
•	 Satiksmes negadīju-
mos cietušie kompen-
sācijas par morālo kaitējumu saņem pēc greizas sistēmas, secina 
LTV raidījums «de facto». Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē 
šo kartību, iespējams, neatbilst ne Latvijas likumiem, ne Eiropas di-
rektīvām. Šādu secinājumu juristi izdara, pamatojoties uz neseniem 
Eiropas Savienības Tiesas un Satversmes tiesas spriedumiem.

•	 Reģistrētā bezdarba līmenis 2014. gada beigās bija 8,5%, kas ir 0,2 
procentpunktu pieaugums salīdzinājumā ar novembra rādītāju - 
8,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita, liecina Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA) apkopotie dati. 

•	 Ārvalstīs dažādu zīmolu apģērbu veikalos, kas plaši pārstāvēti 
arī Latvijā, ir ievērojami augstākas kvalitātes apģērbi par zemā-
kām cenām, nekā Latvijā. Ārpus Latvijas nopērkamās drēbes 
ir košākas, stilīgākas, kvalitatīvākas, kamēr Latvijā nopērkamās 
- neizteiksmīgas, pelēcīgas un ļoti bieži - sliktas kvalitātes, bet par 
ievērojami dārgākām cenām nekā ārvalstīs.

•	 Piešķirot pabalstus un nekustamā nodokļa atvieglojumus, deviņas no 
desmit pārbaudītajām pašvaldībām ir prettiesiski izlietojušas budže-
ta līdzekļus vismaz 124 tūkstošu eiro apmērā, žurnālistiem paziņoja 
Valsts kontroles pārstāvji. Valsts kontrole, veicot pārbaudes, secināju-
si, ka valstī nav izstrādāta un apstiprināta vienota sociālās palīdzības 
politika valstī esošās nabadzības mazināšanā, kas nozīmē, ka nepa-
stāv vienota izpratne par to, kā sniedzama sociālā palīdzība. 

•	 Naftas cenas pasaules tirgū otrdien nokritušās līdz jaunam zemā-
kajam līmenim pēdējos vairāk nekā piecarpus gados saistībā ar 
pārmērīgām enerģijas piegādēm, bažām par pieprasījuma kritumu 
un ASV dolāra vērtības pieaugumu. Naftas cenas kopš jūnija sama-
zinājušās par aptuveni 50%, ņemot vērā pārmērīgās enerģijas pie-
gādes pasaulē, ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanos Ķīnā 
un attīstības tirgos, kā arī recesiju Japānā un stagnāciju eirozonā. 
Šonedēļ naftas cenu kritumu arī veicina ziņas, ka Krievija un Irāka 
palielina jēlnaftas ieguves apjomu, lai arī prognozētāji samazinājuši 
pieprasījuma aplēses vājās pasaules ekonomikas izaugsmes dēļ.

•	 FM atzīmē, ka rubļa vērtības tālākais samazinājums decembrī ne-
gatīvi ietekmēs preču eksporta apjomus uz Krieviju arī turpmāk.

•	 Oberhauzenē (Vācija) izvietotais spiegošanas muzejs «Top Secret» 
iecerējis no jauna daļēji uzbūvēt bunkuru kompleksu, kurā savas 
pēdējās dienas aizvadīja nacistiskās Vācijas vadonis Ādolfs Hitlers.

•	 Ukrainā kaujinieki atsākuši uzbrukumus, tostarp arī Doņeckas lid-
ostai. Krievija februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. 
Kopš aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diver-
santi un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus 
Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.

•	 Otrdienas naktī slimnīcā Viļņā miris Lietuvā pazīstamais komponists 
Tomass Dobrovoļskis, kuru smagi piekāva 24. decembra naktī pie 
kāda Lietuvas galvaspilsētas bāra.

•	 Viļņas apgabala administratīvā tiesa piektdien noraidījusi Lietu-
vas Radio un televīzijas komisijas (LRTK) prasību sankcionēt lēmu-
mu uz laiku apturēt Lielbritānijā licencētā Lietuvā retranslētā Krie-
vijas telekanāla “Ren TV Baltic (Lietuva)” trešajās valstīs veidoto 
programmu retranslāciju Lietuvā.
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Par mūsu un jūsu brīvību!
5. janvārī Latgales atbrīvošanas operācijas 95. gadadienas piemiņas 
pasākumā Krāslavas Katoļu kapsētā piedalījās Latvijas aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis, Polijas Aizsardzības ministrijas un Poli-
jas vēstniecības Latvijā pārstāvji, Krāslavas novada domes priekšsē-
dētājs Gunārs Upenieks, Romas katoļu baznīcas prāvests Eduards 
Voroņeckis, Krāslavas poļu biedrības biedri, zemessargi un 308. 
Krāslavas jaunsargu vienības jaunsargi. Par godu kritušajiem poļu 
karavīriem tika izšautas goda zalves, pieminekļa pakājē iedegtas sve-
ces un nolikti ziedi poļu karavīriem, kuri 1920. gadā krita Latvijas brī-
vības cīņās. 

Lai arī Latvijas valsts tika dibināta 1918. gada 18. no-
vembrī, Latgale no lieliniekiem atbrīvota tikai 1920. gada sā-
kumā. 1919. gada novembrī Latgales frontē atradās Kurze-
mes divīzijas pulki, Latgales partizānu pulks un Latvijas vācu 
zemessardze, bet, lai atbrīvotu Latgali no lieliniekiem, bija 
nepieciešami sabiedrotie. 1919. gada 30. decembrī Rīgā tika 
parakstīts līgums starp Latvijas un Polijas armijas vadībām 
par kopīgu uzbrukumu Latgalē. Kopumā kaujās iesaistījās ap 
20000 Latvijas armijas karavīru un ap 35000 Polijas armijas 
karavīru. Latgales atbrīvošanas operācija sākās 1920. gada 
3. janvārī ar kopēju uzbrukumu Latgales frontes labajā flangā 
jeb Krāslavas - Višķu - Dubnas upes iecirknī. 

Turpinājums 3.lpp

Skolas direktore Inga Jākob-
sone stāsta: “Prognozes liecina, 
ka nevaram izpildīt Ministru Ka-
bineta noteikumus, kas piepra-
sa 14 bērnus lauku vidusskolas 
klasē. Mūsu skola nav vienīgā 
vidusskola novadā (tuvākās vi-
dējās izglītības mācību iestādes 
- Krāslavas valsts ģimnāzija un 
Varavīksnes vidusskola - atrodas 
Krāslavā, aptuveni 35 kilometru 
attālumā no Indras), līdz ar to 
dažas citas atrunas likumā par 
vidusskolas klašu atvēršanu uz 
mums neattiecas.

Situācija veidojusies tā: des-
mit gadu griezumā diemžēl tikai 
četrus gadus no tiem mums bija di-
vas vidusskolas klases, visus pārē-

jos sešus gadus bija tikai pa vienai. 
Lielākajā vidusskolas klasē, kāda 
bijusi Indras skolā pēdējo desmit 
gadu laikā, mācījās 16 jaunieši, 
bija arī klase ar 11 izglītojamajiem, 
bet šobrīd vienīgajā vidusskolas 
12. klasē ir tikai seši skolēni. 

9. klasē ir 11 topošie absol-
venti, no kuriem 8 anketās ir at-
zīmējuši, ja nedosies nekur citur, 
tad paliks Indrā. Bet mēs jau no 
pieredzes saprotam, ka nekad tik 
daudz izglītojamo pēc pamatsko-
las vidusskolas klasē nepaliek, 
labākajā gadījumā paliks 4-6 
skolēni, līdz ar to MK noteikumus 
nevaram izpildīt, lai klasē būtu 
nepieciešamie 14 skolēni.

Turpinājums 5.lpp

Indras skola 
turpinās darbu

Pirms Ziemassvētkiem Krāslavas novada domes sēdē paš-
valdības deputāti pieņēma lēmumu par Indras vidusskolas 
reorganizēšanu par pamatskolu, sākot ar nākamo mācību 
gadu. Kā zināms, Indras vidusskolā patlaban ir tikai 12. kla-
se, ne 11. klases, ne 10. klases mācību iestādē nav un nav 
arī pārliecības, ka arī jaunu vidusskolas klasi pie pašreizējām 
prasībām attiecībā uz skolēnu skaitu tajās mācību iestādei 
nākamajā mācību gadā izdotos komplektēt.

Jaungada atlaides 
turpinās!

Mūsu cenas ļoti iepriecina.
Piedāvājam Jums akumulato-
rus, polikarbonātu, OSB, kā arī 
akmensvati, durvis utt.

Ar mums 
vienmēr lētāk!

Apsveicam 
 dzimšanas dienā 

Veru 
 Kunceviču, 

Pāvelu 
 Ozoliņu!
Skrien gadi prom, 

Tev dodot gadu skaitu.
Ir tajos dzīvots, dejots, 

Trakots, smiets.
Šiem gadiem netici
Un sevi stipru jūti

Vēl jāveic viss, 
Kas dzīves kausā liets.

Lai ir viss, kas dzīvē 
nepieciešams - mīlestība, 
veselība, uzticība, draudzība 
un mūžam jauna dvēsele!

Invalīdu biedrība “Štariņš”

Sākumā tu tikai zini, ka būs.
Būs svētki: dāvanas, melodijas, svecītes, atmiņas. 
Atkal, vēlreiz. Mostas šaubas, bailes no vilšanās. 
Atkal, vēlreiz – nebeidzama rosība, laika trūkums, nogurums?
Nē, nē! Nemanāmi ir pienācis brīdis, kad tu ne tikai zini, ka būs,
 bet jau jūti, ka ir – tuvumā, sasniedzami. Tuvu, tuvu ir svētki: 
prieks, brīvība, gaisma.

Cienījamie krāslavieši!
Mīļi gaidīti koncertā „Jaunais  gads  kopā  

pulcē  draugus...”Krāslavas Kultūras namā š. g. 
13. janvārī plkst. 18.00

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, 
Rita ANDREJEVA un koncerta dalībnieki

VID aicina uz 
 bezmaksas  semināriem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
aicina uz bezmaksas semināriem par 
tēmu “Aktuālais sabiedriskā labu-
ma organizāciju darbības pārskatu 
aizpildīšanā” sabiedriskā labuma 
organizācijas, kā arī biedrības, no-
dibinājumus un reliģiskās organizā-
cijas, kuras plāno iegūt sabiedriskā 
labuma organizācijas (SLO) statusu.

Semināri Latgalē norisināsies: š. 
g. 17. februārī plkst.13.00 – Daugav-
pils klientu apkalpošanas centra tel-
pās Klusā ielā 4A, Daugavpilī (3. stāvā 
302. telpā); š. g. 3. februārī plkst.13.00 
– Rēzeknes klientu apkalpošanas cen-
tra telpās Jupatovkas ielā 11, Jupatov-
kā, Griškānu pagastā, Rēzeknes nova-
dā (2. stāva mācību telpā). 

Plašāka informācija pieejama 
VID mājaslapas sadaļā “Noderīgi‟ – 
“Sabiedriskā labuma statuss”.
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Šodien manai mājai apkārt 
vairs nešalc nedz staltās prie-
des, nedz kuplās egles. Nav 
vairs kam šalkt… Nocirta. Nocir-
ta un aizveda uz Zviedriju. Sazā-
ģēja būvmateriālos un pārdeva. 
Manas egles un manas priedes. 
Tavas egles un tavas priedes. Jo 
tas bija Latvijas valsts mežs!

Kad pie mūsu mājām mežā 
sākās “saimnieciskā rosība”- 
non stop režīmā sāka darboties 
harvesters (meža ciršanas ma-
šīna, kuru vada viens operators. 
Tā nozāģē koku, atzaro, saga-
rina stumbru un sakrauj sorti-
mentus kaudzēs. Harvesteri ir 
ļoti dārgi, tādēļ, lai ātrāk atpel-
nītos, parasti tiek noslogoti 24 
stundas diennaktī, tādēļ Latvi-
jas atmežošana notiek ļoti pro-
fesionāli, ātri un efektīvi), mani 
dēlēni man uzdeva interesantu 
jautājumu: -Tēt, kam pieder šis 
mežs? -Hmm,-es sajutos spru-
kās,- tas pieder valstij.  -Kas ir 
valsts?- viņi neatlaidās.  -Nūūū, 
teorētiski – tu un es,- atbildēju. 
-Tad tas ir mūsu mežs?- mazie 
turpināja mani tirdīt. -Nu, tā sa-
nāk,- es sajutos arvien nelāgāk. 
-Bet kāpēc tad neviens mums 
neko nejautāja?- mazie bija ne-
saprašanā. -…-man nebija atbil-
des…

Jo es nemācētu izskaidrot 
viņiem, ka valsts ir instruments, 
kas izveidots, lai palīdzētu kādu 
konkrētu teritoriju apdzīvojošai 
tautai vai tautām uzturēt mieru, 
labklājību un kārtību, iekšēju un 
ārēju drošību. Es nemācētu iz-
skaidrot viņiem, ka valsts, kas 
ir organizēta, lai atvieglotu šīs 
konkrētās teritorijas iedzīvotāju 
dzīvi un kalpotu tiem, kaut kādā 
brīdī ir pārtapusi no “pelnrušķī-
tes par saimnieci”, un uzkundzē-
jusies pār tiem, kuriem tai būtu 
jākalpo. Es nemācētu izskaidrot 
viņiem to, ka valsts piespiedu 

kārtā (nodokļu veidā) piesavinās 
iedzīvotāju naudu un rīkojas ar 
to, kā ar savējo, acu “aizmālēša-
nai” visžēlīgi atmetot nelielu daļu 
sagrābtās naudas sociālām un 
citām vajadzībām. Pie tam, pa-
sniedzot to kā labdarību un “rū-
pes par iedzīvotājiem”.

Pastāstīšu anekdoti, kura 
radusies šī gadsimta sākumā 
kādā Latīņamerikas valstī. Val-
stī plosījās bezdarbs, nabadzī-
ba un nemieri, bet politiķi masu 
medijos nenogurstoši stāstīja, 
ka valstī ir “stabilitāte, labklājība 
un augšupeja”. Kāds vīrs atnāca 
uz poliklīniku un jautāja pēc “acu 
un ausu” ārsta. -Tāda gan mums 
nav,-viņam atbild.-mums ir at-
sevišķi acu, un atsevišķi ausu 
ārsts,-bet,-kas jums kaiš? -Es 
neredzu, ko dzirdu, un nedzirdu, 
ko redzu,-vīrs paskaidro…

Šeit ir mežs!
Kādu dienu sastapu pazīs-

tamu mežsargu. -Paklau, Uldi 
(vārds mainīts), pasaki man 
atklāti, kas notiek ar Latvijas 
mežiem?! Kā var tik barbariski 
izcirst?! -Viss ir kārtībā,-mež-
sargs lietišķi skaidroja,-mežu 
platība nesamazinās. -Koo?-es 
biju apmulsis,-un ko tad tas no-
zīmē?- rādīju uz plašajiem iz-
cirtumiem visapkārt,-tu gribi, lai 
es neticu savām acīm? -Tas arī 
ir mežs,-mans kompetentais sa-
runu biedrs atbildēja un norādīja 
uz izcirtumu. Un, patiešām,-vē-
rīgāk ieskatoties, zālē varēja 
ieraudzīt mazas eglītes un prie-
dītes. - Āāā, - nu man beidzot 
atausa gaisma,-Tad lūk, kāpēc 
Latvijā “nesamazinās” meža 
platības! Vārdu spēle! Izrādās, 
ka šis zaļais apaugums, kurš ir 
“zaķim līdz nabai”, šī jaunaudze, 
tiek saukta par mežu! Bet kā tad 
sauc to, kur ēna ir pat vasarā, 
kur var pastaigāties pats vai ar 

Noskūtā Latvija jeb kas notiek ar Latvijas mežiem?

Pagājušajā nedēļā daudzi 
Latvijas iedzīvotāji svinēja Zie-
massvētkus pēc Jūlija Cēzara 
kalendāra. Diemžēl 7.janvāris 
Latvijā vēl joprojām ir paras-
ta darbadiena. Valdošo politiķu 
spriedumi par to, ka valsts ar 
vienādu cieņu izturas pret visiem 
saviem pilsoņiem, uz šī fona iz-
skatās kā izsmiekls. 

Kā zināms, jautājumu par 
pareizticīgo Ziemassvētku atzī-
šanu par oficiālo svētku dienu 
parlamenta opozīcija aktualizē 
katru gadu. Kaut gan šie centieni 
ne reizi nav vainagojušies panā-
kumiem, „Saskaņa” izmēģināja 
laimi arī šogad. 4.decembrī Sa-
eima izskatīja priekšlikumu no-
teikt pareizticīgo un vecticībnieku 
Ziemassvētkus par brīvdienu un 
piekrita nodot to komisijām. Ņe-
mot vērā parlamenta praksi, tā ir 
diezgan ilga procedūra, un  lielā-
ka skaidrība par šo jautājumu va-
rētu rasties janvāra otrajā pusē. 
Piemēram, Saeimas Cilvēktiesī-
bu un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētāja Inese Laizāne (VL 

-TB/LNNK) paziņoja, ka visas sē-
des 2014. gadā jau ir sadalītas. 

Taču, neskatoties uz visu ie-
priekš rakstīto, Saeimas deputātu 
balsojumu par šo „Saskaņas” ie-
rosinājumu var uzskatīt par ne-
lielu panākumu. Par šī jautājuma 
izskatīšanu parlamenta komisijās 
nobalsoja 50 deputāti, tai skaitā 
vairāki valdošo spēku pārstāvji. 
Kā vienmēr „pret” bija Nacionālā 
apvienība. Pareizticīgo un vecti-
cībnieku Ziemassvētku „legalizē-
šanas” pretinieku vidū ir arī Artuss 
Kaimiņš (Latvijas Reģionu ap-
vienība), Atis Lejiņš, 
Veiko Spolītis („Vie-
notība”) un Raimonds 
Bergmanis (ZZS). Šie 
kungi uzstājas pret 
šo svētku noteikšanu 
par brīvdienu galve-
nokārt „patriotisko” 
apsvērumu dēļ, jo 
pārliecināti, ka Latvi-
jai „krievu svētki” nav 
vajadzīgi. Viņi nevē-
las ņemt vērā faktu, 
ka mūsu valstī dzīvo 
400 000 pareizticīgo 
un vecticībnieku un 
ka lielākā daļa ir piln-
tiesīgi pilsoņi. 

Pareizticīgo Zie-
massvētku atzīšanas 
pretinieki izmanto 
arī citu argumentu 
– „baznīca Latvijā ir 
atdalīta no valsts”. 
Taču, pirmkārt, tas, 
ka baznīcas ir atda-
lītas no valsts, neno-
zīmē, ka valsts var 
nospļauties un neie-
vērot ticīgo intereses. 

Satversmē ir noteikts, ka 
visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi li-
kuma un tiesas priekšā. Turklāt 
precedents jau pastāv: Ziemas-
svētki un Lieldienas pēc Gregora 
kalendāra Latvijā ir oficiālie svēt-
ki. Un „laicīgās valsts” priekšno-
teikumu aizstāvjiem tas nez kā-
pēc netraucē. 

Trešo argumentu izvirza Lat-
vijas Darba devēju konfederāci-
ja. Pēc Līgas Meņģelsones, šīs 

organizācijas ģenerāldirektores, 
vārdiem „Latvijā ir dažādas reli-
ģiskās konfesijas, tomēr augsto 
izmaksu dēļ nav iespējams visus 
šo konfesiju svētkus iekļaut liku-
mā „Par svētku, atceres un atzī-
mējamām dienām””. Esošās eko-
nomiskās situācijas apstākļos, 
kad Latvijas mērķis ir „ekonomis-
kais izrāviens”, tas nav izdevīgi 
biznesam. 

Kamēr politiķi valsts līmenī 
vēl svārstās ar lēmuma pieņem-
šanu, pašvaldības cenšas atri-
sināt šo problēmu. Piemēram, 
Rīgas mērs Nils Ušakovs pirms 
Jaunā gada parakstījis rīkojumu, 
nosakot, ka  Rīgas pašvaldības 
institūciju un iestāžu darbinieki 
7.janvāri, kad tiek svinēti pareiz-
ticīgo un vecticībnieku Ziemas-
svētki, var izmantot kā brīvdienu. 
„Apmaksātu brīvdienu, vienojo-
ties ar darba devēju, varēs ņemt 
ikviens pašvaldības iestāžu un 
uzņēmumu darbinieks, kas vē-
las svinēt svētkus mājās. Ņemt 
brīvdienu vai neņemt - katra 
brīva izvēle. Rīkojums attiecas 

uz apmēram 25 000 pašvaldībā 
strādājošo - no departamentu 
darbiniekiem līdz pat skolotājiem 
un sabiedriskā transporta darbi-
niekiem,” paziņojis galvaspilsētas 
vadītājs. Agrāk līdzīga prakse tika 
īstenota arī Rēzeknē un Daugav-
pilī, kur dzīvo daudz pareizticīgo 
un vecticībnieku. 

Protams, var teikt, ka atzī-
mēt Ziemassvētkus var arī dar-
ba dienā, kā to darīja cilvēki pa-
domju laikos. Starp citu, daudzi 
ticīgie tieši tā arī rīkojas: vienojas 
ar darba devējiem un 7.janvārī 

ņem brīvdienu. Taču runa ir par 
principiālo attieksmi: pareizticīgo 
Ziemassvētku problēma skaidri 
demonstrē, ka valsts turpina da-
līt savus pilsoņus „pareizajos” un 
„nepareizajos”. Un tā ir ļoti bīsta-
ma tendence. 

Cerēsim, ka šogad mēģinā-
jumi panākt, lai 7. janvārī būtu 
oficiāla svētku diena, tomēr vai-
nagosies panākumiem, taču pa-
gaidām noticēt tam ir grūti. 

Viktors ŪDRIŠS

 Svētki „non grata”
Pareizticīgie un vecticībnieki vēl joprojām svin 

 Ziemassvētkus „nelegāli”

Fotogrāfiju konkurss 
„Latgalietis XXI gadsimtā”

Dagdas novada dome aicina visus fotomīļus – gan iesācējus, 
gan profesionāļus — piedalīties konkursā, kura mērķis iegūt no-
vada cilvēku portretu kolekciju, kuru varētu nodot kopējā Latgales 
fotoalbuma izveidošanai.

Bildes elektroniskā veidā līdz 28. februārim jāiesniedz Sabied-
risko attiecību un komunikāciju nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, 
e-pasts info@dagda.lv, tel. 65681721, ar norādi Fotokonkurss.

Obligāti norādot fotogrāfijas autora vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas 
adresi, e-pastu un telefona numuru, darba nosaukumu, papildus 
informāciju – nofotografētās personas vārdu, uzvārdu, nodarbo-
šanos, vēlams arī komentēt, kāpēc šis cilvēks ir izvēlēts fotogrā-
fijai.

Nolikums pieejams www.dagda.lv

bērniem, kur vējš šalc koku ga-
lotnēs, kur var ogot, sēņot vai 
izskraidināt savu suni? -Tu runā 
par briestaudzi,-mežsargs vēsā 
mierā skaidroja,-bet mežs ir gan 
viens, gan otrs….

Man no sirds novēlās ak-
mens. Tagad es zinu, ka Latvijā 
var un vajag cirst mežus vēl vai-
rāk! Jo mežu platība nesamazi-
nās!!! Daba nemīl tukšumu, un 
jau pavisam drīz izcirtums aiz-
augs. Un tas nekas, ka ne Tu, 
ne es, ne mūsu bērni vairs 
nekad nepiedzīvos to laiku, kad 
mežs būs atkal ataudzis tāds, 
kāds bija šodien, to laiku, kad 
atkal tur varēs sastapt veiklās 
vāveres un gudrās pūces, kad 
atkal tur varēs dzirdēt sēņotāju 
sasaukšanos. Jo mēs nedzīvo-
jam tik ilgi… Ciršanas vecums 
kokiem Latvijā ir: Priedei 101-
121 gads, Eglei 81 gads, Bēr-
zam 51-71 gads, Melnalksnim 
71 gads, Osim 81 gads, Ozolam 
101-121 gads. Tikai apse un balt- 
alksnis aug ātrāk…

Daži “gudrinieki” mežsaim-
niecību mēdz salīdzināt ar lauk-
saimniecību-sak, raža nobriedu-
si, jāpļauj tik nost! Nu,- nevajag 
censties salīdzināt nesalīdzi-
nāmas lietas! Pirmkārt,-cikls. 
Graudkopībā tas ir 1 (viens) 
gads. Ziemājus sēj vasaras bei-
gās, kuļ nākošā vasarā, bet va-
sarājus sēj pavasarī un novāc 
tajā pašā gadā. Un parasti ražu 
vāc tas, kurš to iesējis.

Ar mežiem ir krietni savā-
dāk. Atklāti sakot, tas vispār nav 
nekāds bizness-nopļaut to, ko tu 
neesi ne stādījis, ne kopis, ne au-
dzējis! Tas ir tāds pats “bizness”, 
kā aizbraukt un nokult kaimiņa 
labības lauku. Tāds ir šodienas 
meža “bizness”-bez jebkādiem 
ieguldījumiem “nopļaut” un pār-
dot to, kas ir citu stādīts, kopts 
un sargāts. Ja vien par “iegul-
dījumu” nesauc koku ciršanas 
un transportēšanas tehnikas ie-
gādi… Ironiski, bet patreiz tiek 
cirsti meži, kuri tika izkopti un 
nosargāti daudz izsmietajā un 
nīstajā padomijas laikā, un tiek 
aizvesti uz ostu pa ceļiem, kuri 
arī būvēti nīstā režīma laikā. Ja 
padomju režīms saudzēja, au-
dzēja un kopa mežus, tad ko lai 
es domāju par šo, tagadējo re-
žīmu?!… Ja komunistisko sauc 
par noziedzīgu, tad kāds apzī-
mējums būtu piemērots šim?

Bet, ir teiciens-”Katram mel-
nam mākonim ir zelta maliņa”. 
Latvijā tie ir cilvēki, kuru acīs 
ieskatoties, tur neieraugi atspo-
guļojamies latus, dolārus vai ei-
ras. Tie ir cilvēki, kuri neuzskata, 
ka “par naudu var nopirkt visu”. 
Viens no tādiem ir mans kaimiņš, 
kurš spītīgi noraida dažādu fir-
mu apkārtbraukalējošo aģentu 
vairākkārtējos piedāvājumus 
nopirkt viņa mežu. - Kur ņemšu 
malku, ja pārdošu mežu,- viņš 
saka, - un nebūs pie mājas pat 
kur aiziet pastaigāties, ja nocir-
tīs…

Ak, ja tādi kaimiņi man būtu 
bijuši visapkārt…Bet,-paldies 
Dievam,-tomēr kaut vienā ma-
nas viensētas pusē šalc mežs. 
Pēdējais. Un viņam iet grūti-vēt-
rās koki izgāžas ar visām sak-
nēm un lūzt. Jo tagad vētras 
spēks līdz tam nonāk nebrem-
zēts-apkārt viss ir nocirsts. Bet, 
ar katru nākošo vētru  un da-
žādajiem vējiem, atlikušie koki 
kļūst sīkstāki, stiprāki, un- pa-
stāv. Cik ilgi vēl?…

Ainārs KADIŠS

Pirms sešpadsmit gadiem kopā ar ģimeni pārcēlos uz dzīvi 
laukos. Nopirkām un iekārtojām vecu, pamestu mājeli meža 
ielokā. Mežs mūs sargāja no vējiem, pavasara salnām. Par 
vētrām mēs bieži vien uzzinājām tikai no avīzēm – līdz mums 
bargie pūtieni nenonāca. Visu vēja spēku uz sevi uzņēma za-
ļais aizsargmūris-apkārt augošais mežs. Neviens no man pa-
zīstamajiem cilvēkiem neatceras, ka šeit kādreiz nebūtu bijis 
mežs – cik tālu viņu atmiņa sniedzas, tas te vienmēr ir bijis.

Pareizticīgo Ziemassvētku problēma skaidri demonstrē, ka 
valsts turpina dalīt savus pilsoņus „pareizajos” un „neparei-
zajos”.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp
Jau pirmajā uzbrukuma die-

nā tika atbrīvota Daugavpils, bet 
5. janvārī arī Krāslava. Latvijas 
armijas vienības cīnījās pilsētas 
apkārtnē uz rietumiem no Dau-
gavpils, bet uz austrumiem no 
Daugavpils darbojās poļu kara-
spēks - tai skaitā arī virzienā uz 
Krāslavu. Latgales atbrīvošana no 
lieliniekiem norisinājās no 1920. 
gada 3. janvāra līdz 1. februārim.

Uzrunājot piemiņas pasāku-
ma dalībniekus,  Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks uzsvēra: “Katrs sevi 
cienošs cilvēks alkst pēc brīvības, 
katra sevi cienoša tauta alkst pēc 
brīvības! Visi apzinās, ka brīvību 
vajag iekarot un diemžēl varbūt 
tas ne vienmēr izdodas vieglā 
formā. Katrai tautai jāatceras tā 
palīdzība, kas ir sniegta. Mūsu uz-
devums ir saglabāt šo piemiņu, lai 
tauta pastāvētu!”

LR aizsar-
dzības ministrs 
Raimonds Vējo-
nis atgādināja par 
vēsturisko Latga-
les latviešu kon-
gresa pieņemto 
lēmumu, ka Lat-
gale būs Latvijas 
sastāvā. Lielinieki 
mēģināja Latviju 
padarīt par atkarī-
gu valsti, un 1920. 
gada janvārī sā-
kās Latgales at-
brīvošanas cīņas.

“Tajā laikā ļoti 
nozīmīga mums 
bija Polijas valsts 
palīdzība, jo Lat-
vija vēl nebija tik 
spēcīga, tā bija 

jauna valsts, kas vēl veidojās,” sa-
cīja ministrs. “Latviešu karavīri bija 
gatavi nolikt galvas par Latvijas 
valsts neatkarību, taču pretinieka 
pārspēks, kas bija Latgalē, bija 
daudz lielāks. Iesaistoties Polijas 
armijai, sākās Latgales atbrīvoša-
nās kaujas, kurās gāja bojā gan 
latviešu karavīri, gan latgaliešu, 
gan poļu. Mums ir jāsaka ļoti liels 
paldies tieši poļiem, jo viņi bija tie, 
kuri pirmie ienāca Krāslavā, atbrī-
vojot pilsētu no sarkanās armijas. 
Līdzīgi kā visās kara darbībās, ka-
ravīri cīnās, lai aizsargātu neatka-
rību, iet bojā. Latvijas neatkarība 
būs mūžīga, un nekādi jauni izaici-
nājumi mums nespēs dot nekādas 
bažas, ka mēs varētu būt savādā-
ka valsts!”

Polijas Republikas vēstnie-
cības Militārais atašejs pulkve-
dis Edvards Ciesielskis arī atgādi-
nāja Latgales atbrīvošanas vēsturi 
un uzvēra: “Mums jāatceras, ka 

tajās kaujās dzīvību zaudēja gan 
poļu, gan latviešu karavīri, par ko 
liecina daudzas piemiņas vietas 
Latvijā. Daudzi poļu karavīri, kuri 
piedalījās cīņās par Latvijas brīvī-
bu, ir saņēmuši augstu valsts ap-
balvojumu – Lāčplēša ordeni, un 
tie bija 63 cilvēki. 

Sadarbība, kas starp mūsu 
valstīm iesākās pirms 95 ga-
diem, tika atjaunota 1990. gadā, 
kad valstis atguva neatkarību, un 
veiksmīgi turpinās līdz šai dienai. 
Par to liecina ne tikai divpusējas 
mācības, bet arī kopīgas iniciatī-
vas, kādas Polija un Latvija pie-
saka, piemēram, NATO ietvaros. 
Šī sadarbība svarīga tieši šogad, 
jo mēs visi zinām, kādi ir drošības 
izaicinājumi un tieši šobrīd mūsu 
divpusējā sadarbība ir ļoti svarī-
ga. Es ceru, ka šī sadarbība, kas 
vēsturiski aizsākas, tiks turpināta 
aktīvi arī nākotnē un ticu, ka ziedu 
nolikšana kritušo karavīru piemi-
nekļa pakājē būs kārtējais aplie-
cinājums mūsu divpusējai sadar-
bībai.”

Romas katoļu baznīcas prā-
vests Eduards Voroņeckis: “Poļi 
un latvieši bija kopā, viņi atbrīvo-
ja latgali no lieliniekiem, cīnījās 
ne tikai par Latgales, bet arī par 

Latvijas neatkarību, un, kā sacīja 
poļu karavīri, par mūsu un jūsu 
brīvību! Protams, neatkarību, brī-
vību vajag izcīnīt, to nevar dabūt 
par velti. Atcerēsimies pestītāja 
vārdus, kurš sacīja, ka nav lielā-
kas mīlestības kā atdot savu dzī-
vību par saviem brāļiem. Varam 
pārfrāzēt – liela mīlestība un liels 
nopelns Dieva priekšā ir, ja kāds 
atdod savu dzīvību par savu dzim-
teni. Protams ļoti svarīgi ir savus 
varoņus zināt un atcerēties, mēs 
vienmēr atkārtojam šo frāzi – bez 
pagātnes nav nākotnes. Ja zinā-
sim savu vēsturi, savas saknes 
savus varoņus, tad varam sacīt, 
ka stāvam uz stipra pamata. Ko 
vēl varam darīt kā kristieši? Pro-
tams, varam par viņiem lūgties, 
lai Dievs viņiem ir žēlsirdīgs, lai 
viņiem mūžībā atspīd gaisma.”

Pēc lūgšanas, kas izskanēja 
poliski, apkārtni pieskandināja arī 
dziesma poļu valodā. Pasākums 
Katoļu kapsētā noslēdzās ar zie-
du nolikšanu pieminekļa pakājē, 
turpinājumā augstie viesi devās 
uz poļu skolu, kur noskatījās īsu 
koncertu un notika kopīga foto-
grafēšanās. Pēc tam visi devās 

pie 1863. gada poļu sacelšanās 
dalībnieka grāfa Leona Plāte-
ra pieminekļa pils parkā, kur arī 
tika nolikti ziedi.

Juris ROGA, autora foto

Par mūsu un jūsu brīvību!

Latvijas neatkarība būs mūžīga, un nekādi jauni izaicinājumi 
mums nespēs dot nekādas bažas, ka mēs varētu būt savādāka 
valsts!

Lai darba ņēmēji laikus un precīzi 
varētu sagatavot savas gada ienā-
kumu deklarācijas, Valsts ieņēmu-
mu dienests (VID) aicina darba de-
vējus līdz š. g 2. februārim iesniegt 
VID paziņojumu par darbiniekiem 
izmaksātajām summām. Vienlai-
kus VID vērš uzmanību, ka arī fizis-
kām personām, kuras reģistrētas 
kā saimnieciskās darbības veicē-
jas, obligāti jāiesniedz paziņojumi 
par izmaksātajām summām.

Līdz 2015. gada 2. februārim 
komersantiem, individuālajiem uz-
ņēmumiem, zemnieku vai zvejnie-
ku saimniecībām, kooperatīvajām 
sabiedrībām, nerezidentu pastāvī-
gajām pārstāvniecībām, iestādēm, 
organizācijām, biedrībām, nodibi-
nājumiem un fiziskajām personām, 
kuras reģistrētas kā saimnieciskās 
darbības veicējas (ienākuma izmak-
sātājs), ir pienākums iesniegt VID 
paziņojumu par fiziskajām perso-
nām izmaksātajām summām (pazi-
ņojums), ja:
•	 darba attiecības pastāvējušas līdz 

gada beigām;
•	 izmaksāti ienākumi, kuri saistīti 

ar fiziskās personas saimniecisko 
darbību;

•	 izmaksāti ienākumi, kuri nav atbrī-
voti no aplikšanas ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli (turpmāk – no-
doklis), bet no kuriem nodoklis iz-
maksas vietā nav jāietur;

•	 izmaksāti ar nodokli neapliekamie 
ienākumi.

Paziņojumu iesniedz VID Elek-
troniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS). Paziņojumos ietvertā infor-
mācija ir nepieciešama fizisko per-
sonu – ienākumu saņēmēju – gada 
ienākumu deklarācijas sagataves iz-
veidošanai EDS.

VID aicina darba devējus pārlie-
cināties par neapliekamā minimuma 
un atvieglojumu par apgādībā eso-
šām personām pamatotu un precī-
zu atspoguļošanu paziņojumos, bet 
darba ņēmējus – savlaicīgi reģistrēt 
nepieciešamās izmaiņas algas no-
dokļa grāmatiņā. VID vērš uzmanību, 
ka 2014. gadā vienas personas ne-
apliekamais minimums bija 75 euro 
mēnesī (900 euro gadā), bet nodok-
ļa atvieglojums par katru apgādībā 
esošu personu – 165 euro mēnesī 
(1980 euro gadā).

VID aicina arī tās fiziskās perso-
nas, kuras neveic saimniecisko dar-
bību, iesniegt gada ienākumu dek-
larāciju ērtā un drošā veidā, jebkurā 
sev piemērotā laikā un vietā elektro-
niski, izmantojot VID EDS. Lai kļūtu 
par VID EDS lietotāju, var:
•	 izmantot portāla www.latvija.lv 

sniegto tehnisko risinājumu, lietojot 
eParaksta viedkarti (e-me) vai elek-
tronisko identifikācijas karti (eID);

•	 iesniegt iesniegumu papīra veidā 
un noslēgt līgumu ar VID klientu 
apkalpošanas centrā. Iesniegums 
un līgums pieejams VID mājaslapā 
www.vid.gov.lv sadaļā “Noderīgi”.

Plašāka informācija par pazi-
ņojumu aizpildīšanu un iesniegšanu 
pieejama VID mājaslapā www.vid.
gov.lv sadaļā “Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumā aicinām zvanīt uz VID infor-
matīvo tālruni 67120000 (zvanot no 
Latvijas) vai +37167120000 (zvanot 
no ārvalstīm), izvēloties pirmo tēmu 
“Nodokļi”, vai sūtīt savu jautājumu, 
izmantojot VID mājaslapas sadaļu 
“Kontakti”/“Uzdot jautājumu VID”. 
Konsultāciju iespējams saņemt arī 
klātienē tuvākajā VID klientu apkal-
pošanas centrā.

Informācija 
jāiesniedz līdz 2015. 

gada 2. februārim

VID informē
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„Ezerzemes” redakcija kā 
magnēts pievelk interesantus, 
reizēm arī neparastus, bet no-
teikti ļoti labus cilvēkus. Simtiem 
draugu - nenovērtējama bagā-
tība, ko nenopirksi ne par kādu 
naudu. 

Jaunajā gadā par manu pir-
mo sarunas biedru kļuva Alek-
sandrs Lahtionovs. Jā-jā, tas pats 
jogs no Semešķiem, par viņu 
mēs jau vairākkārt ar lielu gan-
darījumu stāstījām „Ezerzemes” 
lasītājiem. Mūsu jaunajiem abo-
nentiem paskaidrosim, ka pirms 
pāris gadiem netālu no Indras uz 
dzīvi apmetās neparasta ģime-

ne. Apbrīnojams 
fakts: Aleksandrs 
un Dana, Jūrmalas 
iedzīvotāji, deva 
priekšroku nevis 
civilizētiem apstāk-
ļiem, bet dziļajiem 
laukiem ar noteiktu 
mērķi - būt tuvāk 
dabai. Vecā viensē-
ta pie lielceļa pakā-
peniski pārvēršas 
par īstu jogas cen-
tru, par ko mūsu 
avīze detalizēti 
stāstīja pagājušajā 
vasarā. Aleksandrs 
Lahtionovs  ir dip-
lomēts starptau-
tiskās kategorijas 
jogas pasniedzējs. 
Ģimenes pavarda 
sargātāja ir Dana, 
Latvijas Universi-
tātes absolvente 
ar sociālā pedago-
ga diplomu, pāris 
audzina meitas - 
Reinu (karaliene), 
Maiju (ilūzija) un 
Tulsi (svētais bazi-
liks). Latvijas jogi, 
apgūstot šo seno 

zinātni, iziet apmācības kursu 
arī Indijā. Meklējot dvēseles un 
ķermeņa harmoniju, visi līdzekļi 
ir labi, ar ko arī izskaidrojams tas 
fakts , ka mēs atbalstām šo soci-
ālo eksperimentu.

Šis eksotiskais projekts star-
tējis Robežniekos un Skuķos, 
kad mūsu novadā pirmo reizi 
parādījās jogi-otrkursnieki. Pagā-
jušā gada decembrī Dagdas no-
vada jauniešu iniciatīvu centra 
„Parka rozes” sienās sāka dar-
boties jogas grupa A.Lahtionova 
vadībā. Senindiešu zinātne iein-
teresēja domes priekšsēdētāju 
Sandru Viškuri, kā arī citus vietē-
jās inteliģences pārstāvjus…

Redakcijas viesis pastāstīja, 
ka arī Krāslavā parādījās inicia-
tīvas grupa, tika atrisināts jautā-
jums par telpām – Raiņa ielā 13. 
Izmantojot gadījumu, starptau-
tiskās kategorijas jogas pasnie-
dzējs aicina uz nodarbībām ne ti-
kai pilsētniekus, bet arī Krāslavai 
pieguļošo pagastu iedzīvotājus. 
Uzziņas pa tālruni 27080606. Ir 
piedāvājumi arī no citiem Latga-
les novadiem, taču Aleksandrs 
nolēma darboties  un organizēt 
savas jogas nodarbības Krāsla-
vas un Dagdas novada ietvaros.

Vēlam veiksmi!

Aleksejs GONČAROVS

Ceļā uz pašizziņu 
un pilnību

Šķeltovas pareizticīgo 
draudze ar avīzes starpnie-
cību vēlas no sirds pateikties 
baznīcas stārastei Zojai Tara-
sevičai. Par šo cilvēku varētu 
runāt un runāt. Zoja ir unikāls 
cilvēks, sieviete ar vislabāko 
dvēseli. Viņas siltums dāvā 

prieku un mieru. Liels paldies 
viņai par rūpēm par draudzes 
ticīgajiem. Ar savu transportu 
viņa visus gribētājus aizved ne 
tikai uz savā baznīcā notieko-
šajiem dievkalpojumiem, bet 
arī uz citām baznīcām, lai varē-
tu kopā lūgties.

Pateicamies par Jaungada 
apsveikumu! Katrs viņas apcie-
mojums sniedza neaprakstāmu 
prieku ik vienā mājā, kur viņa 
paviesojās, sevišķi gados ve-
cākajiem cilvēkiem. 

Vēlam Zojai Jaunajā gadā 
laimi, veselību! Lai sargeņģelis 
vienmēr ir viņai līdzās.

Bezdarbs  ir 
liela nelaime, un 
ne tikai Latgalē. 
Augstas amatper-
sonas galvaspil-
sētā nav spējīgas 
piedāvāt iedzīvo-
tājiem kaut kādu 
izeju no šīs si-
tuācijas, tāpēc 
rekomendē tautai 
patstāvīgi risināt 
darbiekārtošanas 
problēmu. Civi-
lizētajās valstīs 
sabiedrības lab-
klājības pamatu 
līdz ar ievērojamu 
valsts atbalstu 
veido mazais un 
vidējais bizness, 
turpretī Latvijā šī 
svarīgā ražoša-
nas un komer-
ciālās darbības 
sfēra ir atstāta 
pašplūsmai. Paš-
laik lielākā daļa 
esošo uzņēmumu 

ir spiesti cīnīties par izdzīvošanu.
Ar mērķi sniegt palīdzību 

mūsu mazā biznesa iesācējiem 
„Ezerzeme” ievieš jaunu notei-
kumu: firmām, kas reklamē savu 
jaunatklāto uzņēmumu mūsu avī-
zē, mēs bez maksas sagatavo-
jam īsu informatīvu rakstu.

Nesen pilsētas centrā, Brī-
vības ielā 4, aiz strūklakas ar 
Krās- lavas ģerboni, tika atvērts 
šūšanas veikals-ateljē „Spolīte&-
Co”. Salona saimniece ir krāsla-
viete Jūlija Sorogoveca, diplomē-
ta sieviešu apģērbu modelētāja 
konstruktore. Piecpadsmit gadus 
strādājusi par konstruktori mūsu 
šūšanas fabrikā, divus gadus sta-
žējusies galvaspilsētas ateljē. 

Un tagad - pirmie soļi indivi-
duālajā darbībā. Jūlija pēc savas 
dabas ir radošs cilvēks, un viņas 
izvēlētā specializācija - ekskluzī-
vi tērpi kāzām, izlaidumu ballēm, 
jubilejām, kultūras pasākumu 
apmeklēšanai. Sieviešu apģērba 
modelētāja labprāt veiks visus 
jūsu pasūtījumus.

Laipni lūdzam!
Aleksejs GONČAROVS

Aicina Jūlija

Redakcijas viesis

No lasītāju vēstulēmPaldies Zojai!

 “Iespējams, skolotāja nojauta, 
ka mani interesē tāda vēsture, un 
tāpēc pagājušajā mācību gadā pie-
dāvāja man rakstīt šo darbu,” stāsta 
jaunietis. “Kopā ar skolotāju meklēju, 
izzināju un apkopoju dažādu informā-
ciju par Eduardu Vaivodišu un tapa 
pētnieciskais darbs. Tas nebija smagi, 
vienalga bija brīvlaiks un tā bija ie-
spēja izmantot lietderīgi brīvo laiku. 
Tematika iepatikās arī tāpēc, ka pats 
esmu Vaivodu iedzīvotājs. Es rakstīju 
par to, kā Eduards Vaivodišs dzīvoja 
Vaivodos, par viņa dzeju, poēmām, 
viņa biogrāfiju, uzskaitīju panāku-
mus. Iztaujāju gados vecus vietējos 
iedzīvotājus, kuri viņu atceras, un va-
rēja man pastāstīt kaut ko noderīgu. 
Visgrūtākais, rakstot šo darbu, bija 
izpētīt Vaivodiša biogrāfiju līdz brī-
dim, kā viņš ir nonācis Latvijā. Mani 
pārsteidza, ka Latvija nebija Vaivodi-
ša dzimtene, ka viņš nodzīvoja ilgu 
mūžu – vairāk par simts gadiem! Pār-
steigums bija uzzināt, ka viņš bija sko-
lotājs — to nekādi nevarēju iedomā-
ties. Viņš strādāja avīzē Krievijā – arī 
šis fakts mani ieinteresēja un iegūla 
atmiņā. Viņam ir meita, gribējām pa-
lūgt interviju, bet neizdevās sazinā-
ties, jo viņa dzīvo kaut kur ārzemēs... 
Starp citu, Vaivodos cilvēku paliek ar-
vien mazāk un mazāk. Kad es sāku iet 
skolā, autobusu pieturā gaidījām pie-
ci, tagad vairs tikai divi. Parādās jauni 
iedzīvotāji, bet tikai uz vasaras laiku.”

No Artūra vecāku mājas loga ir 
redzama māja, kurā kādreiz dzīvoja 
bijušais Vaivodu pamatskolas sko-
lotājs, baltkrievu dzejnieks Eduards 
Vaivodišs, redzami bijušās Vaivodu 
skolas pamati. Konkursa žūrija Artūra 
pētniecisko darbu atzina par vienu 
no labākajiem savā vecuma grupā. 
Organizētāji šim konkursam iesūtītos 
labākos darbus apkopoja un izveido-
ja grāmatu par Latvijas baltkrieviem. 
Grāmatā Artūra darbs ir iedrukāts 
pirmais, kas netieši apliecina gan 
tēmas nozīmīgumu, gan darba kva-
litāti. Diemžēl aizņemtības dēļ (bija 
jāpiedalās koncertā) jaunajam pēt-
niekam nebija iespējas piedalīties 
noslēguma pasākumā Rīgā, turp aiz-
brauca skolotāja Ilona Bunto. 

Pats Artūrs nāk no mūsdienām 
lielas ģimenes – viņam ir tētis, māte 
un divas māsas, tiesa, abas jau pieau-
gušas, viena dzīvo Rīgā, otra — Kal-
niešos. Zēna tēvs ir bijušais vetārsts, 
šobrīd veselības problēmu dēļ vairs 
nestrādā, mamma bija pārdevēja, 
pirms 4 gadiem veikalu slēdza, un 
viņa palika bez darba. Ģimene iztiek 
pateicoties savam darbam un lielai 
saimniecībai, kurā ir aitas, govis, vis-
tas, zirgs. 

“Cik sevi atceros, vecāki vien-
mēr smagi strādāja, bet mēs, bērni, 
gājām palīgā,” turpina Artūrs. “Es 
sanesu ūdeni pirtī, vasarā palīdzu sie-
na sagatavošanā, rudenī kopā rokam 
kartupeļus, vārdu sakot, daru visus 
lauku darbus, kādus vajag. Vienīgi ar 
zirgu nemāku strādāt, viņš mums ir 
visai straujš.”

Indras skola ir puiša pirmā un 
vienīgā mācību iestāde, kuru viņš 
apmeklē kopš bērnudārza vecuma. 
Mūsdienu jauniešiem paveras ļoti 
plašs darbības lauks, tomēr retajam 
ir interese par vēsturi. Artūrs saka, 
ka viņu vairāk aizrauj sena un pat ļoti 
sena vēsture. Vēl viņam ir dažādas ci-
tas aizraušanās: patīk dzīvnieki, daba, 
dejo tautas deju kolektīvā “Indriņa”, 
vasarā ir aizrautīgs makšķernieks, mīl 
sēņot, labprāt sporto, sevišķi patīk 
futbols un basketbols. Turklāt viņš 
atrod laiku arī saviem draugiem, aiz-
raujas ar vēsturisku faktu meklēšanu, 
izpalīdzīgs mājās vecākiem un neska-
toties uz visu aizņemtību neatstāj 
novārtā galveno uzdevumu — sek-
mīgi mācīties. Puiša vidēja atzīme ir 
tuvu septiņām ballēm, agrāk bija vēl 
labāk un viņš arī tiecas uz labākām 
atzīmēm. Bet dzīve ir dzīve — viens 
priekšmets padodas labāk, cits atkal 
sliktāk. Sarunā jaunietis vairākkārt 
uzsver, ka viņam galvenais šobrīd ir 
labi mācīties. Artūrs divas reizes veik-
smīgi piedalījās erudīcijas konkursā 
komandām “Zvaigžņu klase”, kas 
pulcēja kopā erudītākos 5.-9. klašu 
skolēnus. Mans sarunbiedrs uzskata, 
ka viņam šie konkursi ir devuši pār-
liecību, ka ir jābūt mērķtiecīgam un 
jātiecas pēc panākumiem un tad tie 
neizbēgami nāks. 

“Es dejoju kopš pirmās klases, 
kopā esam 24 dejotāji no Robežnie-
kiem un Indras,” turpina jaunietis. 
“Pamatā apgūstam tautu dejas, bet 
ir arī modernās. Dejošana nav viegla 
pastaiga, ja ar to nodarbojas nopiet-
ni, tad atbraucot mājās, kājas sāp un 
nogurums jūtams. Bet dejas dod lielu 
gandarījumu, dzirdot skatītāju aplau-
sus par izdevušos priekšnesumu un 
prieku būt kopā ar draugiem. Pērn 
mūsu kolektīvs brauca uz Dziesmu- 
svētkiem un plānojam, ka šoreiz atkal 
varēsim aizbraukt. Tas ir ļoti nopietns 
un liels sasniegums!” 

Neskatoties uz savu jauno ve-
cumu, Arturs jau šodien zina, ka no-
teikti vēlas iegūt vidusskolas izglītību 
un turpmāk savu dzīvi vēlas saistīt ar 
darbu policijā, jo viņam patīk discip-
līna, turklāt viena māsa strādā šajā 
jomā. Par savu biznesu vai kādu citu 
profesiju vismaz šodien viņš nedomā.

Juris ROGA, autora foto

Mūsu jaunatne

Artūrs Smertjevs: 

Pērnā gada rudenī Indras vidusskolas 8. klases skolnieks 
Artūrs Smertjevs kopā ar krievu valodas skolotāju Ilonu 
Bunto piedalījās Latvijas baltkrievu savienības organizēta-
jā pētniecisko darbu konkursā ”Latvijas baltkrievi. Pagātne 
un tagadne.” nominācijā ‘’Latvijas baltkrievi. Interesantas 
personības”. Par labi izstrādātu darbu  un veiksmīgu tēmas 
atklāsmi pētnieciskajā darbā „Eduards Vaivodišs – dzimtās 
zemes dziesminieks”  Artūrs saņēma diplomu, bet skolotāja 
Ilona Bunto — pateicību no konkursa organizatoriem un pie-
miņas veltes no Baltkrievijas Republikas vēstniecības Latvijā 
un Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Nacionālā 
kultūras centra.

“Būsi mērķtiecīgs, 
panākumi neizpaliks!”



2015. gada 13. janvāris 5

Ja pērnā gada sākumā devos 
uz Svariņiem, tad šī gada pirmā in-
tervija būs ar Indras pagasta tautas 
nama vadītāju Anželu Kuzminsku. 
Iebraucot Indrā, pārņēma sajūta, 
ka svētki vēl nebūt nav galā, jo visur 
bija redzami dažādi rotājumi. Ja kāds 
nebija paspējis nobildēties kopā ar 
šī gada simbolu — Kazu, arī to vēl 
varēja izdarīt pat janvāra otrajā ne-
dēļā. Kā, starp citu, arī ar pērnā gada 
simbolu Zirgu. 

— Kāds kopumā indriešiem bi-
jis 2014. gads kultūras jomā?

— Diemžēl cūku mēra dēļ šo-
vasar mums izkrita vairāki pasāku-
mi, gan lieli, gan mazi. Tāpēc 2014. 
gads mūsu darbā izrādījās nestan-
darta gads. Gatavošanās Latgales 
vainagam un Ievārījuma dienai sākās 
krietnu laiku pirms visiem ierobežo-
jumiem, bija ieguldīts milzīgs darbs 
un principā redzējām lielu iedzīvo-
tāju atsaucību. Vienmēr mums ir 
cilvēku loks, kuri ir ieinteresēti kul-
tūras dzīves uzplaukumā un attīstī-
bā un atbalsta mūs. Tā laikam ir arī 
citviet — iedzīvotāji dalās tādos, kuri 
nāk uz pasākumiem, kuri palīdz, kuri 
pārdzīvo līdzi, sponsorē, atbalsta, un 
tajos, kuriem nekad nekas nav labi. 
Kopumā 2014. gads Indras Tautas 
namam bija labs, jo vasarā zaudēto 
daļēji izdevās kompensēt ar rudens 
un ziemas pasākumiem, spilgtākie 
– senioru deju kolektīva jubileja, 75 
gadu jubileja Indras pagastam, Zie-
massvētku un gadu mijas pasākumi.

— Vienmēr valda iespaids, ka 
Indrā ik svētki tiek gatavoti ar lielu 
rūpību. Mazi vai lieli, bet tie ir spilg-

ti un atmiņā paliekoši. Kāpēc tā? 
— Sāksim ar to, ka ir pretinieki, 

kuri uzskata, ka kultūrā nevajag ie-
guldīt līdzekļus. Lūk, gada nogalē tika 
izlietots daudz naudas Ziemassvētku 
un gadu mijas noformējumam cie-
matā. Bet skaisti, emocijām bagāti 
svētki mūsdienās daudziem ir kā glā-
biņš šajā sarežģītajā laikā. Pozitīvas 
emocijas spēcina dvēseli. Kad 17. 
decembrī Indrā notika Mākslas sko-
las koncerts un pēc tā gājām iedegt 
svētku egli, krustojumā sapulcējās tik 
daudz cilvēku, ka pietrūka vietas, kur 
novietot automašīnas. Es uzskatu, ka 
tikai ar šo vienu egles iedegšanu at-
pelnījām visus ieguldījumus, jo katrs 
cilvēks izbaudīja pozitīvas emocijas, 
katra dvēselē iedegās kāda cerība, 
neviens no šī pasākuma nevarēja aiz-
iet vienaldzīgs un īgns. Tērējot naudu 
kultūrai, mēs atstājam dziļas pozitīvas 
pēdas cilvēku dvēselē, viņiem varbūt 
to pat neapjaušot, bet tā tas faktiski 
ir. Tāpēc, kad atcēla vasaras pasāku-
mus, man šķiet, ka rudens posmā 
cilvēki iegāja bez jaukām emocijām 
un iespaidiem, kas jau tā drūmo laiku 
padara vēl drūmāku. Pat tas, ka gaisā 
virmo svētku noskaņa, cilvēkiem dod 
pozitīvas emocijas. Atceros, kā uzstā-
dījām dekorācijas pirms Ziemassvēt-
kiem. Tai laikā krustojumam garām 
pabrauca ne viena vien automašīna. 
Viens šoferītis pasignalizē, cits apstā-
jas, vēl kāds sūtīja darba grupai svei-
cienus mājot ar roku. Svētku gaidīša-
na, gatavošanās tiem mums dažreiz 
atnes pat vairāk prieka un emociju 
nekā paši svētki. 

— Vai ir kādas nepiepildītas 
vēlmes, varbūt gribas kādu jaunu 
kolektīvu?

— Man gribas vairāk kolektīvu, 
bet tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. 
Mums ir tā, ka viss rit gludi, sekmī-
gi darbojas vairāki kolektīvi, un tad 
pēkšņi iestājas kritums, tad atkal viss 
uzplaukst. Šobrīd ir visas iespējas 
darboties teātrim, jo mums ir šu-
vēja, kura var sašūt jebkuru tērpu. 
Tas būtu milzīgs ieguvums jebkuram 
teātrim. Pagastā ir strādnieki, kuri 
var izgatavot jebkādas dekorācijas, 
mums ir apskaņošanas aparatūra, 
mums ir ko uzvest, bet nav cilvē-
ku, kuri spēlētu teātri. Tā ir galvenā 

problēma. Šajā jautājumā daudz ne-
varu rēķināties ar skolas bērniem un 
jaunatni, jo viņiem tāpat ir ļoti liela 
izvēle, kur darboties, ir liela kon-
kurence starp pulciņiem, mākslas 
skolu, tautas namu. Mans sapnis ir 
iestudēt  Jaunā gada pasaku, neat-
metu cerību, ka tas izdosies.

— Pastāstiet par šī gada lie-
lākajiem pasākumiem, ko varam 
gaidīt?

— Tā ir iegājies, ka lielu uzmanī-
bu sākām pievērst 4. maija svētkiem 
— Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai. Atceraties, kā 
pirms pāris gadiem atjaunotajā Tē-
vijas parkā dāvinājām Latvijas valsts 
karogu katras mājas saimniekam? Arī 
šogad 4. maija svētki būs liels noti-
kums visiem mūsu iedzīvotājiem, un 
plānojam pasākumu „ Indras - rožu 
ciema iedzīvotāju „Rožu stādīšanas 
talka””. Pagasta jubilejā iedzīvotājiem 
tika uzdāvināti 75 rožu stādi, un, 4. 
maijā iedzīvotājiem, strādājot plecu 
pie pleca, kopīgā darbā taps liela rožu 
dobe. 

22. jūnijā aušanas darbnīca „IN-
DRA” svinēs 10 gadu jubileju. Ir iece-
re rīkot folkloras pasākumu, uzaicināt 
tos, ar kuriem kopā sākām strādāt 
šajā jomā un arī savus sekotājus no 
Svariņu pagasta. Pavasarī pēc reno-
vācijas atklāja Indras brāļu kapus, 
pie mums ciemojās kaimiņi no Bigo-
sovas, gribas viņus uzaicināt. Dienas 
laikā viņi apskatījās arī aušanas darb-
nīcu, kas ļoti iepatikās un pie kopīga 
pusdienu galda ļoti ieinteresējās par 
iespēju sadarboties. Tur bija dažāda 
vecuma cilvēki, sākot ar jaunatni un 
beidzot ar pensionāriem. Varbūt iz-
dotos atrast starptautisku projektu, 
kurā mūsu kaimiņi apgūtu aušanas 
prasmes un noaustu kaut ko kopīgu 
un lielu. Šo ideju vajag apdomāt.

— Varbūt pastāstīsiet, kā Indra 
vispār pievērsās aušanai?

— Tā bija Ritas Barčas inicia-
tīva, kura vienmēr atbalstīja tautas 
daiļamata meistarus. Viņa zināja, kā 
ar to visu strādāt. Es pati tikko sāku 
darboties kultūras sfērā, braucu uz 
semināriem, kuros Rita aicināja sa-
meklēt izstādēm tādas un tādas se-
gas. Man mājās neviens neauda, tas 
viss bija jauns un nesaprotams. Pat 

nemācēju atšķirt tehnikas veidus, 
bet mums Indrā bija skalu segas, 
kas pastāvīgi atradās kādās izstādēs. 
Skalu segu aušanas tehnika sastopa-
ma tieši Latvijas, Baltkrievijas, Polijas 
pierobežā, dziļāk Latvijā šādas segas 
neauda. Profesionāls audējs Māris 
Maniņš no Rīgas ieraudzīja šīs segas 
un uzrakstīja projektu, lai saglabātu 
šo tehniku. Viens no nosacījumiem 
bija, ka jāmāca nevis pēc grāmatām, 
bet ir jāatrod meistars, kurš to mācē-
tu parādīt praktiski. Kad sadarbībā ar 
Ritu Barču sāka studēt jautājumu, kur 
rajonā var šo uzdevumu veikt, pro-
tams, pirmā tika izvēlēta Izvalta, kur ir 
ļoti slavena audēja Valentīna Onzule. 
Bet arī pie mums bija divas audējas, 
kuras varēja iemācīt praktiski aušanas 
prasmes un tā iekļuvām vienā, tad 
otrā projektā, kas bija veiksmīgi. Vēl 
liela veiksme mums bija Olga Jokste, 
kurai ir audējas izglītība un viņa pa-
pildināja šo visu ar 
savām zināšanām. 
Aušanas projekts 
Indrā ir nesarauja-
mi saistīts ar Ritas 
Barčas piemiņu, 
kurai pateicoties 
mēs darbojamies 
jau desmit gadus. 

— Starptau-
tiskais mazākum-
tautību mūzikas 
festivāls “Latgales 
vainags” tiek rī-
kots ik pēc diviem 
gadiem, ja jau 
pērn tas nevarē-
ja notikt, varbūt 
vērts sarīkot šo-
gad?

— Ja jau tā ir noticis, ka plāno-
tajā laikā festivāls nenotika, tad lai tā 
paliek. Turklāt mums nav arī resursu, 
lai šo festivālu sarīkotu šogad, jo jau 
tā būs divi lieli pasākumi. 1. augustā 
notiks tradicionālā Ievārījuma diena 
Indrā, kas tāpat prasa lielu sagatavo-
šanās darbu. Jau trešo gadu pasāku-
ma odziņa ir tas, ka ievārījumu vāra 
konkrētas ielas ļaudis – šogad stafeti 
pārņēma Dārza ielas iedzīvotāji, kur 
aug grieķu rieksti un gaidām garšīgus 
pārsteigumus. Ceram uz labu laiku, 
lai visas aktivitātes un koncerts varē-
tu notikt zem klajas debess. 

— Lauksaimniekiem balle In-

dras pagastā būs?
— Septembrī esam ieplānoju-

ši pasākumu „Ļoti cienījamās Ķirb-
ja kundzes balle” (Барыня тыква 
приглашает на бал). Praktiski tas 
būs pasākums zemniekiem un vi-
siem citiem lauciniekiem, bet saga-
tavošanās tam sāksies tiklīdz nokusīs 
sniegs — jau pavasarī, lai iedzīvotāji 
spēj izaudzēt ķirbjus ballei. Pro-
tams, ne visi gribēs iesaistīties, bet, 
domāju, atsaucīgu cilvēku mums 
netrūks. Pasākuma idejas autore ir 
mūsu lauksaimniecības konsultante 
Valentīna Bārtule. Ķirbis ir ļoti patei-
cīgs augs, lai to daždažādi apdzejotu, 
aprakstītu, izmantotu noformējumā 
utt. Visu nestāstīšu, apmeklējiet ru-
denī šo pasākumu.

Protams būs vēl daudz citu ak-
tivitāšu, tostarp, bērnības svētki, jo 
šoruden skolā dosies tik daudz pirm-
klasnieku, kā sen nav bijis. Sagaidot 

Latvijas Republikas simtgadi 2018. 
gadā, aušanas darbnīca „INDRA” 
oktobrī un novembrī aicina iedzīvo-
tājus piedalīties ikgadējās radošajās 
darbnīcās „5 soļi līdz jubilejai” (2. 
solis - „Ūdens”). Šis būs darba pa-
sākums, kura galarezultāts plašākai 
publikai tiks demonstrēts Latvijas 
simtgadē. Lai saglabātu intrigu, katra 
posma darbu pirms Latvijas lielā ju-
bilejas pasākuma var redzēt tikai tie, 
kuri atsaucas un piedalās tā tapšanā.

— Paldies par interviju un veik-
smīgi realizēt ieceres!

Juris ROGA, autora foto

Pozitīvas emocijas spēcina dvēseli

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Mēs domes lēmumu uztve-

ram kā skolas nosaukuma maiņu, 
saprotam, ka nebūs vidusskolas 
posma, bet jebkurā gadījumā 
mūsu skola nākošgad strādās un, 
ja ne 120, tad 116-118 izglītoja-
miem ir jābūt. Starp novada lauku 
skolām kādu laiku būsim lielākā 
pamatskola.”

— Kā risināsies vidusskol-
nieku transportēšanas jautā-
jums uz pilsētu un mājup?

— Domāju, kā līdz šim, jo arī 
šogad mums ir bērni, kuri apmek-
lē pilsētas vidusskolu. Principā 
viņi iekļausies tajā plūsmā, kas 
šogad jau ir. Mūsu skolas bēr-

ni vairāk ir iecienījuši 
Daugavpils izglītības 
iestādes, kur kopā ar 
profesiju iegūst vidējo 
izglītību. Piemēram, no 
pērnā gada pamatsko-
las absolventiem trīs 
meitenes devās uz ģim-
nāziju, pārējie septiņi 
jaunieši uz profesionāli 
tehniskajām skolām. 

— Kādi būs zau-
dējumi vai ieguvumi 
no reorganizācijas?

— Mēs zaudēsim 
divas pedagoģiskās 
slodzes. Bet tas neno-
zīmē, ka divi skolotāji 
paliek bez darba. Tas 

nozīmē, ka vairāki skolotāji zau-
dē savas vidusskolas stundas. 
Es domāju, ka nevienam nebūs 
jāiet projām no skolas, jo visiem 
skolotājiem ir iegūta papildus 
kvalifikācija. Piemēram, latviešu 
valodas skolotāja, kura zaudēs 
visvairāk stundu, ir ieguvusi sā-
kumskolas skolotājas izglītības 
kvalifikāciju, pateicoties Eiropas 
struktūrfondu projektiem. Vārdu 
sakot vairākiem skolotājiem sa-
mazināsies slodze un līdz ar to 
alga. Ja kāds aizies, tad tā būs 
tikai paša pedagoga izvēle. 

Ieguvums, iespējams, būs 
tikai viens – sākumskolā koefi-
cients pedagogu darba samak-

sas aprēķinos būs viens paš-
reizējo 0,75 vietā. Šobrīd esam 
vidusskolas statusā un nepiede-
ram pie mazajām lauku skolām, 
kurām šis koeficients ir viens. Bet 
tas attiecas tikai uz sākumskolas 
posmu, un tikai tad, ja līdz nāka-
majam mācību gadam ministrija 
neizdomās ieviest citus jauninā-
jumus šajā jautājumā.

Kabinetu ziņā mēs neko 
neiegūstam, arī tukši mums tie 
nebūs. Katrā ziņā nebūs tādu 
problēmu, kādas radās savulaik 
pārvietojot uz vidusskolas ēku vi-
sus bērnus no mazās skolas. Bet 
pašvaldība tomēr atrada pielieto-
jumu mazās skolas ēkai, izmitinot 
tur bibliotēku, doktorātu, šuvējas. 

Diemžēl skolēnu skaits sa-
mazinās, bijām depresīva vidus-
skola un tāpēc mums tagad nav 
jāatskaitās ministrijai, ka būtu te 
izveidoti dārgi dabaszinību kabi-
neti vai veikti kādi citi lieli iegul-
dījumi. Nekā tāda nebija, bet tika 
pirktas grāmatas, taču tās paliks 
bibliotēkā un būs vajadzīgas un 
pieejamas pedagogiem. Paldies 
pašvaldībai, it īpaši pēdējos trīs 
gados vidusskola pastāvēja, pa-
teicoties domes atbalstam un līdzfi-
nansējumam.

— Kāda nākotne ir pamat-
skolai? Cik 1. septembrī būs 
pirmklasnieku? 

— Pēc plāna jābūt 15, vis-

maz šodien ir tādi dati. Tas ir ļoti 
labs skaitlis, kurā ir Indras un 
Piedrujas pagasta bērni. Šogad 
1. klasē mums ir tikai pieci bēr-
ni, gadu agrāk — arī pieci, tad 
šis potenciālais bērnu skaits mūs 
ļoti priecē, un arī nākamajā gadā 
viņu būs gana — 13. Kā pamat-
skola varam justies nosacīti dro-
ši, lai gan nezinām, ko izdomās 
ministrija. Vai es redzu Indrā 
pamatskolu pēc desmit gadiem? 
Skolā nāk bērni, kuri piedzimuši 
pirms pieciem gadiem, bet kas 
būs vēl pēc pieciem – neviens 
nevaram zināt. Diemžēl tie mūsu 
bērni, kurus izlaižam no skolas, 
neatgriežas Indrā, bet, ieguvuši 
izglītību, paliek Rīgā, Daugavpilī, 
aizbrauc uz ārzemēm. Viens ko-
lēģes dēls atgriezies strādāt In-
drā, bet tie ir izņēmuma gadījumi. 
Jaunu ģimeņu, kuras varētu radīt 
šo pārliecību par skolas likteni uz 
ilgāku laiku, pagastā nav. Bet tā 
nav domes, Indras pagasta admi-
nistrācijas vai vecāku problēma, 
ka viņu bērniem jābrauc kaut kur 
pasaulē. Vienkārši šeit nav darba-
vietu. Indrā funkcionē dzelzceļš, 
robežsardze un apkalpojošā sfēra 
– pagasts, veikali, pasts. Šūšanas 
cehs jau sen slēgts. Paliek vēl 
zemnieku saimniecības, taču tas 
nespēj atrisināt nodarbinātības 
problēmu. Turklāt mūsu jaunie-
ši iegūst labas profesijas, kurām 

Indrā faktiski nevar atrast pielieto-
jumu un viņi nevar šeit sevi reali-
zēt. Mēs visi ceram uz loģistikas 
centru, bet kad tas taps? Daugav-
pilī māca speciālistus, un arī daži 
mūsu bijušie skolēni ir ieguvuši lo-
gistu izglītību, bet, vai viņi būs tie, 
kuri atgriezīsies, es nezinu.

Es domāju, mēs dzīvosim. 
Nav tik ļauni, kā dažkārt skan — 
darba nav, naudas nav, viss galā. 
Indrā bērniem ir plašas iespējas 
atrast sev interesantu nodarbo-
šanos pēc stundām. Var apgūt 
gan tautas dejas, gan aušanu, 
gan vizuāli plastisko mākslu, 
sportot, spēlēt teātri. Skola finan-
sē ansambli, pašpārvaldi, novad-
pētniecību. Drīzāk mums ir cita 
problēma – ir liela konkurence 
starp pulciņiem. Varbūt vidus-
skolniekiem neiet viegli, jo viņu 
maz, nelielā pulkā viņiem skumī-
gāka dzīve un arī pietrūkst veselī-
gas konkurences. Bet tāpat skolā 
notiek daudzveidīgi pasākumi, un 
arī turpmāk tie notiks. 

Vecākiem būs vecāku sapul-
ce, kur viņi tiks informēti par gai-
dāmajām pārmaiņām, bet nekā 
tāda, kas visus šokētu, tajā ne-
būs. Paredzu, ka būs vajadzīgs 
liels skaidrojošais darbs, lai ve-
cāki nepārprot domes lēmumu. 
Skola netiek slēgta, skolai faktiski 
tiek mainīts nosaukums. To, ka 
vidusskola Indrā nebūs mūžīgi, 
sapratām mēs visi.

Juris ROGA, autora foto

Indras skola turpinās darbu



6 2015. gada 13. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.50 Labākās latviešu mūzikas 
izlase 12.50 Jakari 
13.20 Kas te? Es te! 
14.05 1000 jūdzes Ķīnā
17.00, 23.15 Kino diena
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra 22.45 Aculiecinieks
0.10 Atklāti par Ebolu
1.10 Valdība 
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 14.25 Alpu dakteris 
10.25, 19.35 Kalle nāk
11.20 1:1
12.10 Province
12.40, 22.25 Citādi latviskais 
13.10 Aculiecinieks
13.30 LTV – 60
13.55, 1.30 Eiropa fokusā
15.20 PK biatlonā
18.35 Punkti virs i
20.25 Cukurs vai tauki?
21.25 Melu laboratorija
22.55 Dinozauru planēta
23.55 Pēdējais liecinieks
0.45 Ekstrēmie kadri 

1.15 Nano tehnoloģijas elektro-
mobiļos
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25, 2.30 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 0.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Mana sieva - priekš-
niece
11.55 Dallasa 
12.50 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.20 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 1.10 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Šerloks Holmss

23.05 Čikāga liesmās
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs Spoks 
7.40, 14.00 Madagaskaras 
pingvīni 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.20 Neiespējamā misija
10.00 Skaistule un briesmonis 
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.30 Beibleidi 
14.35 Aģents Dadlijs
15.00, 0.55 Simpsoni 
15.30 Atriebība 
16.25, 20.20 Virtuve
17.00, 2.10 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.00 Ēnu spēles
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu

21.00 Ievas pārvērtības
21.45 Reiz sensenos laikos 
22.50 Mf. Valdzinājums
5.00 CSI Ņujorka 
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.45 Māja 2
8.20 Ekstrasensu cīņas 
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Amazonietes
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40, 19.55 Interni
14.50 Ekstrasensu cīņas 
18.50, 0.20 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Mf. Tētis sprukās 
22.45 Mf. Pakalniem ir acis

TV5

7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30 Vareno mīļākās
12.25, 22.25, 1.15 Kriminal+
15.20 Mf. Trakais novembris
18.35 Ģimenes drāmas
19.40 Ziņas
19.50 Sasisto lukturu ielas
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.40 Mūzika

PBK
6.00, 0.30 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.00 Ziņas
6.40 Mf. Draudzenes no Hart-
leiksitijas

Vecais Jaunais gads, Svētā Knuta diena un vēl daži notikumi

Vecais Jaunais gads – šos svētkus 
svin tie, kas arī visus baznīcas svētkus at-
zīmē pēc Jūlija Cēzara vai Gregora kalen-
dāra, vai pēc vecā stila. Taču šo tradīciju at-
balsta arī tie, kas nepievērš lielu uzmanību 
dažādiem kalendāriem, bet vienkārši negrib 
šķirties ar Jaungada svētku pasākumiem 
un noskaņām.

Vecais Jaunais gads - nav vienīgie 
svētki vai piemiņas notikums šajā dienā. 
Un izvēlēties no vairākiem notikumiem tikai 

vienu, kas ir īpaši interesants, ir pietiekami 
grūti. Taču iemeslu šajā dienā ir pārpārēm.

13.janvārī Zviedrijā tiek atzīmēta Svē-
tā Knuta diena. Tie ir sirsnīgi un jautri svēt-
ki, kas ir īpaši populāri dienvidu Zviedrijas 
laukos un ir saistīti ar atvadām no Ziemas-
svētkiem. Tieši šajā dienā zviedri iznes no 
mājām eglītes un atvadās no iemīļotajiem 
svētkiem līdz nākamajam gadam. Galvenā 
izklaide šai dienā izskatās ļoti dīvaini: tiek 
sagatavots salmu izbāznis, ko noliek pie 
mājas durvīm, pēc tam pie šīm durvīm pie-
klauvē, bet, kad saimnieks tās atver, izbāz-
nis krīt viņa „apskāvienos”. Ar to šī izklaide 
vēl nebeidzas, jo ir nepieciešams atrast to 
jokupēteri, kurš organizējis šos „apskāvie-
nus”, un viņam iedunkāt, bet, ja viņu ne-
atrod, tad izbāzni noliek pie sava kaimiņa 
durvīm - tā, lai neviens nepamanītu. Pa-
stāv ticējums - ja paliksi ar izbāzni, tad visu 
gadu tev neveiksies personiskajā dzīvē. Tā 
Zviedrijā atvadās no Ziemassvētkiem.

Ziema ir sasniegusi savu virsotni, bet 
Indijā jau svin tās nobeigumu. Ziemeļu šta-
tos, īpaši Pendžābā, ir populāri Lori svētki. 
Pilsētu ielās, upju krastos, jūrmalā tiek ie-
degti lieli ugunskuri, ap kuriem dejo cilvēki. 
Šajā dienā ir pieņemts apiet ap ugunskuru 
pulksteņa radītāja virzienā, atkārtojot vār-
dus par to, ka pienāks labklājība, bet trū-
kums tiks aizdzīts. Tie ir ģimenes svētki, ik-
vienam ir jāsagatavo neliela dāvana saviem 
radiniekiem, visbiežāk dāvina saldumus. 
Interesanti, ka šajā dienā indieši pulcējas 
grupās un dzied dziesmas pie kaimiņu mā-
jām, prasot „izpirkumu”. Ceremonija atgā-
dina iešanu ķekatās, budēļos jeb kaļadās, 
šo svētku tradīcijas sakņojas dziļā pagātnē, 
kad visi indoeiropieši bijuši viena tauta...

Tieši 13.janvārī Lietuvā tiek atzīmēta 
Brīvības aizstāvju diena, atceroties 1991. 
gada notikumus, kad padomju karaspēka 
īpašās vienības triecienuzbrukumā ieņēma 
Lietuvas Televīzijas un radio ēku.

Šajā dienā ir slavenā krievu monarhis-
ta Šuļgina dzimšanas diena, viņš dzīvoja arī 
PSRS laikos un pat paspēja uzrakstīt grā-

matu par boļševiku panākumiem. Šuļgins 
ir bijis liecinieks tam, kā atteicās no troņa 
pēdējais Krievijas imperators, bijis baltās 
gvardes dalībnieks, emigrācijas aktīvists.

13. janvārī – Džeimsa Džoisa piemi-
ņas diena. Tas ir ievērojams īru rakstnieks, 
kādu laiku viņa darbi nebija publicēti, jo tika 
uzskatīts, ka tie nav domāti plašākai audito-
rijai. Mūsdienās Džoiss ir pasaules literatū-
ras klasiķis, bet viņa romāns „Uliss” ir viens 
no mūsdienu mākslas šedevriem.

Šajā dienā amerikāņi atceras vienu 
no slavenākajiem ekstrasensiem un gaiš-
reģiem - Endrjū Džeksonu Dēvisu. Tas bija 
noslēpumains cilvēks, kas varēja lasīt grā-
matas, pat tās neatvērot, pareģoja nākotni, 
kā arī bija apveltīts ar spēju komunicēt ar 
mirušo dvēselēm. Džeksons Dēviss atstājis 
pēc sevis plašu literāro mantojumu. Dzīves 
norietā viņš atvēra ezotēriskās literatūras 
veikalu, kurā pārdeva arī ārstnieciskos au-
gus. Endrjū pareģojumos ir daudz divdomī-
bu, tie ir ļoti miglaini. Viņa darbus pēta vai-
rāki sekotāji, kā arī tie, kas sapņo kļūt par 
šova „Ekstrasensu cīņas” uzvarētāju. 

Mūsu pasaulē ir cilvēki, kam sabied-
rība pievērš īpašu uzmanību un seko ik-
vienam viņu solim. Piemēram, amerikāņu 
prezidenti. Mēs zinām, ko viņi ēd, kādai 
mūzikai atdod priekšroku, ar ko aizraujas 
brīvajā laikā un daudz ko citu. Var atcerē-
ties, cik daudz baumu un versiju izraisīja 
ziņas par Bila Klintona „kontaktu” ar Moni-
ku Levinsku... Taču tie ir tikai „ziediņi” sa-
līdzinājumā ar gadījumu, kas notika Baltajā 
namā 2002.gada 13.janvārī. Vakarā, sēžot 
pie televizora, prezidents Džordžs Bušs 
jaunākais skatījās futbola maču. Tāpat kā 
vairākums amerikāņu - ar „kraukšķu” paku 
rokās. Vēsture saglabāja informāciju arī par 
šo „kraukšķu” veidu, tās  bija sālsstandzi-
ņas (pretzel). Kas gan notika? Prezidents 
aizrijās... Jā, tā notiek pat ar ASV prezi-
dentiem. Aizrijās tik nopietni, ka uz dažām 
sekundēm zaudēja samaņu un izkrita no 
dīvāna... Kad bija atguvis samaņu, piezva-
nīja medmāsai, bet viņa izsauca personisko 
ārstu, kas sasauca konsiliju. Tas, kas notika 
tālāk, atgādina kaut kādu trako māju... In-
formācija par šo incidentu nokļuva presē... 
Viss notikušais vissmalkākajās detaļās tika 
aprakstīts avīzēs, tai skaitā no paša prezi-
denta vārdiem, visu izanalizēja speciālisti. 
Dr. Heimlihs, kurš izgudroja plaši zināmo 
paņēmienu, ar kuru var palīdzēt cilvēkiem, 
kas ir aizrijušies, rūpīgi izanalizēja šo ga-
dījumu un izteica viedokli, ka prezidentu 
izglāba tikai tas, ka viņš, krītot no dīvāna, 
ar galvu bija atsities pret grīdu. Cilvēki gan 
Amerikā, gan visa pasaulē smējās, vēderu 
turēdami. 4 sekundes Bušs jaunākais at-
rodas bezsamaņas stāvoklī... Par šo tēmu 
jokoja vēl ilgi, bet pēc kāda laika, kad Pa-
rīzē notika antiamerikāniska demonstrācija, 
protestējošie pret ASV ārpolitiku nesa rokās 
transparentus ar sālsstandziņas attēlu. 

13.janvāris ir interesanta diena. Pie-
sātināta ar dažādiem notikumiem un ļoti 
daudzveidīga!

Andrejs JAKUBOVSKIS

13. janvārī Ir iemesls!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 14. janvāris

Laika periodā no 30.12.2014. 
līdz 09.01.2015. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 63 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 Naktī uz 31. decembri Krāslavā tika 

piekauts un aplaupīts vietējais iedzīvo-
tājs - vīrietim tika atņemta nauda (130 
EUR) un mobilais telefons. “Uz kārstām 
pēdām” tika noskaidrota un atrasta vai-
nīgā persona - agrāk tiesāts L., dzim. 
1986. g.. 

•	 1. janvārī Krāslavā, Rēzeknes ielā 16, 
uz ielas tika piekauts 1995. g. dzimu-
šais jaunietis. Notiek vainīgo personu 
noskaidrošana.

•	 1. janvārī Krāslavā, spēļu zālē Aladins 
starp apmeklētājiem izcēlās kautiņš, 
kā rezultātā tika sabojāta telpas siena. 
Tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimi-
nāllikuma 231. p. 2. d. (huligānisms, ja 

saistīts ar mantas bojāšanu vai iznīcinā-
šanu), notiek izmeklēšana.

•	 2. janvārī Krāslavā, no veikala Beta tika 
nozagts viskijs EUR 15,99 vērtībā. 4. 
janvārī, Krāslavā, no veikala TOP tika 
nozagtas pārtikas preces un alkohols. 
Izmeklēšanas pasākumu gaitā tika no-
skaidrotas vainīgās personas: A., dzi-
mis 1991. g. un A., dzimis 1981. g., kuri 
agrāk bija policijas redzeslokā par ana-
loģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

•	 7. janvārī Krāslavā, Raiņa ielā, dzīvokļa 
saimniecei pēc viesu aiziešanas pazu-
da nauda. Izmeklēšanas gaitā tika no-
skaidrota vainīgā persona - S, dzimusi 
1956. g., agrāk vairākkārt tiesāta par 
zādzībām.

Valērijs Ignatovičs — pieredzējušais kartupeļu audzētājs no Indras pagasta.  
                                Alekseja GONČAROVA foto

Lauki - mūsu mājas

Krimināls, notikumi

LSK biedrībai Konstantinovas pa-
gastā ir atbalstīts projekts, kas paredz 
trenažieru iegādi. Projekta “Veselīga 
dzīvesveida attīstība Dagdas nov. Kon-
stantinovas pag.” mērķis - paaugstināt 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabot vese-
lības līmeni un turpināt aizsāktos labda-
rības pasākumus, iesaistot tajos arvien 
vairāk sociāli maznodrošināto iedzīvotā-
ju. Kopējās projekta izmaksas sastāda 
- 1690,00 EUR. No tām 90% ir Borisa 
un Ināras Teterevu fonda finansējums 
un 10% - Dagdas novada pašvaldības 
līdzfinansējums.

LSK Konstantinovas pagasta biedri 
izsaka pateicību Borisa un Ināras Tetere-
vu fondam par finansējuma piešķiršanu 
un Dagdas novada pašvaldībai par pro-
jekta līdzfinansējumu.

Projekta vadītāja Jadviga UTĀNE

Veselīga  dzīvesveida 
attīstība

Mirušie decembrī
(reģistrētie Dagdas novada  Dzimtsarakstu nodaļā):
Longina Rukmane (1962. g.)
Pelogeja Senčurova (1931. g.)
Trofimovs (2014. g.)
Jeļena Trofimova (1991. g.)
Jāzeps Zariņš (1945. g.)
Frīda Dolgallo (1958. g.)
Anna Podoļska (1939. g.)
Janīna Podaleviča (1933. g.)
Bernarda Rukmāne (1921. g.)
Olga Dzerkale (1934. g.)

Izsakām līdzjūtību mūžībā  
aizgājušo tuviniekiem!

Veiksmīga nedēļas nogale Altenbergā!
Sestdien, 10. janvārī, sarežģītajā Altenber-

gas (Vācija) trasē veiksmīgs starts bija skeletonis-
tiem brāļiem Dukuriem. Martins Dukurs Pasau-
les kausa izcīņā bija pārliecinošs līderis, Tomass, 
lai arī pirmajā braucienā pieļāva kļūdu, kopvēr-
tējumā ierindojās otrajā vietā. Tā brāļiem Duku-
riem ir trešā dubultuzvara trīs Pasaules kausa 
pirmajos posmos. Savukārt Latvijas bobsleja 
divnieks Oskars Melbārdis / Daumants Dreiš-
kens Pasaules kausa izcīņā ieguva otro vietu, 
kļūstot par vienīgajiem līderiem kopvērtējumā. 
Bobsleja četriniekos sudraba medaļu izcīnī-
ja Oskars Melbārdis ar stūmējiem, bet Oskars Ķi-
bermanis ar savu komandu bija ceturtie. Oskara 
Melbārža bobsleja četrinieks kopvērtējumā sa-
glabā pirmo pozīciju.
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CETURTDIENA, 15. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2015 12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Zili brīnumi! 
14.10 1000 jūdzes Ķīnā
17.10, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Ekvadora
21.45 Momentuzņēmums
22.00 Tilts 
0.05 Sastrēgumstunda 1.15 1:1
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 14.25 Alpu dakteris 
10.25, 19.05 Kalle nāk
11.20 Sastrēgumstunda
12.30 Es - savai zemītei
13.00 Latvija var! 

13.20 Vides fakti
13.50, 1.30 Projekts Nākotne
15.20 PK biatlonā
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Patiesība par vēja ģene-
ratoriem 21.00 Kino diena
22.00 100 g kultūras
22.45 Cukurs vai tauki?
23.45 Sporta studija
0.35 Zebra
0.55 Kamerūna
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 0.45 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Atkal jauna
12.05 Atgriezties mājās
13.05 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.05 Diagnoze – vācēji
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 1.50 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Uzmanību, gatavību, 
remonts!
22.05 Mistiskās slimības
23.05 Mf. Pavēle
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs Spoks 

7.40, 14.00 Madagaskaras 
pingvīni  
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.35 Neiespējamā misija
10.00 Motīvs?
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle
13.30 Beibleidi
14.35 Aģents Dadlijs
15.00 Simpsoni 
15.30 Atriebība 
16.25, 20.20 Virtuve
17.00, 2.25 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.05 Ēnu spēles
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Pārdrošais atriebējs
0.00 Kinomānija 
0.30 Overtime TV
5.00 Firma 5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.15 Māja 2
8.20 Ekstrasensu cīņas 
9.15 6 kadri 
9.45 Šovbiznesa slepenie mate-
riāli 10.40 Amazonietes
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40, 19.55 Interni
14.50 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
18.50, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Virtuve 
22.00 Mf. Es, spiegs

TV5
7.00 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule

8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.05 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 1.10 Kriminal+
15.10 Sasisto lukturu ielas
19.10 Ziņas 
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.35 Mūzika

PBK
6.00, 1.10 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.40 Ziņas
6.40 Nindzjago
7.05, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
13.00, 14.20 Šovakar
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Bende
23.25 Anglija kopumā un pa 
daļām 1.55 Mf. Zvaigzne bez 
nosaukuma
4.10 Mf. Es bez tevis
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji 
6.30 Vovočka
6.55, 14.00 Belka un Strelka
7.09, 0.59 Laika prognoze
7.10 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!

9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Okeāna varenie noslē-
pumi
13.35 Jūrmala
14.15 Bernards
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
0.35 Ziņas 24 1.00 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Civilizācijas mīklas
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 Nabaga radinieki
17.30 Tiešais ēteris
19.50 Ticu - neticu
22.40 Projekts
0.30 Kamenskaja 1.20 Klauns

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.55 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 Balabols
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Šovakar
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa 

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Bende
22.15 Mf. Bēgšanas meistars. 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.10, 8.10, 20.45 Pēdas
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt
11.10, 15.40 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus. 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.35 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 20.35 Mf. Piemāni mani. 
10.40, 21.30 Mf. Nejaušs 
aculiecinieks
11.45 Ir nu gan!
12.20 Pārlādēšana 
13.15, 17.55 Universitāte
15.25 Biatlons
16.55, 22.30 Taxi
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
23.25 Hali gali

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 3.50 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50, 0.10 Mūsu Čārlijs 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
14.10 1000 jūdzes Ķīnā
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
16.00 Patvērums mīlestībai
17.00 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 23.15 Latvijas šlāge-
raptauja 2015 1.50 Tilts 
2.55 LTV - 60
4.20 Sporta studija
5.00 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 14.55 Alpu dakteris
10.25, 19.10 Kalle nāk
11.20, 13.10 100 g kultūras
12.10 Kino diena
13.55, 2.25 LTV – 60
14.25, 5.00 Pie stūres
15.50 PK biatlonā
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Misters Neviens
0.45 Latvia Open 2014

LNT
6.10 Karamba!

6.25 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 2.05 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Bēgošā līgava Āfrikā
11.40 Ekstrasensi – detektīvi 
12.40 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 2.25 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Raimonda Paula un 
Guntara Rača koncerts 
0.15 Mf. Mīlestība un citas zāles
4.50 Bernards 5.45 Briklberija 

TV3
6.40 Smurfi 7.10 Denijs Spoks
7.40, 14.00 Madagaskaras 
pingvīni  8.00 Tētuka meitiņas
9.00, 1.30 Neiespējamā misija
10.00 Nozieguma skelets 
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.30 Beibleidi
14.35 Aģents Dadlijs
15.00, 1.05 Simpsoni 
15.30 Atriebība
16.25, 20.20 Virtuve
17.00, 2.20 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.05 Ēnu spēles
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.40 Mf. Kur ir mans autiņš, 
vecīt?
23.15 Mf. Ideālā priekšniece
5.00 Firma
5.50 Tāda mums ģimenīte!

TV3+
7.30, 17.50, 2.25 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu 9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 

materiāli
10.40 Amazonietes
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40 Interni
18.50, 1.25 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Filmiņa par Milzu 
Lempi
21.10 Mf. Caur foto objektīva
22.55 Balsis

TV5
7.00 6 kadri
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25 Kriminal+
15.15 Mf. Trakais novembris 2
18.05 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
19.50 Sasisto lukturu ielas
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Greizais spogulis
1.15 Mf. Jūtu mulsums
2.30 Mūzika

PBK
6.00, 2.20 Euronews
6.30, 9.00, 11.00 14.00, 17.00 
Ziņas 6.35 Nindzjago
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Divatā ar visiem
13.00, 14.20 Šovakar
14.55 Vīriešu/Sieviešu
17.50 Moderns spriedums
18.55 Jūrmala
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.25 Mf. Trīs akordi. 
0.45 Iļfs un Petrovs
2.50 1inCity 3.20 Mf. Mīlestība 
pret mīlestību
4.55 Mf. Bērnu pasaule

RenTV Baltic

6.10 Izmeklētāji 6.35 Vovočka
7.00, 14.00 Belka un Strelka
7.09, 0.59 Laika prognoze
7.10 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Dokumentālais projekts
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Kādi ļaudis
23.45 Slepenās teritorijas
0.35 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Noasa šķirsta krievu pēdas
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Zi-
ņas 10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M 11.00 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Mamma negribot
22.30 Speciālais korespondents
0.05 Mf. Sākums
1.55 Mf. Mājsaimniece

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
13.25 Šovakar
15.15 Mf. Veči laupītāji
17.00 Ziņas
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks 20.05 Trīs akordi
22.15 Iļfs un Petrovs

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas 
ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 18.55 Eju tevi 
meklēt
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur 
blakus
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25, 23.30 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Balt-
krievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. X-cilvēki. Pirmā 
klase
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 13.50 Saška
9.05 Kapeika kapeikā
9.40 Mf. Piemāni mani. 
10.40 Mf. Nejaušs aculie-
cinieks
11.55 Universitāte
14.50 Taxi
15.55 Biatlons
17.40 Mf. Es gribu to 
redzēt
18.15 Mf. Fantastiskais 
četrinieks un sudraba 
sērfotājs
19.50 Prāta vētra
20.25 KENO
20.30 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
21.35 Reportieris
22.20 Mf. Saules asaras

PIEKTDIENA, 16. janvāris

7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Divatā ar visiem
13.00, 14.20 Šovakar
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.45 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Bende
23.35 Anglija kopumā un pa 
daļām 1.15 Mf. Aelita, nepiesie-
nies vīriešiem!
2.55 Mf. Dvēsele 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 12.55 Izmeklētāji

6.35 Vovočka
7.00, 14.00 Belka un Strelka
7.14, 0.09 Laika prognoze
7.15 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Izmeklēšanu veic ekstra-
sensi-detektīvi
12.25, 0.10 112
13.30 Jūrmala
14.15 Bernards
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Okeāna varenie noslēpu-
mi 23.45 Ziņas 24
0.35 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Civilizācijas mīklas
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 Nabaga radinieki
17.30 Tiešais ēteris
19.50 Ticu - neticu
22.40 Lielā spēle
0.55 Kamenskaja 1.50 Klauns

ONT

5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.55 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 Balabols
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Šovakar
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Bende
22.15 Bēgšanas meistars

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.45 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des 10.05, 19.00 Eju tevi meklēt
11.10, 15.40 Ģimenes melodrā-
mas 12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.55 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.30 Aktuāla intervija

23.40 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 20.35 Mf. Piemāni mani. 
10.45, 21.30 Mf. Nejaušs aculie-
cinieks 11.45 Augstāk par jumtu
12.20, 17.55 Universitāte
14.30 Reportieris
15.25 Biatlons
16.55, 22.30 Taxi
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
23.25 Hali gali

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr. 26142514, 20238990.

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

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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
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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

LAIKA ZIŅAS
T.                          14.01. C.                         15.01. Pk.                        16.01.

+ 2 ... + 4 - 2 ... + 1 - 2 ... + 2

 DR                     4 m/s  DR                     4 m/s  D                         5 m/s

Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

•  Elastīgas cenas. Atlaides. 
•  Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.

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, 
 uzrādot apliecību

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

Indrā un Ezerniekos ciena dejas un dziesmas                                 

Lauku etīdes 

Alekseja GONČAROVA foto

Žurnāli janvārī
•	Aicināt Dievu pirtī. Psihiatrs, psihoterapeits un latviskās pirts speciā-

lists Juris Batņa savienojis medicīnu un pirti.

•	Viens pašiņš un citi skatpunkti. Kocēnu pagasta Zilaiskalns ar mig-
lā tīto virsotni un joprojām dzīvo dziednieces Martas leģendu pievelk 
kā magnēts.

•	NUMEROLOĢIJA. Turpmāk katru mēnesi iespēja izrēķināt mēneša 
prognozes, ņemot talkā numeroloģiju. Katram cilvēkam numeroloģijā 
ir savs skaitlis.

•	Velna nedarbi

•	Šoreiz Citādā Pasaule devās uz Jaunpils pusi un atklāja, ka visa tu-
vējā apkaime čum un mudž no mistiskām parādībām, leģendām un 
teikām.

•	 Ziemā jāizdomā, ko un kā dārzā uzlabot, lai tas būtu visskaistākais 
-  mācāmies plānot!

•	 Ja karstā vasarā gribas vēsumu vismaz domās, var iestādīt snieg-
pārsliņu koku (tas nav joks!).

•	 Skaistās, bet lēnaudzīgās ciedrupriedes - vareni koki ar garšīgiem 
riekstiem čiekuros.

•	 Begonijas ar kamolu zemē – kamolbegonijas. Arvien dažādākas un 
krāšņākas.

•	  “Dārza Pasaulei” jau 15 gadu! Saruna ar LU Botāniskā dārza direktori 
un “Dārza Pasaules” pirmo redaktori Antu Sparinsku.

•	 Pērn uzbruka slimības... Šogad cīnīsimies laikus.
•	 Izmēģinātas jaunas tomātu šķirnes. ‘Tumšā Galaktika’ varētu garšot? 

Politiski apsvērumi netraucētu audzēt ‘Vova Putin’?
•	 Šoziem būs sniegs vai nebūs?! Ja būs, noderēs sniega pūtēji un 

lāpstas. 
•	 Augu maiņa sakņu dārzā – plānojam jau tūlīt, tas ir svarīgi!

SIA “AIBI” aicina DARBĀ 
Inešos kautuves darbiniekus. 
Labs atalgojums. Dzīvesvieta. 

Tālr. 29478728

Tu būsi debesīs, zemē, 
vējā un saulē.  
Un paliksi mūžam savējo 
sirdīs.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar mūsu kolēģi, PVD 
Robežkontroles departa-
menta inspektoru Mečislavu 
Karabeško, no mātes uz 
mūžu atvadoties.

Pārtikas un veterināra 
dienesta kolektīvs.  

Skumju brīžos neatsverams 
ir līdzcilvēku atbalsts un palī-
dzība... 

Tāpēc izsaku sirsnīgu patei-
cību visiem, kas skumju brīdī 
bija kopā ar mani, mūžības 
ceļos aizvadot māmiņu Janī-
nu Miglāni.

Īpašs paldies par sniegto at-
balstu atvadu rīkošanā dekā-
niem P.Odiņam un A.Aglonie-
tim, prāvestiem E.Voroņeckim 
un A.Kursītim, Skaistas Ro-
mas katoļu draudzes un Ag-
lonas bazilikas dziedātājiem, 
Skaistas pagasta pārvaldei un 
G.Grišānei, V.Isakovai,  saim-
niecēm un V.Lenei, V.Buturo-
vičai, R.Skredelei, L.Miglānei 
ar ģim., Petroviču, Kadeņecu, 
Grišānu, Kursīšu, Marķeviču, 
Bogdānu, Zarānu, Unzulu, 
Zukuļu, Steļmačonoku ģim.

Meita Valentīna

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
malkas cirsmas. Malku 3 m. 
Tālr. 29499451;
izstrādātas cirsmas. Malkas 
cirsmas, malku 3 m. Tālr. 
28765396; 
vieglās un kravas auto 
norakstīšanai. Jebkuras markas. 
Tālr. 29111828.
kravas auto: MAN, SKANIA, VOLVO, 
MERCEDES; hidromanipulatorus: 
HIAB, JOHNSON, LOGLIFT, 
FISKAR, kā arī traktorus T - 40 un 
MTZ vai citus. T. 29535410;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

guļbūvi (80 m2, plast. logi, jauns 
metāla jumts, 18. novembra, 225, 
EUR 2500). Tālr. 29548596;
māju ar saimniecības ēkām un 
zemi (1135 m2) Krāslavas centrā. 
Ir pirts, ZG. Cena pēc vienoša-
nās. Tālr. 29723750;
garāžu Pļavu ielā, auto FORD 
GALAXY - 1.9 TDi, 1998. Tālr. 
26160359;
“VW Lupo” - 1.0, 1998, benzīns, 
tikko no Vācijas. Tālr. 26221826;
AUDI 80 B4, 1,9 TDi (1994.) TA 
2015. novembrī, M+S, ideālā stā-
voklī, AKB, tumši zaļa perlamut-
ra. Tālr. 26694244;
grūsnu teli (LB, atnesīsies febru-
ārī). Tālr. 25981500;
piena teļus (var gaļā). Tālr. 
28346625;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
miltus, graudus (ar grāmatve-
dības dokumentiem). Piegāde. 
Tālr. 29134527;
auzas, pārtikas kartupeļus. Tālr. 
22318110; 
malku nelielos daudzumos (sau-
sa, slapja, skaldīta). T. 27467733; 
kurināmās kūdras briketes 
(85 EUR/t) ar piegādi. Tālr. 
29409413. 

MEKLĒJU jebkādu darbu (skal-
du malku, sniega tīrīšana, dato-
ru remonts). Ir mašīna, traktor-
tehnikas tiesības (A”, “B” kat.). 
Tālr. 26094474.
Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli 
Krāslavā. Tālr. 26543703.
Veicu dzīvokļu un māju remon-
tu. Kvalitāti garantēju. Tālr. 
27467798.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m (koku apgriešana). Pašiz-
gāzējs ar greifera kausu (10 t). 
Tālr. 29455509.

Lai tēva mīlestība paliek 
dziļi sirdī 
Par avotu, kur dzīvei spēku 
smelt...

Skumju brīdī esam kopā 
ar Viktoriju un Samantu, tēti 
Igoru Petrovu mūžības ceļā 
pavadot.

Andrupenes pamatskolas 
3.un 8. klases skolēni, viņu 

vecāki un audzinātājas.

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā – 19.01.- 22.01.
Dagdā – 22.01.- 23.12.

Tālr. 26234797.

Firma piedāvā darbu ekska-
vatora un frontālā iekrāvēja 
operatoriem. Darbs Krāslavas 
novadā, iepriekšēja pieredze 
obligāta. Tālr. 28688223.

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas 
autovadītāju kursos.

Dagdā, Ezera 3.
Tālr. 29427803, 29455509.

Zviedrijas firma PĒRK 
zemes īpašumus, mežus, 

daļēji izcirstus mežus. 
Tālr. 26645115
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