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Latvijā

 27. novembrī Dagdas TN 
plkst. 9.00  notiks Zolītes turnīrs.
Tālrunis informācijai 26525566.

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 abo-
nēt laikrakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigu-
mu - ekskluzīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīka-

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

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

abonentiem 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
Plānotā internātskolu slēgšana 
ir noziegums pret 3000 bērnu

3.lpp

AS “Sadales tīkls” paaugstina 
elektroapgādes drošumu 

Krāslavas novadā 
3.lpp

Dodot citiem, kļūstam bagāti 
paši

5.lpp

Sveicam jubilejā 
Anatoliju Orlovu!

Novēlam veselību un gaišas die-
nas!

A.Ločmelis, O. Stavro, J. Brils,
 A. H arčenko, V. Frolovs, A. Raciņš,

 M. Raciņš, D. Golubs

 Šī diena lai Tev
 skaistāka par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam jubilejā 
Solvitu LAVNIKOVIČU 

un dzimšanas dienā 
Inesi BORKU - RŽEČICKU.

Biedrība “Stariņš”

 Sveicam 80 gadu jubilejā 
mīļo mammu un vecmāmiņu 

Ņinu AFANASJEVU!
80 - tā nav joka lieta. Tā ir vesela dzī-

ve, nevis kāds mirklis īss. Dzīves ceļā 
bija gan sāpēs, gan bēdas. Dzīvi no-
dzīvot - nav lauku apiet.

Bērni, mazbērni.

Svētku kaleidoskops

Svētku pasākumu programma - tas ir bagātīgs kultūras piedāvājums novadu centros un pa-
gastos. Dagdā tika atklāta pirmssvētku etnogrāfi skā ekspozīcija “100 lietas Latgales līgavas pūrā”, 
bet Izvaltā 30 gadu jubilejā sveica deju kolektīvu “Rudņa”. Un visur tika godināti labākie no labā-
kajiem. 

Vairāk informācijas lasiet nākamajos numuros.                      Alekseja GONČAROVA foto

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 

uzņem “B” katego-
rijas vadītāju kursos. 
Sapulce 23. novembrī 
plkst. 17.30. 

Dagdā, Ezera 3. 
T. 29427803, 29455509.

Z/S “Sapnis” 
pieņem pasūtī-
jumus Ziemas-
svētku dāvanu 
izgatavošanai. 
Tālr. 65681357.

Ziema tuvojas, 
cenas samazinās! 

ATLAIDES LĪDZ 25 % auto aku-
mulatoriem, tosoliem, eļļām 

(Mobil), OSB, riģipsim, akmens vatei, siltumnīcām 
un polikarbonātam. 

NENOKAVĒ!
Tālr. 2835967 9. Tirgus ielā 15, Krāslavā

• Nākamgad Saeimas deputātu amatalga pieaugs 
no 2448 līdz 2618 eiro pirms nodokļu nomaksas. 
Šogad deputātu amatalga ir 2448 eiro, bet tā ik 
gadu mainās, balstoties uz vidējās algas izmai-
ņām. Nākamgad Saeima plāno deputātu un dar-
binieku atlīdzībām tērēt 16,2 miljonus eiro jeb par 
vienu miljonu eiro vairāk nekā šogad

• Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB) par valsts amatpersonai noteikto amata 
savienošanas un komercdarbības ierobežojumu 
pārkāpšanu piemērojis 250 eiro sodu Ilūkstes no-
vada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. 
Viņš kā Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs 
laikposmā no 2014. gada 30. septembra ir sa-
vienojis valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu 
saimniecisko darbību zemnieku saimniecības 
“Teikas” īpašnieka statusā, gūstot ienākumus no 
graudu kombaina iznomāšanas, kas viņam kā 
valsts amatpersonai saskaņā ar likumu bija liegts.

• Latvijas Sertifi cēto maksātnespējas procesa ad-
ministratoru asociācijas Sertifi kācijas centrs par 
normatīvo aktu pārkāpumiem izbeidzis maksāt-
nespējas procesa administratora sertifi kāta dar-
bību Aigaram Laizānam. Pārkāpumi administra-
tora darbībā tika konstatēti sūdzību izskatīšanas 
laikā, un rezultātā ir stājušies spēkā četri Mak-
sātnespējas administrācijas (MNA) lēmumi par 
pārkāpumu atzīšanu fi ziskas personas maksāt-
nespējas procesā.

• Šī gada sākuma dibināto Ainas Mucenieces Vi-
roterapijas fondu piekritis vadīt bijušais premjer-
ministrs Einars Repše. Repše pauž pārliecību, 
ka Latvija un Mucenieces laboratorija pamatoti 
uzskatāma par viroterapijas celmlaužiem un pa-
matlicējiem pasaulē. 

• Krievijas embargo skartie augļu un dārzeņu ražo-
tāji arī turpmāk varēs saņemt ES kompensācijas. 
fi nansiālā palīdzība tiek paredzēta tādiem tirgus pa-

sākumiem 
kā augļu un 
dārzeņu produk-
tu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai un 
izplatīšanai citiem galamērķiem, ražas novākšanai 
priekšlaikus vai tās nenovākšanai. Latvijas augļu un 
dārzeņu ražotāji varēs īstenot ārkārtas pasākumus 
3600 tonnu apmērā.

• Šogad līdz 1. novembrim Zāļu valsts aģentūrā 
(ZVA) saņemts 281 ziņojums par iespējamām 
zāļu blaknēm. Blakņu ziņojumus ZVA sniedz pa-
cienti, ārsti, farmaceiti un citi veselības aprūpes 
speciālisti, kā arī zāļu reģistrācijas apliecības 
īpašnieki. Savukārt Slimību profi lakses un kontro-
les centrs ziņo ZVA par vakcīnu izraisītām blak-
nēm. Biežāk tiek ziņots par tādām blaknēm kā 
galvassāpes, drudzis, nogurums, ādas izsitumi, 
slikta dūša, vemšana, caureja un reibonis. Tomēr 
tiek ziņots arī par būtiskiem veselības traucēju-
miem, kuru dēļ varētu būt nepieciešams mainīt 
ārstēšanas veidu vai sākt papildārstēšanu.

• Šogad trešajā ceturksnī Latvijā pamata darbavie-
tā neto darba algu (pēc nodokļu samaksas) līdz 
450 eiro mēnesī saņēma 44% darba ņēmēju, kas 
ir par 4,3 procentpunktiem mazāk nekā 2015. 
gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statis-
tikas pārvaldes publiskotā informācija.

• Šā gada deviņos mēnešos Latvijā iepirktas 626 
295,549 tonnas piena, kas ir par 1,7% vairāk 
nekā attiecīgajā laikā pērn nodotās 615 603,728 
tonnas, turklāt uz šī pieauguma fona turpinās arī 
piena iepirkuma cenas kāpums, liecina Lauk-
saimniecības datu centra dati.

• Pirms valsts svētkiem šogad novērots ievērojams 
pieprasījuma pieaugums pēc svētku atribūtikas un 
arī apģērba ar valsts simboliku. Preču ar latvisko 
simboliku pārdošanas apjomi šogad salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu pieauguši gandrīz piecas reizes.
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Pasaulē

I  Patriotisma nedēļa Ieskandinot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 98. gadadienu, visos mūsu valsts ciematos un pilsē-
tās tika organizēti svētku pasākumi. Krāslavā svinīgi un emo-
cionāli noritējis tradicionālais patriotiskās dziesmas konkurss 
“Latvijai!”, kas pirmo reizi noritējis ģimnāzijā pirms astoņiem 
gadiem. 

Šoreiz daudzie viesi – skolēni, vecāki, pedagogi – sapul-
cējās Krāslavas Kultūras nama zālē, bet pārtraukumos starp 
konkursa numuriem uzstājās uzaicinātie skolu ansambļi - “Die-
viņš”, “Notiņa”, “Kropelki”, ‘Dzimtene”, “Liesmiņa” un trio no 
“Varavīksnes” vidusskolas. 

Konkursantu vidū - divpadsmit lieliski ģimnāzistu ansambļi! 
Žūrija Krāslavas Mūzikas skolas direktores Olgas Greckas va-
dībā ņēma vērā priekšnesumu atbilstību konkursa repertuāram, 
muzikalitāti, emocionalitāti, artistiskumu un izpildītāju vizuālo 
tēlu. Ir jāatzīst, ka visi konkursa dalībnieki uzstājas godam: vāju 
numuru nebija, un bija skaidrs, ka ikviens priekšnesums tika 
kārtīgi sagatavots. 

Pirmās pakāpes diplomu ieguva 9. а, 10. с un 11. с kl. an-
sambļi. Par sudraba godalgas ieguvējiem kļuva 7. а, 10. d, 11. 
d un 12. c kl. radošie kolektīvi, pārējiem tika pasniegti trešās 
pakāpes diplomi. 

Par konkursa rotu kļuva ārzemju viesu priekšnesumi, ko 
prezentēja sadarbības partneri no Visaginas (Lietuva). Skatītāji 
ļoti silti uzņēma dziedātāju, muzikantu numurus, bet ar īpašu 
sajūsmu - balles deju izpildītājus. 

Aleksejs GONČAROVS 

Seminārs esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem 
Krāslavā un Dagdā
2016. gada 1. decembrī Latga-
les plānošanas reģiona Latgales 
uzņēmējdarbības centrs (LUC) 
organizē bezmaksas semināru, 
kura laikā tiks sniegta aktuāla 
informācija par atbalsta iespē-
jām uzņēmējdarbībai, nodokļu 
piemērošanas izmaiņām 2017. 
gadā (minimālās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās ie-
maksas, grozījumi likumā “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu”, 
kas stājas spēkā ar 2017. gada 1. 
janvāri).

Semināra norises vietas:
Krāslava, Skolas iela 7, 2.st. zāle. 

Norises laiks 09:30 – 11:30.
Dagda, Alejas iela 4, Dagdas no-

vada domes 2.st. zāle. Norises laiks 
12:30 – 14:30.

Semināra dienas kārtība:
1) nodokļu likumdošanas aktuali-

tātes – Maija Lisecka, Valsts ieņēmu-
mu dienesta nodokļu pārvaldes fizisko 
personu tiešo nodokļu metodikas da-
ļas galvenā nodokļu inspektore;

2) Daugavpils biznesa inkubatora 
piedāvātās iespējas jaunajiem uzņē-
mējiem – Andrejs Zelčs, Daugavpils 
biznesa inkubatora vadītājs;

3) Krāslavas rajona partnerības 
projekti uzņēmējiem – Zane Ločmele, 
Krāslavas rajona partnerības adminis-
tratīvā vadītāja;

4) Latgales SEZ piedāvātās ie-
spējas investoriem – Andris Kucins, 
LUC komercdarbības konsultants;

5) diskusijas un kafijas pauze.
Savu dalību seminārā lūdzu pie-

teikt Latgales plānošanas reģiona LUC 
komercdarbības konsultantei Krā-
slavas un Dagdas novados Intai Mu-
rānei, rakstot uz e-pasta adresi inta.
murane@inbox.lv vai zvanot pa tālr. 
29278741.

Uzreiz, nākamajā dienā, pēc svarīgāka-
jiem valsts svētkiem - 18. novembra - Lat-
vijā tiek atzīmēta Mazā biznesa diena. Šīs 
sfēras pārstāvjiem šogad profesionālajos 
svētkos sagatavots nepatīkams pārstei-
gums - radikāli palielināti nodokļi, kas iz-
raisīja sašutuma vilni.

Latvijas biznesa savienībā apgalvo, ka ienā-
kumi no mazā biznesa valsts kasē sastāda pusi 
no visiem valsts gada ienākumiem. Turklāt 160 
tūkstoši cilvēku strādā uz pus slodzi vai ceturt-
daļslodzi. Tieši šo cilvēku darba devējiem drīzumā 
būs jāizlemj - palielināt izdevumus vai vienkārši 
samazināt štata vienības. Jau ar nākamo gadu 
ir plānots ieviest obligātās sociālās iemaksas par 
pilnīgi visiem uzņēmumā strādājošajiem darbinie-
kiem. Turklāt, neņemot vērā darbinieka reālo no-
darbinātības apjomu. Tas nozīmē, ka 2017. gadā 
par katru darbinieku, pat uz pus slodzi nodarbinā-
to, būs jāveic sociālās iemaksas, kas sastādīs 75 
% no minimālās darba algas, bet sākot ar 2018. 
gadu - no pilnas minimālās algas apmēra. Pat 
ja uzņēmums atskaites periodā nebūs guvis peļ-
ņu, sociālās iemaksas būs jāveic. Ierēdņu loģika 
ir skaidra - paaugstināt visu darbinieku sociālo 
aizsardzību. Tomēr paši uzņēmēji runā par nesa-
mērīgu un nepamatotu nodokļu slodzi, un atklāti 
saka - vieglāk ir šos darbiniekus atlaist. Biznes-
meņi ir pārliecināti, ka jaunā kārtība nedarbosies. 
Tam kā sekas būs darbinieku atlaišanas vilnis un 
bezdarba līmeņa palielināšanās, turklāt tas skars 
ievainojamāko sabiedrības daļu. Tie ir cilvēki, ku-
rus mazajā biznesā piesaistīja iespēja piestrādāt 
- studenti, praktikanti, invalīdi, sievietes ar maziem 
bērniem utt. 

Pēc Rīgas domes deputāta un uzņēmēja 
Andreja Kozlova (“Saskaņa”) domām, ar tādu no-
dokļu politiku uzņēmēju izdevumi, kas attiecināmi 
uz iemaksām valsts kasē, drīz pārsniegs darba al-
gas izmaksas. “Manuprāt, svarīgākā problēma ir 
cita,” teica “Ezerzemei” Andrejs Kozlovs. “Augsti 

nodokļi nav nekas briesmīgs, ja tie atgriežas pie 
tevis kā pie sabiedrības locekļa. Medicīnas pakal-
pojuma, pensiju, izglītības kvalitātes uzlabojumu 
veidā. Vai mūsu nodokļi tiks virzīti kaut kam liet-
derīgam? Ja Aizsardzības ministrijas budžetā, tad 
cilvēki šos nodokļus neredzēs - ne darba devēji, 
ne darba ņēmēji.”

Pēc skaļiem mazā biznesa pārstāvju protes-
tiem, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā tika 
izveidota speciāla darba grupa. Nav izslēgts, ka 
skandalozie grozījumi likumā par sociālo apdroši-
nāšanu tiks mainīti.

Parlamentāriešus ietekmēt centās arī citas 
sabiedrības grupas pārstāvji - tie, kuru vecumus 
ir virs ekonomiski aktīvā vecuma. Izskatīšanai 
Saeimā tika iesniegta tautas iniciatīva “Pensijas 
bez nodokļiem”. Vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku 
parakstījās par to, lai pensijas neapliktu ar ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli. Bez šiem cilvēkiem, 
kuri parakstījuši iniciatīvu, to atbalsta Pensionāru 
federācija un Brīvo arodbiedrību savienība. Lai 
gan arodbiedrību pārstāvji netic misiju veiksmei. 
Ir skaidrs, ka Finanšu ministrijas politika pēdējā 
laikā ir virzīta uz nodokļu sistēmas apgrūtināšanu, 
bet nekādā ziņā ne tās atvieglošanu. Bet “pensio-
nāru” nodoklis, t. i. ienākuma nodoklis pensijām, 
valsts kasē, pēc aptuveniem aprēķiniem, dod 77 
milj. eiro ik gadu. Vai valdība spēs atteikties no 
šādas summas? Nodokļa atcelšanas iniciatori 
ir pārliecināti, ka valdība to spēs. Piemēram, Fi-
nanšu ministre Dana Reizniece - Ozola (“Zaļo un 
zemnieku savienība”) masu medijiem teica, ka līdz 
2020. gadam nodokļu administratori spēs “ izcīnīt” 
no ēnu ekonomikas aptuveni 1.5 miljardus eiro, 
kas ienāks budžetā. Tāpēc tautas iniciatīvas au-
tori piedāvā ieviest “ Pensiju bez nodokļiem” ne 
uzreiz, bet pakāpeniski, no 2020. - 2045. gadam.

Eiropā šajā jautājumā ir dažāda pieredze. 
Dažās valstīs pensijas tiek apliktas ar nodokļiem, 
citās netiek. Piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā pen-
sijas netiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma no-
dokli, tāpat kā Bulgārijā, Slovākijā un Ungārija.

Darja ŽDANOVA

Vilciena avārija Indijā
Utarpradešas štatā Indijas 

ziemeļos svētdien no sliedēm 
noskrēja un apgāzās vilciens ar 
14 vagoniem. Pirmie trīs vagoni ir 
pilnībā sadragāti un pastāv maz 
cerību atrast vēl kādu izdzīvoju-
šo. Bojāgājušo skaits pārsniedzis 
140. Policijas pārstāvis paziņoja, 
ka precīzs ievainoto skaits nav 
zināms, bet cietušo ir ļoti daudz. 
Domājams, ka avārijas brīdī vil-
cienā atradās vairāk nekā 2000 
cilvēku.

Sprādziens bankā
Piektdien Austrālijas pilsētā 

Melburnā bankā aizdedzinājies 
kāds 21 gadu vecs vīrietis, iz-
raisot eksploziju, kurā cietuši 27 
cilvēki, no kuriem seši atrodas 
kritiskā stāvoklī. Policija paziņo-
ja, ka vīrietis bankas iekšienē 
aizdedzinājis degšķidrumu, kam 
sekojis sprādziens. Seši smagi 
ievainotie, ieskaitot 21 gadu veco 
vīrieti, guvuši nopietnus apdegu-
mus un ievietoti vietējā slimnīcā. 
Pārējie ievainotie cieš no elpoša-
nas problēmām.
“Avārijas bremzes” bez-

vīzu režīmam
Eiropas Savienības (ES) 

dalībvalstis ceturtdien vienoju-
šās, ka Ukrainas pilsoņiem būtu 
ieviešams bezvīzu režīms ceļo-
šanai uz ES. Šāda režīma ievie-
šanu varētu apstiprināt, ja vien 
tiks paredzēta iespēja vajadzī-
bas gadījumā to uz laiku apturēt, 
piemēram, ja pieaugtu migrantu 
plūsma no Ukraina, vai pastāvētu 
draudi sabiedriskajai drošībai vai 
kārtībai. Vienošanās apstiprināt 
bezvīzu režīmu Ukrainas pilso-

ņiem starp EP un ES dalībvalstīm 
varētu tikt panākta novembra bei-
gās vai decembra sākumā, bet 
ne pirms 24. novembrī paredzētā 
ES un Ukrainas samita.

Nigērijai nepieciešama 
palīdzība

Nigērijā 14 miljoniem cilvēku 
steidzami nepieciešama humānā 
palīdzība, tostarp 75 000 bērnu, 
kas bez palīdzības var nomirt 
tuvāko mēnešu laikā. Teroristu 
grupējuma “Boko Haram” vardar-
bības dēļ Nigērijā savas mājas 
bijuši spiesti pamest miljoniem 
cilvēku. Sevišķi smaga situācija ir 
Nigērijas ziemeļaustrumos. ANO 
secinājusi, ka humānā palīdzība 
nepieciešama 14 miljoniem cil-
vēku, tostarp palīdzība steidzami 
nepieciešama 400 000 bērnu, no 
kuriem 75 000 var nomirt pāris 
mēnešu laikā. Apvienotās Nāci-
jas cer palīdzēt vismaz septiņiem 
miljoniem cilvēku, bet Nigērijas 
valdība centīsies palīdzēt pārē-
jiem.
Vardarbība Lielbritānijā 

pret bērniem
Lielbritānijā bāzētā labdarī-

bas organizācija “Africans Unite 
Against Child Abuse” (AFRUCA) 
norāda, ka eksorcisma vardar-
bības riskam Lielbritānijā katru 
gadu pakļauti aptuveni 400 bērni 
un jaunieši. Organizācija norāda, 
ka bērni, kas tiek pasludināti par 
“apsētiem” var tikt pakļauti dažā-
dai fiziskai vardarbībai. Lai “iz-
dzītu” ļaunos garus, bērni var tikt 
dedzināti, sagraizīti, sisti, žņaugti 
un pat turēti badā.

Tik dažādi svētki
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Pensionāru tiesības

Plānotā internātskolu slēgšana
     ir noziegums pret 3000 bērnu
Šī gada 15. jūlijā valdības pie-
ņemtie Ministru kabineta no-
teikumi (MK noteikumi Nr. 477 
“Speciālās izglītības iestāžu, 
internātskolu un vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klašu (grupu) finan-
sēšanas kārtība”) mērķtiecīgi 
pakļauj 16 Latvijas internāt-
skolas likvidēšanai.

Patlaban internātskolu uz-
turēšanas izmaksas tiek segtas 
no valsts budžeta, taču jaunās 
izglītības reformas ietvaros, sā-
kot no 2017. gada 1. janvāra, tās 
ir paredzēts nodot pašvaldībām. 
Šī summa ir apmēram EUR 4,6 
milj. gadā. Jau šobrīd ir skaidrs, 
ka lielākajai daļai pašvaldību, ku-
rās atrodas internātskolas, tādas 
naudas nav un pašvaldības būs 
spiestas internātskolas slēgt.

Šie MK noteikumi pieņemti, 
neizvērtējot to iespējamās sekas. 
Izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis maldinājis pārē-
jos valdības locekļus, noteikumu 
anotācijā norādot, ka tie neatstās 
iespaidu uz pašvaldības budžetu. 
Tas ir kārtējais apliecinājums iz-
pildvaras nespējai un nekompe-
tencei.

Šadurskis neatlaidīgi ieņē-
mis galvā, ka internātskolas ir 
padomju laika paliekas un mūs-
dienīgā Eiropas valstī tām nav 
vietas. Tomēr šie trīs tūkstoši 
bērnu, kuriem internātskola, ie-
spējams, ir pēdējā iespēja, ir ne-
vis cipari Šadurska kunga “excel” 
tabulās, bet pavisam īsti un dzīvi 
cilvēki, kurus, atbilstoši Satvers-
mei, Latvijas valsts sola aizsargāt 
un par viņiem rūpēties.

Internātskolu eksistence 
diemžēl ir indikators tam, ka Lat-
vija ir nabadzīga valsts un tās lab-
klājība ir tālu no attīstīto Eiropas 
valstu standarta. Tādēļ ir absurdi 
pašlaik izglītības reformu balstīt 
attīstīto valstu pieredzē, jo refor-
mas ieviešana neizmainīs to, ka 
Latvijā katrs trešais iedzīvotājs 
dzīvo uz nabadzības sliekšņa un 
trīs tūkstošiem bērnu (patiesais 
skaits ir lielāks) ikdienā nav, ko 
ēst, nav, kur nomazgāties, vai 
viņu uzvedība vai veselības stā-

voklis nepieļauj mācīšanos “pa-
rastā” skolas vidē.

Kur paliks šie bērni pēc in-
ternātskolu slēgšanas? Ir vairāki 
varianti - uz ielas, krīzes centrā, 
bērnunamā vai kolonijā. Bet pil-
nīgi noteikti šie bērni ik dienas 
nesaņems siltu ēdienu, rūpes un 
siltumu, kas šobrīd viņiem tiek 
nodrošināts. Vai šāda ir tā plāno-
tā integrācija, kuru piesauc Izglītī-
bas un zinātnes ministrija, pama-
tojot izvēlēto reformu modeli?

Internātskolā bērns tiek sa-
gatavots dzīvei. Reizēm šie bērni 
ģimenē nav iemācīti pat nomaz-
gāties. Beidzot internātskolu, 
bērniem ir gan profesionālās, 
gan citas nepieciešamās praktis-
kās iemaņas, lai socializētos sa-
biedrībā. Paradoksāli, bet Latvija 
šobrīd ir tik nabadzīga, ka vairs 
nevar atrast līdzekļus, lai atļautos 
skolas, kurās patvērumu rod bēr-
ni no maznodrošinātām un na-
badzības riskam pakļautajām ģi-
menēm vai ar tādiem uzvedības 
traucējumiem, kuri apgrūtina ie-
kļaušanos parastas skolas vidē.

Šo naudu valsts nevar at-
rast, bet EUR 42 milj. no ES fon-
du naudas var “apgūt” mentoru 
programmām un nesaprotamām 
infrastruktūrām, kas mēģinās 
darīt to pašu darbu, ko jau tagad 
dara internātskolas. Jau šobrīd 
ir skaidrs, ka šis projekts būs 
nepilnīgs. Mentora programma 
nevarēs nodrošināt to, ka bērni 
vakaros atgriežas mājās, kurās 
iespējams nomazgāties, izmaz-
gāt drēbes, pilnvērtīgi paēst un 
izpildīt mājas darbus. Mentora 
programma nevarēs izskaust na-
badzību, kādā šie bērni un viņu 
vecāki dzīvo ik dienu.

Iespējams, kādas no skolām 
var apvienot, bet, ja reformu re-
zultātā internātskolas tiks slēgtas 
- tas ir noziegums pret trīs tūksto-
šiem Latvijas bērnu, jo ministrs 
atņem viņiem nākotni.

Šeit var noskatīties doku-
mentālo filmu “VIETA” par inter-
nātskolām Latvijā - https://www.
youtube.com/watch?v=9Dg-
d1G6-LH8.

Armands KINCS 
(pietiek.com)

Lietas, par kurām rakstu, labi 
pārzinu, jo laika periodā no 1991.-
1993. gadam strādāju Rēzek-
nes pilsētas Valdē par atbrīvoto 
vietnieku. Manos pienākumos 
ietilpa sociālās aprūpes, veselī-
bas, kultūras, izglītības, sporta, 
tirdzniecības, tiesas, prokuratū-
ras, policijas, muitas un zemes-
sardzes darbības uzraudzība. Īsi 
sakot,pašvaldības un tai pakļauto 
iestāžu darbības “virtuve” man ir 
zināma, kā saka, no iekšpuses.

Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķinā-
ma maksa par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu un apsaimniekoša-
nu” 10.punkts nosaka, ka “Krās- 
lavas namiem” par aprēķināto 
katras dzīvojamās mājas pārval-
dīšanas un apsaimniekošanas 
maksu nākamajam kalendārajam 
gadam rakstiski jāpaziņo katram 
dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā 
līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. 
TAS NAV IZDARĪTS. Neviens 
no manis apvaicātajiem pensio-
nāriem paziņojumu nav saņē-
mis! Līdz pat šodienai Krāslavas 
dome nav sniegusi man atbildi uz 
sekojošiem jautājumiem:
•	 Kurš ierēdnis un pēc kādiem kri-

tērijiem nosaka dzīvojamās mā-

jas pārvaldīšanas un apsaimnie-
košanas maksas apmēru?

•	 Kāds ir “Krāslavas nami” va-
došo ierēdņu faktiskais algas 
apmērs?

Esmu pārliecināts, ka zinu, 
kāpēc novada domes vadība bai-
dās sniegt mums augstākminētās 
ziņas.

Tas notiek tāpēc, ka, saņe-
mot informāciju par to, kādi kri-
tēriji tiek izmantoti pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksas 
apmēra noteikšanai, mēs ele-
mentāri noskaidrosim, ka tiekam 
gadu gadiem krāpti, ka namu pār-
valdīšanai un apsaimniekošanai 
nemaz nav nepieciešami līdzekļi 
šādos apmēros, ka it kā namu 
uzturēšanai savāktie līdzekļi tiek 
tērēti citiem mērķiem, neizslēdzu, 
ka tiek vienkārši izsaimniekoti.

Cien. pensionāri! Uzskatu, 
ka pastāv absolūti objektīva ie-
spēja samazināt vismaz par 21% 
dzīvojamo māju uzturēšanas iz-
maksas, tādējādi kaut nedaudz 
uzlabojot jūsu smago materiālo 
stāvokli. Apsolu, ka darīšu visu, 
lai to panāktu.

Zigmunds PAŠKEVIČS, pen-
sionāru tiesību aizstāvis (tālr. 

27184037, 65625168).

AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu Krāslavas novadā
Lai Krāslavas novada iedzī-
votājiem nodrošinātu kvalita-
tīvu, nepārtrauktu un drošu 
elektroenerģijas piegādi, AS 
“Sadales tīkls” šogad novada 
teritorijā realizē 7 investīciju 
projektus, elektrotīkla attīstī-
bā ieguldot vairāk nekā 553 
tūkst. eiro. Paaugstinot teju 
9 000 klientu elektroapgādes 
drošumu un kvalitāti, šogad 
noslēgusies apakšstacijas 
“Krāslava” rekonstrukcija, 
bet, lai atjaunotu savu laiku 
nokalpojušās elektrolīnijas, 
novada teritorijā šogad kopu-
mā plānots rekonstruēt vidē-
jā sprieguma elektrolīnijas 28 
km garumā, zemsprieguma 
elektrolīnijas pārbūvēt par ka-
beļu līnijām 2 km garumā un 
izbūvēt 9 jaunas transforma-
toru apakšstacijas. 

Rūpējoties par drošu, kvalita-
tīvu un nepārtrauktu elektroener-
ģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” 
Krāslavas novadā regulāri veic 
elektroietaišu uzturēšanas, re-
montu un rekonstrukcijas darbus, 
turpina atjaunot un uzlabot elek-
trotīklu, veikt elektrolīniju vadu un 
balstu nomaiņu, kā arī zemsprie-
guma un vidējā sprieguma gaisva-
du līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Lai 
elektrotīkls būtu drošs, efektīvs 
un ikviens klients saņemtu kva-
litatīvu un nepārtrauktu elektro-
enerģijas piegādi, elektrotīkls kā 
jebkura inženiertehniska iekārta 
ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda 
un savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā 
jāievieš modernas un ilgtspējīgas 
iekārtas. Elektrotīkla elementi kal-
po vidēji 40 - 50 gadus, tādēļ to 
savlaicīga atjaunošana ir galve-
nais nosacījums, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu elektroenerģiju iedzī-
votājiem un samazinātu dažādu 
ārējo risku ietekmi uz elektroap-
gādes nepārtrauktību.

Lai uzlabotu elektroapgādi 
Krāslavas novada iedzīvotājiem, 
šogad novada teritorijā AS “Sa-
dales tīkls” kopumā realizēs 7 
projektus, elektrotīkla attīstībā ie-
guldot vairāk nekā 553 tūkst. eiro. 
Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi 
noslēgušies Skaistas, Kombuļu, 
Indras, Aulejas pagastos, bet vēl 
turpinās Kalniešu un Robežnieku 
pagastos. Nozīmīgs elektrotīkla 
uzlabošanas projekts realizēts 
Indras pagastā, kur veikta sada-
les punkta “Berjozovka” izbūve, 
kas nepieciešamības gadījumā 
nodrošinās rezerves elektroap-
gādi Indras, Kalniešu, Piedrujas 
pagastiem un robežkontroles 
punktam “Paternieki”. Šī projek-
ta ietvaros veikta jaunas vidējā 
sprieguma 20kV (kilovoltu) kabe-
ļu līnijas izbūve 0,5 km garumā, 
izbūvēta jauna transformatoru 
apakšstacija un vidējā spriegu-
ma elektrotīklā izbūvēts attālināti 
vadāms jaudas slēdzis, kura ie-
guvums ir iespēja attālināti vadīt 
elektrotīklu un veikt pārslēgumus. 

Attālināti vadāmie jaudas slēdži 
nodrošina, ka bojājuma gadījumā 
atslēdzas tikai bojātais elektrolī-
nijas posms, bet ne visa elektro-
līnija, līdz ar to elektrotīkla dis-
pečeri nekavējoties attālināti var 
veikt elektrolīniju pārslēgšanu, 
tādējādi samazinot elektroapgā-
des pārtraukuma laiku klientiem.

Lai uzlabotu sniegto pakal-
pojumu kvalitāti Aulejas pagasta 
iedzīvotājiem, šogad pagasta 
teritorijā ir atjaunota vidējā sprie-
guma gaisvadu elektrolīnija 4,3 
km garumā, izbūvētas 2 jaunas 
transformatoru apakšstacijas 
un veikta zemsprieguma 0,4kV 
gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 
par kabeļu līniju 0,7 km garumā, 
savukārt Kombuļu un Skaistas 
pagastu teritorijā papildus jau-
nas transformatoru apakšstacijas 
izbūvei AS “Sadales tīkls” atjau-
noja vidējā sprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas 11,4 km garumā. 
Gaisvadu elektrolīnijas šķērso 
mežainus apvidus, kas ir galve-
nais cēlonis neplānotiem elektro-
apgādes pārtraukumiem, ko rada 
stipra vēja ietekmē lūzis koks vai 
gaisvadu elektrolīnijā ieķēries 
zars, tādēļ šo rekonstrukcijas 
darbu laikā elektrolīnijas 3,2 km 
garumā pārbūvētas izolētu vadu 
izpildījumā, kas daudz labāk iz-
tur situācijas, kad gaisvadu lī-
nijai pieskaras koku zari, kā arī, 
neuzmanīgi veicot saimnieciskos 
darbus, lauksaimniecības un me-
žistrādes tehnika. Apjomīga elek-
trotīkla pārbūve vēl turpinās Kal-
niešu un Robežnieku pagastā, 
kur šogad kopumā tiks atjaunotas 
vidējā sprieguma elektrolīnijas 
12,2 km garumā, zemsprieguma 
gaisvadu elektrolīnijas tiks pār-
būvētas 1 km garumā un veikta 5 
jaunu transformatoru apakšstaci-
ju izbūve, uzlabojot elektroapgā-
des drošumu un kvalitāti gan Kal-
niešu, gan Robežnieku pagastu 
iedzīvotājiem.

Viens no svarīgajiem elek-
troapgādes objektiem ir apakš-
stacijas, jo tās nodrošina elek-
troapgādi vairākiem tūkstošiem 
iedzīvotāju, uzņēmumiem un 
valsts nozīmes objektiem, kā 
arī to rekonstrukcija dod iespēju 
pie elektrotīkla pieslēgt jaunus 
elektroenerģijas lietotājus. AS 
“Sadales tīkls” apakšstaciju re-
konstrukciju veic plānveidīgi visā 
Latvijā, un, lai uzlabotu Krāslavas 
iedzīvotāju un uzņēmumu elek-
troapgādes drošumu, šogad ir 
noslēgusies 2014. gadā uzsāktā 
110/20kV apakšstacijas “Krāsla-
va” rekonstrukcija. Rekonstrukci-
jas darbu laikā ir atjaunotas visas 
apakšstacijā esošās vidējā sprie-
guma 20kV elektroietaises, kas 
turpmāk nodrošinās iespēju AS 
“Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk 
un efektīvāk vadīt elektrotīklu at-
tālināti, kā arī pēc apakšstacijas 
rekonstrukcijas pilsētas elektro-
tīkls ir atdalīts no lauku elektrotīk-
la, ievērojami paaugstinot Krās- 
lavas elektroapgādes drošumu. 

Elektrotīkla bojājumi, kas radu-
šies lauku elektrotīklā, neradīs 
elektroapgādes traucējumus un 
sprieguma svārstības elektrolīni-
jās, kas nodrošina elektroapgādi 
klientiem pilsētā. Apakšstacija 
“Krāslava” nodrošina ar elektro-
apgādi 471 km vidējā sprieguma 
elektrolīnijas un 8 757 klientus, 
un tās rekonstrukcijā AS “Sada-
les tīkls” kopumā ieguldīja 800 
tūkst. eiro.

Krāslavas novada elektro-
tīkla rekonstrukciju un moderni-
zāciju AS “Sadales tīkls” turpinās 
veikt arī 2017.gadā. Elektrotīkla 
attīstībā ieguldot 1,6 milj. eiro, 
kopumā nākamgad novada teri-
torijā plānots realizēt 14 projek-
tus, kuru laikā paredzēts atjaunot 
vidējā sprieguma elektrolīnijas 
22 km garumā, zemsprieguma 
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu 
līnijām 36 km garumā un rekons-
truēt vai izbūvēt jaunas 28 trans-
formatoru apakšstacijas. Elektro-
tīkla rekonstrukcija norisināsies 
Kalniešu, Skaistas, Robežnieku, 
Kaplavas un Indras pagastā, kā 
arī Krāslavas pilsētas teritorijā 
– Latgales, Podnieku un Indras 
ielā, kur AS “Sadales tīkls” veiks 
vidējā sprieguma 20kV gaisvadu 
elektrolīniju pārbūvi par kabeļu 
līnijām 4,3 km garumā, zemsprie-
guma gaisvadu elektrolīnijas 
pārbūvēs par kabeļu līnijām 2,7 
km garumā un rekonstruēs vai 
izbūvēs jaunas 7 transformato-
ru apakšstacijas. Pilsētas vidējā 
sprieguma elektrotīklā AS “Sada-
les tīkls” izbūvēs attālināti vadā-
mus jaudas slēdžus, kuri nākotnē 
ļaus attālināti vadīt elektrotīklu un 
veikt pārslēgumus. Elektrotīkls 
šķērso apdzīvotu un arī purvainu 
teritoriju, tādēļ tā pārbūve uzla-
bos ne vien sabiedrības un elek-
troapgādes drošību, bet arī ļaus 
AS “Sadales tīkls” darbiniekiem 
operatīvi un efektīvi veikt savu 
darbu elektrotīkla uzturēšanas 
darbu laikā vai, novēršot elektro-
tīkla bojājumus.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
un drošu elektroenerģijas piegādi 
iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad 
AS “Sadales tīkls” kopumā plā-
no atjaunot 950 km vidējā sprie-
guma elektrolīnijas, tajā skaitā 
vidējā sprieguma gaisvadu līniju 
pārbūvi par kabeļu līnijām plānots 
veikt 201 km garumā, atjaunot 
zemsprieguma elektrolīnijas 651 
km garumā, kā arī rekonstruēt vai 
no jauna izbūvēt 505 transforma-
toru apakšstacijas.

Tatjana Smirnova, AS “Sada-
les tīkls” preses sekretāre 

Avots: www.sadalestikls.lv
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Poļu skolā apmācīs “jūras vilkus”

Pirmajā nodarbībā poļu sko-
las 8. un 9. klases skolēni iepa-
zinās ar iespējām, ko sniedz jah-
tas vadīšanas prasmes. Jaunieši 
noskatījās dokumentālu filmu par 
Daugavpils burātāju startiem re-
gatēs, sāka iepazīties ar jahtas 
uzbūvi, kā arī iemācījās sasiet da-
žus jūras mezglus.

Tiesības vadīt jahtu var ie-
gūt, sasniedzot 16 gadu vecumu, 
tāpēc radās ideja - sniegt poļu 
skolas absolventiem iespēju tās 
iegūt. “Uzskatu, ka poļu skola ir 
elitāra”, saka R. Stankevičs. “Tā-
pēc tās audzēkņiem ir jāsniedz 
iespēja apgūt tik ekskluzīvas zi-
nāšanas. Tās pagaidām ir teorē-

Sirds siltuma diena
Paveroties laukā pa logu, tā vien gribējās 

ar siltas tējas krūzi un grāmatu rokās atlaisties 
dīvānā un iegrimt iedomāto tēlu pasaulē. Tomēr 
šī diena man izvērtās pavisam citāda. Negatī-
vās sajūtas par drēgno laiku rīta pusē aizgaiņāja 
tikšanās ar Krāslavas katoļu draudzes “Caritas” 
grupas ļaudīm un Sarkanā Krusta pārstāvjiem, 
bet pēcpusdienā sirdi sildīja koncerts veco ļaužu 
pansionātā “Priedes”.

Svētku nedēļā pansionāta iemītniekus ie-
priecināja vokālais ansamblis “Varavīksne” (va-
dītāja Tatjana Vagale) un deju studija “Alisa” (va-

dītāja Alla Zabelova). 
Dziedātājas un dejo-

tājas skatītājiem dāvāja ne 
vien skanīgas dziesmas 
un krāšņas dejas, bet bija 
sarūpējušas arī kārumus 
– pašu gatavotas dārza 
veltes un pīrāgus.

Skatījos gan uzstā-
šanos, gan vēroju ska-
tītāju sejas. Tās dzīvoja 
līdzi veiksmīgi izvēlētajam 
repertuāram – dzejas rin-
dām, dziesmām, kas uz-
runāja katru klausītāju un 
dejām, kas uzšķīla ugun-
tiņu.

Ivans Nikolajevičs pat 

kopā ar dziedātājām uzdejo-
ja. “Viņš ir ļoti jautrs cilvēks, 
emocionāls un humora pilns,” 
Ivanu raksturoja mans blakus-
sēdētājs. “Mēs te degunu ne-
nokaram! Dzīvojam draudzīgi. 
Paldies visam personālam un 
sevišķi mūsu vadītājai Jeļe-
nai – sirds cilvēks. Ar viņu var 
izrunāt visas likstas, vienmēr 
uzklausīs un palīdzēs.” 

Pēc koncerta aprunājā-
mies ar pansionāta iemītnie-
kiem. Koncerts esot ļoti paticis, 
sevišķi ugunīgās čigānu dejas.  
Cilvēki ir priecīgi un pateicīgi, 
ka viņus apciemo. Tā visvairā 
pietrūkstot – saskarsmes ar 
“dzīvo ārpasauli”.

“Protams, mēs skatāmies 
televīziju, lasām laikrakstus, 
tomēr dzīvs cilvēks ir pavisam kas cits. Apciemojiet mūs 
biežāk!”

Alla Zabelova pavēstīja, ka turpmāk, sadarbībā ar 
Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas komiteju, 
plāno regulāri sniegt koncertus pansionātos un sociālās 
aprūpes iestādēs. Jo sirds siltums, kādu saņem koncerta 
laikā no šiem skatītājiem, ir neatsverams. 

Paldies!  
Iveta LEIKUMA

Otrdien, 15. novembrī, notika pirmā buru sporta pulciņa no-
darbība. Tas izveidots Krāslavas poļu pamatskolā. Nodarbības 
vada trīskārtējais bronzas medaļu ieguvējs starptautiskajās 
regatēs DZ klasē Rišards Stankevičs. 

Cik dārgs jums ir jūsu suns?

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRA 
PRESES DIENESTA KOMENTĀRS:

Ja suns ir pazudis, tad tikai pēc 
čipa (mikroshēmas) numura dzīv-
nieka pazušanas gadījumā nevar no-
teikt suņa atrašanās vietu un izsekot 
viņa gaitām, jo čips nav GPS (globā-
lā pozicionēšanas sistēma) ierīce.  
Čipā ietvertā mikroshēma vienīgi ļauj 
identificēt dzīvnieku pēc tā unikālā 
numura un pēc tam, ievadot šo nu-
muru datu bāzē (www.ldc.gov.lv/lv/
pamatdarbibas/dzivnieku_registrs/), 
noskaidrot dzīvnieka īpašnieku.

Tātad, ja suns ir pazudis, īpaš-
niekam ir obligāti jāpaziņo pazuša-
na portālā ldc.lv. Pie dzīvnieka tad 
parādīsies ieraksts, ka pazudis (ar 
papildinformāciju, ko īpašnieks būs 
ziņojis). Visu notikumu ziņošana datu 
bāzē par mājdzīvnieku ir bezmaksas.
NO REDAKCIJAS: 

Atgādinām, ka jau šobrīd čips un 
reģistrācija ir nepieciešama suņiem, 
kas piedalās izstādēs un/vai tiek iz-
vesti ārpus Latvijas. No 1. janvāra 
visiem suņiem būtu jābūt reģistrē-
tiem un čipētiem. 

Klātienē ir iespēja reģistrēt dzīv-
nieku pie veterinārārsta, ja viņam ir 
noslēgts līgums ar Lauksaimniecī-
bas datu centru par tiesībām ievadīt 
datus par dzīvnieku. 

Var reģistrēt dzīvnieku Lauk-
saimniecības datu centrā Krās- 
lavā (T. 26510576). Citi tuvākie 
Lauksaimniecības Datu centri atro-
das Daugavpilī (T. 22019976), Prei-
ļos (T. 26510576) un Rēzeknē (T. 
26510583) vai

Valsts un pašvaldības vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā, 

Dagdā, Alejas ielā 4 (T.65681701) 
un Aglonā, Somersetas ielā 34 (T. 
65324573). Līdzi jāņem maksā-
jumu apliecinošu dokumentu par 
dzīvnieka reģistrāciju vai uz vietas, 
izmantojot publiski pieejamo dato-
ru internetbankas pārskaitījumam, 
veikt maksājumu. 

Elektroniski dzīvnieku ir iespē-
jams reģistrēt divos variantos: 

Pirmais variants - ja ir pie-
ejams elektroniskais paraksts, 
uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv 
nosūta aizpildītu un parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu “Mā-
jas (istabas) dzīvnieka reģistrāci-
jas veidlapu” un pievieno Mājas 
(istabas) dzīvnieka pases kopiju 
un maksājumu apliecinošu doku-
mentu.

Otrais variants - izmantojot 
portāla www.latvija.lv pakalpoju-
mu “Iesniegums iestādei”. Lai e-pa-
kalpojums būtu pieejams, dzīv-
nieka īpašniekam nepieciešams 
autentificēties ar elektroniskā pa-
raksta, ID kartes vai internetbankas 
palīdzību. Iesniegumam jāpievieno 
mājas (istabas) dzīvnieka reģis-
trācijai nepieciešamie dokumenti 
(aizpildīta reģistrācijas veidlapa; 
dzīvnieka pases kopija; maksāju-

mu apliecinošs dokuments).
Turpmākos notikumus ar dzīv-

nieku – dzīvnieka pazušana, īpaš-
nieka maiņa, turēšanas adreses 
maiņa vai dzīvnieka nāvi datu centā 
var reģistrēt bez maksas.

Veterinārārsti, kuri veic suņu 
čipošanu stacionārā:

Sandra Geiba (T.29106312) 
Krāslava, Veterinārajā ambulancē. 

Veterinārārsti, kuri veic suņu 
čipošanu mājas vizītēs:

Dagdas novadā: Leonīds Ba-
ranovs (T.29320806), Inta Vedļa 
(T.29170053) Dagdas novads. 

Krāslavas novadā: Valērijs Kaza-
kevičs (T. 29162103), Iveta Korlāne 
(T. 29229402), Genādijs Petročen-
ko (T. 28623217), Anita Brēdika (T. 
26376759, Indra), Guntars Vecelis 
(T. 26347175). Viktorija Spila (T. 
29129873), Krāslavas un Dagdas 
novados.

Andris Girss (T.29434680) Ag-
lonas novadā.

Pēc 2017. gada 1. janvāra tos 
suņu īpašniekus, kuru mīlulim ne-
būs ievietota mikroshēma un kuru 
dzīvnieks nebūs reģistrēts LDC, va-
rēs sodīt ar naudas sodu 7 līdz 210 
eiro apmērā.

Rezonanse
Nu - dārgs! Uz ziniet, kā savu taksi čipoju, uzreiz 

dārgāks palika! Nu, ko vajag, to vajag. Es kā seno laiku 
pionieris - ja pagasts liek (citādi būs soda nauda) - mek-
lēju vetārstu. Nu gan, atklāti sakot, to lētāko novadā. 
Visas kaimiņienes izjautāju: kur - kas - ar ko - kā utt. 
neko jau vārdā nevar minēt - tūlīt tiesu darbi klāt. 

Atbrauca. Špricīti pret trakumsērgu, čipiņš - super 
pase 2 eiro. Tik vai šo žurnāla bildi var likt iekšā, vai 
pašai uzgleznot? Visi takši taču līdzīgi. Jā, un izlaižu 
šuņuku “savās vajadzībās” - pēc 2 dienām - un prom. 
Taksim esot tā jādara - kaut kur jāskrien. Tad nu no 
Ašariem uz Romuļiem. Un viss - mājās nenāk. A kā 
tad pēc tā “čipa” atradīs? Un kas? Tad nu lūdzu jūsu 
padomu. Kur meklēt - un cik tas maksās? Man jau par 
čipošanu maiss suņu barības iznāktu. Neesot pensio-
nāriem atlaides, bet lauku sētā bez suņa - nekā. Bet tie 

lielie suņi, kas naktī plēsa trušu būdas - pazuda un viss, 
i gailis pakaļ nedzied. 

Nu ko vajag, to vajag. Čipojam, bet kaimiņiene 
saka: “Ak, Jēzus-Marija, nu dura (muļķe) tu esi. Pagai-
dām neko nedarīšu.” Bet es jau domāju par to dūmu 
detektoru, kuru drīz vajadzēs. Guļamistabā forši pīk-
stēs… kad šīberi ātrāk aizšauj. Un kur vēl jaunie gāzes 
baloni, kas būšot no 2017. gada, tā kā 50 eiro maksāšot. 
A kas zina? Kur - kas - kad… 

Nu, pensionāriem jautra dzīve. Klausies tik ziņas un funk-
tierē - vai paspēsi vai nesodīs, vai naudu sakrāsim laikus.

Tā ka, bobiņas - dzīve ir skaista. Čiposim, nopirk-
sim, ieliksim, ieviesīsim, bet ātros varēšot saukt tikai 
tad, kad vairs neelpo. Bet mēs vēl elpojam!

Ar cieņu, Ieva “Ašaros”

tiskās nodarbības, taču es daru 
visu iespējamo, lai vasarā sko-
lēni varētu braukt uz Poliju, lai 
tur apgūtu praktiskās iemaņas, 
kā arī nokārtotu eksāmenu un 
iegūtu vadīšanas tiesības. Tas 
ir ne tikai hobijs, ne tikai sports, 
ne tikai neticami piedzīvojumi. Tā 
galu galā var būt profesija.” 

Starp citu, buru sporta pulci-
ņā vēl ir brīvas vietas. Ja kādu ie-
interesēja jaunas iespējas, nāciet!

Česlava KOZLOVSKA, Krāsla-
vas poļu pamatskolas direktore
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Dodot citiem, kļūstam bagāti paši
1 5 . n o -

vembra rītā, 
s p ī t ē j o t 
braukšana i 
n e l a b v ē l ī -
giem laika 
apstākļ iem, 
no Dagdas 
novada uz 
Krāslavu at-
ripoja busi-

ņš ar piekabi, pildīts dāvanu maisiem un 
kastēm. Vai Ziemassvētku vecītis nav iera-
dies mazliet par ātru? Krāslavā, pie katoļu 
draudzes “Caritas” grupas mītnes, no busi-
ņa “izvēlās” smaidīgu rūķu pulciņš – Latvi-
jas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas komitejas, Šķaunes pagasta no-
daļas biedri ar vadītāju Sandru Drozdovu 
priekšgalā. Kas tad dāvanu maisos? Vai-
cāju vadītājai: 

Pateicoties Borisa un Ināras Tetere-
vu fonda atbalstītajam projektam “Ģime-
ņu labklājības celšana Šķaunes, Bērziņu, 
Ezernieku, Dagdas pagastos”, projekta da-
lībnieki spēja nodrošināt ar dārzeņiem ne 
tikai sevi, bet arī labprāt dalās ar izaudzēto 
ražu, jo tā bija pietiekoši laba. Dāvanā vēl 

atvedām arī vistu olas. Transportu piešķīra 
Bērziņu pagasta pārvalde, bet transporta 
izdevumus apmaksāja SK Krāslavas, Dag-
das, Aglonas komiteja. Pateicoties pašval-
dības un biedrības veiksmīgai sadarbībai, 
tiek paveikts daudz labu darbu.

Krāslavas katoļu draudzes “Caritas” 
grupas čaklās saimnieces Valentīna Ge-
kiša, Antoņina Jermaka un Anna Vagale, 
palīdzot Pēterim Plotkam, rūpīgi sakārto 
ja dāvanas pagrabā – lai gaida savu kārtu 
gardajai maltītei. 

Darbības pirmsākumos, pirms nu jau 
vairāk kā 20 gadiem, dalījuši sauso pār-
tiku, bet sapratuši, ka cilvēkiem nepie-
ciešams silts ēdiens. Tā nu visu šo gadu 
garumā ar dažādu ziedotāju palīdzību tiek 
sarūpēti produkti un līdzekļi Krāslavas trū-
kumcietēju atbalstam. Sestdienās uz pus-
dienām te sanāk arī bērni, galvenokārt no 
daudzbērnu ģimenēm. Katehēte Anna Va-
gale ar viņiem strādā - stāsta par reliģiju, 
kopīgi lūdzas. Valentīna Gekiša stāsta, ka 
gadoties arī bērnus kristīt. 

Cik cilvēku Krāslavā piedalās gru-
pas “Caritas” sarūpētajās pusdienās 
un kāda ir ēdienkarte? 

Labdarības virtuve gatavo porcijas 85 

cilvēkiem. Palīgā mums nāk 
pavārīte Nadežda Seņkova. 
Daļa cilvēku nāk ēst uz vietas, 
citiem ēdiens tiek piegādāts 
mājās. Par ēdienkarti apjautā-
jas bērniem, ko viņi nākamreiz 
gribētu ēst. Tad pēc iespējas 
ēdieni tiek gatavoti atbilstoši 
vēlmēm. No zupām vispie-
prasītākais ir borščs, pupiņu 
zupa. Otrajā - kartupelīši ar 
kotletēm, kupātiem, vai kaut 
kas cits. Katru reizi tiek piedā-
vāti arī augļi un salāti, jo ter-
miski neapstrādāti, “dzīvi” pro-
dukti ir ļoti nepieciešami mūsu 
organismam, veselībai. 

Vaicāju Valentīnai Gekišai 
- kā jūs pati iesaistījāties “Caritas” grupā?

Biju pārtikas tehnoloģe, darba daudz, 
biju ļoti noslogota. Kad aizgāju pensijā, 
domāju, ka nu man būs laiks izlasīt visu 
mājas bibliotēku. Bet, cik tad ilgi lasīsi, 
gribējās darboties. Tad, pateicoties Geno-
vefai Kalvišai, ar Dievpalīgu, izveidojām 
“Caritas” Krāslavas pašpalīdzības centru 
katoļu baznīcas paspārnē. Sāku darboties 
un tā tas turpinās jau vairāk nekā 20 ga-

dus. Grāmatas nav laika lasīt (Va-
lentīna smaida). Piektdienās sā-
kam gatavot, sestdienās barojam, 
pēc tam viss jānovāc, jāizmazgā, 
jāsakārto.

Tad nesam pārtiku tiem cilvē-
kiem, kuri nonākuši grūtībās, paši 
šurp nevar atnākt.

Ar Gekišas kundzi runājam 
par dažādiem cilvēku likteņiem, 
dažādo attieksmi pret dzīvi, sa-
biedrību. Par atbildību un bezat-
bildību, pienākuma apziņu. No-
klausos stāstu par to, kā Valentīna 
kara laikā zaudējusi tēvu, kā node-
gusi māja ar visu iedzīvi, kā māte 
viena audzinājusi sešus bērnus.

Atmiņā vēl spilgtas nupat re-
dzētās Viestura Kairiša filmas “Me-
lānijas hronika” ainas. Domāju, cik 
laimīgi mēs esam, ka mums ir, ko 

ēst un cik svarīgi ir nešķirot, kurš nonācis 
grūtībās apstākļu spiests, kurš – savas iz-
laidības dēļ. Ēst gribas visiem un ir tik labi, 
ka ir tādas dāsnas sirdis un čaklas rokas, 
kas parūpējas par grūtībās nonākušajiem.

Vislielākā pateicība tiek izteikta zie-
dotājiem un atbalstītājiem, bez kuru palī-
dzības “Caritas” grupa nespētu darboties. 
Paldies Jurim Juškevičam, Lonijai Miro-
novai, Regīnai Bidzānei, Pēterim Muiž-
niekam, Janīnai Čiževskai, Annai Kropai, 
Viktoram Andrijevskim, Olgai Stefanovičai, 
Ainai Buko, Allai Vilcānei, Česlavai Medju-
tai, Ivaram Bebrišam, Marijai Bartušai, SIA 
“Krāslava D”, biedrībai “Pieci airi”, Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas skolotājām un Krās- 
lavas bērnu un jauniešu centram.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Krāsla-
vas katoļu draudzes “Caritas” grupa uz-
runā visus labas gribas cilvēkus, ziedot 
dāvaniņām, kas tiks pasniegtas mazno-
drošinātajiem un vientuļajiem cilvēkiem 
Ziemassvētkos. 

Dāvinājumus var nodot Baznīcas ielā 
2-11, Krāslavā. 

Piektdienās, sestdienās no pl.8:00 līdz 14:00
Tālrunis: 29836036
Naudiņu pārtikas produktiem var ziedot: 
Biedrība “Krāslavas katoļu draudzes Ca-

ritas grupa”, Reģ. Nr. 40008102566
Konts LV26UNLA0050020329158

Iveta LEIKUMA

Ģimnāzisti izveido izglītojošu spēli

Mēs, 11.d klases skolēni, parasti pie-
dalāmies dažādos konkursos. Uzzinot par 
EUROSCOLAS konkursu, tas mūs iein-
teresēja, un mēs ar entuziasmu ķērāmies 
klāt pie tā veikšanas. Izvei-
dot savu spēli šķita vilinoša 
ideja, jo vienlaikus mēs gan 
iepazīstinātu tās spēlētājus 
ar Eiropas Parlamenta ak-
tivitātēm, gan paši uzzinātu 
ko jaunu.  Runājot par spē-
li, mums uzreizi nāca prātā 
galda spēļu idejas – cirks, 
Twisters, Monopols. Vienojā-
mies, ka savu spēli izveido-
sim līdzīgu Monopola princi-
pam. Dažādu ēku un filiāļu 
vietā izvietojām Eiropas Par-
lamenta( ES kopumā) aktua- 
litātes. Atradām informāciju, 
apkopojām 9 tematos. 

Nopirkām materiālu 
(1,5m x 3 m) spēles zīmēša-
nai un sazīmējām lauciņus 
atbilstoši tematiem. Viena no 
radošākajām mūsu klases 
skolniecēm  pašas rokām 
sašuva volejbola bumbas 

izmēra spilvenveidīgu metamo kauliņu ar 
vienībām no 1 līdz 6 uz katras no 6 malām. 

Viena no galvenajām lietām  bija vir-
tuālā nauda. Mēs izgriezām no krāsaina 
kartona nelielus taisnstūrīšus, uz kuriem 
uzlīmējām Eiropas Savienības karodziņus. 
Izlēmām, ka katrai komandai spēles sāku-
mā būs iedotas 30 “naudiņas”. Pirms katra 
jautājuma atbildēšanas viņiem būtu jāliek 
likme, kas būtu 3 – 10 “naudiņu”  apmērā. 
Ja uz jautājumu ir atbildēts pareizi, viņi sa-
ņem uzlikto likmi 2 reizes lielākā daudzumā, 
bet, ja neatbild, tad zaudē pirms jautājuma 
izliktās “naudiņas”.

Izlēmām, ka spēli vienlaicīgi spēlēs 4 
komandas, kuras varētu sastāvēt no 3 cil-
vēkiem, piedāvājām to izspēlēt 10.klašu 
skolēniem. Nolikām spēli aktu zāles centrā, 

sadalījām skolēnus grupās, sākuma izstās-
tījām noteikumus, parādījām arī Powerpoint 
prezentāciju - ieskats Eiropas Parlamenta 
aktualitātēs, jo ne visi par to ikdienā inte-
resējas. Paši vadījām spēli, sēdējām pie 
galdiņiem, kur bija izlikti erudītu jautājumi, 
gaidījām spēlētājus uzmetam katram ie-
dalīto temata nosaukumu, lai varētu uzdot 
tiem jautājumus. Novadījām spēli trim des-
mitajām klasēm. Sākumā visi bija nedaudz 
satraukušies, bet pēc tam atraisījās un vē-
lējās spēli turpināt pēc iespējas ilgāk. 

Esam gandarīti par paveikto, jo piepra-
sījums pēc spēles turpinās. Ir vienošanās 
ar novada centrālo bibliotēku par spēles or-
ganizēšanu novada bibliotēkās.

Laura DZALBE, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas 11.d klases skolniece

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.d klase, piedaloties EUROSCOLAS konkursā 
izveidoja  spēli “Eiropols- Eiropas Savienības  aktualitātēm pa pēdām”. 

Krāslavas novada 
pašvaldība ir saņē-
musi priekšlikumu 
izveidot un atvērt 
Krāslavas pilsētā 
diennakts aptieku, tā-
dēļ tiek izsludināts kon-
kurss “Par vispārēja tipa 
diennakts aptiekas darbību Krāslavas 
pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 Konkursa 1. kārtā var piedalīties 
aptiekas, kurām Zāļu valsts aģentūra ir 
izsniegusi speciālu atļauju (licenci) vis-
pārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) 
Krāslavas pilsētas administratīvajā terito-
rijā un kuri ir gatavi pārreģistrēt licenci ar 
speciālās darbības nosacījumu – strādā 
visu diennakti. Konkursa 2.kārtā var pie-
dalīties pretendenti (farmaceitu prakses, 
kopprakses vai kapitālsabiedrības), kuri 
gatavi saņemt licenci vispārēja tipa aptie-
kas atvēršanai ar speciālās darbības no-
sacījumu – strādā visu diennakti – un at-
vērt diennakts aptieku Krāslavas pilsētā, 
adresē, kas atbilst MK Noteikumu Nr.610 
prasībām.

Pieteikumi konkursa 1. kārtai jāie-
sniedz, nosūtot pa pastu vai personīgi 
Krāslavas novada pašvaldībā, 3. kabi-
netā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, darba die-
nās no plkst. 8.00. līdz plkst. 17.00 no 
pirmdienas līdz ceturtdienai un no plkst. 
8.00 līdz 13.00 piektdienās. Pieteikumu 
iesniegšanas beigu termiņš ir 2016. gada 
14. decembris plkst. 17.00.

Ar prasībām pretendentiem un pie-
teikumu vērtēšanas kārtību var iepazī-
ties konkursa nolikumā (sk. www.krasla-
va.lv).

IZSLUDINA KONKURSU 
PAR DIENNAKTS APTIEKAS 
IZVEIDI KRĀSLAVAS PILSĒTĀ
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Televīzijas programmaOTRDIENA,  22. novembris
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Piezīmes uz albuma 
lapām  6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Tagad tava kārta
13.15 Province  13.50 Mia un es
14.20 Mazie detektīvi un Baltās 
dāmas noslēpums
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.05 Elektrības cena
23.25 Mammu, es Tevi mīlu!
1.00 V.I.P.    1.45 Sāras mūzika
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Gruzijā  6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30 Vakars. Pietura. Jasmīns
9.15 Laipni lūgti Interalias Repub-
likā!  9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.50, 5.00 Spots
13.25 UEFA Eiro 2016. Top 10 

spēles. Anglija - Islande
15.35, 1.30 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas  19.35 Ekstrēmie 
kadri  20.05 Neatklātie Tuvie 
austrumi  22.00 Tēvs Brauns 4
22.55 Lielais Gregs
23.50 Eņģelis sirdī  0.55 Kā aptu-
rēt globālo sasilšanu?

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”  6.00, 14.20 Reiče-
la Alena. Tikai saldumi
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidījums 
“900 sekundes”  8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.15, 13.45 Televeikala skatlogs
10.30 Kaislību jūrā
11.30 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Bērni un vecāki
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 Rozamunde Pilčere. Sirdis 
vējā  23.10 Salemas raganas
0.10 Pēdējie Grimmi
1.20 Latvji, brauciet jūriņā!

TV3

5.00 Reiz sensenos laikos
5.50, 12.00 Rozenheimas detektī-
vi 6.50, 13.15 Multfilmas
08.20, 17.55 Meittenes
08.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
09.55 Kvantiko
10.55 Ekstrasensu cīņas
14.35 Mazās sievietes. Losandže-
losa  15.35 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20, 3.10 UgunsGrēks
21.00, 2.20 Šķiršanās formula
22.00 Leģendas
23.05 Melnais saraksts
0.05 Bekstroms
1.00 Reiz sensenos laikos
2.00 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.00, 15.30, 0.00 Māja-2 
5.45 6 kadri  6.35, 17.40 Jau-
natne  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
12.10 Reāli veči
13.25, 19.55 Virtuve
21.00 Ekstrasensu cīņa
22.05 Mf. Cietais rieksts

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien  5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 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 Provinciālis
20.35 Pensilvānija
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Svešais rajons
3.00 Dzīvokļu jautājums
4.05 Noslēpumainā Krievija

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55, 
2.00 Ziņas  6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!  9.55 Dzīvo 
vesels 11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
12.55 Moderns spriedums
14.50 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 
21.25, 23.05 Mažors
23.55 Vakara Urgants
0.30 Viena pati Aizspogulijā
1.30, 5.55 EuroNews
2.15 Nosvērti un laimīgi
5.15 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 -M
10.55 Radi  13.40, 2.05 Dzīves 

noteikumi  14.05 Šapovalovs
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Melnais kaķis
22.00 Vakars ar Vladimiru Solov-
jovu  22.55 Komanda  0.00 Radi

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem  6.05 V un S
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.05 Slepenās teritorijas
12.10, 18.40 Dzenoties pēc pa-
gātnes  13.10 Mums pat sapņos 
nav rādījies  16.25 Dīvaina lieta
20.50 Koncerts  0.10 Čapmanes 
noslēpumi  1.05 Ziņas

ОNТ
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 1.00 Ziņas  5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels  9.25 Kontro-
lpirkums  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 Preca-
mies!  17.20 Тētuka meitiņas
17.50 Lai runā!  19.00 Laiks
20.05 Mažors  21.55 25 gadi pēc 

PSSR  22.40 Vakara Urgants
23.20 Nacionālās drošības aģents 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
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, 22.40 Zona Х
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas 
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Zelta pasaule 
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.35 Sporta diena
23.50 Majora Sokolova geteri 

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts  8.00, 20.55 TV baro-
metrs  8.05 Divi rubļi
8.25, 17.00 Tāds darbs
9.15, 19.15 Ekstrasensi - detektīvi
10.15, 21.05 Mana burvīgā aukle
10.50, 16.00 Nepiedzimsti skaista
11.50, 18.00 Stila ikona
13.10 Jaunkundze-zemniece
14.20 PIN kods  15.05 Mf. Trīs-
padsmit  20.25 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
21.45 Futbols

22. novembrī Ir iemesls!
1604. gadā Spānijas karalis Felipe III guva apdegumus
un piedzīvoja nāves briesmas savā pilī 

I k v i e n a 
karaliskā di-
nastija sapņo 
par hegemoniju 
visā pasaulē. 
Ilgas pēc diže-
nās Romas im-
pērijas laikiem 
mājoja Eiropas 
pilīs līdz pat 
ХХ gadsimta 
sākumam, te 
nedaudz zau-

dējot aktualitāti, te atkal iegūstot 
jaunu spēku... Šīs pasaules slavas 
dēļ karaļi karoja, izdomāja viltības, 
meloja, nodeva, centās iznīdēt 
savus “kolēģus”... Taču bija kāda 
īpatnēja dinastija... Kas lepojās ar 
to, ka centās realizēt savas am-
bīcijas mierīgā ceļā. Kādā veidā? 
Stājoties laulībās... Hābsburgi le-
pojās ar savas dinastijas lozungu: 
“Lai citi karo! Brīnišķīgā Austrija 
precas!” Vēsturē bija moments, 
kad Austrijas karaļnama pārstāv-
ji valdīja gandrīz pusē Eiropas. 
Visnozīmīgākie no troņiem, kuros 
bija nostiprinājušies Hābsburgi - 
Spānijas, bet pēc tam - Portugāles 
tronis... Tas bija laikā, kad tieši šīs 
valstis ieņēma ārkārtīgi svarīgu 
lomu pasaules vēsturē, pārvaldot 
savas milzīgās kolonijas Amerikā, 
Āzijā, Āfrikā... Lai noturētu šīs ka-
ralistes savās rokās, bieži vien tika 
noslēgtas laulības starp brālēniem 
un māsīcām, kas izraisīja situāciju, 
kad valsti pārvaldīja vairāki slimi 
un plānprātīgi karaļi. Tā notika arī 
ar Felipi Trešo... 

Felipes tēvs uz nāves gultas 
visvairāk nožēloja to, ka atstāj val-
sti ļoti vājam mantiniekam: “Viņu 
pārvaldīs pat istabas sunītis!” tā 
vecais karalis atsaucās par savu 
dēlu, kuram bija jākāpj Spānijas un 
Portugāles tronī... Tā arī notika. 

Īsi pēc kāpšanas tronī, jau-
nais karalis demonstrēja nepa-
rastu aktivitāti un interesi par 
valsts lietām. Taču šīs lietas bija 
tik sarežģītas un samudžinātas, 
bet blakus karalim pastāvīgi uztu-
rējās galminieki, kuri viņu žēloja 
un pārmeta Felipem, ka viņš sevi 
nemaz nesaudzē, nerūpējas par 
savu veselību un pārāk daudz 
laika velta valsts lietām. Drīz vien 
karalis saprata, ka jebkuru lietu 
var uzticēt kādam no šiem “gud-
rajiem” un “uzticamajiem” gran-
diem, bet pašam doties, piemē-
ram, medībās vai uz balli. Pēdējā 
nodarbe kļuva par iemīļotāko... 

Valsts kase palika arvien 

tukšāka, tauta - nabadzīgāka, 
Madridi piepildīja ubagu un die-
delētāju pūļi. Kā tika risinātas 
valsts ekonomiskās problēmas? 
Tās gan tika risinātas, taču ka-
ralim ar to nebija nekāda sakara. 
Pilnīgi visu valstī izlēma karaļa 
favorīts - hercogs Lerma, viltīgs, 
alkatīgs, neprincipiāls. Lai atpes-
tītu galvaspilsētu no ubagiem, 
viņš izdomāja drošu līdzekli: pār-
celt galvaspilsētu no Madrides 
uz citu pilsētu - Valjadolidu. Bet, 
kad ubagi parādījās arī tur, atkal 
piešķīra Madridei galvaspilsētas 
statusu. Monarhs vēl joprojām 
praktiski nenodarbojās ar valsts 
lietām. Turklāt ministri nekādi 
nevarēja panākt, lai karalis ap-
meklētu Lisabonu un pieņem-
tu Portugālē savu pavalstnieku 
zvērestu... Nemaz nerunājot par 
citām lietām... Kaut gan vienu 
dokumentu karalis parakstīja lab-
prāt. Tiesa, šis dokuments tikai 
sarežģīja visai bēdīgo Spānijas 
ekonomisko stāvokli... 

Moriski – musulmaņu mauru 
pēcnācēji, kam kādreiz piederē-
jusi visa Pireneju pussala un kas 
pēc tam tika padzīti no šīs terito-
rijas, toreiz nodarbojās lielākoties 
ar zemnieku darbu un amatnie-
cību. Valensijas un Aragonas 
apgabalu labklājība bija atkarīga 
tieši no šīs Spānijas iedzīvotā-
ju kategorijas darba. Vēl karaļa 
Felipes un karalienes Izabellas 
valdīšanas laikā moriskiem ar 
varu lika pieņemt kristietību. Uz 
kādu laiku viņus atstāja mierā, 
priecājoties par viņu strādīgumu 
un godprātīgu nodokļu nomak-
su. Vienīgais, ko gribēja mauru 
pēcnācēji - iespēju saglabāt savu 
valodu un savas paražas. Taču 
karalis uzskatīja, ka tas ir klajš 
karalistes vienotības pārkāpums. 
Tāpēc Felipe parakstīja dekrētu 
par visu mauru pēcnācēju pa-
dzīšanu ārpus valsts robežām. 
Moriski devās ceļā... Valensija 
un Aragona, kas pirms tam bija 
ekonomiski labvēlīgas teritorijas, 
pārvērtās par visnabadzīgāka-
jiem apgabaliem.  

Karalis Felipe nežēloja laiku 
jaunu etiķetes noteikumu izstrā-
dāšanai. Galma dzīves likumi 
tika aprakstīti ļoti sīki un smalki, 
bet nelaimīgie grandi bija spiesti 
ik mēnesi iepazīt arvien jaunā-
kus noteikumus, lai nekristu ne-
žēlastībā. Visi šie likumi uzsvēra 
karaļa ekskluzivitāti, nemitīgi de-
monstrēja viņa diženumu un viņa 

statusa sakrālo raksturu. Tieši šie 
noteikumi arī izspēlēja ļaunu joku 
ar karali Felipi. 

22. novembrī, pelēkā un ne-
patīkamā dienā, Felipe atpūtās 
savā iemīļotajā pils zālē, blakus 
lielam kamīnam. Parasti šīs at-
pūtas stundas norisa diezgan 
vienmuļi: karalis sēdēja krēslā, 
apkārt stāvēja galminieku pūlis. 
Reizēm karalis iesnaudās, bet 
galma grandi un dāmas baidījās 
pat pakustēties, lai neiztraucētu 
karaļa miegu, reizēm viņš izklai-
dēja sevi, sarunājoties ar kādu 
no klātesošajiem vai spēlējoties 
ar savu sunīti... Šajā liktenīgajā 
dienā viss bija kā parasti, izņemot 
vienu - monarha krēsls atradās 
pārāk tuvu ugunij. Felipe iesēdās 
un sajuta spēcīgu karstumu, ka-
mīns iekvēlojās arvien spēcīgāk, 
bet karalis sēdēja... Viņa rīcība 
bija saistīta ar to, ka grands, kas 
bija atbildīgs par karaļa krēsla 
pārvietošanu (bija arī tāds amats, 
turklāt visai cienījams), tajā mirklī 
nav bijis zālē, viņš izpildīja kādu 
citu karaļa pavēli, kādu – tagad 
jau neviens nepateiks. Karalim 
no sākuma bija vienkārši karsti, 
pēc tam - neciešami karsti. Bet 
neviens nevarēja viņam palīdzēt, 
visi stāvēja un ar šausmām ska-
tījās uz savu bezpalīdzīgo mo-
narhu, kurš negribēja piecelties 
no savas vietas un pārvietot savu 
krēslu. Viņš kļuva par ķīlnieku 
paša izdomātajai etiķetei... Kad 
grands ieskrēja zālē, Felipe jau 
skaļi spiedza, bet galma pūlim 
sākās histērija... Karalis bija iz-
glābts, bet uz viņa sejas palika 
apdegumi, kas bija redzami vēl 
ilgu laiku... Diplomāti, kas strādā-
ja Spānijas karaļa galmā, aprak-
stīja visas šī gadījuma detaļas, 
uzjautrinot savus monarhus. Pēc 
kāda laika par karaļa Felipes un-
tumiem zināja jau visa Eiropa. 

Noteikti jāuzsver, ka Spānijas 
slavas un varenības periods, kad 
valsts pārvaldīja teju pusi visas 
pasaules, tieši no šī brīža sāka 
tuvoties savam galam... Un pēc 
kāda laika Spānijas varas laiki bija 
beigušies. Starp citu, karaļa Feli-
pes vārds ir zināms, pateicoties 
saviem bērniem, piemēram, viņa 
meita Anna kļuva par Francijas 
karalieni, karaļa Luija XIII sievu. 
Tā pati Austrijas Anna, ko savā 
romānā “Trīs musketieri” iemūži-
nājis rakstnieks Aleksandrs Dimā. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

II Patriotisma nedēļa 

Alekseja GONČAROVA foto
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LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Daugavieši
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 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 Elektrības cena
1.25 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
8.00 Vides fakti
8.30 Dzimis Eiropā. 
9.00, 14.35 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei

10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Dzīve baletā
12.50 Sāras mūzika
13.05, 5.00 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā.
14.05 Nedēļas apskats
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
16.05 “Bufalo. Girgensons”
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas  19.35 Punkti uz i
21.00 Maklauda meitas
21.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.40 Personība. 100 g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 LTV - 60

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. Tikai 
saldumi
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Patiesība un citi meli
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Bērni un vecāki
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 Lauku sēta
22.10 Varas spēles
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Starp putniem un cilvēkiem
1.00 Provokators

TV3
5.00, 1.25 Reiz sensenos laikos
5.50 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.50, 13.15 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55, 0.20 Čaļi ar bērniem
10.55 Ekstrasensu cīņas
12.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.35, 2.20 Mazās sievietes. 
Losandželosa
15.35, 20.20, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Robokops

TV3+
5.00, 15.30, 23.50 Māja-2
5.45, 12.10 Reāli veči
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un naktī
10.30, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.25, 19.55 Virtuve
21.00 Mf. Nereāla mīlestība
22.40 Apsardze
0.55 Ģimenes bizness

NTV Mir

5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien        5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 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 Provinciālis
20.35 Pensilvānija
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, 
1.50 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 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
21.20, 23.05 Iemāci mani dzīvot
23.50 Vakara Urgants
0.25 Naktij tuvojoties
1.20, 5.55 EuroNews
2.05 Nosvērti un laimīgi
5.05 Smieklīgākie videoklipi

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

10.45, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Mitaja stāsti
13.45, 1.55 Dzīves noteikumi
14.10 Habarova princips
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Melnā skola
22.00 Duelis
0.00 Ieguldījums 

RenTV Baltic
5.40, 22.50 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.30 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, 18.40 Dzenoties pēc 
pagātnes
13.05, 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, 23.50 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 Atpakaļskaitīšana

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Mažors
22.20 Vakara Urgants
23.00 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  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 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
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

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.00 TV barometrs
8.05 Onlains
8.30, 17.00 Tāds darbs
9.25 Ērglis un cipars
10.20, 19.15 Mana burvīgā aukle
10.50, 16.00 Nepiedzimsti skaista
11.50, 17.55 Stila ikona
13.05 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05, 22.05 Mf. Trīspadsmit
22.00 Futbols
23.00 Kā es satiku jūsu mammu

CETURTDIENA,  24. novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna  
6.02 Daugavieši
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā  10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Millijas jaunkundzes jau-
tājumi  14.20 Dardarija. Zeme, 
kurā viss ir iespējams
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Alekss Igo. Baltā dāma
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns  1.55 Inspek-
tors Džordžs Džentlijs
3.30 Aizliegtais paņēmiens
4.25 Sporta studija
5.10 LTV - 60  5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
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 kultūras
14.30 Londona 2012.
15.05 Kapteinis 13
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien   19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Izpārdotā Eiropa
21.10 Leģendārie albumi. U2
22.10 Nakts reportieris
0.20 Eiropa koncertos
1.10 Latviešu jaunie režisori. 
1.55 Guntara Rača jubilejas 
koncerts “Tikai tā!”

LNT
5.00 Vilfreds
5.20 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Reičela Alena. Tikai 
saldumi  6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.05 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.50 Eņģeļa palīdzība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55 Ziemas saule

20.40, 2.25 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Eolika  22.25 Nosvērtie

TV3
5.00, 1.05 Reiz sensenos laikos
5.50, 14.35 Mazās sievietes. 
Losandželosa
6.50, 13.15 Multfilmas
8.20 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Kāsla metode
10.55 Ekstrasensu cīņas
12.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
15.35, 20.20, 3.10 UgunsGrēks
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 80 dienās apkārt zemeslodei  
23.20 Aukle

TV3+
5.00, 15.30, 2.25 Māja-2
5.45, 12.10 Reāli veči
6.35, 17.40 Jaunatne  7.35 Bulta
8.30 Comedy Women 
9.50 Kijeva dienā un naktī
10.50, 16.35 Interni
11.55 TV Shop    13.25 Virtuve
14.25 Comedy Club
18.50 Reiz Krievijā  20.00 Mf. Epika
22.05 Mf. Bendžamina noslēpu-
mainais stāsts
1.30 Pārrestartēšana

NTV Mir

5.00, 7.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien  5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.35 Satikšanās vieta
15.20 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Ekstrasensi pret detektī-
viem  20.25 Inspektors Kūpers
22.25 Vairākums 
23.35 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs.  

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 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55, 17.45, 18.05 Vīriešu/ sieviešu
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks  21.15 Brīnumu 
lauks  22.25 MasterŠefs
2.15 Vakara Urgants
2.55 1 in city
3.25, 5.50 EuroNews
3.55 Mf. Dedzi mana zvaigzne
5.20 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts   8.55 Par pašu galveno

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.45, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Mitjaja stāstiņi
13.45, 1.50 Kājām ejot....
14.10 Habarova princips
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
22.10 Mf. Pēdējā lapa

RenTV Baltic
5.40, 23.05 Skatīties visiem
6.30 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs  7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 15.15 Slepenās teritorijas
12.05 Dzenoties pēc pagātnes
13.00, 20.55 Čapmanes noslē-
pumi  16.25, 0.05 Dīvaina lieta

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, 0.05 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 Ģēniji un nelieši
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.35 Mf. Ģimene
17.20 Atpakaļskaitīšana
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks  20.05 Balss

22.05 Kas? Kur? Kad?
23.20 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Zelta pasaule
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.00 Mf. Kad dzērves dodas uz 
dienvidiem

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.45 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35, 17.00 Tāds darbs
9.25 Reportieris
10.15, 21.50 Mana burvīgā aukle
10.50, 16.00 Nepiedzimsti skaista
11.50, 18.00 Stila ikona
13.10 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05, 23.55 Mf. Trīspadsmit
19.15, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Gribu nokļūt TV
22.25 Mf. Paragrāfs 78

PIEKTDIENA,  25. novembris

TREŠDIENA,  23. novembris
LTV1

6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Piezīmes uz albuma lapām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop  
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Mana dziesma
12.45 Sāras mūzika
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Millijas jaunkundzes jautā-
jumi  14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
15.32 Mājas, kur atgriezties
18.00 Ziņas
19.30 Latvijas Kods. Bez viņiem
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Spēlmaņu nakts
0.00 Zebra. Drošība un ātrums
0.15 Inspektors Džordžs Džentlijs

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Province  
8.35 Cita realitāte - Gruzija.
9.10 Aculiecinieks
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
12.00 Sajūti Latgali!
12.35, 5.00 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku.

13.05 Automoto raidījums nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvi-
jā.  14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.40 Eiropa fokusā
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien  19.00 Ziņas
19.30 EČ atlases spēle basketbo-
lā sievietēm. Latvija - Slovēnija
21.50 Bez aizvainojuma
22.35 Latviešu jaunie režisori. 
23.30 Ekstrēmie kadri
0.00 Nepieradinātā Amerika
0.55 Personība. 100 g kultūras

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 R. Alena. Tikai saldumi
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidījums 
“900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā  11.45 Roza-
munde Pilčere. Sirdis vējā
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT Dienas 
ziņas  14.50 Bērni un vecāki
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 NCIS. Losandželosa

22.10 Bubulis  0.05 Kāršu nams
1.20 Košākai dzīvei

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos
5.50, 12.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
6.50, 13.15 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu vie-
nība Hawaii 5-0  9.55 Bekstroms
10.55, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.35, 2.10 Mazās sievietes. 
Losandželosa
15.35, 20.20, 3.00 UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
0.40 Reiz sensenos laikos
1.40 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.00, 15.30, 0.10 Māja-2
5.45, 12.10 Reāli veči
6.35, 17.40 Jaunatne  7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un naktī
10.30, 16.35 Univers
11.55 TV shop  13.10, 19.55 
Virtuve  21.00 Revizorro
22.05 Mf. Vecpuišu ballīte
1.10 Pazīsti mūsējos

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien  5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 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 Provinciālis
20.35 Pensilvānija
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, 
2.05 Ziņas  6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10, 2.20 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, 23.05 Iemāci mani dzīvot
0.05 Vakara Urgants
0.40 Sazvērestības teorija
1.35, 5.55 EuroNews
3.10 Nosvērti un laimīgi
5.45 Smieklīgi videoklipi

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 Mitaja stāsti
13.40, 1.55 Dzīves noteikumi

14.05 Šapovalovs
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Melnais kaķis
22.00 Vakars ar Vladimiru Solov-
jovu  0.00 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.00, 18.40 Dzenoties pēc 
pagātnes
13.05 M. Zadornova koncerts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Dokumentāls projekts
23.55 Visšokējošākās hipotēzes
0.50 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, 1.00 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 Mažors
21.55 25 gadi pēc PSRS
22.40 Vakara Urgants
23.20 Nacionālās drošības aģents

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Zona Х
8.10, 21.40 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Zelta pasaule
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Df. Jakovs Šapiro. Viens no 
visiem.  0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.55 TV barometrs
8.05, 20.25 Online
8.30, 17.05 Tāds darbs
9.25, 19.20 Ekstrasensi - detektīvi
10.20, 21.05 Mana burvīgā aukle
10.55, 16.05 Nepiedzimsti skaista
11.50, 18.05 Stila ikona
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. T. 26524409.
jebkādus zirgus. Augstas cenas, 
tūlītēja apmaksa. T. 26037149.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie
dā vā 25. novembrī Krāsla-
vas 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.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari. Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS 
GAĻA” 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2istabu dzīvokli Dagdā, Dau
gavpils ielā 135. Tālr. 29455509;
1istabas dzīvokli (467. sērija, 30 
m2, 4. st.) Aronsona ielā 16. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 28699500;
“AUDI 80 B4” 2.0 mono, tumši 
zils, 1991., gāzebenzīns.  ziemas 
riepas ar radzēm + vasaras ar dis
kiem. Kopta, nav jāremontē. TA 
līdz 16.06.2017. Tālr. 28849034;
“VW Golf II” 1.6 TD, TA līdz 
29.11.2016. Tālr. 29363224;
“OPEL Omega”  1992., rezer
ves daļām. Tālr. 22372106;
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;
kokskaidu plāksnes (1.20 x 2.7 
m), biezums  1.6 cm. 30 gab. 
Tālr. 26400745;
2 zirgus pēc izvēles (10 un 15 
gadi), veic visus lauksaimniecī
bas darbus. Piemēroti pensionā
riem. Tālr. 27198758;
āpšu taukus. Tālr. 29344127; 
kartupeļus. Tālr. 29156359;
kartupeļus. Tālr. 27131681;
malku. Tālr. 26282015;
lapu koku malku klučos. Piegā
de. Talr. 27534876;
skaldītu malku. Tālr. 26645115;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

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.
meža īpašumus, cirsmas, izstrā
des tiesības. Veicam meža taksā
ciju, projektus. samaksa pec līgu
ma noslēgšanas. Tālr. 29409930.
māju Dagdā par saprātīgu cenu. 
Izskatīsim visus variantus. Tālr. 
29554972.

DAŽĀDI
Sieviete meklē darbu Krāslavā. 
Pieskatīs vecus, slimus cilvēkus, 
palīdzēs saimniecības darbos. 
Tālr. 26031828.
skaldu, zāģēju, lieku malku. Tālr. 
26283028.
bīstamu koku zāģēšana ka
pos, pie elektrolīnijām. Tālr. 
20037233, 26372392;
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). No 25 līdz 
35 m3. Treilera pakalpojumi līdz 25 
t. Auto pacēlāja pakalpojumi – 18m. 
Koku apgriešana. Tālr. 29455509.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pār
skaitījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921, 

26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, 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.

 Laikraksta “Ezerze-
me”  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.

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 11.11.2016. līdz 17.11.2016. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 39 notikumi.   Būtiskākie:

Naktī uz 11. novembri Krāslavā, Rīgas ielā 38, veikalam “Sapnis” 
tika izsists loga stikls. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka mantas 
bojāšanu izdarīja agrāk tiesātais, tajā skaitā par huligānismu A., dzim. 
1991. g.

15. novembrī, plkst. 23.25 tika izsists stikls veikalā “Vasara”, kas 
atrodas Krāslavā, Vasarnieku ielā. Turklāt tika salauzta atslēga blakus 
esošajā noliktavā un sarīkots ugunsgrēks, kuru likvidēja ugunsdzēsēji. 
Notiek kriminālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz noziedzīgā nodarīju
ma atklāšanu.

Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks J.Ščukins

Izsludina meklēšanā Dagdas marihuānas audzētāju

Daugavpils tiesa ir pārtraukusi Dagdas marihuānas audzētā-
ja lietas skatīšanu, jo apsūdzētais, 1972. gadā dzimušais vīrietis, 
nav ieradies uz tiesu. Tiesa apsūdzēto izsludinājusi meklēšanā.

Kā aģentūra LETA noskaidroja tiesā, piemērojot apcietinājumu, 
grozīts apsūdzētajam arī līdz šim spēkā bijušais drošības līdzeklis.

Apsūdzība vīrietim celta pēc Krimināllikuma 256.panta 2.daļas  
par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēša
nu lielās platībās, vai ja to izdarījusi organizēta grupa  un 253.panta 
2.daļas  par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, 
iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu, ja tās izdarī
jusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas ar 
narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā.

Par šādu likumpārkāpumu vainīgajām personām paredzēts līdz 
pat desmit gadu ilgs cietumsods.

Labi ierīkotu narkotiskās vielas saturošo augu audzētavu Dag
dā, kādā privātajā sektorā, Valsts policijas darbinieki konstatēja 2015. 
gada 20. augustā. Kratīšanas gaitā tajā tika izņemti aptuveni 1500 
marihuānas stādi. Daļa to jau bija novākta, daļa  auga speciāli ierīko
tās siltumnīcās.

Saistībā ar minēto tika aizturētas trīs personas  1991. un 1972. 
gadā dzimuši vīrieši, viens no kuriem jau iepriekš bija nonācis policijas 
redzeslokā par līdzīga rakstura noziegumiem, un 1994. gadā dzimusi 
sieviete.

Pēc aģentūras LETA informācijas

Ievadlekcija par Baha ziedu terapiju Krāslavā
Kas ir Baha ziedu terapija?

Cilvēki jau kopš seniem laikiem izmantojuši dažādu augu ziedus 
ārstnieciskiem nolūkiem (arī mēs vācam liepziedus, kliņģerīšu u.c. 
augu ziedus ārstnieciskām tējām), taču ziedu esenču lietošana saistās 
ar angļu ārstu Edvardu Bahu un viņa atklājumu pagājušā gadsimta 
30. gados.

Šī terapija, kurā ir “iebūvēta” drošības sistēma – “ja nepalīdzēs, 
tad nekaitēs”, derēs visiem, kas nejūtas labi vai kaut kādā veidā cieš.

Baha ziedu terapijā izmantotās 38 ziedu esences iegūst no sav
vaļas augiem, lielākā daļa no tiem aug arī pie mums. Baha ziedu ie
darbība ir maiga, tie neizraisa blakusparādības. Tos var lietot kopā 
ar ikvienu citu ārstniecības metodi, jo ziedu līdzekļi iedarbojas citādi.

(http://ziedu-energija.lv/lv/baha-ziedu-terapija/)

Baha ziedu terapija bērnu un vecāku imunitātei
Baha ziedi palīdz atgūt iekšējo mieru, 

būt laimīgiem un veseliem 
Miers baro, nemiers posta. Iekšējais miers stiprina imunitāti. Šis 

ceļš uz emocionālo līdzsvaru un iekšējo mieru var būt dažāds, bet, 
īpaši saistībā ar bērniem, parasti meklējam tos dabīgākos un saudzī
gākos palīdzības veidus.

Šoreiz mūsu tikšanās reizē vairāk izzināsim sevi un savus bērnus, 
mēģināsim izprast viņu slimības cēloņus un spert pirmos soļus, lai mēs 

varētu maigā un nekaitīgā vei
dā  stiprināt viņu veselību,

Baha ziedi var palīdzēt da
žādos gadījumos: kad bieži sli
mojam, kad mūs nomāc slikts 
laiks, esam noguruši, ir miega 
traucējumi, kad izjūtam bailes, 
raizes, kad mūs moka galvas
sāpes, kā arī daudzās citās si
tuācijās.

Lekcija notiks 1.decembrī 
17:3019:00 sadarbībā ar Krā
slavas māmiņu klubu “Vara
vīksnes” sākumskolā, Āronsona 
ielā 3, 2.stāvā. To vadīs Baha 
ziedu terapijas praktiķe Anita 
Baltalksne no Rēzeknes. Ziedo
jums par pasākumu  EUR 3,00. 

Tiem, kas vēlēsies, par papildus 
samaksu būs iespēja izveidot pa
šiem savu Baha ziedu maisījumu.

Kad smagas bēdas plecus 
spiež un sirdī sāpes gulst, 
nenovērtējams ir līdzcilvēku 
atbalsts.

Sirsnīgu paldies sakām Krās 
lavas slimnīcas galvenajam 
ārstam A. Jevtušokam, ārstē
jošajām ārstēm O. Klagišai un 
V. Gipterei, terapijas nodaļas 
personālam, prāvestam P. 
Odiņam, dziedātājām, Krās 
lavas Valsts ģimnāzijas un 
Daugavpils Saskaņas pamat
skolas kolektīviem, Hipotēku 
bankas kolektīvam, Krāslavas 
sporta skolas kolektīvam, SIA 
“Krāslava D” kolektīvam, A. 
Vešteram, V. Lenei, bijušajiem 
klasesbiedriem, kaimiņiem, 
draugiem, radiem, paziņām un 
visiem labas gribas cilvēkiem, 
kas dalīja ar mums bēdu sma
gumu un pavadīja baltajā mū
žības ceļā mūsu mīļo sievu, 
māmiņu un vecmāmiņu Lūciju 
Dargeviču. 

Vīrs, meitas ar ģimenēm

Sērojam kopā ar Aivaru, Ei
nāru un Gunāru Brenčiem sa
karā ar mātes nāvi. Izsakām 
līdzjūtību tuviniekiem. 

Mednieku kolektīvs “Bērziņu 
mednieks”

Sērojam kopā ar Pēteri Se
licki un viņa ģimeni sakarā ar 
mātes nāvi. Izsakām līdzjūtī
bu tuviniekiem. 

Mednieku kolektīvs “Bērziņu 
mednieks”

Skumju brīdī esam kopā ar 
Pēteri Selicki, māmiņu guldot 
zemes klēpī.

Bijušie klasesbiedri

Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu  
Nav nākotnes, ir tikai 
vēju balss.  
Un kādai mīļai, labai 
sirdij  
Nekad vairs nesāpēs, ne 
arī sals.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Sandras Astapkovičas ģime
nei un tuviniekiem, no viņas 
pāragri uz mūžu atvadoties. 

SIA “Krāslavas slimnīca” 
kolektīvs

23 gadus kopā ar Jums!

 Aizdevumi pensionā-
riem un strādājošajiem! 
 Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās no 10:3012:30)
Tālr. 65622735, 28229290
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