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Krāslavas novadā no ledus gabala 
Daugavā izglābj piecus cilvēkus

2.lpp

Sociālās uzņēmējdarbības konference
3., 5.lpp

Tikšanās pēc trim gadiem
4.lpp

Latvijas komanda, piedaloties aglo-
nietim Mārim Āriņam, pasaules čem-

pionātā izcīna sudraba medaļas
4.lpp

Drīz logā smiesies
 pavasara rīti,
Kas uzdāvinās prieka vizbulīti…

Pavasarīgi sveicieni 
Juzefai Gribulei 

70 gadu jubilejā!.. 
Izvaltas pamatskolas skolotāji

Latvijā•	 1. martu ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji gaidīja ar 
cerībām, jo no šī datuma bija iespējams Valsts ie-
ņēmumu dienestā (VID) iesniegt ienākumu dekla-
rāciju un saņemt pārmaksātos nodokļus. “Latvijas 
Radio 4”vēsta - daudzus gaidījis nepatīkams pār-
steigums - viņi neko atpakaļ nesaņems bet tieši ot-
rādi - paši ir parādā valstij. Šādas situācijas mēdzot 
gadīties, un tas notiek darbadevēju kļūdu dēļ. Tiek 
skaidrots, ka šādi gadījumi ir tad, kad, izmaksājot 
algu, darbadevējs ir nepamatoti piemērojis nodokļu 
atvieglojumus, piemēram, neapliekamo minimumu 
vai atvieglojumus par apgādājamajiem vai inva-
liditātes dēļ. Ja darbinieks ir reģistrēts kā nodokļu 
maksātājs mikrouzņēmumā, viņam nodokļu atvie- 
glojumi nepienākas. 

•	 Šogad pirmo reizi ir iespēja no valsts atgūt daļu 
naudas, kas pērn tērēta par bērnu interešu izglītī-
bu, taču to ne visi var izmantot, jo naudu var sa-
ņemt tikai par licencētu interešu izglītības pulciņu 
apmeklējumiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
izveidojis sarakstu ar licencētajiem pulciņiem, taču 
tas ir tik īss, ka daudziem vecākiem sagādājis pa-
matīgu vilšanos, jo viņu atvašu pulciņa nosaukumu 
tajā nevar atrast.

•	 Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 
noteiks pagaidu aizliegumu vēl vienai bīstamai psi-
hoaktīvai vielai “NDTDI” un tās saturošiem izstrā-
dājumiem. Speciālisti uzsver, ka tās un to saturošu 
izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu 
personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī ap-
draudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Par vielu, 
kurām noteikts pagaidu aizliegums vai to saturošu 
izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāša-
nu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā 
vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību - brīvības 
atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu 
darbs vai naudas sods un policijas kontrole. 

•	 Pēdējos divos gados pēc būtības esot samazināju-
sies spirta kontrabanda no Baltkrievijas un Krievi-
jas, taču tā vietā parādījies jauns nelegālā alkohola 
ceļš, kuru nekontrolē pilnīgi neviens, un tas ved no 
Eiropas Savienības (ES). Atsevišķi gadījumi liecina, 
ka Latvijā lielos apmēros tiek ievests Polijā nelegāli 
saražotais alkohols. Tā kā Šengenas zonas valstu 

robežas ir 
vaļā, tikt līdz 
konkrētām krimi-
nālajām grupām policijai esot ļoti grūti. Renesansi 
piedzīvojot kandžas dzīšana. Pērn noformēti 763 
administratīvā pārkāpuma protokoli par alkohola 
nelegālu ražošanu.

•	 Valsts policija (VP) aizturējusi jauniešu bandu aiz-
domās par 24 zādzībām Rīgā un Jūrmalā. Izmeklē-
šanas laikā Jūrmalas iecirkņa policisti noskaidroja 
četru jauniešu iespējamu saistību ar virkni noziegu-
mu. Pašreizējā informācija liecina, ka šie jaunieši, 
no kuriem viens ir nepilngadīgs, darbojušies kā or-
ganizēta grupa.

•	 Šogad janvārī Latvijas hidroelektrostacijās (HES) 
saražots 2,5 reizes vairāk elektroenerģijas nekā 
2016. gada attiecīgajā periodā. Kopumā 2017. 
gada janvārī Latvijas HES saražoti 267 miljoni kilo-
vatstundu (kWh) pretstatā 77 miljoniem kWh 2016. 
gada janvārī.

•	 “SEB banka” veiktajā pētījumā noskaidrots, ka treš-
daļai Latvijas iedzīvotāju, dodoties pensijā, draud 
nabadzība. Šī problēma neesot raksturīga tikai 
Latvijai. Lielbritānija un Turcija, piemēram, ievieš 
tā saucamo “automātiskās iesaistes sistēmu”, kad 
daļa no atalgojuma obligāti tiek novirzīta pensijas 
uzkrājumam. Latvijas iedzīvotāju gatavība pensijai 
ir zemākā starp Baltijas valstīm. 

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai mīlētu un baudītu mīlu, 
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos laimīgs. 
Katra diena ir diena, lai 
dzīvotu!  
Daudz laimes svētkos!

No sirds sveicu 
Olgu OROLI 

skaistajā jubilejā!
Žaneta

Kā pasargāt savu bērnu? 

Pusaudži savā starpā ir sa-
rakstījušies un sūtījuši viens ot-
ram fotogrāfijas ar sagraizītām 
rokām. Tā vēstīja LTV 7 raidījums 
“Personiska lieta”.

Vairākos reģionālajos medi-
jos iedzīvotāji atklājuši sašutumu 
un bailes, ka spēle “Zilais valis” 
nonākusi Latvijā un jaunieši pilda 
tās bīstamos uzdevumus, kas var 
nopietni kaitēt viņu veselībai.

Ludza, Bauska, Ogre, Ma-
dona ceļ trauksmi - vietējie bērni 
iesaistās nāvīgi bīstamā spēlē. 
“Ludzas zeme” raksta, ka kāds 
ludzānietis pamanījis interneta 
saraksti, kurā bērns raksta par 
izpildīto uzdevumu. Savukārt 
“Ogres fakti” informē, ka Ogres 
novadā fiksēti jau divi gadījumi, 
kad novada skolu audzēkņi ie-
saistījušies bīstamajā pašnāvī-
bas spēlē “Zilais valis”. Par jau-
niešu aizraušanos ar bīstamo 
spēli ziņo arī “Bauskas Dzīve”. 
Kāda pedagoģe dzirdējusi vecā-
ko klašu zēnus kaut ko spriežam 
par zilo vali. Mēģinot iesaistīties 
sarunā, skolotāja atklājusi, ka 
pusaudži diskutē par kādu mo-
bilajos telefonos izplatītu spēli. 
Madonas “Stars” vēsta, ka kāda 
māmiņa pamanījusi uz bērna ro-
kas skrāpējumus un priecājas, ka 
pamanījusi tos laicīgi. Tomēr, pat 
izstājoties no spēles, bērnam ticis 
zvanīts un draudēts, ka iespaidos 
viņa ģimeni. Daudzi Madonas 
jaunieši par šādiem zvaniem in-
formē atbildīgās instances. 

Marta sākumā interneta viet-
nēs tika publicēts Valsts policijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vecākās speciālistes Ilzes Jurē-
vicas sagatavotais materiāls “Vai 
mēs zinām, kā jūtas mūsu bēr-
ni?”, kurā tika paziņots:

“Ņemot vērā pēdējā laikā ra-
dušos ažiotāžu ap pusaudžu spē-
lēm sociālajos tīklos, tajā skaitā 
informāciju par spēli “zilais valis”, 
Valsts policijā norisinājās preses 
konference, lai viestu skaidrību 
par aktualitātēm un problemātiku, 
kas saistās ar šāda veida spēlēm.

Valsts policija pārbaudīju-
si informāciju, kas saņemta par 
it kā šādas spēles esamību un 
jauniešu iesaisti tajā, taču, pretēji 
saceltajai trauksmei, jāsaka, ka 
nav identificēta neviena persona, 
kuras mērķis būtu organizēt sa-
raksti, kuras rezultātā mēģinātu 
panākt, ka jaunieši sev nodara 
miesas bojājumus. Pārbaudot 
šādās domubiedru grupās notie-
košās aktivitātes, Valsts policija 
konstatējusi, ka šajās grupās 
apvienojušies tādi paši jaunieši, 
kuri savstarpēji apmainoties ar 
informāciju, viens otru izaicina. 
Jāsaka, ka šādu grupu sarakstēs 
patiesi ir atrodami fotoattēli, ku-
ros redzami miesas bojājumi, to-
mēr policijas veiktā izpēte liecina, 
ka lielākoties tie ir internetā lejup-
lādēti attēli, kuri pēcāk ievietoti 
jauniešu sarakstē. No saturiskā 
viedokļa šīs grupas vairāk ir kā 
interešu grupas, kurās jaunieši 
savstarpēji apmainās ne tikai ar 
destruktīva rakstura informāciju, 
bet arī par ikdienu, mūziku un ci-
tām interesēm. Tomēr jāuzsver, 
ka, lai arī šobrīd reāli draudi bēr-
nu dzīvībai un drošībai saistībā ar 
šo fenomenu nepastāv, zināmas 
bažas rada tas, ar kādu interesi 
jaunieši šādu grupu sarakstēs 
iesaistās, tādēļ aicinām jauniešu 
vecākus pievērst uzmanību sava 
bērna aktivitātēm internetā un 
vispārējai bērna labsajūtai.

Turpinājums 3. lpp.

Šī diena lai Tev skaistāka 
par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka 
katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts 
kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam 85 gadu jubilejā 

Juliānu PEIPIŅU!
Sieva Emīlija, dēls Kārlis, 

meitas Ruta, Lidija ar 
savējiem

Veikals “Asteres” sveic  
visas sievietes 8. martā!

Piedāvājām visskaistā-
kās tulpes, prīmulas, 

kā arī rožu stādus. 
Plašs sīksīpolu un sēklu 

piedāvājums. 
Gaidām jūs gr. Plāteru 

ielā 5 (pie veikala
“Maxima”)

Šī gada 17. 
martā plkst. 

10.00 Izvaltas 
tautas nama 
zālē notiks 

K/S “Izvalta” 
atskaites - vēlē-
šanu sapulce par 
2016. gada darba 

rezultātiem. 
Tālr. 25911340

Februāra sākumā Rīgā divi pusaudži pēc mēģinājuma izdarīt 
pašnāvību nonākuši slimnīcas psihiatriskajā nodaļā. Pēc abu 
jauniešu sociālajos tīklos veiktajām aktivitātēm ir aizdomas, ka 
viņi ir iesaistījušies suicidālā spēlē, kas Krievijā pazīstama kā 
“Zilais valis”. 

Sveicam svētkos, mūsu mīļās!

Laiks rit, viss mainās... Katram laikposmam - 
savi simboli. “Meitene ar persikiem”, “Meitene ar 
kamēlijām”... Tā tas bija, bet kā ir tagad? Ir radies 
arī mūsdienu tēls - kolektīvais portrets “Daiļā dzi-

muma pārstāves ar fotoaparātiem”. Fotogrāfija uz-
ņemta Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, kur 
aizvadītajā sestdienā notika seminārs fotomākslas 
cienītājiem.                 Alekseja GONČAROVA foto

8. marts ir diena,
Kad sieviete ik viena
Ir pelnījusi ziedus,
Un mīļus apskāvienus! 
Mīļās sievietes! 

Sirsnīgi 
sveicu Jūs 

Starptaustiskajā 
Sieviešu dienā!

Lai saulaina un izdevusies Jums šī diena!
Krāslavas novada domes deputāts 

Raimonds Kalvišs 



2 2017. gada 7.marts

Pasaulē Krāslavas novadā no ledus gabala Daugavā izglābj piecus cilvēkus
Palīdzot nelaimē nonākušiem cilvē-
kiem, 3. martā ugunsdzēsēji glābēji 
steidzās uz Krāslavas novada Ūdrīšu 
pagastu, kur Daugavā bija atdalījies 
ledus gabals ar desmit cilvēkiem uz 
tā. Pirms VUGD ierašanās pieciem 
cilvēkiem no ledus gabala izdevās 
nokļūt krastā pašu spēkiem, savukārt 
vēl piecus, izmantojot glābšanas dēli, 
ugunsdzēsēji glābēji nogādāja krastā 
un nodeva NMPD mediķiem. 

Kā noskaidroja VUGD Latgales reģio-
na brigādes Krāslavas daļā, bīstamajā si-
tuācijā nokļuvušās personas bija makšķer-
nieki.  Ūdrīšu pagasta teritorijā labi ķērušās 
zivis un turp sabraukuši vairāki desmiti 
zemledus makšķerēšanas entuziastu no 
malu malām. Gaisa temperatūrai paaug-

stinoties, Daugavas ledus bija kļuvis traus-
lāks, neizturēja lielo cilvēku pieplūdumu un 
sāka plaisāt. Sākotnēji uz nolūzušā ledus 
gabala atradušies vairāki desmiti makšķer-
nieku. Veiklākie no tiem, redzot notiekošo, 
spēja pārlēkt pāri plaisai un pašu spēkiem 
nokļūt krastā.

Kāds vīrietis, kurš, visticamāk, vēl būtu 
paspējis nokļūt krastā, bija atteicies to darīt, 
jo viņam kļuvis žēl atstāt uz nolūzušā ledus 
gabala savu makšķernieka kasti ar piede-
rumiem.

Beigās uz nolūzušā ledus gabala Dau-
gavā palikuši pieci cilvēki, kuri nebija spē-
juši nokļūt krastā pašu spēkiem. Veiksmī-
gā kārtā ledus gabals, peldot pa straumi, 
uzdūries upē tuvumā esošajai saliņai un 
apstājies, tādējādi cilvēki paspējuši pārkāpt 
uz sauszemes, kur viņi sagaidījuši glābēju 

ierašanos.
Glābšanas dienestā paskaidroja, ka 

atrašanās uz peldoša ledus gabala upē ir 
sevišķi bīstama, jo pastāv liela iespēja iet 
bojā, tiekot saspiestam starp peldošiem le-
dus gabaliem, vai pakļūt zem ledus gabala. 
Patlaban nevienam neesot tāda aprīkoju-
ma, kas ļautu izglābt šādās situācijās no-
kļuvušus cilvēkus.

Glābšanas darbus atvieglojis arī tas, 
kas notikuma vietā Daugavai bijis piebrau-
camais ceļš.

Krāslavas novada pašvaldība pagai-
dām nav izstrādājusi saistošos noteikumus, 
kas reglamentētu personu atrašanos uz le-
dus. Iespējams, minētais notikums varētu 
kļūt par iemeslu aizdomāties par šādu no-
teikumu izstrādāšanu.

Pēc VUGD un LETA informācijas

Balso par 76 talantīgajiem konkursa
“Maksimālisti” dalībniekiem arī martā
 Martā turpinās interneta balsojums 
par talantu konkursa “Maksimālis-
ti” iesniegtajiem sapņu, vēlmju un 
vajadzību pieteikumiem. Šomēnes 
kategorijās “Indivīds”, “Ģimene” un 
“Kolektīvs” kopā saņemti 76 pietei-
kumi par kuriem balsot ir iespējams 
mājaslapā www.maksimalisti.lv. Tie-
ši tautas balsojums noteiks mēneša 
uzvarētājus 31. martā un arī “Grand 
Prix” uzvarētājus katrā no katego-
rijām konkursa noslēgumā. Tāpat 
turpinās pieteikumu pieņemšana 
dalībai konkursā.

Balsot par saviem favorītiem var 
vienu reizi dienā katrā no konkursa ka-
tegorijām (“Indivīds”, “Ģimene”, “Kolek-
tīvs”). Savu balsi var atdot ar sociālo tīk-
lu – Facebook, Draugiem.lv vai Twitter 
– kontu starpniecību. 

Kategorijā “Indivīds” martā ir sa-
ņemti 28 pieteikumi, no kuriem  20 
pretendē uz mēneša atbalstu, bet 8 
uz “Grand Prix”. Kategorijā “Ģimene” 
pieteikušās 17 ģimenes, no kurām 12 
pretendē uz mēneša atbalstu un 5 uz 
“Grand Prix”. Savukārt kategorijā “Ko-
lektīvs” pieteikusies 31 apvienība, no 
kurām 18 vēlas iegūt mēneša atbalstu, 
bet 13 – “Grand Prix”. Pieteikumi sa-
ņemti no Daugavpils, Jelgavas, Kuldī-
gas, Liepājas, Rīgas, Tu-
kuma, Ogres, Jēkabpils, 
Preiļiem, Ogres, Aizputes 
u.c. Latvijas pilsētām.

“Ieklausieties savā 
iekšējā balsī! Izmantojiet 
šo konkursu kā iespēju, 
lai saprastu, kas ir katra 
īstais talants vai piedzīvo-
jums, kuru patiešām vēla-

mies piedzīvot,” konkursa “Maksimālis-
ti” dalībniekus aicina žūrijas pārstāvis 
Raimonds Elbakjans. Viņš atklāj, ka 
arī pats ir ļāvies savu sapņu īstenoša-
nai un tagad izprot, ka piedzīvojumi un 
kustība ir būtiskas ikdienas sastāvda-
ļas, bez kurām dzīve nav iedomājama. 

Katru mēnesi no 1.februāra līdz 
29.jūnijam indivīdiem ir iespēja iegūt 
500 EUR atbalstu, ģimenēm – 1000 
EUR, bet kolektīviem – 1500 EUR. 
Savukārt, pretendējot uz “Grand Prix”,  
katras kategorijas uzvarētāji ar augstā-
ko balsu skaitu attiecīgi saņems 1000 
EUR, 2000 EUR un 3000 EUR. Kopē-
jais konkursa atbalsta fonds ir 22 000 
EUR. 
Turpinās pieteikumu pieņem-

šana dalībai konkursā 

Pieteikumus konkursam mājaslapā 
www.maksimalisti.lv uz mēneša bal-
vām visās kategorijās var iesniegt līdz 
2017. gada 15. maijam, bet uz “Grand 
Prix” var pieteikties visu konkursa nori-
ses periodu līdz 2017. gada 29. jūnijam. 
Talantu konkursa “Maksimālisti” noslē-
guma pasākumā 30. jūnijā tiks paziņoti 
jūnija mēneša, “Grand Prix” un “Maxima 
Latvija” darbinieku simpātijas balvas ie-
guvēji. Gan mēneša, gan “Grand Prix” 
uzvarētāji katrā kategorijā tiek noteikti 
pēc vislielākā balsu skaita mājaslapā 

www.maksimalisti.lv. 

 Konkurss “Maksi-
mālisti” ir uzņēmuma SIA 
“Maxima Latvija” atbalsta 
iniciatīva, kas šogad tiek 
uzsākta 2017. gada 9. 
janvārī. Kopējais atbalsta 
fonds ir 22 000 eiro. 

Tā nav sieviešu nodarbe?
Ziemas makšķerēšana — tā nav tikai vīriešu aizrau-
šanās, arvien biežāk uz ledus sastopu daiļā dzimuma 
pārstāves. Makšķerēšanai (tāpat kā mīlestībai) der visi 
vecumi. Un jaunas iepazīšanās dabā — tāds prieks! Šie 
fotoattēli uzņemti uz Aglonas ezera Egles ledus.

Elita Vanaga un Aļona Nikitina ir azartiskas Priežmales 
kundzes. Apburošā Kristīna Suhorukova — makšķerniece 

no bērnības; dzimtās sie-
nas palīdzēja viņai kļūt par 
sudraba medaļas ieguvēju 
Aglonas čempionātā. Tur-
pat iepazinos ar Virgīliju 
Plintu. Makšķernieces stāžs — 
tieši pusgadsimta, autovadītāja 
— 45 gadus. Sportiskā kundze 

arī pašlaik stūrē pagasta autobusu, ne-
laižot garām iespēju atpūsties svaigā 
gaisā. Krāslavieti Annu Bogdanoviču 
trīs reizes satiku makšķernieku sacen-

sībās. Protams, gribējās 
foto ar plaudi, taču tas 
bija pārāk asakains. No 
ķīša pati tumīgākā zupa 
— tā uzskata makšķer-
niece, Aglonas festivāla 
bronzas ieguvēja.

Aleksejs
 GONČAROVS

No lasītāju vēstulēmMasļenica Piedrujā
Ir svētki, kam saknes meklējamas senā 
pagātnē, taču joprojām svinami un go-
dājami. Tie ir, piemēram, Līgo un Mas-
ļenica, kas ir vieni no cilvēku iecienītā-
kajiem un apmeklētākajiem svētkiem. 
Februāris ir laiks, kad noslēdzas ziema. 
Pat visaukstākajās dienās skaidrās de-
besis un spožā saule liecina par tuvo-
jošos siltumu. Tāpēc Masļenicā svin 
atvadas no ziemas. Visu Masļenicas 
svētku nedēļu saimnieces cep pīrāgus, 
plātsmaizes, pankūkas, izmantojot 
sviestu un olas, aicina pie sevis ciemi-
ņus.

Šādi svētki nepagāja secen arī Piedrujā. 
Uz tautas svētkiem pirms lielā gavēņa 

sākuma uzaicināja arī mūs, ansambli “Vara-
vīksne”. Mēs labprāt pieņēmām uzaicināju-
mu uz piedrujiešu svētkiem. Svētku dienas 
rīts bija saulains, ar skaidrām debesīm, bez 
vēja, ap pusdienlaiku sāka pūst auksts feb-
ruāra vējš, bet svētku izskaņā pat sāka pute-
ņot. Laika apstākļi gluži kā pielāgojās mūsu 
repertuāram. Mēs dziedājām dziesmas par 
ziemu, laukiem, par satikto mīlestību, par 
dzīvi un prieku. Bet sākām ar dziesmu par 
pankūkām, kas ir šo svētku tradicionālais 
cienasts. 

Svētkiem jaunī-
bas un jautrības elpu 
piešķīra bērni, kuri 
uzstājās ar dziesmām 
un dzeju. 

Tika novadīti da-
žādi konkursi, kuros 
bija jāprot nosaukt 
Masļenicas nedēļas 
dienu nosaukumi. 
Tika noskaidroti la-
bākie makšķernieki, 
drosmīgie un veiklie 
devās cīņā ar Masļe-
nicas stabu, kura vir-

sotnē atradās balva. 
Visi gribētāji varēja nobaudīt zivju zupas 

smaržu un garšu, panašķēties ar svaigiem 
vietējiem āboliem un, protams, gaisīgām 
pankūkām. Katrs izvēlējās pēc savām vēl-
mēm - kāds ar krējumu, cits ar ievārījumu. 
Pankūkas daudzās tautās simbolizē sauli, 
tāpēc tās agrāk dēvēja par “saulītēm”.

Svaigā gaisā strādāja ne tikai saimnie-
ces, par ko viņām atsevišķs paldies, un pasā-
kuma organizatori un vadītāji, bet arī zirdziņš 
ar savu saimnieku, kas visa pasākuma laikā 
vizināja ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, 
kas vēlējās atcerēties savu bērnību. Pavi-
zinājāmies arī mēs, ansambļa dalībnieces.  
Pasākuma noslēgumā notika tradicionālā 
Masļenicas lelles dedzināšana. 

Esam pateicīgas pasākuma organizato-
riem par silto, draudzīgo, priecīgo atmosfēru, 
par iespēju satikt bijušos kolēģus un paziņas. 
Īpašs paldies Jeļenai Račickai par uzaicinā-
jumu un palīdzību, par sadarbību un izrādīto 
uzmanību, kā arī domei, kas vienmēr palīdz, 
nodrošinot ansambļa dalībniecēm transpor-
tu. 

Alīna PODVINSKA, 
ansambļa “Varavīksne” dalībniece

Atbalstīts bezvīzu režīms 
ar Ukrainu

Eiropas Savienības (ES) dalībvals-
tis atbalstījušas bezvīzu režīma ievieša-
nu ar Ukrainu. Ukrainas pilsoņi, kuriem 
ir biometriskās pases, varēs iebraukt 
ES uz 90 dienām katrā 180 dienu perio-
dā. Bezvīzu režīms attieksies uz visām 
bloka dalībvalstīm, izņemot Lielbritāniju 
un Īriju, bet nesniegs tiesības Ukrainas 
pilsoņiem strādāt ES. Vienošanās par 
bezvīzu režīma ieviešanu ar Ukrainu vēl 
jāparaksta Eiropas Parlamentam.

Zviedrija atjaunos obligāto 
militāro dienestu

Tādu lēmumu aizvadītajā nedēļā 
pieņēmusi Zviedrijas valdība. Plāns pa-
redz, ka 1999. un 2000. gadā dzimušie 
jaunieši un jaunietes (kopumā apmēram 
100 000 cilvēku) drīz saņems iesauku-
ma anketas, tomēr vairumam dienēt ne-
vajadzēs. Apmēram 13 000 tiks iesais-
tīti iesaukšanas procesā, un no tiem un 
brīvprātīgajiem ik gadu 2018. un 2019. 
gadā 4000 izies pamatapmācības kur-
su. Pozīcijas bruņotajos spēkos tiks aiz-
pildītas atbilstoši “interesei, motivācijai 
un vēlmei”. Šāda vēlme tiek skaidrota ar 
drošības situācijas pasliktināšanos Bal-
tijas jūras reģionā, kā arī to, ka Zvied-
rijas bruņotie spēki nespēj piesaistīt 
pietiekami daudz rekrūšu, lai aizpildītu 
trūkstošās štata vietas.

Japāniete 81 gada vecumā 
uzsāk biznesu

Masako Makamija ir 81 gadu veca 
pensionāre, kura sākusi izstrādāt aplikā-
cijas viedtālruņiem, skaidrojot to  ar īpa-
ši veciem cilvēkiem paredzēto aizraujo-
šo aplikāciju trūkumu. Sākotnēji ar savu 
ideju par pensionāriem domātām apli-
kācijām viņa vērsās pie vairākiem apli-
kāciju izstrādātājiem, tomēr viņas idejas 
netika atbalstītas, tāpēc  Makamija no-
lēma savu ideju īstenot pati. Makamija 
datorus un internetu sāka lietot vien pēc 
60 gadu vecuma sasniegšanas, taču ir 
sarakstījusi vairākas grāmatas par dato-
ru lietošanu, raksta blogu un pasniedz 
datoru lietošanas iemaņas nodarbības.
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Sociālās uzņēmējdarbības 
konference
Eiropas Sociālā fon-
da projekta “Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdar-
bībai” ietvaros, 2. - 3. 
martā Rīgā notika Soci-
ālās uzņēmējdarbības 
konference. 

Konferenci rīkoja 
Labklājības ministrija, va-
dīja Madara Ūlande, Latvi-
jas Sociālās uzņēmējdar-
bības asociācijas vadītāja 
un Latvijas Simtgades Ra-
došās Padomes locekle ar 
vairāk nekā 12 gadus ilgu 
pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā 
aktīvisma projektu un organizāciju vadībā. 

Ievadvārdus konferencē teica Kārlis 
Eņģelis, Labklājības ministra Jāņa Reira 
padomnieks: “Šodien Latvijā darbojošos 
sociālo uzņēmumu skaits nav ļoti liels, bet 
mēs redzam, ka tas pieaug. Tas stiprina 
pārliecību, ka kopā mēs spēsim attīstīt dau-
dzus labus projektus. Ja cilvēki nesavtīgi 
strādā, lai kopā risinātu sabiedrībai nozīmī-
gus jautājumus, tad jebkurš šāds devums, 
neatkarīgi no mēroga, ir nozīmīgs un at-
balstāms. Vēlos apliecināt, ka sociālā uz-
ņēmējdarbība ir svarīga un vajadzīga lab-
klājības nozarē un valstī kopumā... Būtiski, 
lai visiem iesaistītajiem – valsts institūcijām, 
uzņēmīgiem cilvēkiem, nevalstiskajam sek-
toram un, ne mazāk svarīgi – arī potenciā-
lajiem darbiniekiem, būtu vienota izpratne 
par sociālās uzņēmējdarbības būtību. 

Sociālajiem uzņēmumiem ir būtiska 
loma ekonomikas izaugsmes veicināšanā 

un inovācijās gan savā 
formā, gan piedāvātajos 
produktos un pakalpoju-
mos. Jāuzsver atbildīgas 
biznesa prakses īstenoša-
nu, veicot taisnīgu samak-
su saviem darbiniekiem, 
rūpējoties par darba dro-
šību un vides pieejamību, 
saudzējot apkārtējo vidi. 
Tāpēc – vairāk sociālo uz-
ņēmumu Latvijā nozīmē 
izmaiņas sabiedrībā ko-
pumā. Sociālie uzņēmumi 
elastīgāk reaģē uz apkārt 
notiekošo, jo ne tikai teo-

rētiski, bet arī praktiski mazina un novērš 
nevienlīdzību, rūpējoties par labvēlīgu 
darba un emocionālo vidi. Labklājības mi-

nistrija mērķtiecīgi strādā ar sociālo uzņē-
mējdarbību kopš 2013. gada, kad tika iz-
veidota pirmā darba grupa. Šis darba lauks 
paplašinājās 2014. gadā, kad valdībā tika 
apstiprināta koncepcija par sociālās uzņē-

mējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā. 
Līdz šim ir veikts apjomīgs darbs, lai rastu 
finansējumu gan jaunu uzņēmumu radī-
šanai, gan esošo paplašināšanai. Tāpēc 
ir gandarījums un optimisms par Eiropas 
Savienības Struktūrfondu finansējuma 
piesaisti Labklājības ministrijas projektam 
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Līdz 
pat 2022.gada nogalei šī projekta ietvaros 
būs iespēja izveidot un attīstīt jaunus so-
ciālos uzņēmumus, veicināt nodarbinātī-
bu, īpaši atbalstot personas ar invaliditāti 
vai garīga rakstura traucējumiem. Šis 
projekts ir nākamais solis jaunās atbalsta 
sistēmas pakāpeniskai un secīgai veido-
šanai. Es ceru, ka šī projekta ietvaros mēs 
panāksim labāku sociālo uzņēmumu atpa-
zīstamību un radīsim labvēlīgākus nosacī-
jumus to darbībai.” 
ATTĒLOS: Clatity & The Soap Co; 
centrā Jolijn Creutzberg.

Turpinājums 5. lpp. 

Turpinājums. Sākums  1. lpp.
Valsts policija atgādina - situācijās, 

kad vecāki vai skolu pedagogi konstatē, ka 
bērns, jebkādu motīvu vadīts, piedalās tā 
saucamajās “izaicinājumu spēlēs”, aicinām 
nepalikt vienaldzīgiem un izzināt bērna mo-
tivāciju un vēlmi tajās iesaistīties. Tāpat ne-
pieciešamības gadījumā aicinām vērsties 
pēc palīdzības Valsts policijā, Bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijā vai pie sociālajiem 
dienestiem.”

Interneta vietnes “Cālis.lv” redaktore 
Aija Rutka vēsta, ka Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīcībā ir 
informācija, ka Latvijā arvien atpazīstamā-
kas kļūst kustības, kuru mērķis ir vairot un 
pastiprināt bērnos pašnāvības domas un 
provocēt autoagresīvu jeb paškaitējošu 
uzvedību. Kustības bērnu vidū kļūst ak-
tuālas, jo piedāvā iespēju apvienoties tiem 
bērniem, kuri ikdienā jūtas atstumti, vientuļi, 
vēlas piederēt kādai grupai vai vēlas iegūt 
atzinību un pozitīvu novērtējumu.

Kas ir bērni, kas iesaistās bīstama-
jās spēlēs?

Ikvienam bērnam ir vēlme sajust uz-
manību ģimenes un draugu lokā, kā arī sa-
ņemt pozitīvu novērtējumu saviem sasnie-
gumiem, tādējādi veidojot un stiprinot savu 
pašapziņu. Ne visās ģimenēs vecākiem un 
bērniem ir izveidojušās tuvas, sirsnīgas at-
tiecības. Ir pietiekami daudz ģimeņu, kurās 
vecāki ir aizņemti darbā un citos ikdienas 
pienākumos, un rūpes par bērnu nema-
nāmi reducējas uz fizisko nepieciešamību 
apmierināšanu. Nereti lielāku uzmanību 
bērns saņem tikai tad, kad ir izdarījis ko 
sliktu vai nodarījis sev pāri – tad vecāki ķe-
ras pie bērna “audzināšanas”. Diemžēl tās 
nav tikai īpaši nabadzīgas vai sociālā riska 
ģimenes – pozitīvas uzmanības deficīts ir 
izplatīts visu sociālo slāņu ģimenēs, uzsver 
centra “Dardedze” psiholoģe Inese Sa-
dauska. (Centrs “Dardedze” ir nevalstiska 
organizācija, kuras darbības centrā ir mēr-
ķis pasargāt bērnus no vardarbības).

Tāpat vienlīdz svarīgs faktors ir bērna 
augošā vēlme iekļauties vienaudžu grupā. 
Vecumā no 11 līdz 14 gadiem bērniem kļūst 
svarīgi būt līdzīgiem saviem draugiem un 
tikt novērtētiem, tāpēc drauga mests “izaici-
nājums” atrod dzirdīgas ausis. Bērnam šajā 
vecumā vēl nav tik labi attīstījusies spēja iz-
vērtēt rīcības sekas, viņam ir grūti draugiem 
pateikt “nē”, un vienaudžu spiediens kļūst 
par spēcīgu papildu stimulu iesaistīties sev 
kaitējošās darbībās. Turklāt sociālo tīklu 
plašā auditorija šo spiedienu padara vēl 
daudzkārt spēcīgāku. 

Būt tuvāk savam bērnam

Visbiežāk vecāki zina, kāds ir bērna 
temperaments – bērns strauji tuvojas jau-
najam un nevairās riskēt, tāpēc šiem bēr-
niem bīstamība atsaukties uz izaicināju-
miem un nodarīt sev pāri ir lielāka. Zinot to, 
ka bērnam nepieciešams sevi pārbaudīt un 
pašapliecināties, vecāki var piedāvāt bēr-
nam pozitīvus izaicinājumus – piemēram, 
sportā vai kādos konkursos. Ja vecāki at-
balsta bērnu un palīdz veidoties veselīgai 
pašapziņai, viņš būs daudz noturīgāks pret 
nevēlamu vienaudžu spiedienu un izvērtēs, 
vai viņam iesaistīties, iesaka Sadauska.

Tāpat vecākiem vajadzētu ikdienā at-
rast laiku sarunām ar bērnu, kas neapro-
bežojas ar garāmejošu “kā iet?”. Vecākiem 
vajadzētu regulāri painteresēties arī par to, 
kā bērns jūtas, kā iet viņa draugiem, ko in-
teresantu viņš pamanījis sociālajos tīklos. 
Vajadzētu sekot līdzi arī tam, ko bērns dara 
un ko meklē internetā, ko dara sociālajos 
tīklos. “Varam painteresēties, vai bērna 
skolā vai draugu vidū ir izplatīti kādi izaici-
nājumi, ko bērns par tiem domā. Vai bērns 
zina, kādas var būt šo izaicinājumu sekas 
un kā reaģēt, ja bīstamās spēlēs iesaistīju-
šies draugi? Ja vecāki ikdienā vairāk runā 
ar bērnu un interesējas par notikumiem 
bērna dzīvē, ir daudz vieglāk pamanīt arī 
negatīvas ietekmes vai pārmaiņas bērna 
uzvedībā,” uzskata psiholoģe.

Runāt vai nerunāt? Runāt!
Nereti, vēloties pasargāt bērnu no bīs-

tamām idejām, pieaugušie nolemj bērnam 
atsevišķas tēmas nestāstīt. Vecāku vēlme 
ir saprotama, tomēr šāda rīcība drīzāk pa-
kļauj bērnu vēl lielākam riskam nekā aiz-
sargā. “Ja mēs jau preventīvi parunājam ar 
bērnu par dažādiem riskiem, ar ko viņš var 
sastapties savā ikdienas dzīvē, vienlaikus 
palīdzot viņam izvērtēt to sekas un iespēja-
mo rīcību, bērns būs sagatavots un vairāk 
pasargāts, ar problēmu sastopoties dzīvē. 
Savukārt, ja ar bērnu par riskiem nerunā-
sim, viņš informāciju, visticamāk, saņems 
jebkurā gadījumā – no vienaudžiem vai in-
ternetā, tikai šajā gadījumā viņš nezinās, kā 
rīkoties.

Jāsaprot, ka informācija par izaicināju-
miem un bērnu pašu safilmētie video ir pie-
tiekami brīvi pieejami internetā. Bērni par 
tiem zina, un ir svarīgi, lai lietas kursā ir arī 
pieaugušie – vecāki un skolotāji, jo viņiem 
jāzina, kā reaģēt,” norāda Sadauska.

Bīstamie spēles noteikumi
Kā skaidro VBTAI, iesaistoties kādā no 

šīm kustībām, bērns saņem virkni uzdevu-
mu, kuru mērķis ir bērnu mudināt darīt sev 
pāri, kontaktēties tikai ar līdzīgi domājošiem 
vienaudžiem, atsvešināties no tuvākajiem 

cilvēkiem un realitātes kopumā. Kustības 
veidotā spēle tiek izplatīta ar sociālo tīklu 
palīdzību. Piesakoties spēles grupā, spē-
les administratori (nezināmi cilvēki) katru 
dienu ilgstošā laika periodā bērniem, kuri 
iesaistījušies kustībā, nosūta uzdevumus, 
kas saistīti ar sevis ievainošanu un suicidā-
lu domu pastiprināšanu. Uzdevumi bērniem 
un pusaudžiem tiek sūtīti vēlu naktī vai agrā 
rītā. Ilgstoši traucēts miegs bērniem un pus-
audžiem var izraisīt analītisko spēju paze-
mināšanos, kā arī palielināt psiholoģisko 
spriedzi. Spēles uzdevumi ir kontrolējoši, 
spēles administratori komunikācijā ar bēr-
niem un pusaudžiem izmanto psiholoģisku 
un manipulatīvu ietekmēšanu.

Prevencija jeb kā pasargāt bērnu
VBTAI aicina izglītības iestādes par 

šīm kustībām un to mērķiem informēt vecā-
kus, izmantojot saziņu e-klasē vai aicinot uz 
klātienes tikšanos. Vecākiem ir nozīmīgi ru-
nāt ar bērniem un pusaudžiem, skaidrot, ka 
spēle tiek izmantota ļaunprātīgā veidā, lai 
manipulētu un nodarītu pāri. Līdzīgi, stās-
tot par spēles ļaunprātīgo, manipulējošo 
iedarbību skolēniem, skolotājiem vajadzētu 
izvairīties no kustību nosaukumu izmanto-
šanas, jo tā var izraisīt pastiprinātu intere-
si par konkrētu spēli. VBTAI aicina klases 
audzinātāju stundās izmantot materiālus 
par drošu interneta lietošanu. “Tāpat izglī-
tības iestādes aicinām informēt bērnus un 
pusaudžus par iespēju meklēt palīdzību un 
psiholoģisko atbalstu Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālrunī 116111,” mudina inspekci-
jas speciālisti.

Gadījumos, kad bērna izturēšanās 
skolā kļūst neierasta, piemēram, bērns ir 
noslēgtāks, mazāk runīgs, pārlieku mie-
gains, netipiski mierīgs, noskumis vai 
netipiski agresīvs – jāpievērš uzmanība 
izmaiņām un par tām jāinformē vecāki. Ja 
radušās pamatotas aizdomas, ka kāds no 
bērniem iesaistīts kādā no šīm nelegālajām 
kustībām, nekavējoties jāsniedz informācija 
vecākiem, kā arī Valsts policijai. Ja bērns 
apdraud savu vai citu bērnu veselību vai 
dzīvību skolā, jāinformē Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienests. Jautājumu 
gadījumā Bērnu un pusaudžu uzticības tāl-
runī 116111 var vērsties arī vecāki un sko-
las personāls.

Katra no šīm kustībām var mudināt 
bērnu veikt pašnāvību - vienīgi ātra un 
strukturēta rīcība var novērst letālas sekas, 
tādēļ VBTAI lūdz rīkoties nekavējoties.

Droša interneta vide - vecāku atbil-
dība

“Šī fenomena riska grupa ir emocio-
nāli nenobrieduši un depresīvi noskaņoti 
pusaudži un jaunieši, kas nesaņem atbal-
stu ģimenē vai draugu vidū, uzskata, ka ir 
nevērtīgi un nevajadzīgi un vēlas pievērst 

sev līdzcilvēku uzmanību, liekot iedomāties 
– kā tas būtu, ja viņš vai viņa vairs nebūtu 
šajā pasaulē.

Šādi pusaudži vieglāk pakļaujas citu 
(arī savu vienaudžu) manipulācijai. Tā-
pēc aicinu vecākus un skolotājus pievērst 
pastiprinātu uzmanību riska grupas jau-
niešiem un aktīvi rīkoties, ja rodas kaut 
mazākās aizdomas par iesaisti šajā spēlē, 
uzsver “Drošāka interneta centra”” vadītāja 
Maija Katkovska.

Padomi vecākiem un skolu peda-
gogiem, kas palīdzēs ierobežot spēles 
izplatību

Pirmkārt, pamanot, ka klasē, ģimenē 
vai paziņu bērnu vidū tiek runāts par spēli, 
internetā tiek meklēta informācija, izmanto-
jot atslēgas vārdus gan latviešu, gan krie-
vu valodā, kas saistīti ar tās nosaukumu, 
“esmu spēlē” vai “piecel mani 4.20”, ir jābrī-
dina pusaudži un jaunieši, ka saturs, ko viņi 
atradīs, būs nepatīkams, un iesaistīšanās 
var būt dzīvībai bīstama.

Otrkārt, jāaicina bērni nemeklēt ar šo 
“spēli” saistīto informāciju un neizplatīt to 
tālāk caur sociālajiem tīkliem un ziņojum- 
apmaiņas programmām. Jāpaskaidro, ka 
katra ķēdes vēstule un ziņu pārsūtīšana 
citiem arvien paplašina to bērnu loku, kas 
saskaras ar vardarbīgu un uz destruktīvām 
darbībām vērstu saturu.

Treškārt, pamanot, ka bērnam ir griez-
tas rokas, skrāpējumi ar asu priekšmetu uz 
ķermeņa, zilumi, ka viņš runā par kāpšanu 
augstās celtnēs u. tml., noteikti ir jāiesais-
tās, jāziņo ģimenei, jāiesaista skolas psiho-
logs, jāuzdod jautājumi bērnam vai jaunie-
tim, lai noskaidrotu, kāpēc tas tiek tā darīts.

Ceturtkārt, par aizdomīgu saturu, kon-
tiem un grupām jāziņo sociālo tīklu admi-
nistrācijai, izmantojot pogu “Report”. Alter-
natīva – ziņot www.drossinternets.lv, sūtot 
e-pastu uz elektronisko adresi: zinojumi@
drossinternets.lv.

Piektkārt, bērniem un viņu vecākiem 
ir pieejama psihologa palīdzība, zvanot 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
jai – uz uzticības tālruni 116111.

Rakstā izmantoti dažādi interneta re-
sursi. 

Turpinājums sekos
Materiālu sagatavoja Iveta LEIKUMA

Kā pasargāt savu bērnu? 
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Cilvēks un dabaTikšanās pēc trim gadiem

Pavasaris nāk, dodiet tam ceļu! 
Pelēcīgais marta ledus jau sa-
drūp kristālos. No rīta šī burvju 
mozaīka gurkst zem kājām, bet 
pievakarē tajā jūtama ūdens elpa. 
Kad ziemas ledus apvalka bie-
zums ir ap piecpadsmit centimet-
riem, makšķerēt var droši, bet, ja 
plānāks, tad gan labāk neriskēt. Pa-
vasara ledus ir viltīgs. Pagaidām var 
makšķerēt droši, bet nedrīkst aizmirst 
arī tautas gudrību “Dievs sargās, ja 
pats sevi sargāsi”.

Uzzinot par aulejiešu-kombuliešu plau-
žu kaislībām uz Rāznas ezera ledus, arī 
man ar draugu Aleksandru radās vēlme do-
ties uz pazīstamajām vietām. Ceļš septiņu 
desmitu kilometru garumā nav šķērslis, ja 
pāršalc baumas — Latgales jūrā pamodu-
sies lielā zivs. Tikai diena no dienas atšķi-
ras… Ar kliedzienu mūs sagaidīja vientuļā 
kaija debesīs: vai tā ir laba zīme? Satrauca 

pieticīgais automašīnu skaits ezera krastā. 
Atceros tos laikus, kad tur nebija vietas auto-
mašīnu novietošanai. Arī uz ezera apdzīvoto 
vietu daudz mazāk nekā citos plaužu gados. 
Atbraukuši rītausmā, mēs nosoļojām vēl 
kādu pusotru kilometru, kamēr atradāmies 
ciešā plaužu ķērāju kompānijā. Informācijas 
apmaiņa ne īpaši priecēja — vakar gandrīz 
visi bija noķēruši cienīgus eksemplārus, bet 
ceturtdien plauži streikoja. No rīta retumis 
gadījās asakaini plauži — ne cept, ne vārīt. 
Nelīdzēja nekādi triki, un ļoti drīz uz ledus 
sākās neapmierinātība.  Tipiska aizejošās 
ledus sezonas aina...

Makšķernieks makšķernieku saskata 
no tālienes, un kur tik nesatiksi pazīstamus 
makšķerētājus! Arī šajā neveiksmīgajā die-
nā es atrados blakus rūdītam asūniešu mak-
šķerniekam - Viktoram Litvjakam. Viņš man 
arī pateica, ka viņa svainis Žora Domkovs 
šeit rāda īstus brīnumus un, norādījis uz at-
tālo, vientuļo punktu uz ledus, teica: “Ja neti-

ci, pats uzzini”. Turp mēs ar paziņu arī devā-
mies. Jau no tālienes uz ledus ieraudzījām 
milzīgu zivi un, pienākuši tuvāk, draudzīgi 
saskatījāmies — plaudis virs diviem kilogra-
miem! Žora, pazinis mani, priecīgi sasveici-
nājās. Pagājuši trīs gadi, kopš es stāstīju par 
viņa varoņdarbiem uz Daugavas. Apguvis 
samu makšķerēšanas īpatnības ar “kvo-
ku”, viņš stabili ķēra lielās zivis. Un viņa re-
kordlielais upes ūsainis svēra virs četrdesmit 
kilogramiem, precīzu skaitli arī pats laimīgais 
makšķernieks vairs neatminas.

Vispār ar vārdu manam paziņam nav vis 
tik vienkārši, īsti gan neizvaicāju, kāpēc ve-
cāki nosauca viņu par Dorimentu. Pamēģini 

izrunāt, tāpēc jau no pašas bērnības visi viņu 
dēvē par Žoru. Bet upju un ezeru makšķer-
nieki skaidri zina, kas ir Dagdas Žora, kurš 
var parādīt augstu klasi jebkurā bezizejas 
situācijā. Tajā rītā pēc plaužiem pat nes-
maržoja, bet šeit tāds zeltsānains skaistulis! 
Brīnumi nenotiek, un Žora pastāstīja, ka šo 
zālaino pauguru viņš atklājis pirms nedēļas. 
Un tas notika tā — februāra beigās bija kāda 
fantastiska diena, kad viņš no rīta izcēla trīs 
plaužus — 1,700, 2,900 un 3,200 kg! Šo-
dienas divus kilogramus smagais skaistulis 
uzķērās deviņos no rīta, un Žora neatteica 
manam lūgumam nedaudz papozēt. Ar viņa 
atļauju, protams, arī mēs netālu izurbām 
āliņģus un pārsteigti ieraudzījām — lieli plau-
ži iznāk trīs metru dziļumā. Tā vairākkārt bija 
gadījies pavasarī arī uz Sīvera ezera. Uzli-
kuši pamatīgu ēsmu, mēs cerīgi sākām gai-
dīt. Pēc vienpadsmitiem Žora atkal notupās 
uz ceļiem un nesteidzoties izvilka no āliņģa 
tikpat lielu ezera monstru. Un pēc tam kā 

lietpratējs noteica: “Šodien plauži vairs 
nenāks, var doties mājās”. Kamēr viņš 
tina mak-
šķeres, es 
paguvu pie-
rakstīt, ka 
viņam bija 
gadījies no-
ķert četrus 
kilogramus 
s m a g u s 

plaužus; un vēl 
— viņš ir līdakas 
autors, kas ar 
bezmēnu svēra 
12,5 kg. Turklāt 
viņa arsenālā 
ir tāds slepens 
svārsts, uz kura 
ķeras trīskilogra-
mīgi asari. Ne 
katrs lietpratējs 
var palielīties ar 
līdzīgu atklāju-
mu.

Mēs at-

sveicinājāmies no Žoras, bet drīzumā viņš 
piezvanīja no Dagdas, paziņodams — plau-
žu pāra precīzs svars ir 4,420 kg. Nosēdēju-
ši zālainajā sēklī līdz pustumsai, pārliecinā-
jāmies par Žoras vārdu patiesumu. Retumis 
gadījās pus kilogramu smagi plauži, zem 
paša ledus es noķēru skaistuli — asari, bet 
mans pārinieks izvilka kilogramu smagu 
plaudi, tikai blakus esošajā āliņģī.

Par tādu zveju mēs parasti sakām — 
veiksmīga diena, atcerēsimies ilgi. Šoreiz 
— tikšanos ar izcilu makšķernieku. Talantīgu 
makšķernieku un spiningotāju nemaz nav tik 
daudz, tāpēc katra kopīga zveja ar meistaru 
līdzinās likteņa dāvanai. Kā apstiprinājums 
tam — 2. martā uzņemtie fotoattēli gleznai-
najā Rāznas ezerā. Pieredze un neatlaidība 
bieži vien tiek atalgota, to mums arī pierādī-
ja Žora Domkovs. 

FOTOATTĒLOS: svaigas ledus ski-
ces un vasaras fotogrāfi jas pirms trim 
gadiem.

Аleksejs GONČAROVS

Latvijas komanda, piedaloties aglonietim Mārim Āriņam, pasaules čempionātā izcīna sudraba medaļas

No 24. līdz 26. februārim Latvijā (Balt- 
ezerā) norisinājās Pasaules čempio-
nāts Zemledus makšķerēšanā, kurā 
piedalījās arī Aglonas novada mak-
šķernieks Māris Āriņš. Trīs spraigas 
dienas: vējputenī, sal ā, slapjumā un 
miglā. Tik mainīgos apstākļos 14 val-
stu komandu makšķerniekiem nācās 
pierādīt savas prasmes zemledus 
makšķerēšanā. 

M. Āriņam šajā čempionātā kopā ar 
Latvija komandas biedriem Pēteri Lideri, 
Raimondu Kinertu, Krišjāni Lisovski, Aldi 
Vārnu, Aldi Voitsu izdevās izcīnīt sudraba 
godalgu, piekāpjoties Ukrainas komandai, 
kas ieguva zeltu, bet, atstājot aiz sevis Krie-
vijas komandu, kas ieguva bronzas meda-
ļas. 

Pasaules čempionāts zemledus mak-
šķerēšanā tiek organizēts kopš 2001. gada, 
un Latvijas izlase ir piedalījusies visos pos-
mos, izņemot 2013. gadu, kad sacensības 

notika ASV.
Zināms, ka cīņa par medaļām bija sīva, 

jo dalību pasaules čempionātā bez Latvijas 
bija pieteikušās ārvalstu komandas no ASV, 
Mongolijas, Baltkrievijas, Kazah- stānas, 
Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, 
Krievijas, Ukrainas un Lietuvas.

Katru valsti pārstāvēja komanda, kuras 
sastāvā bija seši dalībnieki, kapteinis un citi 
pārstāvji. Sacensībās piedalījās pieci dalīb-
nieki no katras 
komandas.

Kā vēsta 
čempionāta rī-
kotāju pārstā-
ve Evita Zeiļa, 
šogad Latvi-
jas izlase tika 
veidota citādi, 
nekā ierasts, 
jo šajā mak-
šķerēšanas 
sporta discip-

līnā ir novērojama paaudžu 
maiņa un sportistu sekmes 
ir ļoti līdzīgas. Latvijas Mak-
šķerēšanas sporta federāci-
jas valdes loceklis Normunds 
Grabovskis norādīja, ka, izvē-
loties izlases dalībniekus, šo-
gad tika rīkotas trīs dienu at-
lases sacensības. Tātad sīvā 
cīņa notika vairāku dienu ga-
rumā, kas vainagojās ar sud-
raba un bronzas medaļām. 

Kopš 2001. gada Latvijai 
komandu vērtējumā divas rei-
zes tika iegūtas zelta, trīs rei-
zes sudraba un divas reizes 
bronzas medaļas, savukārt 
individuāli - trīs reizes zelts un 
divas reizes sudrabs. 

2017. gadā šim godalgu 
pulkam pievienojās vēl viena 
sudraba medaļa komandu 

vērtējumā un pirmā vēsturē bronzas meda-
ļa individuālajā vērtējumā.

Pasaules čempionātā individuāli labā-
ko rezultātu sasniedza Dmitrijs Jeļisejevs 
no Krievijas, otrais bija Deniss Novgo-
rodskis no Ukrainas, bet trešais - Aldis Vār-
na no Latvijas.

Latvijas komandu ar uzvaru apsveica 
arī Zemkopības ministrs: “Mums ir patiess 
prieks par Latvijas komandas iegūto otro 

vietu Pa-
saules čem-
pionātā 14 
valstu kon-
kurencē un 
Alda Vārnas 
sniegumu in-
dividuālajās 
sacensībās. 
Šajā mak-
šķerēšanas disciplīnā Latvijas sportisti atkal 
pierādīja savu augsto meistarību un spēju 
būt vieniem no labākajiem pasaulē. Jau 
daudzu gadu garumā Latvijas makšķernieki 
gūst augstus panākumus makšķerēšanas 
sportā, it īpaši zemledus makšķerēšanā, 
regulāri sasniedzot godalgotas vietas gan 
komandām, gan arī individuālajā vērtēju-
mā,” saka zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs.

Pasaules reitingu tabulas kopvērtēju-
mā no 2001.-2016. gadam Latvija patlaban 
ieņem trešo vietu, atpaliekot no Krievijas un 
Ukrainas, taču, apsteidzot Lietuvu, Baltkrie-
viju, Poliju un citas komandas.

Redakcijas vārdā apsveicu Pasaules 
čempionus Zemledus makšķerēšanā - Māri 
Āriņu un Latvijas komandas biedrus ar izcī-
nītajām godalgām! 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Mednieku sacensības
Sals un saule

Riepu mešana

Justīne Aišpure — dubultuzvarētāja

Konstantinoviešu azarts

Karstas piedevas apbalvojumiem.
Alekseja GONČAROVA foto.

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Ārvalstu lektoru iedvesmas ru-

nas: 
Camilla Marcus – Dew (UK) ir 

sociālā uzņēmuma “CLARITY & 
The Soap Co.” komerc-
direktore. “CLARITY & 
The Soap Co.” ir viens no 
Lielbritānijas vecākajiem 
un pieredzes bagātāka-
jiem sociālajiem uzņē-
mumiem, kas savu dar-
bību sācis 1854. gadā. 
Ražojot dažādus ikdie-
nas higiēnas produktus 
un tīrīšanas līdzekļus, 
tas nodrošina darbu un 
atbalstu cilvēkiem ar in-
validitāti. Visa “CLARITY 
& The Soap Co.” peļņa 
tiek investēta atpakaļ 
uzņēmumā, lai tas pēc 
iespējas vairāk un labāk 
varētu palīdzēt cilvēkiem 
ar invaliditāti dzīvot labā-
ku un neatkarīgāku dzīvi. Uzņēmumā 
strādā arī kāda latviete, kura palīdzē-
ja Kamillai veidot prezentāciju. “Mēs 
pieņemam darbā cilvēkus, kuri ir kaut 
kādā veidā sociāli neaizsargāti. Peļ-
ņu ieguldam šajā pašā uzņēmumā. 
80% no mūsu darbiniekiem ir cilvēki 
ar dažādām problēmām. Mūsu uz-
ņēmums dod šiem cilvēkiem ticību 
saviem spēkiem, tam, ka viņi var likt 
lietā savas spējas un pierādīt nāka-
majiem potenciālajiem darba devē-
jiem, ka viņi ir noderīgi darbinieki,” 
stāstīja Kamilla. Pēc prezentācijas 
klausītājiem bija iespēja lektorei uz-
dot jautājumus.

Jautājums: “Vai mārketingā tiek 
izmantoti sociālie tīkli, piemēram “Fa-
cebook”? 

Atbilde: “Protams, uzņēmuma 
produkcijas reklāmai tiek izmantoti 
arī interneta sociālie tīkli. Mēs esam 
gan “Facebook”, gan “Twitter”, gan 
“Printerest” un citos sociālajos tīklos 
Anglijā. Mēs uzrunājam arī jaunās 
māmiņas, kuras vēlas atgriezties dar-
ba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinā-
juma izmantojot tīmekļa vietni “Digitā-
lā mamma.””

Jautājums: “Kādas problēmas 
ir jūsu darbā un kā jūs tiekat ar tām 
galā?”

Atbilde: “Mūsu darbiniekiem ir 
veselības vai kādas citas problēmas, 
bet mēs vairāk koncentrējamies uz 
darbinieku spējām, uz to, ko viņš ir 
spējīgs padarīt. Kāds, varbūt, ir spē-
jīgs tikai salocīt kastīti. Bet kastītes 
mums arī vajag, pie tam lielā skaitā. 
Arī šis cilvēks dod pienesumu mūsu 
uzņēmuma darbībai. Mums ir ļoti 
augsta darbinieku mainība. Protams, 
strādāt sociālajā uzņēmumā ir grūti, 
bet mums pietiek motivācijas, lai šo 
darbu veiktu. Mēs esam izdarījuši 
savu izvēli. Mums ir ieteikts automa-
tizēt savu darbību, bet tas nav tas, 
ko mēs gribam panākt. Mēs gribam 
nodarbināt cilvēkus, nevis automati-
zēt savu ražošanu,” atbildēja sociālā 
uzņēmuma komercdirektore. 

Claus Juul Nielsen (DK) ir pie-
redzējis uzņēmējs, pārdošanas un 
ražošanas procesu vadītājs, šo-
brīd – sociālā uzņēmuma “Gamle 
Mursten” dibinātājs un direktors. 
“Gamle Mursten” (tulkojumā – “Tīrie 
ķieģeļi”) ir būvmateriālu pārstrādes 
un ražošanas uzņēmums, 
kura mērķis ir samazināt būv-
niecības atkritumu un CO2 
emisiju daudzumu, pārstrā-
dājot nojauktu ēku pāri pali-
kušos ķieģeļus un piedāvājot 
tos jaunu būvju celtniecībai. 
“Gamle Mursten” ķieģeļu pār-
strādāšanai ir izstrādājis īpaši 
patentētu tehnoloģiju, kas pa-
līdz būvniecības apritē atgriezt 
tūkstošiem tonnu noderīgu 
materiālu, samazinot gan radī-
to atkritumu, gan CO2 emisiju 
apjomu. Claus Juul Nielsen ar 
savu uzņēmēja pieredzi un zi-
nāšanām ne vien turpina vadīt 
veiksmīgo uzņēmumu, bet arī 
līdzveido politisko un institu-
cionālo diskusiju par atkritu-
mu otrreizējo izmantošanu un 
ilgtspējīga biznesa veidošanu. 

“Uzņēmums uzsāka savu darbību 
pirms 14 gadiem, kad es satiku cilvē-
ku, kurš bija izgudrojis ierīci, ar kuru 
tīrīt ķieģeļus,” pastāstīja Klauss. “Jeb-
kurš no jums var pārņemt šo biznesu. 

Tas ir ļoti vienkāršs. Pro-
tams, mums ir sava teh-
noloģija un mēs ļoti dārgi 
varētu jums to pārdot, bet – 
jūs varat vienkārši doties uz 
laukumu, kur nojauc māju, 
sarunāt un savākt ķieģeļus, 
attīrīt tos un pārdot... Pār-
došanu atvieglo tas, ka cil-
vēkiem nav jāstāsta, ko da-
rīt ar ķieģeli. Katrs pats zin, 
ko ar to darīt... Izmantojot 
ķieģeli atkārtoti, mēs do-
dam materiālam otru dzīvi. 
Tas ir labs stāsts un labs 
bizness... Pēc četrpadsmit 
darbības gadiem mēs da-
ram to pašu, ko darījām sā-
kumā – šķirojam, tīram un 
pārdodam ķieģeļus. Ar to 

mēs pelnam naudu un radām darba 
vietas... To es saku tāpēc, ka varbūt 
mums veidosies sadarbība ar jūsu 
valsti un mēs kopā varēsim attīstīt šo 
biznesu. Šobrīd mums ir 3 fabrikas un 
vēl viena tiek būvēta... Mēs meklējam 
un pētam jaunas tehnoloģijas, iegul-
dam naudu jaunās iekārtās, kas sa-
šķiro un attīra būvgružus. Mēs daudz 
nodarbojamies ar patentu reģistrāci-
ju, jo mēs negribam pieļaut, ka mūsu 
izstrādāto tehnoloģiju kāds nozagtu...
Šobrīd mums ir arī finanšu partneris, 
kam pieder 25% uzņēmuma, tas ir 
Dānjas Sociālā kapitāla fonds. Mans 
uzņēmums sāka savu darbību kā 
komercuzņēmums, bet 
līdz ar Sociālā kapitāla 
fonda iesaistīšanos, mēs 
kļuvām sociālais uzņē-
mums. Mūsu finanšu 
partneris mums tiešām 
palīdz attīstīt mūsu bizne-
su.” Klauss demonstrēja 
video, kurā varēja vērot 
jaunus namus, kuru fasā-
des un iekštelpu apdarē 
izmantoti vecie ķieģeļi.

Jautājums: “Kāda ir 
attīrītā ķieģeļa cenas at-
šķirība no jauna ķieģeļa 
cenas Dānijā? Cik viegli ir 
notīrīt ķieģeļus?”

Atbilde: “Par cenām 
ir interesants jautājums. 
Cenas atšķiras. Jaunu ķieģeli Dānijā 
var pārdot sākot no 0,50 – 2, 00 eiro 
gabalā. Mēs savus ķieģeļus cenša-
mies pārdot apmēram par 1 eiro ga-
balā. Ir tādi ķieģeļi, kuri izņemti no 
mūra ar rokām. Tos varam pārdot par 
7 – 10 eiro gabalā. Šobrīd mums ir 
tāda situācija, ka mēs varam pārdot 
visus ķieģeļus, kurus esam notīrījuši. 
Savulaik ķeģeļu sienu mūrēšanā vai-
rāk izmantoja kaļķakmeni, tāpēc tos ir 
iespējams vieglāk attīrīt. Mūsdienās 
vairāk izmanto cementu. Cementa 
notīrīšanai mums nav tehniskie risi-
nājumi.”

Jautājums: “Kāda ir procentuālā 
attiecība no saņemtajiem būvgružiem 
– cik % iznāk lietderīgais materiāls un 
ko darat ar to, kas paliek pāri?”

Atbilde: “Mums ir tāda filozofija, 
ka mēs neradām atkritumus. Kad 
mēs esam visu sašķirojuši, mēs cen-
šamies visu pārvērst dolāros vai eiro. 

Mēs atlasam ķieģeļus, kur daļa ir 
veseli un daļa – pusītes. Arī tās tiek 
izmantotas. Vairāk bojātos mēs sa-
griežam un veidojam no tiem flīzes. 
Pārējo mēs pārdodam uzņēmumiem, 
kas visu sasmalcina un izmanto “za-
ļajiem jumtiem” vai kādu laukumu 
seguma remontam. Šobrīd izejam tir-
gū ar javu, ko iegūstam nokasot ķie-
ģeļiem veco un pievienojot papildus 
jaunu.”

Jolijn Creutzberg (NL) ir pie-
redzējusi uzņēmēja, biznesa 
konsultante un pasniedzēja, un 
sociālā uzņēmuma “Van Hulley” 
dibinātāja. “Van Hulley” sociālā mi-
sija ir samazināt apģērbu atkritumu, 
izmantoto dabas resursu izejvielu 
un globālo CO2 emisiju apjomu, šu-
jot vīriešu bokseršortus no jau reiz 
izmantotiem apģērbiem, piemēram, 
krekliem un blūzēm, un, ražošanā ie-
saistot sievietes ar zemām prasmēm, 
bet augstu motivāciju pievienoties 
darba tirgum. Šādā veidā “Van Hul-
ley” ir spējuši ietaupīt vairāk nekā 
2.2. miljonus litrus ūdens, 139 kg 
pesticīdu un 2800 kg CO2 emisijas, 
kā arī iekļāvuši darba tirgū vairākus 
desmitus sieviešu, kas citādi būtu 
turpinājušas palikt bezdarbnieces. 
“Uzņēmums darbojas 4,5 gadus. Pa 
pastu mēs pieņemam jūsu pletkreklu 
vai blūzi un pretī jūs saņemat pasū-
tītā izmēra vīriešu bokseršortus vai 
sieviešu pidžmšortus. Tas maksā 30 
eiro. Ideja par otrreizēju šāda apģēr-
ba izmantošanu man radās jau labu 
laiku atpakaļ, kad manam vīram bija 
krekls, ko bijām nopirkuši ceļojumā 
pa ASV. Viņš nevarēja to vairs valkāt, 

bet izmest bija žēl. Tad 
es pāršuvu kreklu par 
bokseršortiem. Vīrs bija 
laimīgs...Pirms neilga 
laika man bija laiks un es 
nolēmu šo ideju īstenot – 
sniegt šādu pakalpojumu 
citiem... Kad ir laba ideja, 
palīdzību atrast nav grū-
ti...Mūsu uzņēmums ir so-
ciāls, ilgtspējīgs un per-
sonisks. Visas šīs daļas 
sabiedrībā šobrīd tiek uz-
skatītas par ļoti svarīgām. 
Tie ir trīs pīlāri, uz kuriem 
balstās mūsu uzņēmēj-
darbība. Sākumā darbu 
uzsāka sešas sievietes, 
pirmajā gadā tās jau bija 

12. Es izmantoju pašvaldības palīdzī-
bu. Es piedāvāju sievietēm bezdarb-
niecēm iegūt darba pieredzi. Apgūstot 
šuvējas amatu, strādājot uzņēmumā 
16 stundas nedēļā viņas var saglabāt 
bezdarbnieka pabalstu un saņemt sti-
pendiju no pašvaldības. Pēc pusotra 
gada es saskatīju, ka šīm sievietēm 
ir arī citi talanti. Kāpēc viņām šūt bok-
seršortus visu atlikušo dzīvi? Caur 
darba pieredzi viņas atvērās un piln-
veidojās kā personības... No 2014. 
gada viņas 1,5 dienas nedēļā mācās 
skolā, iegūstot izglītību, kas viņām 
pavērs plašākas iespējas un turpina 
iegūt pieredzi mūsu uzņēmumā. Ta-
gad katru gadu mūsu uzņēmumā ir 
jauna sieviešu grupa. Tā mēs kļuvām 
par sociālo uzņēmumu.”

Jautājums: “Cik proporcionāli 
veiksmi jūsu uzņēmumam ir atnesis 
papildus finansējums un cik jūsu mār-
ketings?”

Atbilde: “Daļu no pašvaldības 
un grantu finansējuma uzņēmu-
mam es izmantoju mārketingam. 
No pirmā finansējuma mēs izveido-
jām tiešsaistes mārketinga biroju. 
Finansētājs redz – ja es ieguldīšu 
vairāk mārketingā, es varēšu no-
drošināt darbu vairāk sievietēm. Es 
nevaru sadalīt veiksmi procentuāli, 
tas viss ir saistīts.”

Noslēgumā sociālā uzņēmuma 
“Van Hulley” dibinātāja teica: “Būt 
sociālajam uzņēmējam – tas ir labā-
kais, kas ar mani ir noticis. Šeit es 
varu izmantot visus savus talantus 
un tas dod lielu gandarījumu. No-
vēlu jums - dariet kaut ko tādu, kas 
atklāj jūsu labākos talantus. Sociālā 
un uzņēmējdarbības puse ir tam lie-
liska kombinācija.”

Iveta LEIKUMA

Sociālās uzņēmējdarbības konference

Madara Ulande.

Claus Juul Nielsen.

Gamle Mursten.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  8.marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 
6.sērija
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija 
11.15 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens 
13.15, 5.30 Vides fakti 
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animāci-
jas seriāls
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses 
23.20 Musketieri 
1.20 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 

himna
6.05, 10.05 Kalnu patruļa. 
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Projekts Nākotne
9.35, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
11.00, 18.05 Muhtars atgrie-
žas
11.55 Balss pavēlnieks
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes. 
14.35 Automoto raidījums 
nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.40 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Robotu ēra. 
22.10 Samuraju cīnītājas
23.10 Augu valstībā.
0.10 Kalnu ārstniecisko augu 
noslēpums.
1.10 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 
5.00 Nedēļas apskats.

LNT

5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Dzīvīte
9.10, 1.50 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Inga Lindstrēma. Sand-
bergenas burvība
14.00, 17.50, 20.00 LNT Die-
nas ziņas
14.20 Bērni un vecāki 
15.20 Nemelo man!
16.15 Trīs Annas
17.10, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
19.00, 1.10 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 Mamma Mia!
23.40 Dzīvīte
0.00 Košākai dzīvei 
0.30 Majors un maģija

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
5.45, 12.20 Atriebība

6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 16.55 Kobra
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
11.00 Televeikala skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
14.20 Ķepu patruļa
14.40, 0.10 Mindijas projekts
15.40, 20.20, 3.10 Uguns-
Grēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
1.10 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
2.50 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi

TV3+
5.50, 15.35 Māja-2
6.30 Jaunatne
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40 Reiz Krievijā…
9.50 Tētis sprukās
12.10 TV shop
12.25 Interni
14.35 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa

17.40 Kijeva dienā un naktī
18.50 Mf. Atceros, neatceros!
20.15 Mf. Titāniks
0.05 Mūsu Krievija: 8. marta 
speciālreportāža 

NTV Mir
5.05 Mf. Aizliegums mīlēt
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.25 Ekskluzīvi
8.00 Es tevi meklēju 25 gadus
9.20 Tehnikas brīnumi
10.05 Pēddzine
13.50, 15.25 Mf. Spēle ar 
uguni
18.30 Klusās medības
20.25 Kucēns
22.25 Visas zvaigznes mīļo-
tajai
0.50 Kriminālizmeklēšanas 
nodaļa
2.45 Mf. Vēderdeja
4.30 Gudrā māja

PBK
6.30, 8.00, 9.00, 11.30 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
7.10, 8.20 Smieties atļauts
9.25 Mf. Blondīne aiz sutra
11.55 Mf. Uzpildes stacijas 

karaliene
14.00 Mf. Atnāciet rīt
16.05, 18.05 Par ko dzied 
vīrieši
18.00, 20.30, 23.00 Latvijas 
laiks
18.35, 21.15 Mf. Maskava 
asarām netic
20.00 Laiks
20.50 Aiz kadra
23.45 Mf. Statuss. Brīvs
1.30, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Sievu valstība
3.30, 5.10 Smieklīgi videoklipi
3.45 Mf. Necerēti un negaidīti

RTR Planēta (Baltija)
4.45 Mf. Sievietes
6.30 Meičas, uz priekšu!
9.00, 13.20 Čigānu laime
13.00, 19.00 Vēstis
16.25 Petrosjans un sievietes
19.40 Mf. Skūpstu tilts
21.30 Svētku šovs
0.00 Mf. Stilīgie
2.25 Mf. Mīlestība un nedaudz 
piparu

RenTV Baltic
5.50, 7.35, 0.45 Skatīties 
visiem
6.15 Vadīt krievu stilā

7. martā Ir iemesls!
1960. gada 7. marts — noslēdzās 49 dienu ilgais 
brauciens četriem padomju armijas karavīriem uz 
pusnogrimušās liellaivas

Vai cilvēka spējām ir robeža? 
Atbildi uz šo jautājumu vienlaikus 
meklē gan mediķi, gan sportisti. 
Pēdējā desmitgade sporta vēsturē 
ieies kā laikmeta cīņa pret dopin-
gu. Diemžēl mūsu dzīves realitāte ir 
tāda, ka uzvarēt pasaules čempio-
nātos un Olimpiskajās spēlēs var vai 
nu dabas fenomeni, vai tie, kam “pa-
līdz” modernākie sporta medicīnas 
līdzekļi. Bet šoreiz runa nav par to...

Zinātnieki jau sen ir aprēķināju-
ši, cik ilgi cilvēks var nodzīvot bez 
ūdens, bez ēdiena, bez gaismas, 
bez gaisa utt. Viņu aprēķini nevie-
nam neizraisa šaubas, bet dzīvē 
arvien vairāk ir izņēmumu. Pievienot 
vēl dzīves mainīgumu, veselu virkni 
sakritību un veiksmi... 1960. gadā 
četri PSRS karavīri dažus mēnešus 
bija populārāki nekā paši “Bītli”. ASV 
valdība apmaksāja viņiem dārgus 
un modernus uzvalkus, lietusmē-
teļus, pa ducim kreklu, iedalīja pa 
100 dolāriem kabatas naudas, bet 
Sanfrancisko mērs svinīgi pasnie-
dza viņiem pilsētas „zelta” atslēgas 
un “pilsētas goda pilsoņu” nosauku-
mu. No otras puses, PSRS valdība 
sagaidīja karavīrus dzimtenē kā 
varoņus, bet Ņikita Hruščovs nosū-
tīja viņiem uz Ameriku telegrammu, 
kurā izteica savu sajūsmu un aicinā-
ja ātrāk atgriezties mājās. Kas tad 
bija noticis?

Vienai no Kuriļu dienvidu grēdu 
salām, tai, kuru dēvē par Iturupu un 
kura ir strīdus objekts starp Japānu 
un Krieviju, ir ļoti “sarežģīta” piekras-
te. Sēklis vai klintis. Šī īpatnība rada 
grūtības jebkuram kuģim, taču uz 
salas dzīvo cilvēki, kuriem pa jūras 
ceļu piegādāja pārtiku un citas pre-
ces. Lai varētu izkraut kravas kuģus, 
bija nepieciešams izmantot liellaivas 
— kravas kuģīšus ar zemu iegrimi. 
Liellaivas atgāja no krasta uz 100 - 
120 metriem, uz tām tika pārnesta 
krava, pēc tam to nogādāja uz sa-
las. Vienkāršs un efektīvs veids, ka-
mēr okeāns ir mierīgs... 

Pastāvīgas apkalpes uz šiem 
kuģīšiem nebija. Visbiežāk uz iz-
kraušanu sūtīja dažus celtniecības 
bataljona karavīrus, kas atradās uz 
salas. Taču visādam gadījumam 
uz liellaivas turēja neaizskaramo 
pārtikas devu piecām dienām. Taču 
1960. gada ziemā notika tas, ko 
neviens nevarēja iedomāties… 17. 
janvārī pie salas bija jāpiestāj kuģim, 
kas atveda gaļu šeit dienējošajiem 
karavīriem. Uz izkraušanu nosūtīja 
četrus cilvēkus: Ashatu Ziganšinu, 
Filipu Poplavski, Anatoliju Krjuč-
kovski un Ivanu Fedotovu. Vētra 

sākās pēkšņi… 
Apmēram desmit stun-

das karavīri uz liellaivas 
mēģināja cīnīties ar stihi-
ju, bet liellaivu mētāja no 
vienas puses uz otru… 
Kamēr bija sakari ar 
krastu, ekipāža pastāvīgi 
ziņoja par notiekošo, no 
krasta pavēlēja “turēties 
un nemēģināt tikt krastā”. 
Nākamajā dienā, kad tika nosūtī-
ta komanda apkalpes un liellaivas 
glābšanai, krastā atrada tikai dze-
ramā ūdens mucas lauskas… Ap-
kalpes karavīru ģimenēm nosūtīja 
standarta vēstules: “Jūsu dēls pazu-
da bez vēsts svarīga valsts uzdevu-
ma izpildes laikā”…

Taču karavīru četrinieks nekur 
nebija pazudis… Viņi peldēja uz liel-
laivas pa straumi, kuru jūrnieki dēvē 
par “nāves straumi”… H3 uz liellai-
vas nebija, ziemas periodā kravas 
pienāca reti, kārtību pārkāpa bieži. 
No pārtikas krājumiem uz liellaivas 
atrada divas saujas prosas, maizes 
klaipu, cūkgaļas tauku bundžu, pus 
spainis kartupeļu, kas vētras laikā 
izmētājās pa visu kravas nodalīju-
mu un piesūcās ar dīzeļdegvielu. 
Dzeramā ūdens nebija, “pasažieri” 
bija spiesti izmantot tehnisko ūdeni 
no dzinēja dzesēšanas sistēmas. 
Pateicoties tam, ka karavīriem līdzi 
bija sērkociņi, nelaimīgajiem bija 
iespēja vārīt kaut ko līdzīgu zupai, 
kamēr nebeidzās produkti. 

Saglabājās šī “ēdiena” recepte: 
uz diviem litriem ūdens viena ēdam-
karote putraimu, viens kartupelis un 
ēdamkarote tauku. Kad beidzās arī 
šie produkti, sāka lietot ādas siksnas 
un zābakus. Tos vārīja jūras ūdenī, 
pēc tam žāvēja uz krāsns, sanāca 
kaut kas līdzīgs čipsiem… Ūdens 
dienas norma — viena skūšanās 
piederumu komplekta glāzīte…

Kārtējās kuģīša virtuves izpētes 
laikā tika atrasta avīze “Krasnaja 
Zvezda”, kurā bija publicēts brīdinā-
jums par lieliem manevriem, saistī-
tiem ar raķešu palaišanu. Mācību 
sektors aizņēma iespaidīgu Klusā 
okeāna daļu, kas bija izziņota kā ne-
droša kuģošanai. Liellaiva atradās 
šajā rajonā, apkalpe uzreiz saprata, 
ka neviens viņus neglābs…

Pats dīvainākais, ka nekāda pa-
nika vai izmisums uz liellaivas klāja 
nevaldīja. Kā vecākais pēc pakāpes 
komandēja Ashats Ziganšins. Ka-
mēr vien karavīri varēja kustēties, 
viņš arvien izdomāja kādu nodarbi: 
te ūdeni no kravas telpas smelt, te 
klāju tīrīt… Bet ceļojuma 49. dienas 

beigās, kad apkalpei atlika vien trīs 
sērkociņi, pēdējā ādas “čipsu” porci-
ja un nedaudz ūdens, kustēties viņi 
praktiski vairs nevarēja…

Amerikāņu bāzes kuģa “Kisin-
džers” lidmašīnas ilgu laiku nevarē-
ja saprast, kas par peldošu līdzekli 
pārvietojas okeānā… Bet, kad kara-
vīrus evakuēja, vecākais no viņiem, 
Ashats, palūdza nedaudz pārtikas 
un degvielas, apstiprinādams, ka 
līdz mājām tiks pašu spēkiem. Ame-
rikāņi saprata, ka tas nav iespējams, 
jo līdz nāvei visus četrus karavīrus 
šķīra vien skaitītas stundas. Ārstu 
uzraudzībā un ar pastiprinātu ba-
rošanu visu apkalpi nogādāja uz 
Havajām, bet pēc tam uz Sanfran-
cisko. Žurnālisti ielenca drošsirdīgo 
četrinieku tik uzstājīgi, ka amerikāņi 
bija spiesti nolīgt apsardzi novājinā-
tajiem “ceļotājiem”. Laikraksti bija 
pilni sajūsmas, nāvīgs klusums bija 
tikai Padomju Savienībā, tur nogai-
dīja, vai karavīri nelūgs patvērumu 
Amerikā…

Kad klusums ieilga, bet ASV vēst-
nieks Padomju Savienībā iesniedza 
oficiālu pieprasījumu Aizsardzības 
ministrijai, vadība “sakustējās”. Laik-
rakstā “Izvestije” tika publicēts raksts 
“Stiprāki par nāvi”, kurā viskošāka-
jās krāsās tika aprakstīts “ceļojums”. 
Hruščovs nosūtīja ekipāžai sajūs-
mas pilnu telegrammu. Ģenerāl-
konsuls atbrauca pie karavīriem ar 
dāvanām… Sākās preses konferen-
ces, filmas uzņemšana, “pilsētas at-
slēgas”, dāvanas no ASV valdības... 
Pēc tam apkalpe tika nogādāta uz 
Ņujorku, kur viņus sagaidīja PSRS 
vēstnieks, kurš puišu rīcībā nodeva 
vēstnieku vasarnīcu, vēlāk sekoja 
garais mājupceļš...

“Ceļojuma” laikā karavīri zaudēja 
30-40 kilogramus, piedzīvoja nāves 
bailes, badu, izmisumu... Pēc trium-
fējošās atgriešanās dzimtenē kara-
vīrus nosūtīja uz viņu daļu “nodie-
nēt”, Ashatam Ziganšianam piešķīra 
nākamo pakāpi — seržants, pārējie 
palika par ierindniekiem…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 24.02.2017. līdz 03.03.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 63 notikumi.
Būtiskākie:
•	 2. martā Krāslavas policijā tika saņemts iesniegums par to, ka Kal-

niešu pagasta Rukmanos pazuda pārvietojamais dzīvojamais va-
goniņš. 

•	 28. februārī, veicot pasākumus cīņā ar nelikumīgu akcīzes preču 
apriti, sadarbībā ar reģiona Kriminālpolicijas darbiniekiem, Ūdrīšu 
pagasta Borovkas ciemā sankcionētas kratīšanas laikā tika izņemts: 
16,5 litri spirta un 1 litrs atšķaidīta spirta, kā arī 2000 cigarešu “Prem-
jer” ar BR akcīzes markām. Tajā pašā dienā Augstkalnē, vietējā “toč-
kā”, tika izņemtas 1620 cigaretes “Premjer”.

•	 2. martā Ezernieku ciemā un Krāslavā Dagdas kriminālpolicijas dar-
binieki, veicot kriminālmeklēšanas pasākumu kompleksu ar mērķi 
pārbaudīt informāciju par vietējo alkohola un cigarešu tirgoni, sank-
cionētu kratīšanu laikā izņēma kandžu apm.70 litru apjomā, 36 pu-
deles degvīna “Kabančik” ar Krievijas Federācijas akcīzes markām 
un 10720 cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Krāslavas šāvējam
 jauns novada rekords
24.-26. februārī Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās 
Haapsalā (Igaunija) notikušajās ložu šaušanas sacensībās - 
stāsta šaušanas treneris Sergejs Šveds. 

   Sacensībās piedalījās sportisti no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas 
un Somijas. Zēnu konkurencē bija 34 šāvēji, bet meiteņu grupā 17 
dalībnieces. 

   Pirmajā dienā šāvēji izpildīja vingrinājumu MŠ - 30 (30 šāvieni 
guļus). Rihards Plociņš ar personīgo rekordu (289 p.) ieguva 2.vietu, 
Mareks Mjadjuta ierindojās 8.vietā, bet Artūrs Verigo 18.vietā. Dana 
Soskova ar personīgo rekordu (288 p.) ieguva 2.vietu meiteņu grupā.

   Otrajā dienā šāvēji cīnījās vissarežģītākajā vingrinājumā MŠ-
3x10 (pa 10 šāvieni guļus, stāvus un no ceļa). Krāslavieši uzrādīja 
labus rezultātus, bet tomēr šoreiz palikām ārpus pjedestāla. Mareks 
Mjadjuta ierindojās 4.vietā, Rihardam Plociņam 6.vieta, Artūram 
Verigo ar personīgo rekordu 7.vieta un Danai Soskovai 6.vieta.

  Trešajā dienā šāvēji sacentās vingrinājumā PŠ-40 (40 šāvie-
ni ar pneimatisko šauteni). Šajā vingrinājumā izcili nostartēja Mareks 
Mjadjuta. Viņš izpildīja Sporta Meistara kandidāta normatīvu un ar 
rezultātu 380 p. ierindojās 2.vietā. Ar pirmo vietu Marekam bija vie-
nāds rezultāts, bet uzvaru svinēja sportists, kurš bija iešāvis vairāk 
centrāldesmitnieku. Šis rezultāts ir jauns Krāslavas novada rekords, 
iepriekšējais rekords 379 p. bija nepārspēts vairāk par 35 gadiem. Pā-
rējo krāslaviešu pozīcijas šī vingrinājuma rezultātu tabulā: Rihards 
Plociņš 6.vieta, Artūrs Verigo 18.vieta un Dana Soskova 10.vieta.

Sacensības noslēdzās ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, 
kur medaļu ieguvējus sumināja ar balvām.

Sports
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05, 17.00 Kalnu 
patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija 
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.20 Brīnumskapja skola 
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss
23.15 Latvijas sirdsdziesma 
0.10 Tilts 
1.15 Alpu dakteris
2.05 Musketieri 
4.00 Tieša runa
5.00 LTV - 60. 
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.05, 10.05 Kalnu patruļa 
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks. 
9.05 Labākais no Euromaxx
9.35, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.30 Personība. 100 g 

kultūras
14.30 Maklauda meitas
15.20, 18.35 PK biatlonā. 
16.40, 4.10 Aculiecinieks
17.00 Dzīve šodien
18.00 Latvijas sporta varoņi. 
Dukuru mezgls
19.55 Ziņas
20.30 Personīgā lieta
21.00 Laimas slimība – slēptā 
epidēmija
22.00 Leģendārie albumi. 
Primal Scream
23.05 Slēgtā sala. 
1.35 Eiropa koncertos
2.25 Samuraju cīnītājas.
3.20 Augu valstībā.
4.30 Pietura - Kuldīga
5.00 Pie stūres

LNT
5.00 Briklberija
6.00 Galileo 
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.30 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Villa pie ezera
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
19.00, 1.50 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 
21.50 Vella kalpi vella dzir-
navās
23.45 Greizais spogulis
4.45 Karamba!

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
5.45, 14.40 Mindijas pro-
jekts
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 18.00, 2.05 Divarpus 
vīri
9.00, 16.55 Kobra
10.00 Nozieguma skelets
11.00 TV skatlogs
11.15 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
12.20 Atriebība
15.40, 20.20, 3.15 Uguns-
Grēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Gudrā blondīne
23.00 Samainīti vietām
1.15 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
2.30 Pirmo reizi ārzemēs

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.00 Reiz Krievijā…
9.50, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 SašaTaņa
12.10 TV Shop
12.25 Interni
14.35 Juvelieru klans
18.50 Tētuki
20.00 Mf. Ledus laikmets
21.45 Mf. Versaļas romāns

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šodien
5.05 Advokāts
6.05, 7.05 Lietišķs rīts
8.00 Muhtara atgriešanās

9.20 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.10 Satikšanās vieta
15.35 Sasito lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
17.35 Kriminālizmeklēšana
18.50 Klusās medības
20.40 Kucēns
22.50 Df. Ilgdzīvošana 
23.45 8.marts lielpilsētā
3.15 Atkārtota izmeklēšana

PBK
6.00, 1.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 15.55 
Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.10 Murka
13.55 Vienatnē ar visiem
14.50 Moderns spriedums
16.50 Gaidi mani
17.45, 18.05 Cilvēks un 
likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
23.30 Vakara Urgants
0.20 Mf.Piektdiena
2.20 Mf. Jūs gaida pilsone 
Nikanorova
3.40, 5.30 Smieklīgi video-
klipi
4.00 Mf. Pavasaris Zarečnas 
ielā

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis 
- M
10.55 Veronika. Bēgle 
13.40 Kājām ejot… 

14.05 Pastnieks
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Svešā laime
0.00 Mf. Gandrīz smieklīgs 
stāsts
1.25 Jekaterīna
2.30 Mf. Ziemas ķirsis

RenTV Baltic
5.35, 23.00 Skatīties visiem
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30 Labrīt!
7.55, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.35 Ģimenes 
drāmas
11.20 Karavīri
13.20 Kara noslēpums
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.55 Čapmanes noslēpumi
0.05 Tēva instinkts

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, 0.30 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels! 
9.20 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.15 Laiks rādīs
15.20 Mf. Nastja 
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Sodītais
23.50 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Prakse
11.10, 16.40 Ģimenes melo-
drāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Iemīlējušās sievietes
20.00 Panorāma
20.45 Sievietes un sports
21.15 Mf. Annas pēdējais 
upuris
0.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.40 TV barometrs
8.05, 17.50 Pēdējais no 
Magikjaniem
9.10, 16.25 Tāds darbs
10.00, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
10.55 Mūs neapmānīsi
11.30, 18.55 Tētis sprukās
13.15 Jaunkundze - zem-
niece
14.20 PIN kods
15.05 Onlains
17.15 Par ēdienu
20.30, 21.10 Ekstrasensu 
cīņa 
21.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.45 Mf. Paranoja

6.35 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
8.10, 19.45 Saviesīgas va-
kariņas
9.10 Mf. Atļaujiet jūs noskūp-
stīt… kāzās
11.20 Mf. Atļaujiet jūs 
noskūpstīt… līgavas tēvs
13.20 Humora raidījums

15.00 Katram pa kaķēnam
15.30 Deivids Koperfīlds. 
Mīlestība, spiegošana un citi 
triki.
17.30 Ģimenes drāmas
20.45 Mf. Tēva instinkts
22.50 Valsts svarīgo personu 
mīļākās

ONT

6.00, 7.05 Rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Mf. Blondīne aiz sutra
9.40 Mf. Pavasaris Zarečnas 
ielā
11.30 Mf. Atnāciet rīt
13.20 Mf. Viapburošākā un 
vispievilcīgākā
15.15, 19.15 Sporta ziņas
15.20 Koncerts

16.35  Mf. Maskava asarām 
netic
20.00 Mf. Par ko dzied vīrieši
21.50 Mf. Statuss. Brīvs
23.30 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.30 Mf. Ar 8. martu, vīrieši!
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.30, 23.55 Radiņi

9.40, 11.10 Mf. Viņa sapņu 
sieviete
14.10, 20.40 Mf. Vīramātes 
dienasgrāmata
20.00 Panorāma
22.10 Mf. 8 pirmie randiņi
23.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.05 Pelnrušķite

7.05, 21.30 TV barometrs
7.10 Stila ikona
8.10, 16.20 Tētis sprukās
10.00, 19.15, 21.05 Mf. Izlie-
cies par manu sievu
12.10 Mf. Pēterburga – 
Maskava
18.15 Superloto
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10 1.1. Aktuālā intervija 
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animāci-
jas seriāls
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Kalnu patruļa
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Tālā zeme - Sibīrija
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Berberiem pa pēdām. 
Maroka
21.45 Latvijas kods. Lones 
soms
22.15 Tilts
23.40 Personība. 100 g kul-
tūras
0.40 Dzīve kā lauku saimnie-
cība. 
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 10.05 Kalnu patruļa. 
7.00 Ceturtā studija
7.30 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Kā apturēt globālo sasil-
šanu?
9.05 Pie stūres
9.35, 5.30 1000 jūdzes Mjan-

mā
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.50 Tieša runa
13.00 Automoto raidījums nr.2
13.30 Nedēļas apskats.
14.00 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.30 Baltic Grand Prix 2013. 
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g kul-
tūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Robotu ēra. 
5.00 Ielas garumā

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 1.50 Galileo
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.15, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Villa pie ezera
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Bērni un vecāki 
15.25 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.40, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
19.00, 1.05 Iemīlēties vēlreiz
20.00 LNT Ziņas
20.40, 2.15 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
23.55 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
5.45 Atriebība
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 16.55 Kobra
10.00 Nevaldāmā tiesnese
11.00 TV skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
12.20 Atriebība
14.40, 1.10 Mindijas pro-
jekts
15.40, 20.20, 3.20 Uguns-
Grēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Kontrabanda
0.10 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību
2.00 Bruklinas taksis
3.00 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.50 Reiz Krievijā…
9.50, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 SašaTaņa
12.15 TV Shop
12.30 Mūsu Krievija. 8. mar-
ta speciālreportāža 
13.05 Mf. Atceros, neatceros
14.35 Juvelieru klans
18.50 Interni
21.00 Mf. Par ko runā vīrieši
23.00 Krāpšana

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Advokāts 
6.05, 7.05 Lietišķs rīts
8.00 Muhtara atgriešanās

9.20 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas 
gadījums
13.00, 2.00 Satikšanās vieta
15.35 Sasisto lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
18.50 Klusās medības
20.40 Kucēns
22.45 Dienas kopsavilkums 
23.15 Df. Pasaules aizkulises
0.05 Kriminālizmeklēšanas 
nodaļa
4.00 Dzīvais un mirušais 
ēdiens

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.30 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Sodītais
13.55 Vienatnē ar visiem
15.50, 5.00 Moderns sprie-
dums
16.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
laiks    18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Murka
23.45 Vakara Urgants
0.20 Mf. Majors Groms
0.50 Sazvērestības teorija
1.35 EuroNews
2.05 Mf. Ziemas ķirši
3.30 Smieklīgi videoklipi
3.40 Mf. Visapburošākā un 
vispievilcīgākā

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 Veronika. Bēgle.

13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Pastnieks
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Svešā laime
0.00 Mf. Gandrīz smieklīgs 
stāsts
1.25 Jekaterina
2.25 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 7.40, 22.40, 0.55 
Skatīties visiem
6.10, 8.05, 19.45 Pazīsti 
mūsējos
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes 
drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Valsts svarīgo personu 
mīļākās
15.30, 23.40 Šokējošo hipo-
tēžu diena
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums
0.35 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, 0.15 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.15 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā

20.30 Sodītais

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 
Zona Х
8.10 Mf. 8 pirmie randiņi
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Prakse
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Iemīlējušās 
sievietes
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
21.10 Pēdas 
23.45 Sporta diena
23.55 Mf. Spartaka otrā 
atdzimšana

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.55 TV barometrs
8.05, 16.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
9.10, 16.05 Tāds darbs
10.00, 15.15 Nepiedzimsti 
skaista
10.55, 22.00 Onlains
11.20, 18.00 Tētis sprukās
13.10 Jaunkundze - zem-
niece
14.20, 22.25 PIN kods
15.05 Pilsēta
19.55 Futbols

CETURTDIENA,  9. marts

PIEKTDIENA, 10. marts 
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“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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

LAIKA ZIŅAS
08.03. 09.03. 10.03.
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DR                      3 m/s   D                      2 m/s  R                   3 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.Paaugstinātas cenas.Skaidrā naudā 
vai ar pārskaitījumu. T. 65329997, 29996309, 26447663, 29485520, 

26393921 vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 

tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK

PĒRK

PĀRDODDAŽĀDI

Kosmoenerģēte, 
hipnoterapeite, 

psiholoģe
“Jūsu problēmu risi-

nājums ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 

13.03. līdz 16.03.
Dagdā – no 16.03. 

līdz 17.03.
Tālr. 26234797.

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas  

vadītāju kursos. 
Sapulce 9. martā plkst. 

15.00.        Dagdā, Ezera 3. 
Tālr. 29455509, 29163583.

lauku viensētu ar zemi, ir neliels 
mežs. Aglonas novadā. Tālr. 
29390278, 26160359;
vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
“PEUGEOUT 307”- 2.0 HDi, 
2002., TA līdz 08.2017. Tālr. 
20035054;
kļavu sulas. Piegāde. Tālr. 
24906379;
Z/S - dējējvistas, dažādu krāsu 
jaunputnus. Tālr. 29186065;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
lopbarības kartupeļus. Tālr. 
20276067;
sienu ruļļos. Tālr. 29117568.

zemi, mežu. Apmaksa uzreiz. 
Tālr. 29129658;
sienu. Tālr. 29112684;
malku (skaldītu un klučos), zāģē-
tus nomaļus. Tālr. 26706113.

Viesnīca “Biplan” aicina darbā 
administratoru un istabeni. CV 
sūtīt uz e-pastu: biplanhotel@
gmail.com. Tālr. 29999952.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

SIA AIBI
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus.

Pērk arī gaļas šķirnes jaun-
lopus eksportam. Piemaksa 

bioloģiskajiem lopiem.
Labas cenas. Samaksa 

tūlīteja. Svari.
Tālr. 26142514, 20238990

Ezernieku vidusskola izsaka 
visdziļāko līdzjūtību Dainim 
Vaivodam, vectēvu aizsaulē 
pavadot. 

7. un 8. martā 
tirgū pie vei-

kala “Maxima” 
notiks GRIEZ-

TO TULPJU 
TIRDZNIECĪBA.Žurnāli martā CITĀDĀ PASAULE

Aktrise un astroloģe Akvelīna 
Līvmane:

“Manī ir nojausma, kas liek 
būt uzmanīgai un nedomāt, ka ne-
kas vairs nesekos pēc šīs dzīves”.
Dobeles nešpetnā hercogiene

Pārliecinātā kristiete lasīja 
zālītes, dziedināja un sūtīja uz 
sārta citas būrējas. 
 Nezināmās pasaules diriģenti

 Ezoteriķi Sanita un Sandis 
Sīkļi atklāj akmeņu dziedinošo 
spēku.
Sadzīves maģijas padomi

Ar šķērēm var “piegriezt” sev 

daudz naudas un noņemt nelab-
vēļu lāstus. 
Drūmā svētdiena – laiks 
mirt?

Ungāru mūziķa sacerētā 
dziesma iemantojusi baisu slavu
Aiz kapa

Kopš seniem laikiem cilvēki 
meklē pierādījumus dzīvei pēc 
nāves

Katrā Citādās Pasaules nu-
murā: astroloģes un numeroloģes 
prognozes, cilvēkstāsti un dzied-
nieka padomi, noderīgas ziņas un 
Mēness dienas kalendārs. 

“Ilustrētā Junioriem”
Kas “galvā” robotam.
Fotostāstā: kur ziemoja putni?
Izmēģini – stilīgais giroskūteris.
Zem mikroskopa – asinis.
Plēsēja ar daudzām kājām – 

jūraszvaigzne.
Cietokšņu kalni – Kernave 

Lietuvā.
Kā valstis Eiropā apvieno-

jās.
Zem lupas – Sietlas kos-

mosa adata.
Parūku slavas laiki.
Ar busiņu pāri Amerikai.
Kā izgudroja akvalangu.
Lokanie akrobāti. Krosfita 

treniņā: trenē vēdera presi.
“Tavs marts” ar jaunām iz-

rādēm, pasākumiem, grāmatām 
un kino erudītu konkursu.

Atbildes uz lasītāju uzdota-
jiem jautājumiem.
•	 Kāpēc ūdens tur cilvēku?
•	 Kā ar pulti ieslēdz televizoru 

no attāluma?
•	 Kāpēc pelēm garšo siers?
•	 Kā izvēlas ielu nosaukumus?
•	 Kā radās autiņbiksītes?
•	 Kas notiek, ja „izkausē” sauso ledu?

•	 Kāpēc, griežoties uz riņ-
ķi, reibst galva?
•	 Vai jāuzmanās no hake-
riem, lietojot mobilo telefonu?
•	 Kā radās kustība 
“DAB”?
•	 Kāpēc kāzās dāvina 
gredzenu?

Anna eksperimentē: maģis-
kais ūdens.

“Fizmix” pēta, kā darbojas 
ledusskapis.

Plakātā: Zemes portrets.
Dari pats:  nieciņi kaķu vei-

dolā.
Pats sev šefpavārs: lavaša 

rullīši pārgājienam.
Bilžu mīkla, atpūtas stūrītis, 

komikss, jauni konkursi, uzvarē-
tāji un balvas.

ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE
10 mīti par sirdi

 Kustīgo muskuļu kamolu, kas atrodas tavā 
krūškurvī, apvij daudz mītu. “Ilustrētā Zinātne” atklāj 
patiesību par visbiežāk dzirdētajiem.
Mājas laboratorija: apskati savu DNS

Ar vairākām vienkāršām vielām, kas atroda-
mas virtuvē, tu vari ieraudzīt savu DNS molekulu 
pavedienus un paturēt tos saujā.

Jauni kos-
miskie te-
leskopi pie-
tuvina mūs 
svešām pla-
nētām

Uznāc ie -
nam gatavojas 
vairāki jauni 
kosmiskie te-
leskopi. Ar mil-
zu spoguļiem 
un jaunām teh-
noloģijām tie 
meklēs dzīvību 
svešajās pa-
saulēs.
Izdrukā savu 
sapņu namu 

kārtu pa kārtai
Tuvojas jauns celtniecības bums – milzīgi 3D 

printeri rekordīsā laikā izdrukās individuāli projek-
tētas mājas.
Aizmāršības varā

“Ilustrētā Zinātne” pēta, kāpēc rodas aizmāršī-
ba, vai to var uzveikt un kā to atšķirt no kādas no-
pietnas smadzeņu saslimšanas simptomiem.
Aizmirsti par sastrēgumiem

Satiksme blīvi apdzīvotajās lielpilsētās ir kļuvu-
si par murgu. Par laimi, jauni inženieru risinājumi 
gaida tepat aiz stūra.
Gigantu valstība

Kad dzīvnieki mitinās izolētās teritorijās, evo-
lūcija piedzīvo trakus pavērsienus, tāpēc dažādās 
pasaules salās ir sirojuši – un vēl joprojām mīt – 25 
kilogramus smagi truši un milzīgi kukaiņi.
Atklājumi pasaulē

Jauns cimds padara vārgas rokas stipras. Jau-
natklāts pterodaktils bijis kaķa lielumā. Iespējams, 
Lūsiju nogalināja kritiens no augsta koka.
Jautājumi un atbildes

Kādos laikapstākļos slēdz lidostu? Kuram dzīv-
niekam ir visbiezākais kažoks? Kāpēc cilvēki nejūt 
iemigšanas brīdi?

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Leokādijai Pizānei, no mātes 
uz mūžu atvadoties. 

Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas kolektīvs 
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