklis aknām. Ķiploku
sastāvā ir selēns un mikroelementi, kuri,
kā apgalvo dietologi, aktīvi piedalās aknu
attīrīšanā.

Zaļumi un garšvielas

Rieksti tiek uzskatīti par smagu barību aknām. Izņēmums ir valrieksti. Lielā
arginīna koncentrācija tajos palīdz ātri
samazināt toksīnu daudzumu. Lai sniegtu
palīdzību saindēšanās gadījumos, bieži
lieto preparātu, kura sastāvā ir arginīns.
Valriekstos šī aminoskābe ir tīrā veidā.
Bez tam valrieksti ir bagāti ar taukskābēm, kuras aknām ir nepieciešamas normālai darbībai.

Rieksti

pārslas un klijas.

Aknu attīrīšana

Aknas ir viens no lielākajiem un svarīgākajiem orgāniem cilvēka ķermenī. Jūsu
aknas darbojas kā dažādu uzturvielu, kuras
mēs saņemam no uzņemtajiem produktiem, tādas kā vitamīni, cukurs, tauki u.c.,
krātuve. Aknām ir daudz funkciju – labai
veselībai nepieciešamo ķīmisko vielu izveidošana, neveselīgu substanču, tādu kā alkohols un daudzi citi toksīni, iznīcināšana,
atkritumu izvadīšana no cilvēka asinīm.
Aknas ir dzīvības procesiem svarīgs
orgāns, no kura pašsajūtas ir atkarīgs organisma kopējais tonuss un tā spēja pretoties vīrusiem un baktērijām. Ja jums ir
veselas aknas, tad veseli un skaisti ir jūsu
mati, āda un nagi. Aknas reti sāp, jo tajās
ir pārāk maz nervu šūnu. Taču, ja nesāp,
tas nenozīmē, ka var ne par ko neuztraukties, jo pārāk daudz mūsdienu uztura un
apkārtējās vides negatīvo faktoru ietekmē
mūsu veselību.
Aknas attīra organismu, bet kas attīrīs
pašas aknas? Diezgan izplatīts ir teiciens
“aknu attīrīšana”, un tas izraisa nepatīkamas asociācijas, kaut gan viss nav nemaz
tik ļauni. Veseliem cilvēkiem nav jālieto
speciāli preparāti, pietiek uzturam pievienot pareizos produktus, kuri no aknām izvada toksīnus un uzlabo to veselību.

Par šo un to, par visu ko

2.recepte

2 ēdamk. kefīra,
1.5 ēdamk. miltu,
1 ēdamk. eļļas,
2 tējk. cukura,
½ tējk. cepamā pulvera,
kanēlis, vaniļa
Samaisa sviestu, cukuru,
kefīru, vaniļu, kanēli. Atsevišķā bļodā sajauc miltus ar cepamo pulveri un pakāpeniski
pievieno pārējām sastāvdaļām. Masu rūpīgi samaisa pēc
katras pievienotās miltu devas. Mīklai jāiegūst krējuma
konsistence. Lej mīklu krūzēs
vai formās un liek mikroviļņu
krāsnī visaugstākajā temperatūrā uz 1.5 - 2 minūtēm.

Ekspreskeksi mikroviļņu krāsnī

1.recepte

4 ēdmak. miltu,
4 ēdamk. cukura,
2 ēdamk. kakao, 1 ola,
3 ēdamk. piena,
3 ēdamk. eļļas,
1/3 tējk. dzēstas sodas,
2 ēdamk. krējuma,
3 ēdamk. šokolādes,
naža gals vaniļas
Visus produktus (izņemot
krējumu un šokolādi) rūpīgi samaisa, mīkla nebūs pārāk bieza, tāpēc to varēs viegli pārliet
krūzē. Liek krūzi ar mīklu mikroviļņu krāsnī uz 3.5 minūtēm
uz maksimālo temperatūru.
Gatavo kēksu izņem no krūzes
un ļauj nedaudz atdzist. Pēc
tam apsmērē ar krējumu un
pārkaisa ar rīvētu šokolādi.

Īss garšvielu ceļvedis
Gaļai - oregons, melnie pipari, smaržīgie pipari, čili, sīpoli,
krustnagliņas, kurkuma, majorāns, timiāns, ķimenes.
Kulinārijas izstrādājumiem - vaniļa, krustnagliņas, magones, kanēlis, kunžuts, anīss, ingvers, citrusciedra, smaržīgie pipari, kardamons.
Picām - baziliks, timiāns, mārsils, majorāns, salvija, rozmarīns.
Pastētēm - kardamons, baltie pipari, ingvers, kanēlis, lauru
lapas, krustnagliņas.
Zivīm - timiāns, lauru lapas, dilles, baltie pipari, sinepes, ingvers, čili, smaržīgie pipari, koriandrs, sīpoli.
Kompotiem un augļu dzērieniem - kanēlis, ingvers, kardamons.
Grilēšanai - čili, sarkanie pipari, ingvers, smaržīgie pipari,
ķimenes, kardamons, muskatrieksti, timiāns, majorāns.
Marinēšanai - diļļu ziedi, lauru lapas, krustnagliņas, kadiķis.
Medījumu gaļai - kadiķis, timiāns, sarkanie pipari, raudene,
sarkanie un smaržīgie pipari.
Pākšaugiem - koriandrs, kumīns, piparmētras, pipari, ingvers.
Kartupeļiem - koriandrs, karijs, kurkuma.
Kāpostiem - melno piparu sēklas, koriandrs, kumīns, fenhelis.
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Kādus produktus labāk
rīvēt, nevis griezt
Cieti vārītas olas
Protams, visi rīvē cieti vārītas olas salātiem. Turklāt tās var
būt lielisks papildinājums ēdienu dekorēšanā. No rīvētām olām
var pagatavot garšīgu smērvielu sviestmaizēm.
Šokolāde
Ar rīvētu šokolādi var dekorēt tortes, kapučīno, desertus.
Tas arī atvieglo uzdevumu, kad šokolāde ir jāizkausē. Starp citu,
šokolādi rīvēt ir diezgan viegli. Galvenais, nav jāņem pārāk lieli
gabali.
Maize
Maizes pārpalikumus izmantojiet panēšanā. Saliec pāri palikušo maizi plastikāta maisiņā un ievieto saldētavā. Pēc tam
izņem tik, cik nepieciešams panēšanai, nedaudz apgrauzdē cepeškrāsnī.
Sviests
Ja mīklas receptē nepieciešams pievienot nekausētu sviestu, tad to ieteicams sarīvēt un tad pievienot. Mīkla izdosies maigāka, elastīgāka. Noteikti izmēģiniet!
Ziedkāposti
Ja tu esi veselīga dzīvesveida piekritējs vai vienkārši gribi
samazināt uzņemtā ogļūdeņraža daudzumu, pamēģini ierastos
rīsus aizvietot ar viegli apvārītiem un rīvētiem ziedkāpostiem.
Lieko ūdens daudzumu samazini, izklājot ziedkāpostus uz virtuves dvieļa.
Ķiploki
Ja tavā saimniecībā nav ķiploku spiedes, bet receptē teikts,
ka jāpievieno sasmalcināti ķiploki, droši izmanto smalko rīvi. Tas
ir daudz ātrāk un ērtāk, nekā smalcināt ķiplokus ar nazis.
Kartupeļi.
Rīvēti kartupeļi - tā ir ne tikai pasakaini garšīgo kartupeļu
pankūku galvenā sastāvdaļa, bet arī lielisks papildinājums rīta
omletei, kas kļūs sātīgāka un garšīgāka.
Burkāni
Ja bērniem negaršo vārīti burkāni, bet zupai tie jāpievieno,
sasmalcini tos uz smalkās rīves. Tā burkāni sniegs zupai visas
nepieciešamās garšas nianses, bet tajā pat laikā būs praktiski
neredzami.
Ingvers
Ingvera sakni jārīvē tikai tik, cik nepieciešams. Tējas pievienošanai ingveru smalcina uz smalkās rīves. Tā vērtīgā sakne
sniegs vairāk lietderīguma.
Redīsi
Tie ir labs salātu papildinājums, bet nav svarīgākā salātu
sastāvdaļa, tāpēc to iesaka pievienot rīvētu.

400 g malas gaļas,
3 ēdamk. rīvmaizes,
2 sīpoli, 2 olas,
1 paprika, 2 ķiploka daivas,
800 g konservētu sasmalcinātu tomātu,
pēc garšas garšaugu maisījums, sāls, pipari
1 lauru lapa, 1 tējk. cukura
Vispirms smalki sakapā
abus sīpolus, bet pusi noliek
malā. Bļodā liek malto gaļu,
pievieno sīpolus, smalki sakapātu ķiploku, olu, garšvielas,
rīvmaizi, un visu rūpīgi sajauc
kopā ar rokām. No masas izveido aptuveni vienāda izmēra
bumbiņas. Izkārto bumbiņas
uz dēlīša un atstāj malā, līdz
būs gatava mērce. Sakarsē
pannu ar eļļu, apcep sīpolus
uz lēnas uguns, līdz tie kļuvuši
caurspīdīgi. Pievieno mazos
gabaliņos sagrieztu papriku
un minūti pacep. Pievieno
konservētos tomātus un atstāj
sautēties zem vāka, ieliekot
lauru lapu. Pēc laika pievieno
cukuru, garšvielas un ļauj sautēties vēl trīs minūtes. Mērcei
pa vidu izkārto gaļas bumbi-

Sulīgās gaļas bumbiņas tomātu mērcē

4 trauciņi aveņu jogurta
(4x350g),
200 g saldētu ogu (brūklenes, avenes, kazenes),
1 citrons,
1 tējk. vaniļas cukura,
5 ēdamk. želatīna,
1/3 glāzes silta ūdens,
1 ēdamk. eļļas,
Želatīnu ieber trauciņā
un pārlej pāri aukstu ūdeni.
Citronu noskalo, nosusina
un norīvē miziņu. Jogurtu
liek bļodā, pievieno vaniļas
cukuru, citrona miziņu un
samaisa. Uzbriedušo želatīnu izkausē ūdens peldē
un pievieno jogurtam. Samaisa. Veidni, kurā ir paredzēts gatavot kūku, ietauko
ar eļļu. Veidnes apakšā ieber
ogas. Pāri pārlej sagatavoto
jogurta masu. Uzliek vāku un
liek ledusskapī sastingt. Pasniedz ar ievārījumu vai svaigām ogām.

Jogurta želejas kūka

2017. gada 20. janvāris

Medū karamelizētas
ribiņas ar citronkartupeļiem

½ kg ribiņu katram ēdājam
(šoreiz vajadzēs 2 kg ribu),
4 ēdamk. sinepju,
8 ēdamk. medus vai kļavu sīrupa,
4 ēdamk. olīveļļas,
sāls un pipari,
4–5 zariņi rozmarīna,
Kartupelīšiem:
2 kg mazu kartupelīšu,
2 citroni, 1 tējk. ķiploku sāls,
1 tējk. medus,
70 g rukolas vai kādu citu zaļumu (var arī dīgstus)
Samaisa kopā olīveļļu, 4
ēdamkarotes medus, sinepes
un sāli. Ribas sadala mazākos
gabalos, piemēram, pa trim
ribiņām. Visus ribu gabaliņus
kārtīgi iemasē ar sagatavoto
marinādi un liek uz cepamās
plāts. Pārkaisa ar svaiga rozmarīna zariņiem. Gaļu liek līdz
200 ºC sakarsētā cepeškrāsnī
un cep ~ 40 minūtes. Tad 10
minūtes pirms cepšanas beigām vēlreiz pārlej ar nedaudz
medus (sastāvdaļās paredzētas
vēl 4 ēdamkarotes). Mazos kartupelīšus sagriež uz pusēm vai
3 daļās, apslaka ar olīveļļu un
pievieno gaļai cepeškrāsnī uz
otras cepamās plāts 15 minūtes
pirms gaļas gatavības (uz 15
minūtēm). Kad kartupelīši gatavi, tos izņem no krāsns, apsāla,
pārrīvē citrona miziņas, sajauc
ar zaļumiem un pārpilina pavisam nedaudz medu (~ 1 ēdamkaroti). Pasniedz visu uzreiz.

ņas, uzliek vāku un sautē uz
lēnas uguns 10 minūtes. Pēc
laika apgriež bumbiņas otrādi,
izņem lauru lapu un gatavo
tikpat ilgi. Ēdiens būs ātrāk gatavs, ja mērci ar bumbiņām liek
kādā traukā, pārsedz ar foliju
un gatavo cepeškrāsnī aptuveni 20 minūtes (180 grādos).
Pasniedz ar piedevām pēc izvēles un svaigiem zaļumiem.

Vienkāršās zivju kotletes

600 g mencas filejas,
2 nelieli sīpoli, 1 ola,
2 šķēles baltmaizes,
1/2 glāzes piena maizes
mērcēšanai,
1 vidēji liels burkāns,
pēc garšas sāls, malti pipari
eļļa cepšanai,
rīvmaize panēšanai
Sīpolus
un
burkānu
nomizo. Maizi liek bļodiņā, pārlej ar pienu. Šķīvī ieber rīvmaizi. Filejas samaļ ar gaļas maļamo mašīnu, piemaļ arī sīpolu.
Uz smalkās rīves sarīvē burkānu, pievieno kotlešu masai.
Pievieno izmērcētās baltmaizes šķēles, sāli, piparus un samaisa, līdz iegūta viendabīga,
labi veidojama masa. Veido
kotletes. Pannā uzkarsē eļļu,
apcep kotletes 3–4 minūtes no
katras puses, līdz tās ir skaisti
zeltainas. Pasniedz ar salātiem un kartupeļu biezputru vai
izmanto sulīgu zivju burgeru
pagatavošanai.

Skābēti kāposti ar bietēm gruzīnu gaumē

1,5 l ūdens,
2 ēdamk. sāls,

Receptes

daži melnie piparu graudi,
daži smaržīgie piparu graudi,
2 krustnagliņas,1 lauru lapa,
1,5 kg kāpostu,
750 g biešu, 1 čili pipars,
1 ķiploka galviņa,
sauja selerijas zaļumu
Vispirms gatavo kāpostu
sālījumu. Katliņā uzvāra ūdeni, iemaisa sāli, pievieno melno piparu un smaržīgo piparu
graudus, krustnagliņas un lauru lapu. Ļauj sālījumam vēlreiz
uzmest burbuli un noņem katliņu no uguns. Atstāj sālījumu
pilnībā atdzist. Sālījumu var
vārīt arī iepriekšējā dienā un
atstāt atdzist pa nakti. Sālījumam jābūt garšīgi sāļam. Sagriež kāposta galviņu daiviņās
ar visu kacenu. Bietes nomizo
un sagriež plānās šķēlēs. Notīra ķiplokus un atstāj veselas
daiviņas, čili piparu sagriež ripiņās. Dziļā katlā liek visas sastāvdaļas pa slāņiem: vispirms
ieliek nedaudz bietes, pa virsu
kāpostu kārtu, bietes, ķiplokus
un čili piparus, pirkstos saburzītus seleriju zaļumus. Tādā
pat secībā liec visas kārtas,
pēdējo atstājot ar bietēm. Pāri
lej aukstu sālījumu. Tam ir pilnībā jānosedz dārzeņi. Uz dārzeņiem uzliek šķīvi ar slogu.
Katlu atstāj istabas temperatūrā trīs dienas. Pēc trīs dienām
pagaršo, vai sālījumam nav japievieno papildu sāls. Kāpostu katlu pārliek ledusskapī un
glabā vēl piecas dienas. Pirms
pasniegšanas sagriež kāpostus smalkāk. Var sagrieztos
kāpostus pārlikt burkās, pārliet
sālījumu un glabāt ledusskapī,
līdz salāti apēsti.
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Atvērta pirmā
digitālā klase Preiļos
17. janvārī svinīgā pasākumā Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā tika atklāta digitālā “Samsung”
klase, kas aprīkota ar šobrīd modernākajām skolu
mācību tehnoloģijām Latvijā. Ģimnāzijas skolēni
mācību stundās varēs izmantot 30 planšetdatorus, divus skaļruņus un interaktīvo tāfeli.
Apmācību programma “Sam- sung” uzņēmumam,
sung skola nākotnei” 3 gados jau ka tiek pievērsta tik
ir palīdzējusi apgūt iemaņas vairāk liela uzmanība iznekā 200 skolotājiem un skolu di- glītībai. Paldies par
rektoriem, pagājušajā gadā tā tika iespēju mūsu skoloaizvadīta “Jaunā skolēna” zīmē. tājiem mācīties strāTeju 5 mēnešu laikā 3 Jāņa Eglīša dāt komandā, apgūt
Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotā- kaut ko jaunu, redzēt
ji un direktore mācījās, kā veidot “citām acīm” tās liesung skola nākotnei” projektu
komandas garu, sagatavot video, tas, kuras skatāmas Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda.
animācijas, lai mācību stundas ikdienā. Paldies par
pavadīta šjā klasē, dod impulsu konkursa vērtēšanas ekspertu žūbūtu interesantākas. Skolotāji iz- materiālo ieguldījumu, ko saņem jūsu mērķu sasniegšanai. Lai jums rijas priekšsēdētāja. Viņa nolasīja
fragmentu no savas
strādāja projektu, kurā katrs sko- mūsu skola!”
kopā izdodas!” novēvēstules, kuru tika sūPateicībā par ieguldīto darbu lēja Līga Bite.
lēns var izvēlēties savu mācību
tījusi uz mājām 1995.
Preiļu novada dome apbalvoja
tempu, vietu un laiku.
“Samsung
skola
gada augustā, laiDesmit skolu komandu no Bal- projektā iesaistītos skolotājus, nākotnei” Preiļu kokā, kad strādāja par
tinavas, Grundzāles, Jelgavas, projekta vadītāju, koordinatoru un manda – direktore Liskolotāju Preiļu 1. viLimbažiem, Rīgas, Tukuma, Val- mentoru.
gita Pauniņa, skolotāji
dusskolā un mācījās
“Skolēni, jums ir ļoti brīnišķīgs – Juris Erts, Silvija Kivmieras un Ventspils konkurencē,
universitātē Holandē.
Preiļu izstrādātais pārmaiņu pro- skolotāju kolektīvs. Protiet paņemt ko un Ineta Ivanova
Vēstules fragmentā
jekts tika atzīts par labāko, tāpēc to, ko viņi jums dod un jūs varēsiet pastāstīja par piedalītika runāts par to, kā
ieguva programmas “Samsung sasniegt tādus pašus un vēl lielā- šanos projektā un daHolandes studentu
skola nākotnei” galveno balvu – kus mērķus, kādus viņi ir sasnie- lījās ar spilgtākajiem
dzīvē tobrīd ienāca
“Samsung” tehnoloģijas 10 000 guši. Mācieties un jums viss izdo- iespaidiem.
kaut kas jauns – ineiro vērtībā, ar kurām ģimnāzijā sies!” uzrunas noslēgumā teica
“Sākoties projekternets.
aprīkota digitālā klase. Skolēniem novada domes priekšsēdētāja.
tam, mums nebija pat
“Daudz kas ir maiLīga Bite, “Samsung skola nojausmas, kas mūs
ierastos mācību materiālus te būs
nījies pa šiem gaiespējams papildināt ar interneta nākotnei” programmas vadītāja sagaida,” stāstu sāka
diem,” teica Mārīte
resursiem un izglītojošām aplikāci- Baltijā: “Jūsu skolas komandas skolas direktore.
Seile. “Visticamāk, ka
jām, padarot stundas aizraujošas ceļš līdz uzvarai nebija viegls. Bija
“No pagājušā gada
jūs, skolēni, neesat
gan jāpavada tāls ceļš, braucot uz janvāra līdz maijam
un interesantas.
rakstījuši šādas vēs“Esam kļuvuši mūsdienīgāki!” mācībām Rīgā, gan jāpatērē ļoti mēs
piedalījāmies
tules uz papīra, bet
apliecina skolas kolektīvs. “Es daudz laika domājot un prātojot aizraujošā ceļojumā.
Jana izmantojat elektroniszinu, ka jaunais “Samsung” digi- par to, kādai būtu jābūt, jāizska- Tas bija ceļojums in- Māksliniece
ko saraksti, kas tagad
tālais latviešu valodas kabinets uz tās skolai un tās mācību proce- formācijas tehnoloģiju, Nesteroviča.
ir pierasta lieta. Bet
Raiņa daiļradi un “Mērintelekta
nieku laikiem” ļaus paun radošuma pasau- daudz kas arī nav mainījies. Es
skatīties citādāk,” teica
lē,” turpināja Juris Erts. esmu pārliecināta, ka skolotāji un
viens no Preiļu Valsts
“Mēs mācījāmies, do- skolēni Preiļos tic, ka katrs bērns,
ģimnāzijas skolēniem.
mājām un darbojāmies, neatkarīgi no tā, kur viņš virzīsies,
Pasākuma laikā tika
lai kopā meklētu ceļu spēj sasniegt augstus mērķus.
demonstrēts Latvijas
uz nākotnes skolu, kurā Preiļu skolas vienmēr, visos laikos
izglītības un zinātnes
mācības būtu aizraujo- ir bijušas starp labākajām Latvijā.
Šī konkursa sasniegumi tam ir apministra Kārļa Šaduršas un mūsdienīgas.”
ska videosveiciens: “...
Uz Digitālās klases liecinājums. Apsveicu visus ar šo
Pagājušā gada maijā
atvēršanas pasākumu lielisko sasniegumu un uzvaru proman bija lieliska iespēbija ieradies arī Prei- jektā ”Samsung skola nākotnei”!
Ir pavisam skaidrs, ka tehnoloja piedalīties “Samsung
ļu komandas mentors
skola nākotnei” noslēAleksejs
Čiževskis, ģijas nepadara šo dzīvi ne labāku,
guma pasākumā, kur
viens no 15 mentoriem, ne skaistāku, ne viglāku, bet ir
jūsu skola sīvā konkukuri iesaistīti Latvijas skaidrs, ka tehnoloģijas dod lierencē uzvarēja. Uzvaskolu mentoringa prog- lisku iespēju izmantot mūsu laiku
rēja ar savām idejām,
rammā, lai atbalstītu efektīvāk un produktīvāk. Novēlu,
ar savu spēju un prasskolas ieviest digitālo lai, visiem sadarbojoties, jūs māmi domāt mūsdienīgi,
projektu
“Samsung cētu mācību procesu skolā padarīt
risināt problēmas un Digitālās klases atvēršana. Centrā Līga Bite, “Samsung skola nākotnei” ietva- interesantāku, aizraujošāku. Lai
mācību process ar šo tehnoloģiju
problēmu risinājumu skola nākotnei” programmas vadītāja Baltijā.
ros.
meklēt kopā ar skoPreiļu Valsts ģimnāzijas absol- izmantošanu radītu vēl nopietnāku
lēniem. Man ir patiess prieks, ka sam, lai pašiem būtu interesanti vente, māksliniece Jana Nestero- bāzi visu skolēnu izaugsmei un
jaunās tehnoloģijas, kuras jūs iz- tajā strādāt un lai skolēniem būtu viča videosveicienā teica: “Man ir panākumiem!”
Uzrunai sekoja pirmā mācību
mantosiet izglītības procesā, gūs paplašināta interese apgūt jaunas gods piedalīties digitālās klases
lielu atdevi... Pats galvenais, ka, zināšanas.
atvēršanas pasākumā, jo tieši Lat- stunda, kuru, izmantojot jaunās
“Samsung skola nākotnei” ir viešu valoda kā skolas priekšmets tehnoloģijas, vadīja māksliniece
strādājot pie jaunā, kompetenču
pieejām balstītā izglītības satura, izglītības projekts, ko mēs organi- bija ļoti nozīmīgs manā dzīvē. Te Jana Nesteroviča. Uz interaktīvās
jūs jau esat tie, kuri iet šim pro- zējam Baltijas valstīs jau 3. gadu. es mācījos domāt, spriest, paust tāfeles māksliniece attēloja gaiPagājušajā gadā 60 savu viedokli. Pēc piecpadsmit sa balonu, kas traucas debesīs.
cesam
priekšgalā.
pedagogi no 15 Latvi- gadiem es redzu, ka skolā ir mai- Skolēni zīmēja savās planšetēs un
Mūsu galvenais mārjas skolām piedalījās nījies viss un nav mainījies nekas.
ķis – lai skolēni būtu
un cīnījās par saviem Ir jaunas tehnoloģijas, kuras palīradoši, domāt griboši
pārmaiņu projektiem.” dzēs skolēniem kļūt radošākiem
un spējīgi. Lai saTurpinājumā Līga un labāk sagatavoties dzīvei pēc
prastu, ka ir jāmācās
Bite pastāstīja, ka šo skolas. Tomēr, šis kabinets ir pavisa mūža garumā.
projektā pavadīto lai- licis tikpat mājīgs, ar savu īpašo,
Ne jau tikai formālās
ku viņa var salīdzināt radošo auru.” Viņa aicināja visus
mācības, iegūstot ziar savu ģimeni, kurā uz svinīgo “Samsung digitālās klanāšanas skolā, ir tas,
aug divi bērni – sko- ses” atvēršanu.
kas dod cilvēkam īstu
lēni. Ne vienmēr mēs
gandarījumu un pieCeļu skolēniem, skolotājiem un
zinam atbildes uz jau- viesiem uz uzlaboto Latviešu valopildījumu dzīvei.
tājumiem, kurus uzdot das kabinetu – digitālo klasi, rādīja
Es novēlu jums
bērni, bet ir jācenšas skolotāja Jura Erta vadītā “Robotivislabāko
veiksmi
kopā tās meklēt, ie- kas” pulciņa skolēnu veidotie īpaarī turpmāk! Nekad Videouzrunā sveic
drošināt, norādīt vir- šie roboti.
neapstāties pie sa- Mārīte Seile.
zienu. “Jūs bijāt tie,
sniegtā un esiet tikpat
Pie kabineta durvīm skolas diradoši un enerģiski! Skolotājiem kuri paveica šo lielo darbu, un ar rektore Ligita Pauniņa un “Sam- Skolēnu veidotais robots.
– atdot visu labāko saviem skolē- savu izdomu radījāt unikālu pieeju sung skola nākotnei” programmas
niem, veidojot mūsu nākotnes sa- mācību procesam. To novērtēja vadītāja Baltijā Līga Bite pārgrieza vēlāk darbus pārsūtīja uz interakarī mūsu žūrija. Esmu pateicīga lenti, tika izšautas konfeti plauk- tīvo tāfeli. Tiešām – interesanti un
biedrību!”
Maruta Plivda, Preiļu novada jums par drosmi piedalīties mūsu šķenes un skolēni kopā ar viesiem aizraujoši!
domes priekšsēdētāja: “Noskato- projektā. Ceru, ka jaunā klase un ienāca digitālajā klasē.
Noslēgumā visi tika aicināti uz
ties mūsu skolas komandas vei- tehnoloģijas 10 000 eiro vērtībā
Šeit visus videouzrunā sveica kolektīvo foto un svētku torti.
doto pārmaiņu programmu, man būs būtisks atbalsts, lai latviešu Mārīte Seile, bijusī Latvijas izglīPaldies par uzaicinājumu piepat nebija šaubu par to, ka viņi būs valoda, un turpmāk arī citi mācī- tības un zinātnes ministre, Preiļu
dalīties interesantajā pasākumā!
pirmie. Mans redzējums apstipri- bu priekšmeti, kļūtu interesantāki 1. vidusskolas absolvente, “SamIveta LEIKUMA
nājās. Jāsaka liels paldies “Sam- apgūšanai. Lai katra stunda, kas
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Aglonas novada pašvaldības darbiniekiem
nācās atvainoties

Kādā no iepriekšējiem laikraksta numuriem, rakstā “Par kanalizācijas problēmām Aglonā”, izklāstījām kādas Aglonas novada iedzīvotājas sūdzību par
Aglonas novada pašvaldības darbinieku
attieksmi un zemo darba kvalitāti.
Kādai iedzīvotājai, izmantojot no
pašvaldības trīs reizes vienu un to pašu
pakalpojumu - kanalizācijas akas izsūknēšanu - tika piestādīti dažāda veida
rēķini un pēc pašu darbinieku ieskatiem, definēti dažāda veida kanalizācijas (tualetes) veidi.
Pēc pašvaldības darbinieku izteicieniem un visatļautības, iedzīvotājas aizvainojums bijis tik liels,
ka iedzīvotāja, dodoties uz kasi, lai
apmaksātu rēķinu par pakalpojumu,
uzaicināja arī laikraksta redakciju.
Ierodoties kasē, tika noprasts, ka pēc
raksta publikācijas rēķins par pakalpojumu tika pārskatīts un labots. Atzīstot,
ka iedzīvotājai trešo reizi tika izsūknēta kanalizācija nevis kā sausā tualete,
par to pieprasot 11,62 eiro, bet gan
kā slapjā tualete, par pakalpojumu,
pieprasot samaksāt tikai 4,80 eiro.
Taču iedzīvotāja rēķinu pagaidām nesteigsies apmaksāt, jo līdz galam nav
saprotams, kā tika aprēķināta izsūknētās kanalizācijas kubatūra. Iedzīvotāja
domei grasās iesniegt iesniegumu,
kurā lūgs izskaidrot, kādā veidā tika
aprēķināta izsūknētās kanalizācijas
kubatūra, kas viņas gadījumā vienreiz
sastādīja 1,5 m2 bet otru reizi 2 m2,
ņemot vērā, ka iedzīvotāja patstāvīgi
veica akas apjoma noteikšanu un viņas
kanalizācijas aka ir tikai 0,75 m2 liela.
Iedzīvotāja saka: “Esmu gatava apmaksāt par 1m2, norakstot šos 0,30 m2 par
labu pašvaldībai, bet ne katru reizi dāvinot 1m2 maksu.” Kurš segs šo starpību, kura tika nepamatoti pieprasīta,
droši vien nāksies lemt novada domei.
Lai rastu atbildi, kādā veidā tiek aprēķināts izsūknētais apjoms, devāmies uz
komunālo saimniecību, kur no komunālās saimniecības vadītāja V. Dimpera tika saņemts gan skaidrojums, gan
atvainošanās par sagādātajām neērtībām. Lai turpmāk šāda veida pakalpojums tiktu nodrošināts un darbinieks
pēc konflikta nevarētu atrunāties, ka
nesniegs pakalpojumu, ar iedzīvotāju
tika noslēgts līgums, kas paredz kārtību,
kādā veidā pakalpojums tiks sniegts.
V. Dimpers sniedza arī skaidrojumu,
ka tilpums būtu nosakāms gan izmērot
aku, gan ņemot vērā mucā izsūknēto
daudzumu, ko var noteikt pēc mucas
apjoma rādītājiem, jo bieži kanalizācijas aka var būt ar tā saucamo “neredzamo” papildus tilpni, kura ierakta kā
papildus rezervuārs. Ņemot vērā abus
rādītājus, var diezgan precīzi noteikt
izsūknēto tilpumu, kas ikdienā pakalpojuma sniedzējam būtu jākonstatē.
Lai arī pirmajā reizē iedzīvotāju kasē
uzņēma ne visai laipni, šoreiz jaunās
kasieres attieksme bija piezemētāka.
Lai arī sākotnēji tika atteikts mums
sniegt informāciju, jo novada domes
izpilddirektore I. Poga šī gada 5. janvārī izdeva rīkojumu par informācijas
neizpaušanu trešajām personām, pēc
tam, kad tika atgādināts, ka ikvienam
iedzīvotājam ir tiesības jautājumu risināt jebkura cilvēka, preses pārstāvja
klātbūtnē - informācija un rēķini tika izsniegti. Tika saņemta arī atvainošanās.
Kasē tika uzzināts arī tas, cik tad
liels ir Aglonas novadā pieņemtais
izsūknētās kanalizācijas mērs ar nosaukumu “kā Līvānu mājai”. Izrādās,
tas ir aptuveni 5 m2. Palīdzot atrisināt
iedzīvotājas problēmu, arī es ieguvu
informāciju par savu kanalizācijas akas
apjomu, kurai sākotnēji apjoms tika
definēts “kā Līvānu mājai”.
Ja Aglonas novada iedzīvotājiem rodas konfliktsituācijas ar darbiniekiem,
kuri veic pakalpojuma sniegšanu, lūgums nekavējoties informēt komunālā dienesta vadītāju V. Dimperu. (tel.
26565118). Ikvienam, kuram ir pretenzijas par darbinieka darba kvalitāti jāinformē augstāk stāvoša amatpersona.
Darbinieka patvaļu var ierobežot.
Elizabete Viļuma - Gražule
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2017. gada 20. janvāris

SESTDIENA, 21. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Vispera
10.00 Ķepa uz sirds
10.35 Teātris.zip bērniem
10.45 Sniega karaliene. Leļļu
teātra izrāde
12.15 Brālītis un māsiņa.
13.20 Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija
14.40 Kultūršoks. 100 g
kultūras
14.50 Kaut kur uz Zemes.
Bretaņa.
15.20 Sāras mūzika.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Ekvatora pērle Kolumbija
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Ielas garumā
19.05, 21.25 Muzikālā banka
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
23.10 Centurions.
1.00 Ģenerālplāns
2.05 I. Pētersons “Back to the Sixties”
3.45 LTV - 60.
5.15 Nacionālie dārgumi. 100
g kultūras
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 Province
8.00 Sporta spēks
8.30 Automoto raidījums nr.2

Televīzijas programma

9.00 15 stāsti par jauno.
9.45 V.I.P.
10.30, 5.30 Aktualitātes.
11.00 Mana virtuālā sirds.
11.10 6.spēlētājs.
12.40 Sporta studija
13.30, 15.20 PK bobslejā
14.30, 16.05 PK biatlonā
17.35 Bez aizvainojuma
18.20 Spārnotie pavedinātāji
paradīzes putni.
19.15 Eiropa koncertos
20.10 Nemiera gars 6
21.05 Midsomeras slepkavības
23.00 Šerloks
0.40 Man pieder tas, ko sauc
par laimi. Grupas “Klaidonis”
jubilejas koncerts
2.55 Latvijas Gada balva sportā 2015
5.30 Aktualitātes.
LNT
5.00 Kārdinājuma varā
7.25 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2
8.30 Attīstības kods 3
9.00, 4.00 LNT brokastis
10.00 Profesija mamma 3
11.00 Mani virtuves noslēpumi
14.00 Aģente Kārtere 2
14.55 Īpaši smags gadījums
15.50 Greizais spogulis
17.50, 20.00 Ziņas
18.00, 1.45 Mīlestības recepte
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts
23.50 Cilvēki kā mēs
3.20 Salemas raganas
4.45 Karamba!
TV3
5.00 Melnais saraksts

SVĒTDIENA, 22. 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!
9.41 Avārijas Brigāde.
10.00 Uzmanību, gatavību,
kosmosā!
10.30 Kaut kur uz zemes
11.00 Eksotiskās salas.
12.00 Dievkalpojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Labākais no Latgales
14.25 LTV - 60.
15.15 Ķepa uz sirds
15.50 Zoodārzu mazuļi 2.
16.20 Nacionālie dārgumi.
100 g kultūras
17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Inga Lindstrēma. Zvaigznes pār Ēlandi
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 Supernova 2017.
22.10 Hercogiene.
0.10 Ekvatora pērle Kolumbija
1.10 Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija
2.30 Spēlmaņu nakts 2016
4.55 Kultūras mantojums 3D
5.05 Vairāk nekā dzīve
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 15 stāsti par jauno.
8.30 Aculiecinieks
8.45 Zebra
9.00, 4.00 Skats rītdienā.
9.30, 4.30 Izglītība un karjera.
10.00, 5.30 Nedēļas apskats.
10.30, 5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
11.00, 0.45 Saistītās dzīves.
11.30, 13.00 PK bobslejā
12.00, 15.35 PK biatlonā.
14.00 Jogurts - vai tiešām veselīgs?
15.00 Kam pieder šī pasaule?
17.00 Leģendārie albumi. Def
Leppard.
18.00 Makinlijs.
19.05 Čārlijs, malā stāvētājs.
Drāma
21.00 Lielais Gregs
22.00 Atgriešanās.
22.55 Spārnotie pavedinātāji
paradīzes putni.
23.50 Nemiera gars 6.
1.15 Eiropa koncertos
2.05 LTV - 60
2.45 Kur tas laiks. Veizāna
deju skolas 25 gadu jubilejas
koncerts
LNT
5.00 Karamba!
5.15 Bernards
5.30 Kristīgā programma
6.25 Kontakts kopā ar doktoru
Čārlzu Stenliju
6.55 Galileo

PIRMDIENA, 23. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.02 700 pasaules brīnumi.
Azerbaidžāna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop
piedāvā
10.50 Ķepa uz sirds
11.20 Inga Lindstrēma. Zvaigznes pār Ēlandi
13.20, 5.30 Ielas garumā
13.55 Mia un es
14.25 Vispera
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
18.56, 5.00 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens

20.30 Panorāma
21.15 V.I.P.
22.00 Sporta studija
22.45 Sāras mūzika.
23.20 De facto
23.55 Nacionālie dārgumi. 100
g kultūras
0.40 Melu laboratorija
1.40 Aculiecinieks
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa
ledāja pēdām
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Brālītis un māsiņa.
8.10 Dzimtas detektīvs.
9.10 LTV - 60
10.05 Kalnu patruļa

5.50 Rezervisti
6.15 Mindijas projekts
6.40, 9.30 Smieklīgākie videokuriozi
7.10, 13.05 Multfilmas
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Auto ziņas
11.10 Gatava pārvērtībām
12.00 Bibliotekāri
17.15 Taksis
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.35 Ledus laikmets
21.30 Pērsijs Džeksons. Monstru jūra
23.35 Juniors
1.40 Rudais suns
3.10 Garšas mednieki
TV3+
7.15 Infomānija
8.10 Nabaga radiņi
9.15, 0.35 Lietišķa pieeja
9.35 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
11.15 Pārrestartēšana
12.20 Mf. Džeks un pupu koks
14.10 Mf. Teritorija
17.10 Mf. Šreks
19.00 Iemāci sievu braukt
20.00 Uz nažiem
21.00 Mf. Ceļojums uz Zemes
centru
22.50 Mf. Lāsts
NTV Mir
5.00 Advokāts
7.00, 9.00, 15.00 Šodien
7.20 Vēlreiz esiet sveicināti!
7.50 Gatavojam
8.15 Ar mazuļa lūpām
9.25 Galvenais ceļš
10.10 Dzīvais un mirušais
ēdiens
7.15, 2.40 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi
8.30 Sirdsmīļā Monika 2
9.00, 4.15 LNT brokastis
10.00 Mani virtuves noslēpumi
13.00 Dīvainās dabas kaprīzes
13.30 Karamba!
13.50 Ja neesi kopā ar mani
17.50 Ziņas sešos
18.00 Noziegumam pa pēdām. Ģimenes noslēpumi
20.00 LNT Ziņas
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.05 Lieliskais gadsimts
23.30 Viņi atgriežas
0.25 Amerikāņi
1.10 Vēstule pudelē
3.30 Nelabojamais Džims
TV3
5.00, 2.40 Melnais saraksts
5.45 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
6.15 Rezervisti
6.55 Multfilmas
8.15 Amerikas smieklīgākie
videokuriozi
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo 10.00 Superbingo
11.00 Impērija
12.00 Kāzu gūstā
13.05 Hanija
15.05 Pērsijs Džeksons. Monstru jūra
17.10 Ledus laikmets 3. Dinozauru ēra
19.00 Nekā Personīga
19.50 Melu teorija
20.10 Mūmija
22.40 Kiborgs
0.20 Hanija
2.05 Garšas mednieki
4.00 Kāzu gūstā
TV3+
6.30 Kristīgā programma
11.00 Majore Kosatkina
11.55 Supernova 2017.
12.40 PK biatlonā.
14.20 Labākais no 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 Omo ielejas cirks.
21.05 Maklauda meitas
21.55 Čārlijs, malā stāvētājs.
Drāma
23.50 Midsomeras slepkavības 1
1.45 Labākais no Euromaxx
5.00 Automoto raidījums nr.2
LNT
5.00, 10.25, 4.35 Karamba!
5.15 Bernards
5.30 Kristīgā programma “Ticī-

11.05 Dzīvokļa jautājums
12.05 Dubultstandarti
13.05 Braucam un ēdam!
14.00 Muhtara atgriešanās
15.20 Reiz…
16.00 Miljonu vērts noslēpums
18.00 Centrālā televīzija
19.00 Mf. Spītējot noteikumiem
20.55 Tu neticēsi!
21.50 Mf. Veterāns
1.35 Starptautiskā kokzāģētava
2.30 Tu esi superstārs!
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
12.25 Eņģelis sirdī
17.00 Koncerts
19.00 Kurš vēlas kļūt miljonārs?
20.00 Laiks
20.20 Šovakar
22.15 Mf. Izrādīšanās
0.20 Piemaskavas vakari
1.10, 5.40 EuroNews
1.40 Mf. Dežavu
3.25, 5.00 Smieklīgi videoklipi
3.40 Mf. Kurjers
RTR Planēta (Baltija)
3.50 Mf. Likteņa skūpsts
7.00, 10.20 Vēstis - M
7.20 Mf. Jums pat sapņos nav
rādījies
9.05 Ģimenes albums
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
7.00 Infomānija
7.55 Nabaga radiņi
8.50 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
11.15 Uz nažiem
12.25 Radiņi
13.25 Brāļi apmaiņas ceļā
15.35 Mf. Ceļojums uz Zemes
centru
17.10 Tētis sprukās
19.15 Saimnieks meklē sievu
21.00 Mf. Tumšais bruņinieks
0.10 Grimmi
NTV Mir
4.55, 4.00 Advokāts
7.00, 9.00, 15.00 Šodien
7.20 Skate 7.55 Izmeklēšana
8.25 Ēdam mājās
9.20 Pirmais raidījums
10.00 Tehnikas brīnums
10.55 Vasarnīcu lietas
12.00 Mūsu uzraugs
13.05 Arī cilvēki
14.00, 15.20 Mf. Gultnē
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.00 Dienas kopsavilkums
19.30 Jaunās krievu sensācijas
20.30 Mf. Mana revolūcija
22.40 Boriss Krasnovs.
23.50 Bezvēsts pazudušais
3.30 Aviatori
PBK
6.10, 10.00, 12.00 Ziņas
6.25 Spēlē ermoņikas
7.00 Ideāls remonts
8.00, 10.20 Multfilmas
8.35 Veselība
9.40 Piezīmes
11.05 Kamēr visi mājās
12.25, 4.10 Mf. Baltās rozes
14.20 Edvards Radzinskis. Siego uzvaras balss”
6.00 Galileo
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.05, 13.45 TV veikals
11.00 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 30 minūtes virtuvē ar
Džeimiju Oliveru
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 – detektīvi
22.15 Majors un maģija
23.10 Overtime TV 7
0.10 Čikāgas sardzē
1.20 LNT ziņu TOP 10

10.40 Humora raidījums
13.20 Mf. Sirdsapziņas parādi
17.00 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Vientulība
23.50 Mf. Kāzu dienas datums
ir jāprecizē
1.35 Mf. Jaungada sieva
RenTV Baltic
5.50, 12.15, 1.15 Skatīties visiem!
6.35 Karavīri
7.20 Jaunības eliksīrs
8.20 Dievu ēdieni
9.25 Mintrans
10.05 Visnoderīgākā programma
11.10 Godīgs remonts
13.05 Slepenās teritorijas
15.10 Dīvaina lieta
16.15 Čapmanes noslēpumi
18.30 Visšokējošākās hipotēzes
20.35 Maldu teritorijas
22.50 Vadīt krievu stilā
23.20 Senču pareģojumu
spēks
0.20 Sāls
ONT
6.00 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilmas
8.25 Veselība
9.30 Garša
10.15 Ideāls remonts
11.15 Gudrinieki un gudrinieces
12.05 Humora raidījums
12.20 Evolūcija
14.00 Irina Allegrova. “Nevaru sevi žēlot”
15.15, 20.00 Sporta ziņas
15.20 Mf. Divi un viena
vietes valstība.
16.40 Sievietes, uz priekšu!
19.10, 22.50 Mats matā
21.00 Laiks
0.20 Mf. Es būšu līdzās
2.00 EuroNews
2.30 Mf. Divi un viena
3.50, 5.35 Smieklīgi videoklipi
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Mf. Vientulība
7.20 Pats sev režisors
8.10 Smieklu panorāma
8.40 Rīta pasts
9.20 Vēstis - M
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Smieties atļauts
13.20, 2.25 Mf. Laiks posties
15.10 Mf. Nemīlamā
21.00 Svētdienas vakars
23.30 Meklējot Tartariju.
0.25 Sievietes uz robežas
RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem
6.45 Smieklu panorāma
7.35 Karavīri
8.35 Tīrs darbs
9.25 Dziednieks
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 Ķīnas atklāšana
11.05 Eņģelis sirdī
15.15 Sporta jaunumi
15.20 Sievietes valstība
2.05 Attīstības kods
TV3
5.00 Melnais saraksts
5.50, 11.55 Drošības aģenti
V.A.I.R.O.G.S
6.35, 12.55 Multfilmas
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.20, 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
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

16.50 Kurš vēlas kļūt par miljonāru?
17.45 Koncerts
20.05 Šovakar
21.35 Piemaskavas vakari
22.30 Mf. Džo
Baltkrievija 1
5.25 Būtība
5.50, 20.40 Mf. Tēva instinkts
7.30 Tuvplānā
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.45 Radi
9.50 50 receptes
10.40 Speciālreportāža
11.10 Transformācija
11.45 Veselība
12.30, 14.45 Mf. Mīlas pavedieni
14.15 Ukraina
16.40 Mf. Andreika
20.00 Panorāma
0.00 Sporta diena
Baltkrievija 2
6.05 Eņģeļu draugi
6.50 Mf. Samītās kurpītes
7.50, 21.05 TV barometrs
7.55 Laimīgi kopā
9.45 Mf. Zemūdens brālība
11.15 Pamuļķis
12.30 Ačgārnā pasaule
13.30 Jaunkundze - zemniece
14.35 Mats matā
15.10 Mf. Klasesbiedri
16.55 Reportieris
17.45 Ekstrasensu cīņas
19.45 Aklās kāzas
21.00 Sportloto 6 no 49,
KENO
21.10 Atdodiet man skaistumu
22.30 Mf. Kobras metiens
17.20 Mf. Mīlestība klusi nāk
19.00 Kontūras
20.05 Mats matā
23.00 Mf. Vienā virzienā
Baltkrievija 1
5.50 Mf. Tēva instinkts
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
12.10 Mf. Mežģīnes
14.15 Tava pilsēta
14.30 Nedēļas kopsavilkums
14.50 Apkārt planētai
15.35 Izmeklēšanas noslēpumi
16.10 Mf. Mājkalpotāja
19.35 Laika ziņas
20.00 Galvenais ēters
21.10 Mf. Mīlestības pavedieni
Baltkrievija 2
6.05 Eņģeļu draugi
6.35 Mf. Baltā čūska
8.05, 20.00 TV barometrs
8.10 Pamuļķis
9.15 Ačgārnā pasaule
10.15 Mf. Klasesbiedri
12.00 Laimīgi kopā
13.50 Mīlestība onlainā
15.00 Universāls šefs
15.35 Mf. Zemūdens brālība
17.05 Saprast un padarīt nekaitīgu
17.40 Mf. Kobras metiens
19.40 Divi rubļi
20.30, 21.05 Tētis sprukās
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO.
23.10 Mf. Superaukle
slepkavību
23.55 Nekā Personīga
0.45 Melu teorija
1.05 Sveika, Rīga!
TV3+
5.25, 15.30 Māja 2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 0.40 Comedy Club
9.25, 17.40 Kijeva dienā un
naktī
10.25, 16.35 Univers
10.55 TV Shop
11.10 Mf. Tumšais bruņinieks
14.25 Juvelieru klans
18.50 Interni
21.00 Tētis sprukās
23.00 Mf. Krutais čalis
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,

2017. gada 20. janvāris
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, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma ceļā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizstāvība
3.00 Mf. Kutuzovs
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55, 1.35 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels! 11.35 Šovakar
13.25, 4.45 Moderns spriedums
14.50 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
21.35 Eiroloģija. Baltijas ceļš
22.00, 23.05 Grieķiete
0.05 Deviņi mēneši
1.05, 5.55 EuroNews
1.50 Mf. Divi un viena
3.10, 5.35 Smieklīgi videoklipi
3.20 Mf. Kurjers
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.25 Vēstis - M
10.55 Vasilisa
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13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Jūs pasūtījāt slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.15 Vakars ar Vladimiru Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Brigāde 2.05 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.40, 16.20, 1.10 Dīvaina lieta
6.30 Tiesības mīlēt
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.30 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.25 Ģimenes drāmas
10.55, 23.55 Čapmanes noslēpumi
13.00 Slepenās teritorijas
15.15 Dokumentāls projekts
18.30 Važņaks
20.50 Visšokējošākās hipotēzes
22.55 Skatīties visiem
0.50 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, 23.15 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Kontūras 9.00 Dzīvo vesels
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.05, 15.15, 17.15, 20.00 Sporta ziņas
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10, 15.20 Laiks rādīs!
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Gaidi mani!

OTRDIENA, 24. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Mēness sirpis.
13.15 Province 13.50 Mia un es
14.20 Uzmanību, gatavību, kosmosā!
15.05 Kalnu patruļa.
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.05 Bašārs al Asads. Haosa radītājs
23.25 Hercogiene.
1.25 V.I.P. 5.30 Es - savai zemītei
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)
8.00 Latvijas novadu cīņas
8.55 Es kāpt gribu kalnā visaugstākā....
9.55 Kultūras mantojums 3D.
10.05 Kalnu patruļa
11.00 Majore Kosatkina
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.55, 5.00 Aktualitātes.
13.25 PK biatlonā.
15.35, 1.35 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 22.50 Lielais Gregs
23.45 Atgriešanās. 0.45 Sāras mūzika
1.00 Kā apturēt globālo sasilšanu?
LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.45 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē ar
Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidījums
“900 sekundes”
8.40, 0.00 Dzīvīte
9.10, 1.15 Atpazīsti mani, ja vari
10.05, 13.45 TV skatlogs
10.20 Kaislību jūrā
11.20 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55, 0.20 Gonula
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Rozamunde Pilčere. Mīlas paisums un bēgums
23.10 Apmierini mani
TV3
5.00, 1.50 Melnais saraksts
5.50, 11.55 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S

19.00 Laiks 20.05 Principa lieta
21.15 Mf. Vientuļā ūpja nakts
22.55 Blogeri
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, 22.45 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 Mājkalpotāja
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 stāsti 21.10 Pēdas
23.20 Sporta diena
23.35 Briljantu mednieki
Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.30, 14.50 Ērglis un cipars
9.40 Mf. Samīdītās kurpes
10.40 Mf. Baltā čūska
12.15 Mīlestība onlainā
13.20 Divi rubļi 13.40 Univers
14.15, 23.15 Onlains
15.45 Tētis sprukās
18.15 Superloto 19.05 Reportieris
19.50 Aklās kāzas 21.00 KENO
21.10 Atdodiet man skaistumu
22.20 Šopinga dieviete
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Brigāde 2.05 Ieguldījums

6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 18.00 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, 2.40 Tēta nedienas Latvijā
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, 0.30 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
22.40 Mf. Trakais brauciens
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, 1.00 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
3.00 Dzīvokļu jautājums
4.05 Dzīvais un mirušais ēdiens
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55, 2.30 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt! 9.55 Dzīvo vesels
11.35 Grieķiete
13.30, 4.25 Moderns spriedums
14.50 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
23.30 Deviņi mēneši 0.30 Mf. Afoņa
2.00, 5.55 EuroNews
2.45 Mf. Rudens
5.15 Smieklīgi videoklipi
RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Jūs pasūtījāt slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes 20.00 Sklifosovskis
22.15 Vakars ar Vladimiru Solovjovu

RenTV Baltic
5.45, 22.50 Skatīties visiem
6.05 V un S 6.30 Tiesības mīlēt
7.15 Bērnu klubs 7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Dziednieks
13.05 Jums pat sapņos nav rādījies
16.25, 1.05 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks 20.50 Smieties atļauts
23.50 Čapmanes noslēpumi
0.45 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, 0.10 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Piezīmes
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, 15.20 Laiks rādīs!
16.00 A. Prokopenko. Tautas futbolists!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mf. Tumšā karaliste
23.50 Blogeri
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 Speciālreportāža
8.30, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 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 Cerību lapa
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.30 Sporta diena
23.45 Briljantu mednieki
Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.25 Virtuve
9.10, 16.30 Tāds darbs
10.00, 17.20 Mf. Septītā rūna
11.00, 15.40 Nepiedzimsti skaista
11.50, 20.30 Šuročka
12.20, 21.10 Šopinga dieviete
13.20, 19.30 Jaunkundze-zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Stails

20. janvārī

Ir iemesls!

Filantropa Džona Hovarda
piemiņas diena
V i s o s
laikos filantropus uzskaitīja par
cilvēkiem no
citas pasaules, par savādniekiem,
kas dala savu naudu tiem, kuriem
ir nepieciešama palīdzība. Šo cilvēku nesavtīgums nepārtraukti tiek
apšaubīts, viņus bieži tur aizdomās
par ar kaut kādām slēptām interesēm, par vēlmi būt labākiem, nekā
viņi ir īstenībā, sakarā ar vēlēšanos
izlūgties grēku piedošanu no Dieva...
Pasaulē ir maz cilvēku, kuri tic nesavtīgumam un mīlestībai pret apkārtējiem... Pret visiem, bez izņēmuma...
Džons Hovards iegājis vēsturē ar apzīmējumu “filantrops”. 18 gadsimtā
šis vārds tikai sāka izplatīties valodā,
tulkojumā no grieķu valodas tas nozīmē “persona, kas mīl cilvēkus”.
Hovards ir dzimis Anglijas provinciālajā pilsētiņā, ļoti turīga tirgotāja
ģimenē. Veselība zēnam bija vāja,
tāpēc izglītību viņš ieguva mājās, bet
no grāmatām viņa dzimtajā mājā bija
tikai Bībele, kas arī kļuva par Džona
iemīļoto lasāmvielu...
Pēc tēva nāves Hovards saņēma
lielu mantojumu, visi gaidīja, ka viņš
kļūs par tēva darba turpinātāju un
palielinās savu bagātību... Taču tas
nenotika... Uztvēris šo bagātību kā
Dieva dāvanu, Džons bija pārliecināts, ka viņa galvenais uzdevums dzīvē ir palīdzēt trūkumcietējiem. Tieši
tāpēc jaunais cilvēks iestājās Medicīnas fakultātē un kļuva par ārstu.
1755. gadā Lisabonā notika spēcīga zemestrīce. Traģiskais notikums
izraisīja plašu rezonansi visā Eiropā.
Daudzi ārsti no dažādām valstīm devās uz Portugāli, lai palīdzētu tiem,
kas bija cietuši. Devās uz Lisabonu
arī Hovards, tiesa, līdz galapunktam
viņš tā arī nenokļuva... Kuģi “ Hannovere”, ar kuru brauca angļu dakteris,
sagrāba francūži. Sākās karš, attiecības starp Franciju un Angliju bija tālu
no ideāla, franču korsāri sagrāba angļu kuģus gan Vidusjūrā, gan Atlantijas okeānā, un angļi atbildēja ar to
pašu. Līdz ar to visi kuģa “Hannovere” pasažieri kļuva par gūstekņiem,
kurus nogādāja Francijas teritorijā
un ieslodzīja cietumā.
Ieslodzījums kļuva par pirmo traģēdiju, ko nācās piedzīvot Džonam
Hovardam. Viss notiekošais atstāja
uz viņu tik spēcīgu iespaidu, ka visu
savu atlikušo dzīvi viņš nodzīva, palīdzot tiem, kuri atrodas cietumos...
Atgriezies mājās, Hovards kādu
laiku strādāja par ārstu dzimtajā pilsētā un apkārtējos laukos. Pārliecinoties par fermeru un pilsētas iedzīvotāju zemo izglītības līmeni, Džons
par savu naudu atvēra vairākas skolas, kur varēja bez maksas mācīties
vietējo iedzīvotāju bērni. Hovards uzaicināja labākos skolotājus, viņu darbu apmaksāja visai dāsni, izsaucot
vietējo tirgotāju un zemes īpašnieku
neizpratni, kas uzskatīja šādu naudas
tērēšanu par īstu dumjību. Taču drīz
vien parādījās arī Hovarda sekotāji,
daži bagāti kaimiņi sāka ziedot naudu nabadzīgajiem... Aizraujoši mēdz
būt ne tikai sliktie piemēri.
Džons Hovards nepārtrauca arī
savus zinātniskos pētījumus, tie bija
veiksmīgi, un 1756. gadā viņu ievēlēja par Karaliskās zinātniskās biedrības locekli. Popularitāte vietējo
iedzīvotāju vidū arī pievērsa varas
pārstāvju uzmanību provinciālajam
ārstam. 1771. gadā Hovards tika iecelts par sava apgabala šerifu. Savu

jauno amatu filantrops izmantoja, lai
atvieglotu cietumnieku dzīvi.
18. gadsimtā cietumi bija visīstākās viduslaiku šausmu saliņas. Šķita,
ka pats laiks nebija spējīgs mainīt šīs
iestādes. Valdība nepiešķīra naudu
cietumiem. Alga uzraugiem, cietumnieku ēdināšana – par to bija jāmaksā pašiem ieslodzītajiem. Bagātnieki
jutās diezgan labi, bet tie, kam nebija, ko maksāt, bieži nevarēja pamest
cietumu pat tajā gadījumā, ja tiesa
viņus attaisnoja: nebija naudas, lai
apmaksātu uzraugu “pakalpojumus”.
Cietumnieku ēdiens bija trūcīgs un
praktiski neēdams. Dzīves apstākļi bija briesmīgi: akmens grīdas un
sienas, gultas vietā - vecā siena kumšķis. Tur valdīja antisanitārija, žurkas,
utis, blusas... Nedēļām ilgi no kamerām neiznesa mirušo ieslodzīto līķus.
Visas epidēmijas aizsākās cietumos...
Hovards ķērās pie lietas nopietni...
1774. gadā dakteris Hovards izstrādāja detalizētu ziņojumu parlamenta komisijai un pārliecinoši, ar
argumentu palīdzību pierādīja, ka ir
nepieciešams izveidot cietumu slimnīcas, kā arī cietumnieku audzināšanas procesa pamatā izmantot darba
un tikumības audzināšanu. Ziņojums
atstāja nopietnu iespaidu, un jau drīz
parlaments pieņēma divus jaunus
likumus. Džons Hovards pasūtīja vairākus simtus jauna likuma eksemplāru tipogrāfijā un aizsūtīja tos uz cietumiem, kā arī personiski brauca pa
Anglijas pilsētām un pārbaudīja, kā
tika ievēroti šie jaunie likumi.
Iedvesmots ar panākumiem
dzimtenē, Džons devās braucienā
pa Eiropas valstīm, lai izpētītu cietumnieku dzīves apstākļus. Hovards
kļuva slavens, viņu pieņēma monarhi, viņa padomus ņēma vērā, no viņa
pat baidījās... Austrijas imperatoram
filantrops teica: “Es vēlētos labāk
būt pakārts, nevis atrasties Jūsu
Majestātes cietumā!” Bet Francijas
varas pārstāvji par nelikumīgu iekļūšanu Bastīlijā un ieslodzīto dzīves
apstākļu apraksta publicēšanu avīzēs
piesprieda Hovardam nāves sodu.
Vizītes laikā Krievijā viņu uzaicināja
pie sevis ķeizariene Jekaterina Otrā.
Dakteris pieklājīgi atteicās un piebilda: “Es atbraucu, lai apmeklētu cietumus, nevis pilis!”
Krievijā Hovards apmeklēja Hersonu, kur atradās daktera Samojloviča hospitālis. Pēc angļa domām,
tas bija labākais hospitālis, kuru viņš
redzēja savā mūžā. Krievijas dienvidos, kur norisinājās Krievijas-Turcijas
karš, Hovardu interesēja kareivju dzīves apstākļi. Viņš katru dienu apmeklēja kazarmas un izpētīja kareivju pirtu, hospitāļu darbu. Visus trūkumus
viņš centās novērst uzreiz, uz vietas.
Jekaterina izdeva dekrētu – visas angļu daktera rekomendācijas izpildīt
nekavējoties... Bet karš ir karš, frontē uzliesmoja tīfa epidēmija.
Džona Hovarda aktīvā labdarība
Hersonā noveda pie tā, ka viņš inficējās ar tīfu, situāciju padziļināja
plaušu karsonis... Džons paspēja atrast daudz draugu vietējo muižnieku vidū, iecēla par sava testamenta
izpildītāju vietējo zemes īpašnieku
ar skaistu uzvārdu Dofinē... Saskaņā
ar testamentu dakteri Hovardu apglabāja Hersonas kapsētā... Turpat
uzstādīja pieminekli šim filantropam,
kuru jau viņa dzīves laikā dēvēja par
“Apustuli Džonu”, ar uzrakstu: Ivans
Hovards... Un viss...
Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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PĀRDOD
1-istabas privat. dzīvokli Krāslavā (1. stāvs). Tālr. 26481072;
“FIAT Bravo” - 1.4 benzīns,
1997., TA līdz 15.11.2017., 650
€. Tālr. 24933044;
“PEUGEOT 307”- 2.0 HDi, 2002.,
universāls, TA līdz 08.2017.,
1900 €. Tālr. 20035054;
“VOLVO V40”- 1.9 dīzelis,
2002., ir TA, tikko no Vācijas.
Tālr. 29880811;
“VW Passat Variant” - 1.9 D (1991),
“NISSAN Alemra” (sedans, 2003).
Tālr. 26779393, 26795771;
auto bagāžnieku GABEL UNIVERSAL automaksi. Der AUDI
u.c. auto. Tālr. 28849034;
līnijratus, kamanas. Tālr. 26112217;
Krievijā ražotas mēbeles. Tālr.
26831418;
moto augsnes frēzi, klavieres,
ledusskapi, sadzīves elektrotehniku, metālu. Viss lietots, labā
stāvoklī. Tālr. 26160359;
zāģmateriālus. Vagondēļus, dēļus, brusas, terases un grīdas
dēļus, blockhause (brusas imitācija), vagondēļus pirtij, plauktus,
līstes. Piegāde. Tālr. 27086886;
ūdeļādas kažoku, ondatras
puskažoku, mākslīgo plikādas
kažoku, bērnu (0 līdz 2 gadiem)
apģērbu labā stāvoklī. Tālr.
26831418;
govi. Tālr. 26893996, 26529796;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr.26118722;
sivēnus. Tālr. 29129873;
grūsni teli pēc izvēles (Robežnieku pag.). Tālr. 26402094;
bebru dziedzerus, gatavi lietošanai. Tālr. 29106748;
svaigas paipalu olas ar piegādi
Krāslavā. Tālr. 26644163;
pārtikas kartupeļus, graudus,
miltus. Piegāde. Tālr. 29463815;
auzas, kviešus, miltus. Piegāde.
Tālr. 25949788;
skaidu briketes. Bišu stropus.
Tālr. 29678673;
svaigi zāģētu malku. Piegāde.
Tālr. 28988596;
sausu, skaldītu bērza malku.
Tālr. 27822821.
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Preču
IZPĀRDOŠANA
ar atlaidēm!
Tirdzniecības centrā Krāslavā, Rīgas ielā 34 (iepretim
autoostai), I stāvā pa kreisi,
tirdzniecības vieta Nr.6
OTRDIEN, 24. janvārī, pārdošanā būs svaiga broileru produkcija: stilbi (5 kg/ 9
EUR, 15 kg/25 EUR), zupas
izlase (5 kg/ 4.00 EUR), spārni, kuņģīši (2 kg/ 4.30 EUR),
aknas (2 kg/ 4.00 EUR), fileja
(2 kg/ 9,40 EUR), žāvēta desa
- 3.80 EUR/ kg.
Andzeļos - 7.40, Ezerniekos - 8.00, Muižniekos - 8.30,
Šķaunē - 9.00, Porečjē - 9.30,
Svariņos - 9.50, Dagdā (tirgus)
- 10.20, Asūnē - 11.00, Neikšānos - 11.20, Nauļānos - 11.40,
Robežniekos - 12.00, Skuķos 12.10, Indrā - 12.30, Kalniešos 13.00, Krāslavā (tirgus Ostas
ielā) - 13.30, Skaistā - 13.50,
Astašovā - 14.20, Priežmalē 14.40, Andrupenē - 15.00.
Papildinformācija pa tālr.
22135110.

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

SIA “LAUKU
MIESNIEKS”

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

PATEICĪBAS

Sirsnīgi pateicos kundzei, kura 16. janvāra vakarā PII “Pīlādzītis” rajonā atrada automašīnas atslēgas un atnesa uz
laikraksta “Ezerzeme” redakciju. Paldies par Jūsu cēlsirdīgo
rīcību un atsaucību! Kaut tādu cilvēku būtu vairāk!
Pateicīgā atslēgu īpašniece
**********
Sestdienas vakarā (14. janvārī), pirms došanās uz pirti,
pēkšņi pazuda elektrība. Nācās mazgāties sveču gaismā.
Svētdien piezvanījām uz avārijas dienestu, aptuveni pēc
stundas, nevienam mūs netraucējot, parādījās gaisma. Mēs
paguvām ieraudzīt tikai aizbraucošo mašīnu.
Pateicos par operatīvo darbu atbildīgajiem dienestiem!
E. Raciņa Robežnieku pag., Zaharova

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 68 58 66
25+ 62 62 69 58 66

Diametrs

+1

21.01. Sv

Diametrs

St

Reklāma un sludinājumi

Garums
14-17
18-24
25+

3,7
45
54
54

4,3
45
54
54

Priede
4,9 5,5
45 44
57 52
58 52

6,1
44
54
54

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

SIA “Cēsu gaļas
kombināts”

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

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

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).

Mācību centrs “EVA - 93” organizē KURSUS
motorzāģa un krūmgrieža vadītājiem.

Kursu sākums 26.01.2017. plkst. 9.00 Krāslavā, Rīgas
ielā 26.
Papildus informācija un pieteikties pa telefonu 29240545
vai 65307134.

IEPĒRK
zirgus. Tālr. 26477904.

Ārsts
Boriss Mihailovs

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

Tālr. 29105248.

DAŽĀDI
Nepieciešami darbinieki lauksaimniecības darbos Vācijā. T.
29824171.
VAJADZĪGI palīgstrādnieki meža
darbos. Tālr. 20320537.
Elektriķa pakalpojumi mājsaimniecībām. Tālr. 28988596.
Bīstamu un avārijas koku
žāgēšana pie elektrolīnijām un
kapos. Tālr. 26372392.
Bez maksas paņemsim nevajadzīgu sadzīves tehniku (ledusskapjus, gāzes plītis, TV utt.).
Tālr. 27540758.

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

Zirgu sēta “Klajumi”
aicina darbā
uz vasaras sezonu:

• zirgu izjāžu un ekskursiju
gidu;
• laukstrādnieku/ mājkalpotāju.
Prasības: pastāvīgi jādzīvo
“Klajumos” no 1.06. līdz 31.08.
Dzīvesvieta un labs atalgojums oficiālā darba vietā - garantēts.
Tel. 29472638.
Pieteikšanās līdz
2017. gada 1. martam.

PĒRK
zemi ar jebkādu mežu. Augstas cenas. Tālr. 29548596;
zemi, mežu, celmus Latgalē.
Augstas cenas. Tālr. 29129658;
cirsmas, meža īpašumus. Tūlītēja samaksa. Tālr. 29409930;
zemes gabalu vai māju Dagdā.
Tālr. 26262230;
vienstobru medību ieroci. Tālr.
29106748.

Žurnāli janvārī - februārī

ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE

1400 vērtīgas liecības.
Prasmīgie Rīgas monētmeistari.
Mākslīgais smaids.
Denkerkas varoņi: cīņa līdz pēdējam vīram.
Imperators pret paša gribu.
Livonijas mājsaimniece.
Gudjiera meistarstiķis.
Ceļojošās ērģeles.
Traģēdija Austrijā: ciemu sagrauj
divas lavīnas.
Vēstures aculiecinieks.
Ziemassvētku kaujas pirms 100
gadiem.

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

