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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Abonē laikrakstu 

2015. gadam

Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā novembrī ir reģistreti 9 bērni - 

6 meitenes un 3 zēni.

Apsveicam!

28. novembrī Krāslavas tautas namā tika 
godināti konkursa „Krāslavas novada uzņēmē-
ju gada balva 2013” uzvarētāji. Atgādināšu, ka 
septembrī Krāslavas novada domes izveidota 
konkursa komisija sešu cilvēku sastāvā izvirzīja 
pretendentus balvu saņemšanai deviņās konkur-
sa nominācijās pēc šādiem kritērijiem: sekmīga 
saimnieciskā darbība nozarē, savas saimniecis-
kās darbības modernizācija gan pašu spēkiem, 
gan ar dalību ES projektos, darba apstākļu uz-
labošana saviem darbiniekiem, apkārtnes sakār-
tošana, uzņēmuma tēls un reputācija, pakalpo-
juma pieejamība, pakalpojuma kvalitāte. Vēl trīs 
nominācijas tika noteiktas, ņemot vērā statistikas 
datus. Oktobrī Krāslavas novada iedzīvotāji un 
viesi varēja atbalstīt sev tīkamāko pretendentu 
katrā no deviņām nominācijām. Kopumā nobal-
soja 352 cilvēki, kas ir mazāk nekā pagājušogad. 
Katrs uzvarētājs tradicionāli saņēma īpašu dāva-
nu, kas veidota tepat novadā – jauniešu rokām, 
kuri piedalījās Krāslavas novada domes izsludi-
nātajā jauniešu projektu konkursā. 

Pasākumu atklāja un uzņēmējus ar sek-
mīgu darbu apsveica Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: “Kādam 
ir vairāk veicies, kādam — nedaudz mazāk. 
Prieks, ka esat radījuši jaunas darbavietas, 
prieks, ka uzņēmējiem ir interese strādāt, 
prieks, ka arī paši esam centušies un pirms di-
viem gadiem aizstāvējām saviem uzņēmējiem 
ceļu programmu, ko šogad esam pabeiguši. Ir 
palikuši objekti, kurus domājam sakārtot nāka-
majā plānošanas periodā. 

Turpinājums 3.lpp.

Pateicas par  paveikto 
un radīto, novērtē 

gada  veikumu

Latvijā un pasaulēMēs no Andzeļiem!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA “Krāslavas  Slimokase” atgādina, ka pacienta iemak-

su par 2015.gada  I ceturksni, kas sastāda EUR 21.34, 
jānomaksā līdz 31.12.2014.g.  (ieskaitot). Nomaksājot 
pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stā-
sies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas 
datuma.

Administrācija

Foto Aleksejs GONČAROVS

 Krāslavas novada invalī-
du biedrība “Stariņš” sveic 
savus biedrus un visus 
Krāslavas novada invalīdus 
Starptautiskajā personu ar 
invaliditāti dienā. 

Novēlam Jums gara spēku, 
optimismu, augstu dzīves 
tonusu, apkārtējo sapratni 
un uzmanību, tuvinieku mī-
lestību un siltumu, laimi un 
veiksmi!

ATLAIDES akumulatoriem 
AD, VARTA, BOSCH - 10 %

Garantija līdz 3 gadiem. Pērkot 
 akumulatorus, saņemsiet 
KLIENTA KARTI DĀVANĀ!

Pasūtiet jebkādus akumulatorus un 
saņemiet tos 24 stundu laikā! 

Akcija spēkā līdz 31.12.2014.
Ar mums vienmēr lētāk!

15. novembrī durvis vēra 
veikals DGS apģērbi 

(Rīgas iela 28, Krāslava, 2. stāvā, 
blakus rūpniecības preču tirgum).

Darba laiks:
Darba dienās: 9.00-17.00

Sestdiena, svētdiena: 
10.00-15.00

• 5. decembrī valdības ārkārtas sēdē plānots izskatī t 
Izglītī bas un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos 
grozījumus Izglītī bas likumā, kas paredz pedagogu 
algu publiskošanu, tādējādi padarot atklātu valsts 
budžeta izlietojumu pedagogu darba samaksas no-
drošināšanā. Izglītī bas likuma grozījumi paredzētu 
internetā publicēt pedagogu vārdu un uzvārdu, 
amatu, kā arī saņemtās algas apjomu. Latvijas Izglī-
tī bas un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 
pagaidām neizprot šāda piedāvājuma mērķi un cer 
sagaidīt skaidrojumu, kāpēc tas būtu nepieciešams. 

• Tuvojošās ekonomiskā recesija, kā arī eiro un dolā-
ra kursa kāpums sadārdzinājis daudzas preces un 
pakalpojumus Krievijā, tostarp pieauguši prosti tū-
tu pakalpojumi. Krievijas mediji vēsta, ka krievi, ap-
spriežot prosti tūtu cenu kāpumu, aicina sākotnēji 
paaugsti nāt cenas ārzemniekiem, tādā veidā atbil-
dot uz sankciju noteikšanu. Jānorāda, ka pasaulē 
prosti tūtu cenas nereti  ti ek piesauktas kā viens no 
indikatoriem, pēc kā vērtēt ekonomisko situāciju. 

• Ukrainas premjerministrs Arsēnijs Jaceņuks atklā-
jis, ka Ukrainas atomelektrostacijā Zaporožjē Uk-
rainas dienvidaustrumos noti cis incidents. Īssavie-
nojums elektroapgādē noti ka pagājušo piektdien 
atomelektrostacijas trešajā blokā, izraisot elektrī-
bas trūkumu apkārtējos reģionos, žurnālisti em pa-
ziņoja ministrs, uzsverot, ka avārija ar reaktoriem 
nav saistī ta. Atomenerģija veido 44% no Ukrainā 
saražotās enerģijas.

Zobārstniecība, protezēšana (ārstēšana, restaurācija, 
izgatavo protēzes). 

Tālr. 65425366, 28621435
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Cena par 1 
kWh

Cenas 
veids

Cik bieži
mainās cena

Abonēšanas
maksa

Maksa par 
līguma 

laušanu pirms 
termiņa

Elektrum Universālais (Latvenergo)
0.16900 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 0.00 EUR
Elektrum Klasiskais (Latvenergo)

0.16900 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 0.00 EUR
Elektrum Izdevīgais 200 + (Latvenergo)

0.16350 EUR Fiksēta 24 mēneši 1.00 EUR 24.00 EUR
Elektrum Izdevīgais 600 + (Latvenergo)

0.16000 EUR Fiksēta 24 mēneši 3.00 EUR 40.00 EUR
Elektrum Ekonomiskais (Latvenergo)

0.16700 EUR Fiksēta 24 mēneši 0.00 EUR 16.00 EUR
Elektrum Dinamiskais (Latvenergo)

0.17923 EUR Mainīga* 1 mēnesis 0.00 EUR 0.00 EUR
WIN Baltic Biržas tarifs

0.16710 EUR Mainīga* 2 mēneši 0.00 EUR 0.00 EUR
WIN Baltic Tautas tarifs (līdz 200 kWh)

0.16590 EUR Fiksēta 12 mēneši 3.03 EUR 0.00 EUR
220 Energia UNIVERSĀLAIS

0.17314 EUR Fiksēta 12 mēneši 2.00 EUR 0.00 EUR
220 Energia BIRŽAS ar priekšapmaksu

0.16673 EUR Mainīga* 1 mēnesis 0.00 EUR 0.00 EUR
220 Energia BIRŽAS
0.16709 EUR Mainīga* 1 mēnesis 0.00 EUR 0.00 EUR
220 Energia BIRŽAS 800+ ar priekšapmaksu

0.16450 EUR Mainīga* 1 mēnesis 2.40 EUR 0.00 EUR
220 Energia BIRŽAS 800+

0.17314 EUR Mainīga* 1 mēnesis 2.40 EUR 0.00 EUR

Baltcom Komplekts 75 kWh+ Internets/ Tel.**

0.11400 EUR 
Virs 75 kWh - 
0.16600 EUR

Fiksēta 24 mēneši 0.00 EUR 0.00 EUR

Baltcom Komplekts 100 kWh+ Internets/ Tel.
0.11550 EUR 
Virs 100 kWh - 
0.16600 EUR

Fiksēta 24 mēneši 0.00 EUR 0.00 EUR

Baltcom 0 - 199 ***
0.16800 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 200 - 599

0.16650 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 600 - 999

0.16500 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 1000+

0.16350 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 0-199 (mansbaltcom.lv lietotājiem)***

0.16650 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 200-599 (mansbaltcom.lv lietotājiem)

0.16500 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 600-999 (mansbaltcom.lv lietotājiem)

0.16350 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom 1000+ (mansbaltcom.lv lietotājiem)

0.16200 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom EKO enerģija

0.17600 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR
Baltcom EKO enerģija (mansbaltcom.lv lietotājiem) 

0.17450 EUR Fiksēta 12 mēneši 0.00 EUR 10.00 EUR

25 tarifi, ar kuriem novembra vidū 
mūs centās piesaistīt tirgotāji

Mājas lapā www.elektroenergija.lv ie-
vietots tarifu salīdzināšanas kalkulators, 
kas palīdzēs aprēķināt, kurš tarifs, ņemot 
vērā paredzamo vidējo ikmēneša elektro-
enerģijas patēriņu, jums varētu būt izdevī-
gākais. Ja izvērtējam tikai fiksētos tarifus, 
izdevīgākie būs:

■ Patēriņš 0–199 kWh kom-
plekts Elektrum Ekonomiskais

■ Patēriņš 200–340 kWh kom-
plekts Baltcom 200–599

■ Patēriņš 340–600 kWh kom-

plekts Elektrum Izdevīgais 200+
Taču katram mājokļa īpašniekam 

pašam jāpieņem lēmums. Vai uzticēties 
mainīgajam tarifam, kurš būs atkarīgs 
no elektroenerģijas cenas biržā? Vai dot 
priekšroku līgumam ar ikmēneša abonē-
šanas maksu vai bez tās? Varbūt jums 
ir svarīgi veikt izlīdzinātos maksājumus? 
Vai vēlaties rēķinu saņemt pa pastu vai 
internetā? (Piemēram, komplekts Elek-
trum Ekonomiskais pieejams tikai portāla 
www.e-latvenergo.lv lietotājiem.)

Izvēlieties un uzmanīgi izlasiet tirgotā-
ja piedāvātā līguma tekstu, lai vēlāk nepie-
dzīvotu nepatīkamus pārsteigumus!

Elektroenerģijas tirgus atvēršana
Salīdzinām cenas! 

* Mainīgā likme ir atkarīga no elektroenerģijas cenas biržā, tirgotājs negarantē tādas 
pašas cenas saglabāšanos nākotnē (tā var gan kristies, gan celties). Tas nozīmē, ka kWh 
cena tiks pārskatīta reizi vienā divos mēnešos.

** Šajā komplektā Baltcom piedāvā ļoti vilinošu elektroenerģijas cenu, taču tad patē-
rētājam jāpieslēdz arī citi šā uzņēmuma pakalpojumi – internets un tālrunis, un komplekta 
kopējā cena būs 21,5 eiro.

*** Šajā komplektā Baltcom paredzējis diferencētu maksu par elektrību: jo vairāk 
mājsaimniecība patērē, jo mazāk maksā par 1 kWh. Turklāt, ja vienai personai pieder 
vairāki īpašumi (piemēram, dzīvoklis, vasarnīca, garāža), tad visu īpašumu elektrības pa-
tēriņš tiks summēts. Ja mājsaimniecība būs noslēgusi līgumu pēc tarifa Baltcom 200–599 
un patērējusi 255 kWh, vienas kWh cena būs 0,1650, bet, ja būs patērējusi tikai 180 
kWh, cena būs augstāka – attiecīgi 0,1665 par vienu kWh, kas atbilst komplektam Balt-
com 0–199.

Pēc portāla http://www.elektroenergija.lv datiem.

Jau piekto gadu pēc kārtas novembra pē-
dējā nedēļā Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika 
matemātikas komandu olimpiādes un erudītu 
konkurss  Valsts ģimnāziju 10. – 12. klašu skolē-
niem.  Šajā reizē piedalījās 5 komandas no Rīgas 
2. Valsts ģimnāzijas, pa 3 komandām no Sigul-
das Valsts ģimnāzijas un E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas, kā arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. 
d klases komanda. Komandu olimpiāde mate-
mātikā nozīmē, ka 5 skolēnu komandai jāspēj 
savā starpā gan vienoties par 7 uzdevumu risi-
nāšanas kārtību, gan palīdzēt viens otram, gan 
kopīgi risināt kādu uzdevumu. 

Tradicionāli viens no uzdevumiem  ir prak-
tiska darbošanās ar figūrām, šogad – no 22 
dažādiem pentaheksiem vajadzēja izveidot 2 
regulārus trijstūrus (katrā citi 11 pentaheksi). 
Uzdevums izrādījās ne tik viegls – tikai 2 koman-
das spēja ar to tikt galā. Pārējie uzdevumi no 
dažādām matemātikas jomām – vienādojumu 
risināšana, skaitļu teorija, ģeometrija, kombinā-
cijas. Dienas gaitā skolotāji novērtēja komandu 
darbu un labākie izrādījās:
1. vieta – Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klases 

komandai;
2. vieta – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases 

komandai;

3. vieta – Siguldas Valsts ģimnāzijas  10. klases 
komandai.

Savukārt erudītu konkursa programma sākās 
ar komandu prezentācijām – nosaukums, dziesma 
un stāsts par kādu atklājumu matemātikā.

Tad sekoja konkursi 5 kārtās. Jautājumi par 
matemātiķiem, fiziķiem, filozofiem un ķīmiķiem, 
kuru atklājumi ir zināmi ikvienam skolēnam. 
Vienā no konkursa kārtām par pareizi atbildēto 
jautājumu bija iespēja arī griezt Laimes ratu un 
nopelnīt vairāk nekā vienu punktu. Ovācijas un 
pārdzīvojumi, emocijas un vilšanās virmoja kon-
kursa gaitā. 

Un arī uzvarētāji:
1. vieta – Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klases 

komanda;
2. vieta – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases 

komanda;
3. vieta – mūsējiem – Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas 12. d klases komandai.
Konkursa sagatavošanā iesaistījās visi Krā-

slavas Valsts ģimnāzijas skolotāji, paldies par 
sadarbību!

Anna JUŠKEVIČA, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja, 

pasākuma vadītāja 
A. GONČAROVA foto 

Matemātikas pasākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Latvijas masu informācijas līdzekļos ir pie-
ņemts daudz kritizēt sabiedrību par tās vienal-
dzību un pasivitāti. Taču nesenais gadījums ar 
mazā Dāvja izglābšanu pieradīja, ka grūtā brīdī 
Latvijas iedzīvotāji ir gatavi saliedēties, lai palī-
dzētu nelaimē nonākušajam. 

Līdz šī gada maijam 9 gadus vecais puisī-
tis Dāvis baudīja bezrūpīgu bērnību, mācoties 
skolā, spēlējot šahu un auklējot mazo, 3 gadus 
veco, māsiņu. Kādu dienu, uzklausot bērna 
sūdzības par nespēku un apgrūtināto elpo-
šanu, viņš tika aizvests pie ģimenes ārsta uz 
konsultāciju, kurš nekavējoties viņu nogādāja 
Bērnu klīniskajā slimnīcā, novērojot neskaidru 
vēdera dobuma apjoma palielināšanos. Zēnam 
tika  konstatēta smaga kombinēta patoloģija 
saistībā ar nepareizu limfas atteci no vēdera 
dobuma orgāniem, kā rezultātā veidojas neat-
griezeniski vielmaiņas traucējumi un iestājas 
imūndeficīta sindroms. Nesniedzot steidzamu 
palīdzību, slimības iznākums vairumā gadījumu 
ir letāls.

Mēģinājumi veikt  ķirurģisku limfas atte-
ces traucējumu korekciju nav snieguši cerēto 
rezultātu. ES limfogrāfija netiek veikta, Bērnu 
slimnīcas terapeitiskās iespējas bija izsmeltas. 
Dāvi piekrita pieņemt tikai Filadelfijas Bērnu 
klīnikā (ASV). Lai Dāvis varētu ārstēties, bija  
nepieciešami 300 100 eiro.

Un tad pieslēdzās Latvijas birokrātija. 
Nacionālais veselības dienests atteicās pie-
šķirt līdzekļus zēna ārstēšanai, jo slimnīca at-
rodas ārpus ES robežām. Latvijā ar retajām 
slimībām slimojošo pacientu intereses netiek 
ņemtas vērā. Iestādes darbinieki apgalvoja, ka 
„ tāda esot procedūra”. Izskatās, ka daži medi-

cīnas nozares ierēdņi aizmirsuši, kādēļ viņi tika 
iecelti savos augstajos posteņos. 

Tiesa, veselības ministrs Guntis Belēvičs 
apsolīja turpmāk nepieļaut šādus gadījumus 
un ierosināja veidot apdrošināšanas fondu, ko 
varētu izmantot ar retajām slimībām slimojo-
šo pacientu ārstēšanai, taču tas prasa laiku. Un 
Dāvim nebija laika. 

Tad Bērnu klīniskās slimnīcas fonds uzsācis 
ziedojumu vākšanu zēna ārstēšanai. Kad infor-
mācija parādījās masu informācijas līdzekļos, 
jau pirmajā dienā Latvijas iedzīvotāji saziedojuši 
45000 eiro. Summas bija visdažādākās - no 60 
centiem līdz 1000 eiro. Katrs deva tik, cik varēja. 

Pēc tam aktivizējās arī politiķi. Finanšu mi-
nistrs Jānis Reirs paziņoja, ka 100000 eiro tiks 
piešķirti no VAS „Latvijas Valsts meži” līdzek-
ļiem. Ziedojumu summa Dāvja ārstēšanai to-
dien jau pārsniedza 247000 eiro. Nepieciešamo 
naudu saziedoja iedzīvotāji no visas Latvijas. 

Uz Filadelfiju kopā ar zēnu brauks viņa 
mamma un ārstējošais ārsts. Šo braucienu no-
drošinās kompānija „AirBaltic”. Dāvis pavadīs 
ASV apmēram pusotru mēnesi. Filadelfijas klī-
nikā pēdējo gadu laikā ir ārstēti vairāki pacienti 
ar deviņgadīgā Dāvja saslimšanai līdzīgu kaiti. 

Dāvja gadījums liecina par daudzām lie-
tām: par mazā bērna ciešanām, ārstu pašaiz-
liedzību, birokrātu vienaldzību. Kā arī par to, 
ka mēs vēl neesam galīgi iestiguši sava egois-
ma purvā. Dostojevskis rakstīja, ka līdzcietība 
ir cilvēku eksistences augstākā forma. Ja mēs 
esam spējīgi just līdzi, tad mūsu sabiedrība vēl 
ir dzīva. Lai nu Dievs dod, ka Dāvja ārstēšana 
vainagosies ar panākumiem! 

Viktors ŪDRIŠS

Dāvja gadījums
Kā Latvijas iedzīvotāji izglāba maza zēna dzīvību
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Taču tauta vēl saglabā pre-
testības garu, arī mūsu daudz-
kārt pazemotie skolotāji jau rau-
jas cīņā, draudot ar protestiem 
un streikiem. Sakarā ar to ir jāmin 
pazīstamā polittehnologa Jurģa 
Liepnieka viedoklis: „Domāju, 
ka skolotāji nav pelnījuši nekā-
du algu palielinājumu. Paši taču 
balsoja par kādu no šīs koalīcijas 
partijām.” 

Komponists Imants Kalniņš, 
kas nesenajā pagātnē piederējis 
pie nacionāli orientētiem politi-
ķiem, intervijā „Neatkarīgajai Rīta 
Avīzei” arī izteica savas domas 
par šo aktuālo tēmu: „…Dot ie-
spēju visiem Latvijas pilsoņiem 
piedalīties valsts celtniecībā. Jo 
tā politika, kas tiek taisīta Sa-
eimā, proti, konsekventa nelat-
viešu – pilsoņu atstāšana ārpus 
Saeimas vairākuma un līdz ar to 
ārpus izpildvaras, konsekventi 
neļauj Latvijas tautu vienot. Bet, 
kā jau teicu, valsts nacionālās 
intereses prasa, lai Latvijas tauta 
būtu vienota.”

Valsts budžeta 2015.gadam 
pieņemšana paātrinātā tempā 
izraisījusi manī uztraukumu. Lai 
kliedētu šaubas, es uzaicināju 
uz sarunu mūsu avīzes lasītāju 
Raimondu Niperu, Dagdas no-
vada domes deputātu, SIA „Māra 
N” direktoru, partijas „No sirds 
Latvijai” valdes locekli. Šīs inter-
vijas tematika bija konkretizēta: 
LR12. Saeimas vēlēšanu plusi 

un mīnusi. 
Piedāvājam iepazīties ar 

cienījamā uzņēmēja viedokli – 
„Avīzes „Ezerzeme” lappusēs es 
vienmēr izteicu savu viedokli par 
to, ka valsts pārvaldē ir nepie-
ciešamas izmaiņas, un centos 
palīdzēt Ingunas Sudrabas par-
tijai. Par iepriekšējās vēlēšanu 
kampaņas plusiem var uzskatīt 
to, ka pie politiskā apvāršņa pa-
rādījās jaunas partijas - „No sirds 
Latvijai”  un „Latvijas Reģionu 

Apvienība”. Konstruktīva opo-
zīcija palīdzēs atveseļot morālo 
klimatu parlamentā, kas ir ļoti 
svarīgi. Personīgi es lieku lielas 
cerības uz Ingunu Sudrabu, kura 
ir ļoti godīgs cilvēks, augstākā 
līmeņa profesionāle budžeta sfē-
rā. Gaidu rezultātus no Silvijas 
Šimfas, kurai ir liela darba piere-
dze Latvijas Pašvaldību savienī-
bā. Nešaubos par Gunāra Kūtra 
kompetenci, Saeimas deputāti 
ievēlēja viņu par parlamentārās 
izmeklēšanas komisijas saistībā 
ar bankas „Citadele” pārdoša-
nu priekšsēdētāju. Zinu, ka arī 
juridisko zinātņu doktors Rin-
golds Balodis, kā komisijas va-
dītājs, varēs paātrināt Zolitūdes 

traģēdijas izmeklēšanu. Mūsu 
partijas biedri sagatavoja likum-
projektu par pievienotās vērtības 
nodokļa samazināšanu pirmās 
nepieciešamības pārtikai, kā tas 
tika paredzēts priekšvēlēšanu 
programmā. Kā pret šo iniciatīvu 
izturēsies valdošās partijas - liels 
jautājums. Jaunas partijas pār-
stāv septiņi deputāti, tas ir maz, 
bet tajā pašā laikā arī pietiekami, 
lai parlaments sāktu darboties, 
ievērojot Latvijas iedzīvotāju vai-
rākuma – nabadzīgāko sabiedrī-
bas slāņu -  intereses. 

Zinot par Saeimas hroniska-
jām problēmām, man ir bažas, 
ka varas partiju deputāti turpinās 
atbalstīt neoliberālās vērtības – 
bagātnieku slāņa intereses. Vēl 
nesen mēs bijām līdz sirds dzi-
ļumiem sašutuši par balsu pirk-
šanas skandālu, bet tagad jau 
sākām par to aizmirst. Un pirmā 
valdošo partiju iniciatīva - paaug-
stināt darba algas ministriem!?! 

Ļoti šaubos par ministra Jāņa 
Reira finansiālo kompetenci, jo 
viņam ir problēmas ar kredītsais-
tībām. Par „Vienotības” vitālajām 
interesēm liecina kāds daiļrunīgs 
fakts: ar 2014.gadu ir noteikti 
sociālo nodokļu griesti - 46400 
EUR, tas nozīmē, ka tiklīdz dar-
binieka bruto alga tekošajā gadā 
sasniedz noteikto līmeni, sociālās 
iemaksas vairs nav jāmaksā, līdz 
ar to budžetā netika iemaksāti 
aptuveni 33 miljoni eiro, kuri ir ļoti 
vajadzīgi, lai paaugstinātu darba 
algas skolotājiem, medmāsām…

Mani vienkārši šokēja tā stei-
ga, ar kuru tiek pieņemts nākamā 
gada budžets - bez diskusijas 
sabiedrībā, bez sociālo partneru 

un opozīcijas partiju argumen-
tācijas un iebildumu uzklausīša-
nas. Valsts kontroles pārbaudes 
un ekonomistu pētījumi liecina, 
kanelietderīgi budžeta izdevumi 
pārsniedz 1 miljonu eiro dienā. 
Tieši tāpēc nekad nepietiek lī-
dzekļu ekonomikas attīstības 
problēmu risināšanai, kā arī uzla-
bojumiem sociālajā sfērā, medicī-
nas un izglītības jomā. Nav vērts 
īpaši priecāties par to, ka pa-
cientu iemaksa par gultas dienu 
slimnīcā nedaudz samazinājās, 
jo veselības aprūpes pakalpoju-
mu dārdzības dēļ daudzi pacienti  
ir spiesti gadiem ilgi gaidīt rindā 
uz operāciju. Valstī vēl joprojām 
nav izstrādāta veselības aprūpes 
koncepcija. Latvijas iedzīvotāji 
masveidā izbrauc uz ārzemēm. 
Ņemot vērā Centrālā statistikas 
biroja datus, var aprēķināt, ka 
Latvijas iedzīvotāju skaits ir ap 
1,8 miljoniem cilvēku, no kuriem 
475 tūkstoši - pensionāri, 420 
tūkstoši - bērni. Valsts sektorā ir 
288 tūkstoši darba vietu, kuras ir 
spiesti uzturēt 466 tūkstoši bizne-
sā strādājošo. Vai tādai valstij var 
būt nākotne? 

Visi jauninājumi – kārtējais 
sitiens pa nabadzīgo iedzīvotā-
ju maku. Paradoksāli, bet mūsu 
valstī nodokļa maksātāja neaplie-
kamais minimums ir 75 eiro, bet 
lielākajā daļā Eiropas Savienības 
valstu - desmitreiz vairāk! Īrijā, 
piemēram, tas ir 1200 eiro, ar ko 
arī var izskaidrot mūsu iedzīvo-
tāju paaugstināto interesi par šo 
valsti.

Pat minimālās darba algas 
paaugstinājums par 40 eiro, pēc 
manām domām, būs saistīts ar 
pretējo efektu – daudzām firmām, 
īpaši Latgalē, tas draud  ar pie-
spiedu darba vietu samazināša-
nu vai bankrotu, kas vēl vairāk 
padziļinās bezdarba problēmu. 
Elektroenerģijas tirgus liberali-
zācija būs saistīta ar starpnieku 

firmu darbību, kas noteikti izraisīs 
elektrības sadārdzināšanos. 

Lai šī viedokļu apmaiņa no-
slēgtos uz pozitīvas nots, teikšu, 
ka es lieku ļoti lielas cerības uz 
jauno ekonomikas ministri Danu 
Reiznieci-Ozolu un veselības 
ministru Gunti Belēviču, kurš 
piekrita vadīt šo problemātisko 
nozari. Mūsu galvenie ienaid-
nieki - varas nekompetence un 
progresējoša tautas nabadzība.”

Noslēgumā iesaku prokrie-
visko šausmeņu sacerētājiem 
iepazīties ar Astras Kurmes, Lat-
vijas vēstnieces Krievijā, teikto 
intervijā aģentūrai „LETA”: „Krie-
vijā Latvija tomēr tiek uztverta 
kā ES un NATO dalībvalsts un 
attieksme pret to ir tāda pati kā 
pret visu Eiropu. Taču uzņēmēju, 
kultūras darbinieku un tūristu lī-
menī attieksme pret Latviju ir ļoti 
labvēlīga. Cilvēki negrib karot un 
negrib strīdēties. Visi, kuri atnāk 
uz vēstniecību un kurus es sa-
tieku, it kā gaida, kad šis posms 
beigsies. Mēs gribam sadarbo-
ties, un tas ir redzams abās pu-
sēs. Es uzsveru: abās pusēs.”

Aleksejs GONČAROVS

Raimonds Nipers: „Mūsu galvenie ienaidnieki – 
varas nekompetence un cilvēku nabadzība”

Nesenās Saeimas vēlēšanas pagāja draudošo kara bries-
mu apstākļos, kad mūs dienu un nakti biedēja ar ārējiem 
ienaidniekiem un iekšējiem draudiem – „Maskavas roku”. 
Līdz ar to - pat klusajā Krāslavā kāds slimīgs saprāts ierau-
dzījis prokrieviskos aģitatorus un draudus valsts drošībai. 
Smieklīgi un skumīgi, bet labi saprotami. Kārtējo reizi val-
došās partijas meistarīgi izmantoja labi pārbaudīto priekš-
vēlēšanu taktiku: cilvēku dalīšana pēc etniskā principa un 
nacionālās nesaskaņas novērš tautas uzmanību no paš-
māju problēmām un sociālās vienprātības. Un īstajā laikā 
sācies arī Ukrainas konflikts…

Cīņa ar uguni

Otrdien sešu ugunsdzēsēju brigāžu vienotā darbā tika lokalizēts ugunsgrēks kokapstrādes uzņēmumā Krāslavā.
Aleksej GONČAROVA foto

Graudkopji pauž nopietnas 
bažas par situāciju nozarē

Latvijas Lauksaimniecības 
kooperatīvu asociācijas biedri, 
graudkopības kooperatīvu vadī-
tāji ar bažām raugās uz tuvāko 
nākotni graudu nozarē. Pārtikas 
kviešu cenas laika posmā no 
2013. gada 1. janvāra līdz 2014. 
gada septembrim samazinājušās 
par 86,30 EUR par vienu grau-
du tonnu jeb 36,6%. Septembrī 
ir piedzīvota zemākā pārtikas 
kviešu cena - 149.5 EUR/t, 2012. 
gadā šai pašā laikā pārtikas kvie-
šu cena sasniedza 520 EUR/t. 
Graudkopji lēš, ka cenas sama-
zinājums, ziemāju pārsēšana, kā 
arī papildus kaltēšanas izmaksas 
slapjās ražas dēļ, šogad radī-
jušas zaudējumus 220 miljonu 
EUR apmērā.  Augsto izmak-
su dēļ daudzām saimniecībām 
draud bankroti, taču situācijas 
dramatismu līdz šim ir mazinājuši 
kooperatīvi, kuri kreditē zemnie-
kus. Latvijas Lauksaimniecības 
kooperatīvu asociācija aicina 
situācijas risināšanā iesaistīties 
Zemkopības ministriju un valdību 
kopumā.

Volejbols. Ziema 2014
2014. gada 13. decembrī 

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las sporta zālē notiks tradicionā-
lais ziemas turnīrs sievietēm, bet 
20.decembrī - turnīrs vīriešiem. 
Informācija pa tālr. 26134166.

Dažos vārdos

Paradoksāli, bet mūsu valstī nodokļa maksātāja neaplieka-
mais minimums ir 75 eiro, bet lielākajā daļā Eiropas Savienī-
bas valstu - desmitreiz vairāk!
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Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Neskatoties uz to, ka šo 

naudu varējām izmantot dažādās 
pozīcijās, visu to ieguldījām ceļos 
uz ražošanas objektiem.”

Pirms balvu pasniegšanas 
bija īss koncerts (dziedāja jauk-
tais ansamblis, koncertmeista-
re Alla Kuzmiča, vadītāja Olga 
Grecka) un tika paziņots, ka 
dzīves jubileju svin Krāslavas 
uzņēmējs, deputāts, priekšsēdē-
tāja vietnieks, SIA „Nemo” izpild-
direktors Viktors Moisejs. Zālē 
tūlīt izskanēja “Daudz baltu dieni-
ņu, Laimiņa, dodi, diženi, raženi 

dzīvojoti!” Vakara gaitā Viktors 
Moisejs pārspēja visus rekordus 
– nākt saņemt balvu viņš tika iz-
saukts vairākkārt, jo ne visi su-
mināmie ieradās uz pasākumu, 
taču vienmēr Moiseja kungam 
bija kāda saistība ar to vai citu 
uzņēmumu! Pasākuma gaitā bija 
dažas atpūtas pauzes, kuras aiz-
pildīja dziedātājs Viktors Bernāns 
un sarīkojumu deju pāris Kristīne 
un Oļegs Zaharņjovi. Laiks pazi-
ņot balvu saņēmējus!

„Gada sakoptākais 
 uzņēmums” 

Gada balvas 
ieguvējs ir Atpū-
tas bāze „Lejas-
malas”, Aulejas 
pagasts, īpašnieki 
Anna un Artūrs 
Ļaksas. Atpūtas 
bāze ir iecienīta 
kāzu un citu svi-
nību rīkošanas 
vieta. 2013. gadā 
tika atklāta jauna 
svinību telpa. At-
pūtas bāzes ap-
kārtne vienmēr ir 
sakopta. 

Nomināci ja i 
tika izvirzīti arī: 
SIA „Ritms R”, 
Krāslava (valdes 
priekšsēdētājs Pā-
vels Širokijs); A/S 
„Krāslavas piens”, 
Krāslava (valdes 
p r i e k š s ē d ē t ā j s 
Aleksejs Kriven-
ko); Z/S „Bagātī-

bas”, Indras pagasts (īpašniece 
Olga Birke). Krāslavas novada 
iedzīvotāji nominācijai papildus 
izvirzīja uzņēmumu SIA „Krāsla-
va D”.

„Gada ražotājs” 
Gada balvas ieguvējs ir Z/S 

„Druviņi”, īpašnieks Ernests Mi-
ļevskis. Saimniecība nodarbojas 
ar piensaimniecību. 2013. gadā 
pieauga lopu skaits; tika realizēts 
vairāk nekā 1 miljons kg piena. 
Pagājušajā gadā atvēra jaunlopu 
fermu, kas tika uzbūvēta, reali-
zējot Eiropas Savienības prog-
rammu „Lauku saimniecību mo-
dernizācija”. Novembra sākumā 
uzņēmums nosvinējis savu 20. 
gadadienu.

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
SIA „Vārpa”, Kaplavas pagasts, 
valdes priekšsēdētājs Edvards 
Baranovskis; saimniecība „Cī-
ruļi”, Ūdrīšu pagasts, saimnieks 
Pjotrs Babins. Krāslavas novada 
iedzīvotāji nominācijai papildus 
izvirzīja uzņēmumus SIA „Krāsla-
va D” un SIA „Latgran”.

„Gada tirgotājs” 
Gada balvas ieguvējs SIA 

„GSK”, valdes loceklis Alek-
sandrs Savickis. Veikals ar 
konkurētspējīgām cenām, labu 
servisu un metālkonstrukciju da-
žādību. Katru gadu veikala telpās 
notiek iekšējie remonti, paplaši-
nās preču sortiments. Uzvarētājs 
šajā nominācijā pagājušogad.

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
SIA „Iepirkumu grupa”, veikals 
„Top!”, Krāslava, izpilddirektors 

Guntars Skutelis; 
SIA „Rust”, veikals 
„Beta”, Krāslava, 
reģiona vadītājs 
Valērijs Pokidjko. 
Krāslavas novada 
iedzīvotāji nomi-
nācijai papildus 
izvirzīja uzņēmu-
mus SIA „Rols”, 
SIA „Mego” un SIA 
„Krāslava D”. 

„Gada 
 amatnieks” 

Gada bal-
vas ieguvējs Juris 
Kokins. J. Kokins 
piedāvā dažā-
dus virpojumus 
no koka, traukus, 

suvenīrus, rotaļlietas, kas tiek 
apstrādātas ar valriekstu un bišu 
vasku. Juris dažu gada laikā no 
amatiera kļuvis par īstu meistaru. 
2011. gadā Juris saņēma titulu 
„Gada novadnieks 2011”. 

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
Ilmārs Vecelis, Aulejas pagasts 
– keramiķis ir viens no „Pūdnīku 
skūlas” dibinātājiem un dalībnie-
kiem; SIA „Granīts O”, Ūdrīšu 
pagasts, valdes loceklis Alfrēds 
Kučiks, kura uzņēmums nodar-
bojas ar kapu pieminekļu, dārza 
akmens skulptūru un interjera di-
zaina elementu izgatavošanu. 

„Gada jaunais uzņēmējs” 
Gada balvas ieguvējs ir 

Nauris Lipšāns. N. Lipšāns kopš 
2013. gada pēc pasūtījuma izga-
tavo mēbeles, durvis, kāpnes, kā 
arī virtuves piederumus. Nauris 
2013. gadā startēja pašvaldī-
bas projektu konkursā „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-

darbības uzsākšanai Krāslavas 
novadā” un viņam tika piešķirts 
finansējums savas biznesa idejas 
īstenošanai.

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
Āris Vanags, Krāslava, kurš kopš 
2013. gada pēc pasūtījuma iz-
gatavo suvenīrus un dāvanas ar 
lāzera palīdzību (gravēšana uz 
metāla, plastikas izstrādājumiem 
un stikla) un nodarbojas ar gald-
niecību; Kristaps Vanags, Aulejas 
pagasts, kurš kopš 2012. gada 
pēc pasūtījuma izgatavo dažādas 
masīvkoka mēbeles (skapīšus, ta-
buretes, plauktus, gultas, interjera 
piederumus u.c.), dārza mēbeles 
(solus, atpūtas krēslus, šūpoles 
utt.) un māju nosaukumus.

„Gada mecenāts” 
Gada balvas ieguvējs ir SIA 

„Zalers”, valdes loceklis Sergejs 
Zakrevskis. uzņēmums nodarbo-
jas ar linu un kaņepju audzēšanu 
un pirmapstrādi, piedāvā izej-

Pateicas par paveikto un radīto, novērtē 
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Dagdas vidusskolas 10. kla-
ses skolēns Atis Konošonoks ir 
viens no tiem jauniešiem, kuri 
savulaik iekļāvās biedrības „Da-
gdas novada lauksaimnieki” pro-
jekta „Kļūsti uzņēmējs laukos” 
realizētāju pulkā un par savu 
čaklumu un inovatīvu pieeju Atis 
tika pie viena no diviem “Ezer-
zemes” gada abonementiem, 
kurus katru gadu pasniedzam 
lauksaimniekiem Dagdas no-
vadā. Šoreiz nolēmām atbalstīt 
tieši jaunos lauksaimniekus, ar 
to savā ziņā mudinot jaunatni 
sekot labajiem piemēriem un, ie-
spējams, kāds no viņiem strādās 
tieši lauksaimniecības sfērā. 

Atis, viņa mamma Mairita, 
tētis Jāzeps, brālis Mārtiņš un 
vectēvs Jāzeps dzīvo lauku mājā 
Andrupenes pagasta Mariampo-
lē. Jaunieša mamma ir skolotāja 
Andrupenē, tētis — robežsargs, 
brālis — mācās Andrupenes pa-
matskolas 6. klasē, vectēvs — 
pensionārs. Dagdas vidusskolā 
Atis no pirmajām dienām aktīvi 
iesaistījās skolas dzīvē. Arī sek-
mes viņam ir gana labas — vis-
maz septiņas balles. Jaunais 
cilvēks jau ir izdomājis, kādu 
profesiju gribētu apgūt, proti, pēc 
vidusskolas pabeigšanas plāno 
doties uz augstskolu, kurā var ap-
gūt muitnieka profesiju. Jaunietis 
atzīst, ka šī izvēle saistīta ar to, 
ka tēvs strādā robežsardzē. 

Atim netrūkst hobiju, vis-
pirms tas ir sports — volejbols, 
florbols, futbols, hokejs. Skolā 
apmeklē florbola un futbola tre-
niņus. Gan puiša vectēvs, gan 
tēvs, gan visi onkuļi ir mednieki, 
un arī Atis dodas medībās, tie-
sa, pagaidām tikai kā dzinējs, 
bet laiks skrien ātri un nebūs 
ilgi jāgaida, līdz drīkstēs ņemt 
rokā šauteni. Jaunietis ir kaislīgs 
makšķernieks, māk rīkoties ne 
tikai ar makšķeri, bet arī ar spi-
ningu. Lomi bijuši dažādi, sākot 
ar simtiem sīku karūsu kaķiem, 

tās nomakšķerējis piemājas dī-
ķos, beidzot ar divus kilogramus 
smagām līdakām. Ata iecienītā-
kās ūdenstilpnes ir ezeri: Bižas, 
Olovecs un Križovas. Protams, 
kā vairums jaunu cilvēku, arī 
Atis nav vienaldzīgs pret tehni-
ku. Šobrīd viņam ir mopēds, ar 
kuru patīk braukt. Vēl jaunietis 
apveltīts ar muzikālām dotībām 
— spēlē ģitāru skolas ģitāristu 
ansamblī. Viņš dejo arī tautas 
deju ansamblī “Dagda”.

“Lai arī es visticamāk nekļū-
šu lauksaimnieks, piedalīšanās 
projektā „Kļūsti uzņēmējs lau-
kos” un iegūtā pieredze man dzī-
vē noderēs,” uzskata Atis. “Galu 
galā, kāds piemājas dārzs man 
pieaugušo dzīvē droši vien būs. 
Kad es vēl mācījos Andrupe-
nes pamatskolā, pagastā notika 
Dagdas novada lauksaimnieku 
biedrības seminārs, kurā uzzinā-
ju par šo projektu un iespēju sa-
ņemt bezmaksas stādus, lai au-
dzētu zemenes, krūmmellenes 
vai avenes. Es izvēlējos zeme-
nes, jo agrāk vecāki mājās au-
dzēja šīs ogas nelielā platībā un 
man bija aptuvens priekšstats, 
kā tas darāms. Turklāt zemenes 
ir visvieglāk audzēt. Cīņā ar ne-
zālēm izmantoju melno plēvi, kuru 
izklāju zemeņu laukā un izgriezu 
caurumus stādu vietās, bet ne-
zāles vienalga bija un vajadzēja 
tās ravēt un stādi bija jālaista. 
Katram zemeņu audzētājam iz-
sniedza 360 stādus, es visus 
izstādīju, bet pirmajā gadā daži 
nepieauga. Tās vietas atjaunoju 
ar jauniem stādiem, izmantojot 
nogrieztās stīgas. Pamatā kon-
sultējos ar mammu. Praktiski tas 
arī viss, bet šis darbs labi atmak-
sājās, jo pirmā raža šogad bija 
ļoti laba. Ar brāļa palīdzību daļu 
ogu pārdevām tirgū, daļu savārī-
jām ievārījumos un pārējo apē-
dām svaigā veidā. 

Papildus ieguvums visai 
ģimenei ir arī laikraksta “Ezer-

zeme” bezmaksas abonements. 
Aploksni ar abonementu no 
lauksaimnieku balles Dagdā pār-
veda pagasta pārvaldes vadītāja 
Melānija Rudavina, atbrauca pie 
mums uz mājām un pasniedza 
to man personīgi. Atvēru aploks-
ni un tikai tad uzzināju, kas tā 
par dāvanu. Bija milzīgs pārstei-
gums, arī pārējie ģimenes locekļi 
priecājās un uzslavēja mani.

Andrupenē vien bija vairā-
ki jaunieši, šķiet, ka kopā pieci, 
kuri iesaistījās projektā un au-
dzēja ogas. Diemžēl ne visiem 
galarezultātā izdevās iegūt ba-
gātīgu ražu, turklāt puisim, kurš 
izvēlējās audzēt avenes, stādus 
atveda tikai šogad.”

Var sacīt, Andrupenes pa-
gastā vienīgajam Atim stāsts ir 
tik veiksmīgs. Varbūt tāpēc, ka 
viņš šai lietai piegāja ar lielu at-
bildības sajūtu un klausīja pado-
mus, pats meklēja informāciju. 
Pat mēslojumu iestrādāja, jo gri-
bējās lielu ražu, kas nestu kaut 
kādu peļņu. Rezultāts, kā tagad 
zinām, pārspēja visgaišākās ce-
rības, un jaunietis ir ļoti apmie-
rināts. Kopā ar citiem projekta 
„Kļūsti uzņēmējs laukos” jauna-
jiem dalībniekiem Atis devās 
braucienā uz SIA „Very Berry”, 
kas audzē ogas ļoti lielās platī-
bās un veic to pārstrādi. Tur jau-
nieši iepazinās ar ogu audzētāju 
biznesu un uzzināja daudz inte-
resanta, piemēram, cik daudz-
veidīgu pielietojumu var atrast 
ogu ražai.

Juris ROGA, autora foto

Dzīvē noderēs!
vielas ekoloģiskiem siltināšanas 
materiāliem, izejvielas degvielai, 
ražo linsēklu un kaņepju eļļu, cep 
maizi. Sergejs Zakrevskis atbalsta 
kultūras un tūrisma pasākumus.

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
SIA „RH Būve”, Krāslava, val-
des loceklis Ruslans Homutinins; 
SIA „Ritms R”, Krāslava, valdes 
priekšsēdētājs Pāvels Širokijs; 
SIA „Nordserviss”, Krāslava, val-
des loceklis Mihails Žuravskis. 
Krāslavas novada iedzīvotāji no-
minācijai papildus izvirzīja uzņē-
mumu SIA „Varpa” un SIA „Krās- 
lava D”.

„Gada naktsmītne” 
Gada balvas ieguvējs Brīv-

dienu māja „Dīva Dorzi”, īpašnieks 
Juris Bērziņš. Brīvdienu māja ir 
lieliska vieta atpūtai ar ģimeni vai 
draugu lokā Ārdavas ezera kras-
tā. Viesu skaits ar katru gadu pa-
lielinās, tāpēc saimnieks visu lai-
ku uzlabo pakalpojumu klāstu un 
kvalitāti. 2012. gadā saimniecība 
sāka nodarboties arī ar aitkopību.

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
Viesu māja „Arkādija”, Kaplavas 
pagasts, īpašnieks Arkādijs Pe-
taško; Brīvdienu māja „Skaistkal-
ni”, Skaistas pagasts, īpašnieks 
Roberts Bernats. Krāslavas no-
vada iedzīvotāji nominācijai papil-
dus izvirzīja lauku māju „Gliemji”, 
viesu māju „Vaclavi” un viesnīcu 
„Piedruja”.

„Gada uzņēmums – 
 novada atpazīstamības 

veicinātājs” 
Gada balvas ieguvējs Z/S 

„Kurmīši”, īpašnieks Ivars Geiba. 
Saimniecībā tiek ražota zāļu tēja, 
vaska šūnas biškopības saimnie-
cībām, vairāk nekā 200 dažādu 
veidu sveces un ēteriskās eļļas 
no dabas parka „Daugavas loki” 
augiem. 2013. gadā saimniecība 
saņēma Bioloģiskās lauksaimnie-
cības atbilstības sertifikātu, sāka 
ražot bišu vaska sveces. Gada 
sākumā uzņēmums nosvinējis 
savu 20. gadadienu.

Nominācijai tika izvirzīti arī: 
SIA „Krāslavas avots”, Krāslava, 
valdes loceklis Nikolajs Turuta; 
A/S „Krāslavas piens”, Krāslava, 
valdes priekšsēdētājs Aleksejs 
Krivenko.

„Gada viesmīlīgākais 
uzņēmums” 

Gada balvas ieguvējs Z/S 
„Bagātības”, īpašniece Olga Bir-
ke. Saimniece vienmēr ar prieku 
pieņem viesus un novada eks-
kursiju pa savu sakopto saim-
niecību. Pēc nelielas ekskursijas 
viesmīlīgā Olga viesus cienā ar 
pašas gatavotiem mājas sieriem.

Gada viesmīlīgākais uzņē-
mums ir jauna nominācija. Krās- 
lavas novada pašvaldība aicinā-
ja iedzīvotājus un viesus izvirzīt 
pretendentus. Kopumā tika minē-
ti 50 uzņēmumi.

Tikai skaitļi!
Trīs nākamās nominācijas 

noteica nevis iedzīvotāju un vie-
su balsojums, bet statistikas dati. 
Šīs balvas pasniedza Krāslavas 
novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks.

„Gada lielākais apgrozī-
juma pieaugums” uzvarētājs ir 
SIA „RH Būve”, valdes loceklis 
Ruslans Homutinins. Uzņēmums 
nodarbojas ar dzīvojamo un ne-
dzīvojamo ēku būvniecību. 2013. 
gadā apgrozījums pret 2012. 
gadu pieauga 2,83 reizes. 

Nominācijā „Gada lielākais 
apgrozījums” uzvarētājs ir A/S 
„Krāslavas piens”, valdes priekš-

sēdētājs Aleksejs Krivenko. 
2013. gadā uzņēmuma apgrozī-
jums bija vairāk nekā 9 miljoniem 
euro, kas ir par 45% lielāks sa-
līdzinājumā ar 2012. gadu.

„Pašvaldības budžeta lie-
lākais papildinātājs”, kurā tika 
ņemti VID dati par 2013. gadā 
iemaksātajām iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļu summām, uzvarē-
tājs ir SIA „Nemo”, valdes priekš- 
sēdētāja šobrīd Inga Zemdega 
- Grāpe. Galvenais uzņēmuma 
darbības virziens ir kvalitatīva 
sieviešu apģērba rūpnieciska ra-
žošana eksportēšanai uz Eiropas 
Savienības valstīm, balstoties uz 
ilgtermiņa sadarbības līgumiem. 
2013. gadā uzņēmuma iemaksā-
tā iedzīvotāju ienākuma nodokļu 
summa bija gandrīz Ls 90000. 
Gada sākumā uzņēmums nosvi-
nējis savu 20. gadadienu.

Svinīgās daļas nobeigumā 
ar pateicības rakstiem tika sumi-
nāti uzņēmumi, kuri šogad nosvi-
nēja savu 20. gadadienu – SIA 
„Rols” (Aleksejs Homutinins); SIA 
„Lapkovskis un dēls” (Aleksandrs 
Lapkovskis) un SIA „Saif” (Alfrēds 
Stivriņš).

Paldies!
Šis vārds tika sacīts pasā-

kuma sponsoriem par atbalstu 
konkursa „Krāslavas novada uz-
ņēmēju gada balva” laureātu go-
dināšanas pasākuma organizēša-
nā: A/S „Krāslavas piens” valdes 
priekšsēdētājam Aleksejam Kri-
venko, SIA „Nordserviss” valdes 
loceklim Mihailam Žuravskim, 
SEB bankas Krāslavas filiāles va-
dītājai Rutai Purvinskai. Paldies 
arī sadarbības partneriem par 
sadarbību ar Krāslavas novada 
domi uzņēmējdarbības veicinā-
šanā - Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centra vadītājam 
Ivaram Geibam, Nodarbinātības 
valsts aģentūras Krāslavas filiāles 
vadītājai Ilonai Šlapinai un VID no-
dokļu pārvaldes Krāslavas klientu 
apkalpošanas centra vadītājai Li-
dijai Moisejai.

Krāslavas novada dome pa-
teicās uzņēmumiem un uzņēmē-
jiem, kuri uzdrošinājās iesākt savu 
saimniecisko darbību Krās- lavas 
novadā, nebaidās grūtību un spēj 
tās pārvarēt. Paldies tika sacīts 
tiem, kuri pie mums nodarbojas 
ar kokapstrādi, zivsaimniecību, 
apģērbu šūšanu, mazumtirdz-
niecību un vairumtirdzniecību, 
betona izstrādājumu ražošanu, 
elektrotehniku un datortehniku, 
būvdarbiem, būvakmeņu un de-
koratīvo akmeņu zāģēšanu, me-
tālapstrādi, pakalpojumu snieg-
šanu, auto apkopi un remontu, 
iepakošanas pakalpojumiem, 
amatniecību, ūdeļu audzēšanu, 
naktsmītņu biznesu, ēdināšanas 
pakalpojumiem, fotopakalpoju-
miem, skaistumkopšanu, preses 
izdošanu, ziedu tirdzniecību, kā 
arī jauniešiem, kuri startēja pro-
jektu konkursā „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Krāslavas novadā”. 

Juris ROGA, autora foto

gada  veikumu

Novembris Latvijā  bija ba-
gāts ar spiegu skandāliem: Rīgā 
un Maskavā  tika atmaskoti un 
izraidīti no valsts teritorijas po-
tenciālie aģenti. 

18.novembra priekšvaka-
rā masu informācijas līdzekļos 
parādījās informācija par to, ka 
Krievijā ir aizturēts bijušais LR 
Saeimas deputāts Aleksejs Ho-
lostovs, jo viņš tiek turēts aiz-
domās par spiegošanu. Turklāt 
Krievijas Federālais drošības 
dienests (FDD) publiskojis no-
pratināšanas ierakstu, un tajā 
bijušais politiķis atzīstas: „Es, 
Aleksejs Holostovs, krievs, Lat-
vijas pilsonis, divus sasaukumus 
esmu bijis Latvijas parlamenta 
deputāts. Krievijas teritorijā 
mani iesūtīja Latvijas spec-
dienesti, kas darbojas CIP 
vadībā.” 

Krievijas FDD 
uzskata, ka Holos-
tovs tika savervēts 
vēl pirms septiņiem 
gadiem, un to izdarī-
ja Drošības policijas 
darbinieki.  Būdams 
aģents, viņš izvē-
lējās sev segvārdu 
„Glorija”. Krievijas 
puse ir pārliecināta, 
ka A.Holostovs pat 
mēģinājis savervēt 
vienu no FDD aģen-
tiem. 

Latvijas pārstāvji visu no-
liedz. Mūsu specdienesti uz-
sver: „Par šī sižeta provokatīvo 
raksturu liecina fakts, ka tajā 
kārtējo reizi tiek reproducēti 
Krievijas propagandas veidotie 
un uzturētie stereotipi, proti, ka 
it kā Latvijā atdzimst fašisms, 
Latvija ir vāja valsts, kas dar-
bojas ASV diktātā, Krievija at-
rodas naidīgu valstu ielenkumā 
un citi.” Interesanti, ka Maskavā 
Alekseju Holostovu nevis ares-
tēja, bet izraidīja no Krievijas uz 
Latviju. 

Starp citu, Holostovs mūsu 
politikā arī agrāk nebija pēdē-
jais cilvēks. Savulaik viņš vadī-
jis „Saskaņas centra” jauniešu 

organizāciju. Pēc darba LR 
Saeimā viņš mēģināja at-
tīstīt eksotisku biznesu: 

plānoja būvēt eli-
tāru privātmāju 
ciematu ar no-

saukumu SSSR 
(PSRS) pie Jūrma-
las, uz kurieni ai-

cināja Krievijas 
b a g ā t n i e k u s . 
Tiesa, bez īpa-
šiem panāku-
miem. 

Pēc skan-
dāla ar Holosto-
vu sekoja sava 

veida Latvijas 
d r o š ī b a s 

institūciju atbilde: Rīgas lidostā 
tika aizturēts Latvijā pazīstamais 
prokrieviskais aktīvists Alek-
sandrs Gaponenko. Taču drīz 
vien pēc kratīšanas viņu atbrīvo-
ja. Apmēram tajā pašā laikā no 
Latvijas tika izraidīts politologs, 
Krievijas Nacionālās enerģētikas 
drošības fonda ģenerāldirektors 
Konstantīns Simonovs, kas bija 
ieradies Rīgā, lai apmeklētu 
mediju kluba „Formāts A3” dis-
kusiju. Simonovu aizturēja lid-
ostā, kur tika paziņots, ka viņš ir 
iekļauts ĀM „melnajā sarakstā”. 
Politologs draudējis apstrīdēt šo 
lēmumu, bet, kā rāda pieredze, 
parasti šādi mēģinājumi nesa-
sniedz savu mērķi. 

Iespējams, ka visu iepriekš-
minēto var uzskatīt par „melno 
sarakstu” kara loģisku turpināju-
mu, un tas īpaši saasinājies uz 
Ukrainas notikumu fona. Zem 
sitiena nonāca arī kultūras dar-
binieki, kas nav vēlami vienai vai 
otrai pusei. Piemēram, iekļūšana 
Latvijā ir aizliegta Josifam Kob-
zonam, Oļegam Gazmanovam 
un Valērijai. Bet ieceļot Krievijā 
ir aizliegts Jaunā Rīgas teātra 
mākslinieciskajam vadītājam Al-
vim Hermanim. 

Pēdējo mēnešu laikā šī dip-
lomātiskā kara dēļ jau rodas no-
guruma sajūta. Būtu labi, ja at-
bildīgajām amatpersonām abās 
galvaspilsētās pietiktu veselā 
saprāta pārtraukt šo pretimstā-
vēšanu. Kā zināms, slikts miers 
vienmēr ir labāks nekā labs karš. 

Viktors ŪDRIŠS

Apkārt vieni spiegi
Kārtējais saspīlējums starpvalstu attiecībās
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Mileikas kungs ir dzimis 
Svariņu pagastā Antona un 
Franciskas ģimenē, kurā auga 
septiņi bērni: trīs māsas un četri 
brāļi. Šodien tēva māja palikusi 
tukša, jo no siltās ligzdiņas bērni 
izklīda pa Latviju, tomēr Donats 
palika vistuvāk dzimtajai vietai, 
lai arī šodien mīt jau viņsaulē 
aizgājušās dzīvesbiedres mājā 
Plutišķos, kas ir netālu no tēva 
mājas. Viņa pirmā skola bija 
Kaitras sākumskola, turpinā-
ja izglītoties Kairišu un Asūnes 
skolā, bet vidusskolas izglītību 
ieguva, mācoties vakarskolā 
Ezerniekos. Pirms doties armijā, 
paspēja iegūt profesiju Aglonā 
-- mācījās par elektriķi un meha-
nizatoru.

Starp citu, par Donata jau-
nības laiku. Mūsdienu jaunatnei 
grūti apzināties, ka viņa jaunībā 
bija tikai stacionārais telefons un 
tas pats tikai fermās. Donats at-
ceras, ka tas bija arī brigadierim, 
vēl kādam priekšniekam, taču ne 
tā kā šodien, kad katrs, arī viņš 
pats, mobilo tālruni neizlaiž no 

rokām. Bet toreiz pat 
tie, kam bija tālrunis, 
nekur tālu zvanīt ne-
varēja, jo līnijās bija 
lieli trokšņi. Televi-
zori? 

“Kādi televizori, ja elektrī-
bas līnijas pirmajiem sāka ierīkot 
Kromanišķu pusē, ja nemaldos, 
aptuveni 1967. gadā, bet citā ap-
kārtnē – 70 gadu sākumā. Pirms 
tam dzīvojām petrolejas lampu 
gaismiņā, petroleju pirkām cie-
mata veikalā vai Dagdā. Pārvie-
tojāmies ar zirgu transportu vai 
velosipēdiem, ja tāds bija. Kad 
gāju Asūnes skolā, mēs, bērni, 
tos septiņus kilometrus ar velo-
sipēdiem braucām. Tas bija pa-
mattransports. Šinī pusē jaunus 
ceļus uzbūvēja ap 70 gadiem, 
sāka kursēt sabiedriskais trans-
ports.”

Padomju varas gados ob-
ligātais dienests armijā bija ne-
izbēgams, un Donats nokļuva 
Kazahstānā, kur bija sanitārais 
instruktors. Smejas, ka viņam 
dienesta laiks bija viegls, jo visu 
laiku bijis klāt pie spirta un šī 
bija viscietākā valūta visā pla-
šajā komunistu pārvaldītajā te-
ritorijā. Pēc dienesta atgriezās 
tēva mājās un uzsāka strādāt 
Dagdas ceļu pārvaldē par auto 

greideristu, bet laika gaitā darbs 
kļuva neizdevīgs, arī tāpēc, ka 
uz to bija jābraukā. Donats de-
vās strādāt uz Svariņu pagasta 
sovhozu “Voshod” un par čaklu 
darbu saņēma prēmijas, bet or-
deņi un medaļas gan viņam nav 
tikuši, par ko sarunbiedrs abso-
lūti nepārdzīvo: “Kam man tie?” 

Sovhozā viņš bija meha-
nizators un savā darba mūžā ir 
stūrējis daždažādus traktorus, 
sākot ar “DT-20”, “T-16”, “MTZ” 
markas spēkratiem, beidzot 
ar “T-150K” līdz pat padomju 
saimniekošanas sistēmas sa-
brukumam. Pēc tam viņš cieši 
pieķērās zemītei, turēja lopus un 
kā vairums skaidru prātu nezau-
dējušo cilvēku visiem spēkiem 
centās izdzīvot visaptverošajā 
postažā. Vienā dzīves posmā 
satika draudzeni, ar kuru dzīvoja 
nereģistrētā laulībā. Kopīgu bēr-
nu viņiem nebija, bet Donatam 
ir mīļa audžumeita, kura dzīvo 
Kārsavas novadā, ar viņu nav 
zaudējis saikni, viens otru ik pa 
laikam apciemo. Donatam ir liels 
prieks arī par mazdēlu. Šodien 
pensionārs lopus vairs netur, 
bet dzīves garšu nav zaudējis 
un dažā jautājumā gatavs iedot 
handikapu dažam labam jauna-
jam.

“Pārdevu lopus, nopirku er-
moņikas,” smejas Donats. “Ja 
nopietni, mūzikas instrumentiem 
pievērsos, būdams bērns. Pirmā 
apetīte radās, kad uz parasta 
dēļa uzvilku stīgas, kuras trink-
šķināju. Tēvs pavēroja, ko es 
daru un man, desmit gadus ve-
cam puišelim, viņš nopirka pir-
mās ermoņikas, kurām šodien 
būtu vairāk par pusgadsimtu. 
Laika gaitā Donats nomainīja 
vairākas ermoņikas, intensīvi 
spēlējot tās tomēr nolietojas. 
Donats ļoti iemīlēja šo instru-
mentu, kuru apguva pašmācības 
ceļā. Savulaik pamēģināja arī 
bajānu, bet šis instruments kaut 
kā neiekrita sirdī, un viņš palika 
uzticīgs tieši ermoņikām. Spēlēt 
bajānu bija grūtāk, jo bajāns ir 
sarežģītāks instruments nekā 
ermoņikas, kuras viņš spēlēja 
daudz, arī armijas gados muzi-
cēšanas prasmes lieti noderēja, 
lai dienesta laiks ritētu straujāk 
un būtu saldāks. Armijā bija iz-
veidota muzikantu grupa. 

“Pēc 60 gadiem večerinkas 
rīkoja retāk un retāk, es spēlēju 
draugiem dzimšanas dienā, ci-
tos ģimeņu saietos un pasāku-
mos,” sarunbiedrs kavējas atmi-
ņās. “70-80 gados jau arī ļaužu 
laukos kļuva manāmi mazāk, bet 
tagad īsta katastrofa. Tie jaunie, 
kuri vēl ir, savos pasākumos pa-
rasti klausās mūzikas ierakstus, 
vai kā es saku – griež faņeru! 
(vinila plašu atskaņotājs). Es 
nepārdzīvoju, jo mūzika man ne-
kad nav bijusi kā peļņas avots, 
vairāk spēlēju savam priekam 
un dvēselei. Tagad katrs ierāvies 
savā stūrī un klusītiņām tur sēž. 
Ļaudis tikpat kā neko nesvin, 

lūk, agrāk dzīve kūsāja: te armijā 
kādu pavada, te dzimšanas die-
na, te 18 gadi apritēja, te kāzas, 
vārdu sakot, viss bija.”

Donats nenosoda tos cilvē-
kus, kuri šodien labākas dzīves 
meklējumos aizbrauc no valsts, 
bet atgādina: “V tom kraju teple-
je, a rodina mileje!”

Viņš pats nav ceļotājs. Do-
natam arī jaunībā negribējās 
braukt uz lielām pilsētām, ja nu 
tikai ciemos pie tuviniekiem. Pa-
teicoties mūzikai, viņam arī pen-
sijā nav garlaicīgi tepat dzimte-
nē. Kopš maija viņš piedalās 
krievu biedrības pensionāru vo-
kālā ansambļa “Ivuška” mēģinā-
jumos, kuru vada Larisa Tukiša. 

Svariņu tautas nama vadītā-
ja Erna Šļahota atceras, ka kādu 
dienu viņai piezvanīja Larisa 
Tukiša un sacīja: “Man vajag tik 
labu harmonistu, kā pie tevis! Kā 
ar viņu sazināties!”

Tā sākās sadarbība ar “Ivuš-
ku”, ar kuru kopā jau divas reizes 
koncertējis Daugavpilī. Donats 
jau trīs gadus uzstājas arī due-
tā ar Vladislavu Boboviču, kurš 
spēlē sitamos instrumentus. Šo 
Svariņu tautas nama duetu visur 
labi uzņem, Zavaļinkā šogad tas 
bija ļoti populārs un pieprasīts. 

Donats: “Man interesantāk 
spēlēt vecās latviešu vai krievu 
melodijas, jaunās nav tādas, lai 
tās spēlētu.”

Vai šo mūziku saprot arī 
jaunatne? Kā saka Donāts, pēc 
trešās glāzes pie galda saprot 
visi, arī jaunie. Zavaļinkā duets 
ļoti iepatikās jauniešiem. Erna 
stāsta, ka pašā vakarā pulks 
jauniešu aizbrauca uz diskotēku 
kaimiņu pagastā. Atgriezušies 
pateica, ka Svariņos bija labāk. 
Dzīvā mūzika tomēr izkonkurēja 
“faņeru”. 

Juris ROGA, autora foto

Miers un saticība, prieks un 
labestība. Šīs izjūtas pieder Zie-
massvētku gaidīšanas laikam, 
ienākot katrā mājā un katrā sirdī, 
kas ļaujas notikuma burvībai. No-
ticēt brīnumam, dalīties labajā, ra-
dīt prieku līdzcilvēkos un padarīt 
pasauli gaišāku. To var ikviens no 
mums, ja vien ticam  Ziemassvēt-
ku stāstam.Darot laimīgus citus, 

kļūsti laimīgs pats!
Pirmās Adventes priekšvaka-

rā Krāslavas pamatkolā uz kārtējo 
starpskolu draudzības pēcpusdie-
nu “Ejot laimes ceļus” pulcējās An-
dzeļu pamatskolas, Aleksandrovas 
internātpamatskolas, Robežnieku 
pamatskolas, Varavīksnes vidus-
skolas un Krās- lavas pamatskolas 
5.-6.klašu skolēnu grupas. Pasā-
kumu apmeklēja arī LSK Krāsla-
vas, Dagdas un Aglonas novadu 
komitejas izpilddirektore Sandra 
Molotoka. Pasākuma mērķis- ra-
doši un pozitīvi darbojoties, pilnvei-
dot bērnu savstarpējās sadarbības 

prasmes; celt bērnu pašcieņu; ak-
tualizēt labdarības un savstarpējā 
atbalsta vērtības, popularizējot 
Latvijas Sarkanā krusta organizā-
cijas darbību un idejas. 

Lai izjustu Ziemassvētku gai-
dīšanas prieku un radīt svētku 
gaidīšanas atmosfēru, bērni uz pa-
sākumu ieradās krāšņās rūķu ce-
purēs. Draugu nekad nevar būt par 

daudz, tāpēc bērniem jau pasāku-
ma sākumā notika īpaša iepazī-
šanās spēle - katrs bērns saņēma 
ne tikai zīmīti ar savu vārdu, bet, 
aprunājoties viens ar otru, meklēja 
draugus, ar kuriem var sarakstīties 
un draudzēties pazīstamākajos 
sociālajos tīklos. Aktivitāte izraisīja 
lielu interesi, jo bērniem internet-
vide ir neatņemama dzīves sas-
tāvdaļa, protams, ja tā nav kļuvusi 
par kaitīgu ieradumu vai atkarību. 
Kad pirmais mulsums bija pār-
varēts, bērni un skolotāji vienojās 
aizraujošā dejā. Rūķi allaž ir čakli 
un darbīgi, tāpēc radošās darbnī-

cas uzdevumu visi uztvēra ar lielu 
interesi un labprāt ķērās pie darba 
- bērni grupās rotāja varen lielas 
rūķu cepures ar košām snieg-
pārsliņām. Šīs krāšņās cepures 
pirms svētkiem dosies uz Krāsla-
vas novada sociālo dienestu, lai 
svētku pasākumā iepriecinātu 
maznodrošināto ģimeņu bērnus. 
Savukārt skolotāji aktīvi rotāja 
mazākās rūķu cepures, kuras 
kā mazs pirmais Ziemassvētku 
sveiciens vēlāk devās līdzi uz 
skolām. Katra skola bija sagat-
avojusi aktivitāti, kurā iesaistīja arī 
pārējos bērnus. Smaidi, prieks, 
labs garastāvoklis, sajūsma, at-
balstoši gaviļu saucieni un aplau-
si - kā viens mirklis aizritēja divas 
stundas. Andzeļu pamatskola 
un Aleksandrovas pamatsko-
la iemācīja visiem atraktīvas 
un sirsnīgas rotaļas, kuru laikā 
bērni varēja viens otram sirsnī-
gi uzsmaidīt, izjust jaunā drauga 
plecu un kopīgi apgūt ritmiskus 
dejas soļus. Varavīksnes viduss-
kola un Robežnieku pamatsko-
la iepriecināja visus ar jaukiem 
deju priekšnesumiem, savukārt 
Krāslavas pamatskolas skolēni 
iesaistīja visus aizraujošos dejas 
ritmos, kuriem ar prieku ļāvās arī 
skolotāji. Pēc labi padarīta darba, 
atpūtas draugu lokā katrs pasā-
kuma dalībnieks saņēma godam 
nopelnīto diplomu par aktivitāti. 
Liels paldies par aktīvu līdzdalību 
pasākuma organizācijā  Krāsla-
vas pamatskolas skolotājai Jeļe-
nai Japiņai, 9.a klases skolniecei 
Jolantai Markevičai un 9.b klases 
skolniecei Astrīdai Daņiļevičai. 
Paldies par sadarbību un ideju 
atbalstu Andzeļu pamatskolas 
skolotājai Annai Sevastjanovai, 
Robežnieku pamatskolas skolotā-
jām Irinai Medzjutai un Valentīnai 
Dzalbei, Aleksandrovas internāt-

pamatskolas skolotājai Inesei 
Kuzņecovai un skolotājam Jānim 
Bahanovskim, Varavīksnes vi-
dusskolas skolotājām Klimovai 
Jeļenai un Živuhinai Ņinai. Īpašs 
paldies par atbalstu LSK Krāsla-
vas, Dagdas un Aglonas novadu 
komitejas izpilddirektorei Sandrai 
Molotokai. Lai visiem gaišs Ad-
ventes laiks!

Pasākums notika LSK 

Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu komitejas un Røde Kors 
Nord-Trøndelag atbalstītā pro-
jekta „Tikai kopā sapņi kļūst 
krāsaini” ietvaros.

Velta DAŅIĻEVIČA, Pasā-
kumu organizatore un projekta 
„Tikai kopā sapņi kļūst krā-
saini” koordinatore, Krāslavas 
pamatskolas psiholoģe

        A. GONČAROVA foto

“Ejot laimes ceļus...”

Visu mūžu ar ermoņikām rokās
Svariņietis Donats Mileika jau četrus gadus ir 
pensionārs, bet arvien cenšas būt sabiedriskās 
dzīves centrā, un šajā sarežģītajā laikā, kad lau-
kos samazinās bērnu un jauniešu skaits, ar savu 
ieguldījumu palīdz kultūras jomā strādājošiem 
darīt vietējo laužu dzīvi interesantāku un aizrau-
jošāku. Donata spilgtā uzstāšanās mazākumtau-
tību kultūras svētkos “Zavaļinka” Svariņu Tau-
tas namā nepalika bez ievērības, un šajā numurā 
viņš ir “Ezerzemes” viesis.
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Pareizticībā Nikolajs ir tautā 
viens no visiemīļotākajiem svēta-
jiem, jo viņam piemita neparasti iz-
teikta cilvēkmīlestība un viņš ticīgo 
lūgumus izpilda ātri. 

No jaunības gatavojās 
kalpošanai Dievam

Sv. Nikolajs ir dzimis 3. gadsim-
ta beigās Pataras pilsētā Mazāzijā 
(tagadējā Turcijas teritorijā) un bija 
vienīgais dēls ievērojamā un ba-
gātā ģimenē. Jau diezgan agri bija 
skaidrs, ka Nikolajs savu dzīvi grasās 
veltīt Dievam, jo par pasaulīgām un 
grēcīgām lietām neizrādīja interesi. 
Topošais svētais kopš 
jaunības bija liels 
askēts, reducējot 
miesiskās vajadzības 
līdz minimumam, lai 
attīstītu gara pārāku-
mu, veltīja laiku lūg-
šanām, Svēto Rakstu 
lasīšanai un gavēja, 
turklāt darīja to bez 
fanātisma un ārējā 
spiediena. Vēlāk Ni-
kolajs atbildēja aici-
nājumam uz prieste-
rību. 

Kļuvis par Die-
va kalpu, viņš devās 
uz Sionas klosteri, kur klusajā mūka 
celles nošķirtībā plānoja pavadīt visu 
mūžu. Taču Dievam bija citi plāni. 

Kādu dienu lūdzoties, viņš izdzirdē-
ja balsi: “Nikolaj, šis klosteris nav tā 
druva, kurā tu vari nest augļus, ko Es 
no tevis gaidu. Dodies prom no še-
jienes un ej pasaulē pie cilvēkiem, 
lai tevī tiek izslavēts mans vārds!” 
Pēc šādas, diezgan nepārprotamas, 
pavēles Nikolajs devās uz Likijas 
galvaspilsētu Miru. Viņš tur dzīvoja 
kā nabags, neizlaida nevienu diev-
kalpojumu. Daudz sava laika veltīja 
karitatīviem darbiem, palīdzēdams 
līdzcilvēkiem, īpaši nabagiem.

Dīvainas  sakritības dēļ 
iecelts par  arhibīskapu 

Kad nomira Likijas 
arhibīskaps, sanāca kopā 
bīskapi un augstākie 
priesteri, taču nespēja 
vienoties par viņa pēc-
teci. Tad viņi pastiprināti 
lūdzās un gavēja, gaidot 
Svētā Gara atklāsmi. Tā 
nu vienam no bīskapiem 
parādījās debesu gais-
mas ieskauts vīrs, kurš 
pavēlēja naktī nostāties 
baznīcas priekštelpā un 
skatīties, kurš no pries-
teriem pirmais ieradīsies 
uz rīta dievkalpojumu. 
Tas bija Nikolajs, kurš arī 

tika iecelts par Likijas arhibīskapu. 
Kļuvis par arhibīskapu, Nikolajs 

savus paradumus nemainīja, vienī-

gi amats neļāva arī turpmāk dzīvot 
vientulībā un nošķirtībā. Viņa mā-
jas durvis bija atvērtas visiem, katru 
viņš pieņēma sirsnīgi un ar mīlestī-
bu, bija tēvs bāreņiem, pabaroja trū-
cīgos, mierināja raudošos, aizstāvēja 
apspiestos.

Arhibīskaps Nikolajs bija karei-
vīgs ticības nesējs pagāniem. Viņš 
piedalījās I Vispārējā Baznīcas konci-
lā Nīkajā, kurā iestājās pret ariānis-
ma mācību.

Santa Klausa sencis

Svētā Nikolaja mūžs ir leģendu 
un nostāstu caurvīts. Viņš daudzkārt 
esot savaldījis dēmonus, kas pēkšņi 
sapūtuši vētru, tāpēc Sv. Nikolaju 
dēvē arī par visu jūrasbraucēju aiz-
stāvi. Nereti viņam veltītās baznīcas 
tiek celtas ūdeņu tuvumā, piemē-
ram, Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras 
katedrāle Karostā. 

Daudzās tautās Sv. Nikolajs tiek 
uzskatīts par Santa Klausu (saīsinā-
jums no Nikolaja vārda) jeb Ziemas-
svētku vecīša prototipu. Viens no 
iemesliem varētu būt viņa anonīmā 
labdarība, jo kristīgajā tradīcijā tika 
uzskatīts, ka visvērtīgākais ir darīt kā-
dam labu, cilvēkam to nezinot. Pie-
mēram, tiek aprakstīta kāda epizode 
no Nikolaja dzīves, kad viņš vēl ne-
bija arhibīskaps. Patarā dzīvojis kāds 
nabaga vīrs, kuram bijušas trīs skais-
tas meitas. Taču nabagam nebija, 
par ko izdot viņas pie vīra. Izmisušais 
tēvs nolēmis upurēt meitu godu, tā 
iegūstot pūra naudu. Atklāsmē uzzi-
not par to, Nikolajs nolēmis palīdzēt 
ģimenei izkļūt no garīgās bojāejas. 

Slepeni viņš nelaimīgā vīra būdā pa 
logu (vai pa skursteni?) iemetis nau-
du ar zeltu no sava bagātīgā manto-
juma. Tā viņš izdarījis trīs reizes, un 
visas trīs meitas laimīgi apprecēju-
šās. Iespējams, tāpēc Sv. Nikolajs 
tiek dēvēts arī par līgavu patronu.

Daudzviet vēl šodien bērni zeķī-
tēs gaida dāvanas no labā svētā Ni-
kolaja - brīnumdarītāja Santa Klausa. 

Relikvijas fenomens

Sv. Nikolajs nodzīvoja tam lai-
kam garu mūžu (miris apm. 345.-
351. g.). Sv. Nikolajs pēc nāves 
cilvēkiem sāka palīdzēt vēl vairāk. 
Atklājās, ka svētā ķermenis ne tikai 
nebija sācis trūdēt, bet izdalīja brī-
numainas mirres jeb smaržīgu eļļu, 
kurai piemīt brīnumdarīšanas dā-
vana. Šāda parādība ir diezgan liels 
retums. 

Vairāk nekā 700 gadu Sv. Niko-
lajs atdusējās Miras katedrālē, taču 
1087. gadā, sakarā ar musulmaņu 
iebrukuma draudiem, viņa miesa 
tika pārvesta uz Bari pilsētu Dienvi-
ditālijā, kur atdusas arī tagad. Mirā 
palika sarkofāgs, kurā atradās svētā 
pīšļi, un arī tas bija pilns ar mirrēm 
(smarža esot izplatījusies trīs jūdžu 
attālumā). Gan ticīgie, gan vienkārši 
tūristi nelaiž garām iespēju pieskar-
ties tam un noskaitīt lūgšanu. 

Pie Sv. Nikolaja sarkofāga Mirā 
un pīšļiem Barā dodas svētceļnieki 
no visas pasaules, jo tur pēc lūgša-
nām neskaitāmi cilvēki piedzīvojuši 
dvēseles un miesas dziedināšanu 
gan uzreiz pēc viņa nāves, gan dau-
dzus gadsimtus vēlāk.

Sagatavoja  
Genovefa KALVIŠA

Mirlikijskas bīskaps un lielais brīnumdarītājs Nikolajs ir viens no 
svētajiem, kuru godina gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcā. Viņa 
piemiņas dienu katoļticīgie svin 6. decembrī, pareizticīgie - 19. de-
cembrī, vēl arī 22. maijā, pieminot svēto pīšļu pārvešanu no Mirli-
kijskas uz Baru. 

Svētais Nikolajs - izcils 
cilvēkmīlestības paraugs

Ticības lietas

Ģimnāzijas volejbolistu panākumi
Rudens izskaņā, 24. no-
vembrī, Daugavpilī nori-
sinājās Latgales reģio-
na sacensības volejbolā 
jauniešiem un jaunietēm 
(1996.-1998.g.dz.).

Šoreiz Krāslavas un Dagdas 
novadus gan puišu, gan meiteņu 
konkurencē pārstāvēja Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komandas, ku-
ras tiesības piedalīties reģionā-
lajās sacensībās bija izcīnījušas 
jau iepriekš. Sacensībās piedalī-
jās labākās Latgales reģionu  vi-
dusskolu komandas no Daugav-
pils, Rēzeknes novada , Balviem, 
Preiļiem.  Abas Krāslavas koman-
das startēja labi. Mūsu komandas 
bija gan individuāli spēcīgas, gan 
saliedētas.  Īpaši jāuzteic Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas puišu 
komanda, kura savā apakšgru-
pā ierindojās pirmajā vietā, bet  
finālspēlēs spraigā cīņā  izcīnīja 
bronzas godalgas. Piebildīšu, ka 
līdz sudraba medaļām pietrūka 
pavisam nedaudz, taču, kā zi-
nāms, sports ir arī nedaudz veik-
smes spēle. Arī meiteņu koman-
da startēja godam un ierindojās 
ceturtajā vietā - uzreiz aiz god-
algoto trijnieka. Šīs sacensības 
bija lieliska pieredze jaunajiem 
volejbolistiem, kā arī stimuls turp-
mākajam darbam.  Abu komandu 
vārdā izsaku lielu pateicību mūsu 
sporta skolotājiem Natālijai Rau-
divei un Dmitrijam Duškinam, bez 
kuru nesavtīgā un cītīgā darba 
mēs nebūtu spējuši tik tālu tikt. 
Paldies Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas direktoram Jānim Tukānam 
un Krāslavas novada domei par 
sniegto atbalstu, nodrošinot mūs 
ar autobusu. 

 Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolniece Ieva JOKSTE

Šogad noslēgsies Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekts „Al-
goti pagaidu sabiedriskie darbi 
pašvaldībās”, kuru Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) īsteno sa-
darbībā ar Latvijas pašvaldībām. 
Kopš projekta sākuma gandrīz 3 
gadu laikā vairāk nekā 82 000 bez-
darbnieku visos Latvijas reģionos 
izmantojuši iespēju uzturēt un at-
tīstīt darba iemaņas, veicot sociāla 
labuma darbus savās pašvaldībās, 
kā arī saņemot par savu darbu at-
līdzību. Daudziem bezdarbniekiem 
dalība projektā palīdzēja atsākt 
darba gaitas. No projekta sākuma 
līdz 2014. g. 1. oktobrim pastāvīgā 
darbā iekārtojās 12123 projekta 
dalībnieki: 10141 bezdarbnieks 
darba tiesiskās attiecības uzsāka, 
pabeidzot dalību projektā, bet vēl 
1982 bezdarbnieki pastāvīgu dar-
bu bija atraduši ātrāk, tāpēc pār-
trauca dalību projektā.

Par algotu pagaidu sabiedris-
ko darbu veikšanu bezdarbnieks 
saņēma atlīdzību - 100 LVL, bet 
vēlāk 142,29 EUR mēnesī, kā arī 
NVA veica valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas pen-
sijas apdrošināšanai. 

Pagaidu sabiedriskos darbus 
pašvaldībās NVA īstenos arī 2015. 
g., taču tas vairs nebūs ESF pro-
jekts, bet gan valsts līdzfinansēts 
nodarbinātības pasākums. Nāka-
majā gadā pasākuma īstenošanai 
plānotais finansējums ir mazāks, 
līdz ar to arī algotajos pagaidu sa-
biedriskajos darbos tiks iesaistīts 
mazāks bezdarbnieku skaits.

www.nva.lv

Algoti pagaidu 
 sabiedriskie  darbi 

turpināsies arī 
2015. gadā
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•	Reinis Anaitis: dzērves manā pa-
galmā

•	Celulozes granulu siltumizolācija
•	 Ideāla tvaika barjera
•	 Kokā grebtas piparkūkas 
•	Gatavojamies Ziemassvētkiem! 
•	 Instrumentu skapis
•	 Patiesi izturīgs plaukts no skaidu 

plātnes

1484.gada – „raganu medību” 
sākums Eiropā

Neziņa biedē cilvēkus. Arī 
viduslaiku beigās, kad Eiropas 
valstis jau bija gana izglītotas, bet 
Vecās pasaules pilsētas rotāja an-
tīkās statujas. Augstskolu studenti 

pētīja antīko autoru darbus, bet 
filozofi skaidri un gaiši apgalvoja, 
ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla 
un līdzības un ir visas radības 
kronis. Taču lielākā eiropiešu daļa 
bija analfabēti un par jaunākajām 
humānisma idejām viņiem nebi-
ja nekāda priekšstata. No citas 
puses, klimata izmaiņas Eiropā 
sākās tieši šajā laikā, tās izraisīja 
ražīguma kritumu lauku teritorijās, 
kā arī pārtikas cenu kāpumu. Pēc 
savas būtības tā bijusi pirmā glo-
bālā finanšu krīze. Krīzes laikā tiek 
meklēti vainīgie, tiek radīts ienaid-
nieka tēls, un cīņa ar to novērš no 
ikdienas problēmām. Turklāt tajā 
laikā sākās epidēmijas, parādījās 
jaunas slimības, kas tika ievestas 
Eiropā. Dzīve kļuva daudz sarežģī-
tāka. Kurš gan bija vainīgs?

Uz šo sasāpējušo jautājumu 
atbildēja pāvests Innocents VIII, 
kas izdeva pāvesta bullu („Sum-
mis desiderantes affectibus”) un 
līdz ar to atļāva sodīt sātana pie-
lūdzējus. Par to tika runāts visās 
baznīcās, visās draudzēs... Par ko 
tad rakstīja pontifiks? „Nesen mēs 
uzzinājām, ka atsevišķās Vācijas 
daļās daudzi abu dzimumu pār-
stāvji krituši miesiskā grēkā ar dē-
moniem, un ar burvestībām, vār-
došanām un citām šausminošām 
māņticībām un darbībām uzlika 
lāstu vīriešiem, sievietēm, mājlo-
piem un citiem dzīvniekiem, kā arī 
vīnogulājiem, dārziem, pļavām, 
ganībām, laukiem un visam, kas 
aug uz zemes.” Eiropā 15. gad-
simta beigās visās iespējamajās 
nelaimēs tika vainotas raganas... 
Sākās inkvizīcijas un „raganu me-
dību” laiks, kas turpinājās vairāk 
nekā 200 gadus...

Par raganu vai burvi varēja at-
zīt ikvienu: sievieti, vīrieti, pat jaun-
dzimušo. Kāds priesteris no Bon-
nas, kurš bija apjucis un satraucies 
notiekošo šausmu dēļ, rakstīja, ka 
„raganu medībās” ir iesaistīta puse 
pilsētas: profesori, studenti, mācī-
tāji, kanoniķi, vikāri un mūki jau bija 
apcietināti un sadedzināti... Kan-
clers ar dzīvesbiedri un viņa sek-
retāra sieva arī sodīti ar nāvi. Die-
vmātes dzimšanas dienā uz sārta 
sadedzināja bīskapa audzēkni, de-
viņpadsmitgadīgu meiteni, kas bija 
ļoti dievbijīga un godīga... Trīs-čet-
rus gadus vecus bērnus pasludinā-

ja par Sātana mīļākajiem. Apkārt 
valdīja bailes, neviens nezināja, ar 
ko var runāt un sadarboties.” Visi 
baidījās cits no cita... Nāvessods 
vairs neinteresēja skatītājus, cil-

vēki pierada pie asiņainiem 
skatiem.

Taisnības labad jāpie-
bilst, ka raganas un burvji 
tika vajāti visos laikos. Vēl 
Mezopotāmijā slavenajā ba-
zalta stabā bija iekalti cara 
Hammurapi likumi, tai skaitā 
sodi, kas bija paredzēti par 
buršanu un pāridarījumiem, 
izmantojot burvestību. Sods 
par zīlēšanu un buršanu 
bija noteikts arī Romas im-

pērijā. Cilvēki vienmēr baidījās no 
burvjiem. Bet „raganu medību” 
laikā notiesāšanas un sprieduma 
paziņošanas process līdzinājās 
konveijeram. Pēc apsūdzības par 
nodarīto kaitējumu tika arestēts 
aizdomās turamais. Tad notika no-
pratināšana, izmantojot spīdzinā-
šanu. Atzīšanās tika uzskatīta par 
vainas pierādījumu. Lieciniekus 
nopratināja reti, bet, ja nopratināja, 
tad viņu sniegto informāciju ne-
viens nepārbaudīja. Ja apsūdzē-
tais atzinās, viņam tika piespriests 
nāves sods. Tad lietas materiāli 
tika nodoti vietējai laicīgajai tiesai, 
kas lēma par vainu un soda veidu. 
Parasti tika organizēta publiska 
„raganas sadedzināšana”. 

Mūsdienās ir grūti iedomāties 
šīs Eiropas iedzīvotāju psihozes 
mērogu, pētnieki apgalvo, ka 200 
gadu laikā uz inkvizīcijas ugunsku-
riem gāja bojā vairāk cilvēku nekā 
bija miruši mēra, holeras un baku 
dēļ tajā pašā periodā. 

Pēdējā ragana tika sodīta ar 
nāvi Šveicē 18. gadsimta beigās. 
Taču periodiski dažādos pasaules 
reģionos izplatījās vikkafobija – 
bailes no raganām un burvjiem.

Pagājušā gadsimta astoņdes-
mitajos gados ASV sākusies „sāta-
nisma panika”. Masveida histēriju 
izprovocēja dažādi sprediķotāji te-
levīzijas kanālos, viņi apgalvoja, ka 
visai pasaulei draud briesmas, jo 
valstī pie varas nonākuši sātanis-
ma piekritēji. Neticami, bet  fakts 
- 20.gs nogalē visnopietnākie un 
cienījamākie ASV masu mediji 
aizrautīgi apsprieda šo problēmu, 
žurnālisti meklēja slepenās organi-
zācijas, izsekoja politiķus, mēģinot 
pierādīt viņu sakarus ar visas cil-
vēces ienaidnieku – Sātanu. Tikai 
tad, kad šajā procesā iesaistījās 
FIB, kas veica šīs lietas izmeklēša-
nu (tajā piedalījās ap 10 000 aģen-
tu), izdevās nomierināt sabiedrību 
un sodīt provokatorus.

Mūsdienās raganas un burvji, 
kurus mēs saucam par ekstrasen-
siem, dažādos TV kanālos atklāti 
demonstrē savas spējas. Tādu 
raidījumu reitingi ir diezgan augsti, 
skatītājiem patīk, kad viņus pār-
steidz. Bet politiķi tagad atrod citus 
veidus – kā novērst savu vēlētāju 
uzmanību no dzīves problēmām.

Andrejs JAKUBOVSKIS

5. decembrī Ir iemesls! Demogrāfija bez liekām emocijām

Turpinājums. Sākums avīzes „Ezer-
zeme” № 91 (28.11.2014). 

Latvijas Republikā pirmie li-
kumi par pensijas nodrošinājumu 
tika pieņemti XX gadsimta 20.ga-
dos. Izdienas pensijas bija pare-
dzētas militārpersonām, kas tika 
atvaļinātas no militārā dienesta, 
bojāgājušo vai militārā dienesta 
laikā mirušo karavīru ģimenēm, 
kā arī ierēdņiem un kalpotājiem, 
ministriem, vēstniekiem un ties-
nešiem. Pensija tika piešķirta 
personām, kuru darba stāžs nav 
mazāks par 20 gadiem. 30. gadu 
sākumā likumdošana paredzēja 
izdienas pensijas skolotājiem un 
valsts iestāžu kalpotājiem, ja viņu 
darba stāžs bija 25 gadi un ja viņi 
bija sasnieguši 55 gadu vecumu. 
Valsts pensijas Latvijas Repub-
likā tika garantētas tikai dažām 
pilsoņu kategorijām.

Padomju Latvijā „Likums par 

valsts pensijām” tika pieņemts 
1965.gadā. Tas garantēja valsts 
pensijas, kuras izmaksāja no 
valsts sociālās apdrošināšanas 
fonda, kurā tika ieskaitītas obli-
gātās iemaksas no darba algas. 
Pirmoreiz tika paredzēta arī pen-
sija zemniekiem (kolhozniekiem), 
kas sasnieguši  pensionēšanas 
vecumu, bet tika uzskatīts, ka viņi 
strādā privātajā sektorā, nevis 
valsts uzņēmumā.

Saskaņā ar PSRS pensijas 
sistēmas normatīviem tiesības 
saņemt pensiju bija sievietēm, 
kuras sasniegušas 55 gadu vecu-
mu un vīriešiem pēc 60 gadiem ar 
attiecīgo darba stāžu - 20 un 25 
gadi. Tiem, kas strādāja kaitīgos 
darba apstākļos (šahtas, karstie 
cehi), nelabvēlīgos klimatiskajos 
apstākļos (ziemeļos) vai sociāli 
nozīmīgā darbā (ārsti, skolotāji), 
bija tiesības uz valsts pensiju ar 
atvieglotiem noteikumiem, bet 
atsevišķos gadījumos tika sa-
mazināts nepieciešamais darba 
stāžs. Cilvēks, kas devās pelnītā 
atpūtā, varēja izvēlēties pensijas 
apmēra noteikšanas variantu, jo 
tika ņemta vērā vidējā darba alga 
par pēdējiem 12 darba mēnešiem 
vai par 5 gadiem pēc kārtas pē-
dējo 10 gadu laikā pirms iešanas 
pensijā. Maksimālā pensija bija 

līdz ¾ no vidējās darba algas 
-120 rubļi.

Pēc Latvijas neatkarības at-
jaunošanas 1991.gadā sakarā ar 
pāreju uz tirgus ekonomiku tika 
veikta valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalstu reforma. Līdz ar to 
pensijas lielums ir atkarīgs nevis 
no nostrādāto gadu skaita, bet no 
obligāto sociālās apdrošināša-
nas iemaksu apmēra saskaņā ar 
vienu no trim pensijas sistēmas 
līmeņiem.

Neskatoties uz īstenoto re-
formu, kas tika veikta, ņemot 
vērā tirgus ekonomikas realitāti 
un demogrāfisko prognožu datus, 
pašlaik Latvijā ir aktualizējusies 
pensiju apmēra (indeksācijas)  
nodrošinājuma problēma, kā arī 
jautājumi par citiem sociālajiem 
pabalstiem. Tas ir saistīts ar to, 
ka pēdējo gadu laikā sociālā bu-
džeta ieņēmumi ir ievērojami sa-

mazinājušies, jo nodokļu un obli-
gāto iemaksu līmenis ir kritis. Arī 
darbspējīgo iedzīvotāju skaits ir 
sarucis. Iemesli, kas negatīvi ie-
tekmē šo procesu, ir šādi: augsts 
bezdarba līmenis, ekonomiskā 
emigrācija un demogrāfiskā no-
vecošana. Demogrāfiskā slodze 
(apgādājamo iedzīvotāju, kuru 
pamatienākums ir valsts sociālie 
pabalsti, skaita attiecība pret 
darbspējas vecuma iedzīvotāju, 
kas maksā sociālo nodokli, skai-
tu) ar katru gadu pieaug.

Atbilstoši LU profesora P. 
Zvidriņa prognozēm, tuvākajos 
gados saglabāsies Latvijas iedzī-
votāju skaita samazināšanās ten-
dence, bet cilvēku dzīves ilgums 
pieaugs. Apmēram  līdz  2050.
gadam sieviešu vidējais dzīves 
ilgums sasniegs 82 gadus, bet vī-
riešu — 74 gadus. Tajā pašā lai-
kā darbspējīgo iedzīvotāju skaits 

Latvijā  līdz 2050.gadam sama-
zināsies līdz 1 miljonam (2005.
gadā - 1,6 miljoni cilvēku dar-
baspējīgā vecumā). Iedzīvotāju 
īpatsvars vecumā virs 65 gadiem 
palielināsies no tagadējiem 17% 
līdz 26-29%.

Nelabvēlīga demogrāfiskā 
situācija un ekonomiskā emigrā-
cija veicina iedzīvotāju, īpaši jau-
niešu, pesimismu un neuzticību 
valsts pensiju sistēmai. Saskaņā 
ar ekspertu vērtējumiem pašlaik 
obligātās sociālās apdrošināša-
nas iemaksas pilnā apjomā tiek 
veiktas tikai valsts uzņēmumos 
un lielās ārzemju kompānijās, tur-
pretī mazais un vidējais bizness 
daļēji  iesaistās „ēnu ekonomikā”. 
Cilvēki saprot, ka, iespējams, tad, 
kad viņi dosies pensijā, valstī jau 
nebūs pietiekami liels strādājošo 
skaits, bet jaunākās paaudzes  
skaits turpinās sarukt, valdībai 
neizdosies atrisināt jautājumu par 
cienīgu dzīvi nodrošinošu pensiju.

Var izdarīt secinājumu, ka 
pensiju nodrošinājuma sistēmas 
ieviešana valstī mainījusi sabied-
rības pašregulācijas priekšnotei-
kumus. Atbilstoši tradicionālajam 
(pirmsindustriālajam) dzīvesvei-
dam, par vecāka gadagājuma 
cilvēku materiālo nodrošinājumu 
rūpējās viņu pēcnācēji, bet gadī-
jumos, kad cilvēkiem nebija bērnu 
- reliģiskās un labdarības organi-
zācijas. Paaudžu savstarpējās 
mijiedarbības sistēma veicināja 
iedzīvotāju atražošanās resursa 
saglabāšanu, sekmēja morālo un 
garīgo saišu uzturēšanu, kā arī 
savstarpējās atbildības un dažā-
du paaudžu solidaritātes principa 
saglabāšanu. Līdz ar vispārējās 
valsts pensiju sistēmas ieviešanu 
motivācija dzemdēt bērnus ievē-
rojami samazinājusies. Kā rezul-
tātā lielākajai daļai iedzīvotāju ir 
mainījusies reproduktīvā uzvedī-
ba, kas arī veicināja dzimstības 
līmeņa pazemināšanos.

Tatjana AZAMATOVA

4. raksts Pensiju sistēma kā 
demogrāfisko izmaiņu faktors

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, ka novembrī mūžībā aizgājuši 24 cilvēki:

Personas uz-
vārds, vārds

Miršanas 
datums

Dzimšanas 
datums Vecums

Kudiņš Vitālijs 04.11.2014 25.03.1943 71

Meirišs Antons 08.11.2014 17.04.1947 67

Oboļeviča 
Valentīna 10.11.2014 22.01.1948 66

Platacis 
Valentīns 05.11.2014 20.03.1932 82

Angeļuks 
Ivans 18.11.2014 02.03.1954 60

Bārtuls 
Dominiks 09.11.2014 29.03.1932 82

Brovkins 
Stefans 27.11.2014 20.04.1936 78

Galilejevs 
Vladimirs 07.11.2014 10.09.1955 59

Gribulis 
Jāzeps 
Vincents

25.11.2014 11.03.1935 79

Iļjinecs/Ilinets/ 
Jevģenijs/
Evgeny/ 

09.11.2014 12.02.1939 75

Ivanova 
Leontīne 10.11.2014 07.10.1934 80

Ivanova 
Stefānija 31.10.2014 23.08.1928 86

Joņins 
Nikolajs 26.11.2014 12.01.1963 51

Jurāne 
Helēna 28.11.2014 01.03.1931 83

Lipšāne 
Genovefa 17.11.2014 21.12.1926 87

Litvjaks Jānis 14.11.2014 03.02.1945 69

Orlova Jeļena 14.11.2014 18.12.1936 77

Plivča Anatoli-
ja Genovefa 21.11.2014 03.07.1937 77

Punculis 
Pēteris 14.11.2014 24.07.1931 83

Rukmans 
Genrihs 27.11.2014 20.10.1945 69

Sakovičs 
Pāvels 04.11.2014 11.09.1930 84

Stepanova 
Viktorija 24.11.2014 15.06.1931 83

Šķipors 
Jāzeps 12.11.2014 30.07.1959 55

Timohovičs 
Vitolds 26.11.2014 16.05.1945 69

Atbilstoši LU profesora P. Zvidriņa prognozēm, tuvākajos ga-
dos saglabāsies Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendence, bet cilvēku dzīves ilgums pieaugs.

Žurnāli decembrīDari Pats
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Par šo un to, par visu ko

•	 Sieviešu dzimtes suņi kož bie-
žāk.

•	 Katru gadu no bišu kodumiem 
iet bojā vairāk cilvēku nekā no 
čūsku kodumiem.

•	 Katru dienu ASV notiek vidēji 3 
dzimuma maiņas operācijas.

•	 Cilvēkam nosarkstot, nosarkst 
arī viņa kuņģis.

•	 Kafija ir pirktākā prece uzreiz 
pēc benzīna.

•	  Tikai 1 no 20 bērniem dzimst 
tajā dienā, kuru ir paredzējis 
ārsts.

•	 Gliemezim ir aptuveni 25’000 
zobu.

•	 Viens kilograms citronu satur 
vairāk cukura nekā kilograms 
zemeņu.

•	 Neatkarīgi no biezuma, nevie-
nu papīru nevar salocīt vairāk 
kā 7 reizes.

•	 Ziloņi un cilvēki ir vienīgie zīdī-
tāji, kuri var stāvēt uz galvas.

•	 Pirmo papīra naudu ieviesa 
Ķīnā.

•	 Vienīgais dzīvnieks, kurš pie-
minēts Bībelē, ir kaķis.

•	 Sikspārnis ir vienīgais zīdītājs, 
kurš var lidot.

•	 Lai savāktu 1 kilogramu medus, 
bitei ir jāaplido 2 milj. ziedu.

•	 Smadzenēs ir 80 % ūdens.

Bērna saslimšanas gadīju-
mā vispirms būtu jākonsultējas ar 
ģimenes ārstu vai pediatru – tā-
dējādi pastāv lielāka garantija, ka 
vecāki reaģēs atbilstoši un bērna 
veselībai labvēlīgi. Esam uzskai-
tījuši mājas apstākļos visbiežāk 
pieļautās kļūdas!

Zāļu un to devas neat-
bilstība vai pārdozēšana. Ja abi 
vecāki ikdienā ir pā- rāk aiz-
ņemti, nereti nākas 
sastapties ar dubulto 
devu fenomenu. Jā, 
vecāki ārstē savu 
bērnu ar vislabā-
kajiem nodomiem, 
taču, iztrūkstot ko-
munikācijai viņu 
starpā, bieži va-
jadzīgā deva tiek 
divkāršota. Toties 
steidzīgums un 
neuzmanība var 
novest pie fakta 
konstatēšanas, 
ka zāles ir sa-
jauktas.

Zāļu termiņa nepārbaudī-
šana. Cik bieži savā mājas aptie-
ciņā pārbaudām zāļu termiņus? 
To jādara regulāri, jo zāles ar 
novecojušu termiņu būs vai nu 
bezefektīvas, vai arī sniegs ne-
prognozējamu rezultātu, it sevišķi 
bērniem.

Neiepazīšanās ar zāļu ins-
trukciju. Iepakojums, pievienotie 
rīki (šprices, karotītes, krūzītes) 
un instrukcijas ir neatņemamas 
zāļu sastāvdaļas; lai panāktu re-
zultātu, tās jāizmanto kā kopums. 
Ja instrukcija šķiet pārāk sarežģī-
ta, padomu var jautāt aptiekāram 
vai ārstam.

Nopietna ārstēšana, ne-
konsultējoties ar medicīnas 

speciālistu. Ja 
bērns saslimis 
ar bakteriālu 
vai vīrusa infek-
ciju un cieš no 
smagiem simp-
tomiem, vis-
pirms jāapmeklē 
mediķis, kurš 
uzstādīs diagnozi 
un nozīmēs vaja-
dzīgo ārstēšanu. 
Nekādā gadījumā 
pēc saviem ieska-
tiem mājas aps-
tākļos nevajadzētu 
uzsākt bērna ārstē-
šanu ar antibiotikām 

vai citiem nopietnas iedarbības 
medikamentiem.

Ja tomēr pieļauta kāda kļū-
da, jāveic nekavējošs zvans uz 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestu (113).

Mājas ir cilvēka ķermeņa un 
dvēseles projekcija. Tās lietas, 
kas atrodas mūsu mājās, ir sais-
tītas ar mūsu nākotni, vēlmēm un 
zemapziņu. Protams, ne visas 
lietas nes tikai labo. Veiciet nelie-
lu inventarizāciju un tieciet vaļā 
no mantām, kas varētu piesārņot 
telpu enerģētiku.

♦Saplēsti, nederīgi apavi un 
apģērbs.

♦Trauki ar plaisām. 
Galda piederumi simboli-
zē ģimeni. Trauku defekti 
enerģētiski atspoguļo 
problēmas attiecībās.

♦Salauzti sa-
dzīves priekšmeti, 
sasisti spoguļi.

♦Centieties uzturēt 
māju tīru un kārtīgu. Tumšiem 
spēkiem ļoti patīk izgāztuves, 
dubļi, nemazgāti ķermeņi un ne-
tīras dvēseles.

♦Dāvanas, kas neiepatikās 
– nes nelaimi, jo nav dāvinātas 
no sirds.

♦Gleznas ar nepatīkamiem 
skatiem, kas izraisa diskomforta 
sajūtu – negatīvi ietekmē psihi, 
traucē dvēseles mieru.

♦Gleznas ar savvaļas dzīv-
niekiem ar atņirgtiem zobiem – 
rada nervozitāti, agresivitāti un 
negativitāti mājinieku attiecībās. 
Var provocēt strīdus un skandālus.

♦Lietas ar sliktu pagātni; 
mantas, kas nopirktas kādos ne-
gatīvos apstākļos; lietas, kas at-
gādina par kaut ko skumju.

♦Lietas, kuras var iz-
mantot maģiskiem 

nolūkiem. Daži 
afrikāņu un aus-

trumu atribūti 
(maskas, statu-
jas, simboli) var 
kļūt par nelab-
vēlīgas enerģi-
jas avotu.

♦Antikvāra 
lietas ar neskaidru un aizdomīgu 
enerģētiku.

♦Mēbeles ar asiem, griezī-
giem stūriem.

♦Dzīvi vīteņaugi – piemīt 
īpašība pievilināt dažādas sli-
mības mājas saimniekiem. Tiek 
uzskatīts, ka vīteņaugi un liānas 
noved pie sieviešu vientulības.

♦Niedres mājās pareģo sli-
mības, nāvi, atraitnību.

Ziema ir laiks, kad mums 
visvairāk kārojas pēc siltuma un 
omulības it visos dzīves brīžos. 
Kad aiz loga valdošie laika aps-
tākļi nav tie iepriecinošākie, tad 
garastāvokli lieliski palīdzēs uz-
labot kāds karsts un gards dzē-
riens, kas var būt gan vienkārši 
salds, gards un nevainīgs, gan 
arī ar nelielu alkohola piešprici, 
tā sakot – asinsrites uzlabošanai. 
Šoreiz espati.lv tev ir sagatavo-
jusi 6 lieliskas karsto dzērienu 
receptes, kas sasildīs, uzmun-
drinās, radīs omulības sajūtu un 
vienkārši ļaus jauki pavadīt tum-
šos un vēsos vakarus – noteikti 
izmēģini!

Karstais dzēriens ar 
ingveru

Šis karstais dzēriens tevi ne 
tikai kārtīgi sasildīs, bet arī lieliski 
palīdzēs aizbiedēt visas slimības 
un vīrusus, kuri tevi varētu būt 
nolūkojuši par savu mērķi. Kopā 
ar garšvielām un apelsīnu, ingve-
ra garša šajā karstajā dzērienā 
nebūs pārlieku uzkrītoša, savu-
kārt, ja esi liela ingvera mīļotāja, 
vari to pievienot arī vairāk, kā 
norādīts receptē. Medu šim dzē-
rienam vēlams pievienot tad, kad 
tas nedaudz padzisis, lai nezustu 
medus vērtīgās īpašības. 

Sastāvdaļas – 30 g nomizotas 
ingvera saknes, 1 apelsīns, 1 
kanēļa standziņa, neliels gaba-
liņš muskatrieksta, aptuveni 5 
smaržīgie pipari, 1,5 l ūdens, 4 
lielas tējkarotes medus. 

Pagatavošana – kārtīgi 
nomazgātam apelsīnam ar asu 
nazīti nogriež miziņu, pēc iespē-
jas mazāk atstājot tai klāt balto 
daļu. Nelielos gabaliņos sagriež 
nomizoto ingvera sakni un kopā 
ar apelsīna miziņām liek katlā, 
pieliek garšvielas, pielej ūde-
ni un liek vārīties uz vidēji lielas 
liesmas. Kad dzēriens jau sāk 
burbuļot, nogriez liesmu pavisam 
nelielu un turpini dzērienu vārīt 
vēl aptuveni desmit minūtes. Pēc 
tam noņem dzērienu no liesmas 
un ļauj tam padzist, vienlaikus tas 
arī ievilksies. Kad dzēriens atdzi-
sis līdz vēlamajai temperatūrai, 
lej to krūzēs, pievieno medu un 
tas ir gatavs baudīšanai!

Karstā ābolu sula ar 
 garšvielām

Tā kā aizvadītā vasara un 
rudens bija īsteni ražīgs visiem 
ābolu cienītājiem, tad gan jau 
pagrabā būs aizķērusies arī kāda 

burka ābolu sulas. Ja tādas to-
mēr nav, tad derēs arī pie tirgus 
tantes, vai veikalos nopērkamā 
ābolu sula. Karstais ābolu sulas 
dzēriens tumšajos un vēsajos 
ziemas vakaros ne tikai sasildīs 
tevi, bet arī apburs ar savu lie-
lisko aromātu un noteikti ienesīs 
omulību ikvienās mājās. 

Sastāvdaļas – 4 personām būs 
nepieciešams 1 l ābolu sulas, 1 
kanēļa standziņa, sauja žāvētu 
ābolu, aptuveni 4 krustnagliņas 
(ja tās tīk, var pievienot vairāk), 
aptuveni 4 smaržīgie pipari. 

Pagatavošana – Katliņā 
uzvāra sulu līdz vārīšanās tem-
peratūrai. Pieber klāt garšvielas 
un ļauj ievilties aptuveni stundu, 
taču, ja ir laiks, var atstāt ievilk-
ties pat uz nakti. Pirms pasnieg-
šanas sulu atkal uzsilda gandrīz 
līdz vārīšanās temperatūrai, katrā 
krūzītē ieber dažus žāvētos ābo-
lus un ielej sulu (ar vai bez gar-
švielām – pēc izvēles). 

Klasiskā karstā šokolāde 
Kas gan tā par kārtīgu ziemu, 

ja tās laikā netiek baudīta karstā 
šokolāde? Šis ir dzēriens, kuru 
iemīļojuši gan bērni, gan viņu 
vecāki un tas bijis liels gardums 
visos laikos. Patiesībā klasisko 
karstās šokolādes dzērienu ir 
neticami viegli un ātri pagatavot, 
turklāt emocijas, ko tas sniedz, ir 
neaprakstāmas – izmēģini! 

Sastāvdaļas – 4 personām 
būs nepieciešams 1 l piena (ar 
augstu vai zemu tauku saturu – 
pēc izvēles), 120 grami smalki 
sakapātas melnās šokolādes, 
putukrējums un nedaudz birsto-
ša kakao dekorēšanai. 

Pagatavošana – Pienu uz-
vāra katliņā, taču nedrīkst tam 
ļaut sākt burbuļot. Karstu pienu 
lej blenderī un pievieno sakapā-

to šokolādi – kuļ aptuveni minūti, 
līdz šokolāde ir pilnībā izkususi. 
Ja mājās nav blendera, tad šoko-
lādi var bērt arī katliņā ar uzkar-
sēto pienu un aktīvi maisīt, līdz tā 
izkūst. Gatavo dzērienu lej krūzī-
tēs un dekorē ar lielāku vai mazā-
ku putukrējuma cepurīti (protams 
– pēc izvēles), kā arī uzbirdina 
nedaudz kakao. 

Klasiskais karstais 
punšs

Vasaras vēsā un atspirdzino-
šā punša pārvērtības ziemas kar-
stajā un lieliski sasildošajā dzē-
rienā. Šis nu ir dzēriens, kas ir kā 
radīts dažādām ballītēm vēsajos 
ziemas vakaros, sevišķi pēc kār-
tīgas dienas, kas pavadīta bau-
dot ziemas priekus svaigā gaisā. 

Sastāvdaļas – 75 ml melnās 
tējas, 125 g brūnā cukura, 100 
g parastā baltā cukura, 500 ml 
baltvīna, 350 ml tumšā ruma, 
nedaudz citronu sulas (pēc 
garšas) un apelsīna vai citrona 
šķēlītes garnējumam.

Pagatavošana – Uz lēnas 
uguns uzsilda tēju (taču neļauj 
sākt tai vārīties) un pakāpeniski 
izšķīdina tajā cukuru. Pievieno 

tējai vīnu un rumu, un atkal to uz-
silda. Pēc garšas un patikas pie-
vieno dzērienam citronu sulu, lej 
krūzītēs un garnē ar apelsīna vai 
citrona šķēlītēm. 

Baltais karstvīna dzēriens
Tradicionālā sarkanā karstvī-

na vietā izmēģini palutināt sevi ar 
balto karstvīnu! Tas ir daudz mai-
gāks, ar garšas niansēm bagātī-
gāks un arī vieglāks kā tradicio-
nālais sarkanais karstvīns. 

Sastāvdaļas – 0,75 l baltā 
deserta vīna, 0,5 glāzes ūdens, 
100 g cukura, dažas krustnagli-
ņas, kanēļa standziņa, 1 šķēlēs 
sagriezts apelsīns un citrona 
vai laima šķēlīte dekoram.

Pagatavošana – Katliņā 
sajauc kopā visas sastāvdaļas 
un uzsilda līdz aptuveni 70 grā-
du temperatūrai vai pirmajam 
burbulim. Svarīgi ir dzērienu 
neuzsildīt gluži līdz vārīšanās 
temperatūrai. Ļauj uzkarsētajam 
dzērienam dažas minūtes ievilk-
ties, dekorē ar citrona vai laima 
šķēlīti un pasniedz caurspīdīgās 
krūzītēs ar osiņu. Ja tīk, tad cu-
kura vietā noteikti var izman-
tot medu, kas šim dzērienam 
piedos pilnīgi jaunas nianses!  

 

ReceptesKARSTO DZĒRIENU receptes

Izplatītākās vecāku KĻŪDAS, ārstē-
jot bērnu ar ZĀLĒM

Neviens no mums nav ideāls – arī vecāki, vēlot savam bēr-
nam visu to labāko, reizēm kļūdās. Protams, aizmāršība 
mūsdienu steidzīgajā ritmā ir gluži cilvēcīga, taču jāņem 
vērā, ka pat niecīgas neprecizitātes var beigties visai bēdī-
gi, it sevišķi, ārstējot bērnus ar medikamentiem. Kādas ir 
visbiežāk pieļautās kļūdas un kā tās labot?

Lietas, kuras nedrīkst glabāt mājās Interesanti fakti

Sīpolu sīrups pret klepu  
Lielu sīpolu sagriež plānās šķē-
lēs. Sīpola šķēles liek burciņā 
1cm biezā kārtā, tad liek sasmal-
cināta ķiploka kārtu un uzkaisa 
cukuru. Tad liek vēl 2 sīpolu kār-
tas, apkaisītas ar cukuru. Pēc 2 
stundām izveidosies sula. Cu-
kura vietā vislabāk lietot medu. 
Dod bērnam 3 reizes dienā pa 1 

tējkarotei pie tējas.
Alveja pret biežām iesnām  

Alvejas lapu nomazgā un no-
velk tai ādu. Alvejas lapu sa-
spaida un sajauc ar medu 
1:1. Tur burciņā ledusskapī. 
Dod pa tējkarotei 2-3 reizes dienā 
3 nedēļu garumā, tad nedēļu ietur 
pauzi un procedūru atkārto. Alveja 
aktivizē organisma aizsargspējas.

Tautas medicīna
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Televīzijas programma
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.25 Varenā brīvdiena ar Vollesu un 
Gromitu
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Zelta zoss
12.40 Tīri zobi
12.44 Vollesa un Gromita ačgārnie 
izgudrojumi
13.00 Vai Rīga jau gatava? 
13.20 Eksperti dīvānā
14.05 Vakars ar Renāru Zeltiņu
15.10 Daugavieši
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Neizdibināmā vaļhaizivs
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Ielas garumā
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Teātris. zip
21.45 Viss par vīriešiem
23.35 Inspektors Džordžs Džentlijs 
1.20 U. Stabulnieka piemiņas koncerts 
3.25 Bīstamā robeža Ugunsgrēks
3.40 1:1 4.25 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 14.55, 2.15 LTV - 60
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase

8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00 Sporta studija
11.45 Pasaules stāsti
12.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
13.00 Dzīvais okeāns
15.55 Dakteris Rafto
16.50 Lielais pārgājiens
17.40 Anekdošu šovs 
18.10 Pasaules čempionāts florbolā
20.35 Eiropa koncertos
21.25 Midsomeras slepkavības
0.00 Mf. Rudens sonāte
1.35 Atgriezies
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 
5.30 Makšķerē ar Olti

LNT
6.00 Kādas slimības vēsture
7.00 Degpunktā 
7.30 Jauniņā
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.25 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Uzmanību, gatavību, re-
monts!
12.30 Mf. Stacija diviem
15.25 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
17.10 Gada brīvprātīgais 2014
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Atgriezties mājās
19.00 Īpaši smags gadījums
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Mis Mārpla. Karību mistērija
0.15 Greizais spogulis
1.55 Mf. Investīcijas mīlestībā
5.00 Amerikāņi

5.45 Ķerto līga 

TV3
6.20, 4.35 Luī 
6.45 Pērtiķu karalis
7.15 Aģents Dadlijs 
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Denijs spoks
9.15 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.10 Pirmoreiz ārzemēs
14.25, 1.00 Ekstrasensu cīņas 
16.00 Betija Vaita un vecie ērmi
16.30 Mf. Viens pats mājās 
19.00, 4.05 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
21.10 Mf. Otrpus žogam
22.50 Mf. Vienīgais
2.25, 5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
7.00 Multfilmas
8.30 Mf. Monstru skola: jocīgie 
jaukteņi
10.00 Sapņu māja
10.30 Skapis 
11.30 Dežūreņģelis
13.30 Mf. Bēthovens 4
15.25 Nereālais stāsts
16.15 Pats ļaunākais murgs
18.15 Ledus laikmets 2. Globālā 
sasilšana
20.00 Virtuve 
21.00 Mf. Beverlihilzas čivava
22.50 Mākslas filma
0.50 Mf. Maldonado brīnums

TV5
7.55 Es ārstēju
8.55, 14.00 Top-shop

9.10 Mājas restorāns
10.10, 1.40 Biznesa pieeja
10.45, 23.55 Izmailova parks
12.45 Uz nažiem
14.15 Īpašās nozīmes aģents
18.05 Greizais spogulis
20.00 Mf. Pasaule diviem. 
2.10 Kriminal+
2.35 Mūzika

PBK
6.10, 4.50 Mūzika
6.30, 1.40 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.50 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
12.05 Mf. Sapnis no plastilīna
14.20 Ideālais remonts
15.20 Kas grib kļūt par miljonāru?
16.30, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.15 Šovakar
2.10 Mf. Vienaudzes
3.30 Jūrmala

RenTV Baltic
6.00, 11.00, 21.00 Skatīties visiem!
6.45 Tūristi
8.35 Tīrs darbs
9.25 Plānotās vakariņas
9.55 Slepenās teritorijas
12.35 Pasaules noslēpumi 
13.40 Kādi ļaudis
14.40 Dīvaina lieta
15.45 Maldu teritorija 
17.50 Dokumentālais specprojekts

18.55 Mums pat sapņos nav rādī-
jies
22.00 Mihaila Zadornova koncerts
0.10 Dokumentālais specprojekts

RTR Krievija
5.25, 7.15 Mf. Viens, divi! Mīlu tevi!
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.40 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.20, 13.20 Ziņas-M
10.35 Mana planēta
11.00 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.50 Tas ir smieklīgi
16.30 60 tikai vienreiz dzīvē!
19.45 Mf. Brāļu saites
23.45 Marijas liktenis
1.35 Mf. Steidzami meklēju vīru
3.25 Zemes troksnis
4.15 Smieklu istaba

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilma 
8.20 Veselība
9.25 Kulinārijas raidījums
10.05 Ideālais remonts
11.05 Gudrinieces un gudrinieki
11.50 Vjačeslavs Ņevinnijs. Smiekli 
caur asarām
12.50 Mūsu laikā
14.15 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Lielās sacīkstes
16.50 100 miljoni
17.45 Lira nacionālā muzikālā prē-
mija
20.05 Šovakar
21.50 Miss Supranational - 2014
23.50 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1
5.50 Būtība
6.15 Mf. Steidzami! Meklēju vīru
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.45, 22.40 Mitjaja stāsti
9.55 Par ēdienu! 
10.30 Kulinārā diplomātija
11.10 Remonta stāsts
11.45 Veselība 
12.25 BaltkrievijaLIFE
12.55 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30 Baltkrievija attīstībā
15.00, 23.55 Liela starpība
16.20 Mf. Medainā mīlestība
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Gadījuma paziņas
23.45 Sports

Baltkrievija 2
5.55 Mākslas filma
7.15 Tikai pieaugušajiem
7.30 Avatars. Leģenda par Aange
8.50 Baltkrievu virtuve
9.30, 20.05 TV barometrs
9.35, 20.45 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
11.15 Kapeika kapeikā
11.50 Ir nu gan!
12.25, 15.40 Biatlons
14.00 Ekstrasensu cīņas
17.05 Comedy woman
18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ... 
19.40 Karsts ūdens
20.00 KENO
20.10 Futbols
22.25 Ikri
22.55 Bafija pret vampīriem

SESTDIENA, 6. decembris

SVĒTDIENA, 7. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020 7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.25 Volless un Gromits
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Kulta ēdieni
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.10 Kas var būt labāks par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15, 3.55 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Manas māsas kāzas
20.30 Panorāma
20.45 De facto 21.40 Mf. Viņa
0.05 Neizdibināmā vaļhaizivs
1.00 Vakars ar Renāru Zeltiņu
2.00 Par saknēm, upēm un debesīm
3.45 Kultūras mantojums 3D

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 LTV - 60
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Attīstības kods
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera

9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Makšķerē ar Olti
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.25 Pasaules čempionāts florbolā
14.50 Mf. Sapņu ceļojums
16.30 Varenā Misisipi 
17.25 Dzīvais okeāns
19.25 Mf. Zudusī paradīze
21.10 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
22.10 Noziegums
23.15 Eiropa koncertos
0.05 Pasaules stāsti
0.35 Imantdienas 2013
2.50 Mf. Zudusī paradīze
4.25 Saldie 80 - tie

LNT
6.05 Kādas slimības vēsture
7.00 Nedēļa novados 
7.25 Jauniņā
9.00, 3.40 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadījums
11.00 Ražots Eiropā
11.30 Mis Mārpla. Karību mistērija
14.05 Galileo 
14.45 Greizais spogulis
16.50 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Kurts Seits un Šura
23.10 Pēdējie Grimmi 
0.05 Mf. Pēdējā māja pa kreisi
2.05 Mf. Sievietes vēlas vairāk
4.25 Ķerto līga 
4.45 Bernards

TV3
6.20, 3.55 Luī 
6.50, 7.45 Pērtiķu karalis
7.20 Aģents Dadlijs 
8.10 Kinomānija  
8.50 Māmiņu Klubs 
9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Suns meklē mājas
13.10 Pirmoreiz ārzemēs
14.10 Mf. Vienīgais
16.20 Mf. Otrpus žogam
18.00, 3.00 Dullās sacensības 
19.00 Nekā personīga
20.00 Mf. Transformeri
22.55 Mf. Graustu miljonārs
1.15 Mf. Doom

TV3+
7.00, 14.20 Multfilmas 8.00 Skapis 
8.55 Mf. Cilvēki He
9.25 Jauniņā
10.25 Skūpstamies
12.30 Mf. Maldonado brīnums
15.40 Mf. Beverlihilzas čivava
17.20 Intuīcija
19.40 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Ellespuika
23.20 Galvenais aizdomās turamais
0.20 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 14.40 Top-shop
9.15 Mājas restorāns

10.15 Gribu mājās
10.50, 0.05 Izmailova parks
13.30 Personīgās lietas
14.55 Īpašās nozīmes aģents
18.45 Uz nažiem 20.00 Tālbraucēji
22.10 Mf. Mājas, mīļās mājas
2.25 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Kalpoju Dzimtenei!
7.40 Multfilma 7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.10, 14.25 Un tomēr es mīlu
15.10 Mf. Kurjes no “Paradīzes”
17.15 Melnbalts
18.20 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks
21.55 Kā apprecēt miljonāru
1.40 Tolstojs. Svētdiena
2.30 Euronews 
3.00 Mf. Eiropas vēsture
4.35 Mf. Godīgs, gudrs, neprecējies
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
7.00 Afromaskavietis
7.55 Mihaila Zadornova koncerts
10.05 Enigma. Seriāls
0.40 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija

5.05 Mf. Brāļu saites
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Kulinārā zvaigzne
13.00 Ziņas
13.30 Uzmanību! Visiem posteņiem...
15.05, 2.40 Smieties atļauts
17.00 Mf. Es būšu blakus
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Bostonas valsis
0.40 Mf. Dienvidu kalendārs

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas dievkalpojums
8.20 Multfilma
8.35 D.Krilova piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.40 Fazenda
10.10 TV-taxi 10.35 Brain-ring
11.40 Leģendas Live
12.25 Sazvērestības teorija
13.20 Es mīlu Baltkrieviju
14.30, 15.20 Republikas īpašums
15.15 Sports
17.00 Mf. Mākslinieks
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.50 Mf. Atlīdzības mednieki

Baltkrievija 1
6.20 Mf. Gadījuma paziņas
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls

8.40, 23.25 Mitjaja stāsti
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.10 Izmeklēšanas noslēpumi
12.50 Pārnesumkārba
13.30 Eurovision. Nedēļas kopskats
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!
16.15 Mf. 12 mēneši
18.05 Mf. Steidzami! Meklēju vīru
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Fantāzijas lidojums

Baltkrievija 2
6.05 Augstāk par jumtu
6.30 Mf. Slepeni
8.40 Avatars. Leģenda par Aange
9.05 Fitnews
9.40, 19.20 TV barometrs
9.45, 20.50 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
11.00 Tūrists
11.55, 14.25 Biatlons
12.50 Saprast un neitralizēt
13.15 Маmma - detektīvs
15.20 Mf. Plēsējs
17.20 Comedy Batls
18.30 Superloto
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
20.15 Cilvēka ķermenis
22.00 Pārlādēšana
22.45 Mf. Kungfu
0.25 Tikšanās ar ...

PIRMDIENA, 8. decembris
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
10.35 Mf. Kopā tikai Ziemassvētkos
12.15, 14.10, 14.55 Top-Shop 
12.30 Mf. Zelta zoss
14.25 Zili brīnumi! 
17.10 Momentuzņēmums
17.25 Skats no malas
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.30 Valdība
0.35 De facto 1.15 Aculiecinieks
1.30 Aizliegtais paņēmiens
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien

8.40, 17.05 Muhtars atgriežas
9.35, 16.15 Alpu dakteris
10.30, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Biznesa klase
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.30 Labākais no Euromaxx
18.35, 1.00 Bezceļu tūrisms
19.55 Pasaules čempionāts florbolā
22.20 Varenā Misisipi ar seru Tre-
voru Makdonaldu
23.15 Midsomeras slepkavības
5.00 Sporta studija

LNT
6.10, 12.35 Karamba!
6.30, 2.55 Nedēļa novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Kurts Seits un Šura
12.00 Runā Rīga 
13.05 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija

23.10 Kāršu nams 
0.30 LNT ziņu TOP 10
1.25 Purvāji 
4.50 Bernards
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10 Tētuka meitiņas
9.15 Medikopters 
10.25, 3.35 Būt par papucīti 
11.25 Māmiņu Klubs
12.00 Gatavo  14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Transformeri
2.50 Nekā personīga
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
7.05, 17.50, 2.25Māja 2
7.45 Mf. Helbois: varonis no elles
10.20, 10.50, 16.40 Kurš mājās ir 

saimnieks?
11.25, 15.35 Comedy Club
12.25 Intuīcija
14.30 Ekstrasensu cīņas
18.55, 1.10, 1.35 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Divi tēvi un divi dēli
21.00 Šerloks Holmss
22.55 Mf. Sievietes liktenis

TV5
6.45 Tālbraucēji
8.50 Personīgās lietas
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.30, 0.35 Kriminal+
13.00 Mf. Pirmo reiz precējusies
14.55 Šefs
18.00, 0.05 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
19.50 Sasisto lukturu ielas. Seriāls
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.05 Petrovičs 1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.40 Multfilma
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Vjačeslavs Nevinnijs. Smiekli 

caur asarām.
12.45, 14.20 Laiks rādīs
14.50 Gaidi mani
15.55, 3.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Mf. Pārejoša būtība
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Raidījums
2.00 Mf. Garāža 5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 13.05 Izmeklētāji
6.25 Multfilma
6.45, 13.55 Belka un Strelka
6.59, 0.29 Laika prognoze
7.00 Firmas vēsture
7.55 Iesūdzi mani!
8.55, 13.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
12.40, 0.30 112
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Pasaules noslēpumi 
0.00 Ziņas 24
0.55 Kriminālās spēles

RTR Krievija

5.00 Krievijas Rīts
9.05 Dialogs ar nāvi
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 2.25 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.55 Krievijas nacionālo dārgumu 
glabātuve
0.05 Kamenskaja
1.00 Serafimas Gļukinas darba die-
nas un svētki

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 19.30, 23.55 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kontūras 9.00 Dzīvo vesels!
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.00 Ziņas 17.20 Laika atskaite
18.00 Gaidi mani 19.00 Laiks 
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Vatel
23.15 Vakars ar I.Urgantu
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Jau rakstījām, ka Latvijas dzim-
šanas dienas priekšvakarā Indra no-
svinēja gan valsts svētkus, gan sava 
ciemata 75 gadu jubileju. Svētku pa-
sākums noritēja ļaužu pilnajā Indras 
tautas namā un tas bija bagāts pārstei-
gumiem. Šī fotoreportāža sniedz papil-
dus ieskatu brīnišķīgajā svētku atmos-
fērā, kurā ļaudis jutās vienoti un savu 
Indru un Latvijas valsti cieši mīloši.

Juris ROGA
Autora foto

Indra cauri 
laikmetiem 

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.Z/S “Kurmīši” 
iepērk vasku.
Mainām šūnas 
pret vasku.  
Ražojam bišu 
vaska šūnas.
Sertificēta BIO 
vaska pārstrāde.

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

SIA “Kintrade” iepērk 
 svaigi zāģētus skujko-
ku  sīkbaļķus, malku, 

 papīrmalku un finierklučus.
Labākās cenas Latgalē.

Izkraušanas vieta: Krāslavas 
novads, dzelzceļa stacija Izval-

da. Tālr. 20383136 (Agris)

OTRDIENA, 9. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profesionāļi
10.30, 20.00 Kas tur dzīvo? 
11.00 Mf. Sapņu ceļojums
12.45, 14.05, 14.55 Top-Shop 
13.00 Melu laboratorija
14.25 Gārfīlda šovs
17.10, 23.45 100 g kultūras
18.00, 23.20 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 100 g kultūras
20.30 Panorāma 21.15 1:1
22.15 Coca Cola. slepenā formula
0.30 Mf. Viņa
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 21.35, 23.45 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Reģionālā attīstība Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Brīvdienu ceļvedis
12.50 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.40 Vienmēr formā!
18.35, 1.15 Ekstrēmie kadri 
19.15 VTB Vienotā līga
22.00, 5.30 Tavs auto
22.30, 5.00 Autosporta programma 
23.00 Sporta studija
0.10 Noziegums

LNT
6.20 Boba burgeri
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Mīlestība ievaino 11.55 Dallasa 
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Lota un lielās cerības
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
4.40 Karamba!
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krustugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.10 Tētuka meitiņas
9.15, 3.00 Medikopters 
10.25 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.05 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Motīvs?
22.05 Mākslīgais intelekts
23.05 Slepkavība 
0.05 Calendar Live
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
6.40, 17.50, 1.20 Māja 2
7.30, 21.00 Ekstrasensi-detektīvi
8.30 Amerikas smieklīgākie kuriozi
9.00 Šovbiznesa noslēpumi
10.05 Amazones
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks?
13.25, 19.55 Divi tēvi un divi dēli
18.55, 23.40, 0.10 Brīvlaiks Meksikā
22.30 Mf. Es atceļu nāvi

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50, 23.00 Petrovičs
9.50, 12.40 Top-shop
10.05, 17.00 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 0.35 Kriminal+
14.55, 19.50 Sasisto lukturu ielas
18.00, 0.00 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.10 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā! 
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Iedzimtais grēks
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Mf.Momenta struktūra
2.15 Mākslas filma 3.50 Mf. Hūte
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.50 Belka un Strelka
7.04, 0.14 Laika prognoze
7.05, 13.35 Skatīties visiem!
7.35, 12.40, 0.15 112 8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
14.10, 18.30 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasensi-detektīvi 
23.50 Ziņas 24
0.40 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Dzīve uz parāda. Lombardi
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Skaistā dzīve
22.55 Suhomlinova lieta
23.55 Kamenskaja
0.50 Serafimas Gļukinas darba dienas un svētki

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 
0.05 Ziņas 5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.00 Ziņas 17.20 ЗАГС. Seriāls
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Iedzimtais grēks
22.10 Kā apprecēt miljonāru

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 0.05 
Ziņas 6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.25 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.35 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks

18.20, 23.45 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.50 Grūtas dienas vakars
0.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Fitnews
9.45, 20.30 Virtuozi 11.55 Ikri
12.30, 17.50 Universitāte
14.40 Comedy woman
16.50 Taxi
18.55 Tautu sadraudzība. Seriāls
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO 21.40, 23.50 Futbols
23.45 Gribu nokļūt televīzijā!!

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 23.30 
Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10 Mf. 12 mēneši
12.50, 14.55 Mf. Medainā mīlestība
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Arēna
19.00 Forums 
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas

22.50 Aktuāla intervija
23.45 Sports
0.00 Mf. Čārlija eņģeļi-2. 

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.45 Saška
9.35 Saprast un neitralizēt
10.10 Маmma - detektīvs
11.15 Mītu mednieki
12.15 Bafija pret vampīriem
14.40 Comedy Batls
16.50, 23.00 Taxi
17.50 Universitāte
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Virtuozi
22.55 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.35 Mf. Kā izglābt laulību
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SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20207132.

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai

personai
Juridiskai
personai

Invalīdiem,
uzrādotapliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55
12 mēn. 32,85 40,98 28,17

Izsniedzam  aizdevumu 
pret nekustamo 

īpašumu.
Tālr. 27837644,20292842

SIA “Vego Plus”
Plastikāta alumīnija logi, me-
tāla ārdurvis,iekštelpu durvis, 
moskītu tīkli logiem, garāžu 
vārti. Uzstādīšana. Apdare.

ATLAIDES LĪDZ 47%
Brīvības10,Krāslava,tālr.22402950.

Dagda,tālr.25992850.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Reklāma un sludinājumi

“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.

Izdevēja - 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”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

43 gadus vecs itālis (labs, atlē-
tisks) vēlas iepazīties ar 25 - 35 
gadus vecu latvieti nopietnām, 
romantiskām attiecībām un iespē-
jamu laulību. Maksimāla uzticība. 
Tas nav aģentūru sludinājums.  
danilo.bruni71@gmail.com.

IEPAZĪŠANĀS

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997,29485520,
29996309,26373728,

26393921.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

zemi Krāslavas centrā Tirgus ielā 
2C (657 m2). Tālr. 29453287;
garāžu Pļavu ielā (7. bloks, 
nr.17). Tālr. 28888456; 
“MAZDA 626” - 2001., “FORD 
FOCUS”- 2005. Abas ar TA, mazi 
nobraukumi. Tālr. 28387496;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1999., TA, 
3500 €. Tālr. 22357338;
lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un to 
aprīkojumu; meža izvedējkausus 
T-25 un MTZ traktoriem aizmu-
gures uzkarei; kartupeļu kombai-
nus; stādītājus, arklus; kultivato-
rus; siena preses (rulonu - Claas, 
Velger, Krone); sējmašīnas, pļau-
jmašīnas, rezerves daļas kom-
bainiem; lietotas kaltes Antti, 
Arska, Jaako. Piegāde, pasūtīju-
mi, līzings. Mob. tālr. 28380128,
29416121;
gofrētas cinka loksnes (120 
gab.). Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 26533615;
“VW Transporter” - 2.4 D, 1996., 
rezerves daļām. Tālr. 28753676;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
vagoniņu dzīvošanai uz riteņiem 
(2 istabas, virtuve, plīts). Tālr. 
28455315;
dzirnavas (380 V). T. 27714156;
mucas - 200 l ar metāla vāku, 
1000 l ar krānu; cisternas - 25 l. 
Tālr. 29498229;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
gultu (0.90 x 2.00 m) - 100 €,div-
guļamo gultu, dīvānus, stūra dī-
vānus, dīvānu + 2 krēslus, eirodī-
vānu. Tālr. 26827347;
pašaustus lina galdautus, melnus 
vīriešu ādas zābakus (41. izm.), 
vilnas zeķes, saimniecības mai-
sus. Tālr. 26025566;
govis ar kvotām; teli (10 mēn.). 
Tālr. 29830196; 
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus. Tālr. 29787566;
piena kvotas. Tālr. 28788273;
piena kvotas (3 tonnas). Tālr. 
27751356;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
kvalitatīvus kartupeļus “Vineta”; 
miežus, kviešus. Iespējama pie-
gāde. Tālr. 28387496; 
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
graudus (kviešus “Vasara”, au-
zas). Tālr. 28631943;
graudu maisījumu (ar zirņiem un 
vīķiem). Tālr. 28492964;
sakarā ar pārcelšanos pārdod 
sausus dēļus, brusas, malku; 
ozolkoka ēvelsolu, ķerras, mēbe-
les, elektroinstrumentus, pinotex, 
krāsu utt. Tālr. 29293276;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr. 29517757;
īsus atgriezumus. T. 29226558;
kurināmās kūdras briketes - 85 €/ 
tonna. Ar piegādi. Tālr. 29409413;
sausu malku (nesen zāģēta). 
Tālr. 26793485;
malku (melnalksnis, bērzs) jeb-
kura izmēra. Tālr. 22023682, 
28265967.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447,
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
mežus ar zemi, cirsmas.Aug
stascenas. Tālr. 29158702;
īpašumus un meža cirsmas. 
Palīdzēsim sakārtot dokumentus. 
T. 25287734,26850960;
salmus. Tālr. 29851619;
senlaicīgas dzintara (apaļu, ovā-
lu un citas formas) krelles un 
rotaslietas. Lielus dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963.

VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem un B. C kate-
gorijas autovadītāji Vācijā. Tālr. 
29824171,00491777577699;
Sieviete meklē darbu, varu palī-
dzēt lauksaimniecības grāmat-
vedībā, konditorejā, varu apkopt 
cilvēkus, kam ir vajadzīga pa-
līdzība, varu iemācīties arī ko 
jaunu apgūt. Ir labas gan krie-
vu, gan latviešu valodas zināša-
nas. Ir aut. B kat. tiesības. Tālr. 
28490873;
MŪRĒ, REMONTĒ visa veida 
krāsnis, kamīnus, dūmvadus, 
plītis. Tīru dūmvadus un krāsnis. 
Tālr. 29329151.
Remontējam un tīram galda un 
portatīvos datorus, uzstādam 
Windows programmatūru. Tālr. 
26739402.
Virpotāja pakalpojumi. T. 20224567.
15. novembrī Grāveru pagastā 
pieklīdis vācu aitu sugas suns 
(meitene). Tālr. 26356141.
Pazaudēta numura zīme DH438, 
braucot no Krāslavas CSDD uz 
Indru, ja kāds atrod, lūdzu, zva-
niet, saņemsiet atlīdzību 15 EUR. 
Tālr. 29595188.

Pār tevi smilšu klusums 
klāts, 
Vien paliek atmiņas 
Un tava mūža stāsts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Valentīnai Vjatkinai sakarā 
ar smago zaudējumu - vīra
Vladimira nāvi.

Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas kolektīvs

Viss aizgājis - kas izdzīvots 
un bijis,

Nu dvēselīte debesīs sev 
jaunu ligzdu vij.

Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību Vladimira Vjatkina 
ģimenei un piederīgajiem 
sakarā ar viņa aiziešanu 
mūžībā.
SIA “Augstceltne” kolektīvs

No visas sirds pateicamies 
priesterim Pāvelam Turo-
nokam, dekānam Jāzepam 
Aglonietim, dziedātājām, Ro-
bežnieku pagasta pārvaldei, 
radiem, kaimiņiem, draugiem, 
saimniecēm, klasesbiedriem 
un visiem Robežnieku pagas-
ta iedzīvotājiem, kuri bija kopā 
ar mums, izvadot pēdējā gaitā 
mūsu mīļo, dārgo vīru, tēvu, 
vectēvu Nikolaju Joņinu.

Ģimene

VAJADZĪGSIEPIRKUMUSPECIĀLISTS
DARBAMKRĀSLAVĀ

Darbapienākumi:
•	Piegāžu pasūtījumu veikšana no partneriem Eiropā 

un ārpus tās
•	Piegāžu koordinēšana ar ražošanas plāniem
Prasības:
•	Pozitīva un smaidīga personība
•	Strukturēta pieeja problēmu risināšanā
•	Uz klientu orientēta domāšana
•	Ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināša-

nas
Piedāvājam:
•	Stabilu un uzticamu darba devēju
•	Spraigu darbu, uz attīstību vērstu priekšniecību
•	Garantētu visu nodokļu apmaksu un sociālās garan-

tijas

Lūgums rakstīt un sūtīt CV uz e-pastu: kadri.nemo@
inbox.lv līdz šī gada 22. decembrim

SIA“ELREDA”
piedāvā(garantija,kredīts,

piegāde):
- televizorus “SONY” u. c. 

(sākot no EUR 99);
- veļas mašīnas (sākot no 

EUR 55);
telefonus (sākot ar EUR 9);
- satelīttelevīzija (sākot ar 

EUR 10) 
- sadzīves tehnikas, pulk-

steņu remonts, atslēgu izgat-
avošana.

Ziemassvētkuatlaides!
Vienības ielā 1, Krāslava. 

Tālr.29473211,65626523.

6.12.2014.tiksatvērts
jaunsveikals

IK“UKMODE”
Rīgasielā50a(blakus
veterināraptiekai)

Piedāvā: mazlietotus bērnu 
un pieaugušo apģērbus no 
Anglijas, kā arī rotaļlietas un 
suvenīrus.

SATELĪTTELEVĪZIJA.Kom-
plekta uzstādīšana - 75 EUR.

Tālr. 26344829

Sociālā dienesta telpās katru 
darba dienu no plkst. 12.00no
tiek ārstnieciskā fizkultūra. 
Aicinām piedalīties! Organizē 
Krāslavas Caritas grupa

Atsāk darbu frizēta 
Jaunā ielā 2, Krāslavā.

Laipnilūdzam!
Tālr. 27557714

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 68

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 68

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājambezbrīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

“RitmsR”
Plastikātalogiundurvis
(Latvijas,Polijasražojums).

Iz mē ru no ņem ša na, uz-
stā dī ša na, ap da re. Pa sū-
tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 
65681152,20220306.

AIZDEVUMI 
PENSIONĀRIEM! 
Tikailīdz10.janvārim!Jūs

patīkami iepriecinās nosa
cījumi Ziemassvētku aizde
vumiemundāvanas!Laipni
gaidīti!
Krāslavā,Brīvībasielā24,
Dagdā,Daugavpilsielā8

(piektdienās 10:30 -12:30).
Tālr. 65622735,28229290.


	Ezerzeme_lat-001gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-002gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-003gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-004gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-005gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-006gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-007gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-008gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-009gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-010gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-011gray_2014-12-05
	Ezerzeme_lat-012gray_2014-12-05

