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Turpinājums - 4.lpp
• Zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” klienti
regulāri ir ziņojuši, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) audita laikā parādās starpnieki,
kas par samaksu uzņēmējiem piedāvā labvēlīgu VID audita rezultātu. Visi šie klienti ir
vērsušies tiesā, vēl nevienā no šīm lietām
nav gala sprieduma.
• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisija plāno rosināt grozījumus Augstskolu likumā, lai risinātu situāciju saistībā
ar ārvalstu akadēmiskā personāla piesaisti.
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) pauda viedokli, ka Latvijas augstskolām jābūt iespējām piesaistīt visatbilstošāko un profesionālāko akadēmisko
personālu un rektorus. Viņš solīja rosināt
iniciatīvas, lai veidotu tādu tiesisko vidi, kas
sniegtu augstskolām šādas iespējas.
• Baltijas valstu dabasgāzes sistēmu operatori ir vienojušies īstenot tā dēvēto jaudas
netiešās piešķiršanas modeli, kas kļūs par
pirmo soli ceļā uz Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas gāzes tirgu integrāciju. Līgumu
par jaudas netiešās piešķiršanas modeļa
īstenošanu parakstījuši “Amber Grid”, Latvijas uzņēmums “Conexus Baltic Grid” un
Igaunijas “Elering”. Jauno modeli plānots
ieviest līdz vasarai. Gaidāms, ka vienotais
Baltijas valstu gāzes tirgus sāks darboties
2020. gadā. Plānots, ka pēc tam, kad būs
izbūvēts gāzes cauruļvads starp Igauniju
un Somiju, arī Somija pievienosies kopīgajam tirgum.
• AS Rīgas kuģu būvētava dažādās būvniecības stadijās pašlaik ir septiņi kuģi, līdztekus tā piedalās vairāku jaunu kuģu būves
iepirkumos, tādējādi pozitīvi sekmējot kuģu
būvniecības nozares attīstību.
• Latvijas sniega krabju zvejas kuģis “Senators”, kas arestēts par nelegālu zveju,
Norvēģijas ūdeņos zveju veicis saskaņā ar
starptautisko vienošanos, tā esot noslēgta starp Norvēģiju un Eiropas Savienību,
un nozveja šajā reģionā notikusi atbilstoši
starptautiskajiem līgumiem. Lūgumu atbrīvot aizturēto zvejas kuģi ar 30 cilvēku apkalpi Norvēģijai iesniegusi Latvijas Ārlietu
ministrija, savukārt zemkopības ministrs
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Sirsnīgi sveicam
50 gadu jubilejā

Laimi kā zilu pasaku,
Smieklus kā pavasara lietutiņu,
Spītību kā ūdens burbuli,
Savaldību kā akmens krūzi,
Burvību kā pasakās,
Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

Eināru BRENČU!

Tev, medniek, novēlam
vienmēr būt precīzam!

No visas sirds sveicam
18. dzimšanas dienā

Ēriku ZABINJAKO!

SIA “LEVEN”

Latvijā un pasaulē

Jānis Dūklavs nosūtījis vēstuli Eiropas
Savienības Zivsaimniecības un jūrlietu
komisāram.
Džihādisti, kas pērn 22. martā sarīkoja
teroraktus Briselē, bija arī plānojuši nolaupīt ievērojamus cilvēkus, lai mēģinātu
viņus apmainīt pret Beļģijā ieslodzītiem
džihādistiem. Izmeklētāji nonāca pie
šāda slēdziena, kad bija atraduši ierakstītu sarunu klēpjdatorā, kas bija izmests
atkritumu urnā Briseles Shārbēkas rajonā, no kura bija devušies ceļā 22. marta
teroraktu īstenotāji.
Tramps trešdien parakstīja rīkojumu par
mūra būvniecību uz robežas ar Meksiku, solot, ka būvniecība sāksies tuvāko
“mēnešu” laikā. Tramps padarīja nelegālās imigrācijas apkarošanu par savas
pirmsvēlēšanu kampaņas stūrakmeni,
solot uzcelt mūri gar ASV un Meksikas
robežu, lai apturētu nelegālo imigrāciju
no Meksikas un citām Latīņamerikas
valstīm. Meksikas prezidents Enrike
Penja-Njeto nosodīja ASV prezidenta
Donalda Trampa lēmumu tuvāko mēnešu laikā sākt mūra būvniecību uz robežas ar Meksiku, kā arī deva rīkojumu
Meksikas konsulātiem aizsargāt migrantu tiesības Savienotajās Valstīs.
Nigērijas islāmisti sākuši pielietot jaunu
taktiku – teroristu-pašnāvnieku uzbrukums arvien biežāk īsteno gan bērni, gan
sievietes ar zīdaiņiem. Šāda taktika ļaujot
spridzinātājām veiksmīgāk uzdoties par
civilpersonām un radīt mazāk aizdomu.
Varšavā šonedēļ vairāk nekā desmit
NATO militārpersonas piedalās reālistiskās taktiskajās militārajās spēlēs, kurās tiek imitēta Krievijas agresija Baltijas
valstīs un Polijā. Spēlēs, kuru mērķis ir
palielināt alianses un reģiona valstu izpratni par Krievijas radītajiem militārajiem apdraudējumiem Baltijas valstīm un
Polijai, tiek izmantots karadarbību imitējošs datormodelis “HEGEMON Baltic
Campaign”. Polijā šāda veida taktiskās
spēles sarīkotas pirmoreiz.

MK “Bērziņu mednieks”

Radi

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;
Santehnika: 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.

Krāslavas Valsts ģimnāzija
aicina skolas absolventus
un pedagogus

uz tikšanos 2017.gada 4.februārī
plkst.18.00 skolas aktu zālē.
Dalības maksa 2.00 EUR.

2017. gada 4. februārī plkst. 18.00
Indras pamatskola
aicina uz ABSOLVENTU TIKŠANĀS
VAKARU.

28. februārī plkst. 11.00 Robežnieku TN notiks
Senioru balle!

Pieteikties līdz 24.02. pa mob. tālr. 26575997 vai personīgi. Ieeja - 1.00 eiro.

AICINĀM DARBĀ pārdevēju tirdzniecības paviljona
(Ostas ielā, 1) saimniecības preču nodaļā. Tālr. 25933981.

Raiņa iela 6 – otrā tikšanās

25.janvārī, kā iepriekš tika norunāts, dzīvojamās mājas Raiņa ielā 6 iedzīvotāji pulcējās uz otro kopsapulci, lai saņemtu atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem (“Ezerzeme” Nr.3 no 10.01.2017).
Šoreiz
uz
tikšanos
ar
iedzīvotājiem
bija
ieradušies
nama apsaimniekotāju
pārstāvji
- SIA “Krāslavas
nami”
valdes
priekšsēdētājs

Valērijs Maslovs un meistars
Valdis Maļkevičs. Krāslavas
novada domi pārstāvēja
priekšsēdētāja
vietnieks
Aleksandrs Jevtušoks un juriste Kristīne Pudnika.
Gan nama iedzīvotāju
pārstāvis, sapulces vadītājs Vasīlijs Zaicevs, gan

apsaimniekotāju pārstāvji sapulcei bija
pamatīgi gatavojušies – par to liecināja
krietns dokumentu klāsts katra rokās.
2,5 stundu laikā tika atbildēts uz
visiem iedzīvotāju jautājumiem. Vai
iedzīvotājiem patika atbildes, tas ir cits
jautājums.
Vairāk nākamajā laikraksta numurā.
Iveta LEIKUMA
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“Sāls ir laba lieta, bet, ja sāls tapusi nesālīga, ar ko tad jūs to darīsit derīgu? Turiet sāli sevī un turiet mieru savā starpā.”Sūdzība par SIA “Dova” saņemtajiem rēķiniem

Ar naudas soda draudiem, tas ir, ar spēka metodi, pie mums, Indrā, piespiež noslēgt
līgumus par atkritumu izvešanu no tām saimniecībām, kas neražo atkritumus, nemēslo
un kurām nav ko nodot utilizācijai. Tā tika noslēgti līgumi Dārza ielā ar Kuhtarskiem,
Graholskiem, Sivahu, Bartuļiem utt., tai skaitā arī ar mani - Helēnu Staņeviču. Līgums
ir brīvprātīga abu pušu vienošanās. Ja līgums ir kā pienākums, tad to var uzskatīt par
nodokli, nevis līgumu.
Konflikts radās tāpēc, ka man nav savas saimniecības, es dzīvoju svešā īpašumā, kas
pieder Jūlijai Spilvai, bet ar naudas soda draudiem līgumu noslēdzu es. Tomēr atkritumu
man nav. Papīrs un koks iet krāsnī, ar plastmasas pudelēm es apsedzu stādus. Metāls
tiek nodots atsevišķi par naudu. Labi būtu tā nodot arī plastmasu... Neskatoties uz to, ka
atkritumu man nav, man regulāri pienāk rēķini, kuros tiek norādīts atkritumu apjoms.
SIA uDOVA” rēķinos tiek norādīts apjoms, ko patiesībā pat nesavāc atkritumu mašīna. Rēķinos patvaļīgi tiek ierakstīts cipars, bet patiesībā uz poligonu “Cinīši” Demenes
pagastā atkritumi tiek nodoti tonnās par 2016. gada cenu - 39.06 eiro par tonnu. Pēc
pierakstiem, par manu atkritumu apjomu jāmaksā 24,19 eiro. Bet es taču dzīvoju nevis daudzdzīvokļu mājā, bet atsevišķā privātmājā, uz atsevišķa zemes gabala (0,3 ha
platībā), tāpēc LR Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 1013 no 09.12.2008.g. uz mums
neattiecas.
Mans jautājums: Vai man ir pienākums maksāt par atkritumiem, kurus es nenodevu
tāpēc, ka atkritumu nebija?
Būtu taisnīgi tiem, kuri nenodot atkritumus to trūkuma dēļ, ieviest nodokli vai ziedojumus apkārtējās vides atjaunošanai pagastos. Šo pagasta nodokli varētu iztērēt skujkoku un mūžzaļo koku stādīšanai, var arī izveidot vietējo botānisko dārzu apkārtējai teritorijai ap Dīķu ielu 4 Indrā. Tādā gadījumā es redzēšu, kur tiek novirzīta mana nauda.
Ņemot vērā to, ka no 2017. gada cena par vienu tonnu atkritumu pieauga 2 reizes
un, ņemot vērā to, ka Indrā ir totāls bezdarbs, rodas neapmierinātība iedzīvotāju vidū.
Kāpēc maznodrošinātām ģimenēm un pensionāriem jāapmaksā pieraksti atkritumu rēķinos, kas rada paaugstinātu labklājību cilvēkiem, kas tāpat labi situēti?
Ņemot vērā augstākminēto, likumīgi pieprasām atkritumu rēķinos norādīt nevis gaisīgus to apmēru, bet gan kilogramus, un pārmaksu par 2015. un 2016. gadu atgriezt
atpakaļ klientiem. Atsevišķas privātmājas, kas izmanto atkritumus savā saimniecībā,
neuzskatīt par daudzdzīvokļu mājām. Šīs saimniecības nodod nelikvidētos atkritumus
1 (vienu) reizi gadā, pavasarī, pagasta talkas laikā.
Helēna Stankeviča un citi Indras pagasta iedzīvotāji
No redakcijas: publicēts lasītāju iesniegtās sūdzības fragments. Ar tās oriģinālu var
iepazīties laikraksta “ Ezerzeme” redakcijā.

SIA “DOVA” atbilde

Pēc sarunas ar sūdzību iesniedzējiem un, izlasot sūdzību pilnu tekstu, esam
pārliecinājušies, ka sūdzību iesniedzēju
rīcībā nav bijusi patiesa informācija par
sadzīves atkritumu izmaksām, dabas resursu nodokļa pieaugumu, cilvēki neizprot
un jauc valsts likumdošanas aktus utt.,
līdz ar to atbildēt uz sūdzībās minētajiem
izdomājumiem ir ļoti grūti. Sūdzībās veikta
manipulācija ar izmaksu cipariem, tie neatbilst īstenībai.
Diemžēl sarunā izskaidrot atkritumu
apsaimniekošanas būtību sūdzību iesniedzējiem mums neizdevās. Personas arī
īpaši nevēlējās dzirdēt paskaidrojumus, jo

bija “… ļoti sarūgtinātas par to, ka Jaunā
gada priekšvakarā netika uz Indras kultūras nama bezmaksas pasākumu” (sūdzības punkts Nr. 10). Bet, lai iedzīvotājiem
būtu iespēja saņemt arī objektīvu informāciju, SIA “DOVA “ sniedz sekojošu skaidrojumu:
Mūsuprāt, iepriekšminēto sūdzību
būtībā (papildus netikšanai uz Jaungada
pasākumu Indras kultūras namā) ir vairāki
nopietni problēmjautājumi: Kā nopietnākais apstāklis ir tas, ka lauku apvidū gadu
desmitiem iedzīvotāji sadzīves atkritumus
nenodeva, bet izmeta pie mājām kādā
bedrē, piesārņojot dabu. Pagastu centros
bija koplietošanas konteineri, par kuru iz-

vešanu rūpējās pagastu pārvaldes, un iedzīvotāji par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nemaksāja vispār.
Esošā brīža likumdošana – pirmkārt,
Atkritumu apsaimniekošanas likums un
vēl vairāk nekā 40 normatīvie akti, nosaka, ka ATKRITUMU RADĪTĀJS ir ikviena
fiziska vai juridiska persona, kā arī atkritumu radītājam ir PIENĀKUMS piedalīties
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un NOSLĒGT LĪGUMU par sadzīves atkritumu savākšanu
ar atkritumu apsaimniekotāju. Ļoti pierasta dzīvošana sistēmā - “na haļavu” – izmantot, lietot, bet nemaksāt vai maksāt
pēc iespējas mazāk, un, runājot par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, teikt,
ka atkritumu nav vispār, ir nekorekti.
Latvijā viens iedzīvotājs vidēji gadā
rada vairāk nekā 300 kg sadzīves atkritumu. SIA “DOVA”, ņemot vērā faktiski
izvedamo atkritumu daudzumu Krāslavas
novadā, iedzīvotājiem piestāda rēķinus uz
pusi mazākā apjomā nekā vidēji Latvijā.
Arī laikraksts “Ezerzeme” savos rakstos ir
aktualizējis jautājumu, ka blakus esošajos
novados maksa iedzīvotājiem ir krietni lielāka.
Izprotot apstākli ar iedzīvotāju zemo
maksātspēju, SIA “DOVA” kopš 2008.
gada nav cēlusi maksu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, kaut
gan izdevumi bija palielinājušies – degvielai, transportam, palielināta minimālā
alga. Konstruktīvi sadarbojoties ar pilsētas pašvaldību un pagastu pārvaldēm,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA
“DOVA” nodrošina atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Šajā laika posmā būtiski
ir cēlusies un celsies vēl maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu dēļ dabas
resursu nodokļa palielinājuma, atkritumu
apglabāšanas poligona izmaksu pieauguma. Esam visi šīs situācijas ķīlnieki.
Neskatoties uz to, ka šis sadārdzinājums nepaliek uzņēmuma budžetā, bet pilnā apmērā aiziet valstij un poligonam, iedzīvotāji pretenzijas un savu sāpi
par sadārdzinājumu izsaka mums, Rīga ir
tālu, un vai tur vispār kāds klausīsies?
Kā otrs nopietnākais apstāklis ir
iedzīvotāju katastrofāli zemā maksātspēja, cilvēkiem nav darba, it sevišķi mūsu
reģionā. Pierīgā daudziem iedzīvotājiem
rēķinu apmaksa notiek datorā automātiski, īpaši nepētot, mūsu iedzīvotāji skaita

Marka Evanģēlijs 9:50

katru eiro, kā savilkt galus un izdzīvot.
Protams, pašvaldība maznodrošinātajiem
sniedz sociālo palīdzību, bet, kā noskaidrojām domes sociālajā nodaļā, iedzīvotāji lielākoties pabalstus izmanto apkures
apmaksai, malkas iegādei. Sociālās palīdzības piešķiršana tiek veikta atbilstoši
saistošajiem noteikumiem “Par sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas
novada iedzīvotājiem” un par pabalstu iespējām jāinteresējas pagastu pārvaldēs.
Kāds tad ir risinājums nākotnē? Valsts
ar dabas resursu nodokļa palielinājumu
cer, ka iedzīvotāji, lai samazinātu pieaugošos izdevumus, sāks aktīvāk šķirot atkritumus. Arī SIA “DOVA” aicina iedzīvotājus
iesaistīties dabas resursu ekonomijā un
veikt darbības vides saudzēšanā, nepieļaut atkritumu nonākšanu mežos.
Sašķirojot un nododot atsevišķi kartonu, plastmasu, stiklu, metālu iedzīvotājiem
būtiski samazinātos arī nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzums un līdz ar to arī maksa. Mūsu uzņēmums ir iesaistījies atkritumu šķirošanas sistēmā, Krāslavā, Indras
ielā 47, ir izveidots šķiroto atkritumu glabāšanas laukums, tiek veikta šķiroto atkritumu pieņemšana.
Raksta noslēgumā informējam, ka
SIA “DOVA” esošajā brīdī veic noslēgto
līgumu aktualizāciju un pārslēgšanu atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām.
Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir kādas
neskaidrības, SIA “DOVA” sniedz skaidrojumus pa tālruni 65621012 vai birojā Krāslavā, Indras ielā 15.
Pēc vienošanās ar pašvaldību 2017.
gada 9. februārī SIA “DOVA” darbinieki uz
līgumu precizēšanu un pārslēgšanu pieņems iedzīvotājus Indras pagasta pārvaldē no plkst. 9:00 līdz 12:00.

SIA “DOVA” kolektīva vārdā valdes
loceklis Mārtiņš Teivišs
P.S. Pēc raksta tapšanas, viena no
personām paziņoja, ka ir sapratusi mūsu
skaidrojumu un gatava precizēt izvedamo sadzīves atkritumu apjomu un grafiku. Vēlreiz atgādinām iedzīvotājiem, ka
SIA “DOVA” kolektīvs ir pretimnākošs iedzīvotāju ierosinājumiem un esam gatavi
izskatīt jebkuru problēmjautājumu, vienīgi
lietderīgāka saruna notiktu klientam ar SIA
“DOVA” darbiniekiem pa tiešo. Paldies arī
laikraksta “Ezerzeme” kolektīvam, ka aktualizēts jautājums par atkritumu apsaimniekošanu.

Latvijas valsts simtgades norises

Latvijas valsts simtgadei veltīti pasākumi tiks organizēti no 2017. līdz 2021.
gadam, lai aptvertu un pilnvērtīgi izstāstītu valsts veidošanas stāstu. Nozīmīgu vietu ieņem pirms gadsimta notikušais Latgales kongress Rēzeknē,
kad tika nolemts Latgali apvienot ar Kurzemi un Vidzemi. Šī notikuma atzīmēšana arī aizsāks Latvijas simtgades pasākumu ciklu.

Janvāra vidū mediju pārstāvji tika aicināti uz preses konferenci Rēzeknē, lai
izklāstītu svarīgāko informāciju par Latvijas
valsts simtgades svinībām.

Finansējums

Latvijas valsts simtgades atzīmēšanai no valsts budžeta piešķirts finansējums 22.3 miljonu eiro apmērā. 2017.
gadā plānots izmantot 5 milj. eiro, 2018.
gadā - 10.6 milj. eiro, bet 2019. gadā - 6.7
milj. eiro. Ir aprēķināts, ka šiem svētkiem
tiks tērēti aptuveni 3 eiro uz vienu iedzīvotāju gadā. Kultūras ministre Dace Melbārde preses konferences laikā uzsvēra,
ka medijos izskanējušie 60 milj., kas paredzēti svētkiem, rada maldīgu priekšstatu, jo šajā summā ietverts arī finansējums, kas piesaistīts no citiem avotiem,
nevis valsts budžeta, kā arī aktivitātes un
pasākumi, kas tiks realizēti bez papildus
finansējuma piešķiršanas.
Kopējais ieguldījums būšot vēl daudz
lielāks, jo arī pašu iedzīvotāju iniciatīva ir
liela, tiek realizētas dažādas idejas, kas
veltītas šim nozīmīgajam notikumam, piesaistot dažādu fondu līdzekļus.

Simtgades norises

Līdz šim jau ir apkopotas vairāk nekā

800 norises visā Latvijā. Tās ir gan nacionālas nozīmes, gan pašvaldību iniciētas
norises, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstīti sabiedrības iesaistes projekti.
Latgalē par šo svētku centrālo notikumu vietu kļūs Rēzekne, kurā vēsturiski risinājušies nozīmīgie notikumi. Svētku programma tiks atklāta jau šī gada maijā. Viens
no centrālajiem pasākumiem būs Latgales
Simtgades kongresa plenārsēde, kurā tiks
izvērtētas Latgales attīstības tendences un
sniegti ziņojumi par dažādu nozaru sasniegumiem, un konference, kuras laikā tikts
prezentēti jaunieguvumi pētniecības procesā un notiks zinātniskā diskusija “1917.
gada Rēzeknes kongresa vēsturiskā un
juridiskā nozīme un loma Latvijas valstiskumā un Satversmē”. Latgales kongresa
simtgades pasākumu mērķis ir vēstīt par
Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautņainās identitātes un vērtības, apzināt visas
pasaules latgaliešus, izpētīt un aktualizēt
Latgales vēsturi, un veicināt sabiedrības
izpratni par to.
Vēl viens nozīmīgs notikums Rēzeknē
- Latgaliešu valodas nakts. Kad no plkst. 6
vakarā līdz nākamās dienas plkst. 10.00
nepārtraukti skanēs latgaliešu valoda. Tās
būs gan dziesmas, gan stāsti, dzeja utt.
Svētku atklāšanas dienā, 5. maijā,

vienlaicīgi ar citām
svētku
norisēm,
būs arī 4. pasaules
latgaliešu saiets,
kuru apmeklēs arī
latgalieši no Sibīrijas.
Par godu svinībām, visā Latvijā
top skaisti koncertuzvedumi.
VSIA
“Latvijas Koncerti”
veido koncertciklu
par katru no Latvijas novadiem. Latgales
koncertuzvedumu “Rakstiem un skaņai”
veido Latgales izcelsmes radošā komanda un Latvijas radio koris Sigvarda Kļavas
vadībā. Krāslavietis Aleksandrs Maijers
šim uzvedumam radījis īpašu mūzikas instrumentu no keramikas podiem (par Aleksandra paveikto darbu stāstīsim kāda no
tuvākajiem laikraksta numuriem). Latgales
vēstniecība GORS jau 22. aprīlī aicina uz
Latgalei veltītā koncerta pirmizrādi.
6. maijā Daugavpilī notiks Tautu forums. Forumā tiks akcentēts dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju devums dažādās jomās. Daugavpilī sagaidāms Starptautisko
militāro orķestru festivāls.
Tiks turpināta Latvijas valsts simtgades biroja aizsāktā tradīcija - Baltā galdauta svētki. Tāpat gaidāma plaša tautas akcija “Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu
veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi, un pierobežas novados stādot ozolus,
ko pavadīs spēka dziesmas un citi atmiņās
paliekoši notikumi.
Visus pasākumus nemaz nevar no-

saukt, tie ir lielākie. Svētku programma ir
ļoti plaša, Latvijas valsts simtgades birojs
aizvien saņem ziņas par jauniem pasākumiem visā Latvijā.

Paliekošās vērtības

Rīkojot Latvijas valsts simtgades svinības, tiek domāts arī par paliekošām
vērtībām. Tā nebūs tikai sabiedrības saliedēšana un paaudžu solidarizēšanās un
vienotība. Organizējot svētkus, tiks sakārtota infrastruktūra un kultūrvide, atjaunotas
vēsturiskas vietas un ēkas. Tiks aktualizēta
publiskā vēsture, Daudz iespēju paveras
bērniem un jauniešiem: tas ir pasākumu
cikls “Latvijas skolas soma”, Latvijas jauniešu iedvesmas stāstu platforma tuesi.lv,
darbojas Latvijas simtgades jauniešu rīcības komiteja.
Simtgades ietvaros palielināsies atbalsts uzņēmējdarbībai, veicinot tūrisma
attīstību, piesaistot uzņēmējus.
Vairāk informācijas lasiet interneta
vietnē www.lv100.lv, kur ir gan svētku programma, gan daudz citas ar Latvijas simtgadi saistītas informācijas.
Inga PUDNIKA
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Eiropas Parlaments - lielākais tulku nodarbinātājs pasaulē
Iepriekšējos rakstos, intervijās par Eiropas Parlamenta (EP) darbu, atspoguļoju EP deputātu viedokļus, bet šoreiz pastāstīšu par tulku darbu.

Daudzo darba valodu dēļ Eiropas Parlamentu bieži salīdzina ar Bābeles torni. Taču pie Bābeles torņa neizdevās
izveidot labu saziņu, savukārt EP šāda problēma acīmredzot nepastāv. Šo atšķirību nodrošina tulki. Pateicoties viņiem, Parlamenta deputātiem ir iespēja runāt savā valodā
un būt saprastiem.
Eiropas Parlamenta deputātus ievēl, lai viņi pārstāvētu
savu vēlēšanu apgabalu, nevis atkarībā no viņu valodu
zināšanām. Lai nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību, Eiropas
Parlamentā sanāksmju laikā visiem deputātiem ir tiesības
izmantot jebkuru no oficiālajām valodām. Šīs tiesības ir
skaidri norādītas Eiropas Parlamenta procedūras noteikumos jeb Reglamentā.
Ikvienā Parlamenta sēdē piedalās tulki, kuri strādā skaņu
necaurlaidīgās kabīnēs, kas atrodas pie sanāksmju telpām.
Tulki pārtulko runātāja teikto 20 oficiālajās ES valodās. No
zāles tulki ir redzami, taču viņi nekad neatrodas uzmanības
centrā, kaut gan tieši viņi ir visu runātāju balss.
Tulki klausās un runā vienlaicīgi.
Tulki teicami runā savā dzimtajā valodā un ļoti labi prot
vismaz divas svešvalodas. Lielākajai daļai tulku ir četras
vai piecas darba valodas, dažiem pat septiņas vai astoņas,
un visiem šo valodu zināšanas ir ļoti labas. Ir ļoti svarīgi,
lai tulks pilnībā saprastu teikto, jo viņam nav laika atvērt
vārdnīcu vai pajautāt kolēģiem. Tuks paļaujas tikai uz sevi.
Tomēr valodu zināšanas ir tikai darbarīks. Mutiskā tulkošana nozīmē arī mutiska paziņojuma nodošanu.
Ļoti daudzi cilvēki var labi runāt svešvalodā, taču tikai daži var būt labi tulki. Tā ir prasme, kas jāiemācās.
Tā kā Parlamenta debatēs tēmu klāsts ir gandrīz neierobežots, tulkam ir jābūt labām vispārīgām zināšanām
un kompetencei visās ES darbības jomās. Ne tikai runātāja teiktais, bet arī zināšanas par EP deputāta politisko viedokli var tulkam palīdzēt saprast viņa teikto.
Tulki ir komunicētāji, viņu pašu domas par teikto ir mazsvarīgas.
Mutiskā tulkošana nav burtiska vārdu tulkošana, bet
vienā valodā izteiktas ziņas izteikšana, to pilnībā atveidojot citā valodā. Realitātē tulkiem ir jāstrādā stre-

sa apstākļos, sinhroni jānodod ziņa no oriģinālvalodas
svešvalodā. Viņi klausās un runā vienlaicīgi, tātad tulki
klausās un izvēlas, koncentrējoties uz ideju, nevis vārdiem.
Tā kā tulkiem kabīnēs ir maz laika, viņi pavada daudz laika, gatavojoties iepriekš, lasot atbilstošos dokumentus
savās darba valodās, mēģinot nepalaist garām izmaiņas
un jaunus terminus. Darba būtiska daļa ir arī regulāra
dažādu valodu laikrakstu lasīšana, lai nemitīgi būtu informēti par jaunāko starptautiskajā politikā un atklājumiem.
Lielākoties Parlamenta sēdes notiek Strasbūrā vai Briselē,
taču reizēm sanāksmes notiek citās valstīs, tādējādi tulkiem nākas daudz ceļot. Tas ir nogurdinoši, taču interesanti
un sagādā labu iespēju mācīties. Mācības mūža garumā ir
daļa no tulka darba.
Tulka darbs nav tik viegls, kā varētu šķist, raugoties no malas. Deputāti reti patur prātā, ka viņu sarunas tulko sinhroni,
tāpēc viņi bieži runā bagātā valodā, joko un izmanto vārdu
spēles, ko iztulkot ir ļoti grūti, ja ne neiespējami. Arī skaitļi,
ātra runāšana un piezīmju lasīšana neatvieglo tulka dzīvi.
Vārdu spēles ir viens no tulka lielākajiem izaicinājumiem.
Ļoti ierobežotais laiks, kas plenārsēdē atvēlēts katram runātājam, arī var radīt problēmas. Tā kā deputāti vēlas pateikt ļoti
daudz, viņi runā ļoti ātri, reizēm lasot no lapas iepriekš sagatavotu tekstu. Ātra runāšana nesagādā problēmas, ja runātājs
improvizē, taču, ja lasa sagatavotu tekstu, tas ir īsts murgs.
Ir svarīgi redzēt sanāksmes telpu
Daļa no ziņojuma, kas jānodod tālāk, ir neverbāla, tātad
tulkam jāuztver tādi vārdos neizteikti pavedieni kā balss tonis un ķermeņa valoda, tāpēc ir ļoti būtiski, lai tulks varētu
redzēt runātāju un klausītājus, tādējādi redzot dažādo reakciju.
Ieva Zauberga, latviešu valodas mutiskās tulkošanas
nodaļas vadītaja Eiropas Komisijā, stāsta par to, kas nepieciešams, lai kļūtu par mutisko tulku Eiropas Savienības
institucijās.
“Lai kļūtu par tulku, ir nepieciešamas labas valodas zināšanas un ieinteresēta, aktīva attieksme pret dzīvi.
Lai varētu kvalificēties uz akreditācijas testiem darbam
EP latviešu valodas kabīnē, ir nepieciešams ļoti labi zināt
vai nu vienu svešvalodu, piemēram, angļu, bet tik labi, lai
varētu tulkot ne tikai no angļu valodas uz latviešu, bet arī
no latviešu valodas uz angļu. Šo valodu kombināciju mēs
saucam AB – nevainojama dzimtā valoda un viena svešvaloda – angļu, vācu vai franču. Otrs variants – attiecīgajam
kandidātam ir labas divu svešvalodu zināšanas un viņš var
tulkot no šīm divām svešvalodām latviešu valodā, bet šo
svešvalodu zināšanas nav tik labas, lai varētu tajās tulkot

Darba iespējas Eiropas institūcijās

no latviešu valodas. Šo kombināciju mēs saucam ACC.
Protams, ja kādam ir zināmas vairākas svešvalodas, tas ir
tikai apsveicami.
Lai kļūtu par mutisko tulku, ir nepieciešams diploms.
Šādu diplomu var iegūt Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātē, maģistra studiju programmā “Konferenču
tulkošana.” Šis diploms dod tiesības pieteikties akreditācijas testiem Eiropas institūcijās. Tas ir ierastākais ceļš.
Cita iespēja vairāk attiecas uz cilvēkiem, kuri ikdienā jau
nodarbojas ar mutisko tulkošanu un kuriem ir liela pieredze.
Tad ir nepieciešama augstākā izglītība – bakalaura diploms
jebkurā nozarē un dokumentēti pierādīta mutiskās tulkošanas pieredze vismaz 3 gadu garumā.
Akreditācijas testi tiek veikti vienu reizi gadā. Pieteikties
uz šiem akreditācijas testiem var Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta mājaslapā.
Kad Latvija iestājās ES, 2004. gadā, mums ļoti vajadzēja Konferenču tulkus. Mēs varējām izpildīt pieprasījumu Latvijas bijušais prezidents Guntis Ulmanis un viņa
tikai apmēram par 50%. Tagad, pēc vairāku gadu cītīga tulks daudzus gadus Ieva Zauberga.
darba, mums ir izveidota stipra komanda. Es nevaru teikt,
Jā. Uz plenārsēdēm katru mēnesi. Mēs atbraucam pirmka mums jauni tulki nav vajadzīgi. Vienmēr notiek dabiskā dienā pirms pusdienām un ceturtdienas pēcpusdienā doaprite.”
damies atpakaļ uz Brieseli.
Ja jums ir interese par mutisko tulkošanu un jūs vēlaties
Kur tev ir mājas?
uzdot papildus jautājumus par mutiskā tulka darbu Eiropas
Nu jau 11 gadus Briselē. Tur man ir dzīvoklis. Strasbūrā
institūcijās, rakstiet uz elektronisko pastu: Ieva.ZAUBER- mēs paliekam viesnīcā.
GA@ec.europa.eu
Cik bieži iznāk atbraukt uz Latviju?
Strasbūrā mums bija iespēja satikties ar Ilgu Bērziņu,
Es braucu diezgan bieži, reizi 2-3 mēnešos, jo man patīk
latviešu valodas mutiskās tulkošanas nodaļas vadītaju EP aizbraukt pie mammas un atkal būt bērnam (Dace smaida).
un tulku Daci Rubeni. Ilga pēc sasveicināšanās aizstei- Kad divus mēnešus neesmu redzējusi mammu, sāku jusdzās darba darīšanās, bet Dace piekrita garākai sarunai. ties neomulīgi.
Viņa tulko no angļu, franču un krievu valodas uz latviešu un
Kas ir pats grūtākais mutiskajā tulkošanā?
no latviešu valodas uz angļu. Mācās vācu valodu.
Ir nepieciešama ārkārtīga koncentrēšanās. Reizēm gaKāds bija tavs ceļš līdz mutiskā tulka štata vietai Ei- dās akcents, kas nav labi saprotams, vai tēma, kas nav
ropas Parlamentā?
zināma, vai tiek izteikta kāda dīvaina doma. Ir ļoti, ļoti jāEs mācījos Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē. koncentrējas, lai saprastu. Tulkošana Eiropas Parlamentā
Jau tad strādāju par tulku Rīgā vairākās darba vietās. Tas ir gandrīz kā hokejs vai basketbols – lai paši nezaudētu
bija laiks, kad Latvija iestājās ES un EP bija nepieciešami “asumu” un klausītāji nepazustu tulkojumā, tulki mainās ik
tulki. Vakaros es mācījos maģistrantūrā mutisko tulkošanu. pēc 15-20 minūtēm.
Nokārtoju eksāmenus, ieguvu maģistra grādu mutiskajā
Vai mutiskajam tulkam ir nepieciešamas kādas īpatulkošanā, iesniedzu dokumentus uz tulka vakanci Eiropas šas dotības?
Parlamentā. Izturēju konkursu un nonācu šeit.
Domāju, ka katrs droši vien nevarētu strādāt par tulku.
Tev ir “ķēriens uz valodām”?
Bet, ja ir vēlēšanās – nav nekā neiespējama. Tas ir treniņa
Varētu tā teikt. Mani interesē tieši mutiskā tulkošana.
jautājums. Kad es mācījos - trenējos, skatoties televīziju –
Vai tavs mērķis strādāt par tulku Eiropas institūcijā murmināju līdzi ziņu diktoriem. Draugi par mani ķiķināja, jo
bija skaidrs jau studiju laikā?
tas izskatījās dīvaini. Dažreiz šķiet dīvaini tas, ka es, saruKad mācījos maģistrantūrā – jā. Pirms tam par to nedo- nājoties ar kādu dialogā, sāku atbildēt pirms otrs ir pabeidzis
māju.
jautājumu, jo es jau esmu uztvērusi viņa domas virzību.
Kur ir tava dzimtā vieta?
Vai tavā darbā gadās kļūmes?
Ir tāds neliels, bet svarīgs ciematiņš pie Cēsīm – Priekuļi.
Ir gadījies pārteikties. Jautrākais gadījums, kad runājot
Jā, zinām! (Visas smejamies). Visi garšīgie kartupeļi par dzimumu līdztiesību un vienlīdzību, pārteicos un pateiLatvijā nāk no Priekuļu Selekcijas stacijas!
cu – dzimumu vientiesība.
Tur man kādreiz strādāja mamma.
Vai darba laikā EP tu esi guvusi karjeras izaugsmi?
Kāda ir tava ikdiena šeit – Strasbūrā un Briselē?
Ja papildus valodu mācīšanos un to pievienošanu kā
Pamostoties no rīta, pirmais, ko daru – ielūkojos EP in- darba valodu uzskata par karjeras izaugsmi, tad – jā, bet
terneta mājaslapā. Tur mums ir pieejama darba program- citādi darbs ir tāds pats. Mums nav kādu vecāko tulku vai
ma. Darba laiks ir zināms iepriekš, bet paskatos, vai nav citādi īpašāku kolēģu. Visi mēs esam tādā pašā līmenī.
kādas izmaiņas sēžu grafikos. Tad attiecīgi uz to laiku, kad
Vai tulkojot dažādas tēmas uzkrājas zināšanas?
sākas darbs, eju uz EP. Paskatos pieejamos dokumentus,
Pārsvarā zināšanas uzkrājas, gatavojoties sanāksmēm.
painteresējos, vai ir zināma tēma, jo tēmas bieži iepriekš Kādreiz ir tā, ka man pēc sanāksmes prasa, par ko bija
nav zināmas. Piemēram, ja es eju uz transporta komiteju, runa, bet es nevaru pateikt. Es biju tā koncentrējusies uz
tad ir zināms, kādus dokumentus tur apspriedīs un es varu konkrēto brīdi, konkrēto teikumu, ka pēc tam to vienkārši
sagatavoties iepriekš. Pēcpusdienā parasti ir vēl kāda sa- aizmirstu. Bet kopumā es varu teikt, ka man ir virspusējas
nāksme. Vakarā, mājās ejot, laimīgais brīdis ir tas, ka darbs zināšanas gandrīz par jebko – sākot no ārpusbiržas atvasipaliek darbā. Līdzi nekas nav jānes. Nav jāpaliek ilgāk. Ir nātajiem instrumentiem līdz lapkoku praulgraužiem. Visnereglaments, kas nosaka, ka sēdes laiku pagarināt drīkst ne iedomājamākās tēmas.
ilgāk par 15 minūtēm. Tie ir diezgan strikti noteikumi.
Jums nav sadalītas tēmas?
Vai tev ir noteikts darba laiks?
Nē. Kas gadās, tas arī ir. Mums nav specializācijas. Tad
Darba laiks ir atkarīgs no tā, kad ir sanāksme. Mums ir droši vien vajadzētu vēl daudz vairāk tulku.
vesela plānošanas nodaļa, kas saliek mūs pa komandām,
Kas tavā darbā tev patīk visvairāk?
izstrādā laika grafiku, sadala pa sanāksmēm, jo tās vienIr interesanti. Vienmēr ir kaut kas jauns, kaut ko jaunu
laikus notiek vairākās vietās. Mēs esam atkarīgi no plāno- var uzzināt. Esmu ļoti tuvu pie notikumu pirmavota.
tājiem.
Vai tu ieteiktu tulka darbu jauniešiem, kuri vēl māVai tulkam ir svarīgi orientēties, kas notiek politikā?
cās un domā par profesijas izvēli?
Ļoti, jo bieži notiek tā, ka pilnīgi nejauši ir kāda atsauce
Pilnīgi noteikti. Tas ir ļoti interesants darbs. Iemācoties
uz notikumiem un ja tu par to iepriekš nezināji, tad tu pēkšņi valodas, tās noderēs arī visur citur, jebkurā amatā.
nesaproti, par ko ir runa. Jāorientējas ne tikai politikā, bet
Paldies par interviju!
arī svarīgākajos notikumos. Piemēram, ja ir notikusi kāda
ES iestādēs ir vairāk nekā 40 000 darbinieku no visām
katastrofa ar upuriem un kāds ceļas kājās, lai izteiktu līdz- 28 ES dalībvalstīm. Eiropas Personāla atlases birojs rīko
jūtību. Ja tu nezini, kur tas ir bijis un kas tur ir noticis, tad tu atklātus konkursus gan pastāvīgajiem, gan pagaidu darātrumā vari nesaprast, par ko ir runa.
biniekiem. Papildus pastāvīgajiem darbiniekiem ES iestāCik EP ir tulku, kuri tulko uz latviešu valodu?
dēs ir arī līgumdarbinieki un pagaidu darbinieki. Tās pieMēs nodaļas štatā esam 8. Bet pēc vajadzības tiek pie- dāvā prakses iespējas un uztur datubāzes, kurās ir ziņas
saistīti ārštata tulki (līgumdarbinieki). Viņiem tiek doti 1,2 par dažādu nozaru speciālistiem.
vai 3 dienu līgumi. Piemēram, šeit, Strasbūrā, plenārsēdes
Visiem, kas vēlas strādāt ES iestādēs, Eiropas Persolaikā strādā ap 30 latviešu tulkiem.
nāla atlases birojs (EPSO) ir īstā vieta, no kuras sākt. Tā
Saharova balvas pasniegšanas ceremonijas laikā tīmekļa vietnē izskaidrota atlases procedūra un sniegti pabija ļoti patīkami klausīties uzrunas latviešu valodā.
domi, kā sagatavoties konkursiem:
Tā tieši bija mana maiņa.
https://europa.eu/european-union/about-eu/working_lv
Tu katru reizi brauc uz Strasbūru no Briseles? Cik
Iveta LEIKUMA
bieži?

Aktuāli: Eiropas Savienības Tiesa
meklē ārštata tulkotājus!

Pamatojoties uz ES Tiesas izsludināto procedūru pamatlīgumu noslēgšanai par juridisku dokumentu tulkošanu, aicina piedalīties konkursā uz ārštata tulkotāju vietām tulkošanai no angļu, franču, vācu,
spāņu, itāļu, poļu un holandiešu valodām uz latviešu valodu. Iespējams
pieteikties uz vienu vai vairākām minēto valodu kombinācijām.
Pieteikšanās termiņš – 13.02.2017.
Sīkāka informācija – FreelanceLV@curia.europa.eu
Izmantoti materiāli un foto no EP mājaslapas.
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Bērnības sapņa piepildījums
Ligija Daļecka ir jaunā speciāliste,
kura atgriezusies dzimtajā pusē, lai tā pa īstam būtu laimīga un varētu darīt savu iemīļoto darbu veterinārijas jomā. Viņa dzimusi
un augusi Kombuļos, tur ieguva pamatizglītību un tālāk devās apgūt savu sapņu profesiju uz Bebrenes profesionālo vidusskolu.
Tā ir viena no retajām mācību izglītības iestādēm Latvijā, kurā tiek sagatavoti speciālisti veterinārijas jomā - vetārsti, mākslīgās apsēklošanas tehniķi. Neierasta izvēle jaunai
meitenei. Farmakoloģija, epizootoloģija, parazitoloģija… Tik sarežģīti ir mācību priekšmeti, ko apgūst jaunie veterinārmedicīnas
speciālisti. Taču Ligija nenobijās un šobrīd ir
pieprasīta mākslīgās apsēklošanas tehniķe
mūsu novadā. Kāds bija viņas ceļš līdz sapņa piepildījumam? Par to runājām, tiekoties
kādā ziemīgā pēcpusdienā.

Kā Tu izlēmi kļūt par veterinārārsti?

Jau no mazām bērnu dienām gribēju
kļūt par veterinārārstu. Nekad neesmu vēlējusies citu profesiju. Taču par veterinārārstu īsti neesmu kļuvusi, es esmu mākslīgās
apsēklošanas tehniķe. Man ir vetfeldšera
izglītība.

dzīju atnešanās procesu. Ieguvu labu darba nāta persona…
pieredzi. Šobrīd pietiek ar iegūto izglītību.
Jā, tā sanāk. Esmu reģistrējusies Valsts
Kā Tu izlēmi atgriezties mājās?
ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta perTam ir vairāki iemesli. Es laikam esmu sona. Tagad savu darba dienu plānoju pati.
no tiem cilvēkiem, kuriem tomēr ir vajadzī- Pie klientiem braucu pēc izsaukumiem. Gan
gas mājas. Lai arī kur es strādāju, vēlējos dienā, gan naktī. Ziemas periodā no rītiem
atgriezties mājās. Vecākiem te ir sava saim- izsaukumu ir mazāk. Vasarā izsaukumu
niecība, vajadzīgi palīgi. Noteicošais faktors sākas jau piecos no rīta, kamēr nav karsti.
bija tas, ka radās brīva vakance, kurā es Dienā ir mazāk darba, izsaukumi turpinās
varēju strādātu. Ināra Trafimoviča, kura bija vakarā. Noslogotākā laikā ir gadījies, ka apmana pirmā prakses vadītāja, uzsāka dar- sēklošanu veicu arī pus 12 vai pat divpadbu Pārtikas un veterinārajā dienestā. Man smitos naktī.
piedāvāja darbu viņas vietā. Tas ir svarīgi, jo
Krāslavas novada domes izsludinātajā
pašam uzsākt darbu ir ļoti grūti.
“Jauniešu biznesa ideju konkursā” tika apAr kādām grūtībām jāsaskaras jau- stiprināta mana ideja un piešķirts finansēnajam speciālistam, kurš vēlas uz- jums tās realizēšanai. Esmu iegādājusies
sākt uzņēmējdarbību veterinārijā?
savu ultrasonogrāfu. Tā iegāde bija samērā
Pirmkārt, ir vajadzīgi klienti. Ja tev nav sarežģīts process, jo ultrasonogrāfus izgaklientu, reklāmas, tu nekur tālāk netiec…
tavo pēc pasūtījuma. Ar to strādāju jau pus
Vai ir liela konkurence?
gadu. Tā šobrīd Krāslavas novadā ir jauna
Daudzi no mākslīgās apsēklošanas iespēja.
tehniķiem ir pirmspensijas vecumā, vairāki Vai Tev vienīgajai ir tāda iekārta?
jau devušies pensijā. Ja ir savs klientu loks,
Jā, cik man zināms, esmu vienīgā, kas
tad var strādāt. Es neteiktu, ka man ir maz Latgalē strādā ar šādu ultrasonogrāfu. Tas
klientu. Braucu izsaukumos uz Indru, Varna- ļauj noteikt govs grūsnību jau pavisam agvičiem, Šķeltovu, Izvaltu. Pa visu novadu.
rīnā stadijā.

Jaunas sejas

jauniem saimniekiem?

Laukos to ir maz. Pārsvarā klientu vidū
ir gados vecāki cilvēki. Jaunieši ir tikai tajās
saimniecībās, kur jaunieši pārņem to darbību no saviem vecākiem vai vecvecākiem.
Tie ir salīdzinoši reti gadījumi.

Ko Tu gribētu novēlēt saviem vienauKas Tev ir nepieciešams, lai Tu kļūtu Kādi ir tavi klienti. Tu strādā tikai ar Ar kādām grūtībām Tev ir nācies sa- džiem, kuri plāno atgriezties mājās
par vetārsti?
lielajām saimniecībām?
skarties?
un uzsākt savu darbību?
Lai kļūtu par vetārstu, ir jāstudē augstNē, es strādāju arī ar mazajām saimskolā. Šādu izglītību var iegūt Jelgavas niecībām, ar tādām, kur ir tikai vienai vai diLauksaimniecības Universitātē.
vas gotiņas. Kaķīšus un sunīšus es gan neārstēju. Tam ir vajadzīga cita specializācija.
Vai tu plāno to darīt?
Laikam vairs ne. Sākotnēji biju plānoju- Mācoties Bebrenē, es izvēlējos kvalificēties
si to darīt, taču tad pieteicās meitiņa un nā- lopkopībā, ieguvu mākslīgā apsēklotāja tehcās uzsākt darba gaitas. Pirmā darba vieta niķa kvalifikāciju un sertifikātu, kas man dod
man bija A/S “Latgales ciltslietu un mākslī- tiesības veikt govju un cūku mākslīgo apsēkgās apsēklošanas stacija” Viļānos. Tad de- lošanu. Manos pienākumos pārsvarā ietilpst
vos uz Jelgavu, kur strādāju lielā zemnieku sēklošana un govju dzemdību pieņemšana.
saimniecībā “Rudeņi”, kas nodarbojas ar Tas nozīmē, ka Tu pameti labi atalgolopkopību. Biju atbildīga par teļiem, pārrau- tu darbu, lai strādātu kā pašnodarbi-

Grūtāk ir dzemdībās. Tad ir gadījumi,
Gribu novēlēt, lai piepildās visi sapņi.
kad nākas pielietot ne tikai zināšanas, bet Un, lai cik grūti būtu dzīvē, tomēr nekur nav
arī fizisku spēku.
tik labi kā mājās!

Kā tevi uztvēra klienti, kad ieradies Paldies par sarunu!
pie viņiem pirmo reizi?
Ja cilvēks kaut ko ļoti vēlas, tas noteikti
Visiem bija šoks, ka Ināras, kuru visi jau
bija iepazinuši, vietā ir pilnīgi svešs cilvēks.
Turklāt esmu jauna, tas radīja neizpratni. Tomēr ar laiku esmu sevi pierādījusi. Cilvēki ir
sākuši uzticēties. Laukos tantēm patīk parunāt, kas kuram noticis, kam apslimuši lopiņi.

piepildās. Arī Ligija ir izlolojusi savu sapni,
atgriezusies dzimtajā pusē, dzīvo ar ģimeni
Kombuļos un dara darbu, par ko viņai ir pateicīgi daudzi lauku ļaudis. Lai veicas, strādājot savā sapņu arodā!
Inga PUDNIKA

Glezniecība – tā ir dzeja, ko var apcerēt, bet pašrealizēties nekad nav par vēlu.
Par to uzskatāmi pārliecina mūsu novadnieka Ivana Bičkova dzīves pieredze.
Jaunībā viņš aizrāvās ar zīmēšanu,
taču pēc tam dzīve tā sagriezās, ka brīvā
laika šim hobijam vairs neatlika. Ģimene,
sarežģīta specialitāte - sakaru elektromehāniķis, darbs un piestrādāšana, taču svarīgākais ir rezultāts. Divas meitas ieguva
augstāko izglītību, uzdāvinot vectētiņam
un vecmāmiņai četrus mazbērnus. Un tikai
tad, kad viņam apritēja septiņdesmit gadu,
mūsu Ivans Ivanovičs ķērās pie otas, iemesls - aicinājums apmeklēt Andreja Gorgoca studiju. Nemanot pagāja daudz gadu,
un tad noskaidrojas: viņš ir uzticams savas
sirdslietas - zīmēšanas - cienītājs. Bičkovs,
centīgais māceklis no pirmās grupas, arī
tagad turpina pilnveidoties Meistara skolā.
Desmit jaunrades gadu rezultāts pārsteidz:
vairāk nekā pus simts gleznu! Būdams
dāsns cilvēks, viņš daudzus savus darbus
uzdāvināja radiem un draugiem, vairāki
talantīgā autora audekli priecē cilvēkus ārzemēs - Polijā, Ukrainā... Viņa liriskie sižeti
glabājas mūsu Vēstures un mākslas muzejā un rotā Tūrisma informācijas centra interjeru. Bičkova ainavas ir labi atpazīstamas.
Tās caurstrāvo mīlestība pret dzimto nova-

du un šķiet,
ka tās izstaro
gaismu.
Kompozīcijas
lakoniskums,
krāsu harmonija...
Studijas vecākais
dalībnieks
izstādīja savus darbus
daudzās
Krāslavas
vernisāžās,
bet organizēt
personālizstādi uzdrošinājās pirmo
reizi. Pagājušajā otrdienā
Krāslavas
novada centrālajā bibliotēkā bija daudz apmeklētāju, kas atnāca, lai
apsveiktu gleznotāju-amatieri. Skanēja apsveikuma runas, tika pasniegti ziedu pušķi.
Augsti novērtēja savas studijas dalībnieka daiļradi arī pieredzējušais mākslinieks
Andrejs Gorgocs. Visi sešpadsmit izstādītie

darbi – personas talanta brieduma apliecinājums, kas bija iespējams pateicoties tam,
ka viņš riskēja un iedziļinājās apburošajā
mākslas pasaulē, būdams jau gados vecs
cilvēks.
Steidzieties ieraudzīt!
Aleksejs GONČAROVS

kukuļņemšana ir divas neatņemamas sastāvdaļas.

Esmu dilemmas priekšā. Par to, ka
“OTKATA” shēma tiek gadu gadiem pielietota Krāslavas novadā, šaubu nav. Sabiedrībā klīst dažādas valodas par to, kurš
tad no varasvīriem ir tas īstais “labuma”
guvējs.
Publiski pieejamo Jevtušoka valsts
amatpersonas deklarāciju analīzi par laika periodu no 2002. līdz 2015. g. esmu
publicējis vienā no iepriekšējiem avīzes
numuriem. Nolēmu veikt tādu pašu analīzi par Upenieka deklarācijām par to pašu
periodu. Ja salīdzina abu ierēdņu deklarācijas, tad rodas iespaids, ka Upenieks tāds
“nabags” vien ir. Bezskaidras naudas uzkrājumi sastāda nieka 21355 EUR (Jevtušoks pa to laiku iekrājis ap 240000 EUR).
Toties Upeniekam piederošie nekustamie
īpašumi ir gandrīz katrā pagastā, proti,
zeme Krāslavā (3 gab.), Izvaltas, Kalniešu, Ūdrīšu (2 gab.), Grāveru pagastos.

Cik bieži izsaukumos satiecies ar

II Desmit radoši daiļrades gadi

KUKULIS - amatpersonas pieņemtās
materiālās vērtības (priekšmeti, nauda,
pakalpojumi, citi materiāli labumi) par darbību vai bezdarbību kukuļdevēja interesēs, kuru šī amatpersona nav varējusi vai
tai nebija jāveic savu amata pienākumu
ietvaros.

Kukuļošanas vēsture

Maskavijas valstī 16.-17. gs bija aizliegts ņemt kukuļus tikai tiesnešiem, pārējiem ierēdņiem netika maksāta alga un
viņiem bija jāiztiek no lūdzēju pienesumiem. Pēteris Pirmais uzsāka karu ar kukuļošanu, tomēr jau 1726. gadā, sakarā ar
naudas trūkumu valsts kasē, Jekaterina
Pirmā noteica, ka algu turpmāk izmaksās
tikai kolēģiju prezidentiem (ministriem), bet
ierēdņiem - “nedot, lai kā tas bijis pieņemts
iepriekš, jāiztiek no lūdzēju pienesumiem”.
Tā visu laiku ierēdņu ģenētiskā atmiņā tika
ieprogrammēta atziņa, ka ierēdniecība un

Kukuļošanas tehnoloģija

Kukuļošana, tieši dodot kukuļņēmējam
naudu vai citas materiālas vērtības, parasti
tiek pielietota nelielu summu gadījumos, jo
tad kukuļņēmēju var viegli pieķert kukuļņemšanas brīdī. Nopietnākos kukuļņemšanas
gadījumos tiek pielietotas sarežģītākas darbības un shēmas. Kā viens no visizplatītākajiem kukuļošanas veidiem (šī sērga ir dziļi
iesakņojusies pašvaldībās - sākot no Rīgas
un beidzot ar Zilupi) ir tā saucamais “OTKATS”, kura būtība ir apstāklī, ka ierēdnis,
izvēloties pakalpojuma sniedzēju vai preces
piegādātāju, izvēlas noteiktu piedāvājumu,
par to saņemot atlīdzību fiksētas summas
izteiksmē vai darījuma summas procentā.
Šī shēma vienmēr tiek pielietota remonta un
celtniecības darbos, kur šodien “OTKATS”
sastāda jau 20% no darījuma summas.

Pensionāru tiesības
Citos gados zemes īpašumi, meži, ezeri,
ēkas īpašumā bijuši arī Indras, Kastuļinas,
Kombuļu un Robežnieku pagastos. Diemžēl
deklarācijās nav uzrādīta ne īpašumu platība,
ne arī to kadastrālā vērtība.
Šajos kleptokrātiskā feodālisma apstākļos nemaz neceru saņemt atbildi no domes, tāpēc uzdodu jautājumus caur avīzi:
1) cik lielas ir deklarācijās uzrādīto īpašumu
platības un kāda ir to kadastrālā vērtība,
2) kādu juridisko procedūru rezultātā tika iegūti visās deklarācijās uzrādītie nekustamie
īpašumi.
Atbildes nesaņemšana varētu tikt uztverta kā pierādījums šaubām par Upenieka turības pakāpes likumisku izcelsmi.
Zigmunds PAŠKEVIČS,
pensionāru tiesību aizstāvis, tālr. 27184037
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Uzlecošās saules zemē

Ko cilvēkam vajag pilnai laimei?
Galvenais - veselība un veiksme, bet vēl
- draudzīga ģimene, personīgais mājoklis,
kāda sirdslieta un normāls atalgojums. Un
iespēja kaut reizi gadā interesanti atpūsties
no apzinīga darba, lai uzkrātu dzīves spēkus. Kā saka - savs laiks darbam, savs atpūtai...

Tas viss ir individuālajai komersantei
Larisai Vorslovai, tikai viņas likteni par vieglu nenosauksi. Katrai paaudzei ir jāpārvar
sava šķēršļu josla, bet viņas jaunības gadi
pagāja neticami grūtajos deviņdesmitajos
gados: ne darba, ne naudas, ne preču padomju veikalu plauktos. Šādos forsmažora apstākļos nav grūti apjukt, tomēr mana
raksta varonei paveicās iziet strādīguma dzīvesskolu Kalniešu ģimenē
un iegūt nepieciešamo profesiju:
viņa ir grāmatvede otrajā paaudzē.
Pazīstu viņas māti Donatu Romanceviču, un arī Larisa nepazuda
tirgus ekonomikas brāzmainajā un
nezināmajā pasaulē. Izgājusi ceļu
no tirgus letes līdz darbam personīgajā veikalā “Bērnu preces” - pašā
Krāslavas centrā. Tur viņa ir gan menedžere, gan pārdevēja un apgādes
darbiniece. Bet preču daudzveidīgajā sortimentā bez grāmatvedības
prasmēm neiztikt, turklāt nelielajā
veikalā Rīgas ielā vienmēr ir daudz
cilvēku, jo te ir viss, ko sirds vēlas!
Pateicoties savai sirdslietai, Larisa ar dzīvesbiedru Arvīdu (viņš arī nekad
bez darba nesēdēja) izaudzināja savus bērnus. Dēls Edgars ar savu Svetlanu un meita Aija ar Ivaru veiksmīgi iekārtojās Rīgā,
uzdāvinot vecmāmiņai un vectētiņam trīs
mazbērnus. Nenovērtējams mantojums!
Pakāpeniski pienāca laiks, kad Vorslovi vecākie varēja atļauties interesantu atvaļinājumu. Un jau brieduma gados Larisa

īstenoja savu jaunības dienu sapni – ieraudzīt pasauli. Pirms tam pabija pasakainajā
Lapzemē - mežonīgo briežu vidū, bet Ēģiptē viņa apjūsmoja faraonu piramīdas un
Sarkanās jūras krāšņumu, un vēl - svētā
Izraēlas zeme... Sapņoja par Japānu, un
kādu dienu tāda izdevība radās. Un ceļojuma cena nemaz nebija nereāla, trīsreiz zemāka, nekā es domāju. Rudens ir budžeta
tūristu ceļojumu laiks.
Brīnumaina nedēļa Uzlecošās saules
zemē - kā sapnis, bet par visu pēc kārtas.
Lidojums uz citu planētas pusi maršrutā
Rīga - Stambula - Tokija aizņēma vien pusotru desmitu stundu. Japāna ļoti pārsteidza
tūristus. Radās iespaids, ka visa sala ir
viena liela pilsēta ar augstceltnēm no stikla
un betona, ideālas kvalitātes daudzposmu
ceļiem un milzīgām ļaužu upēm. Un vēl ar neierastu klusumu šajās dzīvajās cilvēku
straumēs: ne skaļu sarunu, ne lieku skaņu
- visi steidzas savās darīšanās. Un tikai
tūristi var atļauties mierīgu pastaigu ritmu.
Spriežot pēc manas sarunbiedres teiktā,
nonākuši maksimāla racionālisma pasaulē,
tūristi nemitīgi brīnījās. Viena no visbiezāk
apdzīvotajām pasaules valstīm – īsts jaunāko tehnoloģiju triumfs: automāti, roboti,
visur – dažādi slēdži, tieši tur, pēc Larisas
domām, var visasāk izjust mūsu kolosālo
atpalikšanu no zinātniski tehniskā progresa.

Tūristus no Latvijas, Lietuvas un Krievijas izvietoja komfortablā viesnīcā Tokijas
piepilsētā. Katru dienu - braucieni ar gidu
ar superautobusu pa pilsētām, starp kurām
nebija iespējams noteikt robežas. Milzīgs
skudru pūznis ar debesskrāpjiem un ceļu
serpentīniem, uz kuriem ātruma pārsniegšana vispār nav iedomājama: japāņi ir

ārkārtīgi disciplinēta tauta. Un rekordiste
ilgdzīvotāju ziņā. Viņu dzīves ritms ir ļoti
saspringts, tāpēc īpašu uzmanību viņi velta
ēdiena kvalitātei, dodot priekšroku svaigēšanai. Un runa ir ne tikai par slavenajiem
suši, pasaulē civilizētākās salas iedzīvotāji
arī gaļu cenšas ēst termiski neapstrādātu.
Kārtējais pārsteigums - Tokijas zivju
vairumtirdzniecības tirgus, uz kurieni tūris-

tus no visas pasaules aicina tikai uz stundu.
Gigantisks tirdzniecības centrs, kur pārdod
tikai svaigus jūras produktus. Simtiem zivju
šķirņu, moluski, krabji,
ikri. Tur neeksistē jēdziens
“vakardienas
produkcija”, arī sasaldētās zivis nekur nav
atrodamas, acīmredzot
ar to ir saistīts galvenais japāņu ilggadības
noslēpums, kā arī tas,
ka šīs valsts iedzīvotāju
vidū nepastāv aptaukošanās problēma. Visai
reti var satapt nedaudz
iereibušus cilvēkus –
alkoholu lieto tad, kad ir
konkrēts iemels, nacionālais dzēriens - sakē.
Vēl viens pirmās
dienas brīnums - skats
uz naksnīgo galvaspilsētu no putna lidojuma
augstuma, no diviem
dažādiem
punktiem.
Pilsēta bez gala un malas ar autostrāžu upēm.
Gaismas jūra mijkrēslī ar tādiem ilumināciju
efektiem, ka aprakstīt vārdos nav iespējams - tas ir jāredz!
Ceļojuma turpinājumā – Fudži, aktīvs
vulkāns. Fantastisks skats - melns vulkāns
uz zilo debesu fona. Starp citu, vulkānu
elpa, tāpat kā nelielas zemestrīces, japāņiem nemaz netraucē. Tāpēc rodas pārdomas par to, ka,
dzīvojot
neiedomājamā
saspiestībā, jūru, vulkānu
un klinšu vidū, vīrišķīgā
tauta demonstrē visai pasaulei augstāko civilizācijas līmeni. Japānā ikviens
zemes stūrītis ir iekultivēts
un maksā neiedomājamu
naudu!
Larisa turpināja jūsmīgo stāstījumu: “Pēc
vulkāna apskates - brauciens pie karstajiem avotiem, kur atrodas sanatoriju kompleksi. Veselības kults ir vairāk
nekā acīmredzams, un brīvdienās japāņi
masveidīgi dod priekšroku braucieniem uz kūrorta
zonu. Ceļojums notika rudenī, un mēs, tūristi no Eiropas,
labprāt pasildījām kājas dabīgajos avotos un vienā acumirklī sajūtām siltuma, viegluma un neparasta možuma
pieplūdumu. Nogurumu kā
ar roku noņēma, bet mākoņainā diena pēkšņi visiem
likās mīlīga.
Aizkustinoša attieksme
pret dabu - tā arī ir japāņu
rakstura iezīme. Jūsmojot par kalnu ūdenskritumu
krāšņumu, mēs apbrīnojām
arī kļavu mežus, sarkandzeltenā rudenīgā
ietērpā. Neiedomājams skaistums!
Klimats Uzlecošās saules zemē ir siltāks nekā mūsējais, oktobra beigās gaisa
temperatūra nenolaidās zemāk par div-

Atvērtā pasaule

desmit grādiem, un katru ceturto dienu lija
lietus – Klusā okeāna piekrastes klimata
kaprīzes. Arī savvaļā redzētie pērtiķi mūs
nemaz nepārsteidza.
Sajūsma pavadīja
mūs no rīta līdz vakaram, un, lai iepazītos
ar garīgām vērtībām,
mēs apmeklējām budistu dievnamu Nikko
pilsētā. Diženums, bagātība,
apzeltījums,
mūki, eksotiskas skaņas, bezgalīgi ticīgo
pūļi. Bet Jokohamas
pilsētā mūsu grupa
veselu dienu pavadīja
“jūras pasaulē”. Milzīgā okeanārijā mēs
jutāmies kā zemūdens
ķēniņvalsts iemītnieki
haizivju, astoņkāju, gigantisku bruņurupuču
vidū. Varēja iepazīt dažādus izklaides veidus
- šovu ar delfīniem, valzirgiem...
Ceļojuma virsotne - Odaibo apmeklējums, tā ir mākslīgā
sala, kas iemieso vismūsdienīgāko tehnoloģiju augstāko līmeni. Japānas tehnikas
autosalonā simtiem mašīnu - no retromodeļiem līdz visjaunākajiem. Neviļus rodas
secinājums: šīs automašīnas tiešām ir
labākās pasaulē! Sēdies un iedzīvojies
jebkurā salonā, ja ir vēlēšanās - dodies
izmēģinājuma braucienā. Protams, bija ne
tikai ekskursijas ar gidu, mēs staigājām pa
ielām, izmantojām metro un nepārstājām
brīnīties: kā cilvēki, kas dzīvo zemē, kas
piedzīvojusi kodolbombardēšanu, turpina
demonstrēt visai pasaulei visaugstākās civilizācijas paraugstundas.”
Noklausījies manas patīkamās sarunbiedres jūsmīgo stāstījumu, neviļus iedziļinājos pārdomās. Kāpēc mēs, dzīvodami
jūras piekrastē, valstī, kur ir tūkstošiem
ezeru, upes, meži un auglīga zeme, iznīcinājām konkurētspējīgo ekonomiku,
novedām līdz izdzīvošanas robežai lauksaimniecību? Lai aizsūtītu simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju strādāt par kalpiem
visā pasaulē, pārvēršot dzimteni par norietošās saules valsti? Kāpēc mēs neesam

japāņi? Kas ir mūsu stūrmaņi? Visus jau
nomocīja šis ilgais krēslas periods. Bet
kad gan pienāks rītausma?
Aleksejs GONČAROVS
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Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks!

Tā ir atziņa no Kārļa Skalbes pasakas
“Kaķīša dzirnavas”. Šajā darbā nav vaimanu, nav nosodījuma vai nožēlu. Tas
ir stāsts par dzīves ceļu, un to, kā darīt
labu, neko neprasot pretī, mācēt piedot,
būt žēlsirdīgam un pateicīgam.

Jau ceturto gadu pēc kārtas sākumskolas kolektīvs pulcējas kopā, lai veidotu Ziemassvētku pasākumu. Šogad tika
izvēlēta Dainas Strelēvicas luga “Kaķīša
dzirnaviņas’’ pēc Kārļa Skalbes
pasakas motīviem ar Valda Zilvera mūziku.
“Par dzīves vērtībām jārunā
nevis tad, kad cilvēks ir pieaudzis un tās sev noformulējis, bet
tad, kad bērns vēl aug un veidojas,” saka Krāslavas pamatskolas skolotāja Anita Teiviša. “Iestudējot šo izrādi, es apjautāju
katru bērnu, kurš piedalījās izrādē. Katrs pastāstīja par savām
izjūtām, pārdomām. Anna teica,
lai būtu laimīgs, nevajag būt bagātam. Reinis domā, ka pasaka
iemācīja dalīties ar citiem. Viens
no secinājumiem – ir jāpieņem
citādais un jāprot piedot. Izrādē
piedalījās arī bērni ar īpašām
vajadzībām un viņi ne ar ko neatšķīrās
no pārējiem aktieriem. Lai to panāktu,
visiem bija jāpalīdz viņiem. Bērni runāja
par draudzību, par nepieciešamību da-

līties, par to, cik grūti bija visiem kopā
nebaidīties runāt no skatuves. Kādam tā
bija iespēja palikt drošākam. Bērni apguva daudz jaunu prasmju un nedaudz
ieskatījās skatuves mākslā.’’
Pirms Ziemassvētkiem Krāslavas
pamatskolas jaunāko klašu skolēni tradicionāli aicināja vecākus uz izrādi “Kaķī-

ša dzirnavas”, bet uz
atkārtoto izrādi janvārī – abu Krāslavas
pirmsskolas iestāžu
audzēkņus, Senioru
skolas studentus un
pašu skolas vecāko
klašu skolēnus.
Kārļa
Skalbes
pasaku valoda ir ļoti
tēlaina un bagāta,
tajā ir daudz pamācošu izteicienu. No
izrādes: “Nevienam
sirds nav akmens cieta, ir mīļumam tur
arī sava vieta.”
Pārsteidzoši, cik daudz teksta iemā-

cījās un izteiksmīgi norunāja mazie aktieri - Emīls Grišāns (kaķītis), Reinis Koroševskis (melnais runcis), Jurgita Rima,
Dana Sosnāre, Gunita Upeniece (kaķīša
meitas), Dairis Gasperovičs, Alekss Juhna,
Jānis Kumpiņš (3 runči),
Jēkabs Guba (ķēniņš),
Milena
Timergalejeva
(princese Ilzīte), Rihards
Sitniks (pavārs), Anna
Guba, Dominika Stivriņa
(teicējas).
Kopā ar labestīgo kaķīti mazie aktieri un skatītāji izstaigāja visus viņa
dzīves prieka,
sāpju
un pazemojuma ceļus,
līdz nonāca
pie patiesajām dzīves vērtībām. Pēc visa pārdzīvotā,
kaķītis spēja piedot, nenocietināt sirdi un pateikt:
“Kāpēc vairot sāpes? Lai
vairojas labāk prieks!”
Tas bija skaisti un saviļņojoši visiem – gan aktie-

riem, gan skatītājiem.
“Nav lielu vai mazu
lomu!” pēc izrādes visus
dalībniekus uzrunāja Anita Teiviša. “Ir – es eju,
es daru, es arī kļūdos...
Tomēr – es eju un daru.
Varbūt šodien sliktāk, rīt
labāk un pienāk laiks, kad darīšu izcili.
Galvenais ir uzdrošināties. Kurš vairāk,
kurš mazāk, bet mēs visi pārdzīvojām
un uztraucāmies par rezultātu. Paldies,
ka jūs bijāt tik atsaucīgi. Katrs kaut ko ir
iemācījies, ieguvis un tas ir pats svarīgākais. Lai jums visiem veicas! Esiet laimīgi, mīļi un labi bērni saviem vecākiem! ”
Pēc pasakas noskatīšanās, Grišānu
ģimene dalījās savos iespaidos: “Labi iestudēta, lieliska
pasaku luga, kas saturiski piemērota jebkurai auditorijai-gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Bērniem, kas pēc dabas nav ne
tuvu līdzīgi atveidotajiem varoņiem, iejušanās lomā bija visnotaļ noderīga, lai saprastu, kā
jūtas citi. Bērniem šī izrāde atsvēra neskaitāmas ētikas stundas par taisnīgumu, iejūtību,
alkatību,
ģimeniskumu,
piedošanu un
citām nozīmīgām pamatvērtībām. Skaidrs,
ka vienmēr var būt citādāk, bet, manuprāt, tieši
tādai jābūt Ziemassvētku pasakai - bez liekas
pompozitātes, skaļiem
saukļiem un krāšņas
uguņošanas, jo tieši tāds ir Ziemassvētku stāsts – caur sāpēm pasaulē dzimst
prieks.’’
“Lai šī pasaka taptu, tajā bija iesaistīts viss skolas kolektīvs. Gan sākumklašu skolēni un skolotāji, gan citi skolotāji
un kolektīvu vadītāji, mūzikas un balles
deju skolotāji, gan tehniskie darbinieki.
Paldies bērniem par drosmi, uzņēmību,
lai skolotāju iecerētais varētu piepildīties.

Paldies skolēnu vecākiem, arī viņu darbs
ir ieguldīts izrādes tapšanā! Mēs esam
ļoti priecīgi, ka izrādi noskatījās dažāda
vecuma cilvēki – sākumskolas skolēni,
bērnudārzu audzēkņi, arī piektās klases
skolēni un Senioru skolas pārstāvji” teica
Janīna Samsanoviča, direktores vietniece mācību darbā.
“Mums vērtības nav jāmeklē, mums
tās ir jāceļ gaismā un godā, jāpiepilda
darbos un jāmāca nākamajām latviešu
paaudzēm” teikusi kādreizējā Latvijas
kultūras ministre Ingūna Rībena. Šāda
vērtība ir Kārļa Skalbes daiļrade.
Izrādes noslēgumā, atšķirībā no oriģinālās pasakas, Melnais runcis tika nevis padzīts no dzirnavām, bet kļuva par
kaķu mājas saimnieku, kurā pieņem visus bez pajumtes palikušos kaķīšus.
No izrādes: “Kam nauda ir un liela vara, tam labus darbus jāpadara. Ar

tiem, kam nav nekā, ir jāprot dalīties.
Būs visi laimīgi un visiem labi ies.”
Izrādi komentē Senioru skolas pārstāvji:
“Ļoti patika! Paldies! Šo iestudējumu vajadzētu noskatīties mūsu Saeimas
deputātiem un varas pārstāvjiem. Ļoti
sirsnīga un pamācoša pasaka!”
“Ir jūtams, cik milzīgs darbs ir ieguldīts, lai taptu izrāde. Tik daudz dzejas,
dziesmu un deju! Malači! Paldies visiem!”
Noslēgumā Anita Teiviša teica: “Mums katram
sēž uz pleca gan labais,
gan ļaunais. No katra ir
atkarīgs, kuru mēs vairāk
mīlam un vairāk barojam
– vai labo, vai ļauno.”
Paldies! Lai izdodas
nākamais iestudējums!
Iveta LEIKUMA

ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
Aicina pieteikties Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmei
Iekšlietu ministrija apzina iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, lai piešķirtu īpaši izveidotu
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.
Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās
atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku un Černobiļas AES avārijas
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4.pantā (Par Černobi-

ļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās
Černobiļas AES ekspluatācijas darbos,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES
avārijas izraisītajos darbos Černobiļas
AES atsvešināšanas zonā laikposmā
no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada
31.decembrim, ja:
1) darba devējs nosūtīja attiecīgo
personu darbu veikšanai Černobiļas
AES atsvešināšanas zonā;
2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierindas

personāla sastāvā dienēja Černobiļas
AES atsvešināšanas zonā;
3) attiecīgā persona karaspēka daļu
komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona tika
iesaukta uz speciālajām mācībām un
iesaistīta Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem).)
Ņemot vērā dažu Černobiļas AES
avārijas seku likvidācijas dalībnieku veselības stāvokli, aicinām pieteikties piemiņas zīmei elektroniski.
Apliecinājuma - iesnieguma forma

un Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu ministrijas mājaslapā: http://www.iem.gov.lv/
lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_
dalibnieku_godinasanai/
Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Iekšlietu ministrijas Personāla
vadības nodaļu pa tālruņiem 67219359
vai 67219281.
Iekšlietu ministrijas Administratīvais
departaments

Monika Zīle, “Pieplakt
debesīm”
Šajos vākos ietilpināto divu
romānu nosaukumi daļai lasītāju
šķitīs pazīstami, bet abi romāni
tagad ieguvuši jaunus saturiskos
vaibstus. Lai gan pēc žanra darbi
liekami romānu plauktā, patiesībā tie ir kurzemnieku dzīvesstāsti.
Lori Nelsona Spīlmena,
“Sapņu saraksts”
Bretai, šķiet, ir viss, ko vien
var vēlēties: ienesīgs darbs, ērta
mājvieta, pievilcīgs draugs. Vārdu
sakot, brīnišķīga dzīve! Taču līdz
brīdim, kad nomirst viņas mīļotā
māte, atstādama testamentu ar
vienu iespaidīgu noteikumu: lai
Breta saņemtu mantojumu, viņai
vispirms jāīsteno dzīves mērķu
saraksts, kuru viņa ir uzrakstījusi
četrpadsmit gadu vecumā.
Imants Zembergs, “Pēckara bērni”
Savā darbā autors pastāsta
ne tikai par sevi, bet par pārmaiņām mūsu sabiedrībā, kad tika
lauzti pastāvošie tautas tikumi un
cilvēku likteņi.
Ieva Melgalve, “Mājas
bez durvīm”
Bruonu pilsētā Grāa noslēpumainā kārtā tiek nogalinātas
vienkāršo ļaužu sievietes un pat
kāda jauna burve. Kurš ir vainīgais – galvaspilsētas mags Rems
vai svešzemniece Vega, kura kopš
ieceļošanas šajā pilsētā ir centusies turēties savrup? Vadošajiem
burvjiem taisnīgums nav svarīgs
– viņiem pietiek ar to, ka izdzīvo
viens.
Guntars Tenne, “Gredzens ar dārgakmeni”
Agrā rītā apmetnē pie Piltenes pils ierodas negaidīts svešinieks. Viņam uzticēts nogādāt
steidzamu vēsti pils komandantam, kas skars visus apmetnes
iemītniekus. Jaunais kursis nemaz

nenojauš, ka satiks jaunavu, kura
acumirklī salauzīs viņa sirdi un
prātu. Liktenīgas izvēles priekšā
tiks nostādīts ne tikai viņš vienīgais.
Ēriks Kūlis, “Vainīgais”
Liepājas rakstnieka Ērika
Kūļa jaunais romāns “Vainīgais”
turpina iepriekšējā darba “Atsaldētais” tēmu par dzīves pabērniem, kuru izvēles lielākoties
nosaka ģimene, kādas sabiedrībā
mēdz dēvēt par nelabvēlīgām, un
kuru ceļi tieši tādēļ kļūst par neceļiem. Sešpadsmitgadīgajam Remīram Pusdēlam palicis pēdējais
mācību gads tuvējā internātskolā.
Latviešu šausmu stāsti
Rožu krūms, kas draud iznīcināt savu dārznieku... Noslēpumains jātnieks, kurš nemet atspulgu upes ūdeņos... Baltā sieva,
kas spokojas teātra aizkulisēs...
Pelēks T krekls, kuru uzvelkot,
notiks nelaime... Tie ir tikai daži
no tēliem, ar kuriem lasītājus pārsteigs, valdzinās un biedēs pirmā
latviešu autoru šausmu stāstu izlase “Latviešu šausmu stāsti”.
Ēriks Kūlis, “Mūsu mīlestības krāsas”
Rakstnieka jaunā darba
varoņi dzīvo ciematā pie jūras.
Stāsta varoņi ir kāda jūrmalas ciema iemītnieki (rakstnieks uzsver:
tiem nav prototipu autora paziņu
lokā!) Darbā nopietnība mijas ar
smiekliem, pārdomas ar negaidītiem pavērsieniem, kuros iesaistīti gan vidusskolas jaunieši, gan
ģimenes ar pieaugušiem dēliem,
gan asprātīgs večuks.
Lora Hillenbrenda, “Nesalauztais”
Vai cilvēks dzīves laikā spēj
nonākt ellē, nesalūzt un izrauties
no tās? Lūija Zamperini piemērs
pierāda, ka var. Šī grāmata vēsta
par 20. gadsimta baisajiem kūle-

ņiem, kuros sadragāti neskaitāmi
likteņi. “Nesalauztais” apstiprina
arī cilvēka spēju izdzīvot, neraugoties uz to, ka vēsture aizliek
priekšā kāju sapnim par uzvaru
olimpiskajās spēlēs, bet skrējienu
stadionā iemaina pret pazemojumiem karagūstekņu nometnēs
Japānā.
Agnese Martēna-Ligāna,
“Laimīgie lasa grāmatas un
dzer kafiju”
Stāsts par sievieti vārdā Diāna, kura autokatastrofā pēkšņi
zaudē vīru un mazo meitiņu. Kopš
tā brīža Diānas dzīve apstājas,
vienīgi viņas sirds turpina sisties.
Stūrgalvīgi. Sāpīgi. Bezjēdzīgi. Nomaldījusies atmiņu līkločos, viņa
vairs nespēj rast dzīves jēgu.
Dace Judina, “Septiņi
vakari”
Katrīna un Mārtiņš ierodas
nesen nopirktajās “Ozolu” mājās,
kas noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi atrod vecu mājas grāmatu un nonāk
it kā citā dimensijā – pazūd laiks,
un nākamajās septiņās dienās
jaunieši piedzīvo biedējoši reālas
atklāsmes par to, kas pēdējo divsimt gadu laikā noticis ar šo māju
un tās saimniekiem.
Vilis Seleckis, “Memoranda mednieki”
Autors stāsta: “Biju sīks ķipars, kad mamma stāstīja par
tiem laikiem, kas atspoguļoti šajā
romānā. Slepkavu lodes lidoja no
dažādām pusēm, un mūsu dzimtā
ik pa laikam skanēja kapu zvans.
Bērnībā dzirdētie stāsti kā baisa
patiesība nogulsnējās manā atmiņā.
Džo Aberkrombijs, “Pusķēniņš”
“Pusķēniņš” ir fantāzijas žanra triloģijas “Sašķeltā jūra” pirmā
grāmata. Grāmatas galvenajam
varonim Jārvi pēc tēva nāves jākļūst par Getlandes ķēniņu. Taču
puisis apzinās, ka būs tikai tāds
pusķēniņš, jo diemžēl tikai viena
roka viņam ir stipra un spēcīga,
bet otra – kropla.
Metjū Dž. Ārlidžs, “Nāves slazdā”
Izmeklē detektīve Helēna Greisa Cilvēkus nolaupa pa
pāriem. Viņus iesloga kopā un
atstājbez ūdens un ēdiena, un
viņiem iedod ieroci. Ārā tiks izdzīvojušais. Nolaupītie nonāk drausmīgas izvēles priekšā – nogalini
vai tiksi nogalināts. Ko zaudēt ir
labāk – dzīvību vai prātu?

Latvijas leģendas
Ir būtiski neaizmirst par unikālajām Latvijas personībām un
interesantajiem faktiem, par Latvijas leģendām. Jo tās iedvesmo. Tās
ceļ mūsu patriotismu. Un dažkārt
mūsu visnegaidītāko līdzcilvēku
veikums ir tik liels un dižs, ka tas
ceļ arī mūsu nacionālo pašapziņu.
Gijoms Miso, “Centrālparks”
VIŅI NEPAZĪST VIENS OTRU.
TAČU KĀDS IR PARŪPĒJIES, LAI
VIŅI SATIKTOS. Cieši savažoti rokudzelžos, Parīzes policijas izmeklētāja Alise Šēfere un amerikāņu
džeza pianists Gabriels Keins atmostas Ņujorkas Centrālparkā.
Neviens no abiem neatceras, kā
šeit nokļuvis.
Jana Kukaine, “Daiļās
mātes”
Mākslas kritiķe, feministe
Jana Kukaine grāmatā pēta to, kā
mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības un sievietes jēdziens. “Grāmatā esmu ceļojusi
pa sievietes ķermeni, īpašu uzmanību veltot mātišķības iezīmētām
teritorijām.
Šarlote Linka, “Maldi”
Pēteris Simons, šķietami
veiksmīgs uzņēmējs un gādīgs vīrs
un tēvs, bez vēsts pazūd ceļojuma
laikā uz Provansu. Kad viņa sieva
Laura izmisusi dodas uz Franciju,
lai tur noskaidrotu lietas apstākļus, viņa ne tikai sastopas ar dīvainām pretrunām, bet arī uzzina, ka
Pēteris nav bijis tas, par ko viņa to
uzskatījusi. Un ka patiesība ir saistīta ar nāvējošām briesmām...
Sofija Kaspari, “Flamingu lagūna”
Aizraujoša ģimenes sāga
par dzimtu un ļaužu likteņiem
eksotiskajā Argentīnā Argentīna,
1876. gads. Atraitnēs palikusī Annēlija Vīnande ar meitu Minu no
Frankfurtes pie Mainas ieceļojusi
Argentīnā, lai otrreiz apprecētos.
Taču laulība sagādā rūgtu vilšanos. Četrpadsmit gadus vecajai
Minai vienīgo gaismas stariņu
skarbajā ikdienā ienes tikšanās ar
kaimiņu dēlu Franku.
Laima Kota, “Istaba”
Sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” iznākušais Laimas Kotas romāns “Istaba” ļauj ielūkoties Latvijas
ļaužu dzīvē pirms trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās saimnieciskās grūtībās nonākusī padomju
valsts vara pēkšņi kļuva labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot pārticīgāk un
izsludināja perestroiku.

Jaunākās grāmatas latviešu valodā Krāslavas Centrālajā bibliotēkā
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3. Novelc apavus un zeķes un basām kājām iekāp bļodā ar sāli;
4. Sāc mīdīties pa sāli, iztēlojoties,
kā viss negatīvais, kas uzkrājies
tavā fiziskajā ķermenī, visas negatīvās emocijas, domas un jūtas novadās sālī. Izvadi negatīvo enerģiju
jautri, ar prieku!
Vari padejot, veikt jebkādas kustības ar rokām, galvu, rūkt, kliegt,
raudāt vai izteikt šādas frāzes “Es
atbrīvojos no sava aizvainojuma pret
tēvu” vai “Es atbrīvojos no savas slimības sākotnējā cēloņa”. Improvizē.
Neapslāpē savas kustības un emocijas!
Kad sajutīsi, ka negatīvais ir
atstājis tavu ķermeni, rūpīgi nokrati
sāli no pēdām un nomazgā tās. Sāli
izmet tualetes podā un nolaid ūdeni
vai arī ieroc zemē, izsakot sālim pateicību par to, ka tas ir paņēmis tavu
negatīvo enerģiju.
Būs ļoti efektīvi, ja šo praksi
piekopsi 21 dienu pēc kārtas, sākot
dilstoša Mēness periodā vai Mēness
aptumsuma dienā.
Avots: “misstits.ru”

Klijas izgatavo no graudu virsējiem slāņiem – vērtīgākās graudu sastāvdaļas, kas satur daudz
vērtīgu minerālvielu (kalciju, dzelzi,
magniju, fosforu, mangānu, selēnu), vitamīnus (B grupas, folijskābi
un pantotēnskābi) un šķiedrvielu.
Īpaši daudz ir šķīstošo šķiedrvielu – bēta glikānu. Šīs balastvielas zarnu traktā saista brīvās
žultsskābes, un, lai organisms atkal
tās saražotu, tiek izmantots holesterīns, tāpēc tā daudzums asinīs samazinās. Turklāt pazeminās gan kopējā, gan jo īpaši – sliktā holesterīna līmenis
asinīs.
Taču, lai nerastos zarnu trakta darbības traucējumi, vienlaikus ar klijām
jālieto pietiekami daudz šķidruma – uz vienu ēdamkaroti kliju līdz pat vienai
glāzei ūdens. Klijas gremošanas traktā uzbriest, veidojot želejveida masu,
kas saista brīvās žultsskābes, rada pilnuma sajūtu vēderā un samazina barības vielu, arī glikozes, uzsūkšanos.
Lietojot lielu daudzumu kliju, tās izraisa pamatīgas vēdergraizes. Tāpēc
vēlams sākt ar vienu tējkaroti dienā, devu pakāpeniski palielinot, bet ne vairāk par 3–4 ēdamkarotēm dienā. Turklāt klijas var pievienot dažādiem ēdieniem: jogurtam ar pazeminātu tauku saturu, kefīram, maltajai gaļai, zupai,
mīklai, sacepumiem, pankūkām, kotletēm u.c.
Ja grib klijas lietot pastāvīgi, ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu,
jo dažādu graudaugu klijām nosaka atšķirīgas devas un cerētā labuma vietā
var rasties veselības problēmas.

Klijas tīra vēderu un asinsvadus

Sāls ir ļoti spēcīgs attīrīšanās līdzeklis, kas spēj absorbēt
negatīvo enerģiju. Jau kopš senseniem laikiem sāli izmanto dažādos rituālos. Šī prakse ļaus tev
savu negatīvo enerģiju novadīt
uz sāli.
Lai veiktu sāls attīrīšanās rituālu, tev vajadzēs:
1. Dziļu bļodu (plastmasas vai
metālisko, galvenais, lai tu tajā varētu brīvi nostāties uz kājām)
2. Sāli (parasto, 1 paciņu);
3. Vismaz 15 minūtes brīva laika.
Attīrīšanās rituāls tiek veikts sekojošā veidā:
1. Dodies uz vietu, kur vari pabūt
vienatnē;
2. Visu sāli ieber bļodā;

Attīrīšanās ar sāli
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Fotopamācība. Izgatavo
skaistu kasti priekšmetu
uzglabāšanai.

Par šo un to, par visu ko

nēm nepieciešama enerģija, tātad
– jāgādā par pilnvērtīgu uzturu. Ja
nav kārtīgi paēsts
un smadzenes labi
nestrādā, palīdz
gabaliņš melnās
šokolādes, jo tā
satur
smadzenes aktivizējošos
bioflavonoīdus.
Kad māc izsalkums, prāta stimulēšanai noder
karote
medus.
Turpretim, pievienojot to remdenai
tējai, tieši otrādi – dzēriens var izraisīt
miegu.
Enerģijas dzērieni, kas bagātīgi satur
ogļhidrātus, vitamīnus, kofeīnu, guaranu
un citas aktīvas sastāvdaļas, izsmeļ pašu
smadzeņu rezerves, tādēļ to lietošana pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos. Turklāt vienlaikus nedrīkst izmantot vēl citas
stimulējošas vielas.
4. problēma – asinsrites traucējumi
Domas gausina pasliktināta asinsrite
smadzenēs, jo tad tās nesaņem pietiekami
daudz skābekļa un nepieciešamo barības
vielu. To var apgrūtināt mazkustīgums,
svaiga gaisa trūkums, ateroskleroze, kad
asinīs ir augsts holesterīna līmenis, un citas saslimšanas. Šāda problēma var piemeklēt pēc insulta un galvas traumām.
Koncentrēšanās spējas var kavēt
arī:
* pazemināts smadzenes stimulējošo
vairogdziedzera hormonu līmenis;
* depresija, kad organismā sarūk serotonīna, melatonīna, acetilholīna un citu
aktīvo vielu daudzums;
* mazasinība, jo pietrūkst sarkano
asinsķermenīšu, kas novada uzturvielas
līdz smadzenēm;
* dažu medikamentu ilgstoša lietošana;
* psiholoģiskas problēmas, kas nomāc un patērē daudz prāta resursu.
5. problēma – treniņa trūkums
Prāta spējas saasinās krīzes situācijās, kad lēmums jāpieņem ātri. Tad daba
gādā par bagātīgu acetilholīna, noradrenalīna un citu aktīvu vielu izdali organismā, kas veicina vielmaiņu un smadzeņu
šūnu darbību. To var stimulēt arī ar zālēm,
taču veselīgāk koncentrēšanās spēju uzlabot, mācoties dzejoļus, svešvalodu vai
risinot krustvārdu mīklas.

Sapurini piekusušu prātu
Darbam drīz jābūt gatavam. Iztukšota
nez kura kafijas tasīte, taču domas iestrēgušas. Kā sapurināt piekusušo prātu?
Smadzenes spēj izturēt lielāku slodzi,
nekā spējam iedomāties. Reizēm kritiskā
situācijā varam izdarīt ko tādu, kam vēlāk
pat nespējam noticēt.
Tomēr ir apstākļi, kas prātu nogurdina, piemēram, negatīvas emocijas, neizgulēšanās, sāpes un slimības, kuru dēļ
organisms zaudē enerģiju.
Novērtējot atmiņas un koncentrēšanās traucējumus, jānoskaidro, vai tos izraisījis emocionālais stāvoklis, slimība vai
cits iemesls.
1. problēma – nogurums
Smadzenes nemēdz piekust, jo, sakārtojot informāciju, strādā arī miega laikā, taču cilvēkam ir jāatpūšas. Ja nespējam koncentrēties, padomāsim – vai esam
kārtīgi izgulējušies?
Lībekas Universitātes zinātnieki, pētot miega ietekmi uz atmiņu, konstatējuši, ka tā lēnajā fāzē tiek iegaumēta jauna
informācija, tādēļ svarīgi gulēt pietiekami
ilgi.
Tāpat kā nav iespējams visu laiku
klausīties priecīgu vai skumju mūziku, tā
arī bez mitas strādāt. Koncentrēšanās
spējas atjauno ritma maiņa. Arī vienveidīgs darbs ļoti nogurdina. Prātu sapurinās
ķermeņa iztaisnošana, piecu līdz desmit
minūšu ilga vingrošanas pauze ik pēc noteikta laika. Tad iespējams efektīvi strādāt
sešas līdz astoņas stundas pēc kārtas.
Atpūsties no ikdienas ritma smadzenēm ik gadu palīdz mēnesi ilgs atvaļinājums – īsākā laikā nevar atslābt pilnībā.
Turklāt vēlams nepalikt mājās, bet kaut
kur aizbraukt, lai izjustu pārmaiņas.
Vieglāk koncentrēties darbam un aizmirst nogurumu, ja ir mērķis: iesniegt atskaiti, nodot rakstu vai visus uzdevumus
paveikt līdz brīvdienām, lai dotos izbraukumā.
2. problēma – stress
Īslaicīgs stress liek mobilizēt visus
spēkus un aizmirst par nebūtiskām lietām,
kamēr nav pabeigts darbs. Taču, pastāvot
ilgstošam sasprindzinājumam, tiek kavēta
smadzeņu atbildes reakcija un darbaspējas mazinās.
Kā niknam sunim uz skausta saceļas
spalvas, tā cilvēkam uzbudinājuma brīžos
ir savilkti plecu joslas muskuļi. Tikai tiem
atslābstot, prāts spēj darboties normālā
režīmā.
3. problēma – smadzenēm trūkst
barības
Lai prāts efektīvi darbotos, smadze-
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Dažiem cilvēkiem vairāk attīstīta vizuālā atmiņa, kad vieglāk atcerēties uzrakstītu tekstu. Savukārt citiem labāk prātā
paliek dzirdētais. Apzinoties un liekot lietā
savas stiprās puses, vieglāk koncentrēties
un paturēt prātā vajadzīgo.
Smadzeņu palīgi
● Ginks. Tā aktīvās vielas uzlabo
asinsriti un vielmaiņu smadzenēs. Preparāti ar šā auga ekstraktu īpaši ieteicami
vecākiem cilvēkiem atmiņas saglabāšanai.
● Žeņšeņs stimulē visas organisma
funkcijas, uzlabo smadzeņu audu vielmaiņas procesus un skābekļa izmantošanu,
paaugstinot darbaspējas stresa un lielas
garīgas slodzes gadījumā.
Lietojams mēreni, jo var paaugstināt
asinsspiedienu, izraisīt sirdsklauves un
uzbudinājumu, līdzīgi kā pārdozējot kofeīnu. Labāk uzņemt dienas pirmajā pusē, lai
netraucētu miegu.
● Eleiterokoks veicina asinsriti tiem,
kuri cieš no zema asinsspiediena, uzlabojot vielmaiņu smadzenēs.
● Lecitīns satur nervu šūnu apvalkiem nepieciešamas vielas. Ieteicams
ilgstošas smadzeņu slodzes gadījumā.
Tas palīdz mazināt holesterīna daudzumu
asinīs, pozitīvi ietekmējot arī domāšanu.
Vēlams lietot kopā ar omega-3 taukskābēm (zivju eļļu), kas tāpat piedalās nervu šūnu apvalku veidošanā un nodrošina
smadzeņu barošanu.
● Magnijs un B grupas vitamīni regulē nervu šūnu vielmaiņu, mazina to uzbudinātību un paaugstina sāpju slieksni.
Dabiskas vielas saturoši preparāti, kas veicina smadzeņu darbību, jālieto
vismaz divus trīs mēnešus. Ja arī nebūs
izteikta efekta, tie palīdzēs izturēt lielāku
slodzi.
www.veselam.lv

uzvāra. Mērcei ir jābūt skābeni
pikantai. Nepieciešamības gadījumā var pievienot vēl mazliet kādu mērces sastāvdaļu.
Uzkarsē pannā eļļu un sviestu.
Liek cepties paprikas gabaliņus. Pacep ~ 5–10 minūtes.
Pievieno sīpolus un cep vēl 3
minūtes. Mērci pārlej kartupeļiem un viegli sacilā kopā. Tad
pievieno sacepto papriku un
sīpolus un visu kārtīgi izmaisa.
Pasniedz siltus. Pēc izvēles
rotā ar cieti vārītas olas daiviņām un kapātiem zaļumiem.

Tomātu zupa ar frikadelēm un pupiņām

un gaumes. Kad masa ir kārtīgi izmīcīta, ņem jau atdzisušos
cannelloni un sagatavoto maltās gaļas masu pilda katrā trubiņā. Pēc tam ņem trauku, kurā
to visu ceps, un nedaudz ieeļļo
ar parasto eļļu. Tad ielej glāzi
piena un saliek cannelloni. Pienam nav pilnībā jāapsedz trubiņas, tikai līdz pusei. Pārziež
ar tomātu mērci. Kad uzklāta
tomātu mērce, liek pāri sarīvētu palikušo sieru. Katrs liek tik
daudz, cik kārojas. Cannelloni
cep 180 grādos, apmēram, 40
min. Ik pa laikam apskatot, vai
viss kārtībā.

2 kg kartupeļu,
1 ēdamk. buljona koncentrāta,
1 tējk. cukura,
1 tējk. Dižonas sinepju,
1 sarkanā paprika,
1 oranžā paprika,
1 sīpols,
2 ēdamk. eļļas,
50 g sviesta,
2–3 ēdamk. ābolu etiķa,
1 glāze (240 ml) ābolu sulas,
100 ml ūdens
Dekoram:
1-2 vārītas olas, zaļumi pēc
izvēles
Kartupeļus nomazgā un
liek vārīties ar visu mizu. Kad
kartupeļi ir gatavi, nolej ūdeni,
atdzesē, nomizo un sagriež
nelielos gabaliņos. Paprikas
noskalo, izņem sēklotni un
sagriež mazos gabaliņos. Sīpolu notīra un sagriež mazos
gabaliņos. Atsevišķā katliņā
uzkarsē ābolu sulu un ūdeni.
Pievieno etiķi, sinepes, cukuru,
sauso buljona maisījumu un

Kartupeļu salāti bavāriešu gaumē
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Pildīti šampinjoni ar
rīvmaizi un sieru
400 g šampinjonu,
2 ēd. k. eļļas,
1 daiviņa/s ķiploka,
100 g rīvmaizes,
1 tējk. tējkarote citrona sulas,
smalki rīvēts siers,
sāls, malti pipari
Šampinjoniem izņem kātiņus un sasmalcina. Pannā sakarsē eļļu, izspiež ķiploku sulu
un apcep rīvmaizi ar sasmalcinātajiem kātiņiem. Pievieno
sāli, piparus un citronu sulu.
Katru šampinjonu no ārpuses
un iekšpuses ieziež ar eļļu, tad
saliek pildījumu. Šampinjonus
pārkaisa ar rīvētu sieru un cep
15 min. 180 grādos.

Canellonni vienkāršie

Cannelloni formas pasta,
500 g maltās gaļas,
1 glāze piena,
1 /2 paprikas,
1 liels sīpols,
2 ķiploku daiviņas,
saldā tomātu mērce,
siers (vienalga kāds), daudzums pēc izvēles,
dilles, garšvielas (pēc izvēles),
eļļa pannas ietaukošanai
Cannelloni trubiņas izvāra.
Katliņā liek tik daudz, lai nesalīp. Katru vāra 3 min, ne ilgāk.
Cannelloni vāra, lai tie iznāktu
mīkstāki gala rezultātā. Kad tie
izvārīti, tos saliek tā, lai tie nesaliptu kopā. Katru atsevišķi.
Gatavo pildījumu. Malto gaļu
liek bļodā. Tad sagriež mazos
kubiņos papriku, sīpolu, ķiploku
un sieru. Sajauc visas sastāvdaļas ar malto gaļu, arī dilles
un garšvielas, pēc katra izvēles

smalki sagriezts sīpols,
250 g liellopa maltās gaļas,
400 g konservētu tomātu,
400 g konservētu pupiņu,
4-6 tējk. pesto,
kale kāposts
Lielā un dziļā pannā uzkarsē vienu ēdamkaroti olīveļļas un uz lēnas liesmas apcep
sīpolus, līdz tie ir mīksti un kļuvuši zeltaini caurspīdīgi. Maltajai gaļai pievieno sāli un maltus
melnos piparus pēc garšas un
sadala 12 daļās, katru saveļot
nelielā lodītē. Liek pannā un no
abām pusēm apcep, līdz gaļai izveidojas kārdinoši brūna
“garoziņa”. Ja pannā ir pārāk
daudz tauku, ceptās frikadelītes un sīpolus izņem no pannas, ar papīra salveti nosusina
lieko eļļu un izslauka pannu.
Tajā pašā pannā liek sasmalcinātus konservētos tomātus,
pievieno aptuveni tikpat daudz
ūdens (ja pannas izmēri atļauj), konservētas pupiņas (kurām noliets liekais šķidrums),
kā arī ceptos sīpolus un frikadeles. Pievieno garšvielas pēc
garšas un vāra aptuveni 10-15
minūtes. Ja vēlies, gatavošanas beigās zupai var pievienot
plucinātas kale jeb lapu kāposta lapas. Gatavo zupu lej bļodiņās vai šķīvjos, pievieno pāris
tējkarotes pesto un pasniedz.
Lai labi garšo!

Franču maizes ar žavētām plūmēm un saldējumu

4 šķēles saldas maizes,

Receptes

1 ola,
50 ml piena,
100 g saldējuma,
6-8 žāvētas plūmes,
3 ēd.k. konjaka,
1 ēd.k. sviesta,
vaniļas cukurs
Žavētas plūmes pārlej ar
2 ēd.k. konjaka un atstāj uz 2
stundām. Olu samaisa ar pienu, pievieno vaniļas cukuru
pēc garšas un atlikušo konjaku.
Šajā maisījumā iemērc maizes
šķēles no abām pusēm. Maizi
var izmantot jebkuru saldo ar rozīnēm, ar sukādēm. Mēs
izmantojām kēksu ar apelsīnu
sukādēm - ļoti garšīgi! Pannā izkausē sviestu un apcep
sagatavotās maizes no abām
pusēm. Porcijas šķīvjos kārto
maizes, saldējumu un žāvētas
plūmes. Ja ir vēlme, var pārliet
ar šokolādes sīrupu.

Balzama liķiera “Šarlote” šokolādes muss

60g tumšās šokolādes,
15 g sviesta,
1 ēd.k. espresso vai stipras
kafijas,
45ml balzama liķiera “Šarlote”,
1 ola,
3 ēd.k. cukura,
60 ml saldā krējuma 35%,
1/2 tējk. vaniļas ekstrakta
Ūdens peldē izkausē šokolādi un sviestu, tad iemaisa
espresso. Masu atdzesē līdz
istabas temperatūrai. Atdala
olas dzeltenumu no baltuma.
Baltumu ievieto ledusskapī.
Atdzisušajā šokolādes masā
iemaisa balzama liķieri “Šarlote” un olas dzeltenumu. Ievieto
ledusskapī. Saldajam krējumam pievieno 2 ēd.k. cukura
un vaniļu, saputo to stingrās
putās. Olas baltumu saputo
vieglās putās, tad pievieno 1
ēd.k. cukura un saputo līdz
stingrai konsistencei. Šokolādes masā iecilā olas baltumu,
sadalot to trīs daļās. Tad iemaisa putukrējumu. Masu kārto
trauciņos, rotā ar šokolādes
skaidiņām vai svaigām ogām
pēc izvēles.
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Skolēnu sacensības
“Tautas bumbā”

17.
janvārī Krāslavas
“ Va r a v ī k s n e s ”
vidusskolā pulcējās
skolēni no Dagdas
vidusskolas,
Krāslavas pamatskolas
un
“ Va r a v ī k s n e s ”
vidusskolas.
Sacensībās piedalījās gan zēni,
gan meitenes,
dzimuši 2005.
gadā vai jaunāki.
Starp
zēniem
pārliecinoši
stiprāka
bija Krāslavas
“ Va r a v ī k s n e s ”
vidusskolas komanda, kas arī
ieguva
pirmo
vietu un kausu.
Otrajā vietā ierindojās skolēni
no
Krāslavas
pamatskolas
un trešajā vietā
Dagdas vidusskolas zēni.
Meitenēm
pirmo vietu izcīnīja Krāslavas
pamatskolas
komanda, otrajā vietā ierindojās
Krāslavas
“ Va r a v ī k s n e s ”
vidusskolas
skolnieces un
trešo vietu ieguva meitenes no
Dagdas vidusskolas.
Ilona Vanaga,
Krāslavas
Sporta skolas
metodiķe

Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Rēzeknes iecirknis meklē
bezvēsts pazudušo Jāni Krūkli,
dzimušu 2001. gadā, kurš bezvēsts prombūtnē atrodas kopš
2016.gada 29.novembra.
29.novembrī jaunietis atstāja savu
dzīvesvietu Daugavpilī, bet Tiskādu
speciālajā internātpamatskolā Rēzeknes novadā, Silmalas pagastā, Vecružinā, Ezera ielā 23, neieradās.

Policija meklē
Jāņa pazīmes: augums ap 180 cm, vidējas miesas būves, īsi gaiši mati.
Iespējamā viņa atrašanās vieta: Daugavpils.
Gadījumā, ja kādam ir informācija par
Jāņa atrašanās vietu (vai jebkāda cita informācija), lūdzam ziņot policijā pa tālr.
64603500, 64603578, 110 vai vērsties tuvākajā policijas iestādē personīgi.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija
par būtiskākajiem reģistrētajiem notikumiem Aglonas novadā periodā
no 17. decembra līdz 2017. gada 20. janvārim.

Aglonas novadā minētajā periodā VP LRP Preiļu iecirknī
tika reģistrēti 62 notikumi.
Kopumā novadā tika reģistrēti vairāki konflikti, kuru rezultātā divas personas uz ārstēšanos
tika nogādātas Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Pēc ziņām no
ārstniecības iestādēm reģistrēti
3 gadījumi, kad personas tika
nogādātas stacionārā ar miesas
bojājumiem, notikumu apstākļi
noskaidrojas.
Tika reģistrēti 2 mobilo telefonu zādzības fakti, tiek veiktas
pārbaudes. Iekļūstot caur logu
dzīvojamā mājā, tika nozagts
motorzāģis, uzsākts kriminālprocess.
Aglonas pagastā konstatēts
viens ugunsgrēka fakts, kā rezultātā nodega pirts, tiek veikta
pārbaude.
Elektroniskajā notikumu žur-

nālā reģistrēti 3 iesniegumi, kas
saistīti ar huligāniskām darbībām,
kas traucē sabiedrisko mieru un
kārtību, uzsāktas administratīvās
lietvedības. Konstatēts arī viens
iespējamais draudu izteikšanas
fakts, tiek veikta pārbaude.
Reģistrēti arī vairāki iesniegumi par naktsmiera traucēšanu,
tiek veiktas pārbaudes.
Reģistrēts iesniegums par
to, ka uz personas vārda, bez
saskaņošanas, tika noformēti
vairāki kredīti, uzsākts kriminālprocess. Lūgums iedzīvotājiem
neatstāt personu apliecinošus
dokumentus vietās, kur tie var
būt pieejami svešām personām.
Saņemts iesniegums par likumpārkāpumu, kas vērsts pret
iestādes darbiniekiem, veicot
darba pienākumus, uzsākts kriminālprocess.
Šķeltovas pagastā konstatēts pārkāpums par bērnu aprū-

pes pienākumu nepildīšanu, personai sastādīts administratīvais
pārkāpumu protokols. Par minēto
gadījumu paziņots Aglonas novada bāriņtiesai.
Saņemta informācija no Aglonas un Kastuļinas pagastiem,
par to, ka no dzīvesvietas aizgāja
personas un viņu atrašanās vieta
nav zināma, meklēšanas pasākumu gaitā personas tika atrastas un nogādātas dzīvesvietā.
Konstatēti arī vairāki fakti
par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, tai skaitā
trīs nepilngadīgas personas. Par
konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un
veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki administratīvie pārkāpumi par gājēju ceļu
satiksmes noteikumu neievērošanu – pārkāpējiem sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.

Liturģiskais kalendārs
februārī
Katoļu Baznīcā

2.02. - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena. Konsekrēto
(Dievam veltīto) cilvēku svētki.
3.02. - Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis. Dziedinātājs no kakla slimībām.
5.02. - Sv. Agate, jaunava un mocekle. Aizbildne krūšu slimībās un
ugunsnelaimēs. Svētī maizi, sāli un ūdeni.
6.02. - Sv. Pāvils Miki un viņa biedri, mocekļi.
10.02. - Sv. Sholastika, jaunava, klostera dibinātāja.
11.02. - Lurdas Dievmātes piemiņas diena. Vispasaules Slimnieku
diena.
14.02. - Sv. Kirils, mūks, un Sv. Metodijs, bīskaps.
22.02. - Sv. apustuļa Pētera katedras svētki.
23.02. - Sv. Polikarps, bīskaps un moceklis.

Pareizticīgo Baznīcā

5.02. - Muitnieka un farizeja svētdiena.
12.02. - Pazudušā dēla svētdiena.
15.02. - Kunga prezentācija svētnīcā (ļoti lieli svētki).
18.02. - Mirušo vecāku piemiņas sestdiena.
19.02. - Pastarās tiesas svētdiena.
25.02. - Iveras Dievmātes ikonas piemiņa.
26.02. - Piedošanas svētdiena.
27.02. - Sākas Lielais gavēnis.

Senpareizticīgo Pomoras Baznīcā

No 2. līdz 8.02. - Muitnieka un foriseja nedēļa, gavēņa nav.
No 9. līdz 14.02. - Ziemas mirušo vecāku piemiņa.
12.02. - Svēto bīskapu Vasilija Lielā, Grigorija Dieva Vārdu sludinātāja un Jāņa Zeltamutes piemiņa (lieli svētki).
15.02. - Kunga prezentācija svētnīcā (ļoti lieli svētki).
No 19. līdz 25.02. - “Masļenica”, ēdiens bez gaļas.
26.02. - Piedošanas svētdiena.
No 27.02. - Lielais gavēnis.
Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
2.02. - Sveču diena, Sv. Simeana diena.
24.02. - Matijs - apustulis.

Aicina 9. klases skolēnus pieteikties
inženierzinātņu olimpiādei
Lai popularizētu inženierzinātnes un sniegtu iespēju
skolēniem apliecināt zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā
un informātikā, tiek rīkota inženierzinātņu olimpiāde.
Pasākumu rīko Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola (RTU IZV), aicinot
9. klases skolēnus pieteikties 3.
atklātajai inženierzinātņu olimpiādei.
Olimpiāde norisināsies divos
posmos. Pirmajā posmā skolēniem neklātienē no 1. februāra
līdz 15. februārim IZV mājaslapas www.izv.lv sadaļā “Inženierzinātņu olimpiāde” būs jāizpilda
tiešsaistes tests, kurā būs 50
jautājumi. Skolēni, kuri būs pareizi atbildējuši vismaz uz 35
jautājumiem, saņems uzaicinājumu piedalīties otrajā posmā, kas
norisināsies 25. februārī klātienē
RTU IZV telpās, Rīgā, Kronvalda
bulvārī 1. Šajā posmā skolēniem
būs jārisina dažādi ar inženierzi-

nātnēm saistīti uzdevumi. Olimpiādes rezultāti tiks publicēti 3.
martā skolas mājaslapā, informē
Gunita Romanovska, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas (RTU IZV) direktora vietniece.
Olimpiādes noslēgums un
uzvarētāju apbalvošana notiks 18.
martā RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Skolēni, kuri būs ieguvuši
godalgotas vietas, tiks uzņemti
skolā bez iestājpārbaudījuma, viņiem tiks nodrošinātas no skolas
budžeta līdzekļiem finansētas
mācības, kā arī vērtīgas balvas.
Šogad mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā uzsākuši
astoņi jaunieši - pagājušā gada
atklātās inženierzinātņu olimpiādes uzvarētāji - no Rīgas, Cēsīm,
Jūrmalas, Daugavpils, Madonas,
Līvāniem.
Pagājušajā gadā tiešsaistes
testu pildīja aptuveni 500 skolēnu,
savukārt uz otro posmu klātienē
tika uzaicināti 120 skolēni.

Krimināls, notikumi
Reģistrēta informācija par
nelikumīgu zvejošanu Cirīšu ezerā – tika konstatētas divas bezsaimnieka ūdas. Lūgums iedzīvotājiem ievērot makšķerēšanas
un zvejas noteikumus.
Aglonas novadā konstatēti ceļu satiksmes pārkāpumi – 2
personas vadīja automašīnu bez
vadīšanas tiesībām, kuras nav
iegūtas noteiktā kārtībā.
LAPK 149.4 panta 6. daļa
paredz “Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:
1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu
vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);
2) ir spēkā transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību izmantošanas
aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas
ietvaros, —uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam no
divsimt astoņdesmit līdz četrsimt

trīsdesmit eiro.”
Aglonas pagastā 1 persona
vadīja velosipēdu alkohola reibuma stāvoklī (virs 1,5 promilēm).
Reģistrēts 1 notikums par ceļu
satiksmes negadījumu Aglonas
novadā uz ceļa Aglona – Dagda, kas notika no sadursmes ar
meža dzīvniekiem.
Lūgums visiem iedzīvotājiem lietot gaismu atstarojošas
vestes vai nēsāt apģērbu, kurā
labi redzami gaismu atstarojoši materiāla elementi. Gaismu
atstarojoši elementi ir jālieto ne
tikai tādēļ, ka to nosaka ceļu satiksmes noteikumi, bet gan tādēļ,
ka tas ir nepieciešams Jūsu un
Jūsu bērnu drošībai, veselībai un
pat dzīvībai.
Aelita REPŠA,
VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas inspektore
(www.aglona.lv)

10

2017. gada 27. janvāris

SESTDIENA, 28. 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
10.30 Rumpelrūķis.
11.35 Gudrā meita.
12.45 Kaut kur uz Zemes. Nevada.
13.15 Berberiem pa pēdām.
Maroka
13.50 Kultūršoks. 100 g kultūras
14.00 Latvijas kods. Gauja.
Divreiz vienā upē
15.00 Zoodārzu mazuļi
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Dabas apvienotie spēki
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Es - savai zemītei
19.05 Vienas dienas restorāns
19.35 Latvijas sirdsdziesma
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.25 Teātris.zip
21.45 Atsaldētais. Liepājas
teātra izrāde
23.55 Vīnes filharmoniķu
Jaungada koncerts, 2017
2.35 Atziedi, dvēsele! Dzejnieka
Leona Brieža jubilejas koncerts
4.50 Momentuzņēmums
5.05 Sāras mūzika.
5.16 Nacionālie dārgumi. 100
g kultūras
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03 Kas te? Es te!
6.30 Brīnumskapja skola

Televīzijas programma

7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss
ir iespējams
7.30 Province
8.00 Kam pieder šī pasaule?
8.30 Automoto raidījums nr.2
9.00 Aktuālā reportāža.
9.35 Zemei līdzīga planēta.
9.45 Sporta studija
10.30, 5.30 Aktualitātes.
11.00 Tas vari būt Tu.
11.30, 13.00 PK skeletonā.
12.30 Kapteinis 13
14.00 Futbola algoritms
14.30, 16.30, 18.00, 18.50 EČ
daiļslidošanā.
15.30, 17.00 PK bobslejā.
23.05 Midsomeras slepkavības
1.00 Šerloks
2.40 Eiropa koncertos
3.30 V.I.P.
4.10 Bez aizvainojuma
4.50 LTV - 60

5.00, 3.45 Melnais saraksts
5.50 Rezervisti
6.15 Mindijas projekts
6.40, 9.30, 12.55 Amerikas
smieklīgākie videokuriozi
7.10 Multfilmas
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Auto ziņas
11.10 Gatava pārvērtībām
12.00 Bibliotekāri
13.30 Marka un Rasela trakais
brauciens
15.20 Golfa zaļknābji
17.20 Taksis
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.35 Ledus laikmets 4. kontinentu dreifs
21.15 Leģenda par Hēraklu
23.15 Kingsman. Slepenais
dienests
1.40 Golfa zaļknābji
3.10 Garšas mednieki

LNT

TV3+

5.00 Kārdinājuma varā
7.30 Ekstrasensi – detektīvi
8.30 Attīstības kods
9.00, 4.00 LNT brokastis
10.00 Profesija mamma
11.00 Mani virtuves noslēpumi
14.00 Dīvainās dabas kaprīzes
14.30 Īpaši smags gadījums
15.30 Greizais spogulis
17.50, 20.00 Ziņas
18.00 Zem Toskānas saules
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts
23.40 Skandalozā lēdija V
1.20 Zem Toskānas saules
3.00 Salemas raganas
3.40 Nelabojamais Džims 2
4.50 Karamba!

7.15 Infomānija
8.10 Nabaga radiņi
9.15, 1.00 Lietišķa pieeja
10.25 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
12.05 Pārrestartēšana
13.10 6 kadri
13.45 Mf. Mārlija un es
15.35 Mf. Muļķa diena
17.15 Mf. Šreks
19.00 Iemāci sievu braukt
20.00 Uz nažiem
21.00 Mf. Ceļojums. Noslēpumainā sala
22.50 Mf. Rituāls

6.20, 10.00, 12.00, 16.50 Ziņas
6.30, 4.35 Moderns spriedums
7.25, 10.20 Multfilmas
7.50 Gudrinieki un gudrinieces
8.40 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja uzruna
11.15 Garša
12.30 Viss no sākuma
17.00 Koncerts
19.00 Kurš vēlas kļūt miljonārs?
20.00 Laiks
20.20 Šovakar
22.15 Mf. Zvaigzne
0.55 Mf. Dzīve uzlabojas
2.30, 5.40 EuroNews
3.00 Mf. 20. gs pirāti
4.20, 5.25 Smieklīgi videoklipi

NTV Mir

RTR Planēta (Baltija)

TV3

SVĒTDIENA, 29. 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 Avārijas Brigāde.
10.00 Uzmanību, gatavību,
kosmosā!
10.30 Kaut kur uz Zemes. Japāna.
11.00 Eksotiskās salas.
12.00 Dievkalpojums
13.00 Saknes debesīs
13.30 Tā ir dzīve. Dzied Harijs
Spanovskis
14.20 Latvijas sirdsdziesma
15.15 Ķepa uz sirds
15.50 Zoodārzu mazuļi
16.20 Nacionālie dārgumi. 100
g kultūras
17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 I. Lindstrēma. Tavā dzīvē
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 Supernova 2017. Dalībnieku atlase
22.30 Dabas apvienotie spēki
23.35 Koncerts
2.00 Latvijas Gada balva sportā 2016
4.20 Aculiecinieks
4.35 Sāras mūzika.
4.50 Manas zaļās mājas
5.00 LTV - 60. Zelta arhīvs.
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03 Kas te? Es te!

6.30 Brīnumskapja skola
7.00 Dardarija.
7.30 Plašā brīvdaba.
8.00 Ielas garumā
8.30, 18.50 Aculiecinieks
9.00, 4.00 Skats rītdienā.
9.30, 4.30 Notikumu skatlogā
10.00, 5.30 Nedēļas apskats.
10.30, 5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
11.00 Gudrā meita.
12.10, 3.30 LTV - 60
13.00 Meklējam jūraszirdziņus
- dzīvus vai mirušus.
14.00, 15.30 PK bobslejā
15.00, 2.30 Kam pieder šī pasaule?
16.30 EČ daiļslidošanā.
19.10 Trīs musketieri 3D.
21.15 Lielais Gregs
22.15 Atgriešanās.
23.15 Personība. 100 g kultūras
0.10 Tas vari būt Tu.
0.40 Kapteinis
1.10 Futbola algoritms
1.40 Eiropa koncertos
3.00 Aktuālā reportāža.
LNT
5.00 Karamba!
5.30 Kristīgā programma
6.45 Kontakts kopā ar doktoru
Čārlzu Stenliju
7.05, 4.45 Bernards
7.20 Ekstrasensi – detektīvi
8.20 Sirdsmīļā Monika
9.00, 4.00 LNT brokastis
10.00 Mani virtuves noslēpumi
12.00 Galileo 3
12.30 Dīvainās dabas kaprīzes
13.55 Kad viņu negaidi

PIRMDIENA, 30. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi.
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop
10.50 Ķepa uz sirds
11.20 Mf. Tavā dzīvē
13.20 Es savai zemītei
13.55 Multfilmas
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
18.56 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P.
22.00 Sporta studija
22.45 Sāras mūzika.

23.20 De facto
23.55 100 g kultūras
0.40 Melu laboratorija
1.40 Aculiecinieks
LTV7
6.00 Latvijas Republikas
valsts himna
6.03 1000 jūdzes pa ledāja
pēdām
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Multfilma.
8.10 Dzimtas detektīvs.
9.10 Latvijas sirdsdziesma
10.05 Kalnu patruļa
11.00 100 g kultūras
12.00 Supernova 2017.
13.05 PK skelteonā
14.15, 1.55 Labākais no
Euromaxx

7.20 Vēlreiz esiet sveicināti!
7.50 Gatavojam
8.15 Ar mazuļa lūpām
9.25 Galvenais ceļš
10.05 Dzīvais un mirušais ēdiens
11.00 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 Vijolnieks uz jumta
21.55 Tu neticēsi!
22.55 Starptautiskā kokzāģētava
23.50 Mf. Zagļi un prostitūtas.
Balva – lidojums kosmosā
2.20 Noziegums tiks atklāts
PBK

7.00, 10.20 Vēstis - M
8.15 Dzīvie stāsti
9.05 Ģimenes albums
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.40 Humora raidījums
13.20 Mf. Nozodz mani
17.00 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Spriedums ideālam
pārim
0.05 Mf. Piedod
1.40 Mf. Zelta līgava
RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem!
5.25 Karavīri
7.20 Jaunības eliksīrs
8.20 Dievu ēdieni
9.20 Mintrans
10.05 Visnoderīgākā programma
11.05 Godīgs remonts
12.15 Katram pa kaķēnam
13.05 Slepenās teritorijas
15.10 Dīvaina lieta
16.15 Čapmanes noslēpumi
18.30 Visšokējošākās hipotēzes
20.35 Pēdējais karalienes gājiens
0.30 Sāls
ONT

5.50 Zinātniskā vide
7.00, 9.00, 15.00 Šodien

5.05, 7.20 Izmeklēšanu vada
lietpratēji

6.00 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 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 Veiksme pūrā
13.05 Mf. Pedingtona piedzīvojumi
15.15, 20.00 Sporta ziņas
15.20 Sazvērestības teorija
17.00 Kurš vēlas kļūt par mil-

17.50, 20.00 Ziņas
18.00 Komisārs Reksis
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.05 Lieliskais gadsimts
23.35 Viņi atgriežas
0.30 Amerikāņi
1.10 Noziegumam pa pēdām.
Ķeltu mīkla
2.35 Iemīlēties svešniekā

21.00 Mf. Halks
23.50 Grimmi

4.10 Mf. Ceturtais

TV3
5.00 Melnais saraksts
5.45 Mahinatori
6.15 Rezervisti
6.55 Multfilmas
8.15 Smieklīgākie videokuriozi
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo 10.00 Superbingo
11.05 Impērija
12.05 Kāzu gūstā
13.05 Pēcnācēji
15.20 Leģenda par Hēraklu
17.20 Ledus laikmets 4. kontinentu dreifs
19.00 Nekā Personīga
19.50 Melu teorija
20.10 Mūmija atgriežas
22.55 Nāves ordenis
0.35 Pēcnācēji
2.35 Marka un Rasela trakais
brauciens
3.55 Kāzu gūstā
TV3+
6.30 Kristīgā programma
7.00 Infomānija
7.55 Nabaga radiņi
8.55 Dārgā, mēs nogalinām bērnus
10.50 Uz nažiem 11.50 Radiņi
12.55 Brāļi apmaiņas ceļā
15.00 Mf. Ceļojums. Noslēpumainā sala.
16.50 Tētis sprukās
19.25 Saimnieks meklē sievu
14.45 Punkti uz i
16.10 Bez aizvainojuma
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Kaut kur uz zemes
20.05 Starp pasaulēm
21.05 Maklauda meitas
21.55 Mf. Musketieri
0.00 Midsomeras slepkavības
LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.30 Kristīgā programma
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes
virtuvē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Kāpnes uz debesīm
10.15 Televīzijas veikals
10.30 Karamba!

NTV Mir
6.05 Angola. Karš, kura nebija.
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 Muhtara atgriešanās
15.25 Zvērināto tiesa
17.00 Izmeklēšanu veica…
18.00 Dienas kopsavilkums
19.30 Jaunās krievu sensācijas
20.30 Mf. Mafija. Izdzīvošanas
spēle.
22.20 No kapteiņa Čeņajeva dzīves
2.15 Noziegums tiks atklāts
4.10 Dzīvais un mirušais ēdiens
PBK

RTR Planēta (Baltija)
3.45 Mf. Spriedums ideālam
pārim 7.20 Pats sev režisors
8.10, 3.00 Smieklu panorāma
8.40 Rīta pasts
9.20 Vēstis - M
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.20 Smieties atļauts
13.20 Mf. Sonāte Verai
17.00 Mf. Ķīniešu jaunais gads
21.00 Svētdienas vakars
23.30 Djatlova caurlaide. Stāsta beigas.
1.20 Mf. Mīlestība nenāk viena
RenTV Baltic
5.55 Skatīties visiem
6.40 Smieklu panorāma
7.30 Karavīri 8.25 Tīrs darbs
9.20 Katram pa kaķēnam
9.50 Sasisto lukturu ielas
0.30 Kara noslēpumi

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 Vasarnīcu lietas
12.55 Mf. Pārtveršana
14.50 Vladimirs Visockis. Es
neticu liktenim…
15.50 Mf. Pavārs
17.20, 22.50 Humora raidījums
21.00 Laiks 0.35 Sava sliede
2.05 EuroNews
2.35 Mf. Vertikāle
3.50, 5.20 Smieklīgi videoklipi

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 Mf. Pārtveršana
12.40 V. Obodzinskis. Liktenis
savedis kopā…
13.40 Mf. Vertikāle
15.15 Sporta jaunumi
15.20 Mf. Pavārs
16.35 V.Visockis. “Es neticu liktenim…”

11.00 Lieliskais gadsimts
13.45 TV veikals
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 Gonula
20.35 Transports šodien, rīt
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Ekstrasensi – detektīvi
22.10 Majors un maģija
23.10 Overtime TV
0.10 Čikāgas sardzē
1.20 LNT ziņu TOP 10
2.05 Attīstības kods

vienība Hawaii 5-0
9.30 Gatavo 3
10.15 Māmiņu klubs
10.55 TV skatlogs
11.10 Ekstrasensu cīņas
14.40, 1.40 Mindijas projekts
15.55 Smieklīgākie videokuriozi
16.20, 20.20, 3.15
UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Bibliotekāri
23.00 Skaistule un briesmonis
0.00 Nekā Personīga
0.50 Melu teorija
1.10 Sveika, Rīga!

TV3

TV3+

5.00, 2.30 Melnais saraksts
5.50, 12.20 Mahinatori
6.35, 13.20 Multfilmas
7.45, 18.00 Divarpus vīri
8.40, 17.00 Īpašo uzdevumu

ONT

5.25, 15.30 Māja 2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 1.15 Comedy Club
9.20, 17.40 Kijeva dienā un naktī

jonāru?
18.00 Koncerts
19.30 Ziņas
20.05 Šovakar
21.35 Piemaskavas vakari
22.30 Mf. Solījums
Baltkrievija 1
5. Būtība
5.35, 20.40 Mf. Uzreiz pēc pasaules radīšanas
7.30 Tuvplānā
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50 Radi
9.55 50 receptes
10.40 Speciālreportāža
11.10 Remonta stāsti
11.45 Veselība
12.30, 14.45 Mf. Nē vietā
14.15 Ukraina
20.00 Panorāma
0.25 Sporta diena
Baltkrievija 2
6.05 Eņģeļu draugi
6.50 Mf. Genzele un Gretels
7.50, 21.05 TV barometrs
7.55 Laimīgi kopā
9.40 Mf. Cara Solomona zīmogs
11.05 Pamuļķis
12.15 Ačgārnā pasaule
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 Mats matā
15.10 Mf. Manas lielās grieķu
kāzas
16.50 Reportieris
17.40 Ekstrasensu cīņas
19.40 Aklās kāzas
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
21.10 Atdodiet man skaistumu
22.20 Mf. Kobras metiens
17.35, 20.05 Humora raidījums
19.00 Kontūras
20.50 Sava sliede
23.30 Mf. Ceturtais
Baltkrievija 1
5.35 Mf. Uzreiz pēc pasaules
radīšanas 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. Skaistule
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.15 Izmeklēšanas noslēpumi
15.50 Mf. Izredzētā
19.35 Laika ziņas
20.00 Galvenais ēters
21.10 Mf. Pagātnes tarifs
Baltkrievija 2
6.05 Eņģeļu draugi
6.50 Mf. Zemnieka gudrā meita
7.50, 20.00 TV barometrs
7.55 Pamuļķis
9.05 Ačgārnā pasaule
10.05 Mf. Manas lielās grieķu kāzas
11.45 Mf. Mans mājas dinozaurs
13.35 Mīlestība onlainā
14.45 Universāls šefs
15.20 Onlains. Ārpus tīkla.
15.50 Mf. Cara Salimona zīmogs
17.15 Saprast un padarīt nekaitīgu
17.50 Mf. Kobras metiens
19.40 Divi rubļi
20.30, 21.05 Tētis sprukās
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO.
23.05 Mf. Superaukle
10.25, 16.35 Univers
11.35 TV Shop
11.50 Halks
14.25 Juvelieru klans
18.50 Interni
21.00 Tētis sprukās
23.50 Mākslas filma
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Rīts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.25 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Lietiskie pierādījumi
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma ceļā
22.45 Dienas kopsavilkums

2017. gada 27. janvāris
23.15 Pozdņaks
23.25 Valsts aizsardzība
3.25 Tiesu detektīvs
4.35 Viņu tradīcijas
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 1.55 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Vienatnē ar visiem
12.40, 3.45 Moderns spriedums
13.50 Laiks rādīs
14.55 Pirmā studija
16.35 Vīriešu/ sieviešu
17.40, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.30 Eiroloģija. Baltijas ceļš
21.55, 23.05 Grieķiete
23.55 Vakara Urgants
0.30 Pozners
1.25, 5.55 EuroNews
2.10 Mf. Pārtveršana
3.35, 5.25 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 - M
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Jūs pasūtījāt slepkavību
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Daktere Anna
22.15 Vakars ar Vladimiru Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas

11

1.00 Brigāde 2.05 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.40, 16.25, 1.05 Dīvaina lieta
6.25 Afromaskavietis
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, 23.50 Čapmanes noslēpumi
13.05 Slepenās teritorijas
15.20 Dokumentāls projekts
18.35 Važņaks
20.50 Visšokējošākās hipotēzes
22.50 Skatīties visiem
0.45 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, 0.00 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!
19.00 Laiks
20.05 Principa lieta
21.15 100 Baltkrievijas vārdi
22.15 Mf. Ceļošanas māksla

OTRDIENA, 31. 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
11.15 Mf. Blūzs
13.15 Province
13.50 Mia un es
14.20 Uzmanību, gatavību, kosmosā!
15.05 Kalnu patruļa.
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.05 Merkele. Vara un valsts.
23.20 Prāta Vētra
1.10 V.I.P.
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 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 Sapnis par pili
9.55 Robotikāde.
10.05 Kalnu patruļa
11.00, 18.05 Majore Kosatkina
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.55 Aktualitātes.
13.25 PK bobslejā.
15.35, 1.30 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
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, 10.35 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo
uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē ar
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidījums
“900 sekundes”
8.40, 0.00 Dzīvīte
9.10, 1.05 Kāpnes uz debesīm
10.20, 13.45 TV skatlogs
11.05 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55, 0.20 Gonula
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 I. Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu
23.10 Apmierini mani
TV3
5.00, 1.55 Melnais saraksts
5.55, 12.20 Mahinatori
6.40, 13.20 Multfilmas

7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.55, 17.00, 21.00 Īpašo uzdevumu
vienība Hawaii 5-0
9.55 Smieklīgākie videokuriozi
10.55 TV skatlogs
11.10 Ekstrasensu cīņas
14.40, 1.00 Mindijas projekts
15.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.00 Zibsnis
23.00 Bulta
0.00 Bruklinas taksis
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
10.30, 16.35 Univers
12.00 TV Shop
12.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Ekstrasensu cīņa
22.25 Mf. Olimpa krišana
NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00
18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Rīts 7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi 11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Lietiskie pierādījumi
18.50 Tīmeklis
20.40 Mentu kari
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Dzīvokļu jautājums
4.10 Viņu tradīcijas
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 1.30 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels 11.35 Grieķiete
13.30, 3.35 Moderns spriedums
14.55 Pirmā studija
16.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
21.20, 23.05 Grieķiete
23.25 Vakara Urgants
0.00 Pūces kliedziens
1.00, 5.55 EuroNews
1.45 Mf. Kolēģi
3.20, 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

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
18.00, 23.00 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, 12.05 Mf. Pagātnes tarifs
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 15.30 Radiņi
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20 Arēna
19.00 Forums
20.00 Panorāma
20.40 Policijas stāsti
21.10 Pēdas
23.20 Sporta diena
23.30 Briljantu mednieki
Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.35 Mats matā
9.10 Laimīgi kopā
11.00 Mīlestība onlainā
12.05 Divi rubļi
12.25 Mf. Mans mājas dinozaurs
14.20 Univers
14.55, 22.20 Ērglis un cipars
15.50 Tētis sprukās
18.15 Superloto
19.05 Reportieris
19.50 Aklās kāzas
21.00 KENO
21.10 Atdodiet man skaistumu
17.50 60 minūtes
20.00 Daktere Anna
22.15 Vakars ar Vladimiru Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Brigāde 2.05 Ieguldījums
RenTV Baltic
5.40, 22.50 Skatīties visiem
6.05 V un S
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs 7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dziednieks
13.00 Jums pat sapņos nav rādījies
16.20, 1.10 Dīvaina lieta
18.35 Važņaks
20.50 Humora raidījums
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, 23.25 Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels! 9.30 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!
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mf. Viss no sākuma
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, 22.30 Zona Х
8.10 Speciālreportāža
8.25, 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, 22.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Speciālreportāža
23.20 Sporta diena
23.35 Briljantu mednieki
Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.40 Virtuve
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.05, 15.30 Nepiedzimsti skaista
11.00, 21.40 Šuročka
11.30, 18.45 Tētis sprukās
13.15, 20.25, 21.05 Jaunkundze-zemniece
14.20 PIN kods
15.00, 23.05 Onlains 17.10 Par ēdienu
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.10 Stails

27. janvārī

Ir iemesls!

Dorotejas fon Līvenas piemiņas diena
Laikabiedri sauca viņu
par skaistuli,
gudrinieci,
sabiedrības
dāmu, imperatora slepeno aģenti,
pirmo sievieti diplomāti, Eiropas ietekmīgāko
mīļāko... Bet viņa vienkārši uzticami
kalpoja saviem jaunības draugiem...
Tā sanāca, ka viņas draugi bija Krievijas imperatori - Aleksandrs Pirmais un Nikolajs Pirmais...
Doroteja ir dzimusi Rīgas militārā
gubernatora Benkendorfa ģimenē.
Šis uzvārds ir labi zināms mūsu
valsts vēsturē. Benkendorfi kļuva
par muižniekiem XVII gadsimta
vidū. Toreizējais Rīgas galvenais
birģermeistars saskaņā ar Zviedrijas likumiem ieguvis mantojamās
muižniecības tiesības un barona
titulu. Pēc kāda laika Benkendorfi
kļuva par grāfiem, bet pēc tam par
kņaziem - par nopelniem Krievijas
impērijas labā. Taču atgriezīsimies
pie Dorotejas...
Dorotejas māte, baronese fon
Kanštata, bija princeses Sofijas Virtembergas, nākamās Krievijas ķeizarienes, bērnības draudzene. Tieši
šis fakts nospēlēja izšķirīgu lomu
gan Dorotejas, gan viņas brāļa un
māsas liktenī.
Rīgas gubernatora bērni agri kļuva par bāreņiem. Pēc mātes nāves
rūpes par Doroteju un viņas vecāko
māsu uzņēmās ķeizariene. Meitenes iekārtoja Smoļnija institūtā,
neskatoties uz to, ka atbilstoši likumam šajā iestādē varēja iestāties
meitenes līdz 6 gadu vecumam.
Neskatoties uz stingriem noteikumiem, māsas Benkendorfas dzīvoja
atsevišķās istabās, kaut gan visas
pārējās audzēknes dzīvoja guļamistabās, kur mitinājās 15-20 cilvēku. Ik
nedēļu ķeizariene apciemoja savas
aizbildnes un interesējās par viņu
panākumiem. Institūta audzinātājas
visiem spēkiem centās, lai māsas
Benkendorfas varētu demonstrēt
izcilas zināšanas un prasmes.
Kad apmācību kurss beidzās,
ķeizariene nolēma sakārtot arī savu
audzēkņu personisko dzīvi. Viņa
parūpējās par savu mīluli Darju
Benkendorfu. No sākuma aizbildne
gribēja, lai viņas iemīļotā Dašeņka
apprecētos ar ģenerāli Arakčejevu,
cara mīluli. Bet šis rupjais cilvēks ar
zaldāta uzvedību šausmināja jauno
meiteni, tad ķeizariene atteicās no
savas idejas un atrada daudz prezentablāku līgavaini. Tas bija cits
imperatora mīlulis, viņa kara ministrs Kristofers fon Līvens. Viņš bija
senas dzimtas pārstāvis (ģimenes
leģenda vēstīja, ka Līvenu dzimtas
dibinātājs bija lībiešu virsaitis Kaupo) un izcēlās ar skaistu ārieni, bija
apveltīts ar visai pieticīgām spējām
un ieņēma savu posteni tikai pateicoties monarha labvēlībai.
Darjas un Kristofera kāzas notika
atbilstoši imperatora galma standartiem - diezgan pieticīgas, bet aristokrātiskas. Tajās piedalījās ķeizara
ģimene, visi galma pārstāvji un galvaspilsētas sabiedrības nozīmīgākie darboņi.
Pirmos gadus pēc kāzām Darja
pavadīja Pēterburgā. Vīrs pastāvīgi
bija aizņemts darbā, veidoja militāro
karjeru. Bet viņa jaunā un pievilcīgā
sieva pavadīja laiku modernos salonos, un viņai apkārt bija pielūdzēji no
augstciltīgām dzimtām. Klīda baumas par viņas attiecībām ar lielkņazu
Konstantīnu, arī kņazs Dolgorukijs
baudīja baroneses labvēlību...
1809. gadā, kad kļuva skaidrs, ka
barons fon Līvens militārajās lietās
neizrāda pietiekami lielu talantu,
imperators Aleksandrs pieņēma
lēmumu aizsūtīt viņu par vēstnieku
uz Berlīni. Tolaik Prūsija bija Eiropas
province, svarīgas lietas tur netika
lemtas, tādēļ atbildība vēstniekam
nebija liela. Jauns amats atgādināja goda trimdu, tāda bija tradīcija:

dižciltīgi un bagāti aristokrāti, kas
neizcēlās ar kādu talantu, strādāja
šādos posteņos – izcilus rezultātus
no viņiem neviens negaidīja, bet
sabojāt kaut ko impērijas ārlietās viņiem bija pietiekami sarežģīti.
Berlīnē Darja fon Līvena kļuva
par moderna salona saimnieci, tur
pulcējās ministri un diplomāti, aristokrāti un augstākā ranga ierēdņi.
Tieši tad atklājās galvenais baroneses fon Līvenas talants. Jaunā
un pievilcīgā dāma viegli iepazinās
ar ietekmīgākajiem cilvēkiem un atstāja uz viņiem lielu iespaidu. Daudzi uzskatīja viņu par tukšgalvi, bet
Darja bija apveltīta ar unikālu spēju
- viņa iegaumēja visu, par ko runāja viņas klātbūtnē, pēc tam rūpīgi
analizēja visu dzirdēto un vīra vietā
rakstīja atskaites, ko viņš sūtīja ārlietu ministram. Ministrs Nesselrode
nepārstāja brīnīties par to, cik daudz
vērtīgas informācijas izdevās dabūt
šim Līvenam! Bet, kad ministrs uzzināja, ka visas atskaites sastādīja
vēstnieka sieva, tad pasteidzās iepazīties ar viņu.
Drīz vien visas atskaites Darja
sūtīja personiski imperatoram un
ministram, neslēpjoties aiz vīra
vārda. Krievijā nolēma izmantot
sievietes izlūka talantu lietderīgāk fon Līvena tika iecelta jaunā amatā
Londonā. Anglijā Darja atkal atvēra
salonu, kurā pulcējās diplomātiskā
korpusa darbinieki, ministri un pēri,
karaliskās ģimenes locekļi. Velsas
princis kļuva par Līvenu ģimenes
draugu, Darjas dēla, ko nosauca
par Georgiju, krusttēvu. Lai saņemtu vissvarīgākās ziņas, grāfiene (jau
grāfiene!) fon Līvena stājās “neformālos” sakaros ar premjerministru un arī ar vairākiem hercogiem.
Krievijas galms bija lietas kursā par
visām angļu politiķu iecerēm, bet
Darju fon Līvenu jau uzskatīja par
galveno un ietekmīgāko Krievijas
aģenti Eiropā.
Pēc Napoleona sakāves, kad lielvalstis-uzvarētājas veidoja Eiropas
politikas tiesiskos pamatus tuvākajiem gadsimtiem, Darja fon Līvena
(jau kņaziene!) tika oficiāli iekļauta
impērijas delegāciju sarakstos visos
kongresos. Darjas mīļāko vidū bija
Francijas premjers Taleirāns, Austrijas kanclers Meternihs... Neviens pat
nevarēja iedomāties, ka imperators
Aleksandrs zināja par visiem plāniem, ko izstrādāja starpvalstu savienības, kā arī par slepenām sarunām,
pateicoties šai smaidīgajai smējējai,
ap kuru pulcējās visi ietekmīgākie
augstākās sabiedrības pārstāvji...
Klīda baumas, ka kāds monarhs viņas dēļ pat izsauca uz dueli kaimiņvalsts premjeru. Konfliktu noklusēja,
to izdevās saglabāt noslēpumā, bet
par šī nepatīkamā incidenta rezultātu
kļuva jauna kārtība Eiropā, kas deva
tai iespēju attīstīties ātros tempos
vesela gadsimta garumā.
Darja fon Līvena pēc sava vīra
nāves pieņēma lēmumu uz visiem
laikiem pārcelties uz Franciju un
nopirka vienu no savrupmājām, kas
kādreiz piederēja Taleirānam. Uzzinājis par to, imperators Nikolajs
bija saniknots un aizsūtīja kņazienei
stingru pavēli - nekavējoties atgriezties! Ar lielām grūtībām monarhu
izdevās pierunāt, viņam pastāstīja
par to, cik nozīmīgu darbu impērijas
labā paveica šī dāma... Kņazieni atstāja mierā...
Darja fon Līvena nomira no komplikācijām pēc bronhīta Parīzē, kur
dzīvoja kopā ar savu kārtējo mīļāko
un vecāko dēlu. Saskaņā ar kņazienes testamentu, viņu apglabāja
Līvenu dzimtas kapličā, Mežotnē,
netālu no Bauskas. Kā tas bieži vien
notiek, par Darjas fon Līvenas vētraino darbību visa pasaule uzzināja
tikai tad, kad pagāja vairākas desmitgades pēc viņas nāves. Uzzināja
un izbrīnījās... Līdz šim laikam viņas
darbu Krievijas impērijas politiskajā
izlūkdienestā skrupulozi pēta... izlūku skolās visā pasaulē...
Andrejs JAKUBOVSKIS
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Z/S “KURMĪŠI”
IEPĒRK VASKU.

Mainām
pret vasku.

šūnas

Ražojam bišu vaska šūnas.
Sertificēta BIO vaska pārstrāde.
T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

PĀRDOD
labiekārtotu māju ar mēbelēm
Krāslavā. 30500 € (par cenu var
vienoties). Tālr. 29920447;
2-istabu
dzīvokli
Krāslavas
centrā. 3. stāvs, balkons. T.
28220975;
māju nojaukšanai (6x12 m). Tālr.
22171865;
“NISSAN Almera”- 2003., dīzelis, TA līdz 04.2017., 2300 €;
“VW Passat Variant” - 1.9 D,
1991., TA līdz 02.2017. Tālr.
26779393, 26795771;
“PEUGEOT 307”- 2.0 HDi, 2002.,
universāls, TA līdz 08.2017.,
1900 €. Tālr. 20035054;
“VW GOLF 4” - 1.4 benzīns,
1999., TA līdz 01.2018. Tālr.
20333462;
“FIAT Bravo” - 1.4 benzīns,
1997., TA līdz 15.11.2017., 650
€. Tālr. 24933044;
“AUDI 80”- 1992., gāze-benzīns,
TA līdz 08.2017. Tālr. 28745517;
VW Passat-1,8 (1990., benzīns, sedāns, labā stāvoklī, TA
līdz 10.01.2018., 450 €. Tālr.
22018494,
piekabi ROU - 6. Tālr. 26432484;
zāģmateriālus. Vagondēļus, dēļus, brusas, terases un grīdas
dēļus, blockhause (brusas imitācija), vagondēļus pirtij, plauktus,
līstes. Piegāde. Tālr. 27086886;
paštaisītu dēļu griešanas iekārtu
ar aprīkojumu. Tālr. 26890610;
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Iepērk
metāllūžņus.

Augstas cenas. Strādājam
jebkurā laikā. Tālr. 29198531
Atdosim labās rokās kucēnus
(3 mēneši).
Tālr.26487088; 26524609.

KSP (1.20x 2.70; biezums - 1.6
cm). Tālr. 26400745;
benzīna zāģus (65 €), atslēgu
komplektu (35 €), metināšanas
inventoru (90 €), pusautomātu
2 - vienā (230 €), ģeneratoru
2.2 kw (160 €). Viss jauns. Tālr.
28704679;
bērnu ragavas, hokeja nūju, slēpes, slidas ar zābakiem (36. un
38. izm.), hroma zābakus (41.
izm.), velteņus, ziemas zābakus
(25.5 izm.). Tālr. 22366713;
divus atpūtas krēslus ar pufiem.
Lēti. Tālr. 26990070;
lietotas veļas mašīnas (sākot no
60 €). Tālr. 22027838;
grūsni teli pēc izvēles (Robežnieku pag.). Tālr. 26402094;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr. 29129873;
svaigas paipalu olas ar piegādi
Krāslavā. Tālr. 26644163;
sēklas un lopbarības kartupeļus
“Vineta”, “Belarossa”. Iespējama
piegāde. Tālr. 28387496;
pārtikas kartupeļus, graudus,
miltus. Piegāde. Tālr. 29463815;
graudus, miltus, malku. Tālr.
29489854;
skaidu briketes. Bišu stropus.
Tālr. 29678673;
svaigi zāģētu malku. Piegāde.
Tālr. 28988596;
sausu, skaldītu bērza malku.
Tālr. 27822821;
malku (75 €). Tālr. 29515786.

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

Tālruņi pierakstam 29992892, 26743499.

LEADER projektu konkursa seminārs
par projekta veidlapas aizpildīšanu

Š. g. 1. februārī pulksten 11:00 Skolas ielā 7 (aktu zālē), Krāslavā
biedrība “Krāslavas rajona partnerība” organizē semināru LEADER projektu pretendentiem par projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.
Darba kārtībā projekta iesnieguma veidlapu (MK 2015. gada 13.
oktobra noteikumu Nr. 590 1. un 2. pielikums), pavaddokumentu
aizpildīšanas un iesniegšanas nosacījumi.
Projektu konkurss izsludināts 16.01. 2017. – 16.02. 2017.
Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības “Krāslavas rajona partnerība” mājas
lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Papildinformācija pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele).

SIA “AĻŅI AS”

VAJADZĪGI

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
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Reklāma un sludinājumi

Garums
14-17
18-24
25+

3,7
45
52
52

4,3
45
50
50

Priede
4,9 5,5
45 44
55 50
56 50

6,1
44
52
52

Preču
IZPĀRDOŠANA
ar atlaidēm!

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.

SIA “Krāslavas Avots”

aicina darbā

apkopējupalīgstrādnieci

Zvanīt darba laikā
65623123, 65623120.

Tirdzniecības centrā Krāslavā, Rīgas ielā 34 (iepretim
autoostai), I stāvā pa kreisi,
tirdzniecības vieta Nr.6

SIA “AIBI” aicina darbā

SIA “EL-REDA”

Dzīvesvieta.

piedāvā (garantija 3 gadi,
piegāde, kredīts)

• televizorus LG u.c. no 99 €;
• ledusskapjus “Electrolux”
u.c. no 85 €;
• veļas automātus no 45 €;
• telefonus no 10 €;
• virszemes televīziju no 10 €;
• sadzīves tehnikas, pulksteņu remonts. Izgatavojam atslēgas.
Jaungada atlaides
līdz 60%!
Vienības ielā 1, Krāslava.
Tālr. 29473211, 65626523.

DAŽĀDI
PĀRDOD LB govis. T. 26295904;
PĒRK XM govis. T. 22468200.
Paku PĀRVADĀJUMI uz Anglija.
Izbraukšana 6.02. Tālr. 29943959.
Zobu ārstēšana, raušana, protezēšana. Tālr. 65425366, 28621435.
Veļas mašīnu, saldējamo iekārtu,
piena dzesētāju, kondicionieru
REMONTS un APKALPE. Izbrauc
uz dzīvesvietu. Tālr. 29490487.
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.

autoatslēdzniekus.
Tālr. 29478728.

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

SIA “Cēsu gaļas
kombināts”

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

SIA “LAUKU
MIESNIEKS”

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

Granīta pieminekļi un kapapmales.
Kapavietu labiekārtošana.
Metāliskie nožogojumi un
soliņi.
Piegāde, uzstādīšana.
Tālr. 22324315. Krāslava,
Mednieku iela 2 (slimnīcas
raj., bijusī Baklabaratorijas
teritorijā).

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).

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;
vācu preses K-453 auklas ietīšanas mehānismu un tā rezerves
daļas. Tālr. 29737864;
senlaicīgus priekšmetus - lauksaimniecības inventāru, mājas
piederumus, kara tematikas
priekšmetus. Tālr. 22068511.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, teļus, jērus. Samaksa tūlītēja. Tālr.
65322454, 26190124, 26319888.
zirgus. Tālr. 26477904;
jebkādus zirgus. Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa. T. 24904454;
teļus. Tālr. 29465429.
Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju,
Viņa saule, viņa zeme
Tā visam mūžiņam.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un esam cieši blakus Venerandas Iesalnieces meitām
un mazbērniem, no viņas uz
mūžu atvadoties.
Gaišu, radošu un ar dāsnu
sirdi apveltītu paturēsim viņu
savās atmiņās...
Krāslavas kultūras darbinieki

Birst ziedos asaras kā zvaigznes,
Jo tavā takā skujas smagi krīt.
Cik grūti iedegt baltu sveci
Un ziedus klāt pār tavu kapu,
māt.
Kad pa balti sniegoto ziemas ceļu mūžībā aiziet māmiņa, izsakām visdziļāko
līdzjūtību mūsu kolēģei Ērikai
Urbanovičai.
Indras mākslas un mūzikas
skolas un Indras pamatskolas
kolektīvi

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

