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Latvijā

Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

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

 Esam priecīgi paziņot, ka tiem, kuri izvēlēsies abonēt 
laikrakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigumu 
- ekskluzīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīkamus 

suvenīrus. 
Bet tas nav viss! Mūsu lasītāji, kuri abonēs laikrakstu “Ezer-

zeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs publicēt divus 
privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada abo-

nentiem mēs dāvināsim vienu bezmaksas sludinājumu!
Atcerieties - abonēt vienmēr ir izdevīgāk, 

nekā pirkt atsevišķus numurus!       

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2017. gadam!

Šodien numurā

Reģionālo mediju diena 
Eiropas Parlamenta 
informācijas birojā

2.lpp

Likumdošanas 
aktualitātes

3.lpp

Divas paralēlās Latvijas 
viena no otras aizvien 

attālinās
3.lpp

“Spēlē, muzikant!” 
4.lpp

Ko Latvijas vēlētāji 
sagaida no Eiropas 

parlamenta
5.lpp

Kā arī TV programma, sludi-
nājumi, reklāmas un daudz citas 
aktuālas un noderīgas informāci-
jas.

Apsveicam
 60 gadu jubilejā 

Vladimiru FROLOVU!
Novēlam stipru veselību, labklājību un 

ilgus dzīves gadus! 
A.Orlovs, Ā. Ločmelis, 
O.Stavro, A. Harčenko 

 
Sveicam briljanta kāzu gadadienā 

Ņinu un Nikolaju AFANASJEVUS!
Novēlam veselību, labklājību, tuvinieku rūpes un cieņu, 

dvēseles prieku! 
Mēs Jūs ļoti mīlam un cienām!

Bērni, mazbērni 

I Cāļus skaita rudenī

Zemnieku balle Krāslavā - tas ir aizejošā lauksaimniecības gada rezultātu apkopojums un virkne apbalvojumu. Tradicionālās 
laikraksta “Ezerzeme” balvas - gada abonementi - tika pasniegtas aizrautīgajai rikšotāju braucējai Evelīnai Koledai no 
Robežnieku pagasta, kā arī Irīnai un Sergejam Mickevičiem no Kaplavas, kuri attīsta gaļas lopu audzēšanu. 

SIA “RUMBA centrs” 
aicina darbā

noliktavas un veikala darbinieku
CV  - merogs@inbox.lv

Policija lūdz atsaukties 
negadījuma lieciniekus!

Lūdzam atsaukties 
lieciniekus negadījumam, 
kas notika 29. oktobrī ap 
21:15 Daugavpilī, Liepājas 
un 18. novembra ielu krus-
tojumā, kur nenoskaidrots 
transportlīdzeklis notrieca 

1982. gadā dzimušu sie-
vieti, pēc kā aizbrauca no 
notikuma vietas.

Šī negadījuma lieci-
niekus lūdzam zvanīt pa 
tālr. 654 03302 vai perso-
nīgi vērsties policijā.

• Ministru prezidents Māris Kučinskis Latvija ir gatava 
visaptverošai sadarbībai ar Ķīnu gan “16+1” sadarbības 
formātā, gan plašāk - modernā, mūsdienīgā 21. gadsimta 
Zīda ceļa inicia� vā. Viņš uzsvēra, ka patlaban dzīvojam 
globalizācijas laikmetā un valstu ekonomikas ir sais� tas 
un savstarpēji atkarīgas. Viņš uzsvēra, ka Eiropas Savie-
nība un Ķīna ir globāli spēlētāji pasaules ekonomikā un 
abas šīs ekonomikas ir cieši sais� tas - Eiropas Savienība 
ir Ķīnas lielākais � rdzniecības partneris, savukārt Ķīna ir 
Eiropas Savienības otrais lielākais � rdzniecības partneris. 
Pagājušajā gadā Eiropas Savienības-Ķīnas � rdzniecības 
kopapjoms pārsniedza 570 miljardus eiro - Eiropas Savie-
nība un Ķīna � rgo preces par vairāk nekā 1,5 miljardiem 
eiro dienā.

• Topošajai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirekto-
rei Ilzei Cīrulei būs jāatlaiž aptuveni 500 dienesta darbinie-
ku - tas izlemts vēl pirms jaunās VID vadītājas atrašanas. 
VID ģenerāldirektoram ir milzums pienākumu. Jāapvieno 
Finanšu un Muitas policija. Līdz gada beigām jāsagatavo 
VID stratēģija nākamajiem trīs gadiem. Turklāt katru die-
nu  jāizlemj vairāk nekā  desmit sūdzības par pakļau� bā 
esošo darbinieku lēmumiem. Cīrule būs pirmā ģenerāldi-
rektore, kas nav nākusi no VID struktūrām.

• Latvijas grāmatnīcās “Polaris”, kuru specializācija ir grā-
matas krievu valodā, � ek � rgotas arī dažādas kartes un 
globusi, kuros Krimas pussala norādīta kā Krievijas sa-
stāvdaļa. Globusus ar Krimu Krievijas sastāvā pērn neilgu 
laiku � rgoja mazum� rgotājs “Maxima”, kas pēcāk � rdz-
niecību ar šiem globusiem apturēja un bija gatava atdot 
naudu globusu pircējiem.

• Aizvadītajā nedēļā piecus gadus vecai meitenei Babītē 
uzbrukuši četri suņi, kas dzīvojuši šajā ģimenē. Uz nega-
dījuma vietu � ka izsauk�  ātrās palīdzības mediķi, tomēr 
meitene jau bija gājusi bojā. 

• Kuldīgas pusē skaistas lauku ainavas pašā vidū vērojama 
sirreāla aina - starp meža ieloku un dīķmalu slejas bijušā 
boļševiku līdera Ļeņina stāvs. Un ne viens vien, jo vietē-

jais entuziasts 
Meinards Mētelis 
veido pats savu “Ļeņinekļu parku”. Kopš 90. gados pie-
minekļus demontēja, vairumā gadījumu šo “ļeņinekļu” 
liktenis ir miglā � ts. Bet daži, kā izrādās, nonākuši pie 
entuziasta. Uzņēmējs kategoriski iebilst runām par savas 
simpā� jas izrādīšanu aizgājušajiem laikiem. Tieši pretēji 
- ar šo savu rīcību viņš vēlas norādīt uz sūro pagātni un 
atgādināt, ka no vēstures ir jāmācās.

• Skolēnu pusdienu ēdienkarte piedzīvos izmaiņas - sko-
lu ēdinātāji pieprasa palielināt komplekso pusdienu fi -
nansējumu un vēlas mainīt arī uztura normas, savukārt 
Veselības ministrijā (VM) top labojumi par skolēniem 
nepieciešamo kaloriju daudzumu. Pēc noteikumiem, 
kompleksajās pusdienās nedēļas laikā obligā�  jāiekļauj 
200 grami gaļas vai zivs, 450 grami kartupeļu, 250 grami 
piena, ke� ra vai jogurta, 50 grami biezpiena vai siera un 
puskilograms dārzeņu un augļu. Konkrētus priekšliku-
mus, kā uzlabot skolēnu uztura normas, Izglī� bas iestāžu 
ēdinātāju asociācija plāno iesniegt pēc tam, kas saņems 
atbildi no Izglī� bas un zinātnes ministrijas par komplek-
so pusdienu fi nansējuma palielināšanu no pašreizējiem 
1,42 eiro līdz 2,6 eiro. Pēc organizācijas norādītā, tas 
ļautu pacelt algas skolu pavāriem un labāk barot bērnus. 
Izglī� bas iestāžu ēdinātāju asociācija uzskata, ka ir pienā-
cis laiks astoņus gadus vecās normas pārska� t. Pār� kas 
tehnoloģei, piemēram, nav skaidrs, kāpēc bērnu ēdien-
kartē fi gurē � eši kartupeļi, ir iebildumi arī pret biezpienu 
un sieru.

• Sta� s� ka rāda, ka Latvijā ik dienas pazūd divi vai trīs cil-
vēki. Daudzi no viņiem pazūd un atgriežas. Tomēr ik ne-
dēļu no mājām aiziet kāds cilvēks, uz neatgriešanos. Or-
ganizācija Bezvēsts.lv, kas vairākus gadus veic pazudušu 
cilvēku meklēšanu, ir noraizējusies par regulāru cilvēku 
apkrāpšanu, ko veic galvenokārt ekstrasensi. Organizā-
cija Bezvēsts.lv ekstrasensus krāpniekus iedala vairākās 
grupās - šarlatāni, hipno� zētāji un ci� . Un tad sākas lie-
las nepa� kšanas – cilvēks � ek fi nansiāli izslaukts. Turklāt 
viņš uz� cējies � k tālu, ka pats ekstrasensam atklājis dau-
dzus faktus, kuru vēlāk zīlnieki pasniedz kā savu vīziju. 
Cilvēki � ek baro�  ar cerībām � k ilgi, kamēr neatrodas 
tuvinieks. Vairumā gadījumu – miris. Visās ekstrasensu 
kategorijās netrūkstot garīgi slimu cilvēku.
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Pasaulē No lasītāju vēstulēmANO Parīzes klimata 
vienošanās

Piektdien oficiāli stājusies spēkā ANO Klimata pārmaiņu konfe-
rencē (UNFCCC) Parīzē 2015. gada decembrī panāktā vienošanās 
cīņai ar klimata pārmaiņām. Parīzē panāktā vienošanās aicina nodro-
šināt, lai globālā sasilšana nepārsniegtu divus grādus pēc Celsija ska-
las salīdzinājumā ar līmeni, kāds bija pirms rūpnieciskās revolūcijas. 
Divi grādi ir slieksnis, kuru pārkāpjot, kā uzskata zinātnieki, globālās 
sasilšanas visnegatīvākās sekas kļūs nenovēršamas. Šonedēļ publis-
kotā ANO ziņojumā norādīts, ka pašreizējās tendences dzen pasauli 
pretī klimata traģēdijai.

Pasaules valstu “alkoholisma tops”
Ārvalstu medijs “Independent” publicējis valstu topu, kurās tiek 

patērēts vislielākais daudzums alkohola gadā. Topa pirmajā vietā iz-
virzot Baltkrieviju, kurai seko mūsu pašu kaimiņzeme Lietuva. Tālāk 
seko Čehija, Horvātija un Austrija. Topa sastādīšanai izmantoti Pasau-
les Veselības organizācijas dati. Tie parāda kopēju alkohola patēriņu 
uz vienu cilvēku gada laikā litros. Topa pēdējo vietu ieņēmusi Polija. 
Latvijas “alkoholiķu topā” nav.

Likums par Krievijas nāciju
Krievijas parlamenta apakšpalātas Valsts domes Nacionalitāšu 

lietu komiteja sākusi izstrādāt koncepciju likumprojektam par Krievijas 
nāciju. Putins ir norādījis, ka jaunā likuma pamatā varētu būt pašrei-
zējā valsts nacionālās politikas stratēģija. Krievijas prezidents aicinā-
jis izveidot īpašu federālo resoru, kas atbildētu par starpnacionālajām 
attiecībām. Šobrīd tādu federālo resoru, kas nodarbojas ar valsts na-
cionālās politikas īstenošanu ir vairāk nekā desmit, kā arī iestādes 
reģionos un pašvaldībās, un to sadarbība esot neefektīva

Reģionālo mediju diena Eiropas Parlamenta informācijas birojā
16 žurnālisti no reģioniem, tai skaitā 
no mūsu laikraksta “Ezerzeme”, pār-
varot “negaidītās” ziemas izaicināju-
mus, ieradās Rīgā, lai izzinātu Latvijas 
iedzīvotāju gaidas no Eiropas Parla-
menta (EP).

Cilvēkiem aktuālo drošības jomā, Eiro-
pas Savienības (ES) attiecībās ar citām 
valstīm komentēja atbildīgo EP komiteju 
deputāti Sandra Kalniete un Artis Pabriks. 

Sandra Kalniete skaidroja ieceri par Ei-
ropas Aizsardzības savienības izveidi, ES 
attiecībām ar Turciju un Austrumu Partne-
rības valstīm, kā arī EP paveikto un pavei-
camo drošības jomā. Artis Pabriks (tiesa, 
telefonsarunā no Jūrmalas piesnigušās šo-
sejas) informēja par ES tirdzniecības līgu-
miem, t.sk., to ģeopolitisko nozīmi - pašlaik 
aktuālo Kanādas un ES brīvās tirdzniecī-
bas līgumu (CETA), kas ir gaidāmā Eiropas 
Savienības un ASV Transatlantiskās tirdz-
niecības un investīciju partnerības līguma 
(TTIP) priekšvēstnesis.

Semināra sākumā katram žurnālistam 
tika piešķirta mapīte ar aktuālāko EP in-
formāciju, kas skar Latviju. Viena no tām – 
Latvijas eiroparlamentāriešu atskaite.

Eiropas Parlamentā darbojas 751 de-
putāts, kas ievēlēti 28 paplašinātās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs. Kopš 1979. gada 
deputātus ievēl uz 5 gadiem tiešās vispārē-
jās vēlēšanās. Nākamās vēlēšanas notiks 
2019. gadā.

Turpinot tradīciju, visi 8 Latvijas eiropar-
lamentārieši atskaitās par nozīmīgākajiem 
paveiktajiem darbiem savās Eiropas Par-
lamenta komitejās šī sasaukuma 2. gada 
laikā. Deputāti arī norādījuši, ko šie darbi 
dos Latvijai.

Eiropas Parlamentā kopumā ir 22 pa-
stāvīgās un 3 īpaši izveidotās komitejas. 
Latvijas EP deputāti strādā 14 komitejās.

Iveta Grigule, EP Ārlietu (AFET) ko-
miteja

Veikums: Risinājusi EP delegāciju 
sarunas ar Centrālāzijas valstīm un Mon-
goliju, un strādājusi pie attiecību uzlabo-
šanas ar Azerbaidžānu un Baltkrieviju. 
Strādājusi arī pie vīzu režīma liberali-
zācijas ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu. 
Ieguvumi Latvijai: Paveiktais pavērs jau-

nas iespējas Latvijas uzņēmējiem svarīgos 
un perspektīvos tirgos, nodrošinās stiprā-
kas attiecības ar Latvijai vēsturiski draudzī-
gām valstīm un paaugstinās Latvijas starp-
tautisko reputāciju, īpaši Gruzijā, Moldovā 
un Ukrainā.

Sandra Kalniete, EP Ārlietu (AFET) 
un Lauksaimniecības un lauku attīstības 
(AGRI) komiteja

Veikums: Bija atbildīga par EP iegul-
dījumu ES jaunajā globālās drošības stra-
tēģijā. Kā Eiropas Tautas partijas grupas 
(EPP) vicepriekšsēdētāja strādājusi pie 
tai svarīgiem jautājumiem. Veicinājusi at-
balstu krīzes skartajiem lauksaimniekiem. 
Ieguvumi Latvijai: Pastiprināta Eiropas 
drošības un aizsardzības politika, kas at-
turēs iespējamu agresiju vai provokācijas, 
t.sk., pret Latviju. Ciešāka ES un NATO 
sadarbība veicinās valsts, sabiedrības un 
stratēģiski svarīgas infrastruktūras pretestī-
bu hibrīddraudiem. Savukārt EP spiediena 
rezultātā apstiprinātie nākamie 500 mlj.eiro 
no ES budžeta ārkārtas palīdzības prog-
rammā Latvijas lauksaimniekiem nodroši-
nās atbalstu 9,7 mlj.eiro apmērā.

Krišjānis Kariņš, EP Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas (ITRE), Eko-
nomikas un monetārā (ECON) komiteja, 
un īpaši izveidotās komitejas - nodokļu 
nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā 
līdzīgi pasākumi (TAXE 2), emisiju mērī-
jumi autobūves nozarē (EMIS)

Veikums: Strādā pie enerģētiskās dro-
šības stiprināšanas: pie likumiem par gāzes 
piegāžu drošību un starpvaldību līgumiem 
ar trešo valstu piegādātājiem - iesniedzis 
grozījumus, lai ierobežotu neizdevīgu līgu-
mu slēgšanu. Aktīvi iestājas pret “Nord Stre-
am 2” gāzes vada izveidi - aicinājis Eiropas 
Komisiju to izvērtēt un apturēt, rosinājis 
debates Eiropas Parlamentā. Strādājis pie 
likumprojektiem, kas nodrošinās gāzes un 
elektrības cenu caurskatāmību. Vada lielā-
kās EP frakcijas (EPP) darbu “Volkswagen” 
izmešu skandāla izmeklēšanas komitejā.

Ieguvumi Latvijai: Veicināta ES neat-
karība no Krievijas gāzes, kā arī droša un 
stabila energoresursu piegāde. Pateicoties 
augstvērtīgiem gāzes un elektrības cenu 
statistikas datiem, tiks sekmēta ekonomi-
kas konkurētspēja un izaugsme. Savukārt 

vides prasību ievē-
rošana autobūves 
industrijā samazi-
nās gaisa piesārņo-
jumu pilsētās.

Andrejs Ma-
mikins, EP Ārlietu 
(AFET) un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu 
un iekšlietu (LIBE) 
komiteja

Veikums: No 
EP bija atbildīgs par 
ES bezvīzu režīma 
ievešanu ar Gruziju. 
Kā EP delegācijas 
priekšsēdētāja viet-
nieks strādāja, lai 

atceltu sankcijas pret Baltkrieviju - gandrīz 
visas tika atceltas šī gada sākumā. Kā ēnu 
ziņotājs strādāja, lai Latvija pievienotos ES 
automobiļu reģistrācijas datu automātiskās 
apmaiņas sistēmai. 

Ieguvumi Latvijai: Bezvīzu režīms ar 
Gruziju stiprinās abu valstu attiecības un 
ekonomisko sadarbību. Pateicoties sankci-
ju atcelšanai ar Baltkrieviju, būs iespēja sa-
ņemt Eiropas finansējumu kopīgiem piero-
bežas projektiem, tostarp Latgalē. Latvijas 
pievienošanās ES automobiļu reģistrācijas 
datu automātiskās apmaiņas sistēmai ļaus 
efektīvāk novērst un izmeklēt noziedzīgus 
nodarījumus un terorismu.

Artis Pabriks, EP Starptautiskās 
tirdzniecības (INTA) un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu (LIBE) komiteja

Veikums: Panāca vienošanos ar ES 
dalībvalstīm un nodrošināja EP atbalstu Ei-
ropas robežas un krasta apsardzes aģentū-
ras izveidei. Kā EP atbildīgās komitejas de-
putāts iesniedza grozījumus EP rezolūcijai 
par migrāciju, rosinot ņemt vērā mazo val-
stu nacionālās intereses. Kā EP galvenais 
ziņotājs strādā pie ES un Kanādas brīvās 
tirdzniecības nolīguma (CETA). 

Ieguvumi Latvijai: Jaunā aģentūra būs 
nozīmīgs atbalsts Valsts robežsardzei, no-
drošinot Latvijas austrumu robežas apsar-
dzi. Brīvprātīga, nevis obligāta patvēruma 
meklētāju uzņemšana ļaus valstij ievērot 
solidaritātes principu, kas balstīts uz reā-
lām iespējām patvēruma meklētājus izmi-
tināt, nodrošināt viņu tiesību aizsardzību 
un integrāciju. Savukārt transatlantiskajiem 
tirdzniecības līgumiem ir stratēģiska ietek-
me – tie ne tikai stiprina biznesa saites, bet 
arī nozīmē lielāku ģeopolitisko drošību.

Inese Vaidere, EP Budžeta (BUDG) 
un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzī-
bas (IMCO) komiteja

Veikums: Strādājusi pie ES digitālā vie-
notā tirgus izveides, tostarp viesabonēša-
nas atcelšanas. Tāpat strādājusi pie Latvi-
jai labvēlīga ES budžeta, uzstājot uz lielāku 
atbalstu lauksaimniekiem un kohēzijas po-
litikai – infrastruktūrai, zinātnei, pētniecībai 
u.c., vienlaikus samazinot izmaksas admi-
nistrācijai. Strādājusi, lai Latvijas patērētāji 
saņemtu Rietumeiropai līdzvērtīgas kvalitā-
tes preces un pakalpojumus. 

Ieguvumi Latvijai: Panākta lielāka di-
gitālā brīvība patērētājiem un biznesam 
visā ES, investīcijas tehnoloģijās un izglī-
totā darbaspēkā. Attiecībā uz ES budžetu 
- Latvijai būtiski, lai arī turpmāk pietiekami 
līdzekļi tiku atvēlēti Kohēzijas politikai un 
nodrošināts nepieciešamais atbalsts lauk-
saimniecības nozares problēmu risināša-
nai. Iniciatīva patērētāju diskriminācijas iz-
skaušanai sekmēs labāku kvalitāti precēm, 
pakalpojumiem un pārtikas produktiem 
Latvijā.

Roberts Zīle, EP Transporta un tū-
risma (TRAN), Ekonomikas un monetārā 
(ECON) komiteja, īpaši izveidotā komiteja 
- nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršana, nodokļu apiešana un izvairī-
šanās no nodokļu maksāšanas (PANA)

Veikums: Pieņemta “Zīles - Matīsa” re-
gula par Eiropas Dzelzceļa aģentūru (ERA) 
- viens no dzelzceļa nozares reformu pa-
ketes likumiem ar mērķi veicināt tirgus at-
tīstību: samazināt izmaksas uzņēmumiem, 
bet patērētājiem nodrošināt lētākus un la-
bākus pakalpojumus. Pēc veiksmīgas “Rail 
Baltica” projekta virzīšanas EP nodibināta 
iniciatīva “Rail Baltica draugi”, kurā pieda-
lās iesaistīto valstu deputāti, ierēdņi un me-
nedžments, kas dod atbilstošus politiskos 
signālus valstu valdībām tālākajā proce-
sā. Savukārt savā EP Transporta komitejā 
R.Zīle stingri iestājās pret sociālā dempinga 
retoriku starptautisko pārvadājumu jomā, 
kas jaunajām dalībvalstīm, t.sk., Latvijai 
neļauj izmantot vienotā tirgus iespējas.  
Ieguvumi Latvijai: “Zīles - Matīsa” regulas 
ietvaros Baltijas uzņēmumu sertifikācijas 
maksājumi paliks Baltijā, nevis tiks pārskai-
tīti uz ERA Francijā. Ar “Rail Baltica draugi” 
iniciatīvu stiprināta Latvijā pārstāvētā “RB 
Rail” autoritāte projekta virzībā, publisko ie-
pirkumu caurskatāmība un Latvijas interešu 
vienlīdzība. Pateicoties spēcīgai argumen-
tācijai pret tā sauktā sociālā dempinga iero-
bežošanu, Latvijas pārvadātāji joprojām var 
nodrošināt pakalpojumus Vācijā, par tiem 
nepārmaksājot.

Tatjana Ždanoka, EP Nodarbinātības 
un sociālo lietu (EMPL) un Lūgumrakstu 
(PETI) komiteja

Veikums: Iestājusies par darba un 
privātās dzīves līdzsvaru darba tirgū - sa-
gatavojusi ziņojumu par darba un privātās 
dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus 
apstākļu izveidi. Aizstāvējusi Latvijas po-
zīciju jautājumā par darba ņēmēju norīko-
šanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. 
Strādājusi, lai atvieglotu ES finansējuma 
saņemšanu NVO projektiem, sagatavo-
jot atzinumu “Budžeta kontrole attiecībā 
uz NVO finansēšanu no ES budžeta”.  
Ieguvumi Latvijai: Minimālais pilnīgi ap-
maksājams maternitātes un pilnīgi apmak-
sājams paternitātes atvaļinājums visā ES 
un izdevīgākie nosacījumi bērna kopšanas 
pabalstam. Iesniedzot attiecīgu lūgum-
rakstu, Latvijas nepilsoņu problēmu risinā-
šana Eiropas līmenī. Virzīta rezolūcija “Par 
bērna tiesību aizsardzību”.

Likumdošanas process ES:
Eiropas Parlaments un ES Padome (da-

lībvalstis), kopīgi pieņem ES likumus dau-
dzās jomās, kas pēc tam ir pamats ES valstu 
nacionālajiem likumiem - piemēram, Latvijā 
līdz pat 80% likumu balstīti uz ES lēmumiem. 
Lai arī Eiropas Komisija ir vienīgais Eiropas 
likumu iniciators, EP var norādīt, kādi tiesību 
akti būtu vēlami, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus.

Vērts zināt - Eiropas Parlaments nevar 
ietekmēt jomas, kurās likumdošana ir vienī-
gi dalībvalstu ziņā, piemēram, sociālos bu-
džetus, kultūru, izglītību, veselības aprūpes 
organizēšanu.               

Turpinājums sekos.   
Iveta LEIKUMA

Rakstā izmantoti EPIB materiāli.

4.novembrī Rīgā Eiropas Parlamenta informācijas birojs (EPIB) rīkoja semināru reģionālajiem medijiem 

Labdien, dārgie “Ezerze-
mes” redakcijas darbinieki!

Paldies Jums par labu avī-
zi, ko labprāt izlasu līdz pēdējam 
vārdam. Jūs vienmēr mūs infor-
mējat par visu svarīgo. Šoreiz gri-
bu izteikt savu viedokli par nelielo 
informāciju ar virsrakstu “Cīņa 
ar nelegālajiem šķīvjiem”. Kāda 
cīņa? Vai tad mūsu valstsvīri grib 
cīnīties ar savu tautu? Vienkār-
ši aizliegt skatīties un klausīties 
tieši Krievijas kanālu raidījumus 
ar daudz labāku kvalitāti nekā 
mūsu raidījumi? Kāpēc tā baidā-
mies, lai cilvēks neko nedzird no 
citurienes ar citādu viedokli un 
informāciju. Manuprāt, tas izska-
tās pēc tādas pašas diktatūras, 
kas Padomju Savienībā pastāvē-
ja daudzus gadu desmitus, kad 
slāpēja ar trokšņiem “Amerikas 
balsi”, BBC un citus kapitālistisko 
valstu raidījumus, jo tāda infor-
mācija bija naidīga un nevēlama 
valstij. Arī tagad varam gaidīt to 
pašu, ko jau sen esam baudījuši. 
Bet ko tad mums piedāvās?

Nelegālo šķīvju īpašnieki ir 
pati nabadzīgākā tauta valstī, 

kam nav iespēju maksāt par “zel-
ta” vai “sudraba” pakām, iegā-
dāties internetu un skatīties vai 
klausīties visu pasauli. Jaunatne, 
kam vecāki ir spējīgi iegādāties 
21. gadsimta tehniku, sen jau 
izmanto internetu pat mobilajos 
telefonos un televizoru nemaz 
neskatās.

Vai tiešām mūsu valsts sāks 
cīņu ar saviem trūcīgajiem un 
nabadzīgajiem pensionāriem un 
viņu bez darba esošajiem bēr-
niem? Vai tāda ir demokrātija? 
Kā izskatās, demokrātija ir tikai 
bagātajiem, kuri var atļauties 
visu, baudīt dzīvi, bet nabagiem 
ir jāatņem pat to, ko producents 
neaizliedz izmantot par brīvu. 
Starp citu, kā man zināms, sa-
telītantenas uztvērējā daudzas 
labas programmas sen jau ir no-
kodētas un nav skatāmas, tās var 
skatīties tikai internetā. 

Manuprāt, drīz mēs ar tādu 
“demokrātiju” nonāksim tik tālu, 
ka pa mājām sāks staigāt kon-
trolieri un pārbaudīt, ko cilvēki 

iegādājas pārtikai un ko liek savā 
bļodā katrā ēdienreizē, lai tajā ne-
būtu nekādu ārzemju produktu, jo 
nopelnīt naudu valsts var tikai no 
cilvēka - patērētāja. Bet no trūcī-
gajiem nopelnīt neko nevarēs, jo 
tiem nav naudas. Ir jādomā citā 
virzienā, lai katrs cilvēks justos 
aizsargāts savā valstī, tad nebūs 
jābaidās no Krievijas propagan-
das un jāsāk cīņa ar “šķīvjiem”. 
Līdz ar to ar savu tautu. Tāda 
cīņa labumu nenesīs, bet tikai vēl 
vairāk sarūgtinās nabadzīgo cil-
vēku dzīvi un aizvainojumu pret 
savu valsti. 

Magdalēna Vjatere Dagdā
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Likumdošanas aktuālitātes

Andrejs Mamikins: Eirofondi ir iespēja, kuru Latvija nedrīkst pazaudēt!

Normālam cilvēkam šodien ir grūti 
saprast - kas īsti notiek Eiropā. Vieni 
politiķi un ekonomisti burtiski izsta-
ro optimismu, turpretī citi prognozē 
vēl vienu krīzi. Kam ir jāgatavojas, jū-
suprāt?

Krīze joprojām turpinās. Precīzāk - 
asas un bīstamas fāzes vietā, kādā bijām 
pēc 2008. gada, tā ir nonākusi hroniskajā 
stadijā. Kā zināms, hroniska slimība nevar 
tikt izārstēta ar tableti vai vienreizēju poti. 
Bieži vien nākas kardināli mainīt dzīves-
veidu, nodarboties ar ārstniecisko fizkul-
tūru, pacietīgi apmeklēt procedūras. Lai 
tiktu vaļā no hroniskas kaites, ir jāievēro 
pašdisciplīna un jāmaina ieradumi. Ja tiek 
turpināts iepriekšējais dzīvesveids, viss 
var beigties ar vēl vienu bīstamu krīzi gan 
politisku, gan ekonomisku. 

Eiropas Savienība var sabrukt?
Agrāk tāds pavērsiens šķistu neie-

spējams, taču tagad arvien biežāk par to 
runā visaugstākajā līmenī. Lielbritānijas 
izstāšanās no Eiropas Savienības šajā si-
tuācijā ir salīdzināma ar kliedzošu sirēnu. 

Kādi ir Eiropas Savienības politis-
kās krīzes iemesli?

Politiskā krīze turpinā-
sies kamēr netiks sniegta 
atbilde uz galveno jautāju-
mu: kādai ir jākļūst Eiropas 
Savienībai nākotnē – par 
vienotu valsti vai, tieši ot-
rādi, visu Briselei piešķirto 
varu ir jāatdod atpakaļ na-
cionālajām valstīm. Lūk, 
tieši šis jautājums ir galve-
nais strīdu iemesls. Eiropas 
Savienību šobrīd var salī-
dzināt ar Vinniju Pūku, kurš 
iesprūdis alā. Vieni to velk 
uz priekšu, bet otri – atpa-

kaļ. Rezultātā Pūks joprojām ir iesprūdis, 
turklāt viņam ir jāguļ neērtā pozā. Tāds 
nenoteikts stāvoklis ir ļoti bīstams. Bēgļu 
krīze, stāvoklis Grieķijā, pat Parīzes teror- 
akti kļuva iespējami tāpēc, ka netika pie-
ņemti vienoti lēmumi. 

Kāpēc nedrīkst atstāt visu tā, kā 
bija līdz šim?

Piemērs: Šengenas valstu iedzīvotā-
ji var braukt viens pie otra bez vīzām un 
pārbaudēm. Ja nacionālās valstis pašas 
turpinās apsargāt savas robežas un ne-
spēs tikt ar šo svarīgo uzdevumu galā, 
tad miljoni nelegālo imigrantu varēs brīvi 
pārvietoties visā ES teritorijā. 

Ja mēs arī turpmāk gribam brīvi pār-
vietoties, tad ir skaidrs, ka ES robežas 
ir jāapsargā vienotai robežsardzei, un ir 
jāievieš vienota migrācijas sistēma, kas 
attiektos uz pilnīgi visām dalībvalstīm. 
Tēlaini runājot, ja esam nojaukuši savu 
mazo būdiņu un tās vietā ceļam jaunu, 
lielu māju, tad nedrīkst pamest celtniecī-
bu pusratā un dzīvot nepabeigtā ēkā bez 
logiem un durvīm. 

Lai šo jauno ēku uzceltu gatavu, 

valstīm ir jānodod lielākā savas suve-
renitātes daļa Briselei. 

Jā, daudzi to nevēlas darīt. Ja tā, tad 
atliek otrs variants: atceļam Šengenas 
vienošanos, atjaunojam robežu kontroli! 
Domāju, ka visiem ir skaidrs - tas nozī-
mētu Eiropas Savienības beigas. ES var 
saglabāties vien tad, ja virzīsies uz fede-
ratīvas valsts izveidi, citi varianti tuvinās 
sabrukumu.

Cik daudz mēs Latvijā esam atkarī-
gi no šiem procesiem? Tā ir lielo spē-
lētāju spēle, mums ir savas, vietējās 
intereses. 

Latvijas valsts budžeta ieņēmumi nā-
kamajam gadam sastāda 8 miljardus eiro. 
1 miljards un 113 miljoni no šīs summas ir 
ārvalstu palīdzība. Citiem vārdiem runājot, 
katrs astotais eiro ir ārvalstu palīdzība.

Kas tā ir par ārvalstu palīdzību?
Tie ir eirofondu līdzekļi. Pēdējo 

12 gadu laikā par šo naudu ir uzbūvēti 
praktiski visi ceļi valstī, nomainītas ko-
munikācijas, siltinātas skolas, slimnīcas 
un bērnudāzi, uzņēmumi pirka iekārtas, 
nestrādājošie jaunieši apguva jaunas zi-
nāšanas un profesijas. Tās ir gigantiskas 
investīcijas, ko nevar atļauties ne valsts, 
ne pašvaldības.

Kas notikts, ja Latvija mēģinās dzī-
vot tikai no saviem ienākumiem?

Tad ir nedaudz jāatskatās pagātnē. 
Bez eirofondu līdzekļiem no 2008. līdz 
2018. gadam turpinātos Latvijas IKP kri-
tums, un tikai pēc 2018. gada sāktos ļoti 
vārgulīgs kāpums. 
Citiem vārdiem, šābrī-
ža kāpums notiek 
pateicoties eirofondu 
investīcijām un ilgter-
miņa efektam, ko tās 
sniedz. Sliktā ziņa ir 

tā, ka šie līdzekļi mums tiek garantēti tikai 
līdz 2020. gadam.  Ir vairāki iemesli, kā-
pēc Latvijai var tikt ievērojami samazināts 
finansējums: Lielbritānijas izstāšanās 
(Lielbritānija veica ES budžetā lielākas ie-
maksas nekā saņēma pretī), Eiropas Sa-
vienībā ir iestājušās vairākas nabadzīgas 
valstis, kuras aktīvi pretendē uz eirofondu 
līdzekļiem, visbeidzot var mainīties dono-
ru-valstu, piemēram, Vācijas iedzīvotāju 
nostāja jautājumā, kas attiecas uz naba-
dzīgāko valstu finansēšanu. Kā zināms, 
minēto turīgo valstu iedzīvotāji ir ļoti ne-
apmierināti ar Austrumeiropas valstu ne-
solidaritāti bēgļu jautājumā. 

Par līdzekļiem turpmākajām inves-
tīcijām mums nāksies cīnīties. Šajā jau-
tājumā ļoti svarīga ir Sociāldemokrātu 
progresīvās alianses grupas nostāja Ei-
roparlamentā. Mūsu grupa ir valdošajā 
koalīcijā, un ir otra lielākā politiskā grupa. 
Komisāre Korina Kretu, kas kūrē reģionā-
lo politiku un eirofondus, komisārs Pjērs 
Moskovisi – abi ir mūsu politiskās grupas 
biedri. Es, kā vienīgais Latvijas eiroparla-
mentārietis – sociāldemokrāts mēģināšu 
viņus pārliecināt. Ir jādara viss iespē-
jamais, lai mūsu valstij arī turpmākajos 
septiņos gados tiktu iedalīti vērā ņemami 
līdzekļi. Tā nebūs tikai nauda! Tās būs 
darbavietas, investīcijas, attīstība, vis-
beidzot tā būs iespēja, kuras, visdrīzāk, 
mūsu valstij citreiz nebūs.

Novēlu jums veiksmi un paldies 
par sarunu!

Group of the Progressive Alliance of

Socialists &Democrats
in the European Parliament

S&D

Intervija ar eiroparlamentārieti un Latvijas delegācijas Eiropas Parlamenta S&D grupā vadītāju Andreju Mamikinu

VID varēs slēgt/ ierobežot inter-
neta mājaslapas

Saeima oktobra beigās ārkārtas sēdē 
konceptuāli atbalstīja grozījumus Elektro-
nisko sakaru likumā, kas paredz Valsts ie-
ņēmumu dienestam (VID) tiesības atslēgt 
domēna vārdu, kā arī uzlikt liegumu tā lie-
tošanai. Tas attieksies uz Latvijā reģistrē-
tajām interneta mājaslapām.

Izmaiņas rosinātas, lai VID varētu 
operatīvi reaģēt uz būtiskiem pārkāpumiem 
nodokļu jomā, izmantojot tīmekļa vietnes. 
Likuma grozījumi paredz VID tiesības pie-
ņemt lēmumu par domēna vārda atslēgša-
nu reģistrācijas “.lv” zonā un šāda domēna 
pārreģistrācijas lieguma uzlikšanu.

Patlaban regulējumā tikai Izložu un 
azartspēļu uzraudzības inspekcijai pare-
dzētas tiesības ierobežot piekļuvi interneta 
mājaslapām, kurās tiek organizētas neli-
cencētas azartspēles.

Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 1800 
interneta veikalu apmēram uz diviem mil-
joniem iedzīvotāju, un vairāk nekā 800 
tūkstoši iedzīvotāju iepērkas internetā vi-
dēji trīs reizes mēnesī. Papildu šiem vei-
kaliem pastāv arī elektroniskie ziņojumu 
dēļi, izsoles, kolektīvās iepirkšanās lapas, 
sociālie mediji un forumi, kuros tiek veikta 
saimnieciskā darbība, teikts likumprojekta 
anotācijā. Iespēju pārdot savas preces un 
pakalpojumus internetā pēdējo divu gadu 
laikā izmanto katrs desmitais uzņēmums.

Plānots, ka izmaiņas likumā stāsies 
spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

MUN nebūs ietvertas valsts 
sociālās apdrošināšanas obli-

gātās iemaksas
Sākot ar 2017. gadu, mainās mikrouz- 

ņēmumu nodokļa (MUN) likme. Tajā vairs 
netiek ietvertas valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas (VSAOI), tāpēc MUN 
maksātājam būs pienākums veikt VSAOI par 
katru mikrouzņēmuma darbinieku, atgādina 
Valsts ieņēmumu dienests (VID).

MUN likme nākamgad tiks samazi-
nāta līdz 5%, bet, sākot no 01.01.2017., 
saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo ap-
drošināšanu” par katru mikrouzņēmuma 
darbinieku ir jāveic VSAOI no obligāto 

iemaksu objekta, kas 
nevar būt mazāks par 3/4 
no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēra.

VSAOI mikrouzņēmuma darbiniekam 
aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu lik-
mi, kāda ir noteikta darba ņēmējam un dar-
ba devējam (vispārējā gadījumā 34,09%). 
Nodokļa maksājumu sedz darba devējs.

MUN maksātājam ir iespēja mainīt 
izraudzīto nodokļa maksātāja statusu un 
kļūt par iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai 
uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju, 
atgādina VID. Atteikties no MUN maksātā-
ja statusa var līdz 15.12.2016., iesniedzot 
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS) brīvā formā rakstītu pieteikumu. Sa-
vukārt pieteikties citam nodokļu maksāša-
nas režīmam var tieši tāpat – jebkurā laikā 
iesniedzot brīvā formā rakstītu pieteikumu 
VID EDS. Pieteikumus VID var sūtīt arī pa 
pastu.
Pagarinās kvalifikācijas perio-

du bezdarbnieka pabalstam
Lai iegūtu tiesības uz bezdarbnieka 

pabalstu, personai būs jāveic sociālās ie-
maksas 12 mēnešus 16 mēnešu periodā. 
To paredz izmaiņas likumā “Par apdroši-
nāšanu bezdarba gadījumam”, kas pirma-
jā lasījumā pieņemtas Saeimas ārkārtas 
sēdē, deputātiem lemjot par nākamā gada 
valsts budžetu.

Izmaiņas rosinājusi Labklājības mi-
nistrija, lai novērstu situāciju, kad darba 
devēji un darbinieki izmanto bezdarbnieka 
pabalstu sezonālās nodarbinātības prob-
lēmu risināšanai. Pēc Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras datiem 4,5 gadu 
periodā gandrīz četri procenti no bezdarb-
nieka pabalsta saņēmējiem pabalstu pie-
prasījuši trīs un vairāk reizes.

Plānots arī samazināt gadījumu skai-
tu, kad persona, kas saņem bezdarbnieka 
pabalstu, iesaistās nereģistrētā nodarbi-
nātībā. Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) sniegtā informācija liecina, ka aptu-
veni pieci procenti no Valsts darba inspek-
cijas konstatētajām nereģistrēti nodarbinā-
tājām personām ir bezdarbnieka statuss.

Likumā paredzēts saglabāt tiesības 
personai strādāt līdz diviem mēnešiem un 

vienlaikus saglabāt bezdarbnieka vai dar-
ba meklētāja statusu, taču likumā skaidrī-
bas labad paredzēts precizēt, ka šīs tiesī-
bas persona var izmantot tikai gadījumā, 
ja iepriekš par to paziņots Nodarbinātības 
valsts aģentūrai.

Valsts darba inspekcija 2015. gadā 
veikusi 3072 uzņēmumu apsekojumus, 
tajos konstatējot 1327 nereģistrēti nodar-
binātas personas.

Ievieš mehānismu kļūdaini 
iemaksāto administratīvo sodu 

atmaksai
Personas, kuras pārmaksājušas vai 

nepareizi iemaksājušas naudas sodu, va-
rēs to atgūt trīs gadu laikā, ar iesniegumu 
vēršoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) 
vai attiecīgajā pašvaldībā. Šādu kārtību 
paredz izmaiņas Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, kas trešajā galīgajā 
lasījumā pieņemtas Saeimā. 

Valsts budžetā pārmaksāto vai nepa-
reizi iemaksāto naudas soda summu varēs 
saņemt atpakaļ, vēršoties VID ar attiecīgu 
iesniegumu. Savukārt, lai saņemtu atpakaļ 
pašvaldības budžetā ieskaitīto naudu, ar 
iesniegumu būs jāvēršas pašvaldībā, kas 
pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlik-
šanu. 

Valsts budžetā nepareizi iemaksāto 
naudas soda summu varēs saņemt atpa-
kaļ, ja iesniegums būs iesniegts trīs gadu 
laikā no dienas, kad maksājums atzīts par 
saņemtu valsts budžetā. 

Iepriekš normatīvie akti neregulēja rī-
cību attiecībā uz pārmaksātām vai nepa-
reizi iemaksātām naudas summām, taču 
praksē soda naudas atmaksa pēc perso-
nas lūguma tika veikta, par likumprojekta 
virzību atbildīgās Juridiskās komisijas de-
putātiem iepriekš skaidroja VID pārstāvji. 

Soda pārmaksa nereti veidojas ga-
dījumos, kad persona sākotnēji samaksā 
naudas sodu, bet vēlāk to pārsūdz un tie-
sa prasību apmierina. Savukārt nepareiza 
soda nomaksa parasti saistīta ar naudas 
iemaksāšanu valsts budžeta nepareiza-
jā kontā. VID iepriekš skaidroja, ka soda 
naudas atkarībā no pārkāpuma veida jāie-
maksā 26 dažādos kontos.

Divas paralēlās 
Latvijas viena no otras 

aizvien attālinās
Pēdējos mēnešos vairākkārt saņem-
tas ziņas par Latvijas labajiem rādī-
tājiem dažādos starptautiskos no-
vērtējumos. Taču vienlaikus par šīm 
pašām jomām tepat Latvijā dzirdama 
kritika un pretējs viedoklis, kas liek 
šaubīties, cik lielā mērā reitingi atspo-
guļo reālo dzīvi.

Pēdējā laikā bijuši vairāki šādi pretru-
nīgi piemēri. Vienu dienu izskan ziņa par 
lielisku pensiju sistēmu, kas Vācijas ap-
drošināšanas kompānijas “Allianz” indek-
sā novērtēta kā septītā ilgtspējīgākā, otru 
- par nabadzībā iestigušiem pensionāriem.

Kā piemēru var minēt arī Pasaules 
Bankas “Doing Business” vērtējumu, kurā 
Latvija ieņēmusi vēsturiski augstāko vie-
tu un 190 valstu konkurencē atzīta par 
uzņēmējiem 14. draudzīgāko valsti. Taču 
vienlaikus izskan arī pavisam citādākas 
ziņas - “draudzīgajā” ekonomikā neienāk 
ārvalstu investīcijas un investori sūdzas 
par virkni nerisinātu problēmu. Arī Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras val-
des priekšsēdētājs Jānis Endziņš piekrīt, 
ka sajūtu līmenī diezin vai Latvijas uzņē-
mēji jūtas 14.vietā pasaulē pēc viegluma, 
kā viņiem Latvijā ir nodarboties ar biznesu.

Kamēr ASV bāzētā kompānija “Tax 
Foundation” nodokļu konkurētspējas in-
deksā Latviju ierindojusi augstajā trešajā 
vietā, Latvijas Bankas vadītājs publiski 
norāda uz nodokļu politikas neprognozēja-
mību. Pretēji reitingos redzamajam rīkojas 
arī lielie Latvijas uzņēmumi, kuri atzīst, ka 
labākas paplašināšanās iespējas saskata 
kaimiņvalstīs.

Ekspertu skaidrojumi, kādēļ starp rei-
tingiem un reālo dzīvi ir tik liela atšķirība, ir 
dažādi.

Reitingi balstīti vienkāršotos, bieži vien 
likumos un noteikumos balstītos rādītājos, 
kurus iespējams nomērīt un starptautiski 
salīdzināt, bet tie nespēj parādīt visu kopai-
nu.

Uz jautājumu, kādēļ vajadzīgi šādi rei-
tingi, kuri šķiet baltiem diegiem šūti, eksper-
ti atbild - tie politiķiem norāda uz formalitā-
tēm, kuras klibo un jālabo, kā arī kalpo par 
valsts mārketinga materiālu.

Turpinājums 5. lpp.
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II Cāļus skaita rudenī

Apmainoties ar goda rakstiem - zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs un Krāslavas novada domes  
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. 

Kombuļu uzņēmējs Ilmārs Čižiks - loterijas laimīgās 
biļetes ieguvējs.

Maija un Juris Ļevkovi - viesi no Dagdas novada.

Laureāti - Ivars Geiba un Saftars Rahimovs.

“Spēlē, muzikant!”
Oktobra pēdējā sestdienā uz Ro-
bežnieku Tautas namu steidzās 
muzikanti no četriem Krāslavas 
un Dagdas novada pagastiem. 
Pēc tradīcijas, kas tika dibināta 
pirms 8 gadiem, tieši šeit šogad 
notika svētki “Spēlē, muzikant!”. 

Svētki sākās ar kopējo himnu par 
godu lauku muzikantiem, ko izpildīja 
vietējā vokālā ansambļa “Viktorija” 
dalībnieces. Pēc tam viņas pavadīja 
katru atbraukušo ermoņiku spēlētāju 
pa sarkano paklāju uz goda vietām. 

Jau no paša sākuma viss aizgāja 
ne tā, kā bija paredzēts vakara orga-
nizatores un vadītājas Maijas Šeme-
les scenārijā. Pirmais nosacījums bija 
saistīts ar to, ka muzikanti izpilda ti-
kai vienu dziesmu. Taču jau pirmais 
ermoņiku spēlētājs – Pjotrs Namovirs 
no Indras - neaizgāja no skatuves, ka-
mēr nenospēlēja otro. Un pārējie lab-
prāt sekoja šim piemēram. Patīkams 
pārsteigums gaidīja Pjotra Namovira 
talanta cienītājus. Ilona Kangizere, 
kas šoreiz vadīja Indras delegāciju, 
ar lepnumu prezentēja šogad iznāku-
šo muzikālo disku “Петар Намовiр. 
Пецярбурскi гармонiк”. Diskā ierak-
stītas 32 muzikālās kompozīcijas, 
ko lauku muzikants izpilda, spēlējot 
1917. gadā ražotās trīs rindu jeb Pē-
terburgas ermoņikas.  

Indru šoreiz pārstāvēja vēl divi vī-
rieši: Oļģerts Sivko un Leonīds Skum-
bins. Noteikti jāuzsver, ka burtiski visi 
muzikanti it kā vienojās savā starpā 
un izpildīja tikai vispopulārākās dzies-
mas. Turklāt panāca tādu efektu, ka 
skatītāji visu dziesmu izpildījuma lai-
kā skaļi dziedāja līdzi. Atbalsta grupa 
no Indras bija ievērojama! Tas bija 
senioru deju kolektīvs “Labvakar!”, 
kas šoreiz uzstājās uz skatuves divas 
reizes.  

Svariņi deleģēja savu dziedošo 
muzikantu Jāzepu Giceviču, kurš kār-
tējo reizi savaldzināja zāli ne 
tikai ar akordeona spēli, bet 
arī ar savu skaisto, valdzino-
šo balsi. Mēs arī pagodinājām 
Dagdas novada muzikantus 
un pastāstījām par muzikālo 
disku “Bubyns”, kas tika ie-
rakstīts ar Dagdas novada 
domes atbalstu. 

Intrigu svētkiem piešķīra 
Asūnes Tautas nama vadītā-
ja Olga Lukjanska.Vispirms 
viņa paziņoja, ka viņas pa-
gastu prezentēs ļoti jauns un 
ļ-o-o-oti perspektīvais Petja 
Gailītis, un viņa izpildījumā 
skanēs kompozīcija “Kur tu 
teci?”. Pēc šiem vārdiem viņa 

ienesa zālē 
kasti skaistā 
iesaiņojumā. 
Izrādījās, ka 
tajā atbrau-
cis... muzikā-
lais gailis no 
Asūnes, un 
viņš neklu-
sēja nevienu 
sekundi visu 
ceļu līdz Ro-
bežniekiem. Bet, kad pieteica viņa 
priekšnesumu, Petja apklusa. Tas 
notika vai nu pieredzes trūkuma vai 
nu satraukuma dēļ. Nepalīdzēja arī 
tas, ka Olga mēģināja dziedāt viņa 
vietā. No “izgāšanās” Asūnes priekš-
nesumu izglāba tas, ka delegācijas 
sastāvā atbrauca Oksana Reine, ku-
ras balss savaldzināja skatītāju zāli 
burtiski no pirmajām notīm. 

Pasākumā uzstājās četri Robež-
nieku pārstāvji - divi vīrieši un divas 
sievietes. Pārliecinoši uz skatuves 
kāpa un nospēlēja Pjotrs Pleiko 
-Ižiks, kas nav palaidis garām nevie-
nu no 8 lauku muzikantu svētkiem. 
Bet iesācējam Vladimiram Švedam 
bija paredzēts iesvētīšanas rituāls, 
kuru viņš godam izturēja. Un tad no 
zāles bija izteikta replika, ka Vladimirs 
šodien atzīmē savu dzimšanas dienu! 
Apmulsušais muzikants nospēlēja 
dziesmu par to, ka dzimšanas diena 
diemžēl ir tikai reizi gadā, bet skatī-
tāji labprāt dziedāja līdzi, atbalstot 
un apsveicot iesācēju. Maija Šemele 
neapjuka un ar lielu prieku uzdāvinā-
ja viņam talismanu – “muzikantu” no 
Asūnes. Lai viņš atnes veiksmi Vladi-
miram! Vēl jo vairāk tāpēc, ka nāka-
mais 2017. gads ir Gaiļa gads! 

Kā vienmēr bija patīkami redzēt, 
ka ermoņiku spēlētāju Lidiju Oļehno-
viču atnāca atbalstīt viņas bērni un 
mazbērni. Šāda ģimenes mīlestība 

un cieņa vienmēr piešķir vairāk pār-
liecības šai jaukajai sievietei! 

Un vēl viena debija Robežnieku 
lauku muzikantu svētkos! Uz skatu-
ves ar akordeonu rokās iznāca... pati 
Tatjana Rāciņa! Izrādījās, ka Tatjana 
ne tikai brīnišķīgi dzied, bet arī pārlie-
cināti spēlē šo instrumentu. Un atkal 
pateicīgo skatītāju aplausu vētra! 

Svētku otrajā daļā tika prezentē-
ta lauku muzikantu prasme nodroši-
nāt muzikālo pavadījumu častuškām. 
Un visus atkal gaidīja pārsteigums. 
Pārsteidza nevis ermoņiku spēlētāji, 
bet... pensionāre Marija Saviča, kura, 
nedaudz izmantojot nelielu špikerī-
ti, ļoti izteiksmīgi nolasīja no galvas 
vairāk nekā 60 častuškas! Un, skanot 
aplausiem, atzinās, ka zina aptuveni 
300 častuškas! 80 gadu vecumā Ma-
rija sagaidījusi savu zvaigžņu stundu! 

Trešajā daļā muzikantus sadalīja 
divās komandās, viņi sacentās pras-
mē burtiski bez pārdomām nospēlēt 
nosaukto dziesmu. Un te nevarēja 
iztikt bez sieviešu vokālā ansambļa 
„Viktorija” dziedātāju palīdzības! 

Neviens lauku muzikantu svinī-
bu dalībnieks nepalika bez dāvanas! 
Taču par galveno dāvanu kļuva ska-
tītāju aplausi, klātesošie atbalstīja 
pašdarbības kolektīvu māksliniekus 
gandrīz trīs stundas! Paldies, Robež-
nieki! Un uz tikšanos nākamajā gadā 
Indrā! 

Erna ŠĻAHOTA 

Aglonas novada domes darbinieki var tikt sodīti par atbildes nesniegšanu presei
2015. gadā laikraksts “Ezerze-
me”, pētot jautājumu, cik iz-
maksā pašvaldību izdevumi 
Aglonas, Dagdas un Krāslavas 
novados, lūdza trim pašvaldī-
bām sniegt ziņas, cik no paš-
valdības budžeta tiek tērēts šo 
informatīvo izdevumu izdošanai. 
Dagdas un Krāslavas novada 
domes uz informācijas pieprasī-
jumu reaģēja un atbildēja uz uz-
dotajiem jautājumu, taču Aglonas 
novada dome uz jautājumu atbildi 
tā arī nesniedza.

Par Aglonas novada domes tie-
šo rīcību, nesniedzot koresponden-
tei pieprasīto informāciju, laikraksts 
vērsās uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā, kura 
sniedza savu viedokli par Aglonas 
novada dome rīcību, norādot, ka 
informācijas atklātības likums pa-
redz, ka novada domei nav tiesību 
nesniegt informāciju. 

Sazinoties ar ministriju, tika no-
prasts, ka ministrija tikai pārrauga 
pašvaldību darbu, taču tai nav ne-

kādu instrumentu un pilnvaru sodīt 
pašvaldības darbiniekus par likumu 
neievērošanu, pildot savus tiešos 
darba pienākumus, tāpēc aicināja 
vērsties citās tiesībsargājošās insti-
tūcijās.

Tur tika noskaidrots, ka Aglonas 
novada domes atbildīgās personas 
var tikt sodītas par ziņu nesniegša-
nu. 

Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 201.9 pants: “Žurnālista 
pienākumu izpildes traucēšana” no-
saka, ka par tādu apstākļu radīšanu, 
kas žurnālistam traucē vai pilnīgi at-
ņem iespēju veikt likumā paredzētos 
žurnālista pienākumus, - uzliek nau-
das sodu līdz simts četrdesmit eiro.”

Saskaņā ar likuma “Par presi” 
25. panta 1.punktu žurnālista viens 
no pienākumiem ir “1) sniegt patiesu 
informāciju”. Savukārt saskaņā ar 
24. panta 1.punktu žurnālista vienas 
no tiesībām ir: “1) vākt informāciju 
jebkādā ar likumu neaizliegtā veidā 
un no jebkura ar likumu neaizliegta 
informācijas avota”.

Aglonas novada domes ne-
sniegtā atbilde tiesībsargājošo insti-

tūciju skatījumā ir pārkāpums, kas ir 
administratīvi sodāms. 

Aglonas novada dome, nesnie-
dzot atbildi uz jautājumu, traucēja 
žurnālista pienākumu veikšanu un 
ierobežoja viņa tiesības.

Sabiedrībai tika liegts iepazīties 
ar patiesu informāciju, jo Aglonas 
novada domes atbildīgās personas 
liedza iespēju iepazīties ar infor-
matīvā izdevuma “Aglonas Novada 
Vēstis” patiesajām izmaksām. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Ko Latvijas vēlētāji sagaida no Eiropas Parlamenta?

No 2016. gada jūlija līdz septembrim 
Eiropas Parlamenta informācijas biro-
ja (EPIB) uzdevumā tika veikta padzi-
ļināta Latvijas iedzīvotāju aptauja par 
viņu gaidām no Eiropas Parlamenta.

4. novembrī Rīgā, seminārā reģio-
nālajiem medijiem, Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja vadītāja Marta Rībele 
prezentēja EPIB “vēlētāju gaidu” pētījuma 
rezultātus. 

Zemnieku kluba līderis, ģimeņu apvie-
nības vadītāja, liela eksportētāja šefs, bib-
liotēkas direktores vietniece, pašvaldības 
izpilddirektors... Ko kopumā 250 interešu 
grupu pārstāvji (respondenti) no visas Lat-
vijas (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un 
neformālajām interešu grupām Rīgā un 29 
Latvijas apdzīvotās vietās visos reģionos) 
gaida no Eiropas Parlamenta attiecībā uz 
Eiropas Savienības nākotni, drošību, attie-
cībām ar, piemēram, ASV, tai skaitā – ES-
ASV brīvās tirdzniecības līgumu jeb TTIP?!

Stabilitāti un attīstību
Vēlētāji sagaida rīcību ES stiprinā-

šanai. Respondenti vēlas, lai ES “noturē-
tos” arī turpmāk, atrisinot BREXIT situāciju 
tā, lai ES eksistētu ne tikai pēc trīs ga-
diem, bet arī tālākā nākotnē. Neziņa par 
ES nākotni ir būtisks kavēklis, veidojot gan 
biznesa, gan izglītības plānus. Lai spētu 
restartēties, pēc respondentu domām, ES 
ir jāatrisina samilzušās problēmas: imigrā-
cijas krīze un terorisms, kā arī jārūpējas, 
lai Lielbritānijas scenārijs neatkārtotos ci-
tās valstīs.

Vēlētāju līdzdalības veicināšana. 
Vairums respondentu minējuši, ka vēlas 
būt informēti gan par EP paveikto, gan 
par atsevišķu Latvijas deputātu veiku-
mu, pārstāvot Latvijas intereses – šāda 
informācija veicina interesi piedalīties 
vēlēšanās, kā arī izpratni par to, kāpēc 
ES lēmumi ir būtiski katram iedzīvotājam. 
Vairāki respondenti minējuši, ka vēlētos, 
lai tiek ieviesta e-balsošanas sistēma, kas, 
viņu skatījumā, būtu progresīvs risinājums 
līdzdalības kāpināšanai.

“Made in European Union”, at-
balsts jaunu tirgu apguvei un ekono-
miskā sadarbība. Respondenti uzsver 
nepieciešamību veicināt uzņēmēju 
iespējas apgūt jaunus eksporta tirgus, 
piemēram, izveidojot vienotu ES tirdzniecī-
bas pārstāvniecību tīklu ārvalstīs, radot 
vienotu datu bāzi sadarbības partneru 
meklēšanai, nodrošinot uzņēmējus ar 
lietišķu informāciju jaunu tirgu apguvei 
(rokasgrāmatas izveide uzņēmējiem par 
biznesa vidi citās valstīs). Vairāki uzņēmē-
ji sagaida, lai ES izveidotu institūciju, 
kas būtu līdzvērtīga Garantiju aģentūrai 
un nodrošinātu eksporta garantijas un 
minimizētu biznesa riskus ar trešajām 
valstīm. Vairāki respondenti uzsvēruši ne-
pieciešamību stiprināt zīmolu “Made in Eu-
ropean Union”, kas veicinātu ES uzņēmēju 
konkurētspēju globālā mērogā un sekmētu 
piederību ES. Vēlētājiem būtiski ir panākt 

vienošanos par ārējiem tirdzniecības līgu-
miem, bet tiek uzsvērta nepieciešamība 
slēgt līgumus, kas ir apbusēji izdevīgi, un 
vairāk “tirgoties”, lai tie būtu ES interesēs 
(piemēram, ES-ASV brīvās tirdzniecī-
bas līgums jeb TTIP). Respondentu vidū 
dominē vēlme, lai ES attiecībās ar Krieviju 
tiktu panākts konstruktīvs risinājums un lai 
politiskie lēmumi neiedragātu Latvijas un 
ES kopumā ekonomiku.

Ātrāks likumdošanas process.
Lielākā daļa respondentu uzsver, ka li-
kumdošanas procesam jābūt operatīvam, 
un EP jārēķinās ar mazo valstu interesēm. 
Likumdevējam jāspēj iet līdzi laikam, īpaši 
tādās nozarēs kā e-biznesā, un EP jābūt 
spējīgam pielāgoties dažādu nozaru strau-
jām attīstības tendencēm. Responden-
ti arī sagaida, ka likumi tiek skaidroti jau 
to tapšanas procesā un visa būtiskā in-
formācija ir ērti pieejama latviešu valodā. 

Bēgļu krīzes risinājumi. Respon-
denti vairākkārt uzvēruši, ka sagaida ak-
tīvu EP rīcību bēgļu krīzes kontekstā. No 
EP tiek sagaidīta arī aktīvāka preventīva 
un atbalstoša rīcība konfliktu zonās, lai 
novērstu krīzes cēloņus un attiecīgi turp-
māku bēgļu pieplūdumu.

ES drošību
Respondenti uzsvēra, ka vēl nesen 

ES bija drošības paraugs citiem pasaules 
reģioniem, bet tagad situācija ir paslikti-
nājusies: paustas bažas par terorismu un 
nepieciešamību saglabāt mieru. 

Spriedze drošības jomā veicinājusi 
vēlētāju interesi par politikas aktualitātēm, 
jo politiķu lēmumi, kas skar šīs tēmas, tie-
ši ietekmē pašus respondentus vai viņu 
radus ārvalstīs (piemēram, Lielbritānijā, 
Vācijā un Francijā). Vairāki respondenti 
norādījuši, ka iepriekš par politiku nav ap-
spriedušies vispār, bet tagad politikas no-
rises, īpaši - globālie procesi, ir kļuvuši par 
ikdienas sarunu tematu - gan ar kolēģiem 
un draugiem, gan mājās pie vakariņu vai 
viesību galda.

Lai gan liela daļa respondentu norādī-
juši, ka būtu nepieciešama vienota Eiropas 
armija, šādai iecerei arī pausti iebildumi, 
piemēram, tūrisma nozares pārstāve no 
Kurzemes domā, ka NATO ir tik spēcīga 
organizācija, ka jauna armija “būtu lieka bi-
rokrātija”, turklāt būtu jāstiprina ko-
pīga ES dalībvalstu pozīcija NATO 
ietvaros. Pašvaldības vadītājs no 
Vidzemes domā, ka nav jāveido 
“paralēlas organizācijas, jo mēs 
jau esam NATO”, tikmēr vecāku 
organizācijas pārstāve no Rīgas 
cer, ka militārā joma tiks mazināta: 
“Jo vairāk ražos ieročus, jo vai-
rāk karos.” Savukārt pašvaldības 
vadītājs no Latgales uzskata, ka 
NATO ir “pamatu pamats nemie-
rīgajā pasaulē”, uzsverot, ka starp 
ASV un ES ir jābūt godīgām part-
nerattiecībām. 

Komentē Sandra Kalniete, EP de-
putāte, darbojas EP Ārlietu (AFET) ko-
mitejā: “Eiropas Parlaments ir atkārtoti 
aicinājis izveidot Eiropas Aizsardzības 
savienību, lai apvienotu valstu finanšu un 
militāros resursus kopējai drošībai. Eiro-
pas valstu kopējais aizsardzības budžets 
ir piecreiz lielāks nekā Krievijai, bet tas ir 
jāizmanto efektīvāk un, galvenais, jāveido 
politiskā griba kopīgai rīcībai – kopīgām 
vienībām, iepirkumiem, kopīgai robežsar-
dzei, drošības spēkiem un informācijas 

analīzei. Tāpēc Eiropas Parlaments pieda-
lījās Eiropas ārpolitikas stratēģijas izstrādē 
un regulāri pievērsīsies tās izpildei.”
ES un ASV godīgas sadarbības 
veicināšanu. Vairāk informāci-

jas par TTIP
Vairākums respondentu ASV redz kā 

partneri drošības jomā, kā arī ekonomikas, 
izglītības un kultūras jomā. Partnerību ar 
ASV liela daļa vēlētāju izprot kā iespējas 
attīstīt uzņēmējdarbības saites. 

Lielākā daļa respondentu pauž vie-
dokli, ka vēlētos saņemt vairāk informāci-
jas par TTIP. Pozitīva ietekme TTIP varētu 
būt uz ASV un ES partnerattiecībām, jo 
attiecības tiktu formāli sakārtotas. Pozitīvi 
vērtēta arī ES uzņēmumu konkurētspēja 
ar ASV uzņēmumiem, jo nepieciešamība 
konkurēt veicinātu elastīgāku attieksmi, 
kā arī sekmētu jaunu produktu izstrā-
di. Pozitīvu atzīmi vēlētāji likuši arī TTIP 
ietekmei uz preču klāstu ES veikalos, gan 
norādot, ka preču klāsts būs plašāks, lai 
gan varētu būt šaubas par preču kvalitāti.

Respondenti norādījuši, ka no TTIP 
varētu ciest pārtikas kvalitāte ES, kā arī 
Latvijas ekonomika, norādot, ka ES liel-
valstu ekonomikai TTIP būs izdevīgāks, 
nekā mazajām valstīm. Kritērijam “TTIP 
ietekme uz Latvijas ekonomiku” uzņēmēji 
likuši augstākas atzīmes nekā citas grupas 
pārstāvji, jo barjeru nojaukšana varētu 
nozīmēt dažādu nozaru biznesa attīstības 
potenciālu. Arī ietekmi uz pārtikas kvalitāti 
uzņēmēji vērtē mazāk kritiski. 

Runājot par preču klāstu, respondenti 
minējuši, ka Latvijas ekopārtikas ražotā-
jiem varētu pavērties nišas ASV tirgū. 
Tiesa, viņi bažījas par Latvijas uzņēmumu 
kapacitāti, lai apmierinātu potenciāli tik 
lielu pieprasījumu. Izskanējis viedoklis, ka 
līdz ar TTIP darījumu, iespējams, Latvijā 
varētu samazināties cena elektrotehnikai 
(piemēram, datoriem). Arī uzņēmums, 
kas izplata medicīnas ierīces, minējis, ka 
pašlaik ES valstu uzņēmēju sadarbībai ar 
ASV traucē ievedmuitas. Vairāki uzņēmēji 
norādījuši, ka ASV tirgus varētu būt iein-
teresēts nišas produktos, piemēram, jau 
pašlaik ASV ir ļoti pieprasīta bioloģiskā 
kartupeļu ciete. Apdrošināšanas nozares 
pārstāvis no Rīgas minējis, ka ES tirgus 

dalībniekiem ASV apdrošināšanas tirgus 
varētu būt interesants, taču jāsakārto regu- 
lējums un jāvienādo nodokļu slogs. Arī IT 
jomas pārstāvis no Kurzemes savā nozarē 
saredz iespējas, jo ES uzņēmumi IT jomā 
var konkurēt ar ASV uzņēmumiem - svarī-
gi vienkāršot iepirkumu procedūru, lai ES 
uzņēmējiem būtu pieejama informācija par 
publiskajiem iepirkumiem ASV. Savukārt 
vecāku kustības pārstāve no Kurzemes, 
kas veic koppirkumus ar citiem vecākiem, 
minējusi, ka līgums varētu būt izdevīgs, 
jo ASV esot labāki bērnu vitamīni un pie-

devas. Logu un durvju ražotnes vadītāja no 
Vidzemes un elektromontāžas uzņēmuma 
vadītājs no Latgales TTIP vērtē pozitīvi, jo 
“tas liks mūsu ražotājiem saņemties un būt 
konkurētspējīgākiem”.

Uzņēmēji vēlētos zināt, pēc cik ilga 
laika TTIP varētu stāties spēkā, lai sapras-
tu, kāds būs pārejas periods.

Daļa respondentu pauduši satrauku-
mu par to, ka pēc TTIP darījuma pārtikā 
būs ĢMO klātbūtne. Tāpat paustas bažas, 
ka varētu pasliktināties kvalitātes standarti, 
piemēram, mājražotāja no Kurzemes, kas 
agrāk vadījusi lielu uzņēmumu, minējusi, 
ka “ar TTIP no iekšpuses tiek grauts ES 
tirgus, pasliktināsies kvalitātes standarti”. 
Turpretī citi respondenti minējuši pretējo 
un uzskata, ka standarti pazemināti netiks. 
Bažām par pārtikas kvalitāti nepiekrīt arī 
pārtikas preču ražotnes vadītājs no Vid-
zemes (eksportē uz vairākām pasaules 
valstīm, t.sk. ASV): “Sazvērestības teorijas 
ir visapkārt. ES patērētājs nepiekritīs ēst 
sliktāku pārtiku.” 

Vairāki respondenti minēja, ka tieši 
slepenība un informācijas nepieejamība ir 
tas faktors, kas rada skepsi pret TTIP. 

Respondenti minējuši, ka ASV ir 
daudz spēcīgāka un dominējoša sarunu 
procesā, tāpēc ES ekonomikai nāksies 
“pievilkt jostu”, meklējot kompromisus par 
atsevišķiem līguma punktiem. Piemēram, 
viens uzņēmējs minējis, ka varētu tikt 
mazināts ES putnkopības tirgus, kas tiktu 
“iemainīts” pret iespēju atvieglot ES au-
tomašīnu eksportu uz ASV. 

Polārie viedokļi par TTIP, piemēram, 
vides aktīvista no Rīgas paustais, ka “šis 
līgums apēdīs Eiropu” vai Invalīdu biedrī-
bas pārstāves no Vidzemes teiktais, ka 
jāveicina biznesa sakari ar ASV, jo “jebkura 
sadarbība nes augļus”, liecina, ka vēlētāji 
labprāt sagaidītu vairāk informācijas par 
TTIP un vēlas, lai EP deputāti pārstāv 
Eiropas Savienības intereses tikpat spēcī-
gi kā ASV no savas puses.

Komentē EP deputāts Artis Pabriks, 
darbojas EP Starptautiskās tirdzniecī-
bas (INTA) komitejā: “Transatlantisko 
saišu stiprināšana mums Latvijai ir ļoti 
svarīga gan ekonomisku, gan ģeopolitisku 
apsvērumu dēļ. Gan Kanāda (ar ko tiek 

gatavots TTIP līdzīgs līgums), 
gan ASV mums ir spēcīgs at-
balsts drošības jautājumos, 
un tirdzniecības attīstīšana ar 
mūsu partneriem ir veids, kā 
varam vēl ciešāk sadarboties. 
Tirdzniecības līgumi starp 
ES un Kanādu, kā arī starp 
ES un ASV paredz likvidēt 
birokrātiskos šķēršļus, sa-
mazināt barjeras savstarpējai 
preču, investīciju un pakalpo-
jumu plūsmai. Tas īpaši būtis-
ki mūsu maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, kuri līdz šim nevarēja at-
vēlēt finanšu un cilvēkresursus, lai izpildītu 
eksporta nosacījumus. Saistībā ar ekon-
omiskajām sankcijām pret Krieviju daudzi 
Latvijas uzņēmumi zaudēja daļu noieta 
tirgu, līdz ar līgumu spēkā noslēgšana 
pavērtu jaunu apvārsni mūsu uzņēmējiem. 
Jāmin, ka jebkuram ES tirdzniecības līgu-
mam nepieciešams EP apstiprinājums, lai 
tas varētu stāties spēkā.”

Turpinājums sekos.
Iveta LEIKUMA

Rakstā izmantoti EPIB materiāli.

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Tomēr ierēdņu skriešana pakaļ tikai pētījumos 

izmantotajiem rādītājiem un politiķu lepošanās ar sa-
sniegto, nedomājot par situāciju kopumā, var novest 
pie bēdīga rezultāta, brīdina eksperti.

“Šo var raksturot kā tādu skatloga dekorēšanu, 
kad skatlogos tiek parādīts, ka viss ir šausmīgi skais-
ti, bet realitāti jau uzņēmums redz. Un tad tā vilša-
nās ir stipri lielāka, ja kāds investors uzķeras uz šo, 
iespējams, kādu ideālo indeksu. Viņš ļoti ātri saprot, 
kāda ir realitāte,” saka Ārvalstu investoru padomes 
Latvijā izpilddirektors Ģirts Greiškalns.

Sociologs, “SKDS” direktors Arnis Kaktiņš norā-
da, ka, pretēji dažādiem reitingiem, uzņēmēji, līdzīgi 
kā krīzes gados, jau atkal ir pesimistiski noskaņoti par 
valsts ekonomisko attīstību. Līdzīgu ainu atklāj arī ie-
dzīvotāju atbildes uz jautājumu, vai viņi tic amatper-
sonu teiktajam par valsts finanšu stabilitāti. Proti, 77% 
iedzīvotāju tam drīzāk netic vai nemaz netic.

“Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visas šīs la-
bās ziņas tiek uzņemtas ar milzīgu skepsi un netiek 
turētas par tīru mantu. Liela daļa tos uztver pat ar 

zināmu smīnu,” komentē Kaktiņš.
Turklāt atšķirīgie vēstījumi cilvēkos rada divu 

Latviju sajūtu, un arī paši politiķi nereti sāk dzīvot 
tajā Latvijā, kura redzama labajos reitingu datos.

“Sabiedrība šo daudzo gadu laikā jau ir pieradu-
si, ka mums ir kaut kādas divas Latvijas, divas realitā-
tes. No vienas puses, ir šīs uzslavas Latvijai, kas tiek 
saņemtas no Eiropas institūcijām, kas iet kopsakarībā 
ar mistiskiem, lielai daļai iedzīvotāju pilnīgi nesaprota-
mi radītiem makroekonomiskiem skaitļiem, kas rāda 
kaut kādas izaugsmes un veido stāstu, ka Latvija ir 
veiksmes stāsts, un, no otras puses, tā realitāte, kurā 
dzīvo lielākā daļa iedzīvotāju,” vērtē Kaktiņš.

Turklāt dažādie iedzīvotāju aptauju dati aplieci-
na, ka divas paralēlās Latvijas viena no otras aizvien 
attālinās. Elite arvien vairāk atraujas un sāk dzīvot vir-
tuālā realitātē, tā notic makroekonomiskiem skaitļiem, 
pieņem kā augstāko iespējamo realitāti, bet interese, 
kas notiek ar vienkāršiem cilvēkiem, lēnām zūd.

Iveta LEIKUMA
Rakstā izmantoti interneta resursi

Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, 
pie sava pastnieka, www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” 

redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
7 mēn. 21,11 25,09 18,40
8 mēn. 23,91 26,86 21,03
9 mēn. 26,89 32,26 23,67
10 mēn. 29,88 35,85 26,29
11 mēn. 32,86 39,43 28,93
12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Divas paralēlās Latvijas viena no otras aizvien attālinās
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Mana dziesma
12.45 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Latvijas Kods. Vectēva 
tēvs
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavī-

bas
1.05 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Bezceļu tūrisms
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Lai dzīvo bērni 4.
9.10 Aculiecinieks
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgrie-
žas
12.00 Sajūti Latgali!
12.35, 5.00 Ar mugursomām 
pa Latīņameriku.
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.35 Eiropa fokusā
16.05, 21.25 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien

19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Kamuflāža
22.15 Latviešu jaunie režisori. 
23.05 20 dabas šedevri
23.40 Nepieradinātā Amerika
0.35 Rīga - Novosibirska - 
Latvija

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 R. Alena. Vienkār-
šās maltītes
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mīla rudenī
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 

labāk nekā tavējā
18.55, 1.45 Ziemas saule
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 MicRec jubilejas 
lielkoncerts “20 gadi latviešu 
mūzikā”
23.55 Kāršu nams
1.20 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 0.40 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Bekstroms
10.55, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.30, 2.15 Īstās mājsaimnie-
ces. Orindža
15.35, 20.20, 3.10 Uguns-
Grēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
1.45 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.00, 15.30, 0.30 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un 
naktī
10.35, 16.35 Univers
11.55 TV shop
13.25, 19.55 Sporta skolotājs
21.00 Revizorro
22.05 Mf. Gribu kā tu
1.30 Pazīsti mūsējos

NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
7.30 Jūlijas Visockas studija
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Atmaksa
20.35 Dzinējsuņi
22.40 Dienas kopsavilkums

23.05 Svešais rajons
3.00 Vasarnīcas lietas
4.05 Dzīvais un mirušais 
ēdiens

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 2.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50 Noslēpumainā kaisle
21.40, 23.05 Noslēpumainā 
kaisle
0.45 Vakara Urgants
1.30, 5.55 EuroNews
2.15 Mf. Savējais starp sveša-
jiem, svešs starp savējiem
3.45, 5.20 Smieklīgi videoklipi

8. novembrī Ir iemesls!
1520. gadā - Stokholmas asinspirts 

Zviedrija - laimīga, bagāta 
un godprātīga valsts. Šķiet, ka 
nekāda asinspirts tur nevarētu 
notikt, tā taču nav Persija vai In-
dija, vai Ķīna... Bet šis briesmī-
gais notikums norisinājās tieši 
Zviedrijas karalistes galvaspil-
sētā, tas notika laikā, kad Dāni-
ju, Norvēģiju un Zviedriju apvie-
noja Kalmāras ūnija, triju valstu 
savienība viena karaļa vadībā... 
Pēc šī notikuma Zviedrijā vairs 
nekas nebija kā agrāk... 

Kalmāras ūnija… Triju val-
stu savienība. Viena karaļa 
(dāņu) vadībā visām trim lielval-
stīm bija jāpalīdz cita citai kara 
un nemieru laikā, saglabājot 
pietiekami plašu autonomiju, 
tiesības uz pašpārvaldi, savus 
likumus un tradīcijas. Ar laiku 
dāņu karaļi sāka uzskatīt šo ūni-
ju par visai nosacītu savienību, 
bet pavēles no Kopenhāgenas 
bija jāpilda visām trim lielval-
stīm. Ja Norvēģija bija spiesta 
samierināties, jo nonāca ekono-
miskā atkarībā no Dānijas, tad 
Zviedrija, laimīga un derīgiem 
izrakteņiem bagāta, nevēlējās 
piekrist šādam statusam. 

Kā parasti Zviedrijas aris-
tokrāti sadalījās divās nometnēs, 
vieni aktīvi atbalstīja Dānijas am-
bīcijas, citi bija pret, iestājoties 
par ūnijas likvidēšanu. Pirmajā 
grupā bija senās dzimtas pār-
stāvji - Trolles, bet otrās grupas 
priekšgalā bija karaliskās dzim-
tas pēcnācēji - Stures. 

Viss sākās ar konfliktu starp 
arhibīskapu, kas bijis Trolle, un 
zviedru reģentu – jaunāko no 
Sturēm. Baznīcas hierarhs ak-
tīvi nodarbojās ar politiku un, 
lai pastiprinātu Dānijas ietekmi, 
izmantoja visus Baznīcas re-
sursus Zviedrijas teritorijā. Viņa 
īpašumā bija neieņemamā Ste-
ketes pils, tāpēc Trolle varēja 
jebkurā brīdī tajā paslēpties un 
vadīt no turienes savu “dāņu” 
partiju. Sture nolēma atņemt no 
sava galvenā ienaidnieka gan 
pili, gan zemes īpašumus, lai 
piespiestu arhibīskapu nodar-
boties tikai ar baznīcas lietām 
un atteikties no politiskās dar-
bības. 

Trolle paslēpās pilī, dāņu 
karalis aizsūtīja saviem piekri-
tējiem palīdzību - karapulkus. 
Zviedri spēja atvairīt šo uzbru-
kumu. Arhibīskapam bija jāpie-
dalās riksdaga (parlamenta) 
sēdē, kurā klātesošo vairākums 
pieņēma lēmumu atņemt zemes 
īpašumus no baznīcas feodā-
ļiem, bet Steketes pili izdemo-

lēt kā “galveno ļau-
numu”. Trolle atkal 
paslēpās, bet zviedri 
ieņēma pili, piekāva 
nepadevīgo arhibīs-
kapu un iesēdināja 
viņu cietumā, bet pili 
sagrāva. Baznīcas 
zemes īpašumi tika 
atņemti. 

Savu kalpu aiz-
stāvēja pats Romas 
pāvests. Zviedrija tika nošķirta 
no Baznīcas, bet “taisnīguma 
atjaunotāja” loma tika uzticē-
ta Dānijas (kā arī Zviedrijas un 
Norvēģijas) karalim Kristiānam 
Otrajam. Dānis uzsāka uzbru-
kumu, bet Stures karapulki 
sagrāva nelūgtos viesus. Tad 
karalim nācās organizēt pār-
runas. Taču tās turpinājās ļoti 
neilgi, dāņu valdnieks sagrāba 
muižniekus, kas tika atsūtīti dip-
lomātiskās misijas ietvaros, un 
aizveda viņus uz Dāniju. Karš 
turpinājās... Dāņiem palīdzēja 
Fugeru dzimta (Dānijas oligarhi, 
kam piederēja vara ieguves un 
pārstrādes industrija visā Eiro-
pā), kas jau sen vēlējās iegūt 
savā īpašumā Zviedrijas dzelzs 
raktuves. Pateicoties finansiāla-
jam atbalstam, Dānijas karapul-
kā parādījās algotņi no Vācijas, 
Francijas, Skotijas.  

Šoreiz dāņiem izdevās sa-
graut Stures karapulku, kas 
sastāvēja ne tikai no regulārās 
armijas kareivjiem, bet arī no 
zemniekiem. Pats Sture bija ie-
vainots jau pirmajā kaujā un pēc 
divām dienām nomira. Zviedri, 
kas zaudēja savu līderi, bija ap-
jukuši, muižnieki un garīdznieki 
sāka domāt par miera izlīgumu... 

Pārrunas par pamieru no 
Zviedrijas puses organizēja ar-
hibīskaps Trolle. Līgums tika no-
slēgts ar nosacījumiem, kas bija 
ļoti izdevīgi Dānijai. Bet zviedri 
ar to nesamierinājās. Stures at-
raitne, Kristīna Julenšerna, uz-
ņēmās līderes lomu, vēršoties 
pēc palīdzības pie Polijas un 
Dancigas, brīvās pilsētas, bet 
Stokholmā uzliesmoja sacelša-
nās. Kamēr poļi sprieda - palī-
dzēt vai nē – dāņi šo sacelša-
nos apslāpēja. Tika pasludināta 
amnestija visiem sacelšanās 
dalībniekiem. Bet, lai nostipri-
nātu uzvaru, arhibīskaps Trolle 
Zviedrijas galvaspilsētā kronēja 
Kristiānu Otro. Pēc ceremonijas 
otrreiz tika paziņots, ka visi, kas 
piedalījās karadarbībā pret dā-
ņiem, ir amnestēti. 

Līdz ar to stāsts varēja arī 

beigties... Taču arhibīskaps 
Trolle nebija tik vienkāršs cil-
vēks... Apsolījis karalim, ka 
nekādu nelikumīgu represiju 
Zviedrijas teritorijā nebūs, viņš 
nosūtīja sūdzību Kristiānam 
Otrajam, kurā apgalvoja, ka 
Stures piekritēji cīnījās nevis ar 
dāņiem, bet ar katoļu Baznīcas 
pārstāvjiem, tātad viņu darbību 
ir nepieciešams uzskatīt par 
ķecerības izpausmi. Bet uz ķe-
ceriem karaļa amnestija neat-
tiecās. 1520. gada 8. novembrī 
notika baznīcas tiesas sēde, 
īsa un formāla. Spriedums bija 
nežēlīgs. Nāve uz ugunskura 
tika piespriesta 82 cilvēkiem, 
tie bija galvenokārt muižnieki 
un daži garīdznieki. Stures līķis 
tika izrakts no kapa un arī sa-
dedzināts, tika pasludināts, ka 
Kristīna Julenšerna ir mirusi, 
īstenībā viņa tika ieslēgta cie-
toksnī. Sadegušo cilvēku gaļas 
smaka izplatījās pa Stokholmu 
vēl nedēļu... Nogalināto cilvēku 
īpašums nonāca Dānijas valsts 
kasē (bija, ar ko norēķināties 
par Fugeru aizdevumiem). 

Taču arhibīskaps Trolle bija 
pārrēķinājies... Pēc asinspirts 
nekāda zviedru un dāņu izlīg-
šana vairs nebija iespējama. 
Drīz vien parādījās arī jauns 
līderis – Ēriks Vaza, Kristīnas 
Julenšernas radinieks. Ēriks 
vērsās pēc palīdzības pie Han-
zas savienības, Fugeru kon-
kurenta, un, protams, šo pa-
līdzību saņēma. Neskatoties 
uz to, ka Vazas radinieki tika 
sagūstīti un aizvesti uz Dāniju, 
jaunais līderis rīkojās enerģis-
ki. Pateicoties savam oratora 
talantam, Ērikam izdevās sa-
vākt lielu karapulku. Trīs gadus 
pēc asinspirts Stokholma tika 
atbrīvota no dāņiem. Par karali 
kļuva Ēriks Vaza, kas nodibinā-
ja jaunu dinastiju. No tā brīža 
Zviedrijā sākās reformācija, ar-
hibīskapi vairs nekad neiejau-
cās valsts lietās, par Zviedrijas 
Baznīcas galvu drīz tika paslu-
dināts karalis. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta

Tā bija mana spilgtākā vasara!
     Ak, vasara, vasariņa... Tā 
ir tik brīnišķīga un gaidīta, 
bet tā paiet kā viens skaists 
mirk- lis. Šī vasara bija ļoti 
bagāta ar dažādiem notiku-
miem. Piemēram, es biju 
dažādās valstīs, strādāju 
par zobārsta palīgu. 

Es biju dažādās valstīs: 
Baltkrievijā, Grieķijā, Lietuvā. 
Tas ir ļoti brīnišķīgi, kad tu vari 
redzēt tūkstoš gadu vecu pili, 
kas uzcelta Romas impērijas 
laikā. Tā pils atrodas Krētā. Mēs 
tur bijām tikai vienu nedēļu, bet 
tas ir ļoti maz, lai apskatītu šo 
interesanto salu, kas atrodas 
pie Vidusjūras. Mēs dzīvojām 7 
dienas pilsētā, kuras nosaukums 
ir Nikosija. Viduslaikos šī pilsēta 
bija ļoti svarīga Venēcijas valstij, 
jo Krētā tas bija cietoksnis, kas 
celts no austrumiem uz rietu-
miem. Tajos laikos Nikossija bija 
viena no bagātākajām pilsētām 
Eiropas kontinentā. 

Mēs apskatījām Nikossiju 
pa dienu un nākošajā dienā mēs 
devāmies uz salu Santa Rini. 
Tā ir visskaistākā sala pasaulē. 
Kāpēc es tā domāju? Tajā visas 
mājas un baznīcas ir būvētas no 
baltā vulkāniskā akmens. Vairāk 
nekā puse no mājām ir baltā un 
zilā krāsā. Mums pastāstīja, kā-
pēc gandrīz visas mājas ir baltā 
un zilā krāsā. Šis notikums bija 
17. vai 18. gadsimtā, kad visa 
Grieķija atradās Osmaņu impēri-
jā. Grieķiem ļoti nepatika, ka tur-
ki parāda to, ka viņi šeit ir galve-
nie un viņiem ir viss atļauts. Tad 
salā Santa Rini sākās, kā mūs-
dienās var pateikt, mītiņš, bet 
viltīgie grieķi saprata, ka viņus 

nogalinās par to, ka viņi negrib 
būt par Osmaņu pilsētniekiem 
un viņi vienas nakts laikā no-
krāsoja visas savas mājas baltā 
krāsā, kas simbolizē nāvi, un zilā 
krāsā, kas simbolizē debesis un 
brīvību. Ja mēs skatāmies uz 
Grieķijas karogu, tur ir 9 baltas 
svītras un zilas krāsas krusts, 
kas simbolizē pareizticību.

Pēc tam mēs devāmies uz 
Santarini. To katru gadu apmek-
lē no 1,5 miljonu līdz 3 miljoniem 
cilvēku. Tā ir ļoti skaista sala un 
ceļojums pa to ir neaizmirstams. 

Es biju arī Baltkrievijā, tur 
strādāju divas nedēļas par zob- 
ārsta palīgu. Es katru dienu gāju 
uz darbu plkst. 9:00 un mans 
darba laiks bija no 9:30 līdz 
18:00. Tas bija ļoti labi, ka es va-
rēju redzēt, kā strādāja zob- ār-
ste un tā bija iespēja paskatīties, 
vai es varēšu kļūt par zobārstu. 
Pēc divām nedēļām es sapratu, 
ka tas ir grūts darbs, bet es varu 
strādāt par zobārstu, man tikai 
ir daudz jāmācās. Sākumā bija 
ļoti grūti, jo es nezināju, ko darīt, 
kādus instrumentus dod zobārs-
tam, bet pagāja nedēļa, un es 
jau macēju dod zobārstam visu, 
ko viņš paprasīja. Divu nedēļu 
laikā es divas reizes biju kino un 
skatījos kinofilmas “Liels un labs 
milzis’’ un “Pašnāvnieku vienī-
ba’’. Abas filmas man ļoti patika.

Man patika viss, kas bija 
šajā vasarā. Nepatika tikai lai-
ka apstākļi, kuri bija pie mums. 
Šī vasara bija ļoti interesanta un 
brīnišķīga.

Artūrs RUDAKS, 
Krāslavas Varavīksnes vsk., 

11.a klase

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 28.10.2016. līdz 04.11.2016. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 50 notikumi. Būtiskākie:
•	 2. novembrī Asūnē sankcionētas kratīšanas laikā tika atrasta un iz-

ņemta nelikumīgi glabāta divstobru medību bise.
•	 3. novembrī Krāslavas iecirknī tika saņemts iesniegums par to, ka 

Robežnieku pagasta Ikažencos no AS “Sadales tīkli” automašīnas 
MAZ, uzlaužot tvertnes atslēgu, tika nozagta dīzeļdegviela apm. 70 
litru apjomā. Tika uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

•	 Naktī uz 3. novembri Krāslavas pilsētā tika uzlauztas vairākas ga-
rāžas Indras ielā 11 un vēl viena Rīgas ielā 169. Zādzības rezultātā 
nozagtas dažādas mantas: piepūšama laiva “Kolibri”, laivas motors 
“Mercury”, leņķa slīpmašīna “Ferm” un urbjmašīnas “Rebir”. Notiek 
kriminālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz noziedzīga nodarījuma at-
klāšanu.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Tēvs Brauns
23.25 Personība. 100 g 
kultūras
0.25 Parīzes melnā piektdiena
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Bezceļu tūrisms
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Dzimis Eiropā. 
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30, 5.00 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties

11.00, 18.00 Muhtars atgrie-
žas
11.55 Tieša runa
13.05 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā.
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35,1.45 Projekts Nākotne
16.05, 21.00 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.40 Personība. 100 g 
kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 Kamuflāža

LNT
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.15 Bernards
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Mīla fjordos. Zem ledus
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.40 Ziemas saule
20.40, 2.25 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.10 Varas spēles

23.10 Čikāgas liesmās
00.25 Starp putniem un 
cilvēkiem
1.00 Provokators

TV3
5.00, 1.10 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Čaļi ar bērniem
10.55 Ekstrasensu cīņas
14.30, 2.10 Īstās mājsaimnie-
ces. Orindža
15.35, 20.20, 3.05 Uguns-
Grēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Plēsoņas
0.10 Čaļi ar bērniem

TV3+
5.00, 14.40, 23.50 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un naktī
10.35, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.25, 19.55 Sporta skolotājs
21.00 Mf. Dabl trabl
22.40 Apsardze
1.40 Ģimenes bizness

NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
7.30 Jūlijas Visockas studija
8.00 Muhtara atgriešanās

9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Atmaksa
20.35 Dzinējsuņi
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Svešais rajons
3.00 Mūsu uzraugs
4.05 Braucam un ēdam!

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
12.55 Moderns spriedums 
14.50, 0.30 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Aleksandra Zace-
pina koncerts
23.55 Vakara Urgants
1.30, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Mans mīļais un 
maigais zvērs
1.40 Ekstrasensu cīņas
3.40, 5.20 Smieklīgākie 
videoklipi
3.55 Mf. Pa galveno ielu ar 
eskortu.

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М

10.55, 0.35 Radi
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Kosatka
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Koncerts 
22.40 Duelis

RenTV Baltic
5.45, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dziednieks
13.10, 0.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Šokējošo hipotēžu 
diena

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.30 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Par mīlestību
14.10 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Noslēpumainā kaisle
22.20 Vakara Urgants

22.55 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 Zona 
Х
8.10, 21.15 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Zelta pasaule
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.50 Sporta diena
0.00 Majora Sokolova geteri

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.10 TV barometrs
8.05, 22.15 Onlains
8.30, 17.35 Tāds darbs
9.20, 19.55 Ekstrasensi - 
detektīvi
10.20, 16.05 Mana burvīgā 
aukle
10.55, 16.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.45, 18.35 Stila ikona
13.05 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.00, 21.15 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.45 Kā es satiku jūsu 
mammu

CETURTDIENA,  10. novembris 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
6.30 Rīta Panorāma
9.00 Lāčplēša dienai veltīts 
dievkalpojums
10.05 Latvijas Kods. Vectēva 
tēvs
10.35, 13.30, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
12.55 Nacionālo bruņoto 
spēku un Iekšlietu ministrijas 
vienību militārā parāde pie 
Brīvības pieminekļa
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams
15.05 Mājas, kur atgriezties
16.05 Labākais no Latgales
17.00 Neatkarības sardzē
17.30, 21.15 Lāčplēša dienas 
ziņu speciālizlaidums
19.30 Sešas zvaigznes zobenā
20.30 Panorāma
21.45 Pelnu sanatorija
23.40 Latvijas sirdsdziesma
0.35 Tēvs Brauns
1.25 Alpu dakteris
2.15 Midsomeras slepkavības
3.55 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Bezceļu tūrisms
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Neatklātie Tuvie austrumi
8.30 LTV - 60

9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Personība. 100 g kul-
tūras
14.30 Futbolā sīkumu nav
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Četrreiz katrs viens
21.15 Kurši
21.45 Neatkarības sardzē.
22.15 Alaska Johansone
23.55 Eiropa koncertos
0.50 Latviešu jaunie režisori. 
1.40, 3.15 LTV - 60
2.10 Aculiecinieks
2.25 Sešas zvaigznes zobenā
3.30 Mikrofona dziesmas

LNT
5.00 Vilfreds
5.20 Kārdinājuma varā 
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Tikai saldumi
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.30 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Tāpat, bet citādi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Ziemas saule
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Lāčplēša diena 11.no-

vembra krastmalā
21.50 Mūsu labākās dzies-
mas. Dobeles zemessargi
23.00 Nosvērtie
0.55 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.10 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50, 14.30 Īstās mājsaimnie-
ces. Orindža
6.50, 13.10 Multfilmas
8.20 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Kāsla metode
10.55 Ekstrasensu cīņas
12.00 Rozenheimas detektīvi
15.35, 20.20, 3.00 Uguns-
Grēks
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ķīniešu zodiaks
23.35 Brāļu sacensība
1.10 Izdzīvojušie

TV3+
5.00, 14.40, 1.35 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30 Comedy Women
9.35 Kijeva dienā un naktī
10.35, 16.35 Univers
11.45 Mf. Modinātājs
11.55 TV Shop
13.25 Sporta skolotājs
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Bēdz!
21.55 Mf. Prestižs
0.30 Pārrestartēšana

NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien

5.10 Rīts
7.30 Jūlijas Visockas studija
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.25 Satikšanās vieta
15.20 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.40 Ekstrasensi pret detek-
tīviem
20.05 Sasisto lukturu ielas
22.05 Vairākums 
23.25 Mēs un zinātne. Zināt-
ne un mēs.
2.25 Alibi uz diviem
4.15 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55, 17.45, 18.05 Vīriešu/ 
sieviešu
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.30 MasterŠefs
1.40 Vakara Urgants
2.15 1 in city
2.45, 5.50 EuroNews
3.15 Mf. Divas bultas. Akmens 
laikmeta detektīvs
4.45 Humora raidījums
5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55, 0.15 Radi
13.40, 2.15 Kājām ejot....
14.05 Kosatka
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
22.10 Mf. Sals pa ādu

RenTV Baltic
5.45, 14.30, 22.55 Skatīties 
visiem
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05 Dziednieks
13.10 Sasmīdini komiķi
15.20 Slepenās teritorijas
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.55 Dīvaina lieta
0.50 Smieklu shēma

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.40 
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 
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Pie manis, Muhtar!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Balss
21.55 Kas? Kur? Kad?
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.25 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 sekun-
des
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 15.30 Zelta pasaule
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.00 Mf. Barista
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.20 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35, 17.35 Tāds darbs
9.25 Reportieris
10.15, 16.00 Mana burvīgā 
aukle
10.50, 16.40 Nepiedzimsti 
skaista
11.45, 18.35 Stila ikona
13.10 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05, 23.45 Mf. Trīspadsmit
19.55, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.15 Gribu nokļūt TV
22.25 Mf. Astoņas neprātīgas 
naktis

PIEKTDIENA,  11. novembris

3.55 Mf. Ģenerāļa Šubņikova 
korpuss

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55, 0.10 Radi
13.40, 2.15 Dzīves noteikumi
14.05 Kosatka
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Pilsonis Nekas
22.05 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dziednieks
13.05 M. Zadornova koncerts
15.15, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.20 Zinātnes piekrāptie

23.55 Visšokējošākās hipotēzes
0.45 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 1.20 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
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Par mīlestību
14.10 Laiks rādīs!

15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Noslēpumainā kaisle
21.55 25 gadi pēc PSRS
22.40 Straujais maršruts
23.40 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.20 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 sekun-
des
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Zelta pasaule
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.35 Sporta diena
23.50 Majora Sokolova geteri

Baltkrievija 2

6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 23.55 Online
8.30, 17.40 Tāds darbs
9.20, 19.55 Ekstrasensi - 
detektīvi
10.20, 16.05 Mana burvīgā 
aukle
10.55, 16.40 Nepiedzimsti 
skaista
11.55, 18.40 Stila ikona
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 21.10 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.15 Mf. Lēdijas pusnaktī 
izgaist
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www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

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

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

LAIKA ZIŅAS
09.11. 10.11. 11.11.

-6 ... -2  -5 ... -2 - 6 ... -3

D                       2 m/s   A                       3 m/s Z                  4 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. T. 26524409.

 Mācību centrs “EVA-93” organizē 
kursus par objekta ugunsdrošību 
atbildīgajiem darbiniekiem pēc 

160 stundu programmas.
Kursu sākums 15.11.2016., plkst. 9.00, 

Krāslavā, Rīgas ielā 26. 
Papildus informācija un pieteikties

 pa telefonu 29240545.

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 

11. novembrī Dagdas tirgū 
un 25. novembrī Krāslavas 

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.

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
* liellopus kautuvei 

* jaunlopus nobarošanai
1.35 + pvn eur/kg buļļi 650+ 
1.25 + pvn eur/kg teles 550+ 
1.07 + pvn eur/kg govis 700+

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20553533, 

20135740, 20135741.

IEPĒRK 
METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531.

Žurnāli novembrī

iepērk liellopus, jaunlopus, ai-
tas, zirgus. Svari. Samaksa tūlītē-
ja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
1-istabas dzīvokli Krāslavā. 
1250 €. Tālr. 25277502;
 “VW Golf II” - 1.6 TD, TA līdz 
29.11.2016. Tālr. 29363224;
SIA “STIVULS” pārdod ziemas 
riepas R 14 no 26 €, R 15 no 27 
€, R 16 no 28 €, R 17 no 42 €. 
Krāslavā, Indras ielā 32 b. Tālr. 
29167019, 29147390;
zirgu. Tālr. 26112217;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr. 28370217;
bioloģiska saimniecība - sivē-
nus. Tālr. 29386142;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
pastāvīgi iepērk īpašumus, mežus, 
var daļēji vai pilnīgi izstrādātus, 
lauksaimniecības zemi, var aizau-
gušu vai nekoptu. Sadarbojamies 
ar starpniekiem. T. 29224449.

DAŽĀDI
Pieskatīšu vecus vai slimus cil-
vēkus Indrā. Ir sociālā aprūpē-
tāja sertifikāts. Tālr. 26634491, 
24819841.

Dusi saldi māmulīte,
Mūža durvis aizvērusi.
Mīļi bērnus audzināji,
Gaišas dienas vēlēdama. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Andai Leikumai, pavadot mā-
mulīti kapu kalniņā.
Krāslavas Konsultāciju biroja 

kolēģi

Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, psiholoģe

“Jūsu problēmu risinājums ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 14.11. līdz 17.11.
Dagdā – no 17.11. līdz 18.11.

Tālr. 26234797.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pārskaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  29996309, 

26393921, 26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, aitas, zir-

gus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus 
eksportam. Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.  
T. 20207132.

III Cāļus skaita rudenī

Slavenās Aulejas kļockas

Kalniešu viesmīlība.

Kaplavas delikatese - zoss 

Kombuļu cienasts

Alekseja GONČAROVA foto

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludinājumus 

katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.  Meža 
izstrādāšanas pakalpojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).     

  T. 26677812, 20377801.

Ilustrētā zinātne
Šausmu filmas var pārbie-

dēt tevi līdz nāvei.  Pētījumi lie-
cina, ka fiktīvās šausmas ne tikai 
liek tavām smadzenēm aizmirst 
par realitāti, bet arī palielina 
trombu veidošanās risku.

Zemūdens droniem būs in-
ternets. Ūdens nobremzē radio-
signālus, apgrūtinot zemūdens 
dronu sadarbību. Tāpēc zinātnie-
ki nolēmuši izveidot zemūdens 
internetu, izmantojot skaņu.

Mati var paglābt no nāves. 
Mati atrodas visdažādākajās vie-
tās uz ķermeņa, un dzīvniekiem 
tie bieži vien izšķir jautājumu par 
dzīvību vai nāvi.

Nākotnes enerģija ir atjau-
nojama. Klimata pārmaiņām 
kļūstot arvien drau-
dīgākām, mums jā-
rod jauni enerģijas 
ieguves avoti. Savu 
artavu enerģijas tau-
pīšanā varam dot arī 
ikdienā.

Zinātnieki vai-
ros tavu intelektu. 
Gudriem cilvēkiem 

smadzeņu šūnas strādā 
kā komandas spēlētāji, kas 
ar ievingrinātiem paņēmieniem 
sadarbojas, lai optimizētu pro-
cesus.

Teleskops izpētīs kosmosa 
superspēku. Divas trešdaļas Visu-
ma veido noslēpumains spēks, kas 
liek tam izplesties arvien ātrāk un 
var atraut galaktikas citu no citas.

Radioaktīvs metāls nodro-
šinās enerģiju gadu tūkstošiem. 
Iespējams, jau šā gadsimta 30. 
gados no torija un sāļu kausē-
juma sāks ražot pilnīgi drošu ko-
dolenerģiju. Jaunie reaktori būs 
ārkārtīgi efektīvi.

Atklājumi pasaulē. Kaķhai-
zivs, meklējot partneri, spīd zaļa. 
Amazones grīvā atklāts milzīgs 

koraļļu rifs. Matiņi 
palīdz skudrām izdzī-
vot Sahāras svelmē.

Jautājumi un at-
bildes. Kā darbojas 
nakts redzamības 
ierīces? Kā enerģijas 
dzērieni ietekmē or-
ganismu? Kā darbo-
jas prettanku ieroči?

ILUSTRĒTĀ
JUNIORIEM
•	 Apodziņš Ērglis 

aicina ciemos pie 
zvēriem Līgatnē.

•	 Lidmašīnu pilo-
tu varoņdarbi 
− brīnumainākās 
lidmašīnu nosē-
šanās pasaulē.

•	 Kāpēc tev vajadzīgs 
miegs.

•	 Interesantais vijolniek-
krabis.

•	 Kāpēc mežs ir jāsargā.
•	 Roboti sadarbojas ar 

bitēm.
•	 Valkas skolēnu slepenā 

misija 18. novembrī.
•	 Dīvainie pasaules prezi-

dentu stāstiņi.
•	 Iepazīsti biljardu, iemā-

cies dažus paņēmienus.
•	 Brīnums – plankumainais 

ezers.

•	 I n f o g r a -
fika – multeņu 
varoņu gudrības.
•	 “ T a v s 
novembris” ar 
izrādēm, pasāku-
miem, grāmatām 
un kino erudītu 
konkursu.
•	 Atb i ldes 
uz lasītāju uzdota-

jiem jautājumiem.
•	 Zem lupas: gravitācija.
•	 Dari pats:  Mārtiņdienas 

maskas.
•	 Mistera Bīna pudiņš.
•	 “Fizmix” peldina burbuļus 

gāzē.
•	 Tehnoloģiju jaunumi, bil-

žu mīkla, atpūtas stūrītis, 
komikss, jauni konkursi, 
uzvarētāji un balvas.

•	 2016. gada Drauga kar-
tes piedāvājums.
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