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20. un 21. janvārī Krāslavā, 
tirdzniecības centrā “Beta”, 
pārdošanā būs kvalitatīva, 
Igaunijā ražota gultasveļa 

un spilveni.
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•	 Pēc paša vēlēšanās no Jūrma-
las domes priekšsēdētāja amata 
atteicies Gatis Truksnis (ZZS). 
Truksnis atkāpšanos no mēra 
amata saistīja ar veselības jau-
tājumiem. Viņa vietā ievēlēta 
līdzšinējā mēra vietniece Rita 
Sproģe (ZZS). Pašlaik vēl ir 
aktuāls jautājums, vai Truksnis 
saglabās Zaļo un zemnieku sa-
vienībā ietilpstošās LZP biedra 
statusu, par to lems LZP domē. 
Truksnis jūnijā gaidāmajās paš-
valdību vēlēšanās plāno star-
tēt kā pilsētas mēra kandidāts. 
Truksnis piebilda, ka atlikušos 
mēnešus strādās kā deputāts, 
“lai ar pilnu pārliecību” varētu 
startēt pašvaldību vēlēšanās kā 
Jūrmalas mēra kandidāts.

•	 No šā gada 3.aprīļa Latvijā ikvie-
nam dabasgāzes lietotājam būs 
iespēja brīvi izvēlēties tirgotāju. 
Ministrijā atzīmēja, ka atvērts da-
basgāzes tirgus rada priekšno-
teikumus konkurencei starp tir-
gotājiem, kas nodrošinās labāku 
pakalpojuma kvalitāti un lielākas 
izvēles iespējas visiem dabas-
gāzes lietotājiem. Dabasgāzes 
tirgus atvēršana Latvijā palielina 
dabasgāzes piegādes drošību 
un enerģētisko neatkarību nākot-
nē, kā arī stiprina Eiropas Savie-
nības vienoto dabasgāzes tirgu. 

•	 Piena pārstrādes uzņēmums AS 
“Limbažu siers” ir spiests iepirkt 
pienu Vācijā, jo vietējie zemnieki 
dod priekšroku produkta realizā-
cijai Polijā, kur pēc tā ir piepra-
sījums un par pienu var saņemt 
augstāku cenu. Šī iemesla dēļ 
“Limbažu siers” ir problēmas no-
drošināt nepieciešamo izejvielas 
apmēru Latvijā un nākas iepirkt 
pienu Vācijā. 

•	 Pēdējos gados bijuši vairāki 
skandāli, kad pasaules liel-
valstis viena otru vainojušas 
liela apmēra kibernoziegumos. 
Arī Latvijā ik gadu tiek fiksēti un 
novērsti vairāki tūkstoši augstas 
prioritātes incidentu - vairums 
no tiem nav uztverami kā tiešs 
apdraudējums valsts drošībai, 
taču amatpersonas atzīst, ka 
nākas saskarties arī ar tādiem. 
Latvijā galvenā iestāde, kuras 
redzeslokā šie un līdzīgi gadī-
jumi nonāk, ir informācijas teh-
noloģiju (IT) drošības inciden-

tu novēršanas institūcija 
“CERT.LV”. Ik gadu tā fiksē un 
novērš vairākus tūkstošus aug-
stas prioritātes incidentu Lat-
vijas datortīkliem. Vairums no 
tiem gan nav uztverami kā tiešs 
apdraudējums valsts drošībai, 
bet zādzību, laupīšanas vai citi 
mēģinājumi.

•	 Valdībā šonedēļ nonāks Latvijas 
tautsaimniecībai, bet īpaši Lat-
vijas dzelzceļam izšķirīgs jautā-
jums - dzelzceļa tīkla elektrifikā-
cija, kam nozīmīgu finansējuma 
daļu 348 miljonus gatava dod 
Eiropa. Par projekta sākuma 
posmu Latvijas austrumos ne-
kad nav bijušas šaubas, tomēr 
negaidīti izlemts, ka modernizā-
cijas maršruts neies vis līdz  sā-
kotnēji plānotajai  ostas pilsētai 
Ventspilij, bet gan līdz Rīgai. 
Ventspils mēram Aivaram Lem-
bergam šoreiz nācies piekāp-
ties - viņa politiskās apvienības 
kontrolētā Satiksmes  ministrija 
devusi priekšroku Rīgai.

•	 Konstatēts šogad pirmais Āfri-
kas cūku mēra uzliesmojums 
mājas cūkām. Slimība skāru-
si lielu cūku novietni “Rukas” 
Krimuldas novada Krimuldas 
pagastā ar 5 023 dzīvnieku lie-
lu ganāmpulku.  Pārtikas un 
veterinārais dienests (PVD) 
saimniecībā veic Āfrikas cūku 
mēra apkarošanas pasākumus, 
tostarp cūku likvidēšanu, kā arī 
epidemioloģisko izmeklēšanu, 

lai noskaidrotu, kā slimība iekļu-
va novietnē. Noteikta karantīna 
- aizsardzības zona trīs kilomet-
ru rādiusā un uzraudzības zona 
desmit kilometru rādiusā ap 
skarto novietni. Šajā teritorijā tiks 
kontrolēts mājas un meža cūku 
veselības stāvoklis, kā arī trans-
portlīdzekļu kustība. Īpaša uz-
manība būs pievērsta dzīvnieku, 
kā arī gaļas izcelsmes produktu 
pārvadāšanai.

•	 Latvijas otrajā lielākajā pilsētā 
sniega segas biezums pieaudzis 
līdz 23 centimetriem, un tik daudz 
sniega Daugavpilī nav bijis kopš 
2013. gada aprīļa, liecina Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģi-
jas centra dati. 

•	 Aizvadītā nedēļas nogale bijusi 
veiksmīga Latvijas ziemas spor-
ta sportistiem. Latvijas titulētais 
bobsleja četrinieks ar pilotu Oska-
ru Melbārdi, kā arī stūmējiem Dau-
mantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un 
Jāni Strengu svētdien otro dienu 
pēc kārtas Šveices trasē Sankt-
moricā triumfēja Eiropas kausa 
(EK) sacensībās, bet kopā guva 
trešo panākumu trīs dienu laikā. 
Latvijas skeletonisti Martins un 
Tomass Dukuri sestdien izcīnīja 
dubultuzvaru Vācijas trasē Vinter-
bergā notikušajā Eiropas čempio-
nāta, kas reizē bija arī Pasaules 
kausa sezonas ceturtais posms. 

Festivāls “Galšūna lielā zivs”  

Kaut kas tāds Latgalē vēl nav bijis - 145 dalībnieki! Brīnumi notika arī copei nelabvēlīgos laika apstākļos, un karsta zupa ezera 
krastā... Vairāk lasiet nākamajā numurā.                                                                                                           Alekseja GONČAROVA foto

VID informē

Tikai tad VID rīcībā būs visa darba 
devēju un citu ienākumu izmaksātāju 
iesniegtā informācija, kas nepiecieša-
ma, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt ie-
sniegtās deklarācijas un precīzi noteikt 
personai atmaksājamo iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa pārmaksas summu.

 Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis 
ir pirmais gads, kad tie nodokļu mak-
sātāji, kuru gada apliekamo ienākumu 
kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 
12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, 
kas izveidosies, piemērojot gada dife-
rencēto neapliekamo minimumu.

 VID atgādina, ka gada ienākumu 
deklarācija par 2016. gadā gūtajiem 
ienākumiem obligāti laikā no 2017. 
gada 1. marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz 
tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

· veikuši saimniecisko darbību 
(piemēram, ir individuālā uzņēmuma 
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašu-
mu, ir zemnieku saimniecības īpašnie-
ki, ir guvuši ienākumus no profesionā-
lās darbības u.c.)[1],

· guvuši ienākumus ārvalstīs (tai 
skaitā personas (jūrnieki), kuras bi-
jušas nodarbinātas uz starptautiskos 
pārvadājumos izmantojama kuģa),

· guvuši ar nodokli neapliekamos 
ienākumus, kas kopumā 2016. gadā 
pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti 
ienākumi no personiskās mantas pār-
došanas),

· guvuši ienākumus, kuri aplieka-
mi ar 10% nodokļa likmi (piemēram, 
ienākumu no dividendēm, ienākumu 
no augoša meža vai kokmateriālu pār-
došanas), un no kuriem nodoklis nav 
ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

· guvuši citus ar nodokli aplieka-
mus ienākumus, no kuriem izmaksas 
vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, 
no fiziskām personām, kuras nav dāvi-
nājuma saņēmēja radinieki vai laulā-
tais, saņemti dāvinājumi, kas ir aplie-
kami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 Savukārt, fiziskās personas, kuras 
neveic nekāda veida saimniecisko dar-
bību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, 
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzī-
votāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem un to nodokļa 

pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot 
diferencēto neapliekamo minimumu, 
var to izdarīt no 2017. gada 1. marta 
līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat 
visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet 
līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 
2013. gadu.

 Sākot ar 2017. gada 1. martu, 
VID aicina ikvienu iesniegt deklarāciju 
elektroniski, kas ir daudz ātrāk un ēr-
tāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļo-
ta visa VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju elektroniski, arī 
gada diferencētais neapliekamais mini-
mums gada ienākumu deklarācijā tiek 
aprēķināts automātiski. Šogad dekla-
rācijā automātiski tiks atspoguļota arī 
tā informācija par 2016. gadu, ko par 
personas veiktajiem maksājumiem par 
izglītību Valsts ieņēmumu dienestam 
būs iesniegušas mācību iestādes. 

 Ikviens var kļūt par EDS lietotā-
ju, izmantojot savas internetbankas 
lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID 
viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centra” izsniegto elektro-
nisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus 
aicinām izmantot EDS mobilo versiju 
(eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams 
iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
bet attaisnojuma dokumentus (čekus 
un kvītis) pievienot no attiecīgās ierī-
ces galerijām. 

 Atgādinām, ka pārmaksātais ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis tiek at-
maksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no 
deklarācijas iesniegšanas dienas[2].  
Gadījumā, ja deklarācija nav aizpildī-
ta korekti vai arī tās apstrādes laikā 
VID rodas papildu jautājumi, nodokļa 
atmaksas termiņš var tikt pagarināts, 
par ko deklarācijas iesniedzējs tiks in-
formēts individuāli.
 Plašāka informācija pieejama VID mā-
jaslapā sadaļā “Gada ienākumu deklarā-
cija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un 
muitas informatīvo tālruni 67120000, 
vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas 
centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski 
VID mājas lapā sadaļā Kontakti.

Gada ienākumu 
deklarācijas par 

2016. gadu VID pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka gada ienā-
kumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad 
ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā būs iespējams ie-
sniegt no 2017. gada 1. marta.
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Pasaulē No lasītāju vēstulēmLidmašīnas avārija 
Kirgizstānā

Netālu no Kirgizstānas gal-
vaspilsētas Biškekas pirmdien avarējusi Turcijas kravas lidmašīna, 
laupot dzīvību vismaz 32 cilvēkiem. Lidmašīna nogāzās apmēram 
1100 metru pēc skrejceļa beigām. Vairums bojāgājušo ir vietējie 
iedzīvotāji. Dzīvību zaudējuši arī četri lidmašīnas apkalpes locekļi. 
Avārijā sagrautas 30 ciemata mājas un izcēlušies vairāki uguns-
grēki. 15 cilvēki ievainoti.

Aiztur saistītos ar “Islāma valsti”
Drošības spēku operācijā Krievijas Čečenijas reģionā aizturēti 

vairāk nekā 50 cilvēki, kas, domājams, saistīti ar teroristu grupē-
jumu “Islāma valsts”. Aizdomās turamie aizturēti sestdien dažādās 
Čečenijas vietās. Drošības spēku operācija tika plānota kopš pa-
gājušās vasaras.

Norvēģijā sāk atteikties no FM radio
Norvēģija trešdien sāka atslēgt analogo FM radio, kļūstot par 

pirmo valsti pasaulē, kas būs pilnīgi pārgājusi uz digitālo radio 
raidīšanu (DAB). Šī lēmuma rezultātā gan valsts, gan arī privātās 
stacijas pārslēgsies no FM uz DAB sistēmu, kuras signāls ir spē-
cīgāks, turklāt tās darbība ir elektroenerģiju vairāk taupoša. DAB 
piedāvā vairāk radiostaciju un labāku audio kvalitāti. Pāriešanu uz 
DAB sistēmu veicināja Norvēģijas topogrāfija, kalniem un ielejām 
apgrūtinot FM sistēmas iespēju sasniegt visas apdzīvotās vietas. 
Klausītājiem būs nepieciešams digitālais radioaparāts, viedtālrunis 
vai dators, lai klausītos DAB pārraides, bet transportlīdzekļu vadī-
tājiem savi radioaparāti būs jāpārveido.

Oslo atvērta sporta halle skeitbordistiem
Norvēģijā uzbūvēta pirmā sporta halle skeitbordistu treniņiem. 

Oslo “Skatehall” izstrādāta sadarbībā ar šī sporta veida pārstāv-
jiem. Tajā trenēsies gan profesionāļi, gan iesācēji. Halles platība 
ir 1400 kvadrātmetri, izbūvēts arī āra parks 600 kvadrātmetru pla-
tībā.

Draudzība, kas ilgst gadiem ilgi

Par tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem
10. janvārī avīze “Ezerze-

me” publicēja rakstu “Gribu zi-
nāt, par ko maksājam” par mājas 
Raiņa ielā 6 iedzīvotāju sapulci. 

Ar pozitīvām emocijām iz-
lasīju informāciju par mājas ie-
dzīvotāju sapulces rīkošanu, jo 
piedalīties tajā tika uzaicināts 
arī novada domes priekšsēdē-
tājs. Tikšanās ar domes vadī-
bu, vadošajiem speciālistiem un 
uzņēmumu vadītājiem ir ne tikai 
ikviena dzīvokļa īrnieka, bet arī 
vēlētāja tiesības. Ne vienmēr 
mūsu atbildīgajiem darbiniekiem 
ir vēlēšanās apmeklēt tādus pa-
sākumus. 

Rakstā tika publicēta mājas 
iedzīvotāja replika par to, ka viņš 
jau 10 gadus dzīvo Krāslavā, bet 
tikšanās ar iedzīvotājiem netiek 
organizētas, un neviens depu-
tāts neinteresējas, kā mēs dzī-
vojam. 

Godājamais mājas Raiņa 
ielā 6 iedzīvotāj! Krāslavā jau 
11 gadus pensionāru biedrība 
sešos pilsētas mikrorajonos re-
gulāri rīko tikšanās ar novada 
vadību un iestāžu atbildīgajiem 
darbiniekiem. Par tikšanos lai-
ku un gaitu tiek paziņots pre-
ses izdevumos “Ezerzeme” un 
“Krāslavas Vēstis”. Atgādinu, 
kur tiek organizētas šīs tikša-
nās: Priedaine, Augusta iela, 

Indras-Skaistas iela, poliklīnikas 
rajons, Aronsona iela, Raiņa, 
Rēzeknes un tām piegulošās 
ielas. Uz šo tikšanos vienmēr 
tiek uzaicināta domes vadība, 
parasti tajā piedalās arī domes 
izpilddirektors, pašvaldības po-
licijas, SIA “Krāslavas nami”, 
p/a “Labiekārtošana K”, sociālā 
dienesta pārstāvji. Šo sapulču 
laikā iedzīvotājiem ir iespēja uz-
dot savus jautājumus un saņemt 
atbildes. Ja atbilde uz jautājumu 
netiek sniegta klātienē, tā tiek 
publicēta vietējā informatīvajā 
izdevumā.   

Un vēl! Pensionāru biedrības 
gada pārskata sapulcē - marta 
20. datumos – tiek apkopoti visi 
jautājumi, kas bija uzdoti domes 
vadībai un uzņēmumu vadītajiem 
tikšanos laikā pilsētas mikrorajo-
nos. Tiek precizēti vai izskaidroti 
visu neizpildīto solījumu cēloņi. 
Novada iedzīvotājiem ir iespēja 
uzdot jautājumus rakstiski līdz 
sapulcei, atbilde obligāti tiek sa-
ņemta.  

2016. gada 19. oktobrī Krās- 
lavas Mūzikas skolas telpās no-
tika ikgadējā Raiņa, Rēzeknes 
un piegulošo ielu mikrorajona 
iedzīvotāju tikšanās ar domes 
pārstāvjiem un uzņēmumu at-
bildīgajiem darbiniekiem. Tika 
izskatīti 14 jautājumi, ko uzde-

va māju Vienības ielā 12 (divi), 
Latgales ielā 2, Brīvības ielā 26, 
Studentu, Raiņa ielā 11, Rai-
ņa ielā 15 (divi), Rēzeknes ielā 
5 iedzīvotāji. Šie jautājumi bija 
saistīti ar konkrētām mājām, 
zemi, autostāvvietām, apgais-
mojumu, apkuri utt., kā arī par 
suņu izvešanu pastaigā, baseina 
celtniecību (jau norisinās), māju 
siltināšanu (banka piešķirs kre-
dītu mājas iedzīvotājiem, ja nav 
parādnieku) un citi jautājumi. 

Nereti pēc tikšanās es sa-
ņemu zvanu jau nākamajā dienā 
- par lūguma izpildi. Bet pastāv 
arī jautājumi - “ilgdzīvotāji”, pie-
mēram, par autobusa pieturu 
“pēc pieprasījuma” un par žoga 
ierīkošanu pie ceļa iepretim 
mājai Raiņa ielā 6. Kapitālā re-
monta laikā daļa žoga tika no-
vākta. Trotuārs beidzas līdz ar 
norāvuma līniju, kur palika žoga 
pamatu daļa un daudz lielu ak-
meņu. Šajā ceļa posmā galvenie 
gājēji ir Krāslavas pamatskolas 
audzēkņi, kuri spēlējoties var 
nogrūst cits citu no ietves, un se-
kas ir neparedzamas. 

Vēlu mājas Raiņa ielā 6 ie-
dzīvotājiem 25. janvārī saņemt 
atbildes uz visiem jautājumiem. 
Zem guloša akmens ūdens ne-
tek. 

Edmunds GEKIŠS 

Tolaik nevienam neienāca 
prātā, ka te radīsies 
draudzība, kas ilgs 
gadiem.

Par Emmijas 
audžuģimeni kļuva 
Dreģišu ģimene, kurā 
beļģu meitene dzī-
voja vairāk nekā 5 
mēnešus, bet vēlāk 
pārcēlās uz Daugav-
pili. Iespēju Daugav-
pilī vairāk, taču at-
saucīga un viesmīlīga 
ģimene neatradās. 
Nodzīvojusi tur di-
vus mēnešus, Emmi-
ja atgriezās Beļģijā. 
Taču saikne ar ģimeni Krās- lavā 
nepārtrūka. Bija gan sarakste 
Facebook, gan dāvanas Zie-
massvētkos. Bet pēc gada Em-
mijas audžumāsa Jeļena Dre-
ģiša devās trīs nedēļu vizītē uz 
Beļģiju. Tas bija neaizmirstams 
un notikumiem piepildīts laiks. 
Emmijas ģimene izrādījās ļoti 
viesmīlīga, eiropeiski atvērta un 
sirsnīga. 

Sazināšanās turpinājās arī 
pēc tam. Lai arī ne pārāk bieži, 
tomēr tā bija. Emmija reizēm pat 
zvanīja savai Krāslavas mam-
mai Antonijai, lai parunātos, uz-
zinātu, kā klājas, un vienkārši 
“papraktizētu” krievu valodu.

Un tad, 2016. gada no-
vembra vidū, no Emmijas tika 
saņemta ziņa, ka viņa vēlētos 
atbraukt uz Latviju ar savu drau-
gu, un noteikti vēlas apciemot 

savu Latvijas ģimeni.
Tas notika 29. de-

cembra vakarā. Visi 
sapulcējās ap lielo ģi-
menes galdu: audžu 
brālis ar sievu un čet-
riem bērniem, mamma, 
audžumāsa ar meitu, 
Emmija ar savu drau-
gu. Daudz runājām, 
smējāmies, atcerējā-
mies. Mājīga ģimenes 

atmosfēra. It kā nebūtu šo šķir-

šanās gadu, visi sēdēja viens 
otram līdzās, tik tuvi un vienoti. 
Emmijas draugs Kristiāns ir pa-

tīkams, atsaucīgs un komuni-
kabls. Mēs viņu uzreiz uztvērām 
kā savējo. 

Sarunas laikā uzzinājām, 
ka, pēc aizbraukšanas no Latvi-
jas, Emmija studēja arheoloģiju 
Anglijā. Pēc studiju beigšanas 
atgriezās Beļģijā un tur strādā 
par arheoloģi. 

Vakars paskrēja nemanot, 
bet no rīta viesi devās ceļā uz 
Rīgu un lidoja mājup. Protams, 
atvadoties tika teikts daudz 

laba, bet svarīgākais: 
“Brauciet vēl, kad vien 
vēlaties, jo mūsu mā-
jas ir arī jūsu mājas!”

Dreģišu 
audžuģimene 

P.S. Vēlamies 
izteikt atsevišķu pa-
teicību AFS program-
mas koordinatorei un 
“Varavīksnes” vidus-
skolas angļu valodas 
skolotājai Jeļenai 
Kļimovai, kura deva 
mums un citām ģime-
nēm iespēju tikties ar 

ārvalstniekiem, papildināt savas 
valodu zināšanas un iepazīt citu 
tautu kultūras. 

Ir liela interese par projektiem!

S e -
m i n ā r u 
v a d ī j a 
Krāslavas 
n o v a d a 
Attīstības 
n o d a ļ a s 

p r o j e k t u 
speciāliste 

Aina Dzalbe un biedrības “ Krās- 
lavas rajona partnerība” adminis-
tratīvā vadītāja Zane Ločmele. 

Pamatīgi, trīs stundu garu-
mā, klātesošajiem tika skaidrots 
par “Vietējās ekonomikas stipri-
nāšanas iniciatīvas” un “Vietas 
potenciāla attīstības 
iniciatīvas” aktivitāšu 
projektu iesniegšanas 
un īstenošanas no-
sacījumiem, vietējās 
rīcības grupas (VRG) 
- “Krāslavas rajona 
partnerības” projektu 
vērtēšanas kritērijiem 
un dokumentu saga-
tavošanu projekta ie-
sniegšanai.

No 2017. gada 
16. janvāra līdz 16. feb-
ruārim ir iespēja iesniegt projek-
tus 6 rīcībās. Atbalsta pretendenti 
ir gan juridiskas personas - uz-
ņēmēji, sabiedriskās, reliģiskās 
organizācijas, pašvaldības, gan 
fiziskas personas, kuras vēlas 
piedalīties apkārtējās vides uzla-
bošanā. 

Svarīgi – projekta iesniedzē-
jam pirms projekta iesniegšanas 
jāsaņem LAD klienta Nr. Informā-
cijas tālruņi: 67095000 (Rīga), 
6 5 4 5 0 2 6 1 
(Preiļi).

Cenu sa-
l ī d z i n ā j u m u 
apliecina ar 
vismaz divu 
derīgu pie-
d ā v ā j u m u 
sal īdz ināša -
nu konkrētai 
iegādei - gan 
b ū v n i e c ī b a i 
(tāme), gan 

pamatlīdzekļu iegādei (specifikā-
cija). Cenu salīdzinājuma proce-
dūrai jāatvēl vismaz 2 nedēļas.

Sabiedriskā labuma projek-
tiem pirms projekta iesniegšanas 
jāveic aktivitātes, kas parāda ie-
dzīvotāju interesi vai vajadzību 
par publisko pakalpojumu vai 
sabiedrisko aktivitāti. Projekta 
iesniegumam jāpievieno doku-
ments - brīvā formā aprakstīta 
aktivitāte – sapulce, sēde, anke-
tēšana, aptauja i-vidē vai elektro-
niski.

Projekta veidlapas un me-
todiskie norādījumi LAD mājas-

lapā - www.lad.gov.lv 
un Krāslavas rajona 
partnerības mājaslapā 
- http://kraslavaspart-
neriba.lv

Zane Ločmele ai-
cināja projektu iesnie-
dzējus ar visiem jau-
tājumiem, kas radīsies 
projekta rakstīšanas 
un iesnieguma saga-
tavošanas laikā, iz-
mantot iespēju saņemt 

konsultācijas VRG, jo ir 
ļoti bēdīgi, ja projekts jānoraida ti-
kai tāpēc, ka neatbilst dokumentu 
iesniegšanas prasībām. 

Bezmaksas konsultācijas 
Krāslavā, Skolas ielā 7 - 1. kab. 

Otrdienās plkst. 9:00 – 
12:00; ceturtdienās plkst. 13:00 
– 17:00

T. 25608232; 26195753

Informāciju sagatavoja
 Iveta LEIKUMA

Krāslavā uz biedrības “Krāslavas rajona 
partnerība” semināru par ELFLA LEA-
DER atklātā projektu konkursa nosacīju-
miem un dokumentu sagatavošanu pul-
cējās krietns interesentu skaits. 

Tālajā 2004. gadā divu citu ārzemju AFS program-
mas studentu kompānijā pie mums ieradās Em-
mija Neisena, 19-gadīga meitene no Beļģijas… 

Aina Dzalbe

Zane Ločmele
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Informācija par Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām
Sākot ar 2017. gada 2. janvāri uzņē-
mumi, kas plāno attīstīt savu saim-
niecisko darbību Latgales reģionā, 
var pieteikties un saņemt nodokļu 
atlaides Latgales speciālajā ekono-
miskajā zonā (Latgales SEZ)

12. janvārī Latgales uzņēmējdarbības 
centrs (LUC) sadarbībā ar Krāslavas nova-
da domi rīkoja pasākumu uzņēmējiem, kurā 
sniedza plašāku informāciju par Latgales 
SEZ iespējām, darbības noteikumiem un ie-
sniedzamo dokumentāciju, kā arī LUC vadī-
tājs Vladislavs Stankevičs sniedza atbildes 
uz klātesošo jautājumiem.

Pasākumu atklāja Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: 
“Process ir sācies. Krāslavas novada dome 
ir gatava atbalstīt katru uzņēmēju, kas ir iz-

lēmis iegūt SEZ statusu. (..) Šo procesu no 
Krāslavas novada domes puses koordinēs 
Viktors Moisejs.” 

Latgales SEZ izveides mērķis ir vei-
cināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot 
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras 
attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.

V. Stankevičs pastāstīja, ka pagājušā 
gada nogalē valdība akceptēja Latgales 
SEZ teritoriju apjomu, kas pagaidām veidos 
25 150 hektārus, Krāslavas novadam atvē-
lētā platība ir 2000 hektāru.

Speciālajā ekonomiskajā zonā varēs 
darboties gan esošie uzņēmēji, gan jauni. 
SEZ teritorijas robežas patlaban nav iezī-
mētas, tās tiks noteiktas, abpusēji vienojo-
ties pārvaldei ar uzņēmēju.

“Galvenais ir uzņēmējs, investors. SEZ 
var atrasties jebkurā vietā Latgales teritorijā, 
ja vien šajā objektā ar kadastra numuru ir at-
ļauta komercdarbība. Viņš var nākt, noslēgt 
nomas līgumu, apliecināt īpašuma tiesības 
ar zemesgrāmatu un sākt sarunas,” teica 
Stankevičs. “Nav jāuztraucas cilvēkiem, kuri 
nekomunicē valsts valodā, varu paskaidrot 
interesējošos jautājumus arī krievu un angļu 
valodā, ja radīsies tāda nepieciešamība. 

SEZ – speciālā ekonomiskā zona - ir ie-

spēja Latgales uzņēmējiem un investoriem, 
kas plāno investēt jaunai ražošanai vai pa-
kalpojumu sniegšanai, periodā līdz 2035. 
gada 31. decembrim, veicot ieguldījumus 
konkrētās teritorijās, saņemt uzņēmuma 
ienākuma nodokļa atlaides (UIN) – 80%, 
kā arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
(NĪN) - 80%. 

Diemžēl, uz Latgales SEZ statusu ne-
varēs pretendēt lauksaimniecības primāro 
produktu ražotāji.

Lai pārliecinātos par to, vai ražotais 
produkts atbilst vai neatbilst primārajam pro-
duktam, informāciju var saņemt, sazinoties 
ar mums vai Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru (LIAA) mājaslapā www.liaa.gov.lv 
sadaļā “Fondi”/ „Noderīga informācija” kata-
logā “Lauksaimniecības produktu saraksts 

– primārā ražošana un 
apstrāde”.

Toties neviens ne-
liedz lauksaimniekiem 
izveidot uzņēmumu, 
kas pārstrādā viņu ra-
žoto lauksaimniecības 
produkciju. Tas ir ap-
sveicami un atbalstā-
mi, ja lauksaimnieks 
attīstās un sāk ražot 
produktu ar pievienoto 
vērtību.

Uz Latgales SEZ 
statusu nevarēs pre-
tendēt sintētisko šķied-

ru ražotāji un transporta uzņēmumi.
Viss sākas ar to, ka mēs nosakam in-

vestora izmēru, kas ir noteikts regulā. Lat-
gales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo 
nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu 
summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo 
atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem: 

35 % – kapitālsabiedrība atbilst katego-
rijai – liela kapitālsabiedrība;

45 % – kapitālsabiedrība atbilst katego-
rijai – vidēja kapitālsabiedrība;

55 % – kapitālsabiedrība atbilst katego-
rijai – maza vai sīka (mikro) kapitāl-
sabiedrība.

Tas nozīmē, ja mazais vai mik-
ro uzņēmums investē 10 000 eiro, 
tad 5,5 tūkstoši ir maksimālā nodokļu 
atlaide naudas izteiksmē, ko jūs va-
rēsiet izmantot līdz 2035. gadam, lai 
segtu 80% no UIN un 80% no NĪN. 
Pašvaldība var pieņemt lēmumu 
savā teritorijā esošajiem SEZ statusu 
ieguvušajiem uzņēmējiem samazināt 
NĪN par 100%.

Galvenais ir uzņēmējs, inves-
tors. Tā var būt jebkura vieta Latgales 
teritorijā, ja šajā objektā ar kadastra 

numuru atļauta komercdarbība. Jūs varat 
nākt pie mums un noslēgt nomas līgumu, 
apliecinot īpašuma tiesības ar zemesgrā-
matu. Investīcijām nav minimālā sliekšņa. 
Tie var būt arī 5000 eiro un augstāk. Salī-
dzinoši Lietuvas SEZ investīciju minimālais 
apjoms ir 1 miljons eiro. Visās Latvijas SEZ 
ir vienādi noteikumi. Atšķirībā no Rīgas, Lie-
pājas, Ventspils un Rēzeknes SEZ, mēs va-
ram piešķirt SEZ statusu teritorijai, kuru jūs 
izvēlaties. Šī zeme var būt jūsu īpašumā, iz-
nomāta no pašvaldības, cita komersanta vai 
fiziskas personas. Galvenais nosacījums ir 
pašvaldības atļauja šajā teritorijā nodarbo-
ties ar uzņēmējdarbību. Otrs nosacījums, 
ko atbalsta Latgales plānošanas reģions un 
pašvaldības, lai jūsu uzņēmumā, kas darbo-
jas SEZ, parādītos jaunas darba vietas. Nav 
notiekts skaits vēlamo darba vietu. Pat, ja ir 
plānots izveidot pāris jaunu darba vietu, tas 
ir atbalstāms. Šeit mēs ņemsim vērā inves-
tīciju apjomu un ražotā produkta pievienotās 
vērtības radīšanas iespēju. 

Ja teritorijai tiek piešķirts SEZ statuss, 
īpašniekam ir pienākums gada laikā noslēgt 
ar mums līgumu par investīciju veikšanu, 
citādi statuss var tikt anulēts. Ja viss ir kār-
tībā, tiek pieņemts lēmums par SEZ statusa 
piešķiršanu jūsu uzņēmumam. Nākamais 
solis – ar lēmumu jāvēršas Uzņēmumu re-
ģistrā, kur piereģistrēs izmaiņas. Pirms jūsu 
uzņēmuma nosaukuma tiks rakstīts Latga-
les SEZ. Tad, pēc jaunā uzņēmuma nosau-
kuma reģistrēšanas, mēs noslēgsim ar jums 
investīciju līgumu. 

Īsākais investīciju termiņš ir viens gads, 
jo nodokļu atlaides var piemērot ar brīdi, kad 
jūs iesniedzat uzņēmuma gada pārskatu par 
iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienes-
tā. Maksimālais viena projekta investīciju 
termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē – jūs varat in-
vestēt vienu gadu, piemēram, nopērkot jau-
nu iekārtu, vai vairākus gadus, piemēram,  
veicot telpu remontu, būvējot jaunas telpas 
un tad pērkot jaunas iekārtas. Ja būs vaja-
dzība ilgākiem projektiem, tad domāsim, kā 

šos projektus sadalīt 
pa posmiem. 

Pēc Latgales 
uzņēmējdarbības 
centra vadītāja 
sniegtās informāci-
jas sekoja jautājumi:

Ja uzņēmums 
strādā bez peļņas, 
tad investējot var 
pretendēt tikai uz NĪN atlaidēm?

Ja jūsu uzņēmuma darbībai nav plāno-
ta peļņa, tad nav jēgas nodarboties ar uzņē-
mējdarbību. Otrs – no kurienes jums parā-
dīsies līdzekļi, lai investētu? Latgales SEZ 
ir iespēja uzņēmumiem, kuriem nākotnē ir 
paredzama peļņa, samazināt UIN. 

Ja līdzekļus investīcijām piešķir 
banka? 

Ir paredzēts, ka vismaz 25% no inves-
tīcijām ir pašu kapitāls. Tas nenozīmē, ka tai 
jābūt jūsu uzņēmuma naudai. Tas var būt arī 
aizņēmums no bankas. Tās ir jūsu saistības. 
Cita lieta, ja ir piesaistīts Eiropas Savienības 
(ES) finansējums. Tad ES līdzekļi procentos 
tiek mīnusēti no paredzētajām UIN nodokļa 
atlaidēm. 

Vai SEZ statuss tiek piešķirts arī pa-
kalpojumu sniedzējiem?

Pakalpojumu sniedzēji nav izslēgti no 
iespējamo SEZ statusa ieguvēju skaita. Ja 
jūsu investīciju rezultātā parādās jaunas 
darba vietas, mums nav pamata jums at-
teikt. 

Vai uzņēmuma nosaukuma maiņa 
nav apgrūtinājums uzņēmējam?

Uzņēmuma nosaukums netiek mainīts, 
arī reģistrācijas numurs saglabājas tas pats. 
Pirms esošā nosaukuma tikai parādās jūsu 
piederība Latgales SEZ. Tā varētu būt pa-
pildus iespēja reklamēt savu uzņēmumu ār-
valstu investoriem kā nopietnu sadarbības 
partneri. 

Vai ir iespēja gūt nodokļu atlaides 
par darījumiem periodā pirms SEZ sta-
tusa iegūšanas un investīciju līguma no-

slēgšanas?
Galvenais, lai darījums - naudas 

pārskaitījums, ir noticis periodā pēc 
SEZ statusa iegūšanas. Sadarbības 
līgumi par darījumu ar piegādātāju 
var tikt noslēgti iepriekš.

Pasākuma noslēgumā uzņēmēji 
uzdeva Vladislavam Stankevičam in-
dividuālus jautājumus. 

Latgales uzņēmējdarbības 
centra adrese: Saules iela 15, Dau-
gavpils. Tālrunis: 65423802 

Iveta LEIKUMA

Jauno telpu atklāšana! 

Šo tematu mums ieteica 
mūsu avīzes lasītāji. Ne-
sen Dagdas rosīgākajā 
vietā tika atvērta frizētava. 
Blakus pilsētas tirgus teri-
torijai, kā saka - labāku vie-
tu pat nevar iedomāties. 

Mūsu valsts ne pārāk apgrūti-
na sevi ar mazā biznesa atbalstu 
un attīstību. To apzinoties, vietē-
jie uzņēmēji paši cenšas izveidot 
sev drošības spilvenu. Nomainīt 
īrētās telpas pret savu nekusta-
mo īpašumu ir ļoti svarīgi. Tas 
izdevās Dagdas pastāvīgajām ie-
dzīvotājām – Samantai Plakošai 
un Svetlanai Žaunai. 

Nopirkuši pusi mājas, divu 
ģimeņu locekļi deviņu mēnešu 
garumā sakārtoja savu jauno īpa-
šumu. Vīrieši nodarbojās ar pa-

matīgu rekonstrukciju, dāmas - ar 
dizainu. Rezultāts pārspēja gai-
dīto, bet decembra vidū frizētava 
vēra savas durvis. Ir panduss, ie-
vērotas arī visas pārējās mūsdie-
nu prasības. Salonā ir silti, gaiši 
un neparasti mājīgi. 

Samanta un Svetlana ir ļoti 
simpātiskas un sabiedriskas dā-
mas. Ikvienu klientu, sievietes 
un vīriešus, viņas sagaida ar 
smaidu. Par klientu trūkumu ne-
sūdzas, kaut gan nelielā pilsētā 
strādā trīs frizētavas un viens 

skaistuma salons. Pats zinu, ko 
nozīmē pierast pie viena meis-
tara, acīmredzot tāpat ir arī dau-
dziem Dagdas iedzīvotājiem.  

Darbiekārtošanās jautājums 
provincē ir vissāpīgākā problē-
ma. Bet manām jaunajām pazi-
ņām paveicās: vīri strādā, katrā 
ģimenē ir divi bērni, bet jaunākie 
– Marks Plakošs un Gabriela Žau-
na apmeklē vienu pirmsskolas iz-
glītības iestādes grupu. Sapņoja 
par savām darba telpām, un ta-
gad vēlēšanās piepildījās. Valstī, 

no kurienes ar ka-
tastrofālu ātrumu 
aizbrauc iedzīvo-
tāji, pat diplomē-
tiem speciālistiem 
izdzīvot nav vien-
kārši. Un gaidīt 
nodokļu atvieg-
lojumus ir naivi, 
jo mūsu alkatīgā 
birokrātija turpina 
uzdzīvot uz uzņē-
mēju un pat pen-
sionāru rēķina, jo 
pārsvarā tieši no 
viņiem tiek ieka-
sēti nodokļi. Tādēļ 

Samanta un Svetlana, ietaupot 
uz izdevumiem par telpas nomu, 
rīkojās ļoti tālredzīgi. 

Piemērs, par ko ir vērts pa-
slavēt un kuram var sekot. Atliek 
vien novēlēt: “Lielus panākumus 
mazajā biznesā!” 

Aleksejs GONČAROVS 

Mazā biznesa hronika 
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“Rītausmas melodijas”: Alekseja Gončarova 
fotoizstāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā

Piekrītiet, katram, kurš 
redzējis Gončarova ainavu 
fotogrāfijas, ro-
das lepnums par 
dzimto novadu, 
bet pazīstamās 
vietas pēkšņi ie-
gūst agrāk nere-
dzētu harmoniju 
un krāsu gam-
mu…

13. janvārī 
Krāslavas Vēstu-
res un mākslas 
muzeja izstāžu 
zālē tika atklā-
ta mūsu nova-
da pazīstamākā fotogrāfa un 
žurnālista Alekseja Gončarova 
kārtējā fotoizstāde “Rītausmas 
melodijas”. Publika, kas iera-
dās apsveikt mākslinieku ar 

jauna radošā posma sākumu, 
bija daudzveidīga un plaša: 
mākslinieki, fotogrāfi, draugi, 
kaimiņi, paziņas… Uzreiz ie-
nāca prātā doma, ka, ja varētu 
atnākt visi, ko Gončarovs kaut 
reizi ir bildējis, pasākums būtu 
jāorganizē zem klajas debess, 
jo savādāk vietas nepietik-
tu nevienā zālē… Viesu vidū 
bija izstādes fotogrāfiju varo-
ņi, cilvēki, par kuriem meistars 
kādreiz rakstījis, tuvinieki un 
ģimenes locekļi. Kā pienākas, 
skanēja apsveikuma un patei-
cības vārdi. Pasākuma vaini-
nieks vairākkārt atgādināja, ka 
tā nav jubilejas izstāde, un ai-
cināja viesus būt lakoniskiem. 

Visi pieklājīgi pasmējās, taču 
savas uzrunas nesaīsināja. 

Katram gribējās 
pateikt kaut ko 
īpašu, svarīgu un 
siltu. 

K l ā t e s o š i e 
meistaram patei-
cās par mīlestību 
pret dzimteni, par 
aktīvu pilsonisko 
līdzdalību, par 
prasmi atbalstīt, 
atrast vissvarī-
gākos un vaja-
dzīgākos vārdus, 
par to, ka viņš 

pievērš uzmanību tam, kas to 
ir pelnījis. 

Fotogrāfijas pie sienām 
apliecināja katru pateikto 
vārdu. Pa-
s ā k u m a 
d v ē s e l i s k o 
atmosfēru pa-
pildināja vo-
kālā grupa 
“Aglonas dī-
vas”, kuru 
i z p i l d ī j u m ā 
skanēja labi 
p a z ī s t a m a s 
R a i m o n d a 
Paula dzies-
mas, pret ku-
rām nav vien-
aldzīgs arī 
pasākuma vaininieks. Izstādes 
autors bija nedaudz apmulsis 
savā neierastajā lomā, viņam 

visu laiku gribējās strādāt, tā-
pēc viņš notiekošo vēroja caur 

fotokameras objektīvu. 
Līdzās māksliniekam bija 
mazmeita, protams, ar 
fotoaparātu rokās. Alek-
sejs pastāvīgi kaut 
ko ieteica, konsultēja, 
palīdzēja un uzstā-
dīja… Dalījās piere-
dzē…

No izstādes fotodar-
biem uz publiku lūkojās 
labi pazīstami cilvēki, kā 
arī nepazīstamas, smaidī-
gas, atvērtas un nopietnas, 
koncentrējušās sejas, bērni 
un seniori… Visu gadalaiku 
lauku ainavas: no saulai-
nās vasaras līdz košajam 
rudenim un kristāliskajai 
ziemai. Tradicionālie kostī-
mi, baznīcu iekārtas, saul-
lēkti un saulrieti, ezeri un 
meži… Pazīstami cilvēki, 
pazīstamas vietas, pazīstamā 
pasaule talantīgā fotogrāfa un 
lieliskā cilvēka redzējumā. 

Kad ar izstādi būs iepazi-
nušies krāslavieši, tā ceļos uz 
Aglonas novadu, kur publika 

pirmo reizi ieraudzīs meistara 
labākos darbos. 

Atklāšana beidzās jau pēc 

pieciem vakarā, izejot no mu-
zeja, es pabrīnījos par skaisto 

ziemu, kas pēkšņi iestājusies 
janvāra vidū. Maigā lukturu 
gaisma liegi apspīdēja grāfu 
pili, tūrisma centra logos dega 

gaisma, radot sajūtu par atgrie-
šanos senajos laikos… Roka 
sniedzās pēc fotokameras, lai 
to visu iemūžinātu, apstādinātu 
mirkli, laiku… Gončarova darbi 
sajūsmina, stāsta, aizkusti-

na, rada noskaņojumu, raisa 
fantāziju un izklaidē. Meistara 
darbi iedvesmo… Bet tas lai-

kam ir pats svarīgā-
kais jebkuram māks-
liniekam.

No visas sirds 
sveicu mākslinieku 
ar kārtējo radošo 
sasniegumu, un no-
vēlu jaunu radošo 
virsotņu iekaroša-
nu. Bet par to, ka tā 
noteikti nav pēdējā 
izstāde, es domāju, 
ir pārliecināti daudzi 
fotogrāfa talanta pie-
lūdzēji. 

Andrejs 
JAKUBOVSKIS

Autora foto

Nepārtraukta kultūras un sabiedriskās dzīves fik-
sēšana 45 gadu garumā. Tas ir daudz? Daudz! Ir 
pat grūti iedomāties, cik portretu, ainavu, repor-
tāžu, etīžu, skiču radīts šajā laikā. Prasme redzēt 
skaistumu ierastās lietās - tā ir fotogrāfa svarīgā-
kā īpašība. 

Latgalē
Daugavpils pašvaldība šo-

ziem ir noīrējusi mākslīgā sniega 
mašīnu. Tā vairākkārt ir izmanto-
ta Esplanādē, kur izveidots snie-
ga kalns. Tagad speciālisti strādā 
Stropos, lai izveidotu labu slēpo-
šanas trasi.

Mākslīgā sniega mašīna 
var strādāt sākot no -4 grādiem, 
jo zemāka gaisa temperatūra, jo 
ātrāk var izveidot nepieciešamo 
sniega segumu. Piemēram, Es-
planādes kalnā sniega segai ir 
jābūt 70 cm.

Daugavpils pilsētas pašval-
dības tūrisma un informācijas 
aģentūra 2017. gadā plāno or-
ganizēt Daugavpils tūristu gidu 
kursus. Kursu mērķis: sagatavot 
speciālistus, kuri ir gatavi apgūt 
gida iemaņas, saņemt Daugav-
pils gida sertifikātu un strādāt 
Daugavpils administratīvajā te-
ritorijā, sadarboties ar pilsētas 
pašvaldības tūrisma un informā-
cijas aģentūru; sniegt vispusīgas 
teorētiskās zināšanas un praktis-
kās iemaņas, kā arī  vispusīgu 
un precīzu informāciju par Dau-
gavpili, tās tūrisma objektiem un 
apskates vietām. Pieteikšanās 
līdz 15. februārim, CV personīgi 
iesniedzot Daugavpils pilsētas 
pašvaldības tūrisma un informā-
cijas aģentūrā, Rīgas ielā 22a 
(Vienības namā, ieeja no Ģimnā-
zijas ielas).  

Rēzeknes pilsētas domes 
pārvalde “Sociālais dienests” iz-
sludina akciju no 2017. gada 1. 
februāra līdz 31. martam, kuras 
laikā tiesības pieteikties uz mā-
jokļa vides pielāgošanu ir Rēzek-
nes pilsētas pašvaldībā deklarē-
tām personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, kurām ir noteikta 
1. un 2. invaliditātes grupa. Šo-
gad šim pasākumam ir ieplānoti 
4000 eiro.

Janvāra beigās domes sēdē 
tiks apstiprināts Ludzas novada 
pašvaldības budžets 2017. ga-
dam. Tā projekts jau sagatavots, 
bet vēl iespējami kādi grozījumi.

Vēl 2016. gada 10. novembrī 
“Ludzas Novada Vēstīs” domes 
priekšsēdētāja Alīna Gendele, 
iepazīstinot ar dažām iecerēm 
2017. gadam, aicināja iedzīvotā-
jus vērsties pašvaldībā ar priekš-
likumiem vai izteikt viedokli par 
jaunā budžeta veidošanu. Par 
topošo budžetu tika runāts arī ie-
dzīvotāju sanāksmēs pagastos.

Pēdējā informatīvā izde-
vuma “Ludzas Novada Vēstis” 
numurā (06.01.2017.) tiek pie-
dāvāts iepazīties ar dažu noza-
ru plānotajiem pasākumiem un 
finansējumu apjomu.

20. janvārī Rēzeknes Teh-
noloģiju akadēmija (RTA) kopā 
ar Kaunas University of Applied 
Sciences (Lietuva) un Bialystok 
University of Technology (Poli-
ja) rīko 3.Starptautisko Biznesa 
forumu „Starptautiskā biznesa 
pieredze studentiem, akadēmis-
kajam personālam un uzņēmē-
jiem: Latvijas, Lietuvas un Polijas 
perspektīva”.

Šogad biznesa forumā tiks 
prezentēti starptautiskā pētījuma 
„Pircēju priekšroka iepērkoties 
internetā Polijas, Latvijas un Lie-
tuvas piemērs” rezultātus. Kā arī 
foruma dalībniekiem būs iespēja 
noklausīties lekciju par “zaļo eko-
nomiku.

Pēcpusdienā ir paredzēts 
darbs trīs sekcijās: tūrisms, biz-
nesa vide, loģistika un ražošana. 
Katrā ir paredzēti trīs referāti un 
diskusijas. Uzņēmēji ir laipni aici-
nāti piedalīties šajās diskusijās. 

Gaidāmā Biznesa foruma 
programma pieejama: www.rta.lv
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Ziemassvētku koncerts “Varavīksnes” vidusskolā 

Un atkal aktu zāle ir pilna 
viesu un skolas audzēkņu, 
skan patīkama mūzika, uz-
traucas skolēni, kas gata-
vojas uzstāties, bet skatītāji 
ar nepacietību gaida visu 
iemīļotā Ritas Andrejevas 
Ziemassvētku koncerta sā-
kumu. 

Jau tradicionāli to atklāja 
zēnu koris, un pēc tam skanēja 
daudz lirisku, melodisku, kā arī 

līksmu dziesmu Ritas Andreje-
vas audzēkņu – pavisam 
mazu un nākamo absolven-
tu - izpildījumā. Kā vienmēr 
melodijas ieplūda dvēselē un 
izsauca emociju vētru. Asa-
ras slaucīja ne tikai klausītāji, 
bet arī koncerta dalībnieki, 
kuri dziedāja no visas sirds 
un iedziļinājās katrā dzies-
mas vārdā. Īpaši saviļņojošs 
brīdis bija tad, kad visi kopā 
izpildīja ļoti lirisku dziesmu, 
kas veltīta bērniem no bērnu 

namiem, bāreņiem, kas 
aug bez vecākiem un klu-
si lūdzas, lai sargeņģelis 
vienmēr būtu līdzās.   

Skaņdarbus papildinā-
ja skaistas poētiskas rin-
das, kas lika aizdomāties 
par dzīves jēgu. Viena no 
vakara vadītājiem – Irēna 
Gončarova - uzdeva jautā-
jumu, par kuru ir vērts aiz-

domāties visiem: kāpēc tikai 
tad, kad pienāk svētku laiks, 
mēs visi sarosāmies un aiz-
domājamies par to, kā labāk 
apsveikt un sagādāt prieku 
vientuļiem cilvēkiem – veco 
ļaužu pansionātu iemītnie-
kiem, bērniem, kas ir pali-
kuši bez vecākiem, saviem 
radiniekiem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ atrodas tālu no 

mums? Kas mums 
traucē darīt to re-
gulāri, visa gada 
garumā? Jo ba-
gāts ir nevis tas, 
kam visa daudz, 
bet tas, kam pie-
tiek ar to, kas vi-
ņam ir, bet divkārt 
bagāts ir tas, kas 
spējīgs dalīties arī 
ar citiem.   

Paldies Ritai 
Andrejevai, Irēnai 
Gončarovai un, pro-
tams, visiem jauna-
jiem māksliniekiem, 
kas padarīja šo vaka-

ru tik brīnišķīgu! Ar nepacietību 
gaidīsim nākamo tikšanos! 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto

Eiropas Savienība – tagadne un nākotne
Andrejs MAMIKINS, Eiropas Parla-
menta sociālistu un demokrātu prog-
resīvās alianses grupa.

Jautājums, ko uzdevām praktiski vi-
siem Eiropas Parlamenta (EP) deputā-
tiem, kurus mums bija iespēja intervēt – 

Par Eiropas Savienības (ES) drošī-
bu.

Uzskatu, ka galvenais ES drauds ir 
nevis no austrumu robežas puses, bet – 
terorisms un cilvēki, kuri ir ar to saistīti. 
Tie, kuri dzīvo starp mums. Viņi jau ir ES 
iekšienē. Iemeslu terorismam ir ļoti daudz 
– radikalizācija, ksenofobijas vilnis. Tero-
raktus Parīzē 2015. gada novembrī gata-
voja cilvēki no Beļģijas. Viņi nav tie mig-
ranti, kuri nupat bija ieradušies ES. Viņi ir 
jau otrā, dažreiz pat trešā paaudze - mig-
rantu dēli, mazdēli. Tie ir cilvēki, kuri ir in-
tegrēti ES, viņi te dzīvo, pārvalda valodu, 
ir kādas ES valsts pilsoņi. Ārēji viņiem it 
kā viss ir labi. Jautājums – kāpēc šie cil-
vēki mēģina esošo ES iekārtu mainīt radi-
kālā ceļā, nogalinot cilvēkus? 

Ir dažādi veidi kā risināt šo problē-
mu. Mūsu EP sociālistu un demokrātu 
progresīvās alianses grupa atbalsta to, 
ka vajag stiprināt speciālos dienestus. 
Vajag dot vairāk pilnvaru. Lūk, piemērs 
– ES ir 28 dalībvalstis, katrā dalībvalstī 
ir daudz speciālo dienestu, piemēram, 
Latvijā – trīs. Militārās izlūkošanas un 
drošības dienests, Drošības policija un 
Satversmes aizsardzības birojs. Francijā 
vairāk, Vācijā vēl vairāk. Cik no šiem die-
nestiem sadarbojas, apmainās ar infor-
māciju? Pieci! Pieci no visām ES dalībval-
stīm. Es nezinu, kas tam ir par iemeslu, 
kāpēc sadarbojas tik maz ES dalībvalstu 
specdienestu. Varbūt tā ir specdienes-
tiem raksturīgā greizsirdība? Bet par to 
ES valstu pilsoņi maksā ar savām dzī-
vībām! Francijas specdienesti zināja, ka 
terorakts Briselē, Mālbekas metro stacijā, 
tiek gatavots Francijā, bet nepaziņoja to 
beļģu kolēģiem. Arī otrādi – kad 2015. 
gada novembrī terorakts notika Francijā, 
beļģi zināja, ka notiek aktivitātes, bet ne-
paziņoja Francijas specdienestiem. Tas 
ir spilgts piemērs tam, ka trūkst sadarbī-
bas. Nepieciešams vairāk pilnvaru, vairāk 
koordinācijas. Būtu ideāli izveidot kopīgu 
ES speciālo dienestu, kas rūpētos par 
drošību visā ES. 

No otras puses, Latvijā ir pieredze, 
kad speciālie dienesti izmanto savas 
pilnvaras pret sabiedrības interesēm. Ir 
piemēri, kad nelikumīgi tikuši noklausīti 
žurnālisti, ir notikušas nelikumīgas “kratī-
šanas” dzīvesvietā. Šī negatīvā pieredze 
rada jautājumu – kas kontrolē speciā-
los dienestus? Gandrīz visās ES valstīs 
speciālajiem dienestiem ir parlamentārā 

kontrole, bet ar to nepietiek, jo neviens 
deputāts Saeimā vai EP nevar izkontrolēt 
katra konkrēta majora vai pulkveža dar-
bu. Es atkārtošos – mūsu grupas pozī-
cija – esam gatavi sniegt vairāk pilnvaru 
speciālajiem dienestiem, ja vien necietīs 
cilvēku privātums. 

Vai arī Latvijā ir iespējami terora 
akti?

Jā un nē. Jā – tāpēc, ka mēs esam 
ES un NATO dalībvalsts. “Daīš” vai “Islā-
ma valsts” nesen paziņoja, ka arī Latvija 
un Lietuva ir viņu mērķu sarakstā. 

Nē – mēs esam tālu no notikumu 
centra – Parīzes, Berlīnes, Briseles un 
Londonas. Negribu aizvainot Latviju, bet, 
godīgi sakot, mēs esam salīdzinoši na-
badzīga valsts ar nelielu cilvēku skaitu, 
līdz ar to mēs neesam galvenais mērķis. 
Parīze un Brisele teroristiem ir simbolisks 
mērķis – ievainot ES pašā sirdī. 

Esmu EP Delegācijas sadarbībai ar 
Baltkrieviju priekšsēdētāja vietnieks un 
zinu, ka mūsu Latvijas robežsardze ļoti 
labi sadarbojas ar Baltkrievu robežsar-
giem. Informācijas apmaiņa ir laba un pēc 
notikumiem ar Ukrainu 2014. gadā, ar 
Baltkrievijas prezidenta Lukašenko lēmu-
mu tika dibināts speciāls informācijas ap-
maiņas kanāls ar Latviju un Lietuvu. Cik 
esmu informēts, šis kanāls strādā. 

Jāsaka, ka ar Krievijas puses ro-
bežsargiem ir grūtāk sadarboties, jo no 
Krievijas puses dažreiz “piever acis” un ir 
bijuši gadījumi, kad nelegālajiem migran-
tiem ļauj šķērsot robežu. Tā ir cena, ko 
mēs kā valsts maksājam par sankcijām 
pret Krieviju. Ja politiskās attiecības būtu 
labākas, domājams, šādu gadījumu ne-
būtu, jo pirms tam sadarbība ar Krievijas 
robežsargiem bija ļoti laba. 

Jāuzteic mūsu robežsardze, kas ne-
skatoties uz tik mazām dotācijām no Lat-
vijas valsts budžeta, turpina godam pildīt 
savu galveno uzdevumu – sargāt ES ārē-
jās robežas. 

Vai Latvijai Krievija ir jāuztver kā 
agresors?

Nē. 
Kāpēc tik daudz par to tiek runāts?
Tāpēc, ka labējām partijām un poli-

tiskajām grupām ir izdevīgi radīt tādu tēlu. 
Tāpēc, ka ir daudz cilvēku, arī deputātu 
vidū, kuri nemāk komunicēt ar Krieviju. 
Būdams etnisks krievs un žurnālists, es 
nebaidos runāt ne ar vienu no Krievijas 
kolēģiem un politiķiem – gan Žirinovski, 
gan Putina administrācijas cilvēkiem. 
Mums ar Krieviju vienmēr būs kopēja ro-
beža, patīk tas vai nē. Kaimiņi būs vien-
mēr. Krievija ir milzīgs tirgus. Var nemī-
lēt Putinu, bet vajag mīlēt savu maku un 
savu budžetu. Pirms sankcijām, 2014. 

gadā, tirdzniecības apjoms ar Krieviju bija 
1 miljards eiro dienā. Tā ir cena, ko arī 
Latvija maksā par to, ka mums ir sliktas 
attiecības, un pret ES sankcijām Krievija 
pieņēma savas sankcijas. 

Protams, ir zināmas bažas pēc no-
tikumiem Krimā un Austrumukrainā, bet 
labāk runāt, nekā nerunāt, labāk tikties, 
nakā netikties, labāk mēģināt izdiskutēt 
problēmas tagad. Tirdzniecība, atom-
enerģētika, gāzes piegāde – jautājumu, 
kuri jārisina, ir daudz.

Vai, jūsuprāt, būtu jāatceļ sankci-
jas pret Krieviju? 

Mans personīgais viedoklis – jā, jāat-
ceļ. Sankcijas nenostrādāja, jo politiskas 
nozīme nav. EP un ES Padome, ievie-
šot sankcijas, cerēja, ka Putina režīms 
sabruks pusgada laikā. Putinam otrādi 
– ir reāls reitings. Parasti, kad uz valsti 
“spiež” no ārpuses, cilvēki politiski apvie-
nojas ap savu līderi. Patīk Putins kādam 
vai nē, bet viņš reāli ir līderis. Mēs varam 
to neņemt vērā un maksāt par to, tai skai-
tā arī savu vēlētāju naudu, vai arī - mēs 
varam uzlabot attiecības. 

Vai jūs domājat, ka tuvākajā laikā 
sankcijas pret Krieviju varētu tikt at-
celtas?

Tas paliek atklāts jautājums. Sankciju 
galvenais iedvesmotājs bija ES Padome, 
nevis EP. Parlaments tikai akceptēja lē-
mumu. Vairāki valstu līderi un EP deputāti 
sāk runāt par to, ka varbūt tomēr jāsāk 
kaut kāds dialogs. Es zinu, kas notiek 
Krievijā. Es katru dienu lasu ziņas. Man 
viss ir skaidrs. Tomēr mans piedāvājums 
– uzsākt dialogu. 

Vai jūs ticat ziņām no Krievijas? 
Jā un nē. Man ir ieslēgts gan Krievi-

jas telekanāls “Doždj”, gan 1.Krievijas ka-
nāls. Es klausos gan “Eho Moskvi”, gan 
arī Krievijas reģionālos radio, piemēram, 
Voroņežas, jo tur ir ziņas par Latviju. Tās 
ir manas profesionālās iemaņas. Kā saka 
žurnālists Pozners – neticēt nevienam un 
krāt informāciju no dažādiem avotiem. 
Šeit man ir izdevība un privilēģija lasīt da-
žādus analītiskus ziņojumus no Eiropas 
Komisijas. Šeit ir ļoti labi, spēcīgi analītiķi. 
Tas pilnveido manu redzējumu. 

Ko jūs varētu teikt par dezinformā-
ciju, tā saucamajiem “kremļa troļļiem” 
Latvijā? 

Pirmkārt - tas ir bijis vienmēr un visur. 
Varbūt pēdējā laikā tas ir labāk redzams. 
Otrkārt – ticēsim vai neticēsim? Lasiet 
vairākus avotus, skatieties vairākus TV 
kanālus, lasiet grāmatas, analizējiet, do-
mājiet! Mēs dzīvojam milzīgā informācijas 
plūsmā. Tā ir realitāte. Treškārt – kāpēc 
mums nav savas, labā nozīmē – kon-
trpropagandas? Kapēc mums nav ar 

valsts līdzekļiem dotēts kanāls, kas mā-
cītu latviešu valodu krieviem, kas vairotu 
kontingentu Latvijas informatīvajā telpā? 
Daudzi krievu tautības cilvēki, kuri dzīvo 
Latvijā, labāk zina, kas notiek Vladivosto-
kā, bet praktiski nemaz, kas, piemēram, 
Bauskā. Tas ir nepareizi. 

Es vairāk kā 6 gadus nostrādāju ka-
nālā TV5. Tas bija Latvijas komerckanāls, 
bet tomēr tajā bija ziņas par Latviju. Pati-
ka vai nepatika Mamikina seja, tas ir cits 
jautājums, bet mēs 95% gadījumu disku-
tējām par situāciju Latvijā. Patika vai ne-
patika mani ciemiņi, bet tie bija saistīti ar 
Latvijas politiku, ekonomiku, kultūru. Kur 
ir kaut viens šāds kanāls? Drīzumā slēgs 
LTV7 krievu redakciju. Minēšu ciparus – 
Latvijas televīzijas budžetā krievu ziņu 
dienests LTV gadā izmakā 300 000 eiro. 
Tas aptver visus raidījumus krievu valo-
dā. LTV latviešu redakcija – korespon-
dente Briselē 174 000 gadā, korespon-
dente Maskavā 126 000 gadā. Divi cilvēki 
“noēd” tikpat daudz, cik vesela redakcija, 
ražojot ziņas par Latviju. Es nelūdzu at-
ņemt naudu latviešu korespondentēm. Es 
lūdzu neatņemt naudu krievu redakcijai. 
“Panorāmai” gandrīz 500 000 gadā. Lai 
cilvēki ražo ziņas, lai ražo sižetus, bet kur 
ir alternatīvā informācija?

Daudzkārt, lai kaut ko paveiktu, ir 
vajadzīga nevis liela nauda, bet politiskā 
griba.

Paldies par interviju!
Iveta LEIKUMA

Runā Eiropas Parlamenta deputāti

Karikatūra no Andreja Mamikina 
laikrakstam “Ezerzeme” dāvātā 
kalendāra “Eiropa bez cenzūras”



6 2017. gada 17. janvāris

Televīzijas programmaTREŠDIENA,  18. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
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, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15 Vienas dienas restorāns
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Teātris. Filmas arheo-
loģija
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 Laipni lūgti Trampzemē! 

5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Kam pieder šī pasaule? 
9.40 Aculiecinieks
10.05 Kalnu patruļa 2. 
11.00, 18.05 Majore Kosatkina
11.50 Hipokrāta zvērests.
13.05 Zaglīgie pērtiķi
13.35 Aktualitātes.
14.05 Skats rītdienā.
14.35 Notikumu skatlogā
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.10 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 ZIņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 
22.00 15 stāsti par jauno. 
23.15 Ekstrēmie kadri 

23.45 Tūrists manā ciltī. 
0.50 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 10.15 Karamba!
5.15, 4.40 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.35 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mīlas uzvara
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi
18.55, 1.35 Gonula
20.40, 2.40 Degpunktā 7
21.10 NCIS. Losandželosa 3
22.10 Visbīstamākais cilvēks
0.55 Majors un maģija
2.20 Galileo 

TV3
5.00, 1.10 Melnais saraksts
5.50, 11.55 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
8.30, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.35 TV skatlogs
10.50, 20.55 Ekstrasensu cīņas
14.15, 0.15 Mindijas projekts
15.15, 2.35 Tēta nedienas 
Latvijā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Apokalipses vēstneši
2.00 Iespējams tikai Krievijā

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 23.40 Comedy Club
9.55 Tētis sprukās
11.55 TV shop
12.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans

16.35 Univers
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Lūk, Pollija!

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma kārtībā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Vasarnīcu lietas
4.10 Dzejnieks Petruška

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 21.45, 23.05 Grieķiete
13.25, 4.50 Moderns sprie-

dums
14.50 Par mīlestību
15.55, 0.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
23.40 Deviņi mēneši
1.30, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Slepkavība angļu stilā
4.40, 5.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
Profilakse
9.00 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktais Saša
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Ieguldījums

RenTV Baltic

17. janvārī Ir iemesls!
Avdotjas Istominas dzimšanas diena 

Būt par balerīnu nav vien-
kārši... Ak, cik tas ir sarežģīti... 
Šis darbs ir tik smags, ka pen-
siju baletdejotāji sāk saņemt jau 
35 gadu vecumā. 18 gados viņi 
pirmo reizi uzstājas uz skatuves, 
bet pēc 17 gadiem jau pensija... 
Tikai daži var lepoties ar to, ka 
kāpuši uz baleta skatuves arī 40, 
50, 60 vai 70 gadu vecumā. Tādi 
piemēri ir, bet izņēmumi vienmēr 
tikai apstiprina likumu - vairāk kā 
20 gadus balerīna nevar dejot, 
nespēj fiziski... 

Mūsdienās talantīgākajiem 
baleta māksliniekiem piešķir prē-
mijas, goda nosaukumus. Viņus 
godina un ciena, viņiem apkārt 
ir pielūdzēju un žurnālistu pūļi. 
Taču 19. gadsimta sākumā viss 
bija citādāk... Pielūdzēji bija, bet 
gods un cieņa... 

Tas, ka Avdotjas Istominas 
dzimšanas datums ir zināms 
precīzi, drīzāk ir nejaušība. Izcilā 
balerīna, ko apdziedāja Puškins, 
kas draudzējās ar Gribojedovu 
un apvienoja sevī ne tikai dejis-
ko, bet arī dramatisko talantu, 
ir dzimusi nodzērušās policista 
ģimenē. Savu māti viņa neatce-
rējās, bet tēvs palika atmiņā kā 
piedzēries bļāvējs un dauzonis. 
6 gadu vecumā Duņa kļuva par 
apaļu bāreni, kam deva patvē-
rumu attāli radinieki. Saviem ra-
diem nākamā slavenība bija par 
nastu, un meitene to ļoti labi sa-
prata. Kādu dienu viņu pamanīja 
kaimiņš-flautists, kurš strādāja 
Imperatora teātrī, Duņa dejoja 
mājas pagalmā un kaut ko klusi 
dziedāja. Muzikants vērsās pie 

radiem ar piedāvājumu: viņš pa-
rūpēsies par to, lai meiteni pie-
ņemtu teātra baletskolā. Radi 
bija priecīgi, ka var atbrīvoties no 
Avdotjas. Līdz ar to viņas liktenis 
bija izlemts... 

Istomina nokļuva pie dejas 
mākslas lietpratēja - Šarla Did-
lo. Francūzis tikai ienāca modē, 
viņa baleti atšķīrās no tiem, ar ko 
izklaidēja smalko publiku pirms 
tam. Agrāk dejotāji mēģināja at-
spoguļot savus pārdzīvojumus 
ar pantomīmas palīdzību, bet 
klasiskās dejas tehnika atradās 
tapšanas stadijā. Didlo bija pār-
liecināts, ka ar dejas mākslas pa-
līdzību var izrādīt ne tikai emoci-
jas, bet arī izveidot konkrētu tēlu 
ar savu raksturu un biogrāfiju, un 
to viņš arī panāca no savām mā-
ceklēm, kuru vidū Istomina bijusi 
visapdāvinātākā. 

Par dejotājām tajos laikos 
visbiežāk kļuva sabiedrības ze-
māko kārtu pārstāves. Šo dar-
bu neuzskatīja par cienījamu un 
prestižu. Turklāt būt par balerī-
nu (dejotāju) nozīmēja būt par 
izklaides lietu vai rotaļlietu aris-
tokrātu rokās. Imperatora teātru 
aktrises karjera parasti ietvēra 
sevī vairākus obligātus periodus: 
uzplaukums - būt kāda bagāta 
aristokrāta apgādībā, pēc tam - 
apprecēties ar kādu no aktieriem, 
beigas - nožēlojama dzīve ar nie-
cīgu pensiju. Tāda dzīve bija tūk-
stošiem balerīnu... Bet Istomina 
nolēma pārspēt visus... 

Pirmo reizi galvenajā lomā 
Avdotja uzstājās baletā “Akīds 
un Galateja”, un uzreiz radīja 

furoru teātra cienītāju aprindās. 
Meitenei nesen apritēja 17 gadi, 
viņa bija deju skolas absolvente, 
Didlo lepnums. Skaista, jauna, 
melniem matiem, draiska – Is-
tomina kļuva par pirmo balerīnu 
Krievijā, kas uzstājās uz puantēm 
(trešā pasaulē!). Brīnumainā kār-
tā viņā izpaudās gan dramatis-
kais, gan horeogrāfiskais talants, 
Istomina ieguva popularitāti ne 
tikai kā teātra vadošā dejotāja, 
bet arī kā teātra aktrise. Publika 
sajuka prātā: ziedi, dārgas dāva-
nas, visvilinošākie piedāvājumi... 
Bet Avdotja nesteidzās kļūt par 
“draugaļu” (un nekad arī nekļuva, 
jo dzīvoja, tikai pateicoties savam 
atalgojumam, bet pēc tam - pen-
sijai). Viņa “draudzējās” tikai ar 
tiem, kas viņai ļoti patika. It īpaši 
ar literātiem, dzejniekiem, kā arī 
ar virsniekiem. 

Uz šo balerīnas dzīves pe-
riodu attiecas arī ļoti dzēlīgas 
epigrammas, kurās figurējusi 
kāda “Duņa”. Pētnieki uzskata, 
ka runa ir tieši par Istominu, kas 
bija slavena visā galvaspilsētā, 
ne tikai pateicoties savam talan-
tam, bet arī kā trokšņaino vīriešu 
kompāniju cienītāja. Vēlāk, kad 
Puškins iepazinās ar Istominu 
tuvāk, viņa kļuva par dzejnieka 
mūzu, iedvesmas avotu. Tieši 
Avdotjai viņš veltīja savas slave-
nās rindas no poēmas “Jevģēnijs 
Oņegins”, kurā dēvēja viņu par 
spožu un gaisīgu. Bez šaubām, 
jaunā talanta personiskajai dzīvei 
nebija raksturīgs askētisms un 
pieticīgums. Reiz atgadījās arī ne 
visai patīkams notikums, par kuru 

zināja arī policija, bet visas avī-
zes aizgūtnēm apsprieda visus 
sīkumus. Notika duelis, protams, 
Istominas dēļ. Par aktrises godu 
cīnījās četri aristokrāti: jaunais 
grāfs Šeremetjevs, kambarjun-
kurs Zavadovskis, literāts Gri-
bojedovs, virsnieks Jakubovičs. 
Visi četri - karstās galvas. Dueļa 
iemesls - Avdotjas neizvēlīgums: 
būdama Šeremetjeva oficiālā mī-
ļākā, viņa pieņēma arī Gribojedo-
vu un viņa draugu Zavadovski, 
bet Jakubovičs nokļuva šajā 
kompānijā nejauši, Šeremetjevs 
uzaicināja viņu par sekundantu, 
un viņš nolēma kauties ar Zava-
dovska sekundantu Gribojedovu. 
Duelis beidzās traģiski: Šeremet-
jevs gāja bojā, Zavadovskis bija 
spiests pamest valsti, Jakubovi-
čs ar Gribojedovu bija izsūtīti uz 
Kaukāzu (tur viņi turpināja savu 
dueli pēc gada, bet abi palika dzī-
vi). Istominas reputācija bija bez-
cerīgi sabojāta, taču viņas karje-
ru teātrī tas nekādi neietekmēja... 
Vismaz sākotnēji...   

20 gadus kalpojot Impera-
tora teātrī, Istomina izpildīja gal-
venās partijas vairāk nekā des-
mit baletos, kā arī vodeviļās un 
drāmās, ko speciāli viņai rakstīja 
Šahovskis. Didlo uzveda teātrī 
arī baletu pēc Puškina “Kaukā-
za gūstekņa” motīviem, kas bija 
ārkārtīga patvaļa, ņemot vērā 
dzejnieka skandalozo reputāciju 
imperatora galmā... Slava, kritiķu 
sajūsminātie raksti, talanta cie-
nītāju pūļi... Istomina bija nevai-
nojama un talantīga visās savās 
lomās. 

Kad Av-
dotjai bija 37 
gadi, viņa 
nemaz ne-
l ī d z i n ā j ā s 
kādre izē ja i 
17 -gad īga i 
baleta zvaig-
znei. Balerī-
na pieņēmās 
svarā, viņai parādījās aizdusa, 
bet dejas tehnika vairs nebija tik 
filigrāna. Aktrisi apprecināja ar 
atvaļināto dejotāju Jekuņinu, bet 
atvadu benefices laikā Avdotjai 
pietika spēka izpildīt tikai “krievu 
danci”, kurš kā parasti izraisī-
ja ovācijas un lūgumus atkārtot 
deju...

1836. gadā Istomina uzraks-
tīja vēstuli Imperatora teātra di-
rekcijai un pazemīgi lūdza piešķirt 
viņai naudu braucienam uz kūror-
tu - slimības arvien biežāk lika par 
sevi manīt... Izlasījis lūgumu, ar 
ko pie viņa vērsās balerīna, kas 
20 gadu garumā kalpoja krievu 
baleta slavai, imperators pieņēma 
šādu rezolūciju: “Atbrīvot Istominu 
no dienesta Imperatora teātrī”... 
Cars nepiedeva savai dejotājai 
četru aristokrātu dueli un draudzī-
bu ar dekabristiem... 

Istomina mira 1848. gadā no 
holeras. Uz viņas pieticīgā kapa 
Pēterburgas Boļšeohtinas kapsē-
tā ir neliels balta marmora piemi-
neklis ar uzrakstu: “Avdotja Jeku-
ņina, atvaļinātā aktrise”. Tikai retie 
pievērš uzmanību šim kapam... 
Laiks mēdz būt nežēlīgs... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krimināls, notikumiLaika periodā 
no 06.01.2017. līdz 
13.01.2017. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 48 notikumi. Būtiskākie:

•	 8. janvārī Krāslavas slimnīcā tika nogādā-
ta 1982. g. dzimusi sieviete ar nopietniem 
apdegumiem. No sākuma cietusī bija pat 
nekontaktējama un ievietota reanimācijas 
nodaļā. Pārbaudes gaitā tika noskaidrots, 
ka konflikta laikā ar vārošu ūdeni no tējkan-
nas viņu aplēja vīrs. Dzīvesbiedrs, sniedzot 
paskaidrojumu par notikušo, gan taisnojas, 
norādot, ka domāja - ūdens būs auksts. Par 
doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, no-
tiek izmeklēšana.

•	 9. janvārī Krāslavas iecirknī tika uzsākta iz-
meklēšana par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem: 1952. g. dzimuša Aulejas pa-
gasta iedzīvotāja L. saimniecībā gāja bojā 
2 sivēni un divi teļi, visticamāk no bada un 
aukstuma. Mājlopu īpašnieku pilnvērtīgi 
iztaujāt nebija iespējams, jo policijas iera-

šanās brīdī viņš bija pamatīgā alkohola rei-
bumā. 

•	 9. janvārī pēc plkst.20.00 Krāslavā, veikalā 
“Sapnis”, iegāja 1993. g. dzimušais S., kurš 
no sākuma tīši sasita vīna pudeli, pēc tam 
paņēma divus kokteiļus un vienu izdzēra uz 
vietas. Jaunā cilvēka rīcība bija visai nea-
dekvāta, pārdevējai viņš pateica, lai sauc 
policiju, jo grib uz cietumu. Par doto faktu 
tika uzsākts kriminālprocess, vainīgais tika 
aizturēts notikuma vietā un nosūtīts pār-
baudei par apreibinošo vielu lietošanu.

•	 12. janvārī Krāslavā, veikalā “Maxima”, par 
produktu zādzību tika pieķerta 1980.g dzi-
musī T. Izmeklēšanas gaitā tika noskaid-
rots, ka tā pati sieviete tur pat 25. decem-
brī nozaga divas degvīna pudeles “Hlebnij 
dar.”

2017. gada 10. janvārī Balvos norisinājās Latgales reģiona finālsacensības 
basketbolā “Vidusskolu kauss”, kurā piedalījās sešas stiprākās skolu ko-
mandas no Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Līvāniem, Viļāniem, Balviem. 

K r ā s l a v u 
pārstāvēja Krās- 
lavas Valsts ģim-
nāzijas jauniešu 
komanda. Veik-
smīgi nospēlējot 
visas apakšgru-
pas spēles, mūsu 
komanda finālā 
tikās ar Viļānu 
komandu, kur pa-
pildlaikā ar rezul-
tātu 30:28 izcīnīja 
uzvaru! 

D. Duškins, KVģ 
sporta skolotājs

SportsBasketbolistu panākumi
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05, 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 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Brīnumskapja skola
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Šerloks 
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Daktere Fostere. Daudz-
sēriju drāma
1.10 Alpu dakteris
2.05 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.40 Aizliegtais paņēmiens
4.35 Sporta studija
5.20 Kultūršoks. 100 g kul-
tūras
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai.
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 1.1
8.20 Lucavsala. Piemēslot 

aizliegts! 
8.45 Kalnu patruļa 
9.40 Majore Kosatkina
10.30, 12.00, 14.00, 16.40 PK 
skeletonā. 
11.30, 3.35 Saistītās dzīves. 
13.05 Maklauda meitas
15.05 PK biatlonā. 
17.40, 5.00 Pie stūres
18.10 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Jogurts - vai tiešām 
veselīgs?
21.05 Leģendārie albumi. 
22.05 Centurions. 
23.50 Eiropa koncertos
0.45 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 4
1.35 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
2.20 Personība. 100 g kultūras
3.10 LTV - 60
4.05 Piezīmes uz albuma 
lapām. 
4.35 Anekdošu šovs 1

LNT
5.00 Briklberija 
5.40 Kārdinājuma varā
6.00 Galileo 3
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.45 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.15 Bernards 2
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Inga Lindstrēma. Ja 
ne tu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Bērni un vecāki 3
15.20 Nemelo man!
16.25 Kaisle un vara
17.30, 18.00 Mani virtuves 

noslēpumi
18.55 Gonula
20.40 Degpunktā 7
21.10 Ilgais ceļš kāpās
22.50 Seržs Gensbūrs. Varo-
nīgā dzīve
1.15 Greizais spogulis
4.45 Karamba!

TV3
5.00, 0.35 Melnais saraksts
5.50 Mindijas projekts
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
8.30, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.30 Kāsla metode
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
11.55 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.15 Mindijas projekts
15.25 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
16.00, 3.05 Sliktie roboti
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Taksis 2
22.45 Kā kļūt par zvaigzni 
Brodvejā
2.20 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 0.15 Comedy Club 
9.20, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.25, 16.35 Interni
11.55 TV shop
12.10 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Šreks

21.40 Mf. Vieta zem priedēm

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.20 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.35 Izmeklēšana
19.05 Gurnova patiesība
20.25 Tīmeklis
2.20 Kino šovs

PBK
6.00, 1.55, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Grieķiete
13.25, 4.10 Moderns sprie-
dums
14.55 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Gaidi mani
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Koncerts
23.20 Mf. Sastrēgumstunda
1.25 1 in city
2.25 Mf. Viendabīgs tecējums
3.55, 5.00 Smieklīgi video-
klipi

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

Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40, 1.50 Ejot kājām...
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.20 60 minūtes
20.00 Koncerts
22.15 Mf. Zelta līgava
0.00 Mf. Ieguldījums 

RenTV Baltic
5.35, 9.15 Skatīties visiem
6.15 Tiesības mīlēt
7.00 Bērnu klubs
7.19 Laika ziņas
7.20, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.15 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
12.00 Bars
12.55 Ekstrasensu cīņa
15.20 Dokumentāls projekts
16.25 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.00 Sāls
0.40 Mf. Dzeršanas teorija

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 
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Kurjers
17.20 Piezīmes
18.00 Brīnumu lauks

19.00 Laiks
20.05 Koncerts
22.00 Mf. Kļūt par Džonu 
Lenonu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Speciālreportāža
8.30 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.40 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mežģīnes
20.00 Panorāma
21.00 Eirovīzija 2017
23.15 Sporta diena
23.30 Mf. Tas nav nejauši

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.30 TV barometrs
8.05, 18.15 Virtuve
9.10, 16.25 Tāds darbs
10.00, 17.15 Mf. Septītā rūna
10.55, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.50 Mats matā
12.20 Šopinga dieviete
13.20 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.05 Onlains
19.25, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.35 Mf. Superaukle

5.35, 9.15, 22.55 Skatīties 
visiem
5.55 Vadīt krievu stilā
6.20 Tiesības mīlēt
7.05 Bērnu klubs
7.20 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.40 Bars
13.20 Smieties atļauts
15.25, 20.50 Dokumentāls 
projekts

16.30, 1.10 Dīvaina lieta
23.55 Visšokējošākās hipo-
tēzes
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, 23.30 
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
13.10 Par mīlestību
14.10, 15.20 Laiks rādīs!
15.55 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mf. Mans vienīgais

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 
Zona Х
8.10 Speciālreportāža
8.30, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā

13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Laimīgā biļete
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.40 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.20 Virtuve
9.10, 16.30 Tāds darbs

10.00, 17.15 Mf. Septītā rūna
11.00, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 20.25 Mana burvīgā 
aukle 
12.20, 21.10 Šopinga dieviete
13.20, 19.25 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.05 Stails

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
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, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.20 Ziņas
19.30 Citādi latviskais
20.00 Kaut kur uz Zemes. 
Bretaņa.
20.30 Panorāma
21.15 Priekšvārds filmai Gū-
tenmorgens un Vienciems
21.20 Gūtenmorgens un 
Vienciems
22.15 Daktere Fostere. Daudz-
sēriju drāma
23.35 Personība. 100 g kultūras
0.35 1.1. Aktuālā intervija
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.
8.00 Plašā brīvdaba. Deutsche 

Welle žurnāls
8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00, 0.35 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss 4
9.50, 14.00 Sāras mūzika
10.05 Kalnu patruļa 
11.00 Majore Kosatkina
11.50 Tieša runa
13.00 Nedēļas apskats.
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.15, 20.55 Maklauda meitas
15.05 PK biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.45 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
22.30 Personība. 100 g kultūras
23.30 Sporta studija
0.20 Zebra
1.25 Projekts Nākotne
5.00 Notikumu skatlogā

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.00 Dzīvīte
9.10 Atpazīsti mani, ja vari
10.15 Bernards 2
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Vēstule pudelē
14.00 LNT ziņas
14.20 Bērni un vecāki 3
15.20 Nemelo man!
16.20 Kaisle un vara
17.25, 18.00 Mani virtuves 

noslēpumi
17.50, 20.00 Ziņas sešos
18.55, 0.20 Gonula
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 Profesija mamma 
22.10 Varas spēles
23.10 Čikāga liesmās 
1.15 Atpazīsti mani, ja vari

TV3
5.00, 0.55 Melnais saraksts
5.50, 11.55 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
8.30, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.30 Rezervisti
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15, 1.50 Mindijas projekts
15.15, 2.40 Tēta nedienas 
Latvijā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Kāsla metode
21.55 Vientuļais reindžers

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 1.00 Comedy Club
9.20, 17.40 Kijeva dienā un naktī
10.25, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
12.10, 18.50 Virtuve Parīzē
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Teritorija
0.05 Saldā dzīve

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts

7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Sasisto lukturu ielas
17.05 Runājam un rādām
18.50 Tīmeklis
20.40 Ments likuma kārtībā
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.00 Salaveča jaungada 
ceļojumi
4.00 Dubultstandarti

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55, 1.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 21.20, 23.05 Grieķiete
13.25, 3.20 Moderns sprie-
dums 
14.50, 2.05 Par mīlestību
15.55, 0.30 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.25 Deviņi mēneši
1.20 EuroNews
2.55, 5.00 Smieklīgākie 
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 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes

20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktai 
Saša
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.35, 9.20, 23.05 Skatīties 
visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.20 Tiesības mīlēt
7.05 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.10, 18.45 Bars
13.20 Dokumentāls projekts
16.30, 1.25 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.10 Šokējošo hipotēžu 
diena
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, 23.30 
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
13.10 Par mīlestību
14.10, 15.20 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Grieķiete

22.05 Mf. Simtgadīgais vecis

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, 22.45 
Zona Х
7.50 Metropolīta uzruna
8.10 Aktuāla intervija
8.30, 21.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Laimīgā biļete
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.40 Sporta diena
23.50 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.20 Virtuve
9.10, 16.30 Tāds darbs
10.00, 17.20 Mf. Septītā rūna
10.55, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 20.25 Mana burvīgā aukle
12.20, 21.10 Šopinga dieviete
13.15, 19.25 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Stails

CETURTDIENA,  19. janvāris

PIEKTDIENA,  20. janvāris
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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
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. T. 26524409.

iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu.

 Firmai vajadzīgi: ŠOFERI 
- LOPU SAVĀCĒJI;

KĀVĒJI
Tālr. 65329997; 29996309; 

26447663; vai pa e-pastu: re-
nem@inbox.lv

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

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

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludināju-

mus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

 Žurnāli janvārī

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.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Ārstu-
speciālistu 

pieņemšana 
Dagdā

2017.gada 20.janvārī 
Dagdas poliklīnikā 
pieņems speciālisti 

no Rīgas – bērnu 
okulists un endokri-

nologs.

Pieteikties pie sa-
viem ģimenes ār-

stiem.

Reklāmas un sludinājumiPĒRK

PĀRDOD
moto augsnes frēzi, klavieres, 
ledusskapi, sadzīves elektroteh-
niku, metālu. Viss lietots, labā 
stāvoklī. Tālr. 26160359;
atslēgu komplektu (35), pusau-
tomātu 2 vienā (230), ģenerato-
ru 2.2 Kw (160). Viss jauns. Tālr. 
28704679;
grūsni teli pēc izvēles (Robež-
nieku pag.). Tālr. 26402094;
sausu, skaldītu bērza malku. 
Tālr. 27822821.

zemi, mežu, celmus Latgalē. 
Augstas cenas. Tālr. 29129658.
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI

VAJADZĪGI palīgstrādnieki 
meža darbos. Tālr. 20320537.
Zobu ārstēšana, raušana, pro-
tezēšana. Tālr. 65425366, 
28621435.
Bīstamu un avārijas koku žāgē-
šana pie elektrolīnijām un kapos. 
tālr. 20037233. 
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.

Pār tavu sirdi un darbīgo 
mūžu  
Zemes māte nu villaini segs.

Izsakām līdzjūtību Nadeždai 
Timofejevai sakarā ar mātes 
nāvi.

“Varavīksnes” vidusskolas 
kolektīvs

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 20. janvārī Krās- 
lavas 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.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 
2017. gadā pieejami 3 571 846 eiro

Tas ir teju par miljons eiro vairāk nekā 
pērn. Vislielākais finansējuma pieaugums 
paredzēts tieši Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektu īstenošanai. Saskaņā ar “Eras-
mus+” programmas vadlīnijām, projektu 
pieteikumu iesniegšanas konkursi 2017. 
gadā notiks trīs reizes: līdz 2. februāra, 
līdz 26. aprīļa un līdz 4. oktobra plkst. 
13:00 pēc vietējā laika.

Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.
lv jau pieejamas projektu elektroniskās pie-
teikumu veidlapas latviešu un angļu valodās. 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
informē, ka 2017. gads ir jau ceturtais gads 
programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā 
ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jau-
niešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jau-
natnes darbiniekiem un citām personām, kas 
iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar 
ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zi-
nāšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veido-
jot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamat-
darbībās:

pirmā – “Personu mobilitāte mācību 
nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmai-
ņas”, ”Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Stratē-
ģiskais Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunat-
nes darbinieku mobilitāte”);

otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunat-
nes jomā”;

trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu 
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Vēršam uzmanību, ka 2017. gadā ir iz-
maiņas 2. pamatdarbības projektu iesniegša-
nas termiņos: Stratēģiskās partnerības inovā-

ciju atbalstam – līdz 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc 
vietējā laika; Stratēģiskās partnerības labas 
pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starp-
tautiskās jauniešu iniciatīvas) – līdz 2. februā-
ra un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.  
Pirmais projektu konkurss – līdz 2. februārim.

Šī gada pirmajā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu konkursā (līdz 2017. gada 
2. februāra plkst. 13:00) Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūrai tiešsaistē var 
iesniegt projektu pieteikumus šādos pro-
jektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Eiropas 
Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku 
mobilitāte, Stratēģiskās partnerības pro-
jekti labas pieredzes apmaiņas atbalstam, 
kā arī Strukturētā dialoga: jauniešu un jau-
natnes politikas veidotāju tikšanās projekti.  
2017. gada pirmajā projektu konkursā pieeja-
mais finansējums:

1. pamatdarbībā (Jauniešu apmaiņas 
projektiem, Eiropas Brīvprātīgā darba projek-
tiem, Jaunatnes darbinieku mobilitātes pro-
jektiem) 768 903,30 eiro.

2. pamatdarbībā (Stratēģiskās partnerī-
bas projekti jaunatnes jomā) 97 979,87 eiro.

3. pamatdarbībā (Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tik-
šanās projektiem) 35 969,34 eiro.

Par pieteikšanos “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektiem 
Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv 
(sadaļā “Erasmus+” izvēlētā projektu veida 
apakšsadaļā “Dokumenti”) pieejamas prog-
rammas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas 
latviešu un angļu valodās, kas nepiecieša-
mas 2017. gada 2. februāra projektu kon-
kursam.

Par atbalsta iespējām
Lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu 

projekta pieteikumu līdz nākamajam projektu 
konkursam – 2. februārim – aicinām konsultē-
ties ar aģentūras darbiniekiem.

Ja, rakstot projektu pieteikumus, rodas 
papildus jautājumi, droši izmanto Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras sniegtos 
atbalsta pasākumus: konsultācijas (elektro-
niski/klātienē); “atvērtās otrdienas” (katra mē-
neša pēdējā otrdiena no plkst. 9:00 līdz plkst. 
16:00); informatīvos pasākumus un starptau-
tiskās apmācības (par aktuālajām apmācī-
bām un pasākumiem seko līdzi informācijai 
www.jaunatne.gov.lv).

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju 
darboties neformāli, veidot un īstenot projek-
tus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu 
valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes 
un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un 
Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiro-
pas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jau-
niešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildī-
gā ministrija par programmas “Erasmus+” īs-
tenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra nodrošina programmas 
ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes 
jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv 
sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības 
un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.
lv sadaļā “Erasmus+”.

“UNA”
Dzīve un attiecības

Sarunas ar tevi. Dace Rukšāne-Ščipčins-
ka. “Jaunā gada apņemšanos sarakstiņš man ir 
obligāts ik gadu. Iesākumā tāds tika sastādīts, lai 
nudien to piepildītu, taču pēdējos gados es tādus 
veidoju vairāk pašironijai.”

Viņa. Lai arī bieži saukta par dīvu, Rēzija Kal-
niņa atteic, ka nav tā tipa aktrise, kura savu dzīvi 
tur noslēpumā. „Dīvas ir neaizsnie-
dzamas. Man nav interesanti tādai 
būt.”

Viņš. Toms Kreicbergs no 
skolā skarbi apcelta, neveikla zub-
rīša viņš spēja izsisties par finanšu 
mekas Volstrītas analītiķi, rakstnie-
ku, kuru publicē Amerikā.

Viena no mums. Sieviete, kas 
kopā ar vīru savā ģimenē pieņēmu-
si 16 bērnus un izaudzinājuši arī 
trīs savējos. Inese Kaļva.

Problēma. Kā novilkt rūpju ro-
bežu un nevienu neaizvainot?

Attiecības. Laimīgas laulības 
Latvijā un Holivudā.

Runā viņi. Pieturēt vai ļaut aiz-

iet? Mūziķis un TV24 raidījuma „Rampas ugunis” 
vadītājs Andris Kivičs diskutē ar aktieri, režisoru 
un dziesminieku Vari Vētru.

Pieaugušo meiteņu stāsti. Ekskluzīvā realitāte.
Mode 

Stils. Izsmalcinātais samts.
Drēbju skapis. Nepieradināma brīvība. Tērpu 

māksliniece Ilze Vītoliņa.
Stils. Septiņi komplekti septi-

ņām dienām.
Skaistums
Skaistumam un veselībai. Sā-

kam jaunu dzīvi! Slaiduma ABC.
Veselība. Pasargāt sevi no kar-

diovaskulāro slimību rašanās!
Dzīvesstils

Interjers. Klasisks dzīvoklis ar 
paradīzes griestiem.

Ceļojums. Itālija. Pēc zemes-
trīces.

Aktuālā intervija. Atrast laikme-
ta atslēgu. Režisors Uģis Brikma-
nis.

Krāslavas Māmiņu klubs 
aicina Jūs uz pirmo Atvērto 
nodarbību bērniem “Krāslavas 
Bēbīšu skoliņā”, lai satiktos ar 
pasaku, iemācītos kaut ko jaunu 
un lietderīgu. 

2017. gada 18. janvārī plkst. 
17:20 mēs pavadīsim laiku kopā 
ar jautriem un ziņkārīgiem snie-
gavīriem, par kuriem mums 

pastāstīs un palīdzēs tos izveidot 
sertificēts pedagogs Larisa Baže-
nova.

Atvērtās nodarbības laikā 
mēs iepazīsimies ar ciparu “3” 
un burtu “S”, spēlējoties visma-
zākajiem bērniem saprotamā 
formātā. Parunāsim par dabas 
parādībām un ūdens īpašībām.  
Pēc atvērtās nodarbības visi kopā 

pie tējas tases varēsim apspriest 
tālākos plānus, Jūsu vēlmes un 
bērnu vajadzības. 

Pirmā Atvērtā nodarbība būs 
par ziedojumiem. 
Nodarbības paredzētas bērniem 
vecumā no 1 līdz 5 gadiem, tās 
notiks Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas 1.- 4. klašu ēkā, 
2.stāvā (Aronsona iela 3).

Aicina Bēbīšu skola Krāslavā
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