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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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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 laik-

rakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigumu - eksklu-
zīvu 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

Mikrouzņēmumi apraks 
valdību?

2.lpp

Eiropas sirdī
3.lpp

Par kanalizācijas 
problēmām Aglonā

5.lpp

23. decembrī Krāslavā, tirdzniecības centrā “Beta”, 
pārdošanā būs kvalitatīva, Igaunijā ražota gultasveļa, 

spilveni, segas.

Latvijā

Laimests - “Škoda Octavia”! 
Jauna automašīna ģimenei no Latgales 

- tas ir nepiepildāms sapnis. Vienīgā cerība – 
loterija “SuperBingo”, kurā arī nolēma pieda-
līties Aleksandrs Skerškāns no Augstkalnes. 
Spēlēja paretam, un astoņu gadu garumā vi-
ņam tikai pāris reizes izdevās laimēt nelielas 
naudas summas. 

Kādu dienu viņa paziņa, rīdzinieks, lai-
mēja automobili, tāpēc mūsu puisis no Ūdrīšu 
pagasta nezaudēja cerības un turpināja ticēt 
loterijai. 

30. novembrī viņš iegādājās loterijas bi-
ļeti ar diviem džokeriem par 10,5 eiro. Pēc 
piecām dienām, vērojot kārtējo “SuperBingo” 
izlozi pa televizoru, ar prieku pamanīja, ka ir 
atminējis! Piezvanīja organizatoriem, pazi-
ņoja un saņēma aicinājumu ierasties Rīgā. 
Trīs pretendenti uz galveno balvu no sākuma 
iesaistījās izlozē, kas nosaka dalības kārtu. 
Aleksandram Fortūna nebija pat pamirkšķinā-
jusi, atstājot niecīgu iespēju būt trešajam. Un 
tad notika trīskārtējs brīnums: gan pirmais, 
gan otrais konkurents laimēja naudas balvas 
300 eiro apmērā, atstājot Aleksandram galve-
no balvu - automašīnu “Škoda Octavia Com-
bi”. Vērtība - vairāk nekā 20 tūkstoši eiro! 

Priecīgā vēsts ātri izplatījās pa visu Krās- 
lavu.Trešdien Aleksandrs Skerškāns atbrau-

ca ar savu jauno automobili no galvaspilsētas 
autosalona, bet ceturtdien piekrita parādīt šo 
tumšpelēko skaistuli “Ezerzemes” korespon-
dentam. 

Pavisam nesen Aleksandrs un Jolanta 
iegādājās lietotu “Audi A6”, tāpēc nav grūti 
iedomāties, kāds lēmums tiks pieņemts ģime-

nes padomē, ja viņi abi ir autovadītāji. Vien-
kārša ģimene - mehanizators un pastniece 
- izjuta vārdos neizsakāmu laimi. Ar ko mēs 
viņus arī apsveicam! 

Lai laimētu, ir jāriskē! 

Aleksejs GONČAROVS

Tev vēlam soļot skaistu taku,
Lai tajā šķēršļu nebūtu nekad,
Mēs vēlam prieku, laimi, ziedus,
Bet skumjas, vilšanos Tev nepazīt nekad.

Apsveicu 
75 gadu jubilejā 

vīru Spiridonu KUZNECOVU!
Vēlu veselību, možumu, ilgus dzīves gadus!

Sieva Valentīna 

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni!

Sirsnīgi sveicam
 80 gadu jubilejā 

mūsu mīļo tēti un vectētiņu 
Vladislavu MEDJUTU!

Vija, mazbērni, mazmazbērni  

Ziemassvētku un Jaungada svētku priekš-
vakarā Krāslavas novada pensionāru biedrība 
sirsnīgi sveic deputātus, domes darbiniekus un 

visus, kas atbalsta novada pensionāru aktivitātes! 
Lai Jaunajā gadā jūs pavada veiksme visos la-

bajos darbos, lai jūsu radiniekiem un tuviniekiem ir 
laba veselība, lai jūsu bērni un mazbērni ir laimīgi! 
Lūdzam jūs neaizmirst par vientuļiem cilvēkiem, ap-
ciemojiet viņus, dāvājiet viņiem savas sirds siltumu 
un gaismu! 

Lai jums priecīgi Ziemassvētki un lai jaunais 
2017. gads nes Jums veselību, pārticību un dzīves- 
prieku!

SVĒTKI tuvojas!
IEPRIE-

C I N I E T 
s a v u s 
m ī ļ o s 
ar KRĀ-

SLAVAS novadā ražotām, 
z/s “KURMĪŠI” izlolotām, 
BIOLOĢISKĀM zāļu tējām, 
EGLĪŠU vaska rotaslietām.

Meklējiet un atrodiet:
• Pils ielā 2, KRĀSLAVAS TIC,
• Raiņa ielā 13, veikals 

KRISTĪNE,
• Rīgas 77a, puķu veikalā 

AMMIJA
• Rīgas ielā 30, z/s KURMĪŠI. 

Laipni aicināti 
23. decembrī 

uz Ziemassvētku 
gadatirgu Dagdā!

Pārdošanā būs amat-
niecības un lauksaim-
niecības produkcija.

Dievkalpojumu  kārtība  
Ziemassvētkos 

Krāslavas Romas katoļu 
baznīcā

  24. decembris
(sestdiena)

21:00 – Vigīlijas Sv. Mise (latviski)
25. decembris (svētdiena)

Mūsu Kunga Jēzus Kristus 
dzimšana (obligātās svinības)

8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11: 00 – Dzied koris “GLORIA” 

(no Krāslavas kultūras nama).
11:30 – Sv. Mise (latviski)

26. decembris (pirmdiena)
Sv. Stefans, pirmmoceklis 

(svētki)
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11:30 – Sv. Mise (poliski)

• Latvijā banku izvietoto bankomātu skaits turpina 
samazināties - septembra beigās bankas ko-
pumā bija uzstādījušas 1015 bankomātus, kas 
ir par 16 mazāk nekā jūnija beigās. 2016. gada 
septembra beigās Latvijā bija 1013 bankomāti ar 
naudas izmaksas funkciju un 322 ierīces ar nau-
das iemaksas funkciju. Bankomāti Latvijā ir septi-
ņām bankām, un piecām no tām ir ierīces gan ar 
naudas izmaksas, gan iemaksas funkciju.

• Finanšu ministrijas rīkotajā nodokļu maksātāju 
forumā OECD nodokļu eksperts Bērts Brīss nāca 
klajā ar paziņojumu, ka Latvijas nodokļu sistēma 
ir fundamentāli jāmaina. Viņš iesaka reformēt dar-
baspēka nodokļus, veicot izmaiņas iedzīvotāju 
ienākuma nodoklī (IIN) un tā progresivitātē. Viņš 
iesaka arī integrēt solidaritātes nodokli IIN. Tāpat 
ieteicams reformēt mikrouzņēmumu nodokli. 

• Saeimas nesen apstiprinātais Latvijas aizsardzī-
bas budžets ir viens no straujāk augošajiem pa-
saulē. 2017. gada aizsardzības budžets ir 449,57 
miljoni eiro, kas ir 1,7% no IKP. 2017. gadā kopu-
mā no nodokļos samaksāta viena eiro aizsardzī-

bai plā-
nots atvēlēt 
4,9 centus. Šī 
gada aizsardzības budžets ir 367,86 miljoni eiro. 
2017. gada aizsardzības budžetu ministrija no-
sacīti dala trīs virzienos: 33% budžeta plānots 
atvēlēt investīcijām, 28% - uzturēšanai, bet 39% 
- personālam.

• Tuvākajos gados Latvijā tiks ieviesti jauni obli-
gātās apdrošināšanas veidi, liecina Latvijas Ap-
drošinātāju asociācijas apkopotā informācija. No 
2017. gada 1. jūlija tiks ieviesta grāmatvedības 
ārpakalpojumu uzņēmumu profesionālās civil-
tiesiskās atbildības apdrošināšana. Savukārt no 
2018. gada tiks ieviesta obligātā apdrošināšana 
bezpilota gaisakuģu jeb dronu īpašniekiem. 

• Finanšu ministrija (FM) rosina piešķirt prēmijas 
30 000 eiro apmērā trim Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) Muitas policijas pārvaldes amatper-
sonām par profesionālu rīcību, kuras rezultātā 
2016.  gada aprīlī tika atklāta liela daudzuma koka-
īna kontrabanda.
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No lasītāju vēstulēm

PasaulēStreiks Lielbritānijas lidostās
Lielbritānijā 23.un 24. decembrī tiks 

rīkots lidostu darbinieku streiks, ietekmējot Ziemassvētku brīvdienu 
ceļotājus. Streikā piedalīsies vairāk nekā 1500 reģistrācijas darbinieki, 
bagāžas krāvēji un kravu iekraušanā nodarbinātie. Tas ietekmēs Aber-
dīnas, Belfāstas, Birmingemas, Bornmutas, Bristoles, Donkasteras, 
Edinburgas, Getvikas, Glāzgovas, Hītrovas, Īstmidlendas, Kārdifas, 
Līdsas (Bredfordas), Lutonas, Mančestras, Ņūkāslas, Sauthemptonas 
un Stanstedas lidostas.

Krievijā avarējusi aizsardzības ministrijas lidmašīna
Krievijas Sahas Republikā nogāzusies Aizsardzības ministrijas 

lidmašīna “Il-18” Lidmašīna atradās ceļā no Kanskas uz Tiksi. Pirms 
katastrofas avārijas signāli no lidmašīnas nav saņemti. Ziņu aģentūra 
“Interfax” ziņo, ka no lidmašīnā bijušajiem 36 cilvēkiem vismaz 30 gā-
juši bojā. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoju-
si, ka tai piederošās lidmašīna katastrofā bojāgājušo nav.

55 transportlīdzekļu avārija ASV
Baltimorā autoavārijā uz apledojušās automaģistrāles bija iesais-

tītas vairākas automašīnas, tostarp arī kravas mašīnas un traktoru pie-
kabes. Negadījumā bojā gājuši vismaz divi cilvēki. 

Saindēšanās Irkutskā
Sibīrijas pilsētā Irkutskā iedzīvotāji saindējušies ar spirtu saturošu 

koncentrētu vannošanās līdzekli “Vilkābele”. Bojāgājušo skaits pirm-
dien ir sasniedzis 25 cilvēkus, bet amatpersonas paredz, ka upuru 
skaits vēl pieaugs. Vēl 16 cilvēki smagā stāvoklī atrodas slimnīcās.

Turcijā sals līdz -37 grādiem
Pirmdienas rītā kalnos Turcijas austrumos sals vietām sasniedza 

-37 grādus. Daudzviet Turcijā pārspēti aukstuma rekordi. Sals pārņēmis 
visu valsti, izņemot piekrasti. Galvaspilsētā Ankarā pirmdienas rītā gaiss 
atdzisis līdz -13 grādiem. Liels sals un sniegs šomēnes piemeklējis dau-
dzas valstis Āzijā, lielākā temperatūras anomālija novērota Krievijā abpus 
Urālu kalniem, tostarp Krievijas Eiropas daļā sals sasniedzis -43 grādus.

Mikrouzņēmumi apraks valdību?
Kā jau rakstīja “Ezerzeme”, jaunie nodokļi 
mikrouzņēmumiem izraisīja sašutuma vilni 
sabiedrībā. Budžeta-2017 projekta apsprieša-
nas laikā mazā biznesa pārstāvji pulcējās pie 
Saeimas ēkas, sarīkojot piketu. 

Par stihiskās sanāksmes īpašo pazīmi kļuva 
plakāts ar uzrakstu “Nebūs mikro – būs jums ne-
kro!”. Kā rādīja nesenie notikumi, sauklis pārtapa 
prognozē, kas var arī piepildīties. “Uzbrukums” 
mikrouzņēmumiem izraisīja pamatīgas nesaska-
ņas valdošajā koalīcijā.

Jau esam ziņojuši, ka mikrouzņēmumu īpaš-
niekus gribēja piespiest maksāt sociālo nodok-
li par visiem darbiniekiem, arī tiem, kuri strādā 
nepilnu darba dienu vai dažas stundas nedēļā. 
Finanšu ministrija, kas ierosinājusi šīs nodokļu iz-
maiņas, akcentēja rūpes par darbinieku pensijām 
nākotnē, savukārt mazā biznesa pārstāvji iebilda, 
ka “mikriņu” peļņa arī ir mikroskopiska, jaunie 
nodokļi tos burtiski apraks. Spriežot pēc mediju 
ziņojumiem, process jau sācies. Mikrouzņēmumi 
masveidā tiek slēgti, vēl esošie gatavojas atlaist 
personālu.

Tomēr pašlaik ir cerība, ka “mikriņu” drīzā 
nāve tiks atlikta. Viss sācies ar prezidenta lēmu-
mu. Raimonds Vējonis nosūtīja mikrouzņēmumu 
likumprojektu atpakaļ Saeimai, uzlabošanai. “Esat 
savārījuši ziepes!” – tā īsumā prezidents rakstu-
roja nodokļu izmaiņas. Savu grozījumu variantu 
vēl negatavajam likumam nosūtīja parlamentam 
arī premjers, prezidenta partijas biedrs no “Zaļo 
un zemnieku savienības” Māris Kučinskis. Minis-

tru prezidents piedāvā atcelt obligātās sociālās 
iemaksas, tā vietā palielinot peļņas nodokļa likmi 
no 9 līdz 15%. Svarīgi, ka no šādi savāktās sum-
mas nākamgad vairāk nekā 70% obligāti tiks no-
virzīti sociālajai apdrošināšanai, bet 2018. gadā 
– 80 %.

Saeimas pēdējā sēde izvērtās par īstu kauju. 
“Vienotība” kategoriski atteicās atbalstīt “zaļos”, 
taču grozījumi tomēr tika cauri – ar opozīcijas pa-
līdzību izdevās savākt nepieciešamo balsu skaitu.

“Esam balsojuši par Mikrouzņēmumu likuma 
grozīšanu,” komentēja “Ezerzemei” parlamentā-
rās sēdes gaitu Saeimas deputāts Ivans Riba-
kovs (“Saskaņa”). “Otrajam lasījumam izvirzām 
savus ierosinājumus. Viens no tiem – pakāpeniski 
celt nodokli: pirmajā gadā mikrouzņēmums varē-
tu maksāt 9 % no peļņas, otrajā – 10 %, trešajā 
– 11 % un tikai sākot ar ceturto gadu – 12 %, ja 
firmas gada apgrozījums nepārsniedz 7000 eiro. 
Tiem, kas tikko iesākuši savu biznesu, nodokļu 
atvieglojumi palīdzētu nostāties uz kājām. Esam 
par konstruktīvu opozīciju.”

“Vienotības” vadība jau pasteidzās paziņot, 
ka domstarpības “mikro” dēļ neizprovocēs “ma-
kro”, tas ir, valdības krīzi. Vai tas patiešām tā ir, 
kļūs skaidrs vēl pirms Ziemassvētku brīvdienām. 
Pēdējā sēdē deputāti rīkoja uzreiz divus mikrouz-
ņēmumu nodokļu likumprojekta lasījumus – nulto 
un pirmo, tāpēc ir ļoti iespējams, ka noslēguma 
balsojums notiks jau tuvākajā laikā.

Darja ŽDANOVA

I Latvijas robežsardzes 
svinības Krāslavā

Mūsu novada teritorijā atrodas divi pirmās 
kategorijas robežkontroles punkti (Indras un Pā-
ternieku), kā arī trīs robežapsardzības nodaļas - 
Piedrujā, Kaplavā un Robežniekos. 

Austrumu robežas sargi veiksmīgi pilda uz-
stādītos uzdevumus. Daugavpils pārvaldes ap-
sargājamajā teritorijā aizturēts liels skaits pārkā-
pēju. Tiek stiprināta materiālā bāze, paaugstinās 
robežsargu profesionālais līmenis.

Aizvadītajā piektdienā jubilejas pasākumi sā-
kās ar dievkalpojumu Krāslavas katoļu baznīcā, 
vēlāk austrumu robežas sargi svinīgā gājienā de-
vās uz Krāslavas kultūras namu. Zālē - kaimiņval-
stu diplomāti, kolēģi no Baltkrievijas un Lietuvas, 

pašpārvalžu pārstāvji, kā arī Valsts policijas pār-
stāvji, muitnieki, zemessargi, Pilsonības un imig-
rācijas lietu pārvaldes pārstāvji un robežsardzes 
veterāni. Skanēja svētku uzrunas, apsveikumi un 
tika pasniegti apbalvojumi. 

Kultūras programmas ietvaros uzstājās tau-
tas deju kolektīvs “Jautraviņa” un mūzikas skolas 
ansamblis. 

Tajā pašā dienā notika tehnikas un operatīvā 
darba elementu demonstrācija. Kā vienmēr, sko-
lēnu sajūsmu izraisīja dienesta suņu praktiskās 
iemaņas. 

Aleksejs GONČAROVS 

Valsts robežsardzes atjaunošanas un Daugavpils pārvaldes dibināšanas 25. gadadienas svinī-
bu pasākumi notika Krāslavā. 

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!

Periods Fiziskai per-
sonai

Juridiskai per-
sonai

Invalīdiem, 
 uzrādot aplie-

cību

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

“Kurš neriskē...” 
Šī tautas gudrība mani sa-

kārdināja, tāpēc es nolēmu no-
baudīt šo dzirkstošo dzērienu, 
turklāt viena pilsētas veikala rek-
lāma piedāvāja par vienas pude-
les cenu nopirkt divas. Tas bija 
dzirkstošais vīns ar nosaukumu 
“Italiana Demi Sec”. Starp citu, 
nesen es to degustēju - ļoti pa-
tīkams dzēriens atbilstoši visiem 
parametriem: krāsa, smarža, al-
kohola grāda pakāpe. 

Atcerējos kāda mākslas filmas 
“Briljantu roka” varoņa izteicienu: 
“Šampanieti no rīta dzer tikai aris-
tokrāti un deģenerāti” un nolēmu 
atstāt 2 nopirktas pudeles līdz labā-
kiem laikiem, kad tie pienāks. 

Pagāja ne vairāk kā divas 
nedēļas, kad es pēkšņi izdzirdēju 
kaut kādu dobju skaņu, kas bija 
līdzīga sprādzienam. Padomāju: 
laikam kāds no biezajiem svin 
jubileju, un pat izgāju pagalmā. 
Absolūts klusums. 19. decembrī 
atvēru sekcijas durvis, kur 
glabāju man dāvātos dzē-
rienus. Ak, šausmas! Viss 
kā nosēts ar lielām un ļoti 
sīkām stikla lauskām. Sā-
kumā ļoti pārdzīvoju, bet 
pēc tam padomāju - va-
rēja būt daudz sliktāk, ja, 
piemēram, tas notiktu pie 
svētku galda. Visi produkti 
būtu atkritumu spainī. Bet 
varētu iegūt arī nopietnas 

traumas, tas ir īpaši bīstami, ja 
stikla lauskas bojātu acis. Pār-
domājot visus šos variantus, es 
nonācu pie secinājuma, ka man 
paveicās. 

Pilsoņi! Pērkot dzirkstošo 
vīnu, esiet uzmanīgi! Gribu dot 
nelielu padomu - aptiniet ar dvieli 
katru nopirkto pudeli un glabājiet 
to tieši tādā veidā. Kad gribēsiet 
atvērt, dvieli nenoņemiet! Bet vēl 
labāk darīt to visu ar cimdiem (ie-
teicams ādas) rokās un aizsarg- 
brillēm. Saudzē sevi pats, tad arī 
Dievs tevi saudzēs!  

P.S. Pēc manām domām, veika-
lu tikla vadība aizraujas ar vislētā-
ko preču iegādi. Bet tas ir cits jau-
tājums, un ļoti liels. Uzsprāgušās 
pudeles stikla biezums bija 3 mm. 
Bet kādam tam ir jābūt, es nezinu. 
Taču cilvēku drošībai ir jābūt ga-
rantētai. 

Cietušais pensionārs 
Oļegs JEGOROVS 
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Reģionālo mediju seminārs Strasbūrā

Vai Latvija spēs ierobežot gripu, kā arī mātes un bērna mirstību!?
Turpinājums. Sākums “Ezerzeme” Nr. 96 
(13.12.2016.)

“Mātes un bērna mirstība un slimības 
ir viens no būtiskākajiem indikatoriem, kas 
raksturo kopējo sabiedrības veselības 
sistēmu valstī,” sacīja veselības ministre 
Anda Čakša.

Pasaules Veselības Organizācijas 
(PVO) Latvijas pārstāvniecības, sadarbībā 
ar Veselības ministriju, Slimību profilakses 
un kontroles centru un Latvijas ginekologu 
un dzemdību speciālistu asociāciju rīkotajā 
seminārā reģionālajiem un nacionālajiem 
medijiem, Rīgas Stradiņa universitātes 
profesore, Medicīnas fakultātes Dzemd-
niecības un ginekoloģijas katedras vadītā-
ja,  Rīgas Dzemdību nama galvenā ārste, 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas un Veselības ministrijas speciā-
liste dzemdniecībā un ginekoloģijā Dace 
Rezeberga iepazīstināja klātesošos ar 
faktiem par mātes mirstību Latvijā 2013. – 
2015.gadā. 

Lai izpētītu, kāpēc Latvijā ir tik augsta 
mātes mirstība, jau vairākus gadus tiek 
veikts mātes mirstības konfidencialitātes 
gadījumu audits.

Tika ziņots, ka pēdējo trīs gadu laikā 
Latvijā 20 sievietes mirušas grūtniecības, 
dzemdību vai pēcdzemdību laikā (42 die-
nas pēc dzemdībām). 

11 no tām ir mirušas ar grūtniecību 
saistītu iemeslu dēļ.  Auditā izpētīts, ka 
piecas sievietes mirušas asiņošanas dēļ, 
piecas - dziļo vēnu trombozes un tai se-
kojošas plaušu embolijas dēļ, bet 
vienas sievietes nāves iemesls 
bija hipertensīvie sarežģījumi.

9 no sievietēm ir mirušas ar 
grūtniecību tieši nesaistītu iemes-
lu dēļ (gripa, sepse, diabēts, au-
dzējs, HIV, infarkts, pankreatīts, 
aneirismas plīsums).

Viens no audita secināju-
miem ir tāds, ka sievietēm bija 
ierobežota reproduktīvās veselī-
bas pakalpojumu pieejamība, tas 
ir, viņas kaut kādu iemeslu dēļ nevērsās 
vai netika pie ārsta, kurš grūtniecības laikā 
vai pēc bērna piedzimšanas varētu laikus 
parūpēties un pat, ja sievietei ir kāda hro-
niska saslimšana, varētu palīdzēt iznēsāt 
mazuli ar mazāku risku. Astoņas no miru-
šajām sievietēm vispār nesaņēma nekādu 
pirmsdzemdību aprūpi. Auditā secināts, ka 
11 no 20 mirušajām sievietēm bijušas da-
žādas sociālas problēmas. Iepriekš medi-

ķi nav nolieguši, ka atsevišķos gadījumos 
problēma bijusi arī alkohola lietošana.

 “Mātes un bērna mirstības rādītā-
ji nav saistīti tikai un vienīgi ar veselības 
aprūpi. Šo nelabvēlīgo iznākumu veido 
daudzu apstākļu summa, kas noved pie 
problēmām, un tās ir citas dzīves jomas,” 
vēstīja D. Rezeberga.

Mātes mirstība ir indikatīvs, starptau-
tiski salīdzināms rādītājs, kas raksturo ve-
selības aprūpes sistēmu valstī. To ietekmē 
daudzveidīgi faktori: veselības aprūpes 
organizācija, slimnīcu darba kvalitāte, pro-
fesionāļu zināšanas un prasmes, sievietes 
sociāli un ekonomiskais stāvoklis, iedzīvo-
tāju rūpes par savu veselību, sabiedrības 
attieksme pret sociāli atstumtajiem un sa-
biedrības attieksme pret slimību profilak-
ses pasākumiem.

Neatkarīgo ekspertu komisija (audits), 
kuras sastāvā ir 2 ginekologi, 2 vecmātes, 
1 anesteziologs, 1 neonatologs, 1 patologs 
un 1 NMPD ārsts, izanalizē visus miršanas 
gadījumus. 

Ekspertu komisijas nolikums nosaka, 
ka analīze notiek konfidenciāli, neidentificē-
jot pacientu, slimnīcu vai aprūpes sniedzēju.

Ekspertu komisijas darbība ir neatka-
rīga, strādā uz sabiedriskiem pamatiem, 
nesaņemot atalgojumu.

Ekspertīzes gaitā iegūtie fakti ir konfi-
denciāli un neizpaužami. Analīze vērsta uz 
nepilnību meklējumiem sistēmā, profesio-
nālajā darbībā un to novēršanu.

Ekspertu grupas priekšlikumi poli-
tikas plānotājiem

Pakalpojumu pieejamības nodroši-
nāšana:

Ģimenes plānošanas un grūtniecības 
aprūpes pakalpojumu pieejamības nodroši-
nāšana primārās aprūpes līmenī (t.sk. primā-
rās aprūpes komandā iesaistot vecmātes).

Valsts kompensētas kontracepcijas 

pieejamība sociāli maznodrošinātām sie-
vietēm; sievietēm, kuru bērni ir sociālo 
dienestu uzraudzībā; sievietēm ar smagu 
sistēmisku patoloģiju t.sk. HIV inficētām, 
narkomānēm.

Veselības aprūpē atslēgas vārds ir 
kvalitāte un pacientu drošība!

Politikas veidotāji (ministrija) nodro-
šina, ka tiek radīti apstākļi, kādos nekva-
litatīvi strādāt nevar – izdod likumdošanas 
aktus un regulas, uzrauga to izpildi.  

Medicīnas iestādes, profesionāļu aso-
ciācijas - nodrošina pacientam drošu vidi, 
profesionāļu zināšanu, prasmju un kompe-
tenču atbilstību pakalpojuma sniegšanai, 
izstrādā un ievieš vadlīnijas. 

Profesionāļi - visu dzīvi mācās un no-
drošina aprūpi atbilstoši kvalitātes un pa-
cientu drošības  prasībām.

Tika secināts, ka sabiedrībā kopumā 
valda nesadarbošanās un vienaldzība!

40% no mirušajām grūtniecības laikā 
neapmeklēja ārstu un visticamāk, grūt-
niecība nebija vēlama. Taču šīs sievietes 
dzīvoja ģimenēs ar bērniem, sastapās ar 
blakus cilvēkiem, ārpus šīs grūtniecības 
apmeklēja ģimenes ārstu, bet neviens ne-
pajautāja, vai viņas grūtniecības laikā ir 
bijušas pie ārsta un vai viņām nav nepie-
ciešama palīdzība. 

Katrs sabiedrības loceklis ir atbil-
dīgs par savu un savu tuvāko cilvēku 
veselību!

Ja sievietei ir hroniskas slimības, to 
kontrole ir jāpārbauda 
pirms grūtniecības ie-
stāšanās. 

Ja grūtniecība norit 
sezonālās gripas perio-
dā, grūtniecei ir jāvak-
cinējas pret sezonālo 
gripu – tas ir droši un 
pasargās gan mātes, 
gan jaundzimušā vese-
lību. 

Mainīt domāšanu 
no vainīgo meklēšanas 

un sodīšanas uz vajadzību noskaidrot pa-
tiesos iemeslus.

Katram būt gatavam no savām pozīcijām 
iesaistīties mātes veselības saglabāšanā.

Ja ģimenē vai kopienā ir kāda grūtnie-
ce, nedrīkst būt vienaldzīgs – varbūt viņai ir 
vajadzīgs atbalsts, lai nonāktu pie ārsta – 
pajautājiet viņai un sniedziet palīdzīgu roku, 
ja nepieciešams. 

S e m i n ā r a 
noslēgumā ve-
selības ministre 
Anda Čakša at-
bildēja uz žurnā-
listu jautājumu 
par dzemdību 
nodaļu slēgša-
nu reģionālajās 
slimnīcās.

Veselības ministre  uzskata, ka tām 
slimnīcām, kuru dzemdību nodaļās gadā 
notiek mazāk par 500 dzemdībām, pakā-
peniski būtu jāvirzās uz to, ka dzemdības 
šajās vietās vairs netiek pieņemtas. 

Čakša atzīmēja, ka svarīgākais dzem-
dību nodaļās ir izpildīt kvalitātes prasības, 
nevis pieņemto dzemdību skaits. Tomēr 
dzemdību skaits norāda uz to, cik izdevīgi 
slimnīcai ir uzturēt šo nodaļu. Viņa arī mi-
nēja, ka ir slimnīcas, kuru dzemdību noda-
ļas strādā ar 100 000 eiro zaudējumiem, jo 
līgumos paredzētās prasības ir augstas un 
visām slimnīcām vienādas. 

Uz jautājumu, vai grūtniecēm nenāk-
sies dzemdēt Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta mašīnā, kamēr nokļūs 
līdz slimnīcai, kurā ir dzemdību nodaļa, 
Čakša atbildēja, ka dzemdības ir viens no 
tiem procesiem, kuram var gatavoties 40 
nedēļas.

Statistikas dati: Pēc Veselības mi-
nistrijas (VM) datiem, Latvijā dzemdību 
nodaļas ir 19 slimnīcās. 2015. gadā 19 
dzemdību iestādēs reģistrētas 21 030 
dzemdības.

Pērn sešās Latvijas slimnīcās dzem-
dību skaits nesasniedza 500 dzemdības 
gadā, liecina VM sniegtā informācija. Vis-
mazāk dzemdību pērn notikušas Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienībā, kur kopumā 
pieņemtas 300 dzemdības. Ogres rajona 
slimnīcā pērn notikušas 336 dzemdības, 
Tukuma slimnīcā – 344 dzemdības, Ma-
donas slimnīcā – 409 dzemdības, Preiļu 
slimnīcā – 409 dzemdības, bet Cēsu klī-
nikā – 452 dzemdības.

Daugavpils reģionālajā slimnīcā – 
1024, Paula Stradiņa klīniskajā universi-
tātes slimnīcā – 1981 dzemdības.

Visvairāk dzemdību Latvijā notikušas 
Rīgas Dzemdību namā, kur piedzimusi 
trešdaļa pērn Latvijā pasaulē nākušo bēr-
nu – 7107.

Rakstā izmantoti semināra materiāli. 

Iveta LEIKUMA

Eiropas sirdī

Eiropas Parlaments (EP) regulāri or-
ganizē centralizētus seminārus Brise-
lē - žurnālistiem no visām ES valstīm 
- par nozīmīgākajiem jautājumiem 
EP darba kārtībā. Tāpat reizi mēnesī 
Strasbūrā notiek Eiropas Parlamenta 
plenārsesijas, kuras apmeklē mediji 
no visām ES valstīm. 

Šī gada decembra plenārsesijas laikā, 
no 12. - 14. decembrim, mums, četriem re-
ģionālo laikrakstu pārstāvjiem, bija iespēja 
piedalīties seminārā Strasbūrā, klātienē 
vērot EP darbu, intervēt EP deputātus par 
aktualitātēm un piedalīties Saharova balvas 
pasniegšanas ceremonijā.

Par to turpmākajos rakstos, bet – sākšu 
ar ceļojuma iespaidiem.

Strasbūra atrodas Francijas austrumos 
pavisam netālu no Vācijas robežas. Ceļu 
no Frankfurtes lidostas līdz Strasbūrai 2,5 
stundu garumā mērojām ērtā autobusā. Pa 
logu bija vērojami apstrādāti lauki, kas vie-
tām noklāti ar agrotīklu. Izskatījās pēc ze-
meņu vagām, bet,iespējams, maldos. Abās 
ceļa pusēs stiepās arī vīnogulāju lauki. Tu-
vāk Francijai, ceļa labajā pusē, skatu pie-
saistīja Alpu kalni. Drīz jau bijām pie viesnī-
cas, kas atradās netālu no parlamenta. 

Manu priekšstatu par Stras-
būru līdz šim bija veidojuši tikai 
TV ekrānā redzētie kadri, kas 
radīja iespaidu par modernu, 
grandiozu celtņu pilsētu. Īstenībā 
milzīgā Eiroparlamenta ēka, kas 
būvēta no betona, metāla un stik-
la, atrodas Strasbūras nomalē.

Strasbūras patiesā būtība 
bija vērojama pilsētas vēsturis-
kajā daļā, kurā nokļuvām ar ērtu 
tramvaju. Pilsētā nav metro, taču 
strasbūriešiem ir īpašs, garš 
tramvajs ar garenu, noapaļotu 
“degunu” un plūdlīniju formām, 

kas atgādina ātrgaitas vilcienu. Biļešu iegā-
de ir automatizēta — pieturās ir kases apa-
rāts un “iečekošanās” vieta. Ir iespēja iegā-
dāties biļetes gan laika braucienam, gan 
maršrutam. Mums biļete no viesnīcas uz 
vecpilsētu un atpakaļ izmaksāja 3,30 eiro. 

Strasbūra šobrīd 
saposusies Ziemas-
svētkiem. Vecpilsētas 
centrā atrodas Svē-
tās Dievmātes (Notre 
Dame) katedrāle,kas 
celta 1439. gadā. Tās 
augstums - 142 m un 
tajā laikā Strasbūras 
katedrāle bija augstā-
kā celtne pasaulē. Šo 
titulu tā noturēja vairāk 
kā 200 gadus. No katra 
skatu punkta katedrāle 
izskatās savādāk. Katrs 
kvadrātmetrs ir klāts 
ar Bībeles sižetiem – 
skulpturālām grupām, 
ciļņiem. Tā ir skaista ko-
pumā un katrā tās deta-
ļā. Liekas neticami, ka 
to cēlušas cilvēku rokas 

pirms vairāk kā 600 gadiem... Kated-
rālē pavadītā stunda paskrēja nema-
not, par laika ritējumu tikai atgādināja 
pulksteņa zvanu skaņas ik stundas 
ceturksni. Jāpiemin, ka ieeja katedrālē 
ir bez maksas, noteiktās stundās. 

Netālu no katedrāles atrodas pie-
mineklis no Maincas nākušajam Joha-
nam Gūtenbergam, kurš uz mūžiem 
iegāja vēsturē kā grāmatu iespieša-
nas ar metāla burtiem ieviesējs. Viņa 
atklājums XV gadsimtā pavēra ceļu 
grāmatu iespiešanas straujai izplatī-
bai. Johans Gūtenbergs tiek dēvēts 
par poligrāfijas tēvu. Viņa vārdā nosauk-
tais laukums ir viena no dzīvākajām vietām 
Strasbūras vecajā daļā. Šeit tiek tirgotas 
Ziemassvētku eglītes, lielākoties – podiņos. 
Cenas, atkarībā no stāda augstuma, 20 – 
50 eiro. 

Strasbūrā, kas tiek dēvēta par Eiropas 
Ziemassvētku galvas-
pilsētu, tūristu un viesu 
pirmssvētu laikā ir krietni 
vairāk, kā vasarā. Pa-
gājušajā gadu mijā, pēc 
asiņainajiem notikumiem 
Parīzē, Strazbūrā tradi-
cionālais Ziemassvētku 
tirdziņš netika rīkots. 
Laukumā vien esot de-
gušas sveces, bet šogad 
pirmssvētku tirgošanās 
rit pilnā sparā. Ik pa brī-
dim satiekam bruņotu 
policistu grupas. Tiek arī 
pārbaudītas somas gan 
ienākot vecpilsētā, gan 
lielveikalos, gan lauku-
mos un ielās. Sākumā 
ir dīvaina, nepatīkama 
sajūta, bet, jāsaprot, ka 
šie pasākumi tiek veikti 

drošībai. Domās atgriežos Latvijā un novēr-
tēju, cik laimīgi mēs esam, neizjūtot pastā-
vīgus draudus. 

Strasbūras iedzīvotājiem piemīt spē-
cīgs Francijas patriotisms. Par to pārlieci-
nāmies krodziņā, kur strādājošie runā vien 
franču valodā, un angliski runājošs vies-
mīlis tiek sameklēts tikai pēc kāda laiciņa. 
Tomēr Strasbūras vecpilsēta atgādina par 
atrašanos multinacionālajā Elzasā, kurā jau 
gadsimtiem sadzīvo franču un vācu kultū-
ra. Vāciskais mantojums dominē arī vec-
pilsētas krodziņu ēdienkartē. Populārākais 
ēdiens tur ir cūkgaļa ar sautētiem, iepriekš 
skābētiem kāpostiem un vārītiem kartupe-
ļiem, kā arī desas ar tādiem pašiem kāpos-
tiem un kartupeļiem. Trīs ēdieni, vīna glāze 
un kafija vai tēja izmaksā vidēji 25 eiro. 

Jāsaka, ka cenas Strasbūrā varētu salī-
dzināt ar mūsu galvaspilsētas cenām. Pie-
nu gan neredzēju (varbūt neatpazinu), bet 
citu pārtikas produktu cenas īpaši neatšķī-
rās no mūsu veikalos redzamajām. Tiesa, 
nevienam no francūžiem nepajautāju par 
algas apmēru...

Par Eiro Parlamenta darbu un intervi-
jas ar deputātiem – nākamajos rakstos.

Iveta LEIKUMA 
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Rūķīši devās rotāt veco ļaužu pansionātu “Priedes”
8. decembrī Krāslavas pamatskolas 
kluba “Spicais” rūķīši devās uz veco 
ļaužu pansionātu  “Priedes”, lai kopā 
izrotātu un sapostu telpas Ziemas-
svētkiem. 

Ir ļoti svarīgi iemācīt bērniem būt 
vienkārši labiem cilvēkiem, tāpēc būtiski 
ir piekopt šo mazo ieteikumu - dari labus 
darbus, kaut mazus un varbūt ne tik svarī-
gus, bet pēc iespējas biežāk un katru die-
nu! Tā tiek vairota labestība un sapratne 
sabiedrībā. Ja tu kādam izdarīsi ko labu, 
tas cilvēks atkal kādam citam izdarīs ko 
labu, un tā tālāk... Daudziem ļoti svarīgi ir 
tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikā darīt 
labas lietas. Vai tas nav lielisks sākums!? 
Ātri vien, pat teiktu - nemanāmi, tas izvei-
dojas par ikdienas mērķi. Jo visā visumā 
labos darbus var atrast visur un vienmēr 
- pasmaidīt, pateikt “Paldies!” un “Lūdzu!”, 
palaist kādu pa priekšu rindā vai uz ielas. 
Tas viss ir bezgala viegli, bet sniedz gan-
darījumu un patīkamas sajūtas, kad kāds 
palīdz arī tev! 

Lūk, ko par šo darbnīcu raksta bērni - 
darbnīcas dalībnieki…

  Aigars Stanevičs: “Es piedalījos lab-
darības akcijā pansionātā, palīdzot rotāt 
telpas. Pāris teikumos to visu pastāstīt 
nevar. Strādājot tur, mani pārņēma labas 

emocijas, jo ne katru dienu tu vari palīdzēt 
cilvēkiem. Es piedalījos ne atalgojuma dēļ, 
bet veco cilvēku smaidu dēļ. Ko maksā 
smaids? Smaids ir par velti! Biežāk smai-
diet un palīdziet apkārtējiem cilvēkiem!

Eva Marhileviča: “Vienmēr ir patīkami 
noskaņoties svētkiem, saņemt rūpes un 
atbalstu no draugiem un radiem. Šodien 
arī uz savas ādas pārliecinājos, cik patī-
kami ir sagādāt svētku noskaņojumu un 
parūpēties par citiem. Nākdama uz pan-
sionātu, pat neiedomājos, ar kādu entuzi-
asmu vecie cilvēki var veidot rotas un cik 
lielu gandarījumu viņi izjūt, kad ar pašu 
darinājumiem tiek izpušķots viņu mājok-
lis. Nevarēju iztēloties, cik lielu emocionā-
lo pacēlumu izjutīšu pati, skatīdamies uz 
viņu aizrautīgo darbību un prieka pilnām 
sejām. Tas noteikti bija tā vērts!”

Jolanta Siņakova: “Man ļoti patika 
rotāt pansionātu, jo mēs bijām jauka ko-
manda. Man bija liels prieks strādāt ar tiem 
cilvēkiem, kuri tur dzīvo. Viņi bija pretim-
nākoši, sarunājās, smaidīja. Es labprāt uz 
turieni vēl došos pastrādāt un sagādāt vi-
ņiem prieku!”

Madara Ērika Daņiļeviča: “Vecā tanti-
ņa, ar kuru mēs kopā līmējām rotājumus, 
visvairāk izvēlējās zilo krāsu, jo viņai tā ļoti 
patika. Man patika ar viņu aprunāties un 
kopā darboties, viņai viss labi padevās. 

Es satiku arī savu ra-
dinieku, kurš bija prie-
cīgs par mūsu tikšanos. 
Es jutos ļoti lepna, kad 
pansionāts kļuva krā-
sains un visur bija svēt-
ku noskaņa. Ir skumji, 
ka daudziem no viņiem 
nav radinieku… Es gri-
bētu, lai viņiem visiem 
būtu ģimene. Es no 
sirds vēlu visiem veca-
jiem ļaudīm labu vese-
lību, ilgu mūžu un pārsteiguma dāvanas 
svētkos!”

Alīna Valtere: “Mani radošā darbnīca 
pansionātā ļoti iedvesmoja. Vecie cilvēki 
ļoti mūs gaidīja. Mēs esam kļuvuši draugi. 
Bija patīkami viņiem sagādāt prieku.”

Lija R.: “Man patiešām viss patika- bija 
interesanti darboties ar veciem cilvēkiem, 
kopā rotāt telpas, palīdzēt viņiem. Mani ļoti 
pārsteidza, ka vecie cilvēki arī paši ar prie-
ku mēģināja veidot rotājumus un daudz ko 
izdarīja! Es agrāk domāju, ka viņi neko ne-
dara un nespēj... Novēlu visiem veselību, 
labi un skaisti sagaidīt Ziemassvētkus!”

Samanta Gailiša: “Viss bija ļoti forši. 
Man ļoti patika vecmāmiņa, ar kuru kopā 
gatavojām skaistus zvaniņus. Mani pār-
steidza un iepriecināja, ka visi bija laipni, 

kad ciemojāmies pie viņiem istabiņā un 
kopā gatavojām rotājumus. Es gribētu 
novēlēt, lai visi vecie ļaudis dzīvo ilgi un 
laimīgi.”

Lai mazās pērles - klusums, klausīša-
nās, mīlestība, līdzcietība  ir Ziemassvētku 
mazās pērlītes, kuras darīs svētkus gaišus 
un cerīgus! Lai balts Ziemassvētku brī-
nums ienāk katrā mājā kā saprašanās un 
kā svētība!

Plašāka videoprezentācija: www.kra-
slavaspsk.lv 

LSK un NSK projekta “Tikai kopā sap-
ņi kļūst krāsaini” ietvaros.

Krāslavas pamatskolas psiholoģe 
Velta Daņiļeviča

Basketbola diena Krāslavā

Meiteņu grupā, kuras dzimušas 
2001.-2002.gadā, sacentās Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas un Robežnie-
ku pamatskolas komanda. Savstarpējā 
cīņā uzvaru guva Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas meitenes.

Savukārt šī paša vecuma zēniem par 
kausu cīnījās četras komandas. Pirmo vietu 

ieguva Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas skolēni, otro 
vietu ieņēma Krāslavas 
“Varavīksnes” vidus-
skolas komanda, tre-
šajā vietā Krāsla-
vas pamatskolas 
skolēni un cetur-
tajā vietā Indras 
p a m a t s k o l a s 
komanda.

Mei tenēm, 
dzimušām 2003.-
2004.gadā, par 
pirmo vietu cīnī-
jās Krāslavas 
“Varav īksnes ” 

vidusskolas komanda un Indras 
pamatskolas komanda. Ar trīs punk-
tu pārsvaru uzvarēja Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas skolnie-
ces. 

Šajā grupā zēniem kausu 
ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas komanda, otro vietu izcīnīja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas skolēni un trešajā 
vietā Robežnieku pamatskolas komanda.

Ilona VANAGA,
 Krāslavas Sporta skolas metodiķe

7.decembrī Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolā notika bas-
ketbola sacensības skolēniem.

Vieglatlētu starti decembrī
9. decembrī vienlaicīgi notika divas sacensības. Daugav-
pilī - starptautiskais H.Silova augstlēkšanas turnīrs, kur 
vidējā vecuma grupā (2002.-2003.g.dz.), otro vietu izcīnīja 
Daniela Timma (1.46 m) un trešajā vietā Anna Monska (1.46 
m), uzlabojot personisko rekordu par 1 centimetru. Uzva-
rēja sportiste no Rīgas (1.50 m). 

Ludzā norisinājās vieglatlētikas sacensības U-14 (2004.-
2005.g.dz.), U-12 (2006.-2007.g.dz.) un U-10 (2008.g.dz. un 
jaunāki) vecuma grupām, kur daži jaunie sportisti cīnījās par 
savām pirmajām medaļām. Šogad sapulcējās 10 komandas no 
gandrīz visiem Latgales novadiem un viesi no Gulbenes. 

U-14 vecuma grupā divas sudraba medaļas Līvai Mukānei  

- tāllēkšanā (3.86 m) un  augstlēkšanā (1.25 m), Aleksandrai 
Soročinai – 3.vieta tāllēkšanā (3.85 m). Ditai Plotiņai 3.vieta 2 
kg pildbumbas grūšanā (8,93 m) un 3. vieta augstlēkšanā (1.20 
m). Sergejs Pašnikovs izcīnīja 2. vietu augstlēkšanā (1.25 m), 
bet Rolandam Tribisam – 3. vieta (1,20 m). Aigars Staņevičs 3kg 
pildbumbas grūšanā ieguva otro vietu.

U-12 grupā meitenēm 150 m skriešanā (25,3 sek.) uzvaru 
svinēja Terēze Podjava, kā arī viņai 2.vieta 60 metru skriešanā – 
9,5 sek. Uzvara 2 kg pildbumbas grūšanā Gundegai Viļumai, ka 
arī 3.vieta tāllēkšanā – 3.21 m. Santa Ostrovska izcīnīja 2.vietu 
tāllēkšanā – 3.26 m un 3.vietu augstlēkšanā – 1.05 m. Augst-
lēkšanā 2. vieta, uzstādot personisko rekordu, Anetei Stašānei 
– 1.10 m.  

U-10 grupā meitenēm 1. vieta tāllēkšanā Arinai Holo-
šinai – 2.88 m un 2. vieta  - Darjai Vladimirovai – 2.63 m, 
bet U-10 grupā zēniem 1 kg pildbumbas “auta metienā” 
uzvarēja Renāts Medziņš – 6.80 m. 

10. decembrī notika Preiļu novada čempionāts divās 
vecuma grupās: 2000.g.dz. un vecāki un 2001.g.dz. un 
jaunāki. Krāslavieši atveda mājās trīs zelta un trīs sudraba 
medaļas.

Pieaugušo konkurencē 4 kg lodes grūšanā uzvarēja 
Andris Spalvis – 14.30 m. 

Jauniešu grupā divās pārliecinošas uzvaras Artūram 
Šarkovičam: tāllēksānā – 6,81 m un trīssoļlēkšanā – 13,95 
m. 

Jaunietēm trīs sudraba medaļas:  Sabīnei Hološinai  
1,5 kg pildbumbas grūšanā (14,20 m), Danielai Timmai tāl-
lēkšanā – 4,75 m un 60 metru barjerskriešanā – 10.0 sek.

Krāslavas sporta skolas direktora vietniece  
I.Umbraško

Dagda jubilejā staros un tiks 
ietīta pasaulslavena oper-
dziedātāja mūzikas skaņās

Par to, ka Dagdā jau laicīgi sāka gatavoties šiem 
svētkiem, liecināja domes sēdēs notiekošais.  Pir-
mie, kas pavēstīja par dāvanas pasniegšanas ieceri, 
bija vokālās grupas “Solversija” vadītāja Solvita Pliv-
ča, kura novembrī vērsās Dagdas novada pašvaldī-
buā ar lūgumu atbalstīt dāvanas izveidi.

Vokālās grupa “Solversija” pilsētai ieplānojusi 
dāvināt Dagdas novadnieka Elmāra Orvala dziesmas 
ierakstu un videoklipu. Kopējā dāvanas summa iz-
maksās 440 eiro, no kuriem 140 eiro - ieraksts stu-
dijā, bet 300 eiro - videoklipa izveide. 300 eiro “Sol-
versija” segs no saviem personīgajiem līdzekļiem, 
kā savu dāvanu pilsētai, taču 140 eiro, kas paredzēti 
dziesmas ierakstam studijā,  lūdza atbalstīt novada 
domei. Līdz ar to, katrs novadnieks varēs just, ka 
daļu šīs dāvanas ir dāvinājis arī viņš.

13. decembra izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēdē Dagdas TN direktors J. 
Ornicāns iepazīstināja deputātus ar ieplānoto Dag-
das pilsētas svētku programmu un iespējamām 
svētku izmaksām. 

Visu janvāri Dagdas iestādēs notiks dažāda veida 
pasākumi. Lai tie simbolizētu pilsētas gadu skaitu - 
kopā 25 pasākumi.  

Kā jau tādā svētku reizē pienākas, viens no pa-
sākumiem būs vēstures mirkļu atainošana. Šo mērķi 
sasniegt palīdzēs biedrības “Patria” vadītājs A. Arni-
cāns, Dagdas tūrisma un informācijas centrs, Dag-
das pilsētas foto mākslinieks Pēteris Murāns. Izpa-
līdzēt šī mērķa sasniegšanai tika lūgts arī laikraksta 
“Ezerzeme” foto korespondents A. Gončarovs. Iece-
rētās izstādes plānots izvietot  Tūrisma informācijas 
centrā un Dagdas TN mazajā zālē. 

Viens no interesantiem pasākuma momen-
tiem būs brīvais mikrofons, kas norisināsies visa 
mēneša garumā. Tas dos iespēju pilsētniekiem un 
ciemiņiem kameru priekšā izteikt savu apsveiku-
mu, viedokli, atbildēt uz intervijas jautājumiem. 
Video materiāls tiks apkopots un izveidots apsvei-
kums Dagdai, kas tiks demonstrēts noslēguma pa-
sākumā 28. janvāra vakarā Dagdas TN.  

Svētku norise tiek plānota no 27. - 29. janvārim, 
katrai svētku dienai ir dots savs nosaukums. 

27. janvāris - Bērnu un jauniešu diena. Tajā 
tiks organizeti pasākumi izglītības iestādēs, orien-
tēšanās sacensības Dagdā, zīmējumu konkurss, 
lāzer diskotēku u.c.

28. janvāris - Goda diena. Tajā plānotas makšķernie-
ku sacensības un  zivju zupas vārīšana, Dagdas jautrā  
maratona organizēšana, “Staro Dagda”, kura laikā tiks 
izgaismota  Dagdas novada domes ēka. Pasākumu 
kulmināciju un vakarēšana notiks Dagdas TN. 

29. janvārī -  Garīgā diena, kas aizsāksies ar rīta 
aizlūgumu un  pasaules līmeņa operas zvaigznes 
Sergeja Jēgera solo koncertu Romas katoļu baznīcā. 

Kopējās pasākuma izmaksas plānotas ne vai-
rāk par 3 600 eiro, lielāko daļu, kas sastāda  ap 
2 200 eiro ir plānots izlietot Staro- Dagda nodro-
šināšanai. 

Ikviens pilsētnieks, ciemiņš mīļi tiks gaidīts Da-
gdas pilsētā, lai kopā svinēt Dagdai -25!

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Janvāra pēdējās dienās Dagdai apritēs 
25 gadi kopš brīža, kad tai 1992. gadā 
tika piešķirtas pilsētas tiesības.

Sports



2016. gada 20. decembris 5

Ziemassvēku darbnīca
Advents ir klusuma laiks - klusumā 
dzimst lielie sapņi, un tikai klusumā 
dzirdam, kā ieskanas cerību zvans. 
Klausīšanās laiks... kad nemiers ne-
rimst, tad sirds ir gatava klausīties. 
Tas ir mīlestības laiks- ieskatieties tu-
vinieku, draugu acīs. Viņi ilgojas pēc 
jūsu dāvātās mīlestības. 

Mīlot, iepriecinot, pārsteidzot un dāvā-
jot viņiem savu uzmanību, mēs paši kļū-
sim labāki. Šis ir līdzcietības un labo darbu 
laiks. Pasaulei nekad nebūs par daudz 
mūsu uzmanības, rūp-
ju, mierinājuma vārdu. 
Padomāsim par tiem, 
kuriem ir grūti, ieprieci-
nāsim kādu ar labu vār-
du, sarūpētu dāvaniņu, 
ar uzmundrinošu skatie-
nu... Varbūt kādam kļūs 
vieglāk... Adventa laiks 
ir lūgšanu laiks. Ir svarī-
gi, lai sirdī vienmēr būtu 
maza, klusa lūgsna. 
Lūgsna par sevi, saviem 
mīļajiem, par tiem, kurus 
nemīl. Klusa, maza, bet 
nerimtīga lūgsna.

Nu jau otro gadu 
Krāslavas pamatskolas 
skolotāji pirms pirmās 
adventes, 24. novembra 
pēcpusdienā, pulcējās 

kopā, lai darinātu Ziemassvētku vainagus 
tiem, kuri dažreiz tik ļoti ilgojas pēc uzma-
nības un atbalsta- pilsētas vientuļajiem 
pensionāriem un veco ļaužu pansionātam 
“Priedes”. Tā bija patiešām īpaša radošā 
labdarības darbnīca, kurā valdīja sirsnīga, 
nepiespiesta un pozitīvu domu pārpilna at-
mosfēra. Lai arī skolotāji bija noguruši pēc 
darba dienas, vainagu darināšana labdarī-
bai deva otru elpu- ne miņas no noguruma, 
ne vārda par skolas ikdienu… sarunas it 
kā par visu un tai pašā laikā ne par ko. Kār-
tējo reizi guvām apstiprinājumu tam, ka,  

kopā darot labus darbus, 
mēs vairojam labestību, 
savstarpēju sapratni, to-
leranci un iecietību. 

Kamēr skolotāji vei-
doja krāsainus un ar mī-
lestību darinātus Adven-
tes vainagus, kluba 
“Spicais” dalībnieki aktīvi 
rosījās atklātnīšu darbnī-
cā - līmēja, grieza, rakstī-
ja, lai katrs pensionārs 
saņemtu arī īpaši viņam 
veltītu apsveikumu.

29. novembra rītā 
Krāslavas pamatskolā 
notika svinīgs pasākums 
- pirmās Adventes vaina-
ga svecītes iededzināša-
na, kura laikā klātesošie 
garīdznieki iesvētīja vi-

sus darinātos vainagus. Un nu tie varēja 
doties uz savām jaunajām mājām!

30. novembrī seši kluba “Spicais” pār-
stāvji kopā ar Krāslavas novada Sociālā 
dienesta darbiniekiem devās pie pensio-
nāriem ar sarūpētajiem vainagiem un ap-
sveikumiem. 

Atgriežoties no brauciena, meitenes 
bija patīkami satrauktas un emocionāli pa-
cilātas.

Lūk, ko par savām emocijām stāsta 
viena no brauciena dalībniecēm Anda Ja-
kovele: “Šī diena bija burvīga, tā bija prie-
ka pilna par labi izdarītu darbu. Es satiku 
vecus, bet tik jaukus un sirsnīgus cilvēkus. 
Kad vēlējām viņiem veselību, es atcerē-
jos kādas vecas tantiņas teikto - veselība 
ir svarīgākā jebkurā vecumā. Tik tiešām! 

Arī jauns būdams, cilvēks var negaidīti 
saslimt, gūt traumas... Man ir liels ganda-
rījums par to, ka mēs varējām palīdzēt  un 
sasildīt veco un vientuļo cilvēku sirdis. Jo 
Adventes laiks ir laiks, kad jāpalīdz citiem, 
jādara labi darbi un jāsagaida svētki prie-
kā un mīlestībā. No sirds vēlu visiem ša-
jos svētkos mīlestību, prieku, saticību un 
veselību!”

Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem 
atelpas brīžiem!

Plašāka videoprezentacija www.kra-
slavaspsk.lv 

LSK un NSK projekta  Tikai kopā sap-
ņi kļūst krāsaini” ietvaros

Krāslavas pamatskolas psiholoģe 
Velta Daņiļeviča

Par kanalizācijas problēmām Aglonā
Mēdz jau teikt, ka pilnmēness laikā 

lietas iestādēs labāk nekārtot. Bet, ko lai 
dara, ja tieši šajā laikā bija vajadzība vēr-
sties pēc palīdzības pašvaldībā. Vienas 
dienas laikā laikraksta redakcija saņēma 
divus zvanus no Aglonas novada iedzī-
votājiem, kuri izteica neapmierinātību par 
pašvaldības darbinieku attieksmi un zemo 
darba kvalitāti. Vienā gadījumā cilvēks 
vēlējās deklarēt kādu personu, otrā gadī-
jumā - izsūknēt kanalizācijas aku. Abos 
gadījumos cilvēki jutās aizskarti un neap-
mierināti.

Centāmies noskaidrot, vai neapmie-
rinātībai bija pamats. Šoreiz par vienu no 
gadījumiem - kanalizācijas izsūknēšanu.

Par to, ka ar šī pakalpojuma sniegša-
nu ir neapmierināti vairāki novada iedzīvo-
tāji, bija dzirdēts arī iepriekš, taču kā jau 
ierasts, cilvēki parunā, papukst un rimstas. 
Atzīstot, ka tad vajadzēs meklēt pakalpo-
juma sniedzēju citā pašvaldībā, kas ceļa 
izdevumu dēļ tik un tā būs neizdevīgi. Bet 
ir arī tādi cilvēki, kuri neklusē. Saņemot 
telefona zvanu un klausoties runātajā, uz-
ausa ainiņas no savas pieredzes, jo kaut 
kas līdzīgs ar “ kanalizācijas speciālistiem” 
tika piedzīvots arī pašai. Kaut arī mājās 
ir, tā saucamā, pilsētas kanalizācija, reiz, 
dažādu iemeslu dēļ, tā nedarbojās kā nā-
kas. Lai noskaidrotu cēloni, tika izsaukti 
pašvaldības komunālā dienesta “kanalizā-
cijas speciālisti” ar domu izsūknēt kanali-
zācijas aku, lai varētu veikt nepieciešamos 
re- montdarbus. Veicot ikdienas darbus, 
vēroju, kā “speciālisti”, nostājoties ap akas 
vāku un draudzīgi stāvot, vairākas minūtes 
noraudzījās akas saturā. Viņu pulciņam 
piebiedrojās arī mans dzīvesbiedrs. Tie 
stāvēja tik ilgi, ka manī tas raisīja interesi - 
gribējās redzēt, par ko tad tie visi tā brīnās. 
Novērotāju pulciņam pievienojos arī es. Tā 
nu mēs stāvējām un vērojām, kā pa ūdens 

virsmu peld tas, kam tur pēc būtības būtu 
arī jāpeld. Par to, ko domāju tai brīdī par 
“speciālistiem” labāk nevienam nezināt. 
Arī dzīvesbiedrs ar nepacietību gaidīja 
“speciālistu” darbības, jo tie taču ir “spe-
ciālisti”, kuriem par pakalpojuma sniegša-
nu nāksies arī maksāt. Pēkšņi viens no 
speciālistiem skaļi izteica savu spriedumu, 
ka šādu saturu nevarēšot izsūknēt, jo ne-
esot atbilstoša konsistence. Lai neteiktu 
skaļi, ko domāju un nekļūtu rupja, devos 
prom. Pēc neilga laika no notikuma vietas 
devās prom arī mans dzīvesbiedrs, kurš 
emocijas nespēja savaldīt. Paķēris garu 
mietu, ielaida to kanalizācijas akā, apjau-
ca trīs reizes pa labi, trīs pa kreisi - un lieta 
darīta-ieguva “atbilstošu” konsistenci, lai 
“kanalizācijas speciālisti” varētu veikt iz-
sūknēšanas darbus. Taču ar to jautrība ne-
beidzās. Pēc labi padarīta darba, jautājām 
cik par pakalpojumu jāmaksā un cik kubu 
tika izsūknēts, atbildes vietā skanēja “nu, 
cik, cik, apmēram kā Līvānu mājai. Aizie-
siet uz domes kasi, tur rēķinu izrakstīs”. 
Uz vietas mums “kanalizācijas speciālisti” 
nespēja noteikt, cik kubi tika izsūknēts un 
cik nāksies maksāt. 

Līdz šim ar šāda veida pakalpoju-
miem nācās saskarties citā novadā un tur 
viss bija skaidrs jau notikuma vietā, pie 
darbu izpildes. Tā novada speciālistiem 
līdzi bija veidlapa ar rādītājiem, konkrētās 
akas malu garumi, dziļuma noteikšanai 
- šņore ar mērlentes funkciju, lai noteikt 
aptuveno kubatūru. Kāpēc Aglonā atbildes 
vietā skan “kā Līvānu mājai”- nav sapro-
tams. Mani kā pakalpojuma saņēmēju ne-
interesē, cik ir Līvānu mājai, mani interesē 
pašas māja. 

Aglonas novada iedzīvotāja, kura vēr-
sās redakcijā, ar šo jautājumu bija saskā-
rusies pirmo reizi, jo nesen pārcēlusies uz 
lauku māju. Sākotnēji mājā bijusi sausā tu-

alete. Kad bija nepieciešams, tika izsaukti 
“speciālisti” un tā tikusi izsūknēta. Nekādu 
problēmu neesot bijis. Pie izsaukšanas 
viņa infomējusi, kāda veida tualete tā ir, tā-
pēc “speciālisti” atbrauca ar atbilstošu eki-
pējumu. Par pakalpojumu tika samaksāts 
11, 62 eiro, kā to paredz domes izstrādātie 
un apstiprinātie pakalpojuma izcenojumi.

Tā kā dzīvojam 21.gadsimtā, laika 
gaitā mājās tika ievilkts ūdensvads, līdz ar 
to tika ierīkota laikmetam atbilstoša tualete 
un kanalizācija.

Izsaucot “speciālistus” otro reizi, tas 
tika konstatēts un lūgts, lai “speciālisti” 
par to paziņo domes kasē, kas nezināmu 
apstākļu dēļ netika izdarīts. Atnākot veikt 
maksājumu, tika lūgts veikt apmaksu kā 
par sauso tualetes izsūknēšanu, kas neat-
bilda patiesībai. Ar kasieri vienojās, ka tiks 
maksāts kā par kanalizācijas izsūknēšanu, 
pakalpojumu maksājot par izsūknēto ap-
jomu - kas toreiz sastādīja mazliet vairāk 
nekā 1,5 kubus, līdz ar to samaksāts vai-
rāk nekā 5 eiro. Kādā veidā šie “speciālis-
ti” noteica izsūknēto apjomu, pakalpojuma 
saņēmējiem vēl līdz šodienai nav sapro-
tams, ņemot vērā, ka sākotnēji vispār tika 
pieprasīts maksāt kā par sausās tualetes 
izsūknēšanu. Kā zvanītāja teica, “laikam 
noteica uz aci”. Varbūt tāpēc radies tei-
ciens “acu mērs - sūda mērs”? Iespējams 
ne tāpēc, ka acu mērs nav precīzs, bet tā-
pēc, ka kanalizācija laiku laikos tiek mērīta 
ar acu mēru? 

Īstais iemesls, kāpēc lasītaja vērsās 
redakcijā, bija tāds, ka, tie paši “speciālis-
ti”, atbraucot trešo reizi, atkal likuši maksāt 
kā par sausas tualetes izsūknēšanu. Šajā 
reizē aka tika izsūknēta un beigās tika pa-
vēlēts atnest un kanalizācijas akā ieliet 
sešus ūdens spaiņus. Iedzīvotāja ir neiz-
pratnē. “Ja jau speciālisti uzskata, ka tā ir 
sausā tualete, kāpēc viņi atbrauca ar ne-
atbilstošu ekipējumu? Ja problēmas rodas 
izsūknēšanas beigās, varbūt arī šajā gadī-
jumā bija vienkārši ar mietu jāapjauc akas 
saturs?” Iegriežoties domē, tika noprasts, 
ka rēķins atkal sastādīts kā par sausās tu-
aletes izsūknēšanu, par ko jāmaksā 11, 62 
eiro. Kā tad tā, jautā iedzīvotāja. “Kāpēc 
par pakalpojumu jāmaksā tik liela nauda, 
un vēl pašai no akas jāsanes ūdens?” 

Lai noskaidrotu, kurš domē nosaka 
kāda veida kanalizācijas vai tualetes ir 
katrā mājā, iedzīvotāja vērsās pie domes 
izpilddirektores Inetas Pogas, kura savu-

kārt atbildes 
vietā lūdza 
vērsties pie 
domes juris-
ta ar iesnie-
gumu. Par 
kanalizācijas 
jautājumiem 
līdz pat domes juristam? Kā komentēja sa-
pīkusī zvanītāja “Aglonas pašvaldībā visi ir 
speciālisti kanalizācijas jautājumā. Kasiere 
ne reizes nav bijusi mājās, bet labi zina, 
ka tā ir sausā tualete. Tādā pat veidā arī 
juristam liks noteikt, par kāda veida pakal-
pojumu būs jāmaksā?”

Kaut ko tādu iedzīvotāja atbildes vietā 
negaidīja. Pakalpojuma sniegšanas brīdī 
īstais “speciālists” bija atvaļinājumā, tāpēc 
iedzīvotāji lūdza tā aizvietotāju B.K, kurš 
veica izsūknēšanas darbus, iegriezties 
viņas mājās, lai palīdzētu izprast, kāda 
veida aka tai esot. Kopīgi tika izpētīts, ka 
kanalizācijas akā skaidri redzams, ka tajā 
ieiet caurule, pa kuru tek kanalizācijas 
ūdeņi. Līdz ar to tika nospriests, ka tā ir ka-
nalizācijas aka, nevis sausās tualetes aka. 

“Vai tiešām es kā Aglonas novada ie-
dzīvotāja nedrīkstu izmantot šos pakalpo-
jumus, kā tas noteikts pašvaldības doku-
mentos? Izrādās, ka pagastā strādājošie 
diktē savus likumus. Sūta no viena speciā-
lista pie otra, paši atbildi sniegt nespēj un 
neprot. Aizbraucu maksāt trešo reizi, kasē 
atkal pieprasa 11, 62 eiro. Kad jautāju kā-
pēc, kasiere neko nevar paskaidrot, tādas 
ziņas viņai esot sniedzis “kanalizācijas 
speciālists” M.B. Vēl bezkaunīgāk uzve-
dās izpilddirektore, kura kā risinājumu ie-
teica nopirkt baktērijas, tad viss būs kārtī-
bā. Gribētos jautāt, kuram būs kārtībā? Ja 
cilvēks nenāk uz domi, tad novadā iestājas 
kārtība? Kam tad tā dome domāta? Kur lai 
cilvēks vēršas pēc palīdzības? Vai tiešām 
jāsauc “speciālisti” no cita novada un cik 
tas man papildus maksās?”

Tuvākajā laikā tiks iesniegts iesnie-
gums Aglonas novada domē, lai tā sniedz 
atbildi, kādā veidā iedzīvotājiem tiek no-
teikts akas veids, kā arī - kādā veidā tiek 
mērīts izsūknētais kanalizācijas apjoms, 
par kuru tiek sastādīti rēķini. Vai uz aci, vai 
ar Aglonas izgudroto mērvienību “kā Līvā-
nu mājai”. 

Sūdzību uzklausīja
 Elizabete Viļuma - Gražule. 
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  21. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Adreses
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, 18.55, 5.00 
Ceturtā studija
11.15 Mana dziesma
12.45 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mana mamma - zvēru 
daktere  18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām  20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks  23.20 
Inspektors Džordžs Džentlijs
1.00 Pirkšanas un pārdošanas 
noslēpumi

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā

6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Province
8.40 Aculiecinieks
9.00 Baltic Grand Prix 2012
10.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
12.00 Es kāpt gribu kalnā vis-
augstākā....
13.05 Automoto raidījums nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 22.00 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien  19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20, 22.50 Latviešu jaunie 
režisori.   21.00 Dod pieci. Lab-
darības akcija
23.15 Ekstrēmie kadri
23.45 Baltic Grand Prix 2013
0.45 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats

LNT
5.00 Karamba!

5.20, 10.10 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00, 14.20 Džeimija Olivera 
ģimenes Ziemassvētki
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 1.20 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.25 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Atslēga uz manu sirdi
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 2.05 Gonula
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Kauja par nākotni
0.30 Kāršu nams
1.40 Košākai dzīvei

TV3
5.00 Zem kupola
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 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Rezervisti
11.00 Zibsnis
14.35, 2.25 Mazās sievietes. 
Losandželosa
15.35, 20.20, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.30 Gatava pārvērtībām
23.20 Apokalipses vēstneši
0.15 Zem kupola
1.55 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.40, 15.30, 0.05 Māja-2
6.25 Jaunatne  7.25 Tētis uz 
nomu  8.35, 14.25 Comedy Club
9.40, 17.50 Kijeva dienā un naktī
10.40, 16.40 Univers
11.55 TV shop
12.10, 18.50 Virtuve
21.00 Iemāci sievai braukt
22.05 Mf. Ekstrakts

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, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Krava
20.40 Slepkavas profils
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Svešais rajons
3.10 Vasarnīcas lietas
4.15 Neprātīga diena

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 Vienatnē ar visiem
13.10, 2.10 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, 23.05 Apprecēt Puškinu
0.10 Vakara Urgants
0.55 Sazvērestības teorija
1.40, 5.55 EuroNews
3.00 Nosvērti un laimīgi
5.25 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 Nabaga radinieki
13.40, 2.05 Dzīves noteikumi
14.05 Uz karstām pēdām
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Sava svešā
21.55 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.25 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 22.55 Skatīties visiem
6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Vecpuisis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas

20. decembrī Ir iemesls!
Urija Gellera dzimšanas diena 

B u r v j u 
māksl in ieks 
cirkā - tas 
vienmēr ir in-
teresanti un 
n e p a r a s t i . 
Cilvēku acu 
priekšā notiek 

īsts brīnums: no cepures pēkšņi 
parādās trusis, viegls zīda laka-
tiņš pārvēršas par ziedu pušķi... 
Visi šie burvju triki ir ilūzijas māks-
la, augstākā līmeņa manipulāciju 
meistarība. Visi to saprot, bet 
ikreiz apjūsmo un godalgo cir-
ka māksliniekus ar vētrainiem 
aplausiem... Taču ne visi burvju 
mākslinieki izpaužas tikai cirka 
aktiera profesijā. Ir tie, kas prot 
pārliecināt cilvēkus par savām 
neparastajām spējām, kas robe-
žojas ar fantastiku... Un šo cilvēku 
vidū Urijs Gellers ir visnoslēpu-
mainākais un neparastākais... 

Urijs Gellers ir dzimis Tela-
vivā, Izraelā. Par viņa bērnību 
un jaunību praktiski nekas nav 
zināms, tāpat kā par viņa vecā-
kiem. Līdz šim visi biogrāfu mēģi-
nājumi vienoties par viņa biogrā-
fijas rakstīšanu beidzās ar paša 
Urija kategorisku atteikumu... 
Bet grāmatās, kuras raksta pats 
slavenais mistifikators, ir pārāk 
daudz izdomājuma un ļoti maz 
patiesības. 

Ir zināms, ka skolu Gellers 
beidzis Kiprā, pēc tam viņš ie-
stājās kara skolā savā dzimtajā 
Telavivā. Par virsnieku nākamais 
diženais mānītājs tā arī nekļuva. 
Pašam burvju māksliniekam ne-
patīk atcerēties šos laikus vai arī 
viņš piedāvā publikas uzmanībai 
visai romantisku stāstu par šo 
savas dzīves periodu. Īstenībā 
saglabājušies dokumenti visai la-
koniski vēsta par kursanta Gelle-
ra atskaitīšanas iemesliem - viņš 
vienkārši aizmiga savā postenī tā 
sargāšanas laikā. Izraēlas armijā 
karavīri neaizkavējas arī daudz 
mazāku pārkāpumu dēļ. 

Pēc Sešu dienu kara nobei-
guma, Gellers uzstājās Izraēlas 
nakts klubos ar savu slaveno 
fokusu - viņš salieca karotes ar 
sava skatiena spēku. Šis fokuss 
nav jauns, pats Urijs redzēja to 
kādā no angļu iluzionista Deivida 
Berglasa priekšnesumiem gada-
tirgū. Pret Urija mēģinājumiem 
pārsteigt un sajūsmināt publika 
izturējās visai vēsi. Tad jaunais 
mākslinieks sāka apvienot savus 
priekšnesumus ar stāstījumiem 

par sevi iemīļoto. Viņš apgalvoja, 
kas esot citplanētietis, ka viņam ir 
zināma cilvēces nākotne, ar tra-
ģisku un satrauktu balsi brīdinā-
ja par gaidāmajām katastrofām. 
Viņam neticēja, un viņš kļuva par 
anekdošu varoni. Reiz, kad Izraē- 
las premjerministri Goldu Meiru 
palūdza izteikt savu prognozi par 
arābu-izraēliešu konflikta iznāku-
mu, viņa ar smaidu atbildēja: “Es 
neesmu pareģe. Pajautājiet Uri-
jam Gelleram - viņš noteikti zina!” 

60. gadu beigās Gellers sa-
prata, ka Izraelā viņam nekad 
neizdosies kļūt par slavenību. 
Burvju mākslinieks sāka meklēt 
producentus Eiropā un Amerikā. 
Drīz vien tāds menedžeris parā-
dījās.  

Andrea Puharišs bija para-
normālo parādību pētnieks. Brī-
nišķīgi saprotot, ka šādu spēju 
demonstrēšana var garantēt ie-
vērojamus ienākumus, pats pēt-
nieks uz skatuves nekāpa nekad, 
jo viņam nebija aktiera spēju, viņš 
baidījās no skatuves un nebija 
apveltīts ar pievilcīgumu. Satie-
koties ar Uriju Gelleru, Puharišs 
saprata - tā ir teicama izdevība... 

Par pirmo kopīgo biznesa 
projektu kļuva paziņojums, kas 
pārsteidza ar savu nejēdzību un 
neticamību. Puharišs pavēstī-
ja, ka nolēma “pārbaudīt” savu 
jauno protežē, ieveda viņu hip-
notiskajā transā un jautāja par 
viņa dzīvi. Un hipnozes ietekmē 
Gellers paziņoja, ka viņš ir trīs-
gadīgs bērns, kas pastaigājās pa 
vienu no Telavivas parkiem. Tas 
noteikti varētu izsaukt nopietnas 
šaubas... Kurš gan atļautu trīsga-
dīgam puikam staigāt pa parku 
Izraelā 1949. gadā? Neviens... 
Bet tālāk sākās pats interesan-
tākais. Gellers paziņoja: “Virs 
manis parādījās lidojošs objekts. 
Pēkšņi mani apžilbināja spilgta 
gaisma. Pēc tam es zaudēju sa-
maņu un nokritu.” Bet arī tas vēl 
nav viss... Puharišs pavēstīja, ka 
pēc šī paziņojuma Gellers pēkšņi 
ierunājās “metāliskā balsī”... Šī 
balss apgalvoja, ka citplanētieši 
uzlādēja viņu ar spēku, kas pa-
līdzēs Urijam glābt Zemi no ka-
tastrofām. Neskatoties uz to, ka 
šī ziņa bija visai dīvaina, atradās 
cilvēki, kas noticēja, un tādu bija 
daudz... 

Kopš 70. gadu sākuma Urijs 
Gellers uzstājās visā pasau-
lē, piedalījās televīzijas šovos. 
Burvju mākslinieka arsenālā bija 

tikai daži triki: viņš lieca karotes 
ar savu skatienu, atminēja to, 
kas bija redzams attēlos, kurus 
paslēpa no viņa, “lasīja” cilvēku 
domas... Viņa trikus atmaskoja 
kritiķi, viņi atkārtoja visus viņa 
trikus bez jebkādām paranormā-
lām spējām. Bet pārliecināt par to 
publiku nebija vienkārši. Gellera 
koncertos ābolam nebija, kur no-
krist. Viņa arsenālā parādījās jau-
ni triki: Gellers apturēja pulksteņu 
mehānismus no liela attāluma 
un lika bultiņām kustēties ātrāk. 
Kādu dienu viņš publikas priekšā 
ar domu spēku “apturēja” slave-
no Big-Benu Londonā. Tiesa, pē-
dējo fokusu skeptiķi tā arī nebija 
nofiksējuši, taču pašu “telepātu” 
tas nemaz nesatrauca. 

Lai skatītāju interese pret 
viņu nezustu, Gellers rakstīja 
“dokumentālās” grāmatas, un vi-
sas kļuva par bestselleriem. Urijs 
uzrakstīja sešpadsmit tādas grā-
matas. 

Drīz vien Gellers paziņoja, 
ka spēj uziet naftas atradnes un 
dimantu raktuves. Taču tolaik 
burvju māksliniekam jau gandrīz 
neviens neticēja. 

Vēl 1978. gadā viens no Gel-
lera aizvainotajiem producentiem 
publicēja atmaskojošu rakstu, 
kurā apgalvoja, ka visus Gellera 
trikus var atkārtot ikviens gribē-
tājs pēc neilgas sagatavošanās. 
Atbildot uz šo uzbrukumu, Gel-
lers sāka izplatīt baumas par to, 
ka viņa pakalpojumus aktīvi iz-
manto CIP, liekot ietekmēt starp-
tautisko pārrunu gaitu un nolasīt 
pasaules līderu domas. Šīs ten-
kas ātri izplatījās pa visu pasauli, 
un publika atkal viņam noticēja. 
Uzmanība pret Gellera mākslu 
nekad neatslāba. 

Bet ar gadiem Gellera 
degsme sāka izsīkt. Kopš XXI 
gadsimta sākuma viņš praktiski 
neuzstājas, dzīvo nelielā muižā 
Anglijā. Taču nesen mistifikatoru 
uzaicināja kļūt par Ukrainā notie-
košā konkursa “Ekstrasensu cī-
ņas” žūrijas locekli. Un tur Gellers 
visiem atkal parādīja, kā viņš liec 
karotes un “lasa” domas... Bet ta-
gad publika uztver viņu vienkārši 
kā burvju mākslinieku no cirka. 
Arī pats Urijs vairs nepretendē 
uz citplanētieša spējām un glābt 
civilizāciju no katastrofām vairs 
netaisās... Jau noguris... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 09.12.2016. līdz 16.12.2016. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 33 notikumi. Būtiskākie:
•	 12. decembrī Ķepovas pagasta Lukšovā tika veikta kratīšana, zādzī-

bā aizdomās turamā dzīves vietā. Rezultātā tika atrasti četri kaņepju 
augi puķu podos un medību bises 16. kalibra patrona. 1992. g. dzimu-
šais vīrietis paskaidroja, ka narkotikas audzēja savām vajadzībām. 

•	 15. decembrī policijā ar iesniegumu vērsās krāslaviete, kura kļuva 
par krāpšanas upuri internetā: no paziņas profila vietnē odnoklasniki.
ru atnāca ziņa ar lūgumu iedot mobilā telefona numuru. Pēc lūguma 
izpildes “paziņa” vēlreiz uzrakstīja un šoreiz palūdza paziņot kodu, kurš 
atnāks SMS veidā uz telefonu, lai viņa varētu izmantot kādu savu pro-
filu, motivējot, ka savs telefons ir bloķēts. Pēc tam, kad cietusi kodu 
nosūtīja, uz viņas telefonu atnāca īsziņa, kurā bija lūgts veikt apstiprinā-
šanu. Pēc šādas darbības izdarīšanas uz telefonu tika atsūtīts paziņo-
jums par servisa veiksmīgu apmaksu par 4,99 eiro un tādu paziņojumu 
bija 8. Pārbaudot savu rēķinu Tele 2 izpalīdzīgā sieviete konstatēja, ka 
summa sastādīja jau 66,06 eiro. Sazinoties ar paziņu, kuras profils tika 
izmantots krāpšanā tika noskaidrots, ka tas bija “uzlauzts”. Par doto 
faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

Ceļā uz mākslu

Krāslavas mākslas skolas ikdiena.
Alekseja GONČAROVA foto
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CETURTDIENA,  22. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna    6.02 Adreses
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
11.10 Alpu dakteris  12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Dardarija  15.05 Mana 
mamma - zvēru daktere
18.00, 23.15 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Nāve paradīzē
23.30 Latvijas sirdsdziesma
0.25 Grupas “Galaktika” koncerts 
“Labvakar, draugi!”
1.25 Alpu dakteris
2.15 Inspektors Džordžs Džentlijs
3.45 Tieša runa  
4.50 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā.10.sērija.(nosl.)
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Dzimis Eiropā. 
8.00, 4.35 Anekdošu šovs 1
8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00 Baltic Grand Prix 2015
10.05 Mana mamma - zvēru 
daktere
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 Saules izaicinātie. Latvietis 
Amerikā  15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Baltic Grand Prix 2016
21.10 Mazulis  22.10 Dženova
23.55 Leģendārie albumi. Džimijs 
Hendrikss.  1.05 Eiropa koncertos
1.55 Latviešu jaunie režisori. 
2.55 Tango  4.20 LTV - 60

LNT
5.00 Vilfreds
5.55 Bernards  6.00 Galileo
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”

8.40, 2.30 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Ziemassvētki septembrī
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Džeimija Olivera ģimenes 
Ziemassvētki  14.55 Bērni un 
vecāki  15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
17.50 Ziņas sešos
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā  18.55 Gonula
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Bitīt’ matos
23.00 Nosvērtie
1.10 Greizais spogulis

TV3
5.00, 1.45 Zem kupola
5.40, 13.15 Multfilmas  8.25 
Pasaules smieklīgāko video 
kuriozu top
9.00 Salavecīša aizvietotājs
11.00 Kāsla metode
12.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S  14.50 Mazās sie-
vietes. Losandželosa  15.45, 4.25 
Smieklīgākie videokuriozi
16.10 Ziemassvētku savedējs
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.15 TV3 Ziņas
19.35, 3.45 Bez Tabu
20.20 Viens pats mājās 4
22.10 Ledus raža
0.05 Ziemassvētku savedējs

TV3+
5.40, 15.35, 0.55 Māja-2
6.25 Jaunatne  7.25 Tētis uz nomu
8.35, 14.25 Comedy Club 
9.40, 17.50 Kijeva dienā un naktī
10.50, 16.40 Interni
11.55 TV shop  12.10 Virtuve
19.05 Mf. Viens mājās
18.55 Reiz Krievijā  21.00 Mf. 
Ziemassvētku konsultants
23.00 Mf. Melnie Ziemassvētki

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, 1.30 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.35 Izmeklēšana
19.00 Inspektors Kūpers

22.45 Vairākums  0.00 Musins 
V.A.  0.30 Mēs un zinātne. Zināt-
ne un mēs.   3.30 Autobuss

PBK
6.00, 2.40, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55 
Ziņas  6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10, 4.25 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  22.30 MasterŠefs
2.10 1 in city
3.10 Mf. Neprātīga diena
4.10, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts  8.55 Par pašu galveno

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēs-
tis  10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Nabaga radi
13.40 Ejot kājām
14.05 Uz karstām pēdām
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
22.10 Mf. Sarežģītā laime
0.05 Mf. Serafimas Gļukinas 
ikdiena un svētki

RenTV Baltic
5.40, 23.00, 1.00 Skatīties 
visiem  6.25 Vecpuisis
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.30 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55, 15.20 Slepenās teritorijas
11.55, 18.35 Visšokējošākās hi-
potēzes 13.00 Ekstrasensu cīņa
16.25, 0.00 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi

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, 0.50 Ziņas
5.05, 7.05 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. Skarleta
17.35 Piezīmes
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks  20.05 Šovakar
21.25 Kas? Kur? Kad?
23.10 Mūzika bez vārdiem

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.45 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, 16.40 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Par svešiem grēkiem
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.05 Mf. Nejaušu tikšanos nav
1.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 16.55 Virtuve
9.10, 16.00 Tāds darbs
10.00 Reportieris  10.50, 15.05 
Nepiedzimsti skaista
11.50, 17.55 Stila ikona
13.05 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
19.15, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Mf. Rezervists

PIEKTDIENA,  23. decembris

8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.25 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.30, 23.55 Visšokējo-
šākās hipotēzes
13.10 Humora raidījums
15.15, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.20 Dīvaina lieta
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, 23.40 Ziņas
5.05, 7.05 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
13.15 Par mīlestību

14.10 Laiks rādīs!
15.55, 22.40 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Apprecēt Puškinu
22.00 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, 23.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 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 melodrā-
mas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Maskavas dekamerons

16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Bataljons bez vārda
23.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 17.10 Virtuve
9.10, 16.20 Tāds darbs

10.00, 19.20 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.05, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
12.00, 18.15 Stila ikona
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.00, 22.20 Online
20.25 Mana burvīgā aukle
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
21.10 Stails
22.50 Kauli

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Adreses
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, 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 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!  15.05 Mana 
mamma - zvēru daktere
18.00, 23.50 Ziņas
19.30 Kreilis un Lauva
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas Gada balva sportā
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.05 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā  6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00 Baltic Grand Prix  10.05 
Mana mamma - zvēru daktere
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Izglītība un karjera

13.35, 5.00 Skats rītdienā.
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi  15.05 Kā 
apturēt globālo sasilšanu?
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 20.55 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas  19.35 Punkti uz i
21.45 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras  22.30, 0.35 Personība. 
100 g kultūras
23.30 Sporta studija  0.20 Zebra

LNT
5.00, 10.10 Karamba!  5.20 Ber-
nards  5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Galileo
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”  8.40, 1.05 Dzīvī-
te  9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.30, 13.45 Televeikala skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
11.50 Tas būs ziņās!
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Džeimija Olivera ģimenes 
Ziemassvētki
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 2.05 Gonula
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.10 Varas spēles
23.10 Keisijas Entonijas prāva

1.25 Provokators

TV3
5.00, 0.20 Zem kupola
5.50 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.55, 13.15 Multfilmas
8.25 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
9.00 Ziemassvētku konsultants
11.00, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0  12.00 Dro-
šības aģenti V.A.I.R.O.G.S
14.35, 2.30 Mazās sievietes. 
Losandželosa  15.35, 20.20, 
3.15 UgunsGrēks  17.55 Meit-
tenes  19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode  22.00 
Killeru elite  1.20 Rezervisti
2.05 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.40, 15.30, 1.20 Māja-2
6.25 Jaunatne  7.25 Tētis uz 
nomu  8.35, 14.25 Comedy 
Club  9.40, 17.50 Kijeva dienā 
un naktī  10.40, 16.35 Univers
11.50 TV Shop
12.10, 18.50 Virtuve
21.00 Mf. Egles  23.00 Mf. 
Likteņa ironija. Turpinājums
. 

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, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Krava
20.40 Slepkavas profils
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Svešais rajons
3.05 Mūsu uzraugs
4.05 Braucam un ēdam!

PBK
6.30, 9.00, 14.00, 16.55, 1.35 
Ziņas  6.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!  
9.25 Dzīvo vesels!  11.00 V.Pu-
tina preses konference
14.15 Laiks rādīs
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas laiks  
18.55 Lai runā!  20.00 Laiks  
21.20, 23.05 Apprecēt Puškinu
23.30 Vakara Urgants
0.05 Naktij tuvojoties
1.05 EuroNews
1.50, 4.45 Moderns spriedums
2.40 Nosvērti un laimīgi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts  8.55 Par pašu galve-
no  10.00, 14.00, 19.00 Vēstis
11.00 V.Putina preses konfe-
rence  16.20 Vēstis - M
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Sava svešā
21.55 Vakars ar Vladimiru 

Solovjovu  0.25 Ieguldījums
2.05 Dzīves noteikumi

RenTV Baltic
5.45, 23.05 Skatīties visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 Vecpuisis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas  7.35, 19.45 
Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
12.00, 18.35, 0.10 Šokējošo 
hipotēžu diena
13.05 Dokumentāls projekts
16.25 Dīvaina lieta  20.50 Eks-
trasensu cīņas  1.05 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, 23.25  Ziņas
5.05, 7.05 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
13.15 Par mīlestību
14.10 Mf. Flautas aizmirstā 
melodija  15.55 V.Zolotuhins. 
„Es jūs mīlu”.
17.20 Piezīmes  17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Apprecēt Puškinu

22.25 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona Х
8.10, 21.15 Pēdas  9.00, 12.00, 
15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.25 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Maskavas dekamerons
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.55 Sporta diena
0.05 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts  8.00, 21.10 TV 
barometrs  8.05, 17.10 Virtuve
9.10, 16.20 Tāds darbs
10.00,19.20 Ekstrasensi detek-
tīvi  11.00, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista   12.00, 18.15 Stila 
ikona
13.05 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.00, 22.20 Onlains
20.25 Mana burvīgā aukle
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
21.15 Stails  22.50 Kauli
23.40 Ērglis un cipars
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
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
21.12 22.12. 23.12.
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. 

Samaksa tūlītēja.  
 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  
GAĻA” 

Nesakiet man, ka pasaulē
ir vēl kas smagāks
Par sauju dzeltenu smilšu,
kas vaļējā kapā krīt.

Sirsnīgi patiecamies dekā-
nam Pāvilam Odiņam, Dagdas 
draudzes dziedātājiem, Skais-
tas pagasta pārvaldei, personī-
gi Gundegai Grišānei, Viktorijai 
Lenei, bijušajiem kolēģiem no 
VAS “Latvijas Valsts ceļi”, ra-
diem, kaimiņiem, draugiem un 
paziņām, kuri dalīja ar mums 
bēdu smagumu, pavadot pē-
dējā gaitā mūsu mīļo tēti Jāni 
Grišānu. 

Bērni 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
STEIDZAMI! 2-istabu dzīvokli 
Krāslavā (Raiņa 15, 1. stāvs). 
Slēgta, tīra kāpņutelpa, kodu at-
slēga, dzīvoklis gaišs, stiklota lo-
džija. 3500 €. Tālr. 22308901;
1-istabas privatizētu dzīvokli. 
Tālr. 26481072;
“WV Polo” - 2001., TA līdz 
05.12.2017. Tālr. 26660984;
Vācijā ražotas mīkstās mēbeles 
(samts, dabīgā āda). T. 28487479;
sivēnus. Tālr. 28683927; 
cūkgaļu (1.5 g.), 2.50 €/ kg. Tālr. 
29888267;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688.
zemi, mežu Latgalē. T. 29129658;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI
Aicina pastāvīgā darbā mežā zāģe-
rus un viņu palīgus. T. 25941514. 
MEKLĒJU autovadītāja darbu. 
Ir kategorijas B, C, D, E. Darba 
pieredze. Tālr. 20020138.
ATDOŠU kazu (4 gadi), gaili. 
Sieviete meklē jebkādu darbu. 
Tālr. 28263274.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). No 25 
līdz 35m3. Treilera pakalpojumi 
līdz 25 t. Auto pacēlāja pakalpo-
jumi – 18m. Koku apgriešana. 
Tālr. 29455509.

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
Jeļenu Bahanovsku, no tēva 
uz mūžu atvadoties. 

Aleksandrovas skolas
 kolektīvs

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

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.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 
mežu ar zemi, ieķīlātu 

mežu un bez dokumen-
tiem.  

Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 

pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).
 T. 26677812, 20377801.

SIA “Cēsu gaļas
kombināts” 
par labām cenām 

iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. 
Tālr. 26185703, 25573447

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr. 65681339, 25633212.
Dagdā, Rīgas ielā 2a, 

tālr. 28686822.

Mājražotājs piedāvā Zie-
massvētku galdam kūpinā-
tas karpas, foreles, skum-
brijas, jūras asarus. Pasūti 
iepriekš pa t. 28371719.

Svētku gaidīšanas laiks Krāslavā

Ziemassvētku tirdziņš pils kompleksā.               A.GONČAROVA foto.

Sia “Māra N” aicina 
darbā atbildīgu un 

spējīgu DARBINIEKU 
riepu servisā.
Dagdā, Asūnes 6    
Tālr. 26525566

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Izsakām pateicību visiem, 
kuri piedalījās Aivara Zeilāna 
meklēšanā un izvadīja viņu pē-
dējā gaitā. 

Ģimene

Mūža vakars krēslas spār-
niem  
Tumsu auž un zvaigznes dedz.  
Un pār gadiem aizgājušiem  
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Svetlanai Pitrānei, vecmāmi-
ņu zemes klēpī guldot.

AAS “Balta” kolektīvs
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