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Šodien numurā

Par veselību jādomā arī 
tad, ja ar to viss ir kārtībā

4.lpp

Netradicionālā mode - 
trešais iznāciens

Pasākums Aleksandrovas 
internātpamatskolā

5.lpp

Kā arī TV programma,  
reklāmas, sludinājumi un daudz 
citas aktuālas un noderīgas 
informācijas. 

AICINĀM DARBĀ 
pārdevēju

 tirdzniecības 
paviljona

 (Ostas ielā, 1)

 saimniecības preču 
nodaļā. 

 Tālr. 25933981.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā janvārī reģistrēti 5 bērni - 

1 meitene un 4 zēni.

Apsveicam!

Latvijā

Zvaigžņu parāde, talantu salidojums

Pēdējos gados Dagdas novads 
demonstrē spilgtu kultūras evolūcijas 
piemēru kultūras dzīvē. Festivāli, svētki, 
jubilejas... Interesantas ieceres, jauni 
kolektīvi un vārdi. Par to, kā Svariņos 

aizritēja pašdarbnieku gada pasākums, 
lasiet nākamjā numurā.  

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Latvijas televīzija ziņo, ka jan-
vārī visas valdošās koalīcijas 
partijas ir piedzīvojušas reitin-
gu kritumu, savukārt augstā-
ko pozīciju pēdējā gada laikā 
sasniedzis partijas “Saskaņa” 
reitings, tai seko ZZS. Aiz 
abām līderēm ir “Visu Latvijai”- 
“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK 
un “Vienotība”.

•	 Politologs Jānis Ikstens uzska-
ta, ka aktīvākā priekšvēlēšanu 
aģitācija pirms šī gada paš-
valdību vēlēšanām varētu būt 
gaidāma Rīgā, Ventspilī un arī 
Jūrmalā. 4. februārī ir oficiāli 
sācies pirmsvēlēšanu aģitāci-
jas periods. Pašvaldību vēlēša-
nas šogad notiks 3. jūnijā.

•	 Maksātnespējīgās AS “KVV 
Liepājas metalurgs” īpašnieks, 
Ukrainas kompānijas “KVV 
Group” līdzīpašnieks Jevgē-
ņijs Kazmins vērsies Starp-
tautiskajā investīciju strīdu 
izskatīšanas centrā (ICSID) 
ar prasību pret Latvijas valsti. 
Prasība reģistrēta 3. februārī, 
atbildētāja statusā ir Valsts 
kancelejas Juridiskais depar-
taments. 

•	 Viens no šā gada izaicināju-
miem būs nezaudēt Eiropas 
Savienības (ES) finansējumu 
Latvijai 2017. gada beigu fi-
nanšu mērķu neizpildes dēļ, 
liecina Finanšu ministrijas 
(FM) sagatavotais informatī-
vais ziņojums. Arvien pieaug 
riski Eiropas Komisijas noteik-
to finanšu un ieviešanas no-
sacījumu izpildē, kas var radīt 
negatīvas sekas ar ES piešķī-
ruma proporcionālu samazinā-
jumu Latvijai, neizpildot ikga-
dējos mērķus, jeb snieguma 
rezerves 6% apmērā zaudē-
šanu, neizpildot 2018. gada 
snieguma ietvara mērķus kat-
rai prioritātei. Tāpēc FM ie-
skatā šogad ir jāpaātrina ES 
projektu ieviešana un finanšu 
plūsma, vienlaikus nodrošinot 
efektīvu risku un drošu finanšu 
pārvaldību ar fokusu uz inves-
tīciju rezultātu sasniegšanu. 

•	 Pēdējo desmit gadu lai-
kā studentu skaits Latvijā 
samazinājies par 45 tūksto-
šiem (no 129 503 līdz 84 282). 
Taču augstskolu programmu 
piedāvājums tikai audzis – no 
616 līdz 920 programmām. 
Līdz šim audzēt programmu 
skaitu bija finansiāli izdevīgi. 
Taču tagad ieceres vērstas uz 
mazskaitlīgāku, bet kvalitatī-
vāku piedāvājumu. Iespējamā 
panākumu atslēga paslēpta 
Eiropas struktūrfondos, no 
kuriem šim mērķim atvēlēs 65 
miljonus eiro. Pēc diviem ga-
diem sāksies augstskolu jauno 
programmu akreditācija. Te 
izšķirsies, kuras no program-
mām, arī izglītības virzienā, 
būs dzīvotspējīgākās. Valsts 
mērķis – samazināt kopējo 
programmu piedāvājumu no 
deviņsimt līdz sešsimt. Vēr-
tēšana uzticēta Akreditācijas 
komisijai ar neatkarīgiem ek-
spertiem.

•	 Nelegālo robežšķērsotāju ap-
turēšanai uz Latvijas-Krievijas 
robežas līdz šim uzstādīts žogs 
23 kilometru garumā. 2017. 
gadā robežjoslas izbūvei pie-
šķirts finansējums 6,3 miljonu 
eiro apmērā, kuru realizējot 
plānots ierīkot robežjoslu 150 
kilometru garumā, tostarp, uz-
būvēt līdz 60 kilometrus garu 
žogu. Žogs tiks ierīkots tajos 
robežas posmos, kur ir augstā-
kie riski robežu šķērsot, likum-
sargiem to nepamanot. Latvija 
pēdējo gadu laikā saskārusies 
ar pastiprinātiem nelegālo imig-
rantu mēģinājumiem šķērsot 
valsts robežu.

•	 Topošajā profesionālajā kara-
vīru vienībā, ko plānots pastā-
vīgi dislocēt Latgalē, ir pietei-
kušies tik daudz gribētāju, ka 
veidojas pamatīgs konkurss. 
Latgales reģiona aizsardzības 
nostiprināšanai ir īpaša vieta 
valdības Rīcības plānā. Aiz-
sardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis atzīst, ka Latga-
les profesionālajai karavīru 

vienībai jābūt gatavai tikai 
nākamgad oktobrī, taču lielā 
pieteikumu skaita dēļ to varētu 
nokomplektēt arī ātrāk. 

•	 Nedz pašvaldībām, nedz Iz-
glītības kvalitātes dienestam 
nav informācijas, kur pazu-
duši teju vai tūkstotis bērnu, 
kuri reģistrēti skolās, bet tās 
neapmeklē. Izglītības kvali-
tātes dienests situācijā vaino 
gan pašvaldības, kas bezat-
bildīgi izturējušās pret skolu 
neapmeklēšanas iemesliem, 
gan arī vecāku apzinātu rīcī-
bu. 1015 bērnu vecumā no 7 
līdz 18 gadiem pazušana no 
skolām esot lielākais apjoms 
pēdējo gadu laikā. 

•	 Divus mēnešus pirms pašval-
dību vēlēšanām Rēzeknē ie-
viesīs bezmaksas sabiedrisko 
transportu. Apstiprināšanai 
Rēzeknes pilsētas domes 9. 
februāra sēdē tiek gatavots 
lēmums par rēzeknieša karšu 
izsniegšanas kārtību un gro-
zījumiem saistošajos noteiku-
mos par atvieglojumiem, kas 
nodrošinās bezmaksas SIA 
“Rēzeknes Satiksme” sabied-
risko transportu pilsētā dekla-
rētajiem karšu īpašniekiem.

•	 Pašvaldību savienībā uzska-
ta, – problēmas rada liegums 
pašvaldībām piekļūt Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģen-
tūras datubāzei. Taču tas ļautu 
noteikt, vai gadījumā bērns ap-
meklē skolu ārpus deklarētās 
pašvaldības. Kopā ar emigrē-
jušajiem vecākiem Latviju pa-
metuši arī 13 800 bērnu. 

•	 Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD) inspektori šone-
dēļ Latvijā konstatējuši 11 no 
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) no-
beigušās mežacūkas, tostarp 
sērga pirmoreiz skārusi Vents-
pils novada Popes pagastu, 
kur atrasti trīs beigti dzīvnieki. 
Mežacūku populācijā sērga 
šogad konstatēta 138 dzīvnie-
kiem 34 novadu 51 pagastā. 

Šonedēļ kļūs arvien aukstāks
Februāris ir klimatoloģiski 
aukstākais ziemas mēnesis 
un šonedēļ to arī izjutīsim.

Jau visu aizvadīto nedēļu 
Latvijā laika apstākļus noteica 
augsta spiediena apgabala pe-
rifērija, bet šonedēļ  atmosfēras 
spiediens turpinās paaugstinā-
ties. Tas nozīmē, ka mākoņu 
sega pakāpeniski izklīdīs - jau 
no otrdienas sauss un lielākoties 
skaidrs laiks ir gaidāms visā teri-
torijā.

Līdz ar ziemeļaustrumu, 
austrumu vējiem, kas nedēļas 
sākumā būs brāzmaini, valsts 
teritorijā ieplūdīs ļoti auksts gaiss 
no polārajiem apgabaliem Krie-
vijas ziemeļos. Nedēļas sākumā 
termometra stabiņš naktī noslī-
dēs līdz -13…-22°, bet trešdienas 

un ceturtdienas naktīs pastāv ie-
spējamība, ka Latvijas austrumu 
rajonos gaisa temperatūra paze-
mināsies pat līdz -25°. Arī dienā 
gaisa temperatūra būs zema un, 
pateicoties brāzamainam vē-
jam, komforta temperatūra būs 
vēl zemāka. Nakts un rīta stun-
dās, pierimstot vējam, veidosies 
sarma. Augsta spiediena apga-
bals laika apstākļus noteiks līdz 
pat nedēļas izskaņai.

Tomēr nedēļas izskaņā un 
nākamās sākumā auksto austru-
mu puses vēju nomainīs dienvi-
du, dienvidrietumu vējš - līdz ar 
to sals pakāpeniski atkāpsies un 
gaisa temperatūra nakts stundās 
teritorijas lielākajā daļā pazemi-
nāsies vien līdz -3…-8°, savukārt 
dienā tā būs vēl par pāris grā-
diem augstāka. 
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Pasaulē
Igaunijā strauji izplatās gripa

Saslimstība ar gripu Igaunijā izvēršas neplānotā apjomā. Tā lū-
gusi palīdzību medikamentu nodrošināšanā kaimiņvalstīm, arī Latvi-
jai. Plānojot zāļu iegādi, Igaunijas Veselības ministrija (VM) ņem vērā 
iepriekšējo gadu pieredzi. Pērn gripas sezona sākusies mēnesi vēlāk 
nekā šogad, turklāt bijusi krietni zemāka ārstu aktivitāte zāļu izrakstī-
šanā.  Igaunijā pretgripas līdzekļus iepērk valsts, Latvijā šādas kārtī-
bas nav - zāļu pieejamību mazumtirdzniecībā nodrošina attiecīgo zāļu 
ražotāji un zāļu lieltirgotavas, kas ieved nepieciešamo medikamentu 
klāstu un apjomu, tāpēc līdzīga situācija ar zāļu izsīkumu ir mazāk 
iespējama.

Aizturēti 400 aizdomās turētie
Turcijas policija svētdien valsts mēroga operācijā aizturējusi ap-

tuveni 400 cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par saistību ar džihādistu 
grupējumu “Islāma valsts”. Šī ir lielākā operācija pret “Islāma valsti” 
kopš Jaungada nakts slaktiņa Stambulas klubā, par kuru atbildību uz-
ņēmies džihādistu grupējums. Aizturētie tiek turēti aizdomās par teror- 
aktu plānošanu. 

Baltkrievijā plāno pabeigt Astravjecas atomelek-
trostacijas būvniecību

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašneko, neskatoties uz 
Lietuvas aso kritiku saistībā ar Astravjecas atomelektrostacijas būv-
niecību, to tomēr turpinās. Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies 
vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus 
no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas 
vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri 
Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju 
šķirs tikai aptuveni 110 kilometri. Lietuvu satrauc informācija par vai-
rākiem incidentiem AES būvniecības gaitā un neatbildētie jautājumi 
par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana. Lietuvas amatpersonas vairākkārt uzsvērušas, ka 
grib panākt, lai elektroenerģija no nedrošām spēkstacijām netiktu pār-
dota Eiropas Savienības tirgū. Minska noraida Lietuvas pārmetumus, 
apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošī-
bas standartiem.

Saasinās situācija Ukrainas austrumos
Kaujas starp Ukrainas armiju un Maskavas atbalstītajām kaujinie-

ku bandām saasinājušās un piektdien saņemtas ziņas par vairāku civi-
lo reģionu apšaudīšanu. Vardarbības uzplaiksnījums trīs gadus ilgajā 
konfliktā Austrumukrainā sakrīt ar Ukrainas mēnesi ilgās prezidentū-
ras sākumu ANO Drošības padomē. Sadursmēs pie Avdijivkas gājuši 
bojā arī vismaz divi mierīgie iedzīvotāji, un vairāki ievainoti, tostarp 
kāds britu fotožurnālists. Tikmēr Krievija apsūdzējusi Ukrainas armiju 
Doņeckas apšaudīšanā, nogalinot vairākus mierīgos iedzīvotājus.

Atzīmē 65. gadadienu kopš Elizabetes II kāpšanas 
tronī

Elizabete II pirmdien atzīmēja 65. gadadienu kopš kāpšanas tronī, 
viņa ir pasaulē visilgāk valdījušais monarhs. Lielas svinības nenotika. 
Oficiāla karalienes valdīšanas Safīra jeb 65 gadu jubileja tika atzīmē-
ta ar ceremoniāliem lielgabala šāviņiem Londonas centrā, Londonas 
Tauerā un citviet Lielbritānijā, kā arī ar parādi Londonā, kurā Pirmā pa-
saules kara laika artilērijas ieročus vilka zirgi. Elizabete II 2015.gada 
septembrī apsteidza karalieni Viktoriju, kļūstot par Lielbritānijā visilgāk 
pie varas bijušo monarhu. Pērn oktobrī pēc Taizemes karaļa Pumipola 
Aduljadeja nāves viņa kļuva par visilgāk valdījušo monarhu pasaulē, 
kurš vēl atrodas tronī.

No lasītāju vēstulēmL a i k r a k s t a 
“Ezerzeme” 31. jan-
vāra numurā publicētais pensionāra V. Zaiceva raksts 
“Sarunas turpinājums par tikšanos ar pašvaldības dar-
biniekiem” atstāja negatīvu iespaidu, pirmkārt, tāpēc, 
ka tajā tika runāts par mūsu māju (Vienības ielā 12). 
Mums radīja sašutumu citāts: “Jūs, Gekiša kungs, aiz-
stāvējāt deputātus. Droši vien tāpēc, ka pie jūsu mājas 
tika izveidots jauns asfalts un teritorija pie māju ieejām 
izdekorēta ar akmentiņiem.” Kā to saprast?

Jūs, Zaiceva kungs, organizējāt atkārtotu savas 
mājas iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības darbinie-
kiem, un laikam esat sapratis, ka nav nemaz tik viegli 
panākt vēlamo, turklāt uzreiz. 

Mēs jautājumu par ceļu stāvokli pie namiem Vie-
nības ielā 12, Baznīcas 17 un 19, Raiņa 15, Rēzeknes 
6 vairākus gadus aktualizējām iedzīvotāju tikšanās 
laikā ar pašvaldības vadošajiem speciālistiem, sākot 
ar 2013. gadu. Mēs ne tikai izteicām pretenzijas, bet 
arī demonstrējām un rādījām bojātā asfalta un peļķu 
fotogrāfijas. Bija daudz pretenziju arī no ātrās medicī-
niskās palīdzības transporta šoferiem. 

Vienmēr saņēmām atbildi, ka ir jāpagaida. Būs 
projekts, būs nauda - tad arī remontēs. Ilgi gaidīto 
projektu sagaidījām 2016. gadā. Sākās remontdarbi 
un jauna asfalta ieklāšana minēto māju pagalmos, kā 
arī trijās autostāvvietās. Mēs esam ļoti pateicīgi par 
projekta realizāciju. Mums ilgi nācās paciest neērtības 
un gaidīt. 

Tomēr mūsu sūdzības tika uzklausītas un mūsu 
pagalmos remonts veikts ne jau cienījamā pensionāra 
V. Zaiceva minēto iemeslu dēļ. 

Namu iedzīvotāji: V. Gražule, M. Kolodnicka, 
A. Stepanovs (Vienības 12), F. Umbraško (Baznīcas 
17), Z. Meldere (Baznīcas 19), F. Selickis (Rēzeknes 

6), Z. Vasiļevska (Raiņa 15)

Fotokonkurss “Latgales ainava”
Lai kuplinātu Latvijas Republikas simtga-
des svētkus, Daugavpils tautas fotostudija 
“Ezerzeme-F” kopā ar Latgales fotogrāfu 
biedrību iecerējusi savākt foto materiālu 
un izdot grāmatu, kura atspoguļotu visu 
Latgales novadu ainavu dabas skaistumu 
dažādos gadalaikos. 

Tā būs Latgales novadu dabas ainavu attēlu 
kolekcija, kura pilnībā spēs atklāt reģiona dabas 
skaistumu, neatkārtojamību un daudzveidību. 

Konkursa rezultātā tiks izdota fotogrāmata un 
fotogrāfiju izstāde. 

Savus darbus iesniegt aicināti gan profesio-
nāli fotogrāfi, gan amatieri. Katrs autors var ie-
sniegt ne vairāk kā 10 fotogrāfijas, kas uzņemtas 
pēc 2000. gada, JPEG formātā. Tās var būt gan 
melnbaltas, gan krāsainas. 

Katrs autors, kura darbi būs izturējuši kon-
kursu, saņems Atzinības rakstu, vienu albuma ek-
semplāru (ja darbs tiks publicēts tajā) vai izstādes 
katalogu. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems 
naudas prēmijas un rīkotāju diplomus saskaņā 
ar žūrijas vērtējumu. Konkursa rezultātus vērtēs 
kompetenta žūrija. Konkursa organizatori ir tiesīgi 
publicēt labākos darbus presē, kā arī iespējamā 
ceļojošā izstādē bez maksas, nepārkāpjot autor-
tiesību likumu.

Iesniegšanas datums - līdz 2017. gada 30. 
jūnijam. Darbi jāiesūta Tautas fotostudijai “Ezer-
zeme - F” uz e-pastu: latgalesainava@inbox.lv. 
Tālrunis papildus informācijai: +371 29463510 Li-
nards Onzuls.

Ar visiem konkursa nosacījumiem 
var iepazīties vietnē  www.ezerzeme.lv

Seminārs Krāslavā par pieejamo atbalstu 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās 
16. februārī plkst. 11.00 Krāslavā, Rīgas 
ielā 51 (domes zālē), notiks seminārs par 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 
daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts 
atbalstu. Semināru organizē Ekonomikas 

ministrija un At-
tīstības finanšu 
institūcija “Al-
tum” informatī-
vās kampaņas 
“Dzīvo siltāk” ie-
tvaros.

 Uz semināru aicinām namu pārvaldīšanas uz-
ņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvnie-
cības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju vecākos.

 Seminārā “Daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas 
process un kvalitāte” klātesošie tiks informēti par 
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt ener-
goefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” 
nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagata-
vošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas proce-
dūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspek-
tiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas 
informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem. 
Pasākumu laikā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 
pārstāve dalīsies pieredzē par daudzdzīvokļu dzī-
vojamās ēkas renovācijas projekta vadību. 

 Evita Urpena, 
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

Apkopoti dati par izglītības iestādēs 
nereģistrētiem bērniem

Izglītības kvalitā-
tes valsts dienests 
publiskojis ikgadē-
jo apkopojumu par 
izglītības iestādēs 
nereģistrētiem obli-
gātā izglītības vecu-
ma bērniem. 

2016./2017.mācī-
bu gadā izglītības iestādēs nav reģistrēti 19 022 bērni, 
liecina IKVD ikgadējais apkopojums par izglītības iestā-
dēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, obligātā izglītības 
vecuma bērnu uzskaitē ir vairāki jaunumi. Pirmkārt, pirmo 
reizi veikts apkopojums par izglītības iestādēs nereģistrē-
tiem 5 un 6 gadus veciem bērniem (līdz šim informācija 
tika apkopota tikai par 7-18 gadus veciem bērniem), otr-
kārt, atskaitēs pirmo reizi tiek atspoguļots tas, ka bērns 
izglītojas mājās vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja (aukles).

Salīdzinot ar pagājušā gada apkopojumu, kad varēja 
konstatēt izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu pieaugu-
ma intensitātes mazināšanos, 2016./2017. mācību gada 
sākumā 7-18 gadus veco izglītības iestādēs nereģistrēto 
bērnu skaits ir pieaudzis par 1445. Izglītības iestādēs nav 
reģistrēti 17 357 bērni 7-18 gadu vecumā un 1665 bērni 5 
un 6 gadu vecumā.

Lielākais izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits 
atrodas ārzemēs – 13803 bērni 7-18 gadu vecumā un 
961 bērns 5 un 6 gadu vecumā. Otrs lielākais izglītības 
iestādēs nereģistrēto bērnu īpatsvars (2024 bērni 7-18 
gadu vecumā, 204 bērni 5 un 6 gadu vecumā) ir citas 
valsts pilsoņi, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvi-

jas Republikā, tomēr pārsvarā uzturas savas pilsonības 
valstī un tur arī iegūst izglītību. Analizējot iegūtos datus, 
redzams, ka šādu bērnu skaits pakāpeniski pieaug. Sa-
mērā daudz ir obligātā izglītības vecuma bērnu, kuriem 
datu apkopošanas brīdī bijusi anulēta deklarētā dzīves-
vieta – 278.

Jāpiebilst, ka 59 Latvijas pašvaldības ir veikušas ne-
pieciešamās darbības, lai 2016. gadā noskaidrotu infor-
māciju par visiem pašvaldībā deklarētajiem bērniem, kuri 
nav reģistrēti izglītības iestādēs.

Tomēr satraukumu rada salīdzinoši lielais to bērnu 
skaits, par kuriem pašvaldībai nav informācijas, pašvaldī-
ba bērna statusu nav norādījusi vai atzīmējusi, ka turpina 
noskaidrot informāciju (faktiski pašvaldībai nav informāci-
jas ne par vienu no šiem bērniem), informē dienests. Lai 
gan 2014. un 2015.gadā to bērnu skaits, par kuriem paš-
valdībai nebija informācijas, noturējās salīdzinoši zems, 
2016.gadā tas atkal ir krasi pieaudzis. Kopumā pašval-
dības nav noskaidrojušas informāciju par 1015 bērniem 
(pagājušajā gadā tādu bērnu bija tikai 624). Jāuzsver, ka 
regulāra informācijas apkopošana par izglītības iestādēs 
nereģistrētiem bērniem ne tikai uzliek pašvaldībām pie-
nākumu četras reizes gadā atjaunot datus, bet arī sniedz 
iespēju visa gada garumā sekot līdzi, noskaidrot aktuālo 
situāciju un ziņot par to.

http://ikvd.gov.lv

Pašvaldību sarakstā, kurām nav informācijas par 
obligātā izglītības vecumā esošiem, 2015./2016. 
mācību gadā nevienas izglītības iestādes sarakstā 
nereģistrētiem bērniem, ir arī Krāslavas, Aglonas 
un Dagdas novadi (attiecīgi 7, 2 un 1 bērns).

•	 Janvāra pēdējā Krāslavas novada domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomi atļaut 2017. gadā saņemt aiz-
ņēmumu no Valsts kases uz 15 (piecpadsmit) 
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 
vienu gadu, procentu likmi nosakot pēc vieno-
šanās ar Valsts kasi  sporta zāles piebūves pie 
Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krā-
slavā būvniecībai 1264230 euro. Aizņēmuma 
summu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem.

•	 3. februārī, Dagdas novada domes ārkārtas 

s ē d e s 
laikā, tika 
izskatīti vairāki jautājumi, tostarp par   paš-
valdības finansējuma piešķiršanu. Deputāti 
piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu Fon-
dam „Sibīrijas bērni” projektu īstenošanai 
(200 EUR); Dagdas novadnieku J.Pokuļa 
un O.Papsujeviča pētījuma “Dagdas novads 
gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis” grāmatas 
publicēšanai (1500 EUR), biedrībai “Orhide-
jasS” projekta “Āra trenažieri Andzeļu ciema 
iedzīvotājiem” līdzfinansējuma nodrošināša-
nai (369 EUR) u.c.
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Satikšanās vieta - 
ģimnāzija

Pārpildīta zāle, klasesbiedru tikšanās, ziedi un pateicī-
bas vārdi skolotājiem. Vistālākā viešņa - no Peru. Gadi rit uz 
priekšu, bet jaunības zelta laiks neaizmirstas. Cik mēs bijām 
jauni, cik patiesi mīlējām... 

Alekseja GONČAROVA foto

CVK izsludina pašvaldību vēlēšanas un nosaka pašvaldībās
ievēlamo deputātu skaitu

Centrālā vēlēšanu ko-
misija (CVK) 3. februārī 
izsludināja 3. jūnija paš-
valdību vēlēšanas un no-
teica republikas pilsētu 
domēs un novadu domēs 
ievēlamo deputātu skaitu. 

Pavisam 119 pašvaldību domēs būs jāievēl 1614 
deputāti. 40 pašvaldībās būs jāievēl deviņi depu-
tāti, četrās pašvaldībās – 13 deputāti, 58 pašvaldī-
bās – 15 deputāti, 16 pašvaldībās – 17 deputāti, un 
Rīgas domē - 60 deputāti.

Pašvaldību domēs ievēlamo deputātu skaitu nosaka 
atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds pašvaldībā reģistrēts 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju re-
ģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā. 

Četru gadu laikā kopš iepriekšējām pašvaldību vē-
lēšanām divās pašvaldībās – Jēkabpils novadā un Mā-
rupes novadā – notikušas tādas iedzīvotāju skaita izmai-
ņas, kas ietekmēs šajās pašvaldībās ievēlamo deputātu 

skaitu. Jēkabpils novadā iedzīvotāju skaits šo gadu laikā 
sarucis, un šajās vēlēšanās Jēkabpils novada domē būs 
deviņas deputātu vietas līdzšinējo 15 deputātu vietā. Sa-
vukārt Mārupes novadā gluži pretēji – iedzīvotāju skaits 
pārkāpis 20001 robežu, tāpēc attiecīgi no 15 uz 17 palie-
lināsies arī domē ievēlamais deputātu skaits.

Pašvaldību domēs ievēlamais deputātu skaits no-
teikts Republikas pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā. Atbilstoši tam novadu ar mazāk nekā 5000 
iedzīvotāju domēs ievēlami 9 deputāti, novados ar iedzī-
votāju skaitu no 5001 līdz 20 000 – 15 deputāti, ar iedzī-
votāju skaitu no 20 001 līdz 50 000 – 17 deputāti, bet 
novados ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 19 deputāti. 
Savukārt republikas pilsētās ar mazāk nekā 50 000 ie-
dzīvotāju domēs ievēlami 13 deputāti, bet pilsētās, kurās 
iedzīvotāju skaits lielāks par 50 000, – 15 deputāti. Izņē-
mums ir Rīgas dome, kuras deputātu skaits ir 60.

Salīdzinājumam 2013. gada pašvaldību vēlēšanās 
tika ievēlēti 1618 deputāti, no tiem 39 pašvaldībās – de-
viņi deputāti, četrās pašvaldībās – 13 deputāti, 60 paš-
valdībās – 15 deputāti, 15 pašvaldībās – 17 deputāti, un 
Rīgas domē - 60 deputāti. 

AS “Sadales tīkls” aicina ziņot par aizdomīgām 
un nelikumīgām darbībām elektrotīkla tuvumā
Pēdējo mēnešu laikā AS “Sadales tīkls” ik ne-
dēļu konstatē vairāku transformatoru zādzību 
gadījumus, kas ietekmē iedzīvotāju elektro-
apgādi un apdraud sabiedrības drošību, tādēļ 
uzņēmums aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un 
nekavējoties informēt par elektroapgādes pār-
traukumiem nakts laikā vai aizdomīgu perso-
nu aktivitātēm pie elektrotīkla – ja elektrotīkla 
tuvumā darbojas personas bez speciāla darba 
apģērba un ekipējuma un pārvietojas ar trans-
portlīdzekļiem bez AS “Sadales tīkls” logo 
marķējuma, it īpaši, ja tas notiek vēlās vakara 
vai nakts stundās. 

Par ikvienu aizdomīgu rīcību AS “Sadales tīkls” ai-
cina nekavējoties ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas 
informatīvo tālruni 8404 vai Valsts policijai, zvanot uz 
tālruni 110, kā arī saziņai ar AS “Sadales tīkls” izmantot 
sociālos tīklus! 

Pērn AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 96 elektroap-
gādes infrastruktūras zādzību gadījumus, kas ir radījuši 
uzņēmumam zaudējumus vairāk nekā 110 tūkst. eiro 
apmērā. Īpaši pieaudzis transformatoru zādzību gadīju-
mu skaits, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir palielinājies 
divas reizes. Pērn reģistrēti 66 transformatoru zādzību 
gadījumi, un šīs ļaunprātīgās darbības turpinās arī šo-
gad – janvārī ir reģistrēta 21 transformatora zādzība. 
Ņemot vērā transformatoru zādzību vietas un metodes, 
AS “Sadales tīkls” sadarbībā ar Valsts policiju secina, 
ka tās veic vairāku personu grupa un tās tiek veiktas 
ar mērķi iegūtos elektrotīkla elementus realizēt un gūt 
materiālu labumu. Šīs ļaunprātīgās un nelikumīgās dar-
bības tiek veiktas lauku apvidos ar zemu apdzīvotības 
blīvumu, kur tās var palikt nepamanītas.

AS „Sadales tīkls” elektroapgādes infrastruktūru un 
būves turpina aprīkot ar dažādām signalizācijas un brī-
dināšanas iekārtām, kas ļauj ātri reaģēt uz elektroapgā-
des pārtraukumiem un zagļu notveršanu. Lai atklātu šos 

zādzību gadījumus, 
AS “Sadales tīkls” 
veiksmīgi sadarbo-
jas ar Valsts poli-
ciju, tomēr, ņemot 
vērā zādzību skaita 
pieaugumu, arī ie-
dzīvotāju līdzdalība un modrība var palīdzēt operatīvi 
novērst elektrotīkla izlaupīšanas gadījumus. Zādzības 
zemsprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” visbiežāk 
konstatē, saņemot informāciju no klientiem par elektro-
apgādes traucējumiem un pārbaudot elektrotīklu, tādēļ 
AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus pievērst uzmanī-
bu personām, kuras diennakts tumšajā laikā pārvietojas 
gar klientu īpašumiem, veic kādas darbības elektrotīk-
la tuvumā, pēc kurām var pazust elektroapgāde, kuras 
darbojas bez speciāla darba apģērba un ekipējuma un 
kuras pārvietojas ar transportlīdzekļiem bez AS “Sada-
les tīkls” logo marķējuma. Par ikvienu aizdomīgu rīcību 
elektrotīkla tuvumā AS “Sadales tīkls” aicina nekavējo-
ties ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo 
tālruni 8404 vai Valsts policijai, zvanot uz tālruni 110, kā 
arī saziņai ar AS “Sadales tīkls” izmantot sociālos tīklus.

Veicot šādas ļaunprātīgas un nelikumīgas darbības 
pie elektroapgādes infrastruktūras, šīs personas ne vien 
rada elektroapgādes pārtraukumus un neērtības klien-
tiem uz laiku, kamēr elektroapgādes infrastruktūra tiek 
atjaunota, un zaudējumus AS “Sadales tīkls”, bet pa-
kļauj elektrotraumas riskam gan sevi, gan apkārtējos, jo 
rīkojas ar spriegumam pieslēgtiem elektrotīkla elemen-
tiem un bieži vien atstāj izdemolētu notikuma vietu, kas 
apdraud apkārtējo drošību.

Elektroapgādes infrastruktūras zādzība ir nozie-
dzīgs nodarījums, kas ir sodāms saskaņā ar Krimināl-
likuma 175.pantu.

Tatjana SMIRNOVA, AS “Sadales tīkls” preses 
sekretāre

Novads
Iedzīvotāju skaits vēlēšanu 

izsludināšanas dienā 03.02.2017. Domē ievēlamo deputātu skaits

AGLONAS NOVADS 3746 9

DAGDAS NOVADS 7911 15

KRĀSLAVAS NOVADS 16836 15

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlamais deputātu skaits novados

Gada putns - dzeltenā cie-
lava. Tā izvēlēta zemās populāci-
jas dēļ, jo to skaits kopš 90.gadiem 
ir dramatiski samazinājies. Kopš 
1995. gada Latvijā dzelteno cielavu 
skaits samazinājies par 95%. Dzel-
tenā cielava ir izteikts kukaiņēdāj-
putns. Tā ir pielāgojusies skriešanai 
pa zālāju. Ziemu tā pavada Āfrikā.  

Gada augs - dzeltenā sal-
mene. Šo augu visi labāk pazīst ar 
nosaukumu – dzeltenā kaķpēdiņa. 
Tas ir daudzgadīgs, neliels augs, 
kas zied koši dzelteniem vai oran-
žas nokrāsas ziediem. Tas aug sau-
sās, saulainās pļavās vai mežmalās 
un ceļmalās.  Dzeltenā kaķpēdiņa 
ir populārs un plaši izmantots ārst-
niecības augs, kas palīdz pret dau-

dzām kaitēm – dažādām vēdera 
problēmām, saaukstēšanos, ādas 
slimībām, kā arī mazina trauksmi un 
depresiju. Augs ir ne vien noderīgs 
mājas aptieciņā, bet arī ļoti dekora-
tīvs, jo savu krāsu un formu var sa-
glabāt gadiem ilgi.

Gada dzīvnieks - zutis. Tā 
ir viena no neparastākajām zivju 
sugām Latvijā, ierakstīta Starp-
tautiskās dabas un dabas resursu 
aizsardzības savienības Sarkanajā 
grāmatā un ir vienīgā vietējā zivju 
suga, kas nārstot dodas uz vairāk 
nekā 5000 kilometru tālo Sargasu 
jūru Atlantijas okeānā. Zuši ir ak-
tīvi naktīs, plēsīgi, ēd zivis, tārpus, 
gliemjus un citu zivju ikrus. Ziemā 
mazaktīvi. Latvijā tie var sasniegt 

1,5 metru garumu un 4,5 kilogramu 
svaru. Mātītes ir lielākas par tēvi-
ņiem. Diemžēl zušiem draud iznīcī-
ba – šobrīd atlicis tikai aptuveni 1% 
no kādreizējās Eiropas zušu popu-
lācijas. 

Gada koks - parastā priede. 
Šoreiz lielā vienbalsībā gada koka 
godā ticis viens no Latvijā visplašāk 
sastopamākajiem un zināmākajiem 
kokiem. Parastā priede ir liels, līdz 
pat 45 m augsts, mūžzaļš priežu 
dzimtas koks, kas Latvijas klimatā 
var sasniegt vismaz 400 gadu vecu-
mu, ir ziņas arī par 470 gadu vecām 
un pat vēl vecākām priedēm. Prie-
des zied maijā vai jūnija sākumā, 
savukārt sēklas nogatavojas nāka-
mā gada oktobrī, bet no čiekuriem 
izbirst tikai pavasarī – divus gadus 
pēc apputes. 

Noteikti 2017. gada simboli
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Biedrības “Cilvēka attīstības centrs” un “Krāslavas māmiņu klubs” aicina Krāslavas un novada 
iedzīvotājus pirmdien, 2017. gada 13. februārī, plkst. 18.00 Raiņa ielā 13, 3. stāvā (veikala “Kris-
tīne” telpās), svētā Valentīna dienas priekšvakarā, uz skaistu un informatīvu pasākumu — tra-
dicionālās indiešu dejas bharatanatyam atklāto meistarklasi.

To vadīs viešņa no Rīgas — slavenā horeo-
grāfe un dejotāja Larisa Podskočaja, tradicionā-
lās indiešu dejas “Bharata” centra vadītāja 
(www.bharata.lv).

Šo pasākumu būtu interesanti ap-
meklēt visiem dažādu kultūras tradīciju un 
mākslas virzienu cienītājiem.

Indiešu tempļa dejas universālā valo-
da, tās tehniskās īpatnības un pilnveido-
jums — tās ir unikālas zināšanas, kuras 
paplašinās jebkura aizrautīga cilvēka pa-
saules uztveri, ļaus dziļāk izprast mūsdie-
nu deju un vispārējās kultūras tendences 
pasaulē.

Indiešu dejas tradīcijas stiepjas vairā-
kās tūkstošgadēs. Tā izpaužas ritmiskās 
kustībās, kurām par pamatu ir roku un kāju 

saskaņota darbība. Otrs aspekts — izteiksmī-
ga deja — pantomīma. Šajā dejas formā tiek 
izmantota žestu un mīmikas valoda poētiskā 
vai emocionālā nodoma nodošanai. Dinamiski 
šis dejas aspekts balstās uz ritmisku gaitu un 
pāreju.

Vakara programma ietvers arī praktiskās 
nodarbības visiem klātesošajiem (līdz 60 min.) 
un Larisas Podskočajas paraugdemonstrēju-
mu ar paskaidrojumiem, kā “lasīt” Indijas tradi-
cionālo deju bharatanatyam.

Līdzi vēlams ņemt ērtu apģērbu.
Dalības maksa —ziedojums.

Sīkāka informācija: 
www.IndraYoga.eu un Facebook.com

Indiešu dejas bharatanatyam meistarklase

Izvaltas skolas 200 gadu jubileja

Savā vēstures grāmatā mēs ierakstām mirkļus, kas bijuši kā pie-
turas punkti laika skrējienā.  Mirkļus, kas  ieskanējušies košāk, sirsnī-
gāk. Mirkļus, kas aizskāruši mūsu dvēseles stīgas un likuši tai skanēt  
unisonā ar citām.  

Šāds mirklis bija Izvaltas skolas 200. jubileja. Mēs esam tik dažā-
di, bet skola mūs vieno! 

Par jubilejas pasākumu lasiet nākamajā laikraksta numurā.
Iveta LEIKUMA

Par veselību jādomā arī tad, ja ar to viss ir kārtībā 
Pasaules pretvēža dienā (4. februāris) par to 

atgādināja onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
“Dzīvības koks”, aicinot rūpēties par sevi un ievē-
rot dažus vienkāršus padomus, lai mazinātu risku 
saslimt ar vēzi. Arī tad, ja slimība cilvēku skārusi, ir 
vērts vēl rūpīgāk ņemt vērā ieteikumus un palīdzēt 
savam organismam veseļoties. 

1. Ēd veselīgi! Uzturā lieto vairāk dārzeņus un 
šķiedrvielām bagātus produktus, mazāk ēdienus, 
kuros ir “sliktie tauki” (pārsvarā tie sastopami treknā 
gaļā, margarīnā, kūkās un cepumos), pārmērīgs 
sāls un cukura daudzums. Neaizmirsti arī, ka Tavam 
organismam nepieciešams šķidrums – vislabāk, ja 
slāpes veldzēsi ar ūdeni. 

2. Esi fiziski aktīvs un saglabā veselīgu 
ķermeņa svaru! Fiziskās aktivitātes, kustības 
var būt ļoti dažādas, un visas tās būs noderīgas 
– staigā, skrien, nūjo, brauc ar riteni, tīri sniegu, 
krāmē malku, grāb lapas, uzcītīgi mazgā logus un 
uzpos māju. Galvenais – kusties! Jo vairāk, jo labāk, 
jo biežāk, jo vērtīgāk! Savukārt veselīgs ķermeņa 
svars palīdzēs justies viegli un patīkami.

3. Atsakies no kaitīgiem ieradumiem! Saki 
“Nē” smēķēšanai un noteikti turies pa gabalu no 
smēķētāja, jo arī ieelpotie tabakas dūmi kaitē 
Tavai veselībai. Visi to zina, bet vēlreiz atgādinām 
“PĀRMĒRĪGA ALKOHOLA LIETOŠANA IR 
KAITĪGA JŪSU VESELĪBAI”. Ak jā, un jāpiemin arī 
mūsdienās biežāk sastopamais kaitīgais ieradums 
– ilgstoša sēdēšana! Arī no tā iesakām izvairīties un 
labāk izkustēties (skatīt punktu nr.2).

4. Velti pietiekamu laiku miegam un atpūtai! 
Miegs ir stāvoklis, kurā mūsu organisms atpūšas un 
uzņem spēkus jaunai dienai. Tieši tāpēc pret miegu 
vajadzētu izturēties ar cieņu un pateicību. Ja Tev ir 
grūtības iemigt, pārskati savu ikdienu un padomā, 
kāds ir Tavs dienas ritms, un vai tajā nevajadzētu 
ieviest korekcijas. Bieži vien miegu paši sev 
nozogam ar aktivitātēm, bez kurām varētu arī iztikt 
(ja lasi šo rakstu, bet šobrīd jau sen vajadzēja gulēt, 
tad tūlīt pat liecies uz auss un atpūties, pārējos 
ieteikumus izlasīsi rīt ). 

5. Neļauj stresam kontrolēt savu ikdienu! 
Mēs dzīvojam ļoti straujā laikmetā, un katrs no 
mums ikdienā saskaras ar stresu. No stresa tā īsti 
pat nevar izvairīties, tieši tāpēc ar to jāiemācās 
tikt galā. Te atkal jāpiemin 2. punkts – kustības ir 
viens no labākajiem veidiem, kā kontrolēt stresu, 
vienalga, vai tās būtu pastaigas svaigā gaisā, 
skriešana vai citas fiziskas aktivitātes. Kādam var 
palīdzēt arī mūzikas klausīšanās, zīmēšana vai 
grāmatas lasīšana.

6. Baudi sauli prātīgi – lieto aizsargkrēmu! 
Saule lielākajai daļai no mums sagādā prieku, tomēr 
atceries, ka tai ir arī “UV zobi” (UV-ultravioletais 

starojums), bet pārmērīga starojuma iedarbība ir 
kaitīga veselībai. 

7. Reizi gadā veic profilaktiskās pārbaudes 
pie ģimenes ārsta! Šādu apskati reizi gadā 
apmaksā valsts. Profilaktiskās apskates laikā 
ģimenes ārsts uzklausa pacienta sūdzības, izvērtē 
veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā 
nozīmē analīzes. Padoms pirms došanās pie ārsta: 
apdomā un, vēlams, pieraksti, kuras lietas Tevi 
satrauc saistībā ar veselību, lai zinātu, ko ārstam 
vēlies pajautāt vai pateikt. Vizītes laiks ir ierobežots, 
jo labāk tai sagatavosies, jo vairāk iegūsi.

8. Piedalies valsts organizētajā un 
apmaksātajā vēža savlaicīgas atklāšanas 
programmā! Šobrīd šī programma ir veidota, 
lai savlaicīgi atklātu trīs vēža veidus – zarnu vēzi 
cilvēkiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem; dzemdes 
kakla vēzi sievietēm vecumā no 25 līdz 69 gadiem; 
krūts vēzi sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem. 
Ja esi kādā no šīm grupām, neatliec vizīti pie ārsta 
un veic profilaktiskās pārbaudes. 

9. Esi pozitīvi noskaņots! Jā, piekrītam, tas 
izklausās diezgan banāli, bet mūsu – biedrības 
pieredze rāda, ka tas ir svarīgi. Ne tikai Tu pats 
jūties labāk, bet arī vide Tev apkārt kļūst gaišāka. 
Negatīvo informāciju, neapmierinātību un kreņķus 
lielākā daļa no mums sastop katru dienu, un diemžēl 
tas ļoti ietekmē pašsajūtu. Dodies dabā, priecājies 
par labiem notikumiem (arī tad, ja tie nav Tavi labie 
notikumi), biežāk lasi jokus, klausies mūziku vai 
palīdzi citiem. Arī tad, ja iet slikti, ar pozitīvu pieeju 
visas grūtības atrisināt būs vieglāk nekā tad, ja būsi 
negatīvs un dusmīgs. Mācies pats radīt prieku un 
negaidi, lai kāds to izdara Tavā vietā! 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
“Dzīvības koks” dibināta 2004. gadā, un tā ir vadošā 
nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno 
onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. Biedrības 
mērķis ir aizstāvēt pacientu intereses nacionālā un 
starptautiskā līmenī, lai arī Latvijas pacientiem būtu 
iespēja saņemt kvalitatīvāku veselības aprūpi. Viena 
no biedrības darbības prioritātēm ir psihosociālās 
rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem 
pacientiem “Spēka avots” ieviešana un pieejamības 
nodrošināšana. Kopš 2013. gada “Dzīvības koks” 
aktivitātes organizē arī Latvijas reģionos – Aizkrauklē, 
Daugavpilī, Liepājā. “Dzīvības koks” ir Eiropas 
līmeņa organizāciju “Europa Donna”, “European 
Cancer Patient Coalition”, “European Network 
of Gynaecological Cancer Advocacy Groups”, 
“Myeloma Patients Europa” un Eiropas Plaušu 
vēža pacientu interešu aizstāvības grupas biedrs. 
Biedrībai “Dzīvības koks” kopš 2005. gada piešķirts 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Var iesniegt lauku bloku 
precizējumus
Lauku atbalsta dienests 
informē klientus, ka no šā 
gada 3. februāra tiek uzsāk-
ta lauku bloku/ ainavu ele-
mentu precizēšana 2017. 
gadam. Precizēšanas pie-
prasījumus varēs iesniegt 
līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi 
jāiesniedz tikai tad, ka klients 
vēlas iekļaut lauku blokā jau sa-
koptu platību, pievienot jaunus 
ainavas elementus vai no lauku 
bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību. Platībai ir jābūt sakoptai 
uz lauku bloka precizēšanas pie-
prasījuma iesniegšanas brīdi, jo 
tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā 
nebūs sakopta, tā netiks iekļau-
ta lauku blokā un sezonas laikā 
netiks veikta atkārtota platības 
apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko 
klienti pieļāva iepriekšējā gadā, 
LAD atgādina, ka minētais lau-
ku bloku precizēšanas piepra-
sījums nav iesniegums platību 
maksājumu saņemšanai 2017. 
gadā. Vienoto iesniegumu varēs 
iesniegt šā gada pavasarī, un tā 

iesniegšanas laikā ārpus lauku 
bloka varēs pieteikt tikai tādu sa-
koptu platību, kas ir vismaz 0.30 
ha.

Šogad lauksaimniekiem, 
kuri saimnieko pa stabilām un 
dabā identificējamām lauku ro-
bežām, varēs izveidot “lauksaim-
nieku blokus” (arī tie jāiesniedz 
kā lauku bloku precizējums), lai 
nošķirtu savas apsaimniekotās 
platības no kaimiņu apsaimnie-
kotajām platībām. Šī iespēja vei-
dot “lauksaimnieku blokus” ļaus 
laikā, kad notiks pieteikšanās 
platību maksājumiem, izvairīties 
no pieteikto platību pārklāšanās 
ar kaimiņu pieteiktajām platī-
bām. Plašāka informācija par 
“lauksaimnieku bloku” veidoša-
nu lasāma LAD mājaslapā. 

Atgādinām, ka klienti var 
pārliecinieties par savām ap-
saimniekotajām platībām LAD 
ģeogrāfiskajā informācijas sistē-
mā, kurā ir apkopota aktuālākā 
informācija par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un ainavu 
elementiem lauku blokos: http://
karte.lad.gov.lv/. 



2017. gada 7. februārī 5

Netradicionālā mode – trešais iznāciens

Jūs neticēsiet: piecpadsmit kolekcijas, septiņdesmit 
tērpi! Izdomas ziņā bagātajiem tērpiem nevajadzēja 
īpaši daudz materiālo izdevumu. Zīda vietā – plastikāta 
plēves, mežģīnes – no avīžu lapām, sudraba rotu vietā 
– veci kompaktdiski. Prasmīgajās rokās parastas kartona 
kastes pārvērtās par robotiem un citplanētiešiem, ziedu 
kompozīcijas – vispār kaut kas neiedomājams. Var tikai 
minēt, cik daudz laika tika patērēts, pirms modeļus visā to 
krāšņumā ieraudzīja skatītāji.

Skatuviskām fantāzijām nebija robežu, katras 
k o l e k c i j a s 
demonstrēšana – 
īsts mini uzvedums. 
Karalieni un princi 

nomainīja atnācēji no kosmosa, pēc 
stūrainiem robotiem izspurdza maigi 
taureņi, un vēl pirāti, kovboji, dāma no 
Parīzes un pats Čārlijs Čaplins… Vai tad 
visu var atstāstīt!

Kā jau pienākas īstā ballē, pirmie 
izgāja Aleksandrovas polonēzes 
izpildītāji, pēc tam skanēja menuets, valsis, tango, 
fokstrots, disko ritmi un  mūsdienīgas melodijas. Dejas 
– no klasikas līdz breakdance. Žūrijai neklājās viegli. 
Marija Micķeviča, Diāna Kisiļeva, Tatjana Kromāne, Velta 
Daņiļeviča, Irēna Maļkeviča un Alla Mustermane, protams, 
ņēma vērā pārpildītās zāles reakciju, bet aplausi bieži vien 
pārauga ovācijās. Pēc priekškara nolaišanās sajūsminātie 

tiesneši pauda personīgās simpātijas, piešķirot balvas 
vislabākajiem.

Galvenās balvas tika piešķirtas kolekcijām. Astoņus 
spilgtus teatralizētus numurus piedāvāja “augstās modes” 
organizatori, un taisnīgums triumfēja! Pirmo vietu ieguva 
Aleksandrovas pamatskola, sudrabu saņēma brīnišķīgā 
Ezernieku ziedu kompozīcija, bet Dagdas vidusskola un 

Krāslavas pamatskola 
dalīja trešo vietu. 
Daudz bija balvu, 
bet pats galvenais – 
kopīga prieka sajūta. 
Bez šaubām, tāda 
pasakaina balle 
paliks atmiņā uz 
ilgu laiku. Milzīgais 
sagatavošanās darbs 
vainagojās ar tēlu un 
mūzikas harmoniju.

Pagājušajā gadā 
labākie modeļi tika 
demonstrēti Dagdas 
estrādē. Tā notiks arī 
šogad.

Aleksejs 
GONČAROVS

Balle Aleksandrovā 
– brīnišķīga tradīcija, 
kas dzimusi Dagdas 
novadā pirms vai-
rākiem gadiem. Ir 
patīkami, ka ar laiku 
netradicionālās mo-
des pasākums pa-
plašinājis robežas, 
šogad ielūgumus 
saņēma Krāslava un 
Robežnieki.

Informācija Aglonas 
novada iedzīvotājiem
Preiļu iecirkņa Kārtības po-

licijas inspektoru iedzīvotāju 
pieņemšanas vieta un laiks 
Aglonas novada teritorijā.

Aglonas novadu ap-
kalpojošie darbinieki: 
Aglonas pagasta teritorija  
– vecākais inspektors Andris 
Valainis,  Aglonas iecirknis: 
Jaudzemu ielā 2-3, Aglona, tel. 
65324285, e-pasts: andris.va-
lainis@latgale.vp.gov.lv.

Kastuļinas pagasta terito-
rija – inspektors Andris Meži-
nieks, iecirknis: Ilzas ielā 19, 
Kastuļina, iedzīvotājus pieņem 
katra mēneša pirmajā otrdie-
nā no plkst. 11.00-11.30, tel. 
65324285,  e-pasts: andris.
mežinieks@latgale.vp.gov.lv

Šķeltovas pagasta terito-
rija – inspektors Andris Meži-
nieks,  iecirknis: Daugavpils 
ielā 7, Šķeltova,  iedzīvotājus 
pieņem katra mēneša pirmajā 
otrdienā no plkst. 9.00-9.30,  
tālr,  65600826,  e-pasts: and-
ris.mežinieks@latgale.vp.gov.
lv.

Grāveru pagasta teritori-
ja – inspektors Andris Meži-
nieks,  iecirknis: Ezeru ielā 21, 
Grāveri, iedzīvotājus pieņem 
katra mēneša pirmajā otrdie-
nā no plkst. 10.00-10.30, tālr. 
65629718,  e-pasts: andris.
mežinieks@latgale.vp.gov.lv.

Valsts Policijas Latgales re-
ģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 
Kārtības policijas vecākais in-
spektors Andris Valainis (www.
aglona.lv)

Personas uzvārds, 
vārds

Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums Vecums

Ančevskis Anatolijs 24.02.1967 30.12.2016 49
Balule Albīna 13.12.1933 29.01.2017 83
Balulis Alfrēds 28.02.1959 16.01.2017 57
Bernatoviča Zinaida 23.10.1929 07.01.2017 87
Caune Raimonds 26.01.1972 29.01.2017 45
Dobrinska Tamāra 14.10.1940 21.01.2017 76
Fedotova Antonija 07.07.1959 15.01.2017 57
Gerkis Pēteris 28.07.1952 10.01.2017 64
Giselevskis Ivans 01.11.1939 06.01.2017 77
Gorohova Angelina 11.10.1946 24.01.2017 70
Iesalniece Veneranda 12.10.1935 23.01.2017 81
Juzefoviča Ausma 
Valija 05.06.1945 15.01.2017 71
Kovaļevskis Antons 18.01.1967 19.01.2017 50
Laskevičs Aleksandrs 11.10.1954 19.01.2017 62
Livčāne Janīna 01.05.1926 22.01.2017 90
Lose Anna 22.06.1941 14.01.2017 75
Ļuta Antons 20.09.1954 05.01.2017 62
Makarska Rimma 13.04.1950 10.01.2017 66
Muižnieks Eduards 01.12.1929 31.01.2017 87
Puncule Regīna 04.04.1941 21.01.2017 75
Ribočkina Marija 28.11.1923 23.01.2017 93
Rimšāns Alberts 03.08.1931 25.01.2017 85
Smans Vladislavs 24.08.1934 25.01.2017 82
Suveizda Tekla 02.04.1930 19.01.2017 86
Šugailo Veronika 13.09.1935 08.01.2017 81
Triščenkovs Aleksejs 18.10.1941 21.01.2017 75
Trūle Genovefa 02.07.1930 24.01.2017 86
Žvirbļa Adolfina 30.07.1940 15.01.2017 76

KRĀSLAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
STATISTIKA  01.01.2017.-31.01.2017

Janvārī reģistrēti 28 miršanas gadījumi

Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka 
pases veidlapu

Pamatojoties uz veikto ie-
pirkumu par lolojumdzīvnieku 
pasu izgatavošanu un piegādi, 
ir jānosaka faktiskajiem izdevu-
miem atbilstoša samaksa par 
mājas (istabas) dzīvnieka (lolo-
jumdzīvnieka) pases veidlapām. 
Attiecīgi Zemkopības ministrija ir 
veikusi grozījumu Pārtikas un ve-
terinārā dienesta (PVD) maksas 
pakalpojumu cenrādī, ko valdība 
31.janvārī apstiprināja, jo Latvijā 
praktizējošos veterinārārstus ar 
lolojumdzīvnieku pasu veidlapām 

nodrošina Pārtikas un veterinā-
rais dienests (PVD).

Patlaban praktizējošiem ve-
terinārārstiem par mājas (ista-
bas) dzīvnieka pases veidlapas 
saņemšanu PVD ir jāmaksā 0,61 
eiro, ieskaitot PVN. Pēc noteiku-
mu stāšanās spēkā vienas mājas 
(istabas) dzīvnieka (lolojumdzīv-
nieka) pases veidlapas cena pa-
lielināsies par 0,50 eiro un būs 
1,11 eiro, ieskaitot PVN.

Rūta Rudzīte, ZM sabiedris-
ko attiecību speciāliste
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  8. februārī

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.40, 14.55 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Supernova 2017
14.00 Multfilmas
14.25 Kas te? Es te!
15.10 Kalnu patruļa 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
1.00 Erdogans, varas ap-
mātais
5.30 No sētas uz sētu. 
Stopiņu novads

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 

valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Kam-
bodžā
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 Atbrīvošanās.
10.05 Kalnu patruļa 
11.00 Majore Kosatkina
11.55 Lielais Gregs
12.55 Alternatīva izgāztuvei. 
13.05 Zaglīgie pērtiķi
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.25 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda 
meitas
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Neredzamie draudi.
22.15 15 stāsti par jauno. 
23.10 Starp pasaulēm
0.10 Bezceļu tūrisms
0.40 Personība. 100 g kul-
tūras

5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.25 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards 
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Galileo 
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 1.15 Dzīvīte
9.10 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Inga Lindstrēma. Kata-
rīnas kalna zirgi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
18.55, 1.35 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.20 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Aviators

TV3
5.00 Svešais starp savējiem

5.55, 12.30 Mahinatori
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05 Īpašo uzdevumu vienī-
ba Hawaii 5-0
11.05 TV skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
14.45, 0.10 Mindijas projekts
15.45, 20.20, 3.15 Uguns-
Grēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
0.40 Svešais starp savējiem
2.45 Zentas brīvdienas

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 0.05 Comedy Club
9.40 Tētis sprukās
12.10 TV shop
12.40, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.35 Univers
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt

22.05 Mf. Ceļotāja sieva

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Lietišķs darījums
7.05 Muhtara atgriešanās
9.25 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Lietiskie pierādījumi
18.50 Pulveris un lodes
20.40 Kazaki
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Vasarnīcu lietas
4.10 Arī cilvēki...

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.35, 1.45 
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.45, 23.05 Grieķiete
13.30, 3.40 Moderns sprie-
dums
15.00 Pirmā studijā

16.55 Vīriešu/ sieviešu
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
23.35 Vakara Urgants
0.15 Pūces kliedziens
1.15, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Labrīt!
3.25, 5.20 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 Vasilisa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Stāvi krasti
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Lapseņu miga
22.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Brigāde
2.05 Ieguldījums

7. februārī Ir iemesls!

Svētā Mela diena Īrijā
Svētā Patrika laikmets bija bargs un 

bīstams… Sludināt kristietību salā, kuru 
apdzīvo tauta, kas pārliecināta kā par savu 
dievu, tā arī par savu varenību. Salinieki, 
kuri ar aizdomām izturas pret katru jaunat-
nācēju, kuri ne pārāk uzticas pat kaimiņu 
ciemu iedzīvotājiem, sagaidīja sludinātājus 
ar dakšām un mietiem rokās. Bet sludinā-
tāji gāja pie pagāniem tikai ar Evaņģēliju… 
Svētais Patriks nekad nebūtu ticis galā ar 
īru kristīšanu, ja nebūtu viņa palīgu, kuru 
vidū ar īpašiem centieniem izcēlās galve-
nā īru kristītāja māsasdēls — Mels.

Mels bija svētā Patrika māsasdēls, 
kurš tika stingri audzināts. Dodoties ar 
tēvoci braucienā uz noslēpumainu valsti, 
kuru apdzīvoja ķelti, viņš ar neparastu ie-
dvesmu sāka sludināt Dieva vārdu. Viņš 
neaizkavējās ilgi vienā vietā, pastāvīgi 
pārvietojās no viena ciema uz citu. Šāda 
taktika bija nepieciešama dzīvības sagla-
bāšanai. Vietējā muižniecība nebija sa-
jūsmā par kristiešu sludinātāju darbībām, 
tā visiem spēkiem centās atbrīvoties no 
viņu ietekmes. Klejojumos pagāja gadi. 
Beidzot, kad dzīvībai tieši draudi vairs ne-
draudēja un īri arvien biežāk atteicās no 
saviem daudzajiem dieviem, izvēloties 
kristietību, Mela tēvocis nolēma uzcelt 
baznīcu Longfordā un par tās priekšnieku 
iecelt savu māsasdēlu, tādā veidā izbei-
dzot sava uzticamā palīga, klejotāja dzīvi. 
Mels kļuva ne tikai par draudzes mācītāju; 
tiekot ordinēts par bīskapu, viņš uzņēmās 
rūpes par baznīcām un draudzēm visā ap-
gabalā.

Garīdznieka dzīvei tajos tālajos laikos 
bija raksturīgs askētisms un stingra seko-

šana apustuļu tradīcijām. Tikai personīgais 
piemērs spēja aizkavēt jaunpievērsto kris-
tiešu atgriešanos pie pagānisma. Bīskaps 
Mels dienišķo maizi ieguva patstāvīgi: ara 
zemi, audzēja ražu, kopa lopus. Paša izti-
kai atstāja tikai nepieciešamāko, bet visu 
pārējo izdalīja nabadzīgajiem.

Ikdienas rūpes saimniecībā gūlās gan 
uz bīskapa Mela, gan viņa tantes, ārkārtīgi 
ticīgas kristietes, kura ļoti lepojās ar savu 
māsasdēlu, pleciem. Taču… Kaimiņi sāka 
tenkot, ka ne tāpat vien bīskaps dzīvo pie 
tantes, kaut kas tur netīrs… Viņi ir mīlnie-
ki… Baumas pletās plašumā, uzradās arī 
“liecinieki”, kuri apstiprināja, ka personīgi 
redzēja, ka… Netīrie sīkumi piesaistīja ar-
vien vairāk ausu, skandāls vērsās plašu-
mā. Būdama jauna un nenostiprināta, īru 
ticība sāka ļodzīties. Risināt šīs baumas 
un tenkas atbrauca pats svētais Patriks, 
kura autoritāte bija nemainīga.

Patriks atrada Melu aram uz lauka. 
Uzslavējis māsasdēlu par uzticību apustu-
ļu tradīcijām, Patriks sāka viņu iztaujāt par 
viņa attiecībām ar tanti. Bīskaps Mels bija 
šokā, doma par līdzīgu tenku iespējamību 
jau vien radīja sašutumu un nomāca viņu. 
Lai pierādītu savu nevainību un apsūdzību 
absurdo raksturu, bīskaps vērsās pie Die-
va ar lūgumu sūtīt brīnumu. Brīnums no-
tika — šajā pašā laukā no uzartās vagas 
Mels izvilka dzīvu zivi gluži kā zvejnieks no 
tīkla. Uz Patriku tas atstāja iespaidu, par 
māsasdēla nevainību viņš vairs nešaubī-
jās. Taču par brīnuma lieciniekiem kļuva 
tikai viņi abi, pārliecināt pārējos bija ļoti 
grūti. Nu, pārbaudījums bija jāiztur arī bīs-
kapa tantei.

Visu ciemata iedzīvotāju acu 
priekšā bīskapa tante paņēma rokās 
degošas ogles un aiznesa tās no 
mājas līdz pašai baznīcai, turklāt ne-
apdedzinājās pati un neapdedzināja 
apģērbu. Tajos laikos kaut kas tāds 
viennozīmīgi tika uzskatīts par ne-
vainības apliecinājumu. Svētais Pat-
riks bija pilnīgi apmierināts, tenkas 
izbeidzās acumirklī. Aizbraucot no 
Longfordas, tēvocis māsasdēlam sacīja 
atvadu vārdus: “Turpmāk zivis makšķerē 
ūdenī, bet miežus audzē uz lauka!” Tanti 
Patriks aizveda prom, lai neraisītos nekā-
das turpmākas nevalodas.

Pēc svētā Patrika aizbraukšanas bīs-
kaps Mels pieņēma mūka zvērestu, viņa 
dzīve kļuva vēl askētiskāka. Bīskapa au-
toritāte, kura atjaunota pēc apmelošanas, 
bija nevainojama. Taču viņa kalpošanas 
gadus neiezīmēja nekādi izcili notikumi. 
Tikai vienreiz Longfordas bīskapa vārds 
atkal izskanēja pa visu Īriju…

Providence vēlējās, lai tieši bīskaps 
Mels pieņemtu svētās Brigitas mūķenes 
zvērestu. Tonzūras rituāla laikā Longfor-
das bīskaps kaut ko sajauca un… ordinēja 
Brigitu par bīskapu, kas bija pretrunā ar 
visām kristietības tradīcijām, saskaņā ar 
kurām sieviete nevarēja tikt ordinēta šajā 
amatā… Nu protestēt sāka garīdznieki un 
citi bīskapi… Bīskapa Mela atbilde bija 
vienkārša: “Viss, kas notika, notika pēc 
Dieva gribas.” Brigita palika bīskapa ama-
tā…

1840. gadā Longfordā tika uzcelta 
Svētā Mela katedrāle. Par tempļa galveno 
svētnīcu kļuva svētā Patrika māsasdēla 

bīskapa spieķis, kurš saudzīgi tiek gla-
bāts pusotra tūkstoša gadu garumā. 2009. 
gadā Kristus dzimšanas dienā, 25. decem-
bra rītā pulksten 5, notika traģēdija — svē-
tā Mela katedrālē izcēlās ugunsgrēks. Tur 
neviena nebija, aizdegšanās iemesli nav 
zināmi līdz pat šai dienai. Uguns iznīcināja 
daudzas dievnama vēsturiskās relikvijas, 
cieta arī viss interjers. Kopējais zaudējums 
tiek lēsts 10 miljonu eiro apmērā.

Longfordas kopiena naudas līdzekļu 
vākšanu uzsāka nedēļu pēc ugunsgrēka. 
Taču naudas katastrofāli trūka. Tad Long-
fordas bīskaps un Svētā Mela katedrāles 
priekšnieks Kolms O’Reili vērsās pie sla-
venā aktiera Mela Gibsona. Aktiera māte 
ilgu laiku bija baznīcas draudzes locekle, 
un savu dēlu viņa nosauca par godu svē-
tajam Melam… Aktiera atbilde nav zināma, 
bet katedrāles atjaunošana notiek līdz pat 
šai dienai… Zinot īru neatlaidību un ticības 
spēku, nav nekādu šaubu, ka templis, kurš 
iesvētīts par godu svētajam Melam, Long-
fordas bīskapam, tiks atjaunots, lai cik tas 
maksātu.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 27.01.2017. līdz 03.02.2017. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 55 notikumi. Būtiskākie:

•	 28. janvārī Krāslavas iecirknī tika uzsākts krimināl-
process par trimera zādzību no privātmājas Nometņu 
ielā, Krāslavā.

•	 29. janvārī Dagdas iecirkņa policisti saņēma iesnie-
gumu par to, ka no A/S “Sadales tīkli” teritorijas tika 
nozagti alumīnija vadi. Operatīvi veicot meklēšanas 
pasākumus, tika noskaidrota vainīgā persona - D., 
dzim.1978. g., kā arī izņemts nozagtais.

•	 1. februārī Krāslavā profilaktisko pasākumu gaitā Kri-
minālpolicijas darbinieki aizturēja 1994. g. dzimušu 
jaunieti, pie kura tika atrastas narkotiskās vielas - ka-
ņepes. Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, 
nozīmēta ekspertīze. Aizdomās par narkotisko vielu 
lietošanu pavisam tika aizturētas un nosūtītas uz pār-
baudi 3 personas. 

•	 2. februārī Krāslavā tika aizturēta 1974. g. dzimusī Č., 
pie kuras tika izņemtas psihotropās tabletes. Tika uz-
sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

“Rītausmas melodijas”
Krāslavas Vēstures un mākslas 

muzejā turpinās mūsu žurnālista Alek-
seja Gončarova fotoizstāde.

Lūk, daži citāti no atsauksmju grā-
matas: 

“Cien. Aleksej! Noliecu galvu Jūsu 
talanta priekšā visas dzīves garumā. 
Cilvēka misija — kalpot cilvēkiem. Jūs 
to darāt pilnībā. Jūsu kolēģis Igors Pli-
čs”.

“Aleksej, paldies par fantastisko iz-
stādi! Katrā darbā — Jūsu sirds puksti. 
Ērika”.

“Priecājos par skaisto izstādi, tik 
daudz pazīstamu lauku cilvēku. L. Ka-
vinska”.

“Milzīgs paldies par burvīgo skais-
tumu! (paraksts nesalasāms)”.

Steidziet aplūkot: darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās — no 
plkst. 10.00 līdz 16.00.

ATTĒLOS: darbi no cikla “Ku-
meliņi, kumeliņi…”
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
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, 2.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.20 Brīnumskapja skola
18.00, 23.15 Ziņas
18.55, 5.20 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Nāve paradīzē
23.30 Latvijas sirdsdziesma
0.25 Modris. 
3.05 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
4.35 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Kam-
bodžā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks. 
9.05 Melns.Sarkans.Zelts. 4 
vīri Ugandā
9.35, 5.00 Pie stūres
10.05 Kalnu patruļa 

11.00 Majore Kosatkina
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.35 Personība. 100 g 
kultūras
14.40 Maklauda meitas
15.35 PČ biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
18.05 Muhtars atgriežas
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Sekojot pavedienam. 
21.00 Leģendārie albumi. 
Judas Priest
22.00 Agora. 
0.15 Eiropa koncertos
1.05 Rēgu rakstnieks. 
3.20 Laipni lūgti Interalias 
Republikā!
3.30 Labākās latviešu mūzikas 
izlase

LNT
5.00 Ķerto līga
6.00, 14.20 15 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.30 Dzīvīte
9.10 Kāpnes uz debesīm
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Viesnīca “Švarcvalde”
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Ilgais ceļš kāpās

22.40 Bella
0.40 Greizais spogulis
4.55 Bernards 2

TV3
5.00 Svešais starp savējiem
5.55, 14.55 Mindijas projekts
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05 Kāsla metode
11.05 TV skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
12.30 Mahinatori
15.55 Zentas brīvdienas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Zvēri nāk
22.10 Vecpuišu ballīte 2. 
Pēdējais kārdinājums
0.20 Svelošā mīla

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 23.50 Reiz Krievijā
9.40, 16.35 Kijeva dienā un 
naktī
10.55 Univers
12.00 TV shop
12.15 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Māja
21.45 Mf. Vairāk kā mīlestība

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Rīts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.25 Biškopis

11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.25 Satikšanās vieta
15.50 Runājam un rādām
17.25 Izmeklēšanu veica…
19.00 Grunova patiesība
20.05 Mf. Trio
22.20 Mf. Vīrs pēc izsaukuma
0.05 Holokausts - tapešu 
līme?
3.25 Noziegums tiks atklāts

PBK
6.00, 1.25, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.40 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Grieķiete
13.30 Moderns spriedums
15.00 Pirmā studija
16.55 Gaidi mani
17.50, 18.05 Cilvēks un 
likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Koncerts
23.05 Vakara Urgants
23.55 Mf. Mīlestība lielpilsētā
1.55 Mf. Aktrise no Gribovas
4.05, 5.40 Smieklīgi video-
klipi
4.20 Mf. Skaistumkopšanas 
salons

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, 3.25 Ejot kājām...

14.05 Stāvi krasti
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Humora šovs
22.05 Mf. Mīlestības vecums
0.00 Mf. Atvaļinājums sep-
tembrī
2.35 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.40, 22.50 Skatīties visiem
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
10.55 Apmātība
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.15 Dokumentāls projekts
16.30, 23.50 Dīvaina lieta
20.45 Čapmanes noslēpumi
0.45 Važņaks

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  Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels 
9.20 Garša
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. Uzticami draugi
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Koncerts
21.50 Mf. Mīlestība bez 

atbildes
23.35 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Mūsējie
8.25 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.05, 19.00 Prakse
11.10, 16.40 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Oficieru sievas
20.00 Panorāma
20.40 Sievietes un sports
21.10 Mf. Es būšu uzticīga 
sieva
1.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.35 TV barometrs
8.05, 17.45 Virtuve
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.10, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
11.00, 15.00 Onlains
11.35, 18.45 Tētis sprukās
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
17.10 Par ēdienu
20.20, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.40 Mf. Ridiks

RenTV Baltic
5.45, 22.50 Skatīties visiem
6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Afromaskavietis
7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Apmātība
13.10 Humora raidījums
15.10 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta

20.45 Maldu teritorija
23.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.40 Ziņas
1.05 Važņaks

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.50 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 Garša 
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, 15.20 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Mf. Skarleta
23.10 Vakara Urgants

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 
Zona Х
8.10 Mūsējie
8.25, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 se-
kundes
10.05, 19.00 Prakse
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā

13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Cerību lapa
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Aktuāla intervija
23.25 Sporta diena
23.40 Mf. Maskavas deka-
merons

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts

8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.45 Virtuve
9.20, 16.20 Tāds darbs
10.10, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
11.05, 21.40 Šuročka
11.35, 18.50 Tētis sprukās
13.15, 20.30, 21.05 Jaunkun-
dze - zemniece
14.20, 22.10 PIN kods
15.00, 22.50 Onlains
17.10 Par ēdienu
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
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 Latvijas sirdsdziesma
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.35 Ziņas
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Berberiem pa pēdām. 
Maroka
21.45 Modris. 
23.50 Personība. 100 g 
kultūras
0.50 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Kam-
bodžā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00, 1.30 Projekts Nākotne

8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00 Kam pieder šī pasaule? 
9.35 Kultūru stāsti. 
10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Majore Kosatkina
11.50 Tieša runa
13.00 Nedēļas apskats.
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.00 Skats rītdienā.
14.40, 21.05 Maklauda meitas
15.35 PČ biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g kul-
tūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Neredzamie draudi.

LNT
5.00, 4.25 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 1.05 Dzīvīte
9.10, 1.25 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.50 Viesnīca „Švarcvalde”
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40 Degpunktā, 2.20 
21.10 Profesija mamma 

22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.15 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Svešais starp savējiem
5.55, 12.30 Mahinatori
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05 Nevaldāmā tiesnese
11.05 TV skatlogs
11.20 Ekstrasensu cīņas
12.30 Mahinatori
14.45, 0.55 Mindijas projekts
15.45, 20.20, 3.15 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Mehāniķis
23.55 Svešais starp savējiem
1.45 Bruklinas taksis
2.45 Zentas brīvdienas

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 0.10 Reiz Krievijā…
9.40, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.55, 16.35 Univers
12.00 TV Shop
12.15, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Ieradums šķirties
22.30 Mf. Ko dara vīrieši!

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Rīts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.25 Biškopis

11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.05 Satikšanās vieta
15.45 Runājam un rādām
17.05 Lietiskie pierādījumi
18.50 Pulveris un lodes
20.40 Kazaki
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Valsts aizsardzība
3.10 Mūsu uzraugs
4.10 Viņu tradīcijas
PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.35, 
1.35 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 Grie-
ķiete
13.30 Moderns spriedums 
15.00 Pirmā studija
16.55 Vīriešu/ sieviešu
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
23.25 Vakara Urgants
0.00 Pūces kliedziens
1.05 EuroNews
1.50 Mf.Tēvocis Vaņa
3.25, 5.10 Smieklīgākie 
videoklipi
3.45 Mf. Labrīt!

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 Stāvi krasti
16.40 Tiešais ēters

17.50 60 minūtes
20.00 Lapsenes miga
22.15 Duelis
0.15 Sanktpēterburgas ziņas
0.35 Brigāde
2.35 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.55, 23.00 Skatīties visiem
6.15 Pazīsti mūsējos
6.30 Afromaskavietis
7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Apmātība
13.10 Maldu teritorija
15.20 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Ekstrasensu cīņas
0.00 Šokējošo hipotēžu 
diena
0.55 Ziņas
1.15 Važņaks

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, 23.35 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 Garša
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, 15.20 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā

20.30 Grieķiete
22.05 Skarleta

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
8.10 Mūsējie
8.25, 21.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 19.00 Prakse
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Oficieru sievas
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.40 Tuvplānā
23.35 Sporta diena
23.50 Mf. Maskavas deka-
merons

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.40 TV barometrs
8.05, 17.40 Virtuve
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.00, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
10.55, 21.45 Šuročka
11.25, 18.45 Tētis sprukās
13.15, 20.30, 21.05 Jaun-
kundze - zemniece
14.20, 22.15 PIN kods
15.00, 22.55 Onlains
17.10 Par ēdienu
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO

CETURTDIENA,  9. februārī

PIEKTDIENA, 10. februārī 
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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
08.02. 09.02. 10.02.
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A                       3 m/s   DA                     1 m/s  A                   1 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK 
METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strā-
dājam  jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

26393921 vai pa e-pastu: 
re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

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

 Laikraksta “Ezerzeme”  redakcija pie-
ņem sludinājumus katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

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.

Reklāmas un sludinājumi
PĀRDOD

vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
benzīna zāģus (65 €), metinā-
šanas inventorus (90 €), pus-
automātus 2- vienā (230 €). 
Viss jauns. Tālr. 28704679;
stiklotus rāmjus (1.60 m x 1.30 
m), 30 gab.; ratus ar gumijas 
apriepojumu; ragavas ar liek-
tām koka sliecēm; zirga pajū-
gu. Tālr. 26563514;
svaigi zāģētu un skaldītu malku. 
Tālr. 25953536.

DAŽĀDI
Aicina darbā zāģeri. Tālr. 
20320537. 
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.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

PĒRK
zemi, mežu, cirsmas. Palīdz no-
formēt dokumentus. T. 26395187;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511;
govi. Tālr. 22468200.

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
govis, buļļus, teļus, cūkas, ai-
tas. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
20573316, 29285927.

6. februārī Brīvības ielā 9 durvis vēra 

jauns veikals “Liro”.
Piedāvājumā - stok un second hand pasau-
les vadošo zīmolu apģērbi par pieejamām 

cenām. 

23 gadus kopā ar Jums!

 Aizdevumi 
pensionāriem un 
strādājošajiem! 

Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās)
Tālr. 65622735, 

28229290

K/S “Agromeh”, reģi. nr. 45903000950, likvidācijas komisija 
paziņo, ka 22.02.2017. plkst. 10.00 Ūdrīšu pag. pārvaldes 
telpās (Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas 

nov.) notiks nekustamā īpašuma “Bluķi”, kas atrodas Augst-
kalnes c., Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., izsole. Tālr. uzziņām 

22031732, 29910209

Žurnāli februārī
CITĀDĀ PASAULE

1. – 14.februāris
Režisors Jānis Streičs:
“Daudzkārt esmu bijis me-

dijs: jūtu cilvēkus un varu teikt, ko 
viņi grib dzirdēt”.

Otrādā patiesība spogulī
Ko darīt, kad spogulis sap-

līst, un kur vislabāk 
mājās novietot savu 
atspulgu.

Būrējas ar sen-
ču gudrībām

Kauguru pagas-
ta zālīšu vācējas un 
raganas.

Gaiļa bilance
Kas noticis des-

mit iepriekšējos Gaiļa 
gados.

Brīnumainā iz-

glābšanās
Slavenības paredz briesmas 

savai dzīvībai.
Spoku suņi
Eiropas pilsētās ir nostāsti 

par mistiskiem nelabā vēstne-
šiem.

Fantasta pareģojumi
Herberts Džor-

džs Velss pirms simts 
gadiem aprakstīja 
mūsdienu pasauli.

Katrā Citādās 
Pasaules numurā: 
astroloģes un nu-
meroloģes progno-
zes, cilvēkstāsti un 
dziednieka padomi, 
Mēness dienas ka-
lendārs un noderīgas 
ziņas.

Dari Pats
Mansarda izbūve

Jau gadu Dari Pats seko Ulda 
Manika projektam – senas guļbūves 
ēkas, ģimenes mantojuma, renovā-
cijai Iecavas pusē. Šajā numurā – kā 
Uldis apguva iepriekš neizmantoto 
mansardu. Projektu Uldis sāka ar vairs 
neizmantoto skursteņu nojaukšanu, 
kam sekoja jumta saišķu pārbūve, tos 
paceļot augstāk, lai zem jumta neso-
šās konstrukcijas atbrīvotos telpa, ko 
varētu pilnvērtīgi izmantot mansarda 
istabu izveidei. Tālāk sekoja grīdas iz-
līdzināšanas un izveides darbi, kā arī 
veikta pamatīga jumta siltināšana, lai 
tumšajos ziemas vakaros varētu veikt 
apdares darbus jau siltos bēniņos... 
Strādājot vienatnē Uldim rakstā at-
spoguļotie darbi pie mansarda izbū-
ves prasīja vairāk nekā pusgadu.
Kā uzlabot akustiku

Ja jums kādreiz ir gadījies stai-
gāt tukšā baznīcā, kur katrs solis tur-
pina atbalsoties 10–15 sekundes, tad 
zināt, kas ir ekstremāla atbalss. Bet ik-
dienā kaitinoša ir pat pussekundi ilga 
atbalss, kas parasti raksturīga tukšai 
istabai! Lai samazinātu atbalsošanās 
jeb skaņas reverberācijas laiku, telpu 
var vienkārši piekrāmēt pilnu ar dažā-
dām mantām, salikt paklājus utt. Tas 
palīdz, bet atvainojiet – aprakstītais 
risinājums ir bardaks, nevis interjera 
dizains! Tāpēc piedāvājam labākus 
risinājumus, kas ļaus saglabāt arī in-
terjera estētiku.
Reiz bija siena...

Nojaukt nenesošu starpsienu, 
lai apvienotu divas telpas, nav sa-

režģīti. Taču darbs ir rūpīgi jāizplāno 
un jāizdomā, kā apslēpt visas vecās 
sienas pēdas. Mūsu piemērā tiek no-
jaukta no vieglbetona blokiem mū-
rēta starpsiena. Citas konstrukcijas 
starpsienām var mazliet atšķirties 
nojaukšanas process. Atcerieties: 
sienas nojaukšana jāsaskaņo būvval-
dē! Bez sarežģījumiem var nojaukt 
tikai nenesošu sienu, kā tas ir mūsu 
piemērā. Ķeramiespie darba!
3 vienkārši projekti iesācējam ar 

frēzmašīnu
Piezāģēt, apslīpēt, saskrūvēt – tā 

var raksturot pirmo mājas amatnieku 
iesācēju līmeni. Vēlaties augt? Pievie-
nojiet savām prasmēm frēzēšanu!
Par tvaika barjeru

Gaisā ir mitrums ūdens tvai-
ku veidā. Bet mājoklī šī mitruma ir 
krietni vairāk nekā ārā: četri cilvēki, 
parasta ģimene, diennaktī rada 10–
15 litru ūdens tvaiku. Tvaiks izdalās 
elpošanas un ikdienas darbības re-
zultātā, tāpēc mājas sienās tiek ierī-
kota tvaika barjera. Dari Pats apko-
poja tipiskus jautājumus un sniedz 
atbildes par tvaika barjeras ierīkoša-
nu mājoklī. Ņemiet vērā – dažreiz tā 
nav vajadzīga!
Darbs ar ģipškartonu

Ģipškartona plātnēm netrūkst 
dažādu labu īpašību, bet vislabākais 
laikam ir tas, ka tās var ļoti viegli 
piegriezt. Aizmirstiet par zāģēšanu 
(ja vien nav nepieciešams lokveida 
grieziens vai cauruma izzāģēšana), 
tā ir lieka laika tērēšana. Daudz ērtāk 
būs, ja izmantosiet parastu amatnie-
ka nazi. Ja galīgi nav pieredzes ģipš-
kartona griešanā, pavingrinieties ar 

“Ilustrētās Junioriem” 
Cilvēki rotājas baisi un neparasti.
Fotostāstā: dabas radītās sirdis. 
Kā strādā neatliekamās palīdzī-

bas mediķi.
Iepazīsti – planšetdatoru pasauli.
Kā dzīvo mazulis mammas puncī.
Jaunatklātās dzīvnieku sugas.
Garuma rekordiste – Ventas rumba.
Pilsētas putni apķērīgāki.
Zem lupas – “Londonas acs”.
Dažādās planētas kā 

„Zvaigžņu karos”.
Pirmie kompasi bija 

māju iekārtošanai.
Skeletons bailīgos ne-

mīl. Krosfita treniņā: pie-
tupiena paraugstunda.
“Tavs februāris” ar jau-

nām izstādēm un pasā-

kumiem, grāmatām, kino un teātra 
erudītu konkursu.
Atbildes uz lasītāju uzdotajiem jau-

tājumiem.
Intervija ar grāmatas „Sveika, 

Rūbij!” autori Lindu Liukasu. 
“Fizmix” iepazīstina ar slāpekli.
Anna eksperimentē: spridzina 

balonu ar apelsīnu.
Plakātā: gailis un vista.
Dari pats:  sirsniņdarbi.

Pats sev šefpavārs: 
Valentīndienas cepu-
mi.

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

2017. gada Drauga 
kartes piedāvājums.
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