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Šodien numurā

15. janvārī plkst. 13.00 
Krāslavas kultūras namā 

Barikāžu atceres 
25. gadadienai 

veltīta pasākuma ietvaros 
notiks TIKŠANĀS

 ar Daini Īvānu
 un dokumentālās filmas 

“ĪVĀNS” demonstrēšana. 
Aicinām piedalīties barikāžu 

dalībniekus, skolēnus un visus 
interesentus. 

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos laimīgs. 
Katra diena ir diena, 
lai dzīvotu! 

Sirsnīgi sveicam 
90 gadu jubilejā

Janīnu 
JANČEVSKU!

Dēls, mazbērni, mazmazbērni
no Krāslavas

Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju 
sanāksme Ezerkalnā

Piektdien, 8. janvārī, notika 
ikgadējā tūrisma uzņēmēju sa-
nāksme. Krāslavas novada TIC 
speciālisti katru gadu sanāksmi 
organizē kādā no novada tūristu 
mītnēm. Šogad kolēģus savā vie-
su mājā “Ezerkalns” uzņēma Tat-
jana un Jāzeps Žurņas. Paldies 
viņiem par viesmīlīgo uzņemša-
nu. Par aizvadīto gadu tūrisma 
biznesā stāsta viesu mājas saim-
niece Tatjana: 

“Pagājis gads kopš mēs at-
vērām savu viesu māju, lai gan 
gads nebija viegls, vērtējam to 
pozitīvi. Šis biznesa veids mums 
ir jauns, grūtības pārvarējām un 
pieredzi smēlāmies darba proce-
sā. Mūsu pakalpojumus izman-
toja gan vietējie iedzīvotāji, gan 
tūristi no citiem Latvijas nova-
diem, gan viesi no Vācijas, Poli-
jas, Baltkrievijas un Krievijas. Jau 
otro gadu mēs rīkojam Jaungada 
pasākumus vietējiem bērniem 
un balli pieaugušajiem. Mēs to 
darām ar prieku, jo apzināmies, 

cik svarīgi ir satikties tuviem un 
tālākiem kaimiņiem, lai kopā prie-
cīgi nosvinētu svētkus. Mūsu vie-
su mājā tiek svinētas arī kāzas, 
jubilejas un rīkoti citi saviesīgi 
pasākumi. Par savas darbības 
prioritāti joprojām uzskatām dar-
ba vietu radīšanu vietējiem iedzī-
votājiem. Daļēji tas arī izdodas.

Šobrīd mēs piedāvājam 
naktsmājas individuāli un gru-
pām, labiekārtotas telpas semi-
nāru un citu pasākumu organizē-
šanai. 

Pozitīvas atsauksmes viesu 
grāmatā un interneta vietnē boo-
king.com, kā arī tas, ka klienti at-
kārtoti atgriežas pie mums, ir la-
bākais mūsu darba novērtējums.

Nākotnes plānos ir paaug-
stināt viesu nama pakalpojumu 
līmeni, bet mūsu plānu realizācija 
ir atkarīga no tūrisma pakalpoju-
mu pieprasījuma mūsu reģionā 
un Krāslavas novadā.”

Turpinājums 3. lpp.

Festivālam jubilejas gads

Nākošajā numurā — fotoreportāža no desmitā Ziemassvētku dziesmu festivāla Sv. Ludviga baznīcā. 
ATTĒLOS: sieviešu vokālā ansambļa “Noktirne” uzstāšanās.                                                                 Alekseja GONČAROVA foto

Politiskās “paslēpes“ 
turpinās

 2.lpp.

“Mūsu Alla“ no Ezerniekiem

                                                     4.lpp.

Apbalvoti košāk izrotāto ēku 
īpašnieki

                                                    5.lpp.

Maestro 80 gadu jubileja: 
pazīstamais un nezināmais 

Raimonds Pauls.

5.lpp.

Kā arī TV programma, sludināju-
mi, reklāmas, un daudz citas noderī-
gas un aktuālas informācijas . 

Aicinām piedalīties apmācībās projektu rakstīšanas 
izpratnei un domāšanai 

Apmācības tiks uzsāktas 18.01.2016. 
plkst. 12:00.

Norises vieta: Aronsona iela 3, Krāslava, 
Varavīksnes vidusskolas sākumskolas telpās 
(2. stāvā). 

Apmācības tiek organizētas biedrības “Ģime-
nes atbalsta centrs “Atvērtība”” projekta “Vienā 
laivā esot, kopā  jāairē!” ietvaros. Projektu finansē 
Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finan-
šu instrumenta 2009.-2014.gada perioda prog-

rammas “NVO fonds” apakšprogram-
ma “Nevalstisko organizāciju projektu 
programma”. Projektu finansiāli atbal-
sta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Kontaktinformācija: 65622900, 
65681102, 26320141.

•	 Sakarā ar lielu cilvēku skaita 
saslimšanu ar vīrusu infekciju 
Rēzeknes pensionāru sociālo 
pakalpojumu centrā izsludināta 
karantīna. Saslimšanu izpaužas 
kā vemšana, caureja un paaug-
stināta temperatūra. Informācija 
par Pensionāru sociālo pakal-
pojumu centra klientu grupvei-
da saslimšanu telefoniski 
sniegta Slimību profilakses un 
kontroles centra Latgales reģio-
nālās nodaļas epidemiologam.
Lai mazinātu inficēšanas risku 
citiem klientiem un darbinie-
kiem, noteikti vairāki higiēnas 
un veselības drošības pasāku-
mi, atceltas grupu nodarbības, 
pasākumi un izbraukumi, kā arī 
ierobežota Pensionāru sociālo 
pakalpojumu centra klientu ap-
meklēšana.

•	 Konkurences padome (KP) at-
ļāvusi Igaunijas uzņēmumam 
“MM Grupp” caur holdingkopā-
niju “UP Invest” iegūt izšķirošu 
ietekmi nacionālajā informāci-
jas aģentūrā LETA. KP lēmumā 
secināts, ka darījuma rezultātā 
netiks nodarīts kaitējums kon-
kurencei.

•	 Ņemot vērā, ka šī gada 1. jan-
vārī stājušās spēkā jaunās ak-
cīzes nodokļa likmes degvielas 
produktiem, kas kopā ar pievie-
notās vērtības nodokli nozīmē 
trīs centu litrā pieaugumu ben-
zīnam un autogāzei, atbilstoši 

tam mainījušās arī cenas “Sta-
toil” degvielas uzpildes staci-
jās. Dīzeļdegvielai cena attie-
cīgi pieaugusi par vienu centu 
litrā.

•	 Šogad kadastrālās vērtības 
mainīsies tikai lauku īpašu-
miem - lauksaimniecības un 
mežsaimniecības zemēm. Vi-
dēji valstī prognozētais lauku 
zemes vērtību pieaugums ir 
30%. Pārējiem īpašumu vei-
diem, ja īpašumos nav veiktas 
izmaiņas, piemēram, veiktas 
pārbūves, vērtība nemainīsies. 

•	 Latvijā trūkst 701 policists. Tuk-
šas ir 15% no visām darba vie-
tām policijā. Zemā atalgojuma 
dēļ cilvēki nevēlas te strādāt. 
Valdība pagājušogad lēma par 
policijas attīstību. Jaunam algu 
modelim bija vajadzīgi 60 mil-
joni. Atrada 26 miljonus. No šīs 
naudas kopš janvāra katram 
policistam piemaksās ap 100 
eiro mēnesī. Milzīgais kadru 
trūkums licis ķerties pie īpašas 
apmācību programmas, lai pa-
ātrinātām metodēm sagatavo-
tu policistus. 6 mēnešu laikā 
īpašos kursos jebkuru, kurš ir 
ieguvis augstāko izglītību pār-
kvalificē par policistu.

•	 Valsts policija sākusi krimināl-
procesu par naida kurināšanu 
pret 24 gadus vecu tukum-
nieku, kurš savā sociālā tīkla 

“Facebook” profilā aici-
nāja uz vardarbību pret 
imigrantiem. Jaunietis savā 
“Facebook” profilā sestdien 
bija ievietojis paziņojumu, kurā 
apgalvoja, ka Tukumā iera-
dušies imigranti, un viņš it kā 
zinot viņu dzīvesvietu. Ierak-
stā jaunietis bija norādījis uz 
imigrantu iespējamo atrašanās 
vietu un aicināja citus sociālā 
tīkla lietotājus doties un īstenot 
agresiju pret tiem. Valsts poli-
cija informē, ka Tukumā paš-
laik patvēruma meklētāju nav. 
Valsts policija uzsver, ka naida 
kurināšana nav pieļaujama, un 
šādiem gadījumiem tiks pievēr-
sta uzmanība.

•	 Tuvākajā laikā, pēc pilnīgas 
informācijas noskaidrošanas, 
tūroperatori lems, vai turpmāk 
nogādās tūristus no Latvijas uz 
kūrortiem Ēģiptes pilsētā Hur-
gadā. 

•	 Sabiedrības iniciatīvu portālā 
“Manabalss.lv” sākta parakstu 
vākšana, lai aizliegtu alus un 
citu alkoholisko dzērienu reklā-
mu medijos un interneta vidē, 
tādējādi no negatīvas ietekmes 
pasargājot nepilngadīgas per-
sonas.

•	 Pagājušā gadā Zemessardzē 
iestājušies 1210 zemessargi, 
no kuriem lielākā daļa ir gados 
jauni cilvēki - 991 zemessargs 

ir vecumā līdz 35 gadiem. 
Savukārt no Zemessar-
dzes pērn izstājās vai tika 
izslēgti 1197 zemessar-
gi. Galvenie iemesli Ze-
messardzes pamešanai 
ir ilgstoši neapmeklētas 
mācības, pašu zemessar-
gu vēlēšanās vai arī mak-
simālā vecuma sasnieg-
šana. Pērn arī tika sākts 
četru gadu apmācību cikls 
ar mērķi 2018. gadā katrā 
Zemessardzes bataljonā 
nokomplektēt paaugstinā-
tas gatavības rotu. Pērn 
tika sākts pirmais cikls, 
kas ilga 30 dienas.
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Pasaulē

Jaunais gads neieviesa 
skaidrību jautājumā, kurš tad 
kļūs par Ministru prezidentu pēc 
Laimdotas Straujumas negai-
dītās demisijas. Formāli aug-
stā amata kandidāts jāizsludina 
Valsts prezidentam, taču tas ir 
tikai noslēguma posms. Pirms 
tam topošās valdošās koalīcijas 
partijām jāvienojas kuluāros par 
kāda konkrēta kandidāta atbal-
stīšanu. Kā jau rakstīja “Ezerze-
me”, šķiet, ka partiju pārrunas ir 
nonākušas strupceļā: “Vienotība” 
pēc vairākiem skandāliem tomēr 
pieteica par savu kandidāti Sa-
eimas deputāti Solvitu Āboltiņu, 
taču nespēja rast kompromisu 
ar nacionālistiem. Nacionālā ap-
vienība (NA) paziņoja, ka frakci-
jas deputāti neatbalstīs Āboltiņu 
Saeimas balsojumā. NA pārstāvji 
argumentēja to ar Āboltiņas po-
pularitātes trūkumu – viņa nebija 
ieguvusi pietiekami daudz ballu, 
lai tiktu Saeimā, kur nonākusi 
tikai pēc tam, kad savādos aps-
tākļos nolika mandātu deputāts 
Jānis Junkurs.

Starp kandidātiem tika minēti 
bijušais iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis, bijušais ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs, bijušais 
eirokomisārs Andris Piebalgs, 
Cēsu novada domes priekšsē-

dētājs Jānis Rozenbergs, taču 
paši politiķi snieguši izvairīgas 
atbildes.

Nav brīnums, ka šādos aps-
tākļos prezidents Vējonis pats 
uzņēmies atbildību. Neilgi pirms 
gadumijas viņš izplatīja oficiālu 
paziņojumu, kurā bija runa par 
to, ka, viņaprāt, koalīcijai jāpaliek 
līdzšinējā sastāvā, t.i., ar trīs par-
tijām – “Vienotību”, “Zaļo un zem-
nieku savienību” un NA. Tomēr 
“es devu iespēju partijām vieno-
ties un rast stabilas un rīcībspē-
jīgas koalīcijas modeli. Politiskās 
partijas šo iespēju nav izmanto-
jušas,” izteica rājienu prezidents. 
“Tādēļ, izmantojot visas man 
Satversmē piešķirtās tiesības, es 
uzņemos iniciatīvu Ministru pre-
zidenta amata kandidāta izrau-
dzīšanā,” bija teikts šajā tekstā. 
Nobeigumā Vējonis pauda, ka 
tik svarīgā brīdī viņš nolēmis pat 
pārtraukt pelnīto atvaļinājumu.

Pēc neoficiālas informāci-
jas, prezidents Raimonds Vē-
jonis ieplānoja pabeigt pārunas 
ar potenciālajiem kandidātiem 
premjera amatā līdz 10. janvārim, 
bet pēc tam izsludināt, kurš tad 
veidos jauno Ministru kabinetu. 
Kas konkrēti ietilpst kandidātu 
sarakstā, neziņo ne Valsts prezi-
denta preses dienests, ne parla-

mentārās partijas. Kā vienu no ie-
spējamām kandidatūrām eksperti 
nosauca bijušo finanšu ministru 
Jāni Reiru (“Vienotība”) un viņa 
partijas biedru, kādreizējo izglītī-
bas ministru Kārli Šadurski.

Pēc politologa Aleksandra 
Vasiļjeva domām, gan Šadurska, 
gan Reira izvirzīšana nav nekas 
cits kā uzmanības novirzīšana.

“Mēģinājums “iedabūt” “Vie-
notības” līderi premjera amatā 
pēdējo nedēļu laikā nav izdevies, 
tāpēc partijas vadība ir spies-
ta uzsākt smalkāku spēli,” teica 
eksperts “Ezerzemei”. „Sākumā 
bīdīs uz priekšu Šadurska kandi-
datūru, neraugoties uz to, ka viņu 
diez vai atbalstīs koalīcijas part-
neri – viņš nav tāda līmeņa poli-
tiķis, kam būtu pietiekama darba 
pieredze un zināšanas. Līdz ar 
to tīšām vilks garumā koalīcijas 
pārunas. Nav izslēgts, ka vaja-
dzēs pat izvirzīt vēl vienu “ne-
ejošu” kandidatūru. Kad visi būs 
pagalam noguruši no šī procesa, 
tad arī nāks Solvita Āboltiņa, kas 
ļaus politiķiem atviegloti uzelpot. 
Šķiet, ka mūsu “politiskais teātris” 
vēl priecēs mūs ar ilgstošu efek-
tīgu izrādi,” uzskata Aleksandrs 
Vasiļjevs.

Darja ŽDANOVA

Politiskās “paslēpes” turpinās
Prezidents Raimonds Vējonis pats “dodas meklēt” premjerministra kandidātu

Pateicība Jevgēņijam Kudiņam
Par Krāslavas novada Ro-

bežnieku pagasta pārvaldes šo-
ferīti Jevgēņiju Kudiņu mani lūdza 
uzrakstīt pateicīgie iedzīvotāji un 
pārvaldes darbinieki. Pārvaldes 
vadītāja Ērika Gabrusāne slavē 
Jevgēņiju par at-
bildīgu attieksmi 
pret darbu: ”Viņš 
ir cilvēks, uz kuru 
vienmēr var pa-
ļauties.” Kā izpa-
līdzīgu un pretim-
nākošu attieksmē 
pret cilvēkiem, 
viņu raksturo so-
ciālā darbiniece 
Anna Bārtule. 
Jevgēņijs gan at-
bildīgi veic savus 
šofera pienāku-
mus, gan nekad 
nepaliek sēžot 
pie stūres, ja jā-

palīdz cilvēkam nokļūt pie ārsta. 
Pavada cilvēku līdz kabinetam 
un sagaida, ja ir vajadzība. Viņš 
iesaka, kā cilvēkam pēc operāci-
jas ērtāk apsēsties automašīnā, 
vienmēr apjautājas, vai ir ērti, vai 

nevajag apstāties 
un palīdzēt iekār-
toties ērtāk. Tas 
ir cilvēks, kurš 
vienmēr izturēsies 
cilvēcīgi, šī vārda 
labākajā nozīmē. 
Arī pagasta biblio-
tēkas vadītāja Rita 
Kovaļevska izsaka 
pateicību Jevgēņi-
jam par palīdzību 
jauno grāmatu at-
gadāšanā no Dau-
gavpils. Protams, 
ka laipnais šoferī-
tis palīdz grāma-
tas ne tikai atvest, 

bet arī sanest bibliotēkā, kas at-
rodas otrajā stāvā. Jevgēņijs ir 
iepazinies arī ar teju pus pagasta 
iedzīvotāju radiem Rīgā, jo nere-
ti izpilda arī kurjera pienākumus 
– nodod radiņiem sūtītos lauku 
labumus. Tāds ir šis cilvēks, par 
kuru ļaudis teic tikai labus un pa-
teicības pilnus vārdus. Labi, ka 
mums ir tādi cilvēki kā Jevgēņijs 
Kudiņš. Žēl, ka šoferīša aizņem-
tības dēļ neiznāca aprunāties un 
uzklausīt viņa domas. 

Robežnieku pagasta iedzī-
votāji arī novērtē un izsaka sirsnī-
gu pateicību pārvaldes vadītājai 
Ērikai Gabrusānei par to, ka ie-
dzīvotājiem ir pieejams šāds pa-
kalpojums - transports attālo me-
dicīnas iestāžu apmeklējumiem. 

Iveta LEIKUMA
Foto no Robežnieku pa-
gasta pārvaldes arhīva

Dagdā notiks medību 
trofeju vērtēšana
Šī gada 4. februārī Dagdā ie-
radīsies biedrības “Latvijas 
Mednieku savienība” valdes 
priekšsēdētājs un medību tro-
feju vērtētājs Jānis Baumanis, 
lai veiktu medību trofeju no-
vērtējumu. 

Izanalizējot medību trofejas, 
var iegūt informāciju par populāciju 
stāvokli un kvalitāti. Vērtēšana dod 
iespēju sekmīgāk plānot medību re-
sursu izmantošanu un nodrošināt 
medību saimniecības ilgtspējību. 
Analizējot laika gaitā notikušās iz-
maiņas medību trofeju kvalitātē, var 
izdarīt secinājumus vai medību saim-
niecības organizācija nodrošina popu- 
lāciju kvalitātes uzlabošanos vai nē. 

No 25. janvāra mednieki tiek aicināti 
nest savas medību trofejas novērtēša-
nai uz Dagdas Tautas namu direktora 
vietniekam Ernestam Vjateram, ie-
priekš saskaņojot laiku pa t. 29639717. 

6. februārī Dagdas TN notiks 
medību trofeju izstādes atklāšana, 
tāpēc mednieki tiek aicināti nest visas 
savas trofejas.

 Guna MALINOVSKA,
Dagdas novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un komunikā-
ciju nodaļas vadītāja

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
statistika par 2015. gadu

2015. gadā Aglonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
18 jaundzimušie (t.sk. 9 meite-
nes un 9 zēni). Salīdzinājumā ar 
2014. gadu, dzimušo skaits ir par 
1 bērnu mazāk.

Jaundzimušo vārdi: Agate, 
Amēlija, Melānija, Viktorija, Ma-
rija, Emīlija,Nikola, Daina, Nika; 
Rinalds, Markuss, Patriks, Mak-
sims, Ritvars, Armands, Mat-
vejs, Sergejs, Tomass. 3 mazuļi 
saviem vecākiem ir pirmdzimtie 
bērni, kā otrais bērns piedzimuši 
9 mazuļi, kā trešais – 5, kā ses-
tais – 1 mazulis. 7 bērniem atzīta 
paternitāte.

2015.gadā reģistrētas 29 
laulības (t.sk. 5 dzimtsarakstu 
nodaļā, 24 Aglonas Romas kato-
ļu draudzē).

54 laulātajiem ir bijusi pirmā 
laulība, 4 laulātajiem – otrā lau-
lība. Jaunākajai līgavai bija 22 
gadi, vecākajai – 38 gadi, jau-
nākajam līgavainim bija 24 gadi, 
vecākajam – 53 gadi.

Atzīme par laulības šķiršanu 
izdarīta 6 laulību reģistros (2014.

gadā arī 6 reģistros).
2015.gadā Aglonas novada 

dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 
44 miršanas reģistri - miruši 23 
vīrieši un 21 sieviete, no tiem 6 
mirušie bija SAC “Aglona” iemīt-
nieki, 1 mirušais – VSAC “Latga-
le” filiāles “Krastiņi” iemītnieks. 
21 mirušajam pēdējā dzīves 
vieta bija Aglonas pagasts, 7 – 
Šķeltovas pagasts, 2 – Grāveru 
pagasts, 7 – Kastuļinas pagasts, 
7 mirušie no citiem novadiem.

Salīdzinājumā ar 2014.
gadu, mirušo skaits ir par 7 ma-
zāk. Jaunākais mirušais iedzīvo-
tājs bija 39 gadus veca sieviete, 
vecākais mirušais iedzīvotājs – 
91 gadu veca sieviete.

Dažāda veida apliecības at-
kārtoti izdotas 12 gadījumos, 9 
reģistru ierakstos veikti papildi-
nājumi.

Informāciju apkopoja 
Inese RUTKA, 

Aglonas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītājas p.i.

Avots: www.aglona.lv. 

Latgale, ziema...

Divas Krāslavas etīdes.

Alekseja GONČAROVA foto

Grieķi protestē pret pensiju 
reformu

Grieķijā simtiem pensionāru un strādājošo grieķu piektdien izgājuši 
Atēnu ielās, lai protestētu pret valdības plāniem reformēt pensiju sistē-
mu. Grieķijas premjerministrs Aleksis Ciprs paziņojis, ka pensiju sistē-
ma ir uz sabrukuma robežas. Pensiju sistēmas maiņa ir viena no refor-
mām, ko pieprasa starptautiskie aizdevēji apmaiņā pret trešo Grieķijas 
finansiālās glābšanas programmu, par kuru Cipra valdība panāca vie-
nošanos jūlijā un kas ļāva Atēnām izvairīties no eirozonas pamešanas. 

Uzbrukumi Ēģiptes kūrorta viesnīcā

Ēģiptes kūrortā Hurgadā piektdien divi uzbrucēji viesnīcā sadūru-
ši trīs tūristus no Eiropas, taču uz uzbrucējiem atklājuši uguni policisti, 
vienu no viņiem nošaujot, bet otru smagi ievainojot. Ievainotie tūristi 
ir divi Austrijas pilsoņi - 72 gadus vecie Vilhelms un Renāta Veisleini 
- un 27 gadus vecais Zviedrijas pilsonis Sammijs Ūlovsons. Visi trīs 
tika nogādāti slimnīcā, taču neviens no viņiem nav smagi ievainots un 
viens no viņiem slimnīcu jau atstājis.Ievainotais uzbrucējs aizturēts. 
Ēģiptes plašsaziņas līdzekļu publicētie fotoattēli liecina, ka viņš sa-
šauts kājās. Plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka uzbrucējiem bijis džihādistu 
grupējuma “Islāma valsts” karogs.

Turcijā vīzu ierobežojumi

Lai samazinātu imigrantu pieplūdumu no Sīrijas, Turcijas valdība 
piektdien noteikusi vīzu ierobežojumus sīriešiem, kuri ierodas Turcijā 
ar gaisa transportu vai pa jūru. Turcijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka 
jauno noteikumu mērķis ir samazināt to sīriešu skaitu, kuri ierodas 
Turcijā no trešajām valstīm, piemēram, Libānas vai Ēģiptes. Daudzi 
bēgļi mēģina iekļūt Turcijā no šīm valstīm cerībā tālāk nokļūt Eiropas 
Savienībā (ES). ANO Bēgļu aģentūra aplēsusi, ka 2015. gadā no Tur-
cijas uz Grieķiju, šķērsojot jūru, devušies aptuveni 800 000 cilvēku, no 
kuriem lielākā daļa bijusi sīrieši.

Itālijas mazpilsēta aizliedz bezvadu internetu

Kāda Itālijas mazpilsēta Pjemontas reģionā valsts ziemeļrietu-
mos, bažījoties par bērnu veselību, aizliegusi bezvadu interneta iz-
mantošanu divās pilsētas skolās. Lēmums aizliegt bezvadu internetu 
skolās pieņemts pēc tam, kad pašvaldības rīcībā nonākusi informāci-
ja, ka bezvadu interneta raidītāju radītais elektromagnētiskais staro-
jums esot kaitīgs bērnu veselībai. Pašvaldība gan neņemas apgalvot, 
ka bezvadu internets tiešām esot kaitīgs veselībai.

Izglābj 90 makšķerniekus

Azovas jūrā Krievijas piekrastē sestdien no atlūzuša ledus gabala 
izglābti 90 zemledus makšķernieki. Ledus gabals atlūza no krasta pie 
Krasnodaras novada Ščerbinovskas rajona Glafirovkas ciema, kas at-
rodas Jeiskas limāna krastā. Glābšanā tika iesaistīti divi kuģi uz gaisa 
spilvena.  
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Laipni lūdzam 

Gaidām Tevi jebkurā diennakts laikā!
Tava aptieka Apotheka Krāslavā strādā visu

diennakti, septiņas dienas nedēļā.
Adrese: Krāslava, Rīgas iela 159

Turpinājums. Sākums 1. lpp. 
Par tūrisma attīstību Latgalē 

un Krāslavas novadā 2015. gadā 
sanāksmes dalībniekus informēja 
Krāslavas novada TIC vadītāja Tat-
jana Kozačuka: “Latgales TICu sta-
tistikas datu apkopošanas rezultātā 
var secināt, ka kopējā tūristu plūs-
ma uz Latgali ir stabila. Tūrisms ir 
deklarēts kā viena no svarīgāka-
jām tautsaimniecības jomām visos 
Latgales novados, un iepriecina 
tas, ka ik gadu tūristu skaits pie-
aug. Kopējais tūristu skaits Latga-
lē ir sasniedzis 1 412 833 cilvēku, 
kas, salīdzinājumā ar 2014. gadu, 
ir par 22,4 % vairāk. No kopējā tū-
ristu skaita 76,32 % ir iekšzemes 
tūristi, bet 23,68 % ārvalstu tūristi 
no 23 valstīm. Lielākie ārzemju tirgi 
ir Krievija, Lietuva, Igaunija, Vācija 
un Polija. 

Apkopojot tūrisma speciālistu 
viedokļus par 2015. gada tūrisma 
sezonu, var secināt, ka šogad 
interese pieaugusi par pilsētu tū-
rismu, kultūrvēsturiskajiem objek-
tiem un muzejiem, par apskates 
saimniecībām, amatu meistaru 
darbnīcām un it īpaši gastrono-
misko tūrismu. Tūristiem patīk iz-
garšot, sajust, izbaudīt, piedzīvot, 
iemācīties, sasmaržot, redzēt un 
dzirdēt latgalisko.

Kāds ir Latgales tūrists? Pēc 
speciālistu novērojumiem var se-
cināt, ka Latgales tūrists ir ģime-
nes cilvēks, ceļo ar bērniem vai 
radiem, arī ar draugiem, mobils, 
aizrautīgs, kustīgs, vēlas līdzdar-
boties, strādājošs, ar stabiliem 
ienākumiem, ar savām interesēm, 
zina, ko grib, pieradis pie noteik-
ta komforta līmeņa, komunikabls, 
izglītots, izvēlīgs, pirms ceļojuma 
labi sagatavojies, vēlas viesmīlī-
bu, plašu piedāvājumu, personīgo 
pieeju, cenas un kvalitātes ba-
lansu, aizvest kaut ko uz mājām 
- sajūtas, ciema kukuli, suvenīrus, 
Latgalē ražotu produkciju. 

Krāslavas novadā, salīdzinot 
rādītājus ar iepriekšējo gadu, var 
secināt, ka šogad tūristu pieau-
gums ir gandrīz visās kategorijās. 
Neliels samazinājums ir vērojams 
amatnieku darbnīcās, bet to var 
saistīt ar plašu keramikas un citu 
amatnieku izstrādājumu klāstu 
biedrības “Latgales kulinārā man-
tojuma centrs” veikalā, kas ļauj 
tūristiem iegādāties Krāslavas 
novada amatnieku produkciju, ne-
apmeklējot amatnieku darbnīcas. 
Toties ievērojami palielinājās ap-
meklētāju skaits Krāslavas Vēstu-
res un mākslas muzejā (par 41,5 
%). Iepriecina arī fakts, ka Krās- 
lavas Romas katoļu baznīcu šo-
gad apmeklēja vairāk tūristu nekā 
2014. gadā, tai skaitā arī daudz 

ārzemnieku (27 % no kopējā ap-
meklētāju skaita). 

Pateicoties veiksmīgi realizē-
tajam Latvijas – Lietuvas – Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projektam BELLA 
CUISINE un Krāslavas novada 
domes finansiālajam atbalstam, 
Krāslavas novada TIC šobrīd atro-
das grāfu Plāteru pils kompleksā, 
renovētajā pils pārvaldnieka ēkā. 
Ņemot vērā, ka grāfu Plāteru pils 
komplekss ir galvenais tūrisma 
objekts Krāslavā, kā arī pateico-

ties regulāri organizētajiem pasā-
kumiem centrā, laika periodā no 
2015. gada 1. janvāra līdz 30. ok-
tobrim Krāslavas novada TIC ap-
meklēja 12285 interesenti, kas ir 
par 712 % vairāk kā 2014. gadā.”

Krāslavas novada TIC vadī-
tāja ziņoja arī par centra paveik-
tajiem darbiem 2015. gadā: Krās- 
lavas novada TIC sadarbībā ar 
Latgales TICiem, Latgales plāno-
šanas reģionu un Latgales reģio-
na attīstības aģentūru piedalījās 
dažādās izstādēs gan Latvijā, gan 
ārvalstīs, sadarbībā ar pārējiem 
Latgales TICiem piedalījās Latga-
les kartes, kurā ir ievietots katras 
Latgales pilsētas tūristiem iecienī-
tāko vietu apraksts, atjaunošanā 
un izdošanā. Karte izdota latviešu, 
krievu, angļu, vācu, lietuviešu un 
igauņu valodās. Kartes izdošanu 
finansēja tūrisma attīstības valsts 
aģentūra (TAVA). 

Krāslavas novada TIC saga-
tavoja un izdeva Krāslavas no-
vada tūrisma bukletu “Krāslavas 
novads Daugavas lokos”, kur ie-
vietota informācija par populārā-
kajiem Krāslavas novada tūrisma 
objektiem, ekotūrismu, piedāvāta-
jiem maršrutiem, aktīvo tūrismu, 
amatniekiem, Krāslavas novada 
naktsmītnēm. Bukleta izdošanu fi-
nansēja Krāslavas novada dome. 

Regulāri tika organizēti da-
žādi pasākumi gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan novada cie-
miņiem, piemēram - Latgales 
kulinārā manto-
juma festivāls un 
nakts ekskursija 
Krāslavas pilsētas 
svētku ietvaros, 
Leģendu nakts un 
Muižnieku turnīrs, 
vietējās produkci-
jas degustācijas, 
me is ta rk l ases , 
tematiskās nodar-
bības bērniem un 
jauniešiem, aktīvi 
piedalījās ārvalstu 
žurnālistu vizītes 
organizēšanā un 
k o o r d i n ē š a n ā . 
2015. gadā Krās- 
lavas novadu ap-
meklēja žurnālisti 
no Japānas un Kanādas.

Krāslavas novada TIC iz-
strādā un realizē projektus gan 
vietējā, gan starptautiskā mēro-
gā. Pateicoties TIC speciālistu 
izstrādātajiem vietējā mēroga 
projektiem tiek sakopta Adamo-
vas dabas taka un Persteņa ezera 
pludmale. 

Veiksmīgi realizējot Latvijas 
- Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektu “ICT for bet-
ter accessibility in sustainable bor-
der regions”, Krāslavā tika uzstā-
dīti 5 stendi “Sveicināti Krāslavā” 
ar QR kodiem, iebraucot Krāslavā 
no 5 pusēm, izstrādāta virtuālā 
pastaiga pa Krāslavas pilsētu, kur 
var apskatīt 10 ievērojamākos tū-
risma objektus ar 360 grādu pano-
rāmas skatu un iepazīties ar tiem 
latviešu, krievu un angļu valodās. 
Pārveidotā Krāslavas novada tū-
risma mājas lapa www.visitkrasla-
va.com apmeklētājiem ir pieejama 
5 valodās: latviešu, krievu, angļu, 
vācu un lietuviešu.

Krāslavas pilsētas viesiem 
ir pieejams audiogids (latviešu, 
krievu un angļu valodās), ar kura 
palīdzību ir iespēja uzzināt infor-
māciju par 15 Krāslavas pilsētas 
objektiem. Audio gida aplikāciju 
bez maksas var lejupielādēt AP-
PLE aplikāciju veikalā App Store. 
Projekta ietvaros veikalā “Maxi-
ma” tika uzstādīts informatīvais 
termināls, kas sniedz tūristam 
nepieciešamo informāciju par 
Krāslavas novada tūrisma piedā-

vājumiem. 
Pateicoties Krāslavas no-

vada TIC organizētajam ideju 
konkursam “Jauns vides objekts 
kāziniekiem Krāslavas pils kom-
pleksā”, Krāslavas novada domes 
finansiālajam atbalstam, iedzī-
votāju iesaistei un viņu iesnieg-
tajām idejām, grāfu Plāteru pils 
kompleksa parādes pagalmu rotā 
skaista metāla kariete, kas kļuvusi 
par iemīļotu fotografēšanās vietu 
ne tikai kāziniekiem un tūristiem, 
bet arī vietējiem iedzīvotājiem.” 

2016. gadā TIC turpinās 
strādāt pie mārketinga materiālu 
atjaunošanas. Latgales reģions 

šogad plāno piedalīties 7 starp-
tautiskās tūrisma izstādēs, kurās 
piedalīsies vai tiks pārstāvēts ar 
informatīvajiem materiāliem arī 
Krāslavas novads. TIC šogad 
plāno organizēt divus pieredzes 
apmaiņas braucienus – apmeklēt 
Krāslavas novada tūrisma ob-
jektus un iepazīties ar jaunajiem 
tūrisma produktiem Izvaltas, Aule-
jas un Kombuļu pagastos, kā arī 
pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Hīumu (Hiiumaa) salu Igau-
nijā. Tā mērķis ir iepazīties ar šo 
reģionu tūrisma uzņēmējdarbību 
un kulinārā mantojuma attīstību. 
Protams, tiks turpināts ikdienas 
darbs tūrisma attīstībai Krāslavas 
novadā – informācijas atjaunoša-
na tūrisma portālos, darbs ar so-
ciālajiem tīkliem un jauni projekti.

Par 2015. gada Krāslavas 
novada tūrisma jaunumiem sa-
nāksmes dalībniekus informē-
ja TIC speciāliste Inta Lipšāne: 
“2015. gada 1. decembrī Krā-
slavas Svētā Ludviga Romas 
katoļu baznīcā noslēdzās vērie-
nīgi restaurācijas darbi. 12 gadu 
laikā ir restaurēts centrālais altā-
ris, altārgleznas “Svētais Ludvigs 
dodas krusta karā”, Sv. Vincents, 
Sv.Trīsvienība un drīzumā būs at-
jaunota altārglezna Sv.Staņislavs.

Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā ir sagatavota 
jauna muzejpedagoģiskā prog-
ramma “Medus krasti”. Tajā 1.-7. 
klašu skolēniem tiek piedāvāts 
iepazīties ar bišu lomu mūsdie-

Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju sanāksme Ezerkalnā

nu tautsaimniecībā, biškopību un 
tās produkciju. Praktiski piemēri 
un daudzveidīgi uzskates līdzekļi 
padara šo programmu gan aizrau-
jošu, gan viegli uztveramu. No-
darbības vada muzeja speciālists 
Eduards Danovskis.

Fotoklubs “Zibsnis”, reali-
zējot divus projektus programmās 
“Iedzīvotāji veido savu vidi” un 
“Sprīdis labākai dzīvei” ar Rie-
tumu bankas atbalstu, uzstādīja 
divus jaunus vides objektus koka 
logu veidā Daugavas krastā Krās- 
lavā, Ostas ielā un Vidzemes ielā, 
kur var skaisti nofotografēties uz 
Krāslavas vai Daugavas fona.

Zirgu sētā “Klajumi” kopš 
2015. gada vasaras ir grezna ka-
riete, ko var izīrēt uz vietas “Klaju-
mos”, ar izbraukumu uz Kaplavu 
vai jebkuru vietu Latvijā.

Z/S “Kurmīši” saņēma zīmi 
“Latviskais mantojums”. Tā tiek 
pasniegta lauku tūrisma uzņēmē-
jiem, kuri saglabā un daudzina lat-
visko kultūras un sadzīves manto-
jumu, rādot to apmeklētājiem. 

Kokamatnieki Juris un In-
gūna Kokini izveidojuši savam 
uzņēmumam mājaslapu www.
woodcraft.lv un sākot ar 2016. 
gada maiju plāno piedāvāt iespē-
ju apskatīt, kā arī iegādāties, viņu 
darinātos koka izstrādājumus pre-
zentācijas telpā, Skolas ielā 24, 
Kombuļu pagastā.

Atpūtas frontē “Starp debe-
sīm un zemi” var spēlēt ne tikai 
sportiski militāro spēli Airsoft, bet 
kopš 2015. gada arī jautru koman-
du spēli Futgolfu, kas piemērota 
dažāda vecuma dalībniekiem, 
gan junioriem, gan senioriem.

Peintbola parkā Krāslavā ir 
lieliska iespēja uzspēlēt peintbolu 

ar saviem draugiem, radiem, ko-
lēģiem, vecpuišu ballītē, skolas 
biedriem, konkurentiem un visiem 
pārējiem. Spēle notiek zem jum-
ta, tāpēc var spēlēt jebkuros laika 
apstākļos.

Tatjana Kozačuka Krāsla-
vas novada TIC darbinieku vārdā 
pateicās visiem Krāslavas nova-
da tūrisma uzņēmējiem, gidiem, 
amatniekiem, zemnieku saimnie-
cībām un visiem tiem, kas strādā 
mūsu skaistākā novada Dauga-
vas lokos tūrisma attīstības labā 
un novēlēja: “Lai Jaunajā 2016. 
gadā katrā no mums ienāk vēlme 
dalīties ar savu sirds siltumu, jo 
darot labu citam, vislielākais la-
bums tiek mums pašiem!”

Pēc pasākuma oficiālās da-
ļas Krāslavas novada tūrisma 
uzņēmēji dalījās pieredzē par 
aizvadītā gada notikumiem un 
izteica novēlējumus kolēģiem. 
Agnese Pavlova (brīvdienu māja 
“Mežābeles”) novēlēja visiem pa-
nākumus un ieteica arī kritiku, ja 
tāda ir, uztvert pozitīvi un izmantot 
sava biznesa uzlabošanai, bet Il-
mārs Indrāns (brīvdienu māja “Vil-
nis”) aicināja kolēģus turpināt sa-
darboties, jo: “Šis ir tāds bizness, 
kurā – jo vairāk dalīsies, jo vairāk 
saņemsi atpakaļ”.

Visu Krāslavas novada tūris-
ma uzņēmēju vārdā tika izteikta 
pateicība Krāslavas novada TIC 
vadītājai un darbiniekiem par ie-
guldīto darbu tūrisma attīstībā un 
uzņēmējdarbības veicināšanā 
Krāslavas novadā.

ATTĒLOS: Krāslavas no-
vada tūrisma uzņēmēji un TIC 
darbinieki; Tatjana un Jāzeps 
Žurņas; Viktorija Vengreviča.

Iveta LEIKUMA

Reklāma un sludinājumi
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“Mūsu Alla” no Ezerniekiem

Cilvēkus, kas ar visu savu sirdi un dvē-
seli nododas iemīļotajai lietai, mēs pamatoti 
varam uzskatīt par Krāslavas simbolu. Ho-
reogrāfe pēc aicinājuma ir Aloīda Andžāne, 
par kuru vairāki mūsu pilsētas ilgdzīvotāji ar 
mīlestību un lepnumu saka - “mūsu Alla”. 
Jau ierasta lieta: raksta sagatavošanas laikā 
mani vecāka gadagājuma varoņi, iepriekš 
nevienojoties, atzīst: “Gadi skrien kā stir-
nas!” Taču šoreiz es atbildēju: “Nedomāsim 
tik daudz par pagātni... Spilgta dzīve, kas ir 
pilna ar patīkamām emocijām un svētku iz-
jūtu, mums turpinās. Vai tā nav īsta laime?! 
Tas ir liels prieks un bagātība, kuru nav ie-
spējams novērtēt rubļos, latos un eiro.” 

Visos laikos kultūras darbinieki 
netika lutināti ar lielu darba algu, bet 
viņi visas savas dzīves garumā stūr-
galvīgi turpināja kalpot mākslai. Iespē-
jams, tieši tāpēc Vispārējie latviešu 
Dziesmu un deju svētki kļuva par pa-
saules mēroga zīmolu. Cik daudz to ir 
bijis viņas dzīvē, Allai pašai jau ir grūti 
saskaitīt. Talantīgu audzēkņu, nemaz 
nepārspīlējot, bija tūkstošiem, un viņi 
arī tagad turpina uzstāties uz skatu-
ves. Vēl joprojām jaunā un enerģiskā 
Alla ir pārsteigta tikai par vienu faktu 
no savas biogrāfijas: nākamajā gadā 
gaidāma vēl viena jubileja – veselu 
pusgadsimtu viņa turpina savu radošo 
darbību Krāslavas Kultūras namā. Vai 
patiešām? Arī šogad pie Ziemassvēt-
ku eglītes notika populāro kolektīvu 
“Senči” un “Mežrozīte” priekšnesumi. 
Un seniorus atkal gaida ielūgumi - no 
citiem novadiem un pilsētām. Mūsu 
sarežģītā dzīve nav iemesls, lai sama-
zinātu svētku skaitu, un to pastāvīgi 
pierāda Krāslavas novada seniori. 

Aloīdas bērnība pagāja brīnumai-
nā ezeru zemē, netālu no gleznaina-
jiem Ezerniekiem - viensētā ar lirisku 
nosaukumu “Lielkalnu mājas”. Tā bija 
vienkārša latgaliešu ģimene, līdz ar to 
zemnieku dzīves prozu lauku meitenei 
izdevās iepazīt jau kopš mazotnes. 
Septiņu gadu vecumā viņa ganīja un 
slauca govi, bet no piecpadsmit ga-
diem, lai palīdzētu mātei, gāja strādāt 
uz Gorkija v.n. kolhozu. Ļoti rūgtas at-
miņas uz visu mūžu palika viņas vecā-
kiem par iestāšanos kolhozā – brīvprā-
tīgi un piespiedu kārtā. Novārdzinošs 
darbs, par izstrādes dienām – graudu 
atliekas. Padomju varas pārstāvji at-
ņēma gandrīz visu, atstājot strādīgo 
zemnieku ģimeni bez zirga, iejūga, 
govīm un dažādām celtnēm. Tādas 
sāpes grūti aizmirst arī pēc vairākiem 
gadiem. Smags darbs laukos norū-
da raksturu, un Ezernieku vidusskolā 
skolniece Alla pierādīja savu mērķtie-
cīgumu. Viņai paveicās mācīties pie 
lieliskiem pedagogiem – Veltas Kalni-
ņas un Irēnas Dimperes. Attīstījās dzir-
de, balss, plastiskums. Viņa paspēja 
visur, tomēr viņas iemīļotākā aizrauša-
nās bija fizkultūra.  

Alla izmēģināja savus spēkus 
daudzos sporta veidos, un viņai ļoti 
patika uzvaras prieks, tāpēc vidus-
skolā viņa sapņoja kļūt par fizkultūras 
skolotāju. Jaunības dienu ieceres mai-

nīja laimīgs gadījums, kad vienpadsmitajā 
klasē viņu uzaicināja uz atklātu sarunu ho-
reogrāfe Velta Kalniņa, kurai tolaik jau bija 
republikas mēroga popularitāte: “Ir jāattīsta 
Latgales kultūra, es jau sen tevi vēroju, un 
domāju, ka tev izdosies.” Talantīgā skolotā-
ja kā otrā māte palīdzēja Aloīdai sagatavot 
visus nepieciešamos dokumentus, lai va-
rētu iestāties Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikumā un novēlēja jaunietei 
labu veiksmi galvaspilsētā. 

Ar vieglu ironiju Alla atceras, ar kādām 
bailēm viņa pirmo reizi dzīvē viena pati de-
vās uz Rīgu. Lielpilsēta, viss nepazīstams, 

tomēr zinā-
šanu bagā-
ža, kas tika 
iegūta dzim-
tajā skolā 
pie ezera, 
p a l ī d z ē j a 
viņai iestā-
ties mācību 
iestādē. Drīz 
vien meite-
ne saprata, 
ka kultūras 
darb in ieka 
un deju kolektīva vadītāja fakul-
tāte ir tas, kas piepilda viņas sirdi 
ar prieku. Mācījās centīgi, dejoja, 
spēlēja klavieres un sešu stīgu 
ģitāru, atzīmes - piecnieki un čet-
rinieki. Diploma aizstāvēšanas 
gadā tika saņemta ziņa no rajona 
centra: kultūras nodaļa aicināja 
darbā masu pasākumu instruktoru. 
1967. gadā Aloīda Andžāne kļuva 
par krāslavieti un atstāja spilgtas 
pēdas pilsētas kultūras dzīvē. Vi-
ņas pirmā deju kolektīva dalībnieks 
Vladislavs Skerškāns arī tagad 
turpina uzstāties ansamblī “Senči”. 
Apbrīnojama uzticība skatuvei! Un 
spilgts piemērs, kas liecina par īstu 
patriotismu. 

Allai bija nodarbības gan ar 
strādājošo jaunatni, gan ar Pio-
nieru nama deju pulciņiem. Zēni 
un meitenes ar laiku papildināja 
pieaugušo deju kolektīvus. Lūk, 
tāda nepārtraukta radoša stafete. 
Ar laiku mūsu horeogrāfei radusies 
ideja – izveidot vidējās paaudzes 
deju kolektīvu. Tika nodibināts an-
samblis “Jautraviņa”, kas arī tagad 
ir populārs tālu aiz Latgales robe-
žām, šo kolektīvu vada Jāzeps Or-
nicāns, vēl viens Veltas Kalniņas 
audzēknis. 

Ir patīkami atskatīties uz pa-
gātni, īpaši tad, kad šie gadi ir sais-
tīti ar dažādiem koncertiem, viesiz-
rādēm, festivāliem un Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un deju svētkiem, 
kuros kādreiz piedalījās pieci Alo-
īdas kolektīvi! Viņa strādāja arī ar 
šūšanas fabrikas dejotājiem, vadīja 
skolu kolektīvus. Un ne tikai pilsē-
tas skolās: ar autobusu devās uz 
mēģinājumiem Izvaltā, Skaistā un 
pat Andrupenē. “Tikai ap pusnakti 
atgriezos mājās, bet biju laimīga,” 
atzinās Alla. 

Gadus nepiemānīsi, un kad 
nemanot viņa sasniedza pelnītas 
atpūtas vecumu, priecīgi nopūtās: 
“Nu, beidzot... Tagad dzīvošu sev, 
savam priekam.” 

Taču drīz vien viņa izjuta, ka 
viņai nepatīk šī nenodarbinātība, it 
īpaši tas, ka trūkst saskarsmes ar 
radošiem cilvēkiem. Tajā laikā viņa satika 
nenogurdināmo Edmundu Gekišu. Viņam ir 
grūti atteikt, tā radās Eiropas deju kolektīvs 
“Mežrozīte”, kurš šī gada rudenī atzīmēs 
jau desmito gadadienu. Protams, kopā ar 

savu vadītāju Aloīdu 
Andžāni. Pēc gada 
uz skatuves uzstā-
jās vēl viens kolek-
tīvs, ko vada Aloīda, 
- senioru deju an-
samblis “Senči”. Un 
viss aizgāja pa otru 
riņķi - koncerti, vies-
izrādes, festivāli. 
Mūsu senioriem ap-
laudēja Daugavpils, 
Rēzekne, Balvi, 
Preiļi, Līvāni, Viļa-
ka, Kārsava... Ne-
sen senioru kolek-
tīvu festivāls notika 
Dag-dā, pašlaik viņi 
gatavojas lieliem 
deju svētkiem Ag-
lonā, kur uzstāsies 
ansambļi „Mežrozī-
te” un „Senči”. Ska-

tuves tērpu komplekti ir nevainojami, par 
ko, izmantojot gadījumu, divu deju kolektīvu 
vadītāja pateicas Krāslavas novada pensio-
nāru biedrībai un personīgi Valentīnai Koki-
nai, vairāku īstenoto projektu autorei. 

Mūsu nesteidzīgajā sarunā Alla pat 
nemēģināja slēpt galveno: “Esmu laimīgs 
cilvēks. Skatuve pieprasa saspringtu dar-
bu, taču tam vienmēr ir pozitīvs rezultāts.” 
Visa dzīve – ar skaistiem ziediem un pa-
teicīgo skatītāju aplausu pavadījumā. Un 
vēl viens Allas prieks - dzīves turpinājums 
mazbērnos. Dēls Ilgvars arī tagad dzied 
korī, mazmeita Ilze studē Latvijas Univer-
sitātes maģistrantūrā. Mācoties ģimnāzijā, 
viņa atklāja sevī dziedātājas, dejotājas un 
muzikantes talantu. Arī viņas brāļi Reinis 
un Viesturs, turpinot ģimenes tradīciju, gūst 
panākumus ne tikai dejā un mūzikā, bet arī 
attīsta basketbolistu karjeru. 

Raksta noslēgumā nevaru iztikt bez 
komplimentiem, kuri ir adresēti Ezernie-
kiem, kas kļuvuši par horeogrāfijas talantu 
šūpuli un kur izaugušas tādas personības 
kā Velta Kalniņa, Aloīda Andžāne, Jāzeps 
Ornicāns, Rita Vaišļa... 

Aleksejs GONČAROVS
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Maestro 80 gadu jubileja: pazīstamais un nezināmais Raimonds Pauls 

Šķiet, nav neviena fakta par 
Raimondu Paulu, ko mēs nezinātu. 
Jau vairāk nekā četrdesmit gadu 
garumā šis cilvēks ir viens no sla-
venākajām personībām ne tikai 
Latvijas, bet arī Eiropas kultūrā. 
Maestro visu savu mūžu centās būt 
tālāk no politikas, lai varētu mierīgi 
nodarboties ar savu iemīļoto darbu, 
bet politika vienmēr sekoja viņam 
līdzi (deputāts, kultūras ministrs, 
prezidenta padomnieks). Viņš ne-
kad nereklamēja personisko dzīvi, 
bet visiem ir zināms, ka kopā ar 
savu iemīļoto sievu Svetlanu Jepi-
fanovu, lingvisti pēc profesijas, viņš 
nesen atzīmēja zelta kāzas. Viņš 
reti smaida, taču viņa mūzika pa-
dara laimīgākus miljoniem cilvēku. 
Viņš ir mūsu iemīļotais, slavenais, 
populārais, talantīgais un visiem 
labi zināmais komponists... Viņa 
jubilejas dienā ir vērts vēlreiz atce-
rēties, cik daudz viņš paspēja sava 
mūža garumā... 

Viņa pilnais vārds ir Ojārs Rai-

monds Pauls. Pirmais vārds nekad 
neparādījās uz afišām, un vairāki 
viņa talanta cienītāji nemaz nezina 
par to. Pauls ir rīdzinieks, un tas ir 
retums vietējā mākslas pasaulē. 
Savu pirmo mūziku komponists 
Pauls, būdams vēl konservatorijas 
students, uzrakstīja leļļu teātra iz-
rādei. Pēc tam maestro dzīvē bija 
visdažādākie konkursi un festivāli. 
Viņa pašaizliedzīgais darbs un ne-
apšaubāmais talants visos laikos 
bija augstu novērtēts. Raimonds 
Pauls tika apbalvots ar Triju Zvaig-
žņu ordeni un Atzinības krustu, kā 
arī saņēma dažādus Krievijas, Ar-
mēnijas, Zviedrijas apbalvojumus. 
Savas dzīves laikā maestro kļuva 
par vismaz 6 prestižu (tai skaitā - 
divu starptautisko) prēmiju laureā-
tu, Pauls ir Latvijas Zinātnes aka-
dēmijas goda loceklis, Jūrmalas 
goda pilsonis. 

Raimonds Pauls uzrakstīja 
mūziku 50 teātra izrādēm, 57 ki-
nofilmām, piedalījās 14 mākslas 
un dokumentālajās filmās. Maestro 
ir 10 mūziklu, trīs baletu, 8 instru-
mentālo kompozīciju autors. Bet 
galveno lomu komponista daiļra-
dē vienmēr spēlēja dziesmas... 
Tieši Paula dziesmas deva iespē-
ju daudzām mūsdienu estrādes 
zvaigznēm sasniegt radošā Olimpa 
virsotni. Viņu vārdi visiem ir labi pa-
zīstami. Un nav vērts minēt tos šajā 
rakstā. 

Raimonds Pauls bija vismaz 
divu jauno izpildītāju konkursu ini-

ciators un galvenais organizators 
– tas ir festivāls “Jūrmala” (1986.-
1992. gg.) un „Jaunais vilnis” (sa-
darbībā ar Igoru Krutoju).  

Tikai naivs cilvēks varētu ie-
domāties, ka maestro dzīves un 
daiļrades ceļš bija ziediem kaisīts 
un uzvarām apmirdzēts. Uz Rai-
monda Paula pleciem uzgūlās vi-
sas sarežģītās problēmas, kas bija 
saistītas ar kultūru pārejas periodā 
- no 1989. līdz 1993. gadam. Bū-
dams par kultūras ministru, Pauls 
pieņēma veselu virkni smagu un 
nepopulāru lēmumu.  

Kā piemēru var minēt jautā-
jumu par Rīgas Jaunatnes teātra 
slēgšanu. Teātris vairākus gadus 
nebija pieprasīts skatītāju vidū un 
eksistēja, pateicoties valsts dotāciju 
līdzekļiem. Turklāt arī telpas, kur at-
radās Jaunatnes teātris, kļuva par 
strīdu un nesaskaņu objektu. Tā 
bija veca baptistu baznīca, un drau-
dzes pārstāvji pieprasīja, lai tā tiktu 
atdota ticīgajiem. Teātris tika slēgts, 
bet bija atvērts Jaunais teātris, uz 
kuru piedāvāja pāriet visai trupai un 
režisoram... Vairāki ne visai godīgi 
politiķi izmantoja šo situāciju, lai ap-
galvotu, ka reorganizācijas pamatā 
ir krievu “apspiešana”. Kopš tiem 
laikiem Pauls un bijušais teātra gal-
venais režisors Šapiro nekad nesa-
zinās... Tieši Raimonds Pauls bija 
viens no pirmajiem, kas piedāvāja 
slēgt Operas ēku, lai to pilnībā re-
novētu. Tolaik viņa viedokli uztvēra 
kritiski un maestro bija spiests uz-

klausīt dažādas nepatīkamas lietas 
gan par sevi, gan par savu darbu. 
Vēlāk Operas teātri pilnībā atjauno-
ja, bet par Paula ideju neviens jau 
neatcerējās... Ministrs Pauls plāno-
ja uzbūvēt arī jaunu Valsts bibliotē-
ku. Un projekts tika atrasts – ne vi-
sai dārgs, bet mūsdienīgs. Taču šo 
projektu neatbalstīja. Vēlāk atrada 
citu arhitektu un uzbūvēja Gaismas 
pili, kas mūsu valsts budžetam iz-
maksāja daudz dārgāk... Var minēt 
vairākus šādus piemērus. Maestro 
vienmēr apsteidz laiku, vienmēr ir 
nedaudz visiem pa priekšu... Un 
tieši tādiem cilvēkiem visbiežāk 
spļauj mugurā. 

Rīgā ir vairākas vietas, kuras 
maestro patīk visvairāk. Tas ir viņa 
dzimtais Iļģuciems, 7. vidusskola, 
kurā Pauls saņēma sākumizglītību, 
un Emīla Dārziņa mūzikas vidus-
skola, kurā maestro spēra pirmos 
soļus savā radošajā karjerā...  Rai-
mondam Paulam nepatīk automobi-
ļi un visbiežāk pa pilsētu viņš pārvie-
tojas kājām, un viņš patiesi mīl savu 
dzimto pilsētu. Viņa draugi labi zina, 
ka ir nepieciešams ļoti nopietns ie-
mesls, lai maestro aizbrauktu no 
Rīgas. Lielāku mājās tupētāju kom-
ponistu vidū ir grūti atrast. 

Savās intervijās Raimonds 
Pauls bieži runā par to, ka jau sen 
ir pienācis laiks rakstīt memuārus, 
bet laika šai nodarbei maestro vēl 
joprojām ir ļoti maz. Viņš turpina 
priecēt mūs ar jaunām dziesmām, 
ir pieprasīts komponists teātrī. Visa 

viņa dzīve ir darbs. Pat mūsdie-
nās, kad Paula autoritātes līmenis 
sasniedza visnesasniedzamākos 
augstumus, ir grūti nosaukt kādu 
citu mākslas sfēras cilvēku, kurš 
pret sevi būtu tikpat prasīgs... 

Šodien, jubilejas dienā, maes-
tro nav Latvijā. Viņš organizējis lielu 
jubilejas koncertu Maskavā. Uz ska-
tuves atkal kāps visi vecie draugi, 
Krievijas estrādes “dinozauri”. Rai-
monds Pauls jau vairākkārt uzsvē-
ra, ka tā būs viņa pēdējā tikšanās ar 
tiem, kas ilgus gadus sadarbojās ar 
maestro. Atkal skanēs Paula popu-
lārākās dziesmas, zālē sapulcēsies 
skatītāji, kam ļoti patīk “slavenākā” 
latvieša” daiļrade. Un ļoti gribas ce-
rēt, ka tā nebūs pēdējā reize. 

Paula viesizrādes Krievijā Lat-
vijā tiek uztvertas neviennozīmīgi. 
Vienmēr atrodas “patrioti”, kuriem 
patīk pārmest maestro par viņa 
mīlestību pret Krievijas skatītājiem. 
Bet kurš gan nopietni uztver šos 
“norūpējušos” pilsoņus? Raimonds 
Pauls un viņa daiļrade pieder vi-
sai pasaulei. Lai cik grūti dažiem 
ir samierināties ar to, tas ir neap-
strīdams fakts. Maestro ir tiesības 
darīt visu, ko viņš vēlas. Viņš to ir 
pelnījis. Turklāt īsta mūzika vien-
mēr ir ārpus politikas, tāpat kā īsts 
talants. Sveicam jubilejā, maestro! 
Vēlam ilgus dzīves gadus, stipru 
veselību un iedvesmu! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Apbalvoti košāk izrotāto ēku īpašnieki

Ik gadu, kad tuvojas gada lie-
lākie un skaistākie svētki, cilvēki 
steidz izdaiļot savas mājas, pa-
galmus un darba vietas. Svētku 
noskaņu, pirmkārt, radām mēs 
paši. Pirms Ziemassvētkiem un 
Jaunā gada atnākšanas dabā val-
da pelēcīgums un tumsa, tāpēc ar 
mirgojošām lampiņām izdaiļotie 
iedzīvotāju mājokļi pilsētu padara 
gaišāku un košāku. Ja vakaros, 
ejot no darba, priecājamies par 
krāsainību, ko rada elektriskās 
spuldzītes, tad dienā prieku rada 
smalki izgrieztās sniegpārsliņas 
logu rūtīs un neparastas Ziemas-
svētku kompozīcijas pagalmos. 

Krāslavas novada dome jau 
vairākus gadus pēc kārtas izsludi-
na konkursu par krāšņāk izrotāto 
īpašumu. Tajā tika aicinātas pie-
dalīties juridiskas un fiziskas per-

sonas, kuras gatavojoties Ziemas 
saulgriežiem, izrotāja savas mājas, 
ēku fasādes, apkārtni, daudzstāvu 
namu logus, balkonus un lodžijas. 
Krāslavas novada dome, rīkojot 
šādu konkursu, vēlas pateikties 
visiem tiem, kuri atsaucās aicināju-
mam padarīt pilsētu krāšņāku. 

Šogad nedaudz tika mainīti 
konkursa noteikumi. Konkursa 
ietvaros tika vērtēti tie objekti, par 
kuriem tika saņemta rakstiska in-
formācija. Konkursa rīkotāji ir pa-
tīkami izbrīnīti, jo aktivitāte esot 
bijusi liela. Iedzīvotāji labprāt kon-
kursam pieteica savu radu, drau-
gu, kaimiņu un pat nepazīstamu 
cilvēku izrotātās ēkas. Krāslavieši 
prot novērtēt viens otra padarīto. 

Konkursā pieteiktos objektus 
izvērtēja komisija. Tās pārstāve 
Ineta Danovska, Krāslavas nova-

da Būvvaldes vadītāja, at-
zina, ka šogad tika saņemti 
teju 100 pieteikumi. Viņa 
pateicās visiem krāslavie-
šiem, kuri pilsētu padarīja 
skaistāku un atzina, ka, 
vērtēšanas darbs esot bijis 
sarežģīts, taču redzot, cik 
skaisti izrotāta pilsēta, bija 
patīkamas un siltas sajūtas.

Komisija devās klātienē 
apskatīt katru pieteikto ob-
jektu. Tie tika vērtēti četrās 
nominācijās: privātmāju 
noformējums; daudzdzī-
vokļu namu logu, balkonu 
un lodžiju noformējums; 
firmu, uzņēmumu un biroja 
ēku, veikalu, kafejnīcu un 
citu sabiedrisko ēku nofor-
mējums; pilsētas izglītības 

iestāžu noformējums. 
Svētki ir izskanējuši, rotājumi 

tūlīt tiks noņemti un atkal atgrie-
zīsimies ierastajā ritmā. Bet pirms 
steidzam to darīt – ir jāuzzina kon-
kursa rezultāti. 

Aizvadītajā piektdienā, īsteni 
ziemīgā dienā, kas ļoti piestāvē-
ja šim pasākumam, uz Krāslavas 
novada domes konkursa noslēgu-
ma pasākumu devās visi pieteik-
to ēku īpašnieki. Gaisā virmoja 
noslēpumaina noskaņa un cerība 
– ja nu mani rotājumi atzīti par vis-
labākajiem... 

Rezultātus paziņoja Krāslavas 
novada domes izpilddirektors Jā-
nis Geiba un konkursa žūrijas ko-
misijas pārstāve Ineta Danovska. 

Privātmāju noformējums. Šai 
nominācijai tika pieteikta 21 māja. 

To īpašnieki ir Antons Šroms 
(Lakstīgalu 17), Irēna Leitāne 
(Lakstīgalu 15), Romualda Šeri-
po (Vasarnieku 14), Alla Zabelova 
(Rīgas 31) Natālija Piņajeva (Stu-
dentu 11), Mihails Pobudins (Lie-
lā 31), Ilmārs Plociņš (Vienības 
66), Jevgēnijs Podjava (Rēzek-
nes 37), Ligita Pobudina (Rīgas 
43), Mihails Žuravskis (Rancāna 
39), Raisa un Valērijs Osipovi 
(Rancāna 29), Rolands Jaņevičs 
(Rancāna 43), Žanna Borščevska 
(Rancāna 47), Ludmila Morozo-
va (Rancāna 45), Inna Dudeviča 
(Skaistas 27), Viktorija Linčika 
(Jeremejeva 14), Pāvels Širokijs 
(Jeremejeva ielā māja un arī vei-
kals Tirgus ielā), Anna Bogdanovi-
ča (Lāčplēša 4), Igors Kovaļčuks 
(Jaunatnes 11), Ņikitinu ģimene 
(Dārza 46). Uzvarētāji privātmāju 
kategorijā ir Marija Višņevska un 
Peter Gregory (Persteņa 1).

Daudzdzīvokļu namu logu, 
balkonu un lodžiju noformē-
jums. Iedzīvotāji pieteica 5 īpaš-
nieku objektus. Tie ir Iveta Solima 
(Baznīcas 17-26), Inga Krasovska 
(Celtnieku 2 – 25), Lonija Jakove-
le (Raiņa 15 – 6), Inga Paceviča 
(Raiņa 6 – 15) un uzvarētāja Dai-
na Strupiša (Vienības 61 – 7).

Firmu, uzņēmumu un biroja 
ēku, veikalu, kafejnīcu un citu 
sabiedrisko ēku noformējums. 
Triju pieteikto objektu vidū ir ziedu 
veikals SIA “Tornis” (Aronsona ielā 
2; īpašnieks Aivars Vešters), sa-
lons “Oksana” (Baznīcas 19-33; 
īpašniece Oksana Karabeško) un 
uzvarētāji šajā nominācijā – Krās- 
lavas autoosta.

Pilsētas izglītības iestāžu no-

formējums. Šajā kategorijā savā 
starpā sacentās abi pilsētas bēr-
nudārzi – “Pienenīte” un “Pīlādzī-
tis”, kā arī Krāslavas pamatskola. 
Žūrija par labāko atzina Krāsla-
vas pamatskolas veikumu.

Protams, pilsētā bija daudz vai-
rāk izrotātu objektu, taču saskaņā 
ar konkursa nolikumu, tos neva-
rēja vērtēt, jo tie netika pieteikti 
konkursam. Esiet nākamgad vēl 
aktīvāki! 

Konkursa noslēguma pasāku-
mā par pozitīvu un jautru noskaņu 
rūpējās meiteņu ansamblis “Ze-
menītes” no Izvaltas pamatskolas. 

ATTĒLOS: apsveikumu sa-
ņem Krāslavas pamatskola; Dai-
na Strupiša; meiteņu ansamblis 
“Zemenītes” no Izvaltas; Krāsla-
vas autoostas sumināšana; Ma-
rija Višņevska un Peter Gregory.

Inga PUDNIKA, autores foto
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.05 4. studija
11.20 Hermanis
12.45 LTV - 60
13.20, 5.30 Vides fakti
13.50 Mežainīši
14.20 Kas te? Es te! 
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Melu laboratorija
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Mf. Mēs dziedāsim
23.15 Midsomeras slepka-
vības
1.05 Nacionālie dārgumi. 

Maestro Raimonds Pauls

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.40 100 g kultūras 
10.00 Hārtlenda 
10.50, 14.05 Muhtars atgriežas 
11.45, 20.05 Alpu dakteris 
12.35, 1.20 LTV – 60
13.35, 1.30 Eiropa fokusā
15.05 PK biatlonā
16.45 Dzīve šodien
17.30 Šodien
18.00 PČ atlases spēle handbolā
19.45 Lucavsala. Piemēslot 

aizliegts!
21.00 Es rakstu Tavu vārdu
22.00 Skudru kari
23.00 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
23.30 Senā Ēģipte. Dzīve un 
nāve Valdnieku ielejā

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 1.30 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi – detektīvi
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
11.00 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Par mīlestību
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.45 Bernards
14.55 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme

19.00 2.30 Atpazīsti mani, ja vari
21.10 Bīstamā paradīze
23.00 Mf. Samainītais
1.50 Nikita   5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 14.15 Beibleidi
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.45, 2.20 Komisārs Reksis
9.50, 17.00 Ēnu spēles
10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.40, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi     14.35 Simpsoni
15.05, 21.00, 1.55 Tēta 
nedienas
15.35, 3.05 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve

19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.30 Greislenda
0.15 Elites vienība SAFE
1.10, 5.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii

TV3+
7.25, 17.35, 2.00 Māja-2
8.20 Mf. Kucēnu patruļa
9.10 Bada spēles  10.10 TV Shop
10.25, 14.30 Comedy Batls
11.25, 15.30 Comedy Women
12.25, 16.30 Tētuka meitiņas
13.25, 20.00 Interni
18.40, 0.50 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
22.55 Mf. Neprāši 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa

9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25, 0.25 Kriminal+
12.55, 15.20 6 kadri
13.25, 18.05 Nemelo man!
14.25, 23.30 Kobras metiens
15.45 Mf. 22 minūtes 
19.10 Ziņas       19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.50 Mūzika

NTV
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 4.00 Šodien
6.10 Rīts ar Jūliju Visocku
7.00 Muhtara atgriešanās
8.20 Bākas gaisma un ēna
10.00 Zvērināto tiesa
11.20 Ārkārtas gadījums
12.00 Brāļi       14.20 Aste

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 13. janvāris

12. janvārī Ir iemesls!
Spiridona Luisa, pirmā olimpiskā čempiona maratonskrējienā, 
dzimšanas diena 

Viņa sporta karjera turpinājās tikai piecas 
dienas, taču Spiridonam izdevās iegūt pasaules 
mēroga slavu. Viņš piedalījās tikai vienās sacen-
sībās – pirmajās mūsdienu Olimpiskajās spēlēs, 
kas notika Atēnās 1896. gadā. Viņš izmantoja 
dopingu, kaut gan tolaik neviens neko par to ne-
zināja. Viņš bija grieķu ūdensnesējs, pastnieks, 
policists. Viņa vārds bija Spiridons, kas nozīmē 
“uzticamais”. Viņa dzīve bija saistīta ar vairākiem 
laimīgiem gadījumiem un kurioziem. Taču jāsāk 
ar kaut ko citu... 

490.gadā pirms Kristus dzimšanas grieķi 
pie Maratonas pilsētas izcīnīja neticamu uzva-
ru kaujā ar spēcīgu un skaitliski vairākas reizes 
lielāku Persijas cara Darijas karapulku. Lai pazi-
ņotu par šo uzvaru, uz Atēnām tika aizsūtīts ziņ-
nesis Feidipīds, kas bija slavens ar savu izturību 
un atbildīgo attieksmi pret uzticēto darbu (īsi 
pirms tam Feidipīds 2 dienu laikā pārvarēja 230 
kilometrus lielu attālumu, kad tika nosūtīts uz 
Spartu, lai lūgtu palīdzību, kad persieši ieradās 
Maratonā). Izmocījies, zaudējis spēkus, skrējējs 
sasniedza Atēnas dažu stundu laikā, un viņam 
vēl pietika spēka, lai izkliegtu: “Priecājieties, At-
ēnas, mēs uzvarējām!” 

Un tad Feidipīds sabruka un nomira. Par šo 
notikumu rakstīja vairāki antīkie autori un vēs-
turnieki. Kad Pjērs de Kubertēns nodarbojās 
ar pirmās mūsdienu Olimpiādes organizēšanu 
1896. gadā, viņam piedāvāja iekļaut vispasaules 
sacensību programmā maratona distanci skrē-
jējiem. Visa organizatoriskā komiteja bija pret, 
jo uzskatīja, ka veikt šo distanci (40 kilometri) 
cilvēkam nav pa spēkam un arī tāpēc, ka distan-
ce var būt bīstama dalībnieku veselībai. Vislielā-
ko atbalstu de Kubertēns saņēma no sacensību 
saimniekiem, Grieķijas olimpiskās komitejas. 
Pārvarot pesimistu pretestību, maratons tika 
iekļauts Olimpiādes programmā. 

Ar Grieķijas sportistu komandas veidošanu 
un tās sagatavošanu nodarbojās armija. Lielā-
kā daļa sportistu bija karavīri, bet talantīgi un 
sportiski vīrieši tika meklēti arī citur valstī. Par 
īpašu problēmu kļuva kandidāts, kurš piekristu 
piedalīties maratona distancē. Un tad organi-
zatoru uzmanību piesaistīja ņiprs ūdensnesējs, 
kas reizēm izpildīja pastnieka pienākumus, viņu 
sauca Spiridons Luiss. 

Spiridons ir dzimis nabadzīga fermera ģi-
menē. Vēl bērnībā viņš palīdzēja savam tēvam 
laukos, bet, kad Atēnās sākās problēmas ar 
ūdensapgādi (Grieķijas galvaspilsētas ūdensvads 
bija visvecākais Eiropā) ģimene sāka pārdot ūde-
ni. Tas bija sarežģīts bizness: mucas ar ūdeni bija 
smagas, bet peļņa - pavisam neliela. Pateicoties 
tam, ka Spiridons auga spēcīgs un izturīgs, vi-
ņam izdevās atvest ar ratiņiem vairākas mucas 
vienlaikus. Pārdotā ūdens apjomi arvien palieli-
nājās, taču Spiridona ģimene bagātāka nepalika. 
23-gadīgajam jauneklim ļoti patika meitene no 
kaimiņu ciema, bet skaistules vecāki bija pret... 
Ūdensnesējs Spiridons ir no nabadzīgas ģimenes. 
Bet dzīve itin bieži sagādā mums pārsteigumus... 

Sapulcējuši divus desmitus skrējēju no vi-
sas Grieķijas, organizatori sarīkoja vairākus tre-
niņskrējienus. Dalībniekus pabaroja un samak-
sāja viņiem simbolisku naudu. Pretendentu vidū 
bija arī Spiridons. Nekādu īpašu rezultātu ūdens-
nesējs neuzrādīja, bet iekļuva labāko pieciniekā. 
Olimpiādes rīkotāji ilgi domāja, vai ir vērts iekļaut 
Spiridonu komandā, taču galu galā viņš bija tās 
sastāvā. Uzvarētājam apsolīja sudraba kausu. 
Ūdensnesējam tas garantēja to, ka viņam būs 

pietiekami daudz naudas, lai viņa iecerētās ve-
cāki atzītu viņu par pietiekami turīgu precinieku. 
Puisis aizdomājās... Visu lietu sarežģīja fakts, ka 
viņam nebija piemērotu apavu. Un treniņskrējie-
nos viņš pārvietojās basām kājām. Taču atbilstoši 
pirmo Olimpisko spēļu noteikumiem visiem skrē-
jējiem bija jābūt ar apaviem. Spiridons aizgāja 
pie kaimiņiem. Visi cilvēki viņa apkārtnē dzīvoja 
visai trūcīgi, bet ikviens iedeva kādu monētu, tas 
bija arī tāpēc, ka ūdensnesējs apsolīja visiem, ka 
iedos katram kādu gabaliņu no sudraba kausa, 
kuru viņš noteikti iegūs. 

Pirmā Olimpiāde grieķiem bija vienkārši 
katastrofāla. Medaļas brīnumainā kārtā izcīnīja 
citu valstu pārstāvji. Grieķijas pilsoņi pārdzīvoja, 
juta līdzi, atbalstīja, kā varēja, bet neviena uzva-
rētāja arvien nebija. Pienāca diena, kad bija pa-
redzēta maratona distance. Skrējienā piedalījās 
17 sportisti, un 13 (!) no tiem pārstāvēja Grieķi-
ju. Centrālajā stadionā, kur bija jāfinišē marato-
na skrējējiem, visas vietas tika aizņemtas. Cen-
trālajā ložā bija Grieķijas cara Georgija ģimenes 
locekļi. Visi gaidīja brīnumu, gaidīja uzvaru... 

Starts tika dots Maratonā. Līderi drīz vien 
izvirzījās uz priekšu, bet grieķu viņu vidū nebi-
ja. Visātrāk skrēja francūzis Albens Lermjuzo, 
aiz viņa - austrālietis Edvīns Fleks. Bet Spiridons 
Luiss bija kolonnas beigās, savu tautiešu vidū... 

Distances ietvaros bija jāskrien cauri nelie-
lam Pikermi ciemam, kur bija krodziņš Spiridona 
līgavas tēvam. Mierīgi pārtraucot distances pār-
varēšanu, ūdensvedējs iegāja krogā un palūdza 
padzerties. Līgava metās aiz letes un iznesa viņam 
apelsīnu, kas bija sagriezts uz pusēm. Nesteidza-
mi izspiežot no tā sulu sev mutē, Spiridons sacīja 
līgavai: “Es būšu pirmais! Tu to noteikti redzēsi!” 
Izdzirdot šo frāzi, līgavas tētis ielēja nākamajam 
znotam konjaka glāzīti ar vārdiem: “Ja sacīji, tad 
turi vārdu!” Izdzēris konjaku (nesteidzoties), Spi-
ridons izgāja no krodziņa un turpināja savu skrē-
jienu, cenšoties panākt līderus... 

Distances 32. kilometrā, zaudējis spēkus, 
nokrita zemē francūzis, un ārsts, izmērījis spor-
tista pulsu, aizliedza viņam turpināt distanci. 
Par līderi kļuva austrālietis. Fleks nokrita, kad 
līdz finišam palika 2 kilometri. Tagad par līderi 
bija Spiridons. 

Atēnu marmora stadions gaidīja maratona skrē-
jiena noslēgumu pilnīgā klusumā. Pēkšņi arēnā ie-
skrēja vairāki cilvēki, kas kliedza: “Ellīns! Ellīns!” 

Grieķi saprata, ka par līderi ir kļuvis viņu 
tautietis. Kad Spiridons parādījās stadionā – līdz-
jutēju kliedzieni bija dzirdami tālu aiz Atēnu ro-
bežām. No cara ložas izlēca prinči Konstantīns un 
Georgijs, viņi metās uz skrejceliņa un pēdējo riņķi 
pa stadionu skrēja blakus Spiridonam. Kad ūdens-
nesējs šķērsoja finiša līniju, prinči pacēla viņu un 
aiznesa uz ložu pie cara. Georgijs Pirmais apkampa 
zemnieka dēlu un pajautāja: “Ko tu gribi par savu 
uzvaru, Spiridon? Es izdarīšu visu!” Zemnieka dēls 
atbildēja: “Jūsu augstība! Uzdāviniet man ēzeli, ar 
viņa palīdzību es varēšu pārdot vairāk ūdens!” 

Spiridons Luiss saņēma ne tikai ēzeli, bet 
arī zelta medaļu, olīvlapu vainagu, sudraba kau-
su, talonus pusdienām (veselam gadam!), vīna 
mucu, tonnu šokolādes, 10 govis, 30 aunus, 
tiesības bez maksas skūties pie bārddziņa un 
šūt apģērbu pie drēbnieka savā ciemā. Bet kāds 
aizkustināts grieķu oligarhs uzdāvināja Spirido-
nam 15 tūkstošus mārciņu (mūsdienās tas būtu 
miljons eiro).  

Kad lielā ažiotāža jau bija pagājusi, Spiridons 
atgriezās mājās, šķūnī sazāģēja gabalos sudraba 
kausu un aiznesa tos kaimiņiem, atdeva savu 
parādu... Drīz vien viņš apprecējās. Kāzām tika 
izlietoti taloni pusdienām, kas bija paredzēti 6 
mēnešiem. Grieķu kāzas notiek ar lielu vērienu, 
tajās piedalās daudz cilvēku... Vairs nekad Spiri-
dons sacensībās nepiedalījās.  

1936. gadā, Berlīnes Olimpiādes laikā, noti-
ka neparasta tikšanās: Spiridons Luiss visu spor-
tistu vārdā pasniedza olīvlapu zaru, miera sim-
bolu, Vācijas reihskancleram Ādolfam Hitleram. 
Šis mājiens visiem bija skaidrs: tas ir lūgums 
nesākt karu. Naivs mēģinājums...    

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Laika periodā no 
18.12.2015. līdz 08.01.2016. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 
114 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 23. decembrī Krāslavā, S., 1989.gadā 

dzim., dzīvoklī tika veikta sankcionēta 
kratīšana, kuras rezultātā tika atrastas, 
iespējams, narkotiskas vielas. Tika nozī-
mēta ekspertīze, izmeklēšana turpinās. 

•	 24. decembrī tika saņemts iesniegums 
par to, ka no dārzu mājas nozagti 3 kas-
troļi. Tika uzsākts kriminālprocess, no-
tiek izmeklēšana.

•	 26. decembrī Krāslavas policijas iecirknī 
tika uzsākts kriminālprocess par to, ka 
nenoskaidrotas personas mēģināja no-
zagt automašīnu VW Passat, kura atra-

dās Krāslavā, Indras ielā 37, kā arī no 
minētā transportlīdzekļa bagāžnieka no-
zagta dīzeļdegviela kannās. Bez tam, no 
tajā pašā teritorijā esošas automašīnas 
VW Golf nozaga automagnetolu. Notiek 
kriminālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz 
noziedzīgā nodarījuma atklāšanu.

•	 Naktī uz 26. decembri Krāslavā, kafejnī-
cā, notika kautiņš starp divām jauniešu 
kompānijām, kā rezultātā 1984. g. dzi-
mušajam vīrietim tika nodarīti miesas 
bojājumi - grieztas brūces sejā. Izmek-
lēšanas gaitā tika noskaidrotas konfliktā 
iesaistītās personas, tajā skaitā vainīgā 
personība. 

Tante, melnais stārķis, 
cūkas un likums ziepes

Kad īsi pirms jaunā gada man piezva-
nīja mana lauku tante un apvaicājās, vai 
es nezinot kaut ko vairāk par valstī iz-
sludināto ārkārtas stāvokli, īsti nesapra-
tu, ko atbildēt, jo nekāds paziņojums par 
ārkārtas stāvokļa ieviešanu valstī nav 
bijis. Lai es uzzinot - it kā privātīpašuma 
tiesības uz zemēm vai mežiem kopš de-
cembra vairs nepastāvot, un pilnīgi visā 
valstī bez kādiem ierobežojumiem vīriem 
ar šaujamieročiem esot tiesības staigāt un 
braukāt bez zemes īpašnieku atļaujas gan 
pa viņu privātiem mežiem, gan laukiem, 
gan mazdārziņiem. Viss nu esot pakļauts 
“ieroču kārtībai”. To viņai teicis mednieks, 
kurš dzīvojot kaimiņos. Tas nu esot reiz 
nolemts ar valsts augstāko likumu. Ja ne-
ticot, lai lasot likumu pati. Tante saka, - kā, 
bet tur pie mums Kurzemes mežā ligzdo 
melnais stārķis un citi reti putni, tur viss ir 
aizliegts ar visstingrāko likumu. Nekā ne-
bija. Viņam esot tur blakus iecirknis un vi-
sas tiesības nu tantes melno stārķi, un ne 
tikai, ar šaujamieroci “uzraudzīt”. Beidzot 
tās neaizskaramās platības esot jāparevi-
dē. Visvisādas konvencijas un aizliegumi 
viens uz otra izgudroti – tīrā māžošanās. 
Viņš ar saviem draugiem no vāczemes tur 
tagad šaušot cūkas, tie jau janvārī būšot 
klāt. Esot jāapgūst Eiropas “cūku naudas”. 
Un cūkas varot šaut visu gadu. Ja neticot, 
lai zvanot uz Ministru kabinetu. Viss esot 
likumīgi. Beigās vēl esot izmetis: “Piezva-
nīšu Tev pats vai mans tālākais kaimiņš, ... 
nu, tas bijušais meža inženieris, kurš ta-
gad domes komisijā sēž, kā zini, arī med-
nieks, kad būsim izlēmuši tur doties - tavās 
platībās.”

Atbildēju tantei, lai nomierinās, jop-
rojām dzīvojam tiesiskā valstī, mums ir 
Satversme un mūsu valsts iekārta vēl nav 
mainīta.  

Taču iepazīstoties ar MK 2015.
gada 26.novembra noteikumiem “Grozī-
jumi Medību likumā”, http://likumi.lv/ta/
id/278150-grozijums-medibu-likuma, nav 
saprotams, kāpēc nav oficiāli izziņota ār-
kārtas situācija valstī?  Medību likums ne-
var regulēt personas Satversmē noteiktās 
tiesības uz privātīpašuma neaizskaramī-
bu, ja valstī nav izsludināta ārkārtas situā-
cija. 

Izlasot šī likumprojekta anotāciju, sa-
šutumā jākliedz par tiesiskuma izpratnes 
kropļojumu. Ar kādām tiesībām par aiz-
sargājamām dabas teritorijām, liegumiem, 
kuru aizsardzība ir nostiprināta ar Eiropas 
konvencijām un direktīvām, vai par perso-
nu privātīpašumiem ar individuāliem da-
bas aizsardzības vai apsaimniekošanas 
plāniem, ir tiesīgas lemt Latvijas Cūku 
audzētāju asociācija, PVD, meža dienests 
vai kādas mednieku organizācijas?! Vai 
esam nonākuši jau tik tālu, ka atsevišķas 
biznesa asociācijas vienai komisijai valstī 
pasūta likumu grozījumus, kas ir pretrunā 
ar Satversmē noteiktajām tiesībām?  Un 
ne tikai tiesīgas lemt, bet vienkārši atļaut 
kādai priviliģētai biznesa grupai ierasties 
vienā jaukā dienā ar šaujamieročiem un 
kompāniju kādā privātīpašumā, kurā īpaš-
nieks nepieļauj nekādas medības. Turklāt 
ar likumu nosakot, ka zemes īpašniekam 
NAV tiesību neļaut kādam ienākt viņa pri-
vātīpašumā. Jājautā, vai kāds ir pie pilnas 
apziņas, šādu dokumentu iesniedzot Sa-
eimā, turklāt steidzamības kārtā 1.lasīju-
mā?  Vai šīs pašas bezatbildīgās personas 
būs tās, kas pēc pieciem gadiem izvērtēs 
šī “regulējuma, kurš novērš nevēlamo ie-
darbību uz medību saimniecības stabili-
tāti – nepieļaujot esošo medību iecirkņu 
sadrumstalošanu” (citāts no likumprojekta 
anotācijas) ietekmi un nevēlamo iedarbību 
uz mūsu aizsargājamo dabas, tajā skaitā 
privāto, teritoriju floru un faunu? Šī bezat-
bildīgā likuma grozījumu izstrādē nav pie-
aicinātas pat dabas liegumu un nacionālo 
parku teritorijās ietilpstošo Valsts mežu 
lauksaimniecības un mežu zemju tiešie 
juridiskie valdītāji Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija un šo zemju  
apsaimniekotāji Dabas aizsardzības pār-
valde, uz kuriem tiešā veidā attiecas šie 
likuma grozījumi, ne arī citas dabas aizsar-
dzības un vides organizācijas. Kāda nova-
da mājas lapā Vides pārskata dokumentā 
lasu: „Nozīmīgākie draudi dabas parkam 
ir pļavu platības samazināšanās saistībā 
ar saimniekošanas tradīciju  izmaiņām, 
neatļauta zveja, medības un neorganizēts 
tūrisms.”

Turpinājumu lasiet 8. lpp.

Krimināls, notikumi
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.05 Ceturtā 
studija    11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
13.20 Aculiecinieks
13.35 Momentuzņēmums
13.50 Mežainīši
14.20 Kas te? Es te! 
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Uzvelc tautas tērpu!
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
21.45 Būt latvietim Kanāda
22.15 Fortitūda
23.30 100 g kultūras
0.30 Mf. Mēs dziedāsim
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā      6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Latvijas teātru vēsture
9.55 Hārtlenda 
10.45, 14.10 Muhtars atgriežas 
11.40 Alpu dakteris 
12.30 SeMS svin 7! 
15.05 PK biatlonā
16.45 Nano tehnoloģijas acu 
un ausu reģenrēšanā
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Mf. Eņģelis sirdī
20.05 Nacionālie dārgumi. 
Maestro Raimonds Pauls
21.05 100 g kultūras
22.50 Es rakstu Tavu vārdu
23.50 Sporta studija
0.35 Latvijas sporta varoņi
1.10 LTV - 60
1.30 Projekts Nākotne

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Ekstrasensi kā detektīvi
10.40, 13.45 TV skatlogs
11.00 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Skaistās krāpnieces
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.45, 4.50 Bernards
14.55, 2.30 Dallasa
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
19.00, 1.45 Atpazīsti mani, ja vari
21.10 Profesija – mamma
22.05 Glābiet mūsu ģimeni
0.00 Čikāgas sardzē
1.05 Nikita      5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma

TV3
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 14.15 Beibleidi
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.45, 2.20 Komisārs Reksis
9.50, 17.00 Ēnu spēles
10.50 Televeikala skatlogs
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.40, 5.40 Rozenheimas 

16.00 Runājam un rādām
17.40 Mf. Augstas likmes 
19.35 Ikru barons
21.30 80. gadu Jaungada 
diskotēka 
1.35 Gribu pie Meladzes
3.30 Mežonīgā pasaule
4.05 Advokāts
5.00 NTV rīts

RTR Baltija
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 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mf. Lauku romāns 
23.50 Mf. Liecinieki 
1.40 Steidzami uz numuru!
4.00 Krievijas rīts 

PBK
6.00, 1.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.10 Ziņas
6.40 12.40 Bērnu klubs
6.55, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.05 Tabletes
13.55, 15.00 Izmeklēšanas 
noslēpumi
15.55, 4.20 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks          19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05, 1.55 Vecais 
Jaunais gads
23.40 Izsmējēja smaids
4.05, 5.10 Smieklīgi videoklipi 

RenTV Baltic
6.30 Karavīri  7.20 Bērnu klubs 
7.40, 0.29 Laika ziņas
7.45, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45 Fantastika zem grifa
9.50 TOP shop 
10.05 Civilizāciju cīņas
12.20 Čapmanes noslēpumi
13.25 Maldu teritorija 
15.30, 5.45 Visšokējošākās 
hipotēzes
16.35 Kosmisko stāstu diena
20.45 Izmailovas parks 
22.55 Pazīsti mūsejos
23.45 Pēdējā mirklī 
0.30 grupas “Ļeņingrad” 
koncerts

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.55 

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, 12.10, 21.45 Izsmējēja 
smaids
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.05 Vienatnē ar visiem
15.20 Tabletes
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Sibīrijas princis
23.25 Brīnumu šovs

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Х 
Zona 
8.10 Mf. Mīlestības stāsts jeb 
Jaungada izjokošana 
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.55 Nedaudz dīvaini
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas 
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Laime ir kaut kur līdzās
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Tā nav sieviešu 
darīšana
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 0.20 Snaiperi. Mērķī - 
mīlestība. 
20.00 Panorāma

20.45 Aktuāla intervija
21.00 Pēdas
23.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.00, 14.05 Aizliegtā skola
10.00, 20.10 Neredzamais 
cilvēks
11.00, 17.10 Voroņini
12.05, 19.05 Šuročka
13.00, 18.10 Virtuve
15.10 Biatlons 
21.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.10 Kauli
23.00 Mītu grāveji
23.55 Bafija pret vampīriem

CETURTDIENA, 14. janvāris detektīvi
14.35, 1.55 Simpsoni
15.05 Tēta nedienas
15.35, 3.05 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Visbīstamākais 
cilvēks       0.30 Kinomānija
1.00 Overtime TV
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
6.55 Multfilmas
7.45, 17.55, 2.45 Māja-2
8.40 Kucēnu patruļa
9.35 Bada spēles  10.35 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.50, 16.55 Tētuka meitiņas
13.50, 20.00 Interni
18.55, 1.25 Brīvdienas 
Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
22.05 Mf. Amerikāņu pīrāgs
23.50 Mf. Aizstāvis

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25, 0.55 Kriminal+
12.55, 18.05 6 kadri
13.25, 18.35 Nemelo man!
14.25 Čūsku midzenis
15.20 Vilciens uz ziemeļiem
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Dimants šokolādē 
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
23.30 Mf. 22 minūtes 
1.20 Mūzika

NTV 
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 4.00 Šodien
6.10 Rīts ar Jūliju Visocku
7.00 Muhtara atgriešanās
8.20 Bākas gaisma un ēna
10.00 Zvērināto tiesa
11.20 Ārkārtas gadījums
12.00 Brāļi      14.20 Aste
16.00 Runājam un rādām
17.40 Augstas likmes
19.35 Ikru barons
21.35 Izmeklēšanas komiteja
23.30 Ceļu patruļa
1.25 Gribu pie Meladzes
3.20 Krimināls
4.05 Advokāts    5.00 Rīts

RTR Baltija
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 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Lauku romāns
23.50 Edvards Radzinskis: 
Dievu vēlme.  
1.45 Steidzami uz numuru!
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 
17.10, 2.15 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
6.55, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tabletes
13.40 Vīriešu/ sieviešu
14.55 Raimonds Pauls. 
Maestro atgriešanās. 
16.00, 4.15 Moderns 
spriedums

17.50, 18.05 Precamies
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks    19.00 Lai runā
20.00 Laiks
21.15 Izmeklēšanas 
noslēpumi
23.05 Izsmējēja smaids
1.00 Ebreju laime
2.30 Nevar būt!
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.30 Karavīri
7.20 Bērnu klubs 
7.40, 0.34 Laika ziņas
7.45, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.45 Fantastika zem grifa
9.50 Top shop 
10.05 Civilizāciju cīņa
12.20 Čapmanes noslēpumi
13.25 Izmailovas parks 
15.35, 5.45 Visšokējošākās 
hipotēzes
16.35 Kosmisko stāstu diena
20.45 Kara noslēpums 
22.50 V un S
23.45 Dokumentāls projekts
0.35 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.25 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, 12.10, 21.45 Izsmējēja 
smaids
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.05 Vienatnē ar visiem
15.20 Tabletes
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Sibīrijas princis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona 
Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
9.50 Nedaudz dīvaini
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Laime ir kaut kur līdzās
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Tā nav sieviešu 
darīšana
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 0.20 Snaiperi. Mērķī - 
mīlestība. 
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.35 Ielu maģija
8.35, 21.10 Ērglis un cipars
9.35, 15.35 Aizliegtā skola
10.35, 20.10 Neredzamais 
cilvēks 
11.30, 17.10 Voroņini
12.35, 19.05 Šuročka
13.30, 18.05 Virtuve
14.30, 22.55 Mītu grāvēji
21.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.05 Kauli

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.25 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs
13.50 Mežainīši
14.20 Brīnumskapja skola
15.10 Hārtlenda
18.00, 23.15 Ziņas
18.55 Kultūršoks
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma    21.15 Vera
22.55 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja 
0.25 Fortitūda
3.00 Midsomeras slepkavības
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā     6.30 Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kūku kari
8.30 Melu laboratorija
9.30 Aculiecinieks
9.45 Momentuzņēmums
10.00 Hārtlenda 
10.50, 15.25 Muhtars atgriežas 
11.45 Laimas maize
12.35 100 g kultūras
13.20 LTV - 60
14.45 Alternatīva izgāztuvei
14.55, 4.00 Pie stūres
16.20 PK biatlonā
18.00 Šodien

18.35 Personīgā lieta
19.05 700 pasaules brīnumi
19.35 Aculiecinieks
19.50 Kā mēs spēlējām 
revolūciju
21.10 Tās tik ir operas! 
22.05 Mf. Graustu miljonārs
0.15 Eiropa koncertos
1.05 Skudru kari
2.05 Sporta leģenda
3.00, 4.30 PK bobslejā

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.45 900 sekundes
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35 Slepenās lietas
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45, 4.30 Karamba!
11.00, 5.00 Mežonīgā sirds
12.00 Mf. Skaistās krāpnieces
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Dallasa 15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
19.00, 2.00 Atpazīsti mani, ja vari
21.10 Dzintara dziesmas
22.05 Raimonda Paula 75 
gadu jubilejas koncerts
0.25 Greizais spogulis
4.50 Bernards  5.40 Briklberija

TV3
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.45 Bruņurupuči nindzjas
7.35, 14.15 Beibleidi
7.55, 18.00 Divarpus vīri
8.45, 2.10 Komisārs Reksis
9.50, 17.00 Ēnu spēles
10.50 Televeikala skatlogs
11.05, 5.40 Ekstrasensu cīņas

12.40 Rozenheimas detektīvi
14.35, 1.00 Simpsoni
15.05, 1.50 Tēta nedienas
15.35, 3.00 Ievas pārvērtības
16.20, 20.20 Virtuve
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Mf. Brīnumainā aukle 
un lielais sprādziens
23.05 Mf. Paraugdžeki
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.50, 17.55, 2.30 Māja-2
8.40 Kucēnu patruļa
9.35 Bada spēles  10.35 Tv Shop
10.50, 14.55 Comedy Batls
11.50, 15.55 Comedy Women
12.50, 16.55 Tētuka meitiņas
13.55 Interni
20.00 Mf. Trīs drosminieki tālumā. 
21.15 Mf. Apmaiņas 
atvaļinājums 
23.55 Mf. Margareta 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā 
12.10, 22.25 Kriminal+
12.55 6 kadri
13.25, 18.05 Nemelo man!
14.25 Jaungada joki
15.20 Mf. Dimants šokolādē 
19.10 Ziņas        19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
0.45 Mūzika

NTV 

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Šodien
6.10 Rīts ar Jūliju Visocku
7.00 Muhtara atgriešanās
8.20 Bākas gaisma un ēna
10.00 Zvērināto tiesa
11.20 Ārkārtas gadījums
12.00 Brāļi     14.20 Aste
16.00 Runājam un rādām
17.40 Mf. Medības
21.30 Izmeklēšanas komiteja
23.25 Kriminālā Krievija 
0.00 Ceļu patruļa
1.55 Ments likuma kārtībā
5.45 Jebkurā laikā

RTR Baltija
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 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.30 Tiešais ēters
20.00 Vecais jaunais gads
23.00 Slaucēja no 
Hacapetovkas. Seriāls. 
3.40 Smieklu istaba
4.25 Vientuļās sirdis

PBK
6.00, 1.15 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
6.55, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.15 Tabletes
13.55, 15.00 Izmeklēšanu veic…
16.00, 3.55 Moderns spriedums
17.55, 18.10 Okšķeris
18.05, 20.40 Latvijas laiks
20.00 Laiks

21.05 Brīnumu lauks 22.20 JAK
0.25 Ebreju laime
1.45 1 in city
2.15 Braucieni ar vecu 
autobusu
3.40, 5.35 Smieklīgi videoklipi 

RenTV Baltic
6.30 Karavīri
7.20 Bērnu klubs 
7.39, 0.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.45 Fantastika zem grifa
9.50 Top Shop 
10.05 Civilizāciju cīņa
12.20 Čapmanes noslēpumi
13.25 Maldu teritorija 
15.30 Visšokējošākās hipotēzes
16.35 Kosmisko stāstu diena
20.45 Čapmanes noslēpumi
21.50 Dīvaina lieta
22.50, 0.40 Skatīties visiem
23.45 Dokumentāls projekts

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.20 
Ziņas    5.05 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, 12.10 Izsmējēja smaids
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.05, 15.20 Mf Širļi - mirļi 
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks  
20.05 Sibīrijas princis
21.45 Mf. Laikam Dievi 
sajukuši prātā. 
23.40 Leģendas Live

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.35 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
9.50 Nedaudz dīvaini
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.10 Diena lielpilsētā
13.00 Laime ir kaut kur līdzās
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.05 Tā nav sieviešu 
darīšana
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.00, 0.00 Snaiperi. Mērķī - 
mīlestība. 
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
20.55 Mf. Tēvs piespiedu kārtā 
22.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35 Ērglis un cipars
9.30, 15.20 Aizliegtā skola
10.30 Neredzamais cilvēks
11.25 Voroņini
12.25 Šuročka    13.25 Virtuve
14.25 Mītu grāvēji
16.25 Biatlons 
18.00 Mf. Pārvadātājs 
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.25 Reportieris
23.10 Bafija pret vampīriem
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Iveta Leikuma 
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26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 

uzņem “B” kategorijas 
vadītāju kursos. 

Sapulce 14. janvārī 
plkst. 15.00. 
Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951;
zirgus, govis, teļus. Piespiedu 
nokaušana un pārvadāšana. 
Tālr. 29448794, 26650918.

LAIKA ZIŅAS
13.01. 14.01. 15.01.

- 8  ... - 10  - 12... -16 - 18 ...- 20

R    4 m/s ZR  5 m/s ZR   2 m/s

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

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. T. 
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 dokumen-
tiem. Meža izstrādāšanas pakalpoju-
mi. Mežizstrādes pakalpojumi, meža 
izvedēja, forvardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).    
T. 26677812.

Reklāma un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
par augstām cenām - mežus, 
cirsmas, lauksaimniecības zemi. 
Palīdzēsim noformēt visus ne-
pieciešamos dokumentus. izska-
tīsim visus piedāvājumus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 25282726;
aļņu, briežu, stirnu ragus. Tālr. 
22402950.

Uzņēmums AICINA DARBĀ 
baļķvedēja vadītāju. Darbs uz-
ņēmuma teritorijā. T. 27827666.
AICINA DARBĀ logu montāžas 
darbu veicēju un logu pār-
došanas MENEDŽERI. Tālr. 
27878088, 28675525.
VAJADZĪGS šoferis. T. 24951122.
VĒLOS ĪRĒT 3 vai 4 istabu 
dzīvokli. Tālr. 26745321.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35 m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi - 18 m. 
Koku apgriešana. T. 29455509.
Atdosim labās rokās kucēnus. 
izaugs vidēja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, gan draugs. 
Varam piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.

VW Passat B5-1,9, TDi (1999., 
TA). Tālr. 28386640;
teli (1 gads, melnraiba). Tālr. 
29215442;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;

•	 Sezonas ATLAIDES granīta un 
cementa - smelknes pieminek-
ļiem, 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

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liel-

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

Svari.
Tālr. 26563019

Juvelierveikalā
 “Bučas K” 
(pie autoostas)
Izpārdošana 

no 5. - 30. janvārim!
 Atlaides līdz 75 %.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pārskai-

tījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

Autoīpašnieku ievērībai

Tante, melnais stārķis, cūkas un likums ziepes
Turpinājums. Sākums 6. lpp.

Kā zināms, medīt mežacū-
kas atļauts visa gada laikā, tātad 
arī traucēt putnus ligzdošanas 
laikā, meža dzīvniekus, kad tiem 
ir mazuļi, un izbraukāt mūsu visu 
ar likumiem aizsargāto dabas 
liegumu, dabas parku teritorijas, 
piekrastes kāpu zonas, mikrolie-
gumus, mežu biotopus valsts un 
privātajos mežos. Visos novadu 
stratēģiskajos ietekmes uz vidi 
novērtējumos, dabas aizsardzī-
bas plānos, teritoriju apsaimnie-
košanas un attīstības  plānos, 
vides pārskatos kā obligāta pra-
sība ir jebkāda pasākuma īste-
nošanas iespējamās ietekmes 
izvērtējums uz vidi un aizsargā-
jamajām dabas teritorijām. Vai 
tagad ar vienu rokas vēzienu šo 
visu rūpīgi vākto, ilgstoši vērtēto 
vērtību kopumu, daudzo un da-
žādo sabiedrisko organizāciju 
pūļu rezultātā tapušo un valstī 
pieņemto politikas dokumentu, 
vadlīniju un normatīvos aktos 
nostiprināto mūsu dabas vērtību 
aizsargājošo dokumentu kopumu 
aizslaucīsim pagultē uz pieciem 
gadiem tāpēc, ka to pieprasa 
cūkkopības nozare un medību 
saimniecību apsaimniekotāji, jo 
nu par savu saimniecisko darbību 
var saņemt Eiropas naudu, un ar 
šiem likuma grozījumiem izvērst 
savu saimniecisko darbību līdz 
šim aizliegtajās dabas teritorijās? 

Kāpēc, ja meža īpašniekam, 
kuram īpašums ir Natura 2000 te-
ritorijā, un kuram pašam ir liegta 
saimnieciskā darbība savā īpašu-
mā, un viņš rūpējas un uzrauga 
šo savu dabas pērli, tad tagad uz 
šo Medību likuma grozījumu pa-
mata kādam citam saimnieciskās 
darbības veicējam – medību ko-
lektīvam vai klubam - būs atļauts 
pilnīgi legāli uz pieciem gadiem 
cita privātīpašumā veikt saim-
niecisko darbību – medīšanu, 
papildus par to vēl saņemot ES 

finansējumu, tautā saukto “cūku 
naudu”? Realitātē zemes un 
meža īpašniekam tā ir piespiedu 
bezatlīdzības zemes nodošana 
nomā necaurspīdīgas saimnie-
ciskās darbības veicējiem, kurus 
viņam ”piekomandēs” viens šau-
ru uzraudzības funkciju veicošs 
dienests. Attiecībā uz valsts aiz-
sargājamajām dabas teritorijām, 
tas nozīmē bezatlīdzības platību 
iznomāšana atsevišķiem lieliem 
medību grupējumiem ar savstar-
pēji saslēgtiem līgumiem limitēto 
meža dzīvnieku (ne tikai meža 
cūku) medīšanai. Turklāt liku-
ma grozījumos aizsargājamajās 
dabas teritorijās nav liegtas ie-
spējas kolektīvajām medībām ar 
ārvalstu viesmednieku piedalī-
šanos, kas nozīmē komercmedī-
bas. Un šī saimnieciskā darbība, 
kā zināms, neaprobežojas tikai 
ar medījuma ieguvi, bet ietver arī 
ar medījumu apstrādi saistītos 
procesus (trofejas, taksedermis-
tu pakalpojumi), tālāk ar gaļas 
pārstrādi un realizāciju saistītās 
biznesa nodarbes. 

“... kopā vienā dienā med-
nieki jau nopelnījuši 7400 eiro, 
apvienojot patīkamo ar lietderīgo. 
..Tiesa gan, ne visiem lielā nauda 
ir pietiekams stimuls, lai atteiktos 
no gadiem ilgi piekoptās bezat-
bildīgās dzīvnieku vairošanas 
politikas – dāsnas piebarošanas 
un sivēnmāšu saudzēšanas. 
Daudzi joprojām grib, lai cūku 
būtu tik daudz, ka var šaut, pat 
lāgā neizkāpjot no 
mašīnas.” (NRA, 
26.11.2015, “100 
Eiro par mežacūku: 
Mežos sācies simt-
latnieku medību 
festivāls”)

Uh, šaujamie-
roču aprite, ieroču 
izīrēšana ārvalstu 
viesmedniekiem un 
munīcijas bizness! 

Uh, medījumu apstrādes apjomi, 
vietas un to kontrole! Uh, meža 
gaļas aprites apjomi un to kon-
trole!

Uh, mūsu starptautiskās 
konvencijas un direktīvas! 
•	 Eiropas Padomes Direktīva 92/43/

EEK (Natura 2000) par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un flo-
ras aizsardzību - Biotopu direktīva 
(1992).

•	 Konvencija par Eiropas dzīvas da-
bas un dabisko dzīvotņu aizsardzī-
bu – Bernes konvencija (1979),

•	 Konvencija par starptautiskas no-
zīmes mitrājiem, īpaši kā ūdens-
putnu dzīves vidi – Ramsāres kon-
vencija (1971),

•	 Konvencija par bioloģisko daudz-
veidību – Riodežaneiro konvencija 
(1992),

•	 Konvencija par pasaules kultūras 
un dabas mantojuma aizsardzību 
– UNESCO konvencija (1972)

Varbūt tomēr kāda Latgales 
mednieka teiktā doma par vak-
cīnām nav zemē metama, lai 
izvairītos ne tikai no cūku mēra, 
bet arī no iespējamajām tiesve-
dībām? 

Skat. likumprojekta anotā-
ciju, un pārliecinieties par abso-
lūto tēmas nesakritību ar mērķi: 
http://titania.saeima.lv/LIVS12/
SaeimaLIVS12.nsf/0/7D8CDDB-
9285D4FEDC2257F0800502E-
0C?OpenDocument
Dace KALNIŅA, kustības “Par 

bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu” atbalstītāja

Sildot mašīnu pagalmā, 
to nozog vien pāris sekunžu laikā

Daudzi varētu piekrist apgal-
vojumam, ka “mana automašīna 
manā privātmājas vai dzīvokļmā-
jas pagalmā, kam ir nožogojums, ir 
drošībā un vien pāris minūšu laikā 
nekas nevar notikt, tāpēc es  lielā-
ka aukstuma periodā pirms brauk-
šanas sildu savu mašīnu, atstājot 
to vaļā, kamēr pats mājoklī ģērb-
jos, attaisu vārtiņus vai veicu citus 
rīta darbus, neredzot automašīnu”. 
Tomēr, kā pierāda apdrošināšanas 
sabiedrības BALTA (PZU grupa) 
klienta skarbā pieredze šī gada sā-
kumā, zaglim mājokļa nožogojums 
nav traucēklis, lai vien pāris sekun-
žu laikā ieietu pagalmā, iekāptu 
braukšanai sagatavotā automašī-
nā un to nozagtu.

Neveiksmīgi gads sācies kā-
dam Rīgas iedzīvotājam, kurš it kā 
drošā vietā - pagalmā ar nožogo-
jumu - bija iedarbinājis savu auto-
mašīnu, lai to sasildītu pirms doša-

nās ceļā. Protams, sildīt spēkratu 
pirms braukšanas ziemas aukstajā 
periodā dažiem transportlīdzekļu 
veidiem, piemēram, automašīnām 
ar automātisko transmisiju, kad 
temperatūra noslīd zem - 20˚C, 
vai dīzeļmotoriem mazu mīnusu 
apstākļos ir ieteicams, tomēr bū-
tiski šīs sildīšanas procesā ir ne-
atstāt auto nepieskatītu un brīvi 
pieejamu. Šo situāciju var izmantot 
autozagļi, kuri, noskatot cilvēku 
paradumus, mierīgi un bez steigas 
var izmantot situāciju sev par labu 
un nozagt vērtīgo transportlīdzekli. 
Tā tas ir noticis arī šajā gadījumā. 
Zaglis piegāja pie automašīnas, 
tajā iekāpa un brauca prom. 

“Līdz ar ziemas iestāšanos 
un zemajām  gaisa temperatūrām 
daudzi autovadītāji, rūpējoties par 
automašīnu un arī savu komfortu, 
to iesilda pirms braukšanas. Ne-
reti autovadītāji paši dodas prom 

no iedarbinātās, vaļā atstātās au-
tomašīnas, atgriežas mājoklī vai, 
izmantojot laiku, nodarbina sevi ar 
kādiem citiem darbiem, tādējādi 
atstājot transportlīdzekli brīvi pie-
ejamu un pat sagatavotu zaglim kā 
dāvanu. Protams, ir labi, ka savos 
nožogotajos mājokļa pagalmos cil-
vēki jūtas droši un pasargāti, bet 
ne reizi vien ir pierādījies pretējais. 
Tieši šī iemesla dēļ apdrošinātājs 
BALTA vēlas brīdināt un aicināt ik-
vienu autovadītāju nepaļauties uz 
veiksmi un pasargāt savu spēkratu 
no vieglas zādzības. Ir ļoti būtiski 
kādam atrasties automašīnā, ka-
mēr tā tiek iesildīta. Ja satiksme 
atļauj, autovadītājiem iesakām 
lielajos salos uzsākt braukšanu ar 
lēnu kustību.” stāsta BALTA atlīdzī-
bu direktors Ingus Savickis.

Līga Zvirgzdiņa, P.R.A.E. 
Sabiedriskās attiecības
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