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Latvijā• Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma (V) pēc tikšanās ar 
prezidentu Raimondu Vējoni 
vakar paziņoja par savu demi-
siju. Līdz ar to krīt arī pašrei-
zējā valdība. Straujuma norā-
dīja, ka pagājis noteikts laika 
posms, un valsts atrodas “labā 
stāvoklī”, pēc šī perioda esot 
nepieciešamas jaunas idejas. 
Viņa pauda pateicību minis-
triem, koalīcijai un vēlētājiem. 
Pēc jaunas valdības izveido-
šanas Straujuma atgriezīšoties 
Saeimā. 

• Latvijas ministrijas pārāk viegl-
prātīgi attiecas pret formalitā-
tēm, kas jāizpilda, lai apgūtu 
pieejamo Eiropas Savienības 
(ES) fondu fi nansējumu, uzska-
ta Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. Visvairāk darbus ieka-
vējusi Ekonomikas ministrija, 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
Satiksmes ministrija, kā arī Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija. Kopumā 
darbi esot iestrēguši projektos 
1,936 miljardu eiro vērtībā. Vis-
lielākais projekts, kas joprojām 
tiek saskaņots un gatavots, 
esot 407 miljonu eiro vērtā Lat-

vijas dzelzceļa tīkla elektrifi kāci-
ja. Latvijai pieejams arī Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda atbalsts 
Zemkopības ministrijas pārrau-
dzībā.

• Pazīstamās labdarības organi-
zācijas “Labdaris.lv” darbība ir 
necaurspīdīga, attieksme pret 
klientiem – neētiska un sazie-
dotas naudas ceļš neskaidrs, 
atklāj LTV raidījums “de facto”. 
Labdaris.lv mājaslapā vāc pa-
līdzību vairāk nekā 40 projek-
tiem, pērn organizācijai sazie-
doti gandrīz 200 tūkstoši eiro. 
Taču šīs naudas liktenis līdz ga-
lam nav skaidrs. Populārākais 
ziedošanas veids – telefona 
zvans. To arī visvairāk reklamē 
“Labdaris”. Taču pie visiem per-
sonīgiem palīdzības lūgumiem 
ir viens un tas pats telefona nu-
murs un nauda nonāk kopīgā 
katlā, to atzīst arī organizācijas 
vadītājs Aleksandrs Čistovs. 
Viens no bijušajiem “Labdara” 
klientiem sarunā ar “de facto” 
norādīja – tā arī nav saņēmis 
līdzekļus, ko viņam ziedoja ar 
telefona starpniecību.

Gods kalpot Latvijai!

Rakstu lasiet 3. lpp.                                                                               
Alekseja GONČAROVA foto 

 Kas dienas biju-
šās var pārskaitīt,

Arvien nāk jaunas aizgāju-
šo vietā,
Un gadi tad starp tām kā 
dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā 
laika siets.

Sveicam jubilejā 
Stanislavu 
Latkovski!

Vēlam stipru veselību, il-
gus mūža gadus un veiksmi 
it visā!

Sieva, meita, znots

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā). 

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!

• Visa pagājušā gada laikā no 
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 
makiem Latvijas ekonomikā ir 
ienākuši 717 miljoni eiro, bet 
šogad trīs ceturkšņos - 516 
miljoni eiro, par šādiem jaunā-
kajiem datiem svētdien ziņoja 
raidījums “LNT Ziņas Sešos”. 
Naudas daudzums pagājušajā 
gadā ir bijis līdz šim piecos ga-
dos augstākais, liecina Latvijas 
Bankas informācija. 

• Starptautiskā lidosta “Rīga” 
attīstības veicināšanai izvirzī-
jusi vairākus mērķus, tai skaitā 
plānots piesaistīt kravu opera-
torus, integrējot Rīgas lidostu 
Baltijas valstu un Ziemeļeiro-
pas apgādes sistēmā, liecina 
lidostas biznesa stratēģija.

• Nākamgad programmā “Līdzek-
ļi neparedzētiem gadījumiem” 
būs pieejami 32,7 miljoni eiro. 
Nākamā gada budžetā uz pir-
mo lasījumu Saeimā program-
mā bija paredzēts fi nansējums 
42 miljonu eiro apmērā. Taču 
Saeimas Budžeta un fi nanšu 
komisija atbalstīja vairāk nekā 
200 deputātu priekšlikumus li-
kumprojekta otrajam lasījumam 
9,3 miljonu eiro apmērā. 

• Latvijā šā gada 1. decembrī 
bija 91 523 pievienotās vērtī-
bas nodokļa (PVN) maksātāji, 
kas ir par 0,9% vairāk nekā 
pērn novembra sākumā, lieci-
na Valsts ieņēmuma dienesta 
(VID) apkopotā statistika. Vis-
vairāk PVN maksātāju reģis-
trētas Rīgas klientu apkalpo-
šanas centrā, kur 1. decembrī 
bija reģistrētas 55 340 ar PVN 
apliekamās personas. Savu-
kārt vismazāk PVN maksātāju 
šā mēneša sākumā reģistrēti 
Krāslavas klientu apkalpoša-
nas centrā, kur 1. decembrī 
bija 478 PVN maksātāju. 2014. 
gada 1. decembrī valstī bija re-
ģistrēti 90 707 PVN maksātāji.

Jautājums - atbilde

“Adventus” nozīmē “atnāk-
šana”. Tas ir laiks, kurā ticīgie 
tiek sagatavoti Kristus Dzimša-
nas svētku svinībām.

Advents kā liturģiskais laika 
posms Baznīcā pilnveidojies gad-
simtu laikā. Visvecākās vēstures 
liecības par Adventu atrodam 
jau IV gs (Spānijas un Galilejas 
teritorijās). Romā Advents tiek 
svinēts jau no VI gs. Sākumā 
tas ilga tikai divas nedēļas, taču, 
sākot no pāvesta Gregora Lielā 
(590 - 640) laikiem, Advents kļūst 
par liturģisko laiku, kurā gatavo-
jamies Kristus Dzimšanas svēt-
kiem, un ilgst četras nedēļas. VIII 
gs, kad Galileja pieņem Romas 
liturģiju, Adventam tiek piešķirts 
gandarījuma raksturs. II Vatikāna 
koncils Adventam piešķīra priecī-
ga gaidīšanas laika raksturu.

Romas katoļu Baznīcas li-
turģijā Advents sākas ar svēt-
dienu, kura vistuvāk sv. Andreja, 
apustuļa un mocekļa, svētkiem 
(30. novembris), tātad starp 27. 
novembri un 3. decembri (šogad 
- 29. novembrī). Advents ilgst no 
23 līdz 25 dienām.

Viens no visvairāk izplatī-
tajiem simboliem šajā laikā ir 
Adventa vainags. Tradīcija ga-
tavot zaļas krāsas Adventa vai-
nagu, izrotātu ar svecēm, radās 
Vācijas austrumos. Tās sākumi 
meklējami gaismas liturģijā, kura 
bija plaši izplatīta. Kristieši sagla-
bāja šo gaismas liturģiju un pie-
šķīra tai kristīgu nozīmi. Adventa 
vainagu gatavo no priežu, egļu, 
tūju vai kadiķu zariņiem. To var 
izgatavot arī no lauru vai maha-
gonijas lapām. Vainagā iestiprina 
četras sveces, kuras simbolizē 
četras Adventa svētdienas - ce-
rību, aicinājumu, prieku un mī-
lestību. Daudzi Adventa vainagu 
dekorē ar baltām, sarkanām vai 
citas krāsas svecēm, kas lieci-
na par mūsu gaidīšanas prieku. 
Taču pareizāk būtu to rotāt ar 
svecēm, kuru krāsa līdzinās litur-
ģiskajai krāsai, tātad trīs sveces 
violetā krāsā, bet vienu rozā (III 
Adventa svētdienu saucam par 
“gaudete” - tātad “priecājieties”!). 
Sveces Adventa vainagā var degt 
ģimenes kopējās lūgšanas, kā arī 

tikšanās un ēdienreižu laikā. 
Tāpat kā baznīcā, arī mājās 

Adventa laikā var būt Rorātsve-
ce, visbiežāk baltā krāsā, apsieta 
ar baltu lentīti un izrotātu ar mir-
tes zariņiem. Šādu sveci novieto 
pie Dievmātes attēla vai skulptū-
ras tuvumā. To aizdedz vakara 
lūgšanu laikā. Tā simbolizē Jēzus 
Māti Jaunavu Mariju, kura tumša-
jā Adventa laikā savās miesās 
nes Kristu, gaismu pasaulei - Pa-
tieso Gaismu.

Viena no jaunākajām Zie-
massvētku vigīlijas (nomoda 
nakts) tradīcijām ir vigīlijas sve-
ce. Tās sākums meklējams Ho-
landē. To aizdedz vigīlijas vaka-
rā un novieto mājas priekšā vai 
logā kā zīmi, ka šeit pulcējušies 
ļaudis, kuri ielūdz Jaunavu Mariju 
un svēto Jāzepu, lai te varētu pie-
dzimt mazais Jēzus Bērniņš. Tā-
tad svece apgaismo viņiem ceļu 
uz mūsu māju.

Pāvests Jānis Pāvils II Zie-
massvētku vigīlijas vakarā vien-
mēr savas bibliotēkas logā Va-
tikānā novietoja aizdegtu lielu 
vigīlijas sveci, tādā veidā simbo-
liski atverot durvis uz visu pasauli 
un katru cilvēku atsevišķi, lai mū-
sos varētu iemājot Jēzus. 

Šī tradīcija arvien biežāk tiek 
praktizēta arī ticīgo ģimenēs Lat-
vijā, aicinot vientuļus un nabagus 
pievienoties kopīgā svētku svinē-
šanā.

Ja runājam par Baznīcas 
Adventu, nekur neatradu ziņas, 
ka kādreiz Adventa vainagā tiktu 
liktas piecas sveces.

Katoliskās Baznīcas Kate-
hismā par Adventu lasām se-
kojošo: “… svinēdama Adventu 
(lat. Adventus) liturģiju, Baznīca 
katru gadu dara klātesošas gai-
das pēc Mesijas atnākšanas. 
Iesaistoties Pestītāja pirmās at-
nākšanas ilgajā sagatavošanās 
laikā, ticīgie atjauno savas kvē-
lās ilgas pēc Viņa otrreizējās at-
nākšanas” (KBK 524).

Genovefa KALVIŠA
(Izmantota informācija no Latvijas 
Mariāņu tēvu izdotās grāmatiņas 
“Advents. Gaidām Tavu atnākšanu”)

Kādam sveču skaitam jābūt Adventa vainagā? 
To vēlas uzzināt mūsu lasītāja Tekla. “Vienā publikācijā izlasīju, ka 
pirmsākumā bija un pareizi ir piecas sveces, par sveču krāsu un sve-
ču nozīmi,” viņa raksta. “Četras vai piecas sveces: kurš variants ir 
pirmsākums?”

Kokapstrādes    
uzņēmums 

meklē darbiniekus 
uz pilnu slodzi.

Uzņēmums atrodas Dagdas 
novada Ezernieku pagastā.

T. 26012559.

Piedruja: 
restaurācijas darbi 

turpināsies
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Saeima nolēma 
palīdzēt “Air Baltic“
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Krāslava - Polija: 
sadarbības rezultāti
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Rīgas mērs Nils 
Ušakovs: “Izlaidušies 

viņi ir... to viņi 
simbolizē“
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Piedrujas katoļu baznīca ar 
žogu un vārtiem (v.a.nr.6324), tiek 
datēta ar 1759. - 1774. gadu un ir 
valsts nozīmes arhitektūras piemi-
neklis, kas ar savu izcilo baroka ar-
hitektūru spilgti izceļas lauku vidē.

Piedrujas katoļu baznīcas ne-
parasti bagātā interjera galvenais 
akcents ir iluzorais altāris ar Mari-
jas Debesīs uzņemšanas gleznu 
centrā. Altāra gleznojums Piedru-
jas katoļu baznīcā tiek datēts ar 
18.gs.III. ceturksni.

2015. gada septem-
brī tika uzsākti centrālā 
altāra gleznojuma res-
taurācijas darbi. Res-
taurācijas darbus veic 
Polijas Kultūras ministri-
jas restauratori Tomašs 
Dziuravecs un Agneška 
Hoikovska - Savicka. 
Darbus finansē Polijas 
Kultūras ministrija un Po-
lijas Ārlietu ministrija.

Altāra retabls uzglez-
nots uz apsīdas sienas, at-
veidojot kolonnu un pilastru 
ietvertu nišu, ko noslēdz 
baldahīna drapējums. Virs 
spēcīgi izliektās, perspektī-
vas dziļuma ilūzijas akcen-
tējošas antablementa da-
ļas atrodas atturīgi veidota 
atika, ko ietver volūtā ievīti 
pilastri. To vainago Marijas 
monogramma mākoņu 
lokā. Gleznotā retabla arhi-
tektoniku papildina figurāli 
motīvi – gleznota S. Trīs-
vienība atikas centrā ar sē-
došiem eņģeļiem abās malās. Starp 
kolonām un bagātīgi drapētā baldahī-
na izvietota altārglezna – “Marijas 
Debesīs uzņemšana”, kas te tikusi 
ievietota ap 1935. gadu, aizvietojot 
kādu citu, droši vien - zudušu gleznu. 
Retabla iluzorais gleznojums risināts 
atturīgos, dzidros, brūnganos toņos.

Restaurācijas darbu veikšanai 
tika uzstādītas stalažas. Restaurā-
cijas darbu gaitā tika konstatēts, 

ka centrālā altāra sienas glezno-
jums ir veikts uz mitra apmetuma 
freskas tehnikā. Līdz oriģinālajam 
gleznojumam tika notīrīti 3 - 4 slāņi 
krīta līmes krāsas, kas nebija īpaši 
bojājusi oriģinālgleznojumu. Cen-
trālā altāra gleznojums aptver visu 
apsīdas sienu no griestiem līdz pat 
grīdai. Gleznojuma apakšējā daļa 
bija pilnīgi aizkrāsota ar krīta krāsu. 
Cokola daļā lielā telpu mitruma dēļ 
gleznojums bija zudis. 

Attīrot krīta krāsas slāņus, at-
klājās 18.gs. vidus gleznojums ar 
profesionāli gleznotu arhitektūru, 
bagātīgiem, izteiksmīgiem drapē-
juma gleznojumiem, ko papildina 
sēdoši eņģeļi.

Gleznojuma tapšanas laikā 
autors samainījis vietām Sv. Trīs-
vienības ainu ar Marijas mono-
grammu, par ko liecina pārglez-
nojums. Gleznojuma kreisajā 

pusē tika konstatēts, ka freskas 
gleznojumu izskalojuši satecēju-
mi, kuru izcelsme sākotnēji nebija 
saprotama. Attīrot visu centrālā 
altāra gleznojumu tika secināts, ka 
kādam 18.gs. māksliniekam paga-
dījusies kļūme- svaigi uzgleznota-
jai freskai tikusi virsū izgāzta līmes 
krāsa, iespējams, ka tas noticis, 
izlejot kādu spaini, kas atradies 
stalažās. Krāsas zuduma vietas 
tikušas piegleznotas ar temperu.

 Pēc Polijas restauratoru do-
mām, freskas autors varētu būt 
itāļu izcelsmes gleznotājs F. Kas-
taldi, kura rokai pieder gleznojumi 
Krāslavas katoļu baznīcā un Krās- 
lavas pilī, vai arī viņa skolnieki. 

Altāra gleznojuma restaurācijas 
darbi turpināsies 2016. gada pava-
sarī. Vienlaicīgi tiks veikta arī altāra 
gleznas “Marijas Debesīs uzņemša-
na” un altāra retabla restaurācija.

Šī gada 1. decembrī Piedru-
jas katoļu baznīcu apmeklēja Po-
lijas vēstniece Latvijā E. Demskas 
kundze ar delegāciju un Polijas 
Republikas Kultūras un Nacionālā 
mantojuma ministrijas pārstāve Do-

rota Janiševska - Jakubi-
ak, kā arī Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas vadītājs Juris 
Dambis, Inspekcijas Klien-
tu un dokumentu pārvaldī-
bas daļas vadītāja Kristīne 
Ābele, Inspekcijas Kusta-
mā mantojuma un restau-
rācijas metodikas daļas 
vadītāja Dace Čoldere, 
inspekcijas Kustamā man-
tojuma un restaurācijas 
metodikas daļas mākslas 
eksperte Rūta Kaminska, 
Inspekcijas Latgales reģio-
nālās nodaļas inspektori.

Darba gaitā tika uz-
klausīta Polijas Kultūras 
ministrijas restauratora To-
maša Dziuraveca sniegtā 
informācija par Piedrujas 
katoļu baznīcas centrālā 
altāra gleznojuma restau-
rācijas darbu uzsākšanu 
un turpmākajiem darba 
plāniem baznīcā tās sagla-
bāšanas nodrošināšanai, 
kā arī Polijas vēstnieces 

Latvijā E. Dembskas uzrunu par abu 
valstu sadarbību, kultūras mantoju-
ma saglabāšanā.

Visi klātesošie izteica patiesu 
pateicību Piedrujas katoļu baznī-
cas priesterim Marianam Daļeckim 
par baznīcas uzturēšanu un sagla-
bāšanu.

Dzintra BUKEVIČA
Alekseja GONČAROVA foto

Saeima nolēma palīdzēt “Air Baltic”
Nodokļu maksātājiem nacio-

nālās aviokompānijas glābšana 
izmaksās 80 miljonus eiro

Kā jau rakstīja “Ezerzeme”, 
lielais naudas aizdevums no 
valsts ļaus “Air Baltic” noturēties, 
jo tai ir nepieciešami brīvi līdzekļi, 
lai norēķinātos par jau piegādā-
tajām “Boeing” lidmašīnām un 
avansu maksājumiem saskaņā 
ar 2 gadu veco līgumu par 13 
jaunu gaisa kuģu iegādi no kom-
pānijas “Bombardier”. Tas arī bija 
viens no nosacījumiem investora 
piesaistīšanai no Vācijas. Vācu 
uzņēmēja Ralfa Dītera Montā-
ga-Girmesa Latvijā dibināts uz-
ņēmums ieguldīs aviokompānijas 
attīstībā 52 miljonus eiro un sa-
ņems 20% “Air Baltic” akciju.

Iespējamā “Air Baltic” ban-
krota un investora izvēles dēļ jau 
zaudējis savu krēslu satiksmes 
ministrs Anrijs Matīss. Skandāls 
turpinājies arī pēc viņa aizieša-
nas no augstā amata: prese zi-
ņoja, ka Montāgs-Girmess kād-
reiz strādājis vācu izlūkdienestā, 
bet pašlaik ir saistīts ar Krievijas 

aviorūpniecības kompāniju “Suk-
hoi Superjet” – tās lidmašīnas 
viņš arī iegādāsies Latvijas pasa-
žieru aviācijai.

Pašlaik eksministrs Anrijs 
Matīss ir atgriezies Saeimā, bet 
satiksmes ministra pienākumus 
pagaidām pilda iekšlietu ministrs 
Rihards Kozlovskis. Starp citu, 
parlamentārietis Matīss balsoju-
mā par aviokompānijas finansē-
šanu atturējies.

Pēc “Zaļo un zemnieku sa-
vienības” parlamentārās frakcijas 
prasības balsošana par palīdzību 
aviopārvadātājam tika atlikta, līdz 
pieņems 2016. gada budžetu. 
Kā rādīja debates un balsošanas 
rezultāti, šāds lēmums izrādījās 
glābiņš. Citādi deputāti varētu 
nepieņemt budžetu un līdz ar to 
arī atlaist valdību. Jo lēmumu at-
balstīt „Air Baltic”, pēc būtības, 
pieņēma deputātu mazākums: 
“par” nobalsojuši 45 cilvēki no 
100 valdošās koalīcijas pārstāv-
jiem, “Vienotības”, ZZS un Nacio-
nālās apvienības deputāti. “Pret” 
bijuši 13 deputāti no opozīcijā 

esošās Reģionu apvienības un 
“No sirds – Latvijai” (Ingunas 
Sudrabas partijas), atturējušies 
eksministrs Anrijs Matīss un Ed-
vīns Šnore (Nacionālā apvienī-
ba), nav balsojusi gandrīz ce-
turtdaļa Saeimas deputātu – 24 
cilvēki (tostarp 21 no opozīcijā 
esošās “Saskaņas”, divi no Na-
cionālās apvienības un viens no 
ZZS).

80 miljonu eiro aizdevums 
tiks novirzīts aviokompānijas pa-
matkapitāla palielināšanai. Ir arī 
daži nosacījumi, kas pēc sava 
rakstura nav ekonomiski, bet 
vairāk politiski. Piemēram, aiz-
liegums iegādāties, nomāt vai kā 
citādi izmantot jebkuras valsts 
militārās rūpniecības produkciju, 
kas liedz aviokompānijai iegādā-
ties Krievijas lidmašīnas.

Kompānija “Air Baltic” dibi-
nāta 1995. gadā, valstij pieder 
99,8% tās akciju. Kompānija veic 
regulārus lidojumus no Rīgas vai-
rāk nekā 60 virzienos.

Darja ŽDANOVA

Piedruja: restaurācijas darbi turpināsies

Andrupene aicina ielūkoties Ziemassvētku tradīciju pūrā
Šī gada 25.decembrī mu-

zejs “Andrupenes lauku sēta” jau 
sesto gadu aicina visus uz Zie-
massvētku pasākumu, lai radu, 
draugu, kaimiņu un vienkārši 
labu cilvēku pulkā piedalītos sen-
ču tradīciju izzināšanā un bau-
dīšanā. Šogad pasākuma tēma 
“Zīmyssvātku tradīceju pyurs”.

Muzeja vadītāja Skaidrīte 
Pauliņa stāsta: “Ziemassvētus 
Andrupenes lauku sētā sākām 
svinēt 2010.gadā. Idejas autore 
bija Evija Maļkeviča, viņas palīgi - 
Ilze, Mareks, Viktorija, Staņislavs, 
Aleksandrs, Mārtiņš, Jānis, Džei-
na, Džesika, Dženita un Edgars 
ir “super jaunieši”. Man ir prieks 
un lepnums par to, ka Andrupenē 
ir tik aktīvi, gudri un varoši jauni 
cilvēki. Gadi iet, jaunieši mainās, 
bet “kodols” paliek. 

Šogad no plkst.14:00 līdz 
15:00 notiks Ziemassvētku darb-
nīcas. Gatavosim piparkūkas, 
senos eglīšu rotājumus, liesim 
“laimītes”, iesim rotaļās un darbo-
simies ārpus telpām. 

No plkst.15:00 līdz 16:30 
notiks darbošanās muzeja konfe-

renču zālē. Pasākuma apmeklē-
tāji  tiks iepazīstināti ar vietējām 
tradīcijām:
•	 Kūču vakars;
•	 Senie Ziemassvētku ēdieni un 

to gatavošana;
•	 Maskošanās jeb mūsu pusē 

sauktie čigāni.
No plkst. 16:30 līdz 17:00 

visi tiks aicināti uz karstu tēju un 
zupu.”

Iveta LEIKUMA

Ugunsgrēks uz naftas 
ieguves platformas

Ugunsgrēkā uz naftas ie-
guves platformas Kaspijas jūrā 
Azerbaidžānas ūdeņos gājuši 
bojā 32 strādnieki, bet 42 iz-
devies izglābt. Azerbaidžānas 
valsts enerģētikas kompānija 
SOCAR piektdien paziņoja, ka 
ugunsgrēks sācies pēc tam, kad 
spēcīgs vējš sabojājis gāzes cau-
ruli uz platformas. 

Glābšanas darbus apgrū-
tināja spēcīga vētra, kuras dēļ 
viļņu augstums ap platformu sa-
sniedza desmit metrus. Viens 
strādnieks no platformas infor-
mēja aģentūru “Reuters”, ka uz 
degošās platformas iesprostoti 
84 cilvēki.

ASV pret “Islāma valsti”

ASV vadītās koalīcijas gai-
sa triecienos Sīrijā svētdien tika 
nogalināti vismaz 32 džihādistu 
grupējuma “Islāma valsts” kauji-
nieki, paziņoja Londonā bāzētā 
nevalstiskā organizācija “Sīrijas 
Cilvēktiesību observatorija”. Koa-
līcija veica apmēram 15 uzlidoju-
mus Rakas provincei, kas atro-
das Sīrijas ziemeļos un ir “Islāma 
valsts” bastions.

Šajos gaisa triecienos, kas 
tika vērsti pret “Islāma valsts” 
štābiem un bāzēm ziemeļos, aus-
trumos un dienvidaustrumos no 
Rakas pilsētas, arī tika ievainoti 
vismaz 40 džihādisti. 

Dati par gaisa triecienu upu-
riem ir saņemti no vienas slim-

nīcas, bet galīgais nogalināto 
skaits var izrādīties lielāks.

Londonas metro sadurti 
cilvēki

Kāds vīrietis sestdienas 
vakarā Londonas metro stacijā 
sadūra trīs cilvēkus, bet policija 
viņu aizturēja un izmeklē noti-
kušo kā “terorisma incidentu”. 
Incidents notika metro Centrā-
lās līnijas Lītonstounas stacijā, 
kuras biļešu pārdošanas zālē 
izveidojās asiņu peļķe. Vienīgo 
aizdomās turēto vīrieti policija 
savaldīja, nospiežot pie zemes, 
un kāds aculiecinieks sauca aiz-
turētajam “Jūs neesat musulma-
nis”. Notikušais tika fiksēts ama-
tiera uzņemtā videoierakstā.

Lielbritānija piedzīvo 
postošus plūdus

Vētra un stiprais lietus izrai-
sījis plašus postījumus Lielbritā-
nijā, vairāk nekā 1000 iedzīvotāju 
evakuēti no saviem mājokļiem 
pēc tam, kad plūdu dēļ ūdens 
smēlies iekšā pat pa otrā stāva 
logu. 

Neskatoties uz to, ka ik ga-
dus plūdu novēršanai tiek tērēti 
aptuveni 48 miljoni angļu mārci-
ņu (66 miljoni eiro), nav izdevies 
apturēt plūdu radītos postījumus. 
Zem ūdens palikuši lauki, mājas, 
futbola laukumi un pat kapsētas. 

Pasaulē

Evija - idejas autore. 

Laimes liešana.



2015. gada 8. decembris 3

Atbilstoši savai jaunajai tradīcijai mūsu 
IeM darbinieku personālsastāvs atzīmē 
profesionālos svētkus izbraukumā. Šoreiz 
VP Latgales reģiona pārvaldes nodaļas - 
Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu, Ludzas un 
Balvu - saņēma aicinājumu no Krāslavas.

Svētku pasākums sākās ar dievkalpo-
jumu Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 
kur kārtības sargus sveica prāvests Edu-
ards Voroņeckis. Pēc tam svinīgā maršā 
tradicionālās ceremonijas dalībnieki devās 
uz kultūras namu. Ar apsveikuma vār-
diem klātesošos uzrunāja Valsts policijas 
priekšnieka vietnieks pulkvedis Andrejs 
Grišins un VP Latgales reģiona pārvaldes 
priekšnieks pulkvedis Juris Pastars. 

Viņi īpaši uzsvēra, ka tagadējā sa-
režģītajā ģeopolitiskajā situācijā Latvijas 
policistiem ir jābūt gataviem jebkādiem 
izaicinājumiem, bet policijas darbinieku 
augsts profesionalitātes līmenis ir Latvijas 
iedzīvotāju drošības galvenais garants. 

Par to liecināja vairāku 
apbalvojumu piešķiršana 
tiem policistiem, kas apzi-
nīgi pilda savus dienesta 
pienākumus. Todien vai-
rākkārt skanēja devīze - 
“Gods kalpot Latvijai!”. 

Saeimas deputāti Al-
dis Adamovičs un Jānis 
Trupovnieks atbrauca ar 
priecīgu vēsti – viņi pazi-
ņoja par policistu darba 
algas paaugstināšanu jau 
no nākamā gada. Svinī-
gās sapulces dalībniekus 
sveica lietuviešu kolēģi no Utenas pilsē-
tas, kā arī Latgales pašvaldību un Valsts 
robežsardzes struktūru pārstāvji. Par 
sniegto atbalstu tiesībsargājošo institūci-
ju darbībā ir apbalvoti pašvaldību vadītāji, 
tostarp Gunārs Upenieks un Sandra Viš-
kure. Savukārt Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs pasniedza pašvaldības pa-
teicības deviņiem policistiem. 

 Apbalvošanas ceremoniju papildināja 
muzikālais pavadījums - šo lielisko dāvanu 
pilsētas viesiem sagatavoja Krāslavas Mū-
zikas skola. Saksofonistu ansambļa (vad. 
Jānis Greckis) priekšnesums kļuva par 

Valsts policijai – 97 

Gods kalpot Latvijai! 
svētku dienas spilgtāko rotu.  

Avīzes “Ezerzeme” kolektīvs arī 
sirsnīgi sveic mūsu labākos policistus.  

Ar Iekšlietu ministrijas Goda raks-
tu apbalvots kapteinis Arnis Prikņa 
(Dagdas policijas iecirkņa vecākais 
inspektors) un Dainis Žurila (Krās- 
lavas RPP Kriminālpolicijas biroja 
vecākais inspektors ekonomisko li-
kumpārkāpumu apkarošanas jomā). 
IeM Pateicības saņēma kapteine 
Solvita Bučinska (VP LRP Krāslavas 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektore) un kapteinis Nikolajs 
Fiļčenkovs (Sevišķi smagu un sērij-

veida noziegumu 
apkarošanas no-
daļas vecākais 
inspektors).  

Pirms termiņa 
ir piešķirta kārtējā 
speciālā dienesta 
pakāpe leitnan-
tam Edgaram Os-
trovskim (Kārtības 
policijas inspekto-
ram). Valsts polici-
jas krūšu nozīme 
“Par cītību policijā” 
pasniegta majo-

ram Ingusam Oleh-
novičam (VP LRP 
Krāslavas iecirkņa 
Kriminālpolicijas 
nodaļas vecākajam 
inspektoram) un 
Artūram Plintam, 
ar Valsts policijas 
Goda rakstu apbal-
vots virsleitnants Il-
mārs Beļs (VP LRP 
Krāslavas iecirkņa 
Kriminālpolicijas 
nodaļas inspek-

tors) un Kārtības policijas virsseržants Va-
sīlijs Smoļakovs. Valsts policijas Pateicību 
saņēma leitnants Aleksandrs Kevišs (VP 
LRP Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas inspektors). Savukārt apbalvoti, 
piešķirot papildus atvaļinājumu, - majore 
Diāna Kononova, kapteine Ināra Vasiļjeva, 
kapteine Solvita Borovkova, leitnante Alek-
sandra Drozdovska (Kriminālpolicijas noda-
ļas inspektores); kapteinis Ēriks Hološins, 

leitnants Aleksandrs Griņevičs, leit-
nants Denis Gžibovskis (Kārtības 
policijas inspektori).  

Turklāt kā apbalvojumu Valsts 
policijas “Goda raksts” saņēma liet- 
vedības uzskaites inspektore Na-
tālija Panfi lo un Krāslavas pašval-
dības Sociālais pedagogs Žanna 
Drozdovska. Probācijas dienesta 
“Pateicību” saņēma kriminālpoli-
cijas nodaļas inspektore Solvita 
Borovkova, bet “Atzinību” saņēma 
Kārtības policijas inspektore Solvi-
ta Bučinska.

Aleksejs GONČAROVS 

Īpaša dizaina monētas
Latvijas Banka 1. de-

cembrī laidusi klajā kārtējo 
īpaša dizaina divu eiro mo-
nētu. Uz tās attēlots māksli-
nieces Olgas Šilovas veido-
tais ligzdu vijošā stārķa tēls, 
ar kuru savulaik tika sākta 
īpašā dizaina 1 lata apgrozī-
bas monētu sēriju.

2 eiro piemiņas monētas “Stār-
ķis” tirāža ir viens miljons eksem-
plāru. Latvijas Bankas pieredze 
liecina, ka šāda tirāža ir pietieka-
ma, lai monētas apmaiņai pietiktu 
visiem interesentiem vismaz vairā-
kas nedēļas. 10 tūkstošus monētu 
būs iespējams iegādāties Brilliant 
Uncirculated kvalitātē īpašā suve-
nīriesaiņojumā (cena Latvijas Ban-
kas kasēs – 7,30 eiro), tāpat būs 
pieejami īpaši eiro apgrozības mo-
nētu komplekti ar astoņām Latvijas 
eiro apgrozības monētām, kā arī 
stārķa piemiņas monētu. Brilliant 
Uncirculated kvalitātē (10 000 ek-
semplāru). Komplektu cena 
Latvijas Bankas kasēs – 19 
eiro.

Cilvēki izrāda lielu in-
teresi par jauno divu eiro 
piemiņas monētu ar stārķa 
attēlu - neilgi pirms atvēr-

šanas Latvijas Bankas kasēs bija 
izveidojusies aptuveni 250 līdz 300 
cilvēku rinda, vēsta aģentūra LETA. 

* * *
Novembra beigās Latvijas 

Banka laidusi klajā jaunu piecu eiro 
sudraba kolekcijas monētu, kurai 
dots nosaukums – Pasaku monē-
ta. Pieci kaķi. Šī ir pirmā monēta 
īpašā sērijā, kas veltīta latviešu pa-
sakām. Monētas dizainu veidojusi 
māksliniece Anita Paegle.

Uz jaunās eiro kolekcijas mo-
nētas aversā attēlota gulta ar pie-
ciem aizmigušiem kaķiem – Muri, 
Ņuri, Inci, Minci un Punci, savukārt 
monētas reversā attēloti šie paši 
kaķi ar bļodiņām un karotēm.

Monētas tirāža ir 10 
tūkstoši eksemplāru, bet tās 
cena Latvijas Bankas kasēs 
– 39 eiro.

Foto no www.bank.lv

tūkstoši eksemplāru, bet tās 
cena Latvijas Bankas kasēs 
– 39 eiro.

Gada atraduma balva botānikā 
DU doktorantei, Dagdas vidusskolas absolventei 

Latvijas Botāniķu biedrība ceļojošo balvu “Gada 
atradums” piešķīrusi par jaunu pļavas linlapes atrad-
ni Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un ma-
temātikas fakultātes studiju programmas “Bioloģija” 
doktorantei Danai Krasnopoļskai (Dagdas vidussko-
las absolvente).

Balva ik gadu tiek piešķirta par īpaši nozīmīgiem 
jauniem fl oras atradumiem Latvijā. Šogad tā tikusi 
D. Krasnopoļskai no Daugavpils Universitātes par 
jaunu pļavas linlapes (“Thesium ebracteatum”) atrad-
ni aizsargājamā ainavu apvidū “Augšzeme”, Medumu 
apkārtnē, pie Latvijas-Lietuvas robežas. 

Pļavas linlape ir daudzgadīgs pusparazītisks 
lakstaugs. Lai gan tas pēc izskata ir visai necils, Lat-
vijā šis augs ir sastopams ļoti reti – ir aptuveni pie-
cas līdz sešas atradnes. Visbiežāk augs ir sastopams 
austrumu rajonos. Šis augs ir īpaši aizsargājams un 
iekļauts Latvijas Sarkanās grāmatas 1.kategorijā – 
pie sugām, kurām draud iznīkšana.

Šogad ceļojošajai gada atraduma balvai tika pie-
teikti arī citi interesanti atradumi, piemēram, bālziedu 
brūnkāte, pūkainā asinszāle, rūgtā drudzenīte, jūras 
najāda. Tāpat pieteikta Latvijā savvaļā konstatēta 
svešzemju suga – platlapu debestiņa – un līdz šim 
Latvijā tikai divas reizes konstatēta svešzemju augu 
suga – lapainais sunītis.

Zane LOČMELE, 
Daugavpils Universitātes Starptautisko un sa-

biedrisko attiecību daļas
sabiedrisko attiecību menedžere
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Krāslava - Polija: sadarbības rezultāti 

Krāslavas Romas katoļu baz-
nīca, starptautiskās nozīmes arhi-
tektūras mākslas pērle, tika celta 
ievērojamu laika posmu - no 1756. 
līdz 1767. gadam. Par šo izcilo 
vēstures un kultūras pieminekli, 
kas kļuva par Latvijas un Polijas 
īpašumu, krāslaviešiem mūžīgi jā-
būt pateicīgiem pils īpašniekiem – 
Konstantīnam Ludvikam Plāteram 
un Augustīnei Plāterei no Oginsku 
dzimtas, kuru pīšļi tiek glabāti baz-
nīcas kriptā. Gandrīz tikpat ilgi, cik 
tika būvēts mūsu pilsētas svē-
tums, turpinājās baznīcas altāra 
restaurācija.  

Pateicoties divu valstu cen-
tieniem, otru dzīvi ieguva šedevri 
- altāra glezna “Svētais Ludviks 
dodas krusta karā”, kuru pēc poļu 
mākslinieka Jana Mateiko ski-
ces 1884. gadā uzgleznoja viņa 
audzēkņi, kā arī Itālijas meistara 
Filipo Kastaldi 18. gadsimta 60. 
gados gleznotā altāra freska. 
Grandiozā projekta īstenošana 
- Polijas Republikas Kultūras un 
nacionālā mantojuma ministrijas, 
Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrijas, Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas, 
Valsts kultūrkapitāla fonda, ap-
vienības “Poļu kopiena”, katoļu 
baznīcas pārstāvju un divu valstu 
restauratoru ciešas sadarbības 

rezultāts. 
Pašaizliedzīga darba pa-

matā vienmēr ir konkrētu cilvēku 
personisks ieguldījums. Polijas 
Republikas valdības apbalvoju-
mu pasniegšana pie altāra kļuva 
par šīs kolosālās ieceres apoteo-
zi. Polijas Republikas vēstniece 
Latvijā Eva Dembska pasniedza 
prāvestam Eduardam Voroņeckim 
medaļu “Par nopelniem kultūrā - 
“Gloria Artis””, ar Polijas Repub-
likas Ārlietu ministrijas goda zīmi 
“Bene Merito” apbalvots Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas vadītājs Juris Dam-
bis, VKPAI Latgales reģionālās 
nodaļas valsts inspektore Dzintra 
Bukeviča un restaurators Tomašs 
Dziuravecs. Iepriekšējā dienā poļu 
biedrības ansambļa “Strumeņ” va-
dītājam Romualdam Raginim tika 
pasniegta goda zīme “Par nopel-
niem poļu kultūras labā”. 

Par mūsu novadnieku lielo ie-
guldījumu liecina Latvijas Poļu sa-
vienības Krāslavas nodaļas veik-
smīga darbība. Arī iepriekšējos 
gados Polijas Republikas apbal-
vojumus par Polijas kultūrvēstu-
riskā mantojuma Latvijā saglabā-
šanu saņēma Henrihs Galonskis, 
Jevgēņija Urbanoviča, Romualds 
Raginis, Antoņina Abrosimova, 
Staņislavs Pavlovičs, Česlava 

Kozlovska, bet šo-
gad Gunārs Upe-
nieks un Jāzeps 
Dobkevičs tika ap-
balvoti ar Polijas 
Republikas Nopelnu 
Ordeņa Kavaliera 
krustiem. 

Latvijas jauno 
laiku vēsturē, Atmo-
das rītausmā, poļi 
pārliecinoši uzsāka 
savas aktivitātes, un 
1988. gada novem-
brī atjaunoja savas 
nacionālās biedrības 
darbību. To vadīja 
Jurijs Kurcišs, Hen-
rihs Galonskis, Jev-
gēņija Urbanoviča, 
bet no 2008. gada 
- Jāzeps Dobkevi-
čs. Pie viņa mūsu 
redakcija arī vērsās 
ar lūgumu pastāstīt 
par Krāslavas poļu 
biedrības darbības 
hronoloģiju. Viens 
no galvenajiem no-
tikumiem atjaunotās 
Latvijas Republikas 
neatkarības laikmetā 
ir Krāslavas poļu pa-
matskolas atvēršana 
1991. gadā, tas bija 
divu valstu sadarbī-
bas rezultāts. Nāka-
majā gadā mācību 
iestāde, kurai tika 
piešķirts grāfu Plāte-
ru vārds, atzīmēs 25 
gadu jubileju. Skola, 
kas ieguva mūsdie-
nīgu mācību bāzi, 
turpina ieņemt svarī-
gu lomu Latvijas-Po-
lijas sakaru attīstībā. 
Piecu gadu garumā 
mūsu pilsētā strādā-
ja pedagogi no Poli-
jas - Ņina Mušinska, 
Vladislavs Kropev-
nickis, Zigmunds 
Nevjadomskis, Mar-
ta Skorupko, Beāta 
Prosņjaka. Pe-
dagogi palīdzēja 
nodibināt Krās- 
lavas un Pod-
dembicas rajona 
(Polija) sadarbī-
bas sakarus, tika 

noslēgts sadarbī-
bas līgums ar Uni-

jevas kūrortpilsētu. 
Kopā ar redakcijas viesi 

mēs atcerējāmies smagos 
deviņdesmitos gadus, kad 
poļu kultūras biedrības jauk-
tais koris Romualda Ragiņa 
vadībā piedalījās Pasaules 
poļu svētkos, kas notika pie 
jūras – Košalinas pilsētā. 
Arī man divas reizes pavei-
cās būt par grandiozu vis-
pasaules poļu koru festivālu 
liecinieku. Tolaik mūsu poļu 
koris lepojās ar vairāk nekā 
trīs desmitiem balsu. Šo tra-
dīciju turpināja ansamblis 
“Strumeņ”, kas arī šobaltdien 
ir mūsu pilsētas savdabīga 
vizītkarte. Krāslavieši obligāti 
piedalās poļu kultūras festi-
vālos visā Latvijā. Ansamblis 
“Strumeņ” uzstājās Rēzek-
nes, Daugavpils, Jelgavas 
skatītāju priekšā, kā arī Pa-
sienē un Žīguros. Lepojas ar 
to, ka piedalījās arī Vispārē-
jos latviešu dziesmu svētkos! 
Pateicoties poļu biedrībai, 
mūsu pilsētā tiek rīkoti Zie-
massvētku dziesmu festivā-
li, kas notiek zem Krāslavas 
Romas katoļu baznīcas vel-
vēm, un nākamā gada jan-
vārī garīgo dziesmu koncerts 

skanēs jau desmito reizi. 
Arī festivāls “Poļu pē-

das Latvijā” ir krāslaviešu 
iecere, kad Svētā Donata 
svētkos notiek kultūras un 
reliģijas pasākumi. Pie-
dalīšanās projektā, ko at-
balstīja viens no fondiem, 
kas palīdz ārzemju po-
ļiem, deva iespēju mūsu 
“Strumeņam” saņemt 
jaunus skatuves tērpus, 
bet biedrībai - biroja mē-
beles, datoraprīkojumu, 
foto un video aparatūru. 
Vēl viens piemērs, kas 
liecina par auglīgu sa-
darbību ar Polijas fondu 
“Brīvība un Demokrātija”, 
ir tas fakts, ka pirms gada 
Krāslavas parkā tika at-
klāta plāksne grāfa Leo-
na Broela-Plātera un citu 
1863. gada janvāra sa-
celšanās varoņu piemiņai. 
Šis vēsturiskais simbols 
tika uzstādīts par godu nozīmī-
ga notikuma 150 gadu jubilejai, 
par ko Jāzeps Dobkevičs izteica 
sirsnīgu pateicību fonda “Brīvība 
un Demokrātija” priekšsēdētājam 
Mihailam Dvorčikam, prezidenta 
Leha Kačinska bijušajam padom-
niekam. Noteikti ir jāatgādina, ka 
ar Zentas Melderes centieniem 
jau pirms vairākiem gadiem tika 
uzstādīts piemiņas krusts Leo-
nam Plāteram Kazanovā. 

Ik gadu Krāslavas pašdarbī-
bas kolektīvu dalībnieki uzstājas 
Polijā, bet pirms gada tika īste-
nots Mūžizglītības programmas 
“Grundtwig” projekts “Seniors 
senioram brālis”, kas turpinājās 
divus gadus, pateicoties tam tika 
saņemts finansējums 12000 eiro 
apmērā. Sešiem krāslaviešiem 
bija piedāvāta iespēja trīs nedēļu 
laikā pilnveidot valodas zināšanas 
un apgūt poļu tradīcijas Vengože-
vas pilsētā. Savukārt poļu partne-
ri darbojās mūsu pilsētā, un viņu 
apkopotais materiāls kļuva par 
pamatu vairākām kultūrvēsturis-
kās nozīmes videofilmām, kas tika 

uzņemtas projekta gaitā. 
Es un Jāzeps Dobkevičs at-

cerējāmies vēl daudz ko citu, tai 
skaitā Krāslavas poļu braucienu 
uz svēto Čenstohovas pilsētu, 
kur dievkalpojumus vadīja Ro-
mas pāvests Jānis Pāvils II. Arī 
Krāslavas Poļu pamatskolas au-
dzēkņu un viņu vecāku mācību 
braucieni uz Poliju jau sen kļuvuši 
par tradicionālu pasākumu. 

Starp citu, Jāzeps Dobkevičs 
jau vairāk nekā divdesmit gadus 
vada Krāslavas Svētā Ludvika 
Romas katoļu baznīcas padomi, 
ir novada domes deputāts, viņa 
tagadējais amats - ārējo sakaru 
organizators. 

Noslēdzot šo rakstu par 
grandiozā restaurācijas projekta 
realizāciju, obligāti jāuzsver, ka 
prāvests Eduards Voroņeckis pie 
baznīcas altāra pasniedza 18 pa-
teicības tiem, kas aktīvi piedalījās 
Krāslavas Svētā Ludvika Romas 
katoļu baznīcas altāra atjaunoša-
nā. Tostarp Jurim Dambim, Dzin-
trai Bukevičai un Latvijas restau-
ratoriem. 

Aleksejs GONČAROVS 

Prāvests Eduards Voroņeckis pateicas par augsto apbalvojumu. 

Latvijas restauratori Dmitrijs Laščetko un Zane Kēlere saņēma Krāslavas 
Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcas pateicības. 

Ansamblis „Strumeņ”. 

Jāzeps Dobkevičs poļu pasākumā. 

Polijas Republikas valdības apbalvojuma kavalieri - restaurators 
Tomašs Djuravecs un VKPAI valsts inspektore Dzintra Bukeviča. 

Baznīcas ērģelnieks un poļu pašdarbības kolektīva vadītājs 
Romualds Raginis. 
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Rīgas mērs Nils Ušakovs: “Izlaidušies viņi ir... to viņi simbolizē”
Vai Rīga ir eiropiska se-

nioru ziņā? Vai Rīga noveco?
No vienas puses, ja runā-

jam par eiropiskumu, tad mēs 
cenšamies maksimāli veltīt lī-
dzekļus, kas mums pieejami, 
lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir 
seniori. Rīgas senioriem tiek no-
drošināts bezmaksas sabiedris-
kais transports.  Strādājošajiem 
senioriem nodrošinām 50 % at-
laidi. Tas ir ļoti svarīgi. Bez da-
žāda veida pabalstu saņemša-
nu programmām mēs strādājam 
pie tā, lai senioriem tiktu nodro-
šināta kvalitatīva brīvā laika pa-
vadīšana. Pēdējā laikā šo funk-
ciju uzņēmušās un ļoti veiksmīgi 
pilda arī mūsu bibliotēkas, kas 
piesaista seniorus un šo piedā-
vājumu seniori labprāt izmanto. 
Šajā ziņā – jā!  Atbilstoši mūsu 
fi nansiālajām iespējām, mēs 
cenšamies kļūt vairāk eiropeiski. 

No otras puses, Rīgā tāpat 
kā Latvijā un Eiropā iedzīvotāju 
vidējais vecums ar katru gadu 
aug. Protams, mums nav tā kā 
Japānā, kur pat luksofori tiek 
piemēroti senioru vecumam, lai 
tie var droši šķērsot krustojumu, 
taču kopumā vecuma rādītāji arī 
Latvijā ir augstāki nekā bija ie-
priekšējos gados. 

Kāds pēc jūsu domām iz-
skatās nākotnes Latvijas se-
niors? Kuras ir tās pozitīvās 
iezīmes, kas 30 gadu laikā va-
rētu mainīties? 

Manuprāt, cilvēki ir kļuvu-
ši aktīvāki. Daudz ko maina 
jaunās tehnoloģijas. Es redzu, 
ka jau šobrīd sociālajos tīklos 
cilvēki vecuma grupā 65 plus, 
jau ir vērā ņemams īpatsvars. 
Domāju, ka tehnoloģiju attīstība 
un Latvijas veselības sistēmas 
attīstība kopumā palīdzēs cilvē-
kiem ilgāku laiku būt aktīviem, 
tai skaitā kļūt eiropeiskākiem. 

Saka, ka Rīga nekad nav 
gatava. Vai Rīgas fi nansiālās 
robežas kādreiz nonāks tuvāk 

Latgalei? 
Rīgas mērs smaidot atbild: 

“Es esmu Rīgas pašvaldības va-
dītājs, mēs esam liela un varena 
pašvaldība Rīgas administratī-
vās teritorijas robežās.” 

Daudzi priecājas, ka Rīgas 
mērs esot moderns un Rīgas 
rātsnamā jau ceturto gadu 
dzīvo divi kaķi – Muris un Kuz-
ja.  Domes darbinieki smej, ka 
kaķiem ir doti atbilstoši vārdi. 
Muris kā jau latvietis ir nedaudz 
kautrīgs un viņam netīk daudz 
komunicēt ar atnācējiem, bet 
Kuzja raksturīgi krievu tautī-
bai uzvedas brīvi, nepiespiesti 
jebkurā kompānijā. Internetvi-
dē uziets, ka abiem kaķiem ir 
aptaukošanās problēmas, tā-
pēc tiem iegādāts trenažieris...

Jā, kaķi ir palikuši resni. 
Ārsts tiem uzdāvināja trenažieri. 
Ar to trenažieri iznāca kuriozs. 
Trenažieris ir starp diviem ver-
tikāliem dēlīšiem iestiprināts ci-
lindriņš ar tukšu vidu, kurā var 
iebērt sausās barības graudi-
ņus. Cilindra sānos ir daži ne-
lieli caurumiņi, un, ja to kaķis ar 
ķepu griež, graudiņi pa vienam 
vai diviem birst ārā. Nākamajā 
dienā atnāku uz darbu, un ko es 
redzu? Kaķi sēž un gaida, ka-
mēr sekretāre izķeksēs barību 
no trenažiera. 

Vai kaķu resnums simbo-
lizē Rīgas pašvaldības vare-
numu? 

Smaidot mērs atbild: Izlai-
dušies viņi ir... to viņi simbolizē. 
Mūsu ideja bija paņemt pavisam 
mazus kaķēnus no dzīvnieku 
patversmes. Patversmi fi nansē 
pašvaldība. Lai patversme varē-
tu strādātu ar labāku rezultātu, 
tā ne tikai jānodrošina ar naudu, 
bet arī jāstimulē cilvēkus, izvēlē-
ties tieši patversmes dzīvniekus 
kā savus mājdzīvniekus. Tādā 
veidā mēs reklamējam, ka ne-
vajag pirkt dārgus kaķus un su-
ņus, bet par velti paņemt dzīv-

niekus, kuri nonākuši 
uz ielas. Tas sagādā 
vairāk prieka un atbrī-
vo patversmē vietas 
nākamajiem nelaimē 
nokļuvušajiem dzīv-
niekiem. Otrkārt, mūsu 
kaķi palīdzējuši vākt 
arī ziedojumus…

Cik brīvu “kvo-
tu” ir palicis kaķu 
ucināšanai? Iepriek-
šējos gados bija lab-
darības akcijas, kas 
piedāvāja nopirkt at-
ļauju uz šo kaķu uci-
nāšanu. 

Šādas labdarības 
pasākuma laikā kaķiem izde-
vās savākt krietnu ziedojuma 
summu. Divu nedēļu laikā tika 
savākti aptuveni Ls 400. Kaķi 
ir arī pilsētas tēla spodrinātāji.  
Mums izdevies panākt, ka ār-
valstīs Rīga un kaķi ir nedalāms 
vienums. Tas viss strādā un arī 
budžetam tas neko nemaksā. 

Zināms, ka Rīgas un 
Ventspils pašvaldība ir lielā-
kās “donoru pašvaldības”. 
Jums ar saviem ienākumiem 
jādalās ar Latvijas pašvaldī-
bām. Dzirdēts, ka Murim un 
Kuzjam patīk sēdēt uz doku-
mentiem. Vai kaķi murrādami 
sēž uz pašvaldību fi nanšu izlī-
dzināšanas fonda dokumentu 
kaudzītes vai tomēr šņākda-
mi?  

Rīga ar kaķiem vai bez ka-
ķiem katru gadu atdod 70 mil-
jonus eiro citu pašvaldību vaja-
dzībām. Solidaritātes princips 
mums ir svarīgs. Rīga ir īpat-
nējā situācijā, ne tāpēc, ka mēs 
esam labāki, bet tīri ģeogrāfi skā 
stāvokļa dēļ. Tāpēc sniegt at-
balstu citām pašvaldībām, tas ir 
mūsu tiešais pienākums. Kaķi to 
uztver ļoti atbilstoši. 

Vai šie Rīgas izlīdzināša-
nas fondam ieskaitītie miljoni 
palīdzēs visiem Latvijas se-

nioriem izskatīties daudz maz 
vienlīdzīgiem?

Katru gadu mēs pārskaitām 
70 miljonus un es domāju, ka 
tas ir absolūti taisnīgi un gudri! 

Domājams, ka katras paš-
valdība seniori no šiem līdzek-
ļiem saņems tik daudz, cik lielā 
mērā seniorus ciena pašvaldību 
vadītāji un vietējās varas. 

Pēc intervijas ar Rīgas 
mēru Nilu Ušakovu secinām, ka 
Latvijā drīzumā vēl nenāksies 
luksoforus piemērot senioru 
vajadzībām, taču, ņemot vērā 
tehnoloģiju un veselības sistē-
mas attīstību, nav izslēgts, ka 
pēc vairāku desmitu gadiem arī 
Latvijā pieaugs vidējais dzīves 
ilgums un seniori kļūs aktīvāki 
un eiropeiskāki.

Tāpat tika secināts, ka Ni-
lam Ušakovam izdevies ar mi-
nimāliem resursiem, paņemot 
no dzīvnieku patversmes divus 
kaķēnus, iegūt maksimālu re-
zultātu Rīgas tēla veidošanā. 
Tikai trūkumu cietušie kaķi var 
saprast citu pašvaldību līdzekļu 
trūkumu, tāpēc, sēžot uz paš-
valdību izlīdzināšanas fonda 
dokumentiem, Muris un Kuzja 
nepatiku neizrāda un uzvedas 
atbilstoši. 

Rīgas mēru intervēja 
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Mana Krāslava No lasītāju vēstulēm
Pirms es izklāstīšu visu, ko 

zinu par Krāslavu, es gribētu pie-
vērst jūsu uzmanību maniem ie-
vadvārdiem. Es nekad nepiedalī-
jos nevienā šovā, kurā tiek runāts 
par personas dzīves datiem. Tā-
pēc es neplānoju rakstīt par sevi, 
lai iepazīstinātu ar savu biogrāfi ju 
avīzes lasītājus. Tas viss skar ti-
kai personiski mani. Jā, sākot ar 
bērnību un līdz šim laikam, mana 
dzīve ir saistīta ar Krāslavu. Bet 
viss, kas notika ar mani, tas ir 
mans personiskais dosjē, kas 
nav domāts pārējiem. 

Krāslava ir manu senču un 
vecāku dzimtene. Mūsu mājas 
atradās Poļevaja ielā. Kad mans 
vectētiņš brauca pa dzimtās pil-
sētas ielām, cilvēki teica: “Tas ir 
Jankels Avrams, godīgs un cienī-
jams cilvēks.” Mans vectēvs bija 
smagais ormanis. Viņš veda no 
stacijas preces uz bagāto pilsēt-
nieku veikaliem. Tie bija Barkāns, 
Livers, Fišers. Mana vecmāmiņa 
palīdzēja nabadzīgiem cilvēkiem, 
saviem kaimiņiem. Visi gāja pie 
viņas pēc palīdzības un padoma. 
Šeina Frada palīdzēs un ieteiks 
– tā teica cilvēki par viņu. Mūsu 
ģimene bija liela un strādīga. 

Mamma un tante kopš bērnī-
bas gadiem labi apzinājās smaga 
darba vērtību. Tante bija mācekle 
bagātnieka Isaroviča darbnīcā, 
kur pēc mācībām viņa strādāja 
par adītāju. Mamma veselu gadu 
auklēja saimnieku bērnus. Un 
tikai pēc gada saimniece apsē-
dināja viņu pie mašīnas un sāka 

mācīt amatam. Mans tēvs, kad 
viņš ienāca mūsu ģimenē, arī kļu-
va par smago ormani. Pilsētiņā 
bija sinagoga, uz kuru sestdienās 
gāja lūgties gan veci, gan jauni. 
Krāslavā dzīvoja daudz nabadzī-
gu cilvēku. Tie bija Bethini, Ges-
kini, Bičini. Gliki un Lini bija turīgi 
ļaudis, pie kuriem strādāja ne 
tikai ebreji, bet arī krievi un poļi. 
Kozlinski un Modlini nodarbojās 
ar pārvadāšanu un šūšanu. 

Pilsētā bija neliela upīte. Tās 
krastā atradās mājiņa. Tur, naba-
dzīgā ģimenē, dzimusi nākamā 
liriķe un prozaiķe Cecīlija Dinere. 
Šeit viņa pabeidza vidusskolu, un 
tad iestājās institūtā. Kad sākās 
karš, viņa aizgāja uz fronti un strā-
dāja par kara korespondenti. Pēc 
kara dzīvoja un strādāja Rīgā. 

Bērni pieauga un gāja strā-
dāt pie saviem saimniekiem, taču 
karš pieklauvēja pie pilsētnieku 
durvīm. Daži centās glābt 
savu ģimeni, tai skaitā 
mans tētis, bet citi nekam 
neticēja un palika savās 
mājās. 

Esmu dzimusi tālajā 
Tatārijā. Tante strādāja 
par sanitāri kara hospitālī. 
Mamma strādāja nolikta-
vā, kur žāvēja dārzeņus 
frontei. Tēvu iesauca ar-
mijā. Viņš gāja bojā, aiz-
stāvot savu ģimeni.  

Mana tauta izgāja 
cauri visiem elles lokiem. 
Ebrejus iznīcināja ne tikai 
Latvijā, bet arī citās okupē-

tās Eiropas valstīs (Austrijā, Čehi-
jā, Ungārijā, kā arī Vācijā). 

Tā sākās Holokausts - ebre-
ju tautas masveida iznīcināšana 
Otrā pasaules kara laikā. 

Par Holokausta upuriem kļu-
va vairāk nekā astoņi simti Krās- 
lavas ebreju, kas tika nošauti 
mūsu pilsētā. To vidū arī Moisejs 
Rabinovičs, bijušais Krāslavas 
mērs (1927-1932), viņa sieva 
Maša, jaunākais dēls Samuils 
Aleksandrs.  

Taču bija latvieši un citu tautī-
bu pārstāvji, kuri, riskējot ar savu 
dzīvību un saviem piederīgajiem, 
glāba draugus un paziņas. Viņi 
izglāba vairāk nekā trīssimt Krās- 
lavas ebreju. To vidū bija Kižlo 
ģimene. Viņi dzīvoja netālu no 
Krāslavas. Trīs gadus viņi slēpa 
savās mājās Barkānu ģimeni. 

Krāslavas mērs Lucians Gži-
bovskis arī par to zināja un visādi 

atbalstīja šos labos darbus. Par 
šo rīcību Kižlo ģimenei tika pie-
šķirta augstākā ebreju nācijas at-
zinība un goda medaļa “Taisnais 
starp tautām”. 

Daudzi no tiem, kas deva 
mājvietu saviem draugiem un 
paziņām - ebrejiem, tika atmas-
koti, viņiem tika piespriests nāves 
sods - par to, ka uzdrošinājās ne-
pakļauties pavēlei. 

Kādreiz Krāslava staroja aiz 
prieka un laimes. Tagad tā klusē, 
kā klusē mana dvēsele. Krāslavā 
vairs nav manas tautas. Paliku ti-
kai es, veca un slima, taču es labi 
zinu savu valodu, tradīcijas un 
savas tautas paražas. Es nekad 
neaizmirsīšu par savu vēsturisko 
dzimteni un par to, kas es esmu 
un no kurienes nāku. 

 Sima NEVLERE
Alekseja GONČAROVA foto

Žurnāli decembrī

 UNA
• Viņa. Inga Gorbunova: „Esmu 

apguvusi ļoti vērtīgu prasmi no-
griezt pagātni kā ar nazi un ne-
skatīties atpakaļ.”

• Aktuāli. Sievietes, kas nenove-
co - cita anti-age stratēģija

• Viņš. Jānis Šipkēvičs: „Labā-
kais, ko tēvs var izdarīt savam 
bērnam, ir cienīt viņa māti. Pagā-
jušā gadsimta Šipkēvica modelis 
diemžēl tam nebija piemērots.”

• Pašizaugsme. Pievilcības no-
slēpums. Vai harizmu var apgūt?

• Karjera. Trīs uzņēmēju stāsti, 
kā palikt uzticīgam savai idejai

• Pieaugušo meiteņu stāsti. Es 
gribu mīlēties pa īstam!

• Stils. Ielūgums uz svinībām sla-
venību stilā

• Drēbju skapis. Ekspresīvā 
“Triānas Parks” soliste Agnese 
Rakovska.

• Skaistums un veselība. Mirdzi 
un sagaidi svētkus skaisti!

• Interjers. Māja ar svētku sajūtu
• Gatavojam kopā. Četri ēdieni 

gada burvīgākajiem notikumiem

• Ceļojums. Austrumu pasakas 
apburtā.

• Idejas novembrim. Mūzika, grā-
matas, izrādes, izstādes, koncerti.

“Ilustrētā Junioriem”
• Man s suns – ļoti gudrs. Kā mā-

cās suņu skolā.
• Fotostāstā:  Ziemassvētku 

gaidīšanas fi lmas.

• Prožektoru gaismā: džungļu 
meitene Alma.

• Rentgenstari redz cauri.
• Unikālais lidotājs albatross.
• Miķeļbāka – augstākā Baltijā.
• Kā atjauno multenes.
• Kur Ziemassvētki nekad ne-

beidzas.
• Kas ir Sietiņš kosmosā?
• Džeiks Bērtons un viņa slave-

nais dēlis.
• Žiperīgais sports badmintons.
• Robotiņa drošības skola – kā 

sargāt savu bankas karti.
• Atbildes uz lasītāju uzdotajiem 

jautājumiem.
• Annas eksperiments ar elek-

trizētu spociņu.
• Ziemassvētku dzejolīšu špikerītis.
• Faktiņi par minioniem.
• Rūķu darbnīcā top lācītis, rūķi 

un dāvanas.
• Dāvids gatavo saldsāļās kara-

meles.
• “Fizmix” veido burbuļu kubu. 
• Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīkla, 

atpūtas stūrītis, komikss, jauni 
konkursi, uzvarētāji un balvas.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.20 Trešā reiha propagandisti
13.35 Mežainīši
14.05 Kas te? Es te! 
14.50 Momentuzņēmums
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Melu laboratorija
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino
23.35 Midsomeras slepkavības

1.25 1:1
5.00 1000 jūdzes Ķīnā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Tran-
silvānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Detektīvaģentūra Bīgls
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00 8. Pasaules koru olimpiāde
13.10 Sporta studijas diskusija
14.10 Latvijas sporta varoņi
15.10 Nano tehnoloģijas 
elektromobiļos

15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 100 līdz 100
20.00 Dzīvnieku prāta noslē-
pumi
21.00 Teritorija Vija Celmiņš
22.00 Latviešu jaunie režisori
23.00 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
23.30 Ekstrēmā ekspedīcija
0.25 Kašmīras peldošā 
pasaule
1.15 Nano tehnoloģijas acu 
un ausu reģenrēšanā
5.00 Citādi latviskais

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.20 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 

skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Ļauj iet, ja mīli
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.25 Dallasa
15.40, 2.05 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti mani, 
ja vari
21.10 Bruklinas taksis
22.10 Mf. Cilvēces bērns
0.35 Nikita
4.45 Karamba!
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00, 13.10 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.45 Puika pret Kaķi
7.55, 17.55 Šaubu ēnā

9.00, 2.25 Komisārs Reksis
10.05 Motīvs?
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
12.10, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi
14.20 Beibleidi
14.45 Ievas pārvērtības
15.30, 20.20, 3.10 Uguns-
Grēks
16.50 Anželika
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.40 Vikingi
23.40 Elites vienība „SAFE”
0.40 Zem kupola
1.35 Tāda mums ģimenīte!
5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.05 Multfilmas
7.35 6 kadri

8.05, 17.55, 1.55 Māja-2
9.05 Transformeri. Darbi 
aizsegā. 
10.05 Bada spēles
11.05, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.20, 20.00 Interni
14.25 Ekstrasensu cīņas 
18.55, 1.00 Brīvdienas Meksikā 
21.05 Tētis sprukās 
23.05 Mf. Gaismas kari

TV5
8.00, 17.30 Pacientu līga
9.00, 13.10 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10 6 kadri
12.40, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30, 23.30 Aizsegā
15.35, 19.50 Mačs
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8. decembrī Ir iemesls!

Laika periodā no 27.11.2015. līdz 
04.12.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 37 notikumi.  Būtiskākie:

•	 27. novembrī, Krāslavā veikala “Top” 
darbinieki konstatēja, ka tika nozagtas 
dažādas konfektes par summu 17,59 
eiro. Izmeklēšanas pasākumu rezultātā 
tika noskaidrota kārumnieka personība - 
L., dzim.1965.gadā, krāslavietis, kurš ag-
rāk jau bija policijas redzeslokā sakarā ar 
mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

•	 28. novembrī Krāslavas iecirknī tika 
saņemts iesniegums par to, ka no au-
tomašīnas Subaru Legasy, kas atra-
dās Krāslavā, Vienības ielā,  privātmā-
jas pagalmā, pazuda auto magnetola 
Kenwood. 

•	 30. novembrī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākts kriminālprocess par to, ka Krāsla-
vas autoostā tika bojātas sabiedriskās 
tualetes durvis. Notiek vainīgās perso-
nas noskaidrošana.

Krimināls, notikumi

Pagānu tradīcijas lielā-
koties tiek saistītas ar pagāt-
ni, kuru nez kāpēc pieņemts 
saukt par “tumšo”. Īstenībā 
tas laiks nemaz nebija tik 
drūms, jo cilvēki centās dzī-
vot pilnīgā harmonijā ar dabu, 
augsti cienīja dabas spēkus un 
nekādā mērā nenorobežoja 
sevi no apkārtējas pasaules, 
jo bija pārliecināti – cilvēks 
ir neatņemama daļa no 
visa tā, kas ir apkārt viņam. 
Ja mēs varam lepoties ar 
to, ka nekādas vēsturiskas 
kataklizmas un civilizācijas 
grimases nepiespieda mūs 
atteikties no Jāņu dienas svinēšanas, tad 
meksikāņi noteikti var lepoties ar to, ka 
līdz šim laikam 8. decembrī visā valstī 
notiek krāšņas procesijas, kā arī lauku, 
laivu un kūts svētības rituāli. Un tas viss 
par godu maiju indiāņu dievietei - Iš-
Čelai, pasaules radītāja - dieva Icamnas 
- dzīvesbiedrei... 

Pirms 500 gadiem šajā dienā maiju 
sievietes iesēdās laivās un devās uz Iš-
Čelas dievnamu, kas atradās Kozumelas 
salā, 20 kilometru attālumā no Jukatanas. 
Tur norisinājās baisa ceremonija: 
dievietei tika upurēta visskaistākā 
meitene, kuru pirms tam meklēja pa 
visu maiju valsti. Šīs nelaimīgās meitenes 
skaistums un veselība bija jāatdod 
nemirstīgajai un brīnišķīgajai dievietei. 
Ko indiāņi gaidīja pretī? 

Icamna, pasaules radītājs, dižs 
un bargs dievs, atbalstīja tikai tos, kas 
veica lielus darbus. Ne ar ko citu dievs 
negribēja nodarboties. Starp citu, 
karavīri arī vienmēr varēja saņemt 
Icamnas palīdzību. Bet uz ko varēja 
cerēt sievietes šajā pasaulē? Kurš viņas 
aizsargātu, palīdzētu un izskaidrotu visu 
to, kas nebija saprotams? Tad dieva 
Icamnas dzīvesbiedre Iš-Čela nolēma 
uzņemties šos pienākumus un atbalstīt 
sievietes, lai atvieglotu visas viņu rūpes 
un raizes. Viņa iemācīja tās aust un 
vērpt, uzturēt kārtību mājās, palīdzēja 
tām dzemdēt bērnus, ar vienu vārdu 
sakot - iemācīja visam, ko dara sievietes 
līdz pat mūsdienām. 

Maiju indiāņi piešķīra šai dievieti 
dažādus un visai neparastus titulus: 
neparastās apkārtējās tumsas 
pavēlniece, varavīksnes kundze, 
visaptverošā pavēlniece, asins plankumu 
pavēlniece, mēness un dziedniecības 
dieviete. Šai dievietei bija ļoti daudz 
pienākumu. Taču personiskajā dzīvē 
viņai neveicās. Vīrs nemīlēja savu sievu, 
un visai bieži savā laulības gultā viņa 
palika viena. Tad Iš-Čela atcerējās, ka 
jau ilgāku laiku viņu aplido Saules dievs, 
un uzsāka ar viņu vētrainu romānu. 
Par savas mazmeitas mīlas dēkām 
uzzināja Iš-Čelas vectēvs. Izcēlās milzīgs 
skandāls, vectēvs dusmu lēkmē gandrīz 
nosita savu mazmeitu. Bezsamaņā viņa 
gulēja debesu laukā. Tikai pateicoties 
žēlsirdīgajai spārei, kura visu laiku lidoja 
un „dziedāja” virs dievietes ķermeņa, Iš-
Čela atkopās. Kopš tā laika tieši spāre ir 
šīs dievietes simbols un viņas uzticamā 
vēstnese cilvēku pasaulē. 

Iš-Čela tika attēlota sēdoša uz jaunā 

mēness un ar trusi klēpī. 
Neskatoties uz dievietes 
miermīlīgo raksturu, viņu 
bieži zīmēja arī ar čūskām 
uz galvas, ar jaguāra zobiem 
un neganti izplēstām acīm. 
Dieviete varēja būt arī 
ļoti barga. Varēja uzsūtīt 
saviem pretiniekiem plūdus, 
zemestrīci, sērgu.  

Pielūdza šo dievieti 
galvenokārt sievietes, arī 
Kozumelas salā, dievnamā, 
tika atļauts uzturēties tikai 
sievietēm, bet lielajos 
svētkos - dziedniekiem. 
Asiņainas upurēšanas 

turpinājās arī pēc spāņu atnākšanas. 
Upuris Iš-Čelai garantēja labu ražu, 
lopu skaita pieaugumu kūtīs, bagātu 
lomu zvejniekiem. Lai nopelnītu Iš-
Čelas labvēlību, indiāņi neņēma vērā 
spāņu sludinātāju vai konkistadoru 
aizliegumus. Brīnumainā kārtā šo svētku 
tradīcijas saglabājās līdz šim laikam. 
Protams, tagad neviens vairs nebrauc uz 
Kozumelas salu, arī no dievnama tur jau 
nekas nav palicis. Meksikāņu skaistules 
tagad var būt drošībā, tagad viņas 
pārsvarā filmējas seriālos, taču atceras 
teikas par upuriem dievietei Iš-Čelai. 

Katru gadu 8. decembrī Meksikas 
dienvidos, kā arī Hondurasas un 
Salvadoras pilsētās un īpaši laukos 
norisinās krāšņi gājieni maiju indiāņu 
nacionālos tērpos. Tiek izpildītas senas 
dziesmas un indiāņu dejas, tiek svētīti 
lauki, pļavas, lopi un zvejnieku laivas. 
Cilvēki vēršas pie dievietes Iš-Čelas ar 
lūgumiem par palīdzību.  

Kristieši šajā dienā atzīmē Jaunavas 
Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas 
svētkus. Daudzi pētnieki uzskata, ka 
sludinātāji Meksikā visādiem līdzekļiem 
centās panākt, lai dievietes Iš-Čelas 
diena sakristu ar šiem svētkiem. Sakarā 
ar to, ka asins plankumu pavēlniece 
atbalsta visu, ka ir saistīts ar bērnu 
dzemdēšanu, indiāņi samierinājās ar to. 
Starp citu... 24. jūnijā mēs svinam ne 
tikai tautas iemīļotākos svētkus, bet arī 
Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu...

Atbilstoši senslāvu kalendāram, 
šodien tiek svinēta Augstā Klima diena. 
Tā ir ziemas sākuma diena, laiks, kad 
pamostas ļaunie gari - „treskuni” (tie, kas 
sprēgā). Visu vasaru viņi guļ padebešos, 
bet līdz ar pirmo sniegu nokrīt uz zemes. 
Šie gari skrien pa laukiem, atrod labus 
cilvēkus un pūš viņiem dūrēs. Un vēl šie 
„treskuni” ar saviem kailajiem papēžiem 
uzsit pa aizsalušo zemi un koku 
stumbriem. Cilvēki dzird šo graboņu, 
bet pašus garus neredz. Tādēļ salu, kas 
uznāk šajā laikā, sauc par sprēgājošu 
salu. 

Ir vēl viens notikums, kas ir saistīts ar 
8. decembri. Par svētkiem to nenosauksi, 
arī kalendāros šī diena netiek atzīmēta. 
1991. gadā Baltkrievijā, nacionālajā 
parkā „Belovežskaja pušča”, triju valstu 
prezidenti parakstīja aktu par NVS 
nodibināšanu. Šis dokuments apliecināja 
arī to, ka Padomju Savienība pārstāja 
savu eksistenci. Tāda, lūk, diena. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Dievietes Iš-Čelas svētki Meksikā 
Sports

25. novembrī pilsētas skolas piedalī-
jās volejbola turnīrā, kurā savā starpā 
sacentās pamatskolu skolēniem.

Par uzvaru volejbola turnīrā meitenēm 
(2000.-2001.dz.g.) bija jāsacenšas četru 
skolu komandu starpā - Dagdas vidussko-
la, Ezernieku vidusskola, Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolaa un Krāslavas Valsts 
ģimnāzija. Visas komandas uzrādīja diez-
gan līdzīgas volejbola spēles prasmes. 
Ezernieku vidusskolas komanda  (attēlā) 
uzvarēja visās spēles un izcīnīja pirmo vie-

tu un kausu. Godpilnajā otrajā vietā ierin-
dojās “Varavīksnes” vidusskolas komanda, 
bet trešo vietu ieguva meitenes no Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas.

Arī zēniem volejbola iemaņas bija jā-
pierāda četru komandu konkurencē. Par 
uzvaru cīnījās Dagdas vidusskolas un 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas ko-
mandas. Trešajā setā pārliecinoši uzvarēja 
Dagdas vidusskolas zēni un līdz ar to iegu-
va pirmo vietu un kausu. Trešajā vietā ie-
rindojās Krāslavas pamatskolas komanda.   

23. novembrī Daugavpilī notika volej-
bola sacensības, Latgales reģiona skolēnu 
sporta spēles vidusskolēniem. Krāslavas 
un Dagdas novadu pārstāvēja jaunietes no 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas un jaunieši no 
Ezernieku vidusskolas. Katrā grupā pieda-

lījās piecas labākās skolēnu komandas no 
Latgales.  Mūsu komandas uzrādīja cienīgu 
spēli un mājās atgriezās ar sudraba meda-
ļām.  

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

Latgales reģiona sacensības

Volejbola turnīrs skolēniem
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mežainīši
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.40 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.25 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Skaņusaite
20.00 Latvijas Kods. Detektīvs 
Mārtiņš
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Liecinieki
0.35 Bēgļi
1.35 Tieša runa
5.00 1000 jūdzes Ķīnā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Transil-
vānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Detektīvaģentūra 
Bīgls
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Ielas garumā
11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 Teritorija Vija Celmiņš
13.30 Latvia Open 

15.10, 5.00 LTV - 60
15.35, 1.40 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.20 Mf. Modele
21.25 Iebrauc kino
22.00 100 g kultūras
23.45 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 Dzīvnieku prāta noslēpumi

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Bruklinas taksis
12.05 Mf. Kur zied ūdensrozes
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.15 Dallasa
15.40, 1.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti mani, ja 
vari
21.10 Lauku sēta
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Nikita
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00, 13.10 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.45 Puika pret Kaķi
7.55, 17.55 Šaubu ēnā
9.00, 1.50 Komisārs Reksis
10.05 Bulta

19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Sasisto lukturu ielas. 
17.00 Runājam un rādām
18.40 Delta 20.35 Mēris
22.40 Dienas anatomija
23.20 Formāts А4
1.20 Grēku galvaspilsēta
3.10 Dzīvokļa jautājums
4.10 Angola. Karš, kura nebija 

5.05 Advokāts

RTR Planēta
8.55 Par pašu galveno
10.00, 12.30, 16.00, 16.50 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
11.00 Saruna ar Dmitriju 
Medvedevu
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Raja zina
22.00 Speciālkorespondents
23.45 Viņi bija pirmie. Valen-
tīns Zorins. 
1.35 Lamatas
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 

17.10, 0.55 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Mf. Visu no sākuma
23.45 Vakara Urgants
1.10 Politika
2.05 Nosvērti un laimīgi
5.35 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 20.50, 23.55 Dokumen-
tālais projekts
6.20 Karavīri 7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika prognoze

7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40, 16.25 Ģimenes drāmas
10.00 Žurku ķērāja stabule
12.00 Čapmanes noslēpumi
13.00 Maldu teritorija 
15.15 Planēta 03
18.35 Pareizs līdzeklis
20.50 Cilvēcības šūpulis
23.00 Pazīsti mūsējos!
0.50 Skatīties visiem!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.40 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Garša
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem

14.05, 15.20 Laiks rādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05, 22.00 Mf. Visu no sākuma

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.05 Zona 
Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Uz pasaules malu 
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi

14.25, 23.15 Zelta lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.25 Interešu sfēra
19.00, 21.05 Militārā izlūkoša-
na.  Ziemeļu fronte. 
20.00 Panorāma
 20.45 Aktuāla intervija
23.05 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
 8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.10, 15.20 Aizvērtā skola
10.20 Kauli
11.15, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.20, 19.00 Astoņdesmitie
13.30, 18.00 Virtuve
14.30 PIN - kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols

CETURTDIENA, 10. decembris 11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
12.10, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi
14.20 Beibleidi
14.45 Ievas pārvērtības
15.30, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.50 Anželika
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.05 Mf. Cilvēks uz dzegas
0.10 Kinomānija
0.50 Overtime TV
2.45, 5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
6.50 Multfilmas
7.35 6 kadri
8.05, 17.55, 1.25 Māja-2
9.05 Transformeri. Darbi 
aizsegā. 
10.05 Bada spēles
11.05, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.15, 20.00 Interni
14.25 Ekstrasensu cīņas 
18.55, 0.25 Brīvdienas Meksikā
21.05 Virtuve 
22.10 Mf. Palikt bešā!

TV5
8.00, 17.05 Pacientu līga
9.00, 13.10 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10 6 kadri
12.40, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.25, 18.05 Nemelo man!
14.30, 23.30 Aizsegā
15.35 Mf. Kalači
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
5.00 Šodien
7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00, 15.20 Sasisto lukturu 
ielas
17.00 Runājam un rādām
18.40 Delta
20.35 Mēris
22.40 Dienas anatomija
23.20 Formāts А4
1.20 Grēku galvaspilsēta
3.10 Vasarnīcas lietas
4.15 Braucam un ēdam
5.05 Advokāts

RTR Planēta
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis -М
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Raja zina
22.00 Divkauja
23.45 Stāsti. Ludvigs XV.
1.35 Lamatas
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.05 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!

9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25, 23.05 Visu no sākuma
23.55 Vakara Urgants
1.20 Naktij tuvojoties
2.05 Nosvērti un laimīgi
5.25 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.39, 1.19 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45, 16.25 Ģimenes drāmas
9.50 TOP - shop
10.05 Žurku ķērāja stabule
12.00 Čapmanes noslēpumi
13.05 Maldu teritorija 
15.10 Planēta 03
18.35 Pareizs līdzeklis
20.50 Kara noslēpums 
0.35 V un S
5.35 Dokumentāls projekts

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Garša
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05, 15.20 Laiks rādīs

15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30, 22.25 Visu no sākuma

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.05 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Uz pasaules malu
11.10, 15.30 Ģimenes drāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25, 23.15 Zelta lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.25 Interešu sfēra
19.00, 21.05 Militārā izlūkoša-
na. Ziemeļu fronte. 
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
 8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.00 Garšas ābece
9.35, 15.20 Aizvērtā skola
10.35, 22.55 Kauli
11.30, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.30, 19.00 Astoņdesmitie
13.30, 18.00 Virtuve
14.35, 22.10 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.40 Ēterā

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 2.20 Kalle nāk
12.50 Mežainīši
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P.
15.10 Maklauda meitas
18.00, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15 Broukenvuda
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.10 Liecinieki
3.50 Midsomeras slepkavības

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Transil-
vānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Detektīvaģentūra 
Bīgls
8.25 Maklauda meitas
9.15 Kūku kari
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45, 19.35 Aculiecinieks
13.00 Melu laboratorija
14.00 Baltic Grand Prix
15.00, 3.00 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 700 pasaules brīnumi

19.55 Visstraujāko pārmaiņu vieta
21.00 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Dzelzceļnieks
0.10 Eiropa koncertos
1.00 Normāli cilvēki
1.35 Ne savējais
2.00 Visstraujāko pārmaiņu 
vieta
4.00 Astro Acoustic

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.20 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Kur zied ūdensrozes
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Dallasa
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55 Atpazīsti mani, ja vari
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.25 BIGBANK Latvijas pērles
0.50 Mf. Mīlēšu tevi mūžam
4.50 Bernards
5.00 Ķerto līga
5.25 Karamba!
5.45 Purvāji

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00, 13.10 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.45 Puika pret Kaķi
7.55 Šaubu ēnā
9.00, 3.10 Komisārs Reksis
10.05 Vajātājs
11.05, 5.40 Ekstrasensi kā 
detektīvi
12.10 Rozenheimas detektīvi

14.20 Beibleidi
14.45 Ievas pārvērtības
15.40 Čaļi ar bērniem
16.50, 2.45 Anželika
17.55 Dullās sacensības 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Viens pats mājās
22.35 Mf. Aizmirst Sāru 
Maršalu
0.55 Mf. Cilvēks uz dzegas
5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.10 Multfilmas
7.30 6 kadri
8.05, 17.55, 1.30 Māja-2
9.05 Transformeri. Darbi 
aizsegā. 
10.05 Bada spēles
11.05, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.15 Interni
14.25 Ekstrasensu cīņas
20.00 Sinbada klejojumi
21.45 Mf. Miers, mīlestība un 
nesapratne 
23.40 Mf. Burvība.

TV5
8.00, 17.30 Pacientu līga
9.00, 13.10 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10 6 kadri
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30 Aizsegā
15.35 Mačs
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Baltais maurs vai 
Intīmi stāsti par maniem 
kaimiņiem 
0.55 Mūzika

NTV 
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00, 15.20 Sasisto lukturu 
ielas
17.00 Runājam un rādām
18.40 Tīmeklis
22.35 Vairākums
23.35 Ge laiks
0.05 Kriminālā Krievija
0.40 Grēku galvaspilsēta
2.35 Kruķis likuma kārtībā

RTR Planēta
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Zemstes ārsts
17.15 Tiešais ēters
20.00 Pirmās Krievijas nacionā-
lās mūzikas prēmijas pasniegša-
nas ceremonija 
23.05 Mf. Nika
1.45 Mf. Precības
4.00 Smieklu istaba
4.50 Mf. Baltais dzidrais 

PBK
6.00, 1.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10 
Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!

11.30 Vienatnē ar visiem
12.55 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Okšķeris
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.30 Izmailovas parks
0.30 Vakara Urgants
1.55 1inCity
2.25 Nosvērti un laimīgi
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.39, 0.59 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45, 16.30 Ģimenes drāmas
9.50 TOP - shop 
10.05, 0.10 Dokumentālais 
projekts
12.10 Čapmanes noslēpumi
13.10 Maldu teritorija 
15.20 Planēta 03
18.35 Pareizs līdzeklis
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 1.00 Skatīties visiem!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.20 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Garša
13.05 Mācies dzīvot
13.35 Laiks rādīs
15.20, 22.40 Mf.

17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Mans bizness
21.20 Kas? Kur? Kad? Baltkrie-
vija.

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Uz pasaules malu
11.10, 15.30 Ģimenes drāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģiona ziņas
14.25, 22.35 Zelta lamatas
16.35 Terra incognita
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.00, 20.55 Militārā izlūkoša-
na. Pirmais trieciens. 
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
22.25 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.00, 15.05 Aizvērtā skola
10.20 Kauli
11.15 Ekstrasensi - detektīvi
12.10 Astoņdesmitie
13.15 Virtuve
14.20, 22.45 PIN kods
16.40 Bafija pret vampīriem
17.40 Mf. Cilvēki X - 2
20.10 Ekstrasensu cīņas
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
0.15 Visuvarenie Džonsoni

PIEKTDIENA, 11. decembris
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IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas biolo-
ģiski audzētiem lopiem. Samak-
sa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26524409;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951.

LAIKA ZIŅAS
09.12. 10.12. 11.12.

- 1 ... + 4  + 2 ... + 5  + 1 ... + 3

DR  4 m/s DR  6 m/s DR   6 m/s

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo-

pus, aitas, ka zas,  zir gus. 
La bas ce nas. Sa mak sa tū-
lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990. iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. Tālr. 20207132.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez do-
kumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi. Mežizstrādes pakal-
pojumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m).     T. 26677812.

Reklāma un sludinājumi

SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa ar pārskaitījumu. 
Tālr. 64622475, 25435533.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
T. 65323848, 26373728, 

29996309.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā visā Latgalē. 
Kārtojam dokumentus. Samaksa 
pie notāra. Augstas cenas. Tālr. 
29131196;
mežus, cirsmas. Augstākās 
cenas. tūlītēja samaksa. Tālr. 
29324128;
aļņu, briežu un stirnu ragus. Tālr. 
22402950;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Vīrietis meklē darbu (skaldu mal-
ku, palīdzēšu celtniecības dar-
bos). Tālr. 28154821.
Sieviete (43 gadi, bez kaitīgiem 
ieradumiem) meklē jebkādu dar-
bu. Tālr. 25263863.
IZĪRĒ 2 - istabu dzīvokli (3. st.) 
uz ilgstošu laiku (“TOPa” apkai-
mē). Tālr. 29844664.
Santehniķa pakalpojumi. Tālr. 
20569257.
Santehniķa pakalpojumi. Uzstā-
du visa veida santehniku Krās- 
lavā un novada teritorijā. Tālr. 
25426499 (Viktors).
Veicam visa veida celtniecības 
darbus Krāslavā un tās novada 
teritorijā. Tālr. 24795116.
Atdosim labās rokās kucēnus. 
izaugs vidēja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, gan draugs. 
Varam piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 11. decembrī Krāslavā 
un 18. decembrī Dagdas tirgū 
no plkst. 8.00 līdz 13.00 vil nas 
un pus vil nas dzi ju, aus tos iz-
strā dā ju mus, kā arī vil nas ap-
mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem.

Tālr. 29505937.

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu 
dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem 
jāļaujas.
Vēl daudz bij’ ņemams, 
dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij’ 
dvēselei,
Kad mieru rast.

Aleksandrovas skolas ko-
lektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību skolotājai Svetla-
nai Kovaļovai, meitu pāragri 
aizsaulē pavadot. 

Kas smagāks vēl var būt, 
Pa dzīves taku ejot, 
Kā atdot zemei to, 
Kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Kirilam Kižlo un viņa ģi-
menei sakarā ar mātes nāvi. 
“Varavīksnes” vidusskolas 

7. b klases audzēkņi un 
klases audzinātāja.

“VW Polo Variant” - 1.6, ben-
zīns, ekonomiska, 1998., TA līdz 
09.2016. Labā tehniskā stāvoklī. 
850 €. Tālr. 26967691;
“VW Passat” - 1994., jauna TA. 
Tālr. 26144293;
lietotu sporta trenažieri “Elipso-
it”. Lēti! Tālr. 26719354;
bioloģiska saimniecība - aitas. 
Tālr. 28611956;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
pārtikas kartupeļus. Iespējama 
piegāde. Tālr. 26524609;
miltus, graudus, Tālr. 29134527.
graudus, miltus, pārtikas kartu-
peļus. Piegāde. Tālr. 29463815;
graudus, kartupeļus. Tālr. 
29192131, 22318110;
skaldītu oša malku. Tālr. 
29456441.

•	 Rudens sezonas ATLAIDES gra-
nīta un cementa - smelknes 
pieminekļiem, kapapmalēm, 
plāksnēm, nožogojumiem.

•	 Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

•	 Uzraksti uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā māmulīt.

Aleksandrovas skolas ko-
lektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību skolotājai Marutai 
Vrubļevskai, māti pāragri 
aizsaulē pavadot.

Mūsu laiks ir tik īss –
Mūžu vēji šalc apkārt un 
pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss?

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Aulejas pamatskolas skolo-
tāja Imanta Dzalba tuvinie-
kiem, viņu pēkšņi zaudējot.
Aulejas pagasta pārvaldes 

kolektīvs

No tevis tik daudz bija, ko 
gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās 
nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi 
kopā būt…

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar skolotāja Imanta 
Dzalba tuviniekiem, viņu 
smilšu kalniņā guldot. 

Bijušie Aulejas 
pamatskolas kolēģi

Mēs klusējot paliekam... 
Vēji šalko un mierina mūs, 
Bet Tava vieta, kas bija šai 
dzīvē 
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām līdzjūtību klases 
audzinātāja Imanta Dzalba 
tuviniekiem, no viņa pāragri 
uz mūžu atvadoties.

2007. gada Aulejas

pamatskolas absolventi                                                             

Firma “Sapnis” pie-
ņem pasūtījumus no 

juridiskām un fiziskām 
personām Ziemassvētku 
un Jaungada konfekšu 
dāvanu izgatavošanai. 
Dāvanas veidojot ņemsim 

vērā visas vēlmes (cenas, 
izmēru utt.). 

Zvanīt darba laikā pa tālr. 
65681357.

Mazā biznesa hronika

Krāslavā, dzīvīgā Brīvības ielas ēkā nr. 9, tika atvērts sieviešu un 
vīriešu apģērbu veikals “E & S garderobe”. Pieredzējušās komersantes 
Edīte un Sandra piedāvā kvalitatīvas preces no Itālijas, Polijas un 
Turcijas.

Alekseja GONČAROVA foto

22 gadus kopā ar Jums! 
AIZDEVUMI 

“Dzēšam nulles!”
 No 1. līdz 15. decembrim 

kredīts 1000 EUR uz gadu - 
mēnesī maksā 100. 

Aizņemoties 300 EUR- mak-
sā 30! (GPL 56%). 
Vēl dažādi varianti - izvēlies savu! 
Krāslavā, Brīvības ielā 24. 
Dagdā, Daugavpils ielā 8 - 

piektdienās no 10:30-12:30
Tālr. 65622735, 28229290.

ZIEMASSVĒTKI
 tuvojas!

IEPRIECINIET savus mīļos ar 
KRĀSLAVAS novadā ražotām, 
Z/S “KURMĪŠI” izlolotām
BIOLOĢISKAJĀM zāļu tē-
jām un
EGLĪŠU vaska rotaslietām.
Meklējiet un atrodiet:

* Pils ielā 2, KRĀSLAVAS 
TIC,

* Raiņa ielā 13, veikals 
KRISTĪNE,

* Rīgas ielā 30, z/s KURMĪŠI

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas, zirgus, cū-
kas. Samaksa uz vietas. 

Svari.
Tālr. 26563019

Kosmoenerģētiķe, hip-
noterapeite, psiholoģe

“Jūsu problēmu risinā-
jums ir jūsu rokās”

Krāslavā – no 14.12. līdz 17.12.
Dagdā – no 17.12. līdz 18.12.

Tālr. 26234797.

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai per-

sonai
Juridiskai 
personai

Personām ar 
invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludināju-

mus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

Noriet saule vakarā, 
Mežu galus zeltīdama. 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļus aiziedama.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
skolotājas Evelīnas Ozoli-
ņas piederīgajiem, no viņas 
uz mūžu atvadoties.

Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas kolektīvs 
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