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Par Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem pakalpo-
jumiem var norēķināties TIKAI ar 
bezskaidras naudas maksājumu

 Sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitātes uz-
labošanas nolūkos un, lai mazinātu būtiskus riskus 
klientu apkalpošanas procesā, atbilstoši kvalitātes 
prasībām, no 2017.gada 1.marta visos Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras birojos, 
bet no 2017.gada 3.jūlija arī ārpus biroja snieg-
tajiem pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI 
ar bezskaidras naudas maksājumu (bankas karti, 
internetbankas maksājumu, rēķinu).

 Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma 
saņemšanas  skatīt  tīmekļa  vietni  http://www.vtua.
gov.lv/  vai  jautāt  tuvākajā  Valsts  tehniskās  uzrau-
dzības aģentūras birojā!

Jauniešiem ir iespēja pieteikties vienā no 
labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā

Tiek uzsākta jauniešu ko-
mandu uzņemšana biznesa pro-
jektu konkursā ‘’Radām nova-
dam’’.  Konkurss ir turpinājums 
pilotprojektam, kas noslēdzās 
2016. gada vasarā un Eiropas 
Komisijas vērtējumā tika atzīts par 
labāko uzņēmējdarbības veicinā-
šanas projektu Latvijā un vienu no 
labākajiem Eiropā.

Konkursa mērķis ir dot iespē-
ju apliecināt sevi talantīgiem un 
uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, 
izstrādājot un īstenojot dažādus 
biznesa projektus Latvijas nova-
dos. Konkursā jauniešu koman-
dām līdz 2018.gada novembrim, 
realizējot biznesa idejas, ir jārada 
pēc iespējas lielāka ekonomiskā 
vērtība savos izvēlētajos nova-
dos - radot jaunas darbavietas, 
piesaistot investīcijas un dažādos 
citos veidos veicinot sociālekono-
misko attīstību.

Konkursā var piedalīties ik-
viens jaunietis vecumā no 18 līdz 
30 gadiem un ar ne ilgāku piere-
dzi uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. 
Jaunieši tiek aicināti pieteikties 
konkursam līdz 31.martam, izvei-
dojot komandu vismaz 3 cilvēku 
sastāvā un reģistrējoties www.ra-
damnovadam.lv. Komandām kon-
kursa ietvaros tiks sniegts daudz-
pusīgs atbalsts ideju realizācijai un 
komandas iegūs arī publicitāti un 
atpazīstamību, potenciāli palielinot 
iespējas piesaistīt finansējumu sa-
viem projektiem un papildus atbal-
stu no novadiem.

‘’Radām Novadam’’ no visiem 
uzņēmējdarbības konkursiem 
atšķiras ar to, ka tā fokusā ir re-
zultāti, nevis biznesa idejas. Vi-
sām komandām, kuras sasniegs 
rezultātus konkursa ietvaros, būs 
iespēja saņemt finansiālu atbalstu 
granta veidā vismaz 2000 EUR 
apmērā. Papildus tam labākās 
komandas divu gadu laikā sadalīs 
balvu fondu 10 000 EUR vērtībā.

Īstenojot savus biznesa pro-
jektus, jaunieši konkursa ietvaros 

tiks mudināti izmantot un attīstīt 
savus talantus, spējas, iegūstot 
nepieciešamās zināšanas, mento-
ringu, kontaktus un pieredzi. Pats 
lielākais ieguvums jauniešiem, 
protams, būs realizētais projekts 
un radītā vērtība.

Konkursā tiek aicināts pieteik-
ties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī 
spēkus sasniegt savus izvirzītos 
mērķus. Kā parādīja pilotprojekta 
rezultāti, tad lielākos panākumus 
guva komandas, kuru dalībniekiem 
nebija nedz iepriekšējas pieredzes, 
nedz arī izglītības ar uzņēmējdar-
bību saistītos jautājumos, tādējādi 
pierādot, ka, lai īstenotu savu ideju, 
vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grū-
tības, spēt uzņemties riskus un at-
bildību un tikai pēc tam nāk zināša-
nas. Tās ir arī vērtības, ko konkursa 
organizatori vēlas izcelt sabiedrībā.

Konkursa pilotprojektā, kurš 
norisinājās no 2014. gada marta 
līdz 2016. gada jūlijam iesaistījās 
ap 120 jauniešiem. Konkursa laikā 
tika radīti 14 jauni uzņēmumi un 
biedrības, bet projektu īstenoša-
nai piesaistīti apmēram 175 000 
EUR. Konkurss atbalstīja dažādu 
ideju realizāciju, piemēram, Maz-
salacā - bērniem “līdzi augošu’’ 
velosipēdu ražošanu, Gulbenē - 
diska golfa laukuma izbūvi un po-
pularizēšanu, no Madonas novada 
visu Latviju iekarojis purvubrideji.lv 
piedāvājums doties ekskursijā pa 
purva virsmu.

Konkursu organizē biedrība 
“Radām novadam”, sadarbībā ar 
DELFI. Konkurss īstenots “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” un Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2017. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros.

Plašākai informācijai: Elīna Miķel-
sone, projekta ‘’Radām novadam’’ 
vadītāja (elina@radamnovadam.
lv; www.radamnovadam.lv; FB 

lapa: https://www.facebook.com/
radamnovadam). 

Latvijā•	 Šogad līdzekļu taupīšanas nolūkā Valsts ieņē-
mumu dienestā (VID) paredzēts likvidēt vēl 333 
amata vietas. Pērn VID jau ir likvidētas 232 ama-
ta vietas, līdz ar to kopējais likvidēto amata vietu 
skaits būs 565 amata vietas. 

•	 Prognozējot lidojumu un līdz ar to arī pasažieru 
skaita pieaugumu 2017. gadā, starptautiskajā lidos-
tā “Rīga” marta otrajā pusē sāks darboties paplaši-
nātā drošības kontroles zona ar deviņām kontroles 
līnijām. Lidostas termināļa attīstības nākamā kārta 
paredz līdz 2022. gadam paplašināt pasažieru re-
ģistrācijas zāli, bagāžas saņemšanas un šķiroša-
nas zonas, drošības kontroles zonu, kā arī izbūvēt 
daudzstāvu autostāvvietu un savienojumu ar jaun-
būvējamās Eiropas sliežu ceļu platuma dzelzceļa 
līnijas “Rail Baltica” Rīgas lidostas staciju.

•	 Kriminālpolicijai pagājušā gadā pārtraukusi 623 
noziedzīgu, tajā skaitā organizētu grupu darbī-
bu, un tas ir par 120 grupām vairāk nekā gadu 
iepriekš. Šo grupu darbības jomu pamatā ir nar-
kotisko vielu nelegālā aprite, zādzības un laupī-
šanas, krāpšanas, kā arī akcīzes preču un šau-
jamieroču nelikumīga aprite. Pagājušajā gadā 
reģistrēti arī 3105 noziedzīgie nodarījumi narko-
tiku nelegālās aprites apkarošanā. Tas ir par 508 
noziegumiem mazāk nekā gadu iepriekš. Pār-
svarā šie nodarījumi saistīti ar apreibinošo vielu 
lietošanu, iegādāšanos, glabāšanu un realizāciju. 

•	 Aizvadītajās brīvdienās Latvijā dzēsti astoņi kūlas 
ugunsgrēki. Visi pērnās zāles dedzināšanas ga-
dījumi reģistrēti Kurzemē. Lielākais kūlas uguns-
grēks reģistrēts Nīcas novada Otaņķu pagastā, 
kur pērnā zāle dega piecu hektāru platībā.

•	 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 
(VUGD) kopumā trūkst vairāk nekā puse no val-
dības noteikumos paredzētā speciālā transporta 
skaita, tāpēc personāls strādā ar nepietiekamu 
tehnisko nodrošinājumu. Saskaņā ar MK no-
teikumiem par VUGD ugunsgrēku dzēšanai un 

glābšanas 
d a r b i e m 
nepiecie-
šamajām iekārtām un aprīkojumu, dienestam 
nepieciešamas 1696 speciālās transportlīdzek-
ļu tehnikas vienības un 137 kuģošanas līdzekļi 
jeb kopumā 1833 speciālās tehnikas vienības. 
Faktiskais skaits, kas patlaban ir VUGD rīcībā, ir 
vien 729 speciālā transporta vienības, no kurām 
– 82 ir kuģošanas līdzekļi, bet 647 – transportlī-
dzekļi. Aprēķini arī liecina, ka līdz ar to VUGD, lai 
izpildītu noteikumus, papildu nepieciešami 1104 
dažāda speciālā transporta vienības.

•	 Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa-
dome (NEPLP) paudusi satraukumu par situā-
ciju VSIA “Latvijas Radio” (LR), jo pēdējā tikša-
nās ar valdi ir atstājusi iespaidu, ka tā nestrādā, 
kā vienota komanda. Pieprasījumu iesniegt LR 
valdes skaidrojumu par vairākiem ar LR darbī-
bu saistītiem jautājumiem NEPLP nosūtījusi gan 
ņemot vērā pēdējā laikā publiski izskanējušo in-
formāciju par LR darbinieku neapmierinātību ar 
valdes darbu un iespējamo streiku, gan arī tā-
pēc, ka LR valdes locekļi NEPLP ir pauduši pret-
runīgu informāciju par atsevišķiem LR darbības 
jautājumiem.

•	 Tiesībsargs pārbaudījis stipendiju apmēru profe-
sionālās izglītības iestādēs, konstatējot, ka tās 
ļoti atšķiras un atkarīgas no tā, kuras ministrijas 
padotībā atrodas izglītības iestāde. KM padotī-
bas iestādēs maksimālās stipendijas apjoms var 
būt pat trīs reizes mazāks nekā IZM padotības 
iestādēs. Piemēram, Jāņa Rozentāla mākslas 
skolā stipendijas apmērs ir 10-50 eiro mēnesī, 
bet Rīgas mākslas un mediju tehnikumā – 10-
150 eiro mēnesī. Tiesībsargs uzskata, ka profe-
sionālo izglītību iestāžu audzēkņiem ir jāparedz 
iespēja saņemt valstī noteikto maksimāli pieļau-
jamo paaugstināto stipendiju.

Debašu klubam “Sokrāts” — 20

Ceļā uz jaunajiem izglītības standartiem mūsu ģimnāzisti pēdējo 
gadu laikā demonstrē augstus sasniegumus kā republikas, tā arī Eiropas 
Savienības turnīros. 

ATTĒLOS: pedagoģe Viktorija Nalivaiko - neaizvietojama debašu 
kluba konsultante; mirkļi no jubilejas tikšanās - treninga.

Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas māmiņu klubs
sestdien, 18.02.2017., 

aicina 5-12 g. v. bērnus
uz nodarbībām:

plkst. 10:00 - 12:00
 MENTĀLĀ ARITMĒTIKA 

plkst. 12.15 - 13:15
 ROBOTIKAS PAMATI. 

Vairāk info Krāslavas māmiņu kluba 
Facebook lapā vai pa tālruni 22013825.

Aronsona 3, Krāslava (“Varavīksnes” sākum-
skolas telpas)
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Vācijā jauns prezidents
Vācijas Federālā sapulce 

svētdien ievēlējusi par valsts 
prezidentu bijušo ārlietu ministru 
Franku Valteru Šteinmeieru. Pre-
zidentu Vācijā vēl īpaša Federālā 
sapulce, kas sastāv no 1260 lo-
cekļiem – 630 parlamenta apakš-
palātas Bundestāga deputātiem 
un tikpat liela 16 federālo zemju 
pārstāvju skaita. Šteinmeiers tik 
ievēlēts prezidenta amatā ar pār-
liecinošu vairākumu. 

Savvaļas ugunsgrēki 
Austrālijā

Austrālijas Jaundienvidvel-
sas štatā plosās aptuveni 100 
savvaļas ugunsgrēki, no kuriem 
37 deg nekontrolēti. Jaundien-
vidvelsas štatu piemeklējis kar-
stuma vilnis, gaisa temperatūrai 
vietām uzstādot jaunus rekordus. 
Gaisa temperatūra vietām pār-
sniegusi 45 grādus pēc Celsija. 
Amatpersonas izteikušās, ka 
apstākļi ir vēl ļaunāki nekā 2009. 
gada “melnās sestdienas” uguns-
grēkos Viktorijas štatā, kur dzīvī-
bu zaudēja 173 cilvēki.

Jaunzēlandē delfīnu 
katastrofa

Goldenbejas reģiona Fēr-
velspitā, Dienvidu salas pašos 
ziemeļos, piecus kilometrus garā 
pludmales posmā divu dienu lai-
kā krastā izmetās vairāk nekā 
650 melno delfīnu jeb grindu. 
Aptuveni 350 melnie delfīni gāja 
bojā. Bet 200 melnie delfīni, naktī 
uz svētdienu, iepeldējuši atpakaļ 
jūrā, ļaujot dzīvnieku glābējiem 
beidzot uzelpot.

Politiķi runā

Saeimā uzvarēja globalizācija
Par kārtējās parlamenta sē-
des galveno tematu kļuva 
Kanāda. Nē, ar kādreizējo 
Kanādas pavalstnieci Vai-
ru Vīķi-Freibergu tam nav 
nekāda sakara. Iemesls ir 
vispārējā ekonomikas glo-
balizācija. Eiropas Savienība 
gatavojas noslēgt ar Kanādu 
sadarbības līgumu ar īpaši 
labvēlīgiem nosacījumiem  
(šo līgumu saīsināti sauc par 
CETA). Pēc būtības Brisele 
plāno atvērt tirgu aizokeāna 
investīcijām.  Bet vispirms 
savs jāvārds jāteic nacionā-
lajiem parlamentiem. Latvijas 
deputāti “Kanādas iniciatīvu” 
uztvēra ļoti dažādi.

No vienas puses, investīci-
jas jebkurai ekonomikai ir vaja-
dzīgas, bet mūsējai tās ir reāli 
nepieciešamas. No otras puses, 
vietējie ražotāji diez vai priecā-
sies par aizjūras korporāciju ie-
rašanos, jo vietējais tirgus nav 
nekāds lielais.

Pārrunas par līguma slēg-
šanu starp Kanādu un ES notika 
vairākus gadus – sākot no 2009. 
gada. Tomēr, pēc deputāta Igora 
Pimenova domām, Briselei tā arī 
neizdevās panākt, lai līgums būtu 

abpusēji izdevīgs. Par to parla-
mentārietis arī teica savā runā 
no tribīnes. “Nolīguma 8.nodaļas 
D iedaļas – ieguldījumu aizsar-
dzība… Tomēr investoru aizsar-
dzības mehānisms, kas paredz 
tiesības piedzīt zaudējumus no 
dalībvalstīm par tiešu un netiešu 
ekspropriāciju, var padarīt dalīb-
valstu valdības piesardzīgākas 
jaunu sociālo politiku un tiesību 
aktu pieņemšanā, ja tie potenciāli 
var nodarīt zaudējumus ārvalstu 
investoriem. Nolīguma 23.nodaļa 
– tirdzniecība un nodarbinātība. 
Aizsardzības līmeņa uzturēšana 
paredz, ka puses apņemas ne-
mazināt tiesību standartus, lai 
piesaistītu investorus, kā arī ne-
maina darbinieku tiesības noslēgt 
un īstenot koplīgumus un organi-
zēt streikus. Tomēr efektīvs tie-
sisko un ekonomisko sankciju 
mehānisms nav paredzēts. Me-
hānisms, kurš nodrošinātu darba 
tiesību standartu nemazināšanu. 
Mehānisms pret uzņēmumiem, 
kuri neievēro darba tiesību stan-
dartus nolīguma ietvaros…

Brīvās tirdzniecības nolīgu-
mi ir labvēlīgi, ja noslēgti starp 
valstīm ar līdzīgiem ekonomi-
kas attīstības līmeņiem. Nolī-
gums CETA būs noteikti izdevīgs 
Vācijai, Nīderlandei, Austrijai vai 

Zviedrijai ar stipri attīstītu ra-
žotni un ar augstu ekonomikas 
konkurētspēju. Latvijai, kurai 
iekšzemes kopprodukts uz vienu 
iedzīvotāju ir viens no mazāka-
jiem Eiropas Savienībā, kur so-
ciālā nevienlīdzība ir augstākā 
Eiropas Savienībā un kurā ap 13 
procentu Latvijai piederīgo mīt 
tagad ekonomiskajā emigrācijā 
ārzemēs, šis nolīgums ilgtermi-
ņā apslāpēs iekšējās ražošanas 
attīstību,” teica deputāts.

Deputāts Jānis Dombrava 
savukārt atgādināja par starp-
tautiskā līguma noslēgšanas 
neekonomiskajiem iemesliem. 
Parlamentārietis uzskata, ka 
jebkurā lēmumā galvenais ir 
“iegriezt” Krievijai: “Mans aici-
nājums ir šajā gadījumā atbalstīt 
šo līgumu un es domāju, ka gal-
venais trumpis no šī līguma būs 
tas, ka mums izdosies izveidot 
vienotu tirgu ar Ziemeļameri-
ku un tas ir Krievijas ļaunākais 
murgs, ka viņa kļūs par mazu, 
nomaļu valstiņu, nebūtisku eko-
nomiskajā ziņā. Jo visa galvenā 
tirdzniecība un attīstība notiks 
tieši šajā Eiropas un Ziemeļame-
rikas reģionā.”

Koalīcijas pārstāve depu-
tāte Lolita Čigāne pauda, ka 
oponenti elementāri baidoties 

no pārmaiņām: “Mēs ļoti gribam 
baidīties. Mēs ļoti gribam paturēt 
savas tiesības uz savām maza-
jām bailītēm, ka lielā attīstītā Ka-
nāda iebruks mūsu valstī ar sa-
viem produktiem un sabradās… 
Mazas un lielas bailītes un mūsu 
cīņa par mūsu tiesībām baidī-
ties  nav laba nākotnes stratē-
ģija… Šobrīd mazie un vidējie 
uzņēmumi Latvijā sasniedz tikai 
34 procentus no kopējās Eiropas 
Savienības produktivitātes. Šiem 
uzņēmumiem vajag jaunus tir-
gus, vajag modernus tirgus, kur 
viņi var pārdot savas preces. 35 
miljonu lielā Kanādas sabiedrība 
ir izcila iespēja mūsu mazajiem 
uzņēmumiem, kas rada augstas 
pievienotās vērtības produktus 
eksporta ziņā.”

Patiešām, šī ES un Kanā-
das vienošanās piedāvā, piemē-
ram, praktiski atcelt (samazināt 
līdz 0,5%) Kanādas muitas tari-
fus ES valstu produkcijai. Tomēr, 
ja tic statistikai, Latvijas eksports 
uz Kanādu 2015. gadā veidoja 
mazāk par 1% no visa eksporta 
apjoma. Lai nosvērtu visus “par” 
un “pret”, deputātu rīcībā vēl ir 
divi šī likumprojekta lasījumi. 

Darja ŽDANOVA

Gandrīz vai ikmēneša jezgu 
plašsaziņas līdzekļos un sociāla-
jos tīklos ap deputātu kompensā-
cijām parasti rotā mans vārds un 
uzvārds. Manuprāt, līdz šim par 
šo tēmu korektākais raksts ir bijis 
šis. Arī pats jau 2012.gadā centos 
izskaidrot, kāpēc tieši es visbie-
žāk saņemu vislielāko atlīdzināju-
mu pret attaisnojošiem dokumen-
tiem (degvielas čeki, biļetes, īres 
līgums) un kāpēc šādi izdevumi 
gluži objektīvi rodas.

Mans lēmums bija startēt 
vēlēšanās, lai iegūtu iespēju pār-
stāvēt citu cilvēku intereses Saei-
mā. Mans darbs = saņemtā alga 
+ degvielas kompensācija (lieki 
atzīmēt, ka nesaņemu nekādas 
papildus stipendijas un neņemu 
kukuļus). Vēlētājiem ir iespēja 
manu darbu vērtēt – esmu viens 
no aktīvākajiem debatētājiem Sa-
eimā, gatavoju priekšlikumus iz-
skatāmajos likumprojektos, esmu 
aktīvs, komunicējot ar cilvēkiem 
sociālajos tīklos, regulāri tiekos 
ar cilvēkiem dažādos novados, 
nekad neatsaku intervijas...

Iespējams vieglāk būtu mē-
ģināt ietaupīt, nebraucot pie cil-
vēkiem Latgalē vai braucienam 
izmantot Saeimas autotranspor-
tu (tā izmantošanu kompensā-
cijās nerēķina). Tad noteikti es 
nebūtu kompensāciju saņēmēju 
galvgalī – lielākos pārmetumus 
saņemtu kāds cits (gan jau arī) 
no Latgales vēlēšanu apgabala 
ievēlēts deputāts. Tomēr uzskatu 
par savu pienākumu gan skaidrot 
likumdošanas procesu, gan arī 
šo “kompensāciju saņemšanas 
sāgu”. Galu galā – slēpšanās 
būtu visīstākais gļēvums. Neslēp-
jos. Savulaik arī savu “grezno” 
Rīgas dzīves vietu parādīju tele-
vīzijas žurnālistiem.

Īsumā: mana lielā vaina ir 
tajā, ka savulaik vecāki izvēlējās 
ģimeni veidot Ezernieku pagas-
tā (tagad Dagdas novads), kur 
esmu nodzīvojis lielāko savas 
dzīves daļu. No turienes, lai no-
kļūtu uz Rīgu, ik nedēļas jāmēro 

aptuveni 300 km, kas, braucot ar 
automašīnu, aizņem aptuveni 4 
stundas. Ar sabiedrisko transpor-
tu būtu lētāk, taču tad tas prasī-
tu... Ja ir interese, droši pamēģi-
niet izkalkulēt ērtākos iespējamos 
variantus vienai nedēļas nogalei 
turpceļam un atpakaļ!

Kompensācijas deputātiem it 
kā ir tikai tikšanai no mājām līdz 
darbam un dzīvojamās platības 
īrei. Lai gan definējums Saeimas 
kārtības rullī ir “deputāta pienāku-
mu pildīšanai”, tātad izmantoja-
mas arī lai nokļūtu pie saviem vē-
lētājiem piektdienās. Piemēram, 
ja jātiek no Dagdas uz Rēzekni, 
man ir iespēja saukt automašīnu 
no Saeimas autobāzes. Parēķi-
niet tās maršrutu: Rīga – Dagda 
– Rēzekne – Dagda – Rīga. Ne-
kāds ietaupījums nesanāks. Var, 
protams, braukt arī ar autobusu, 
ko dažkārt arī daru, taču tas pra-
sa nesamērīgi ilgu laiku un pa-
spēt izdarīt tad var krietni mazāk.

Cik izmaksā viens brauciens 
no Rīgas uz kādu attālāku vietu, 
piemēram, uz Liepāju, ja brauc ar 
Saeimas autobāzes mašīnu (šo-
feris, degviela, mašīnas amorti-
zācija...), ir ticis sarēķināts un par 
to jau ir bijis raksts plašsaziņas 
līdzekļos. Aptuvenās izmaksas 
vienam tādam braucienam esot 
pat 800 eiro!

Viens no risinājumiem: no-
šķirt “no mājām uz darbu doša-
nos” un “tikšanās ar vēlētājiem”. 
Ja darba vajadzībām izmanto 
personīgo transportu, tad tam 
būs jārēķina arī amortizācija, kā 
tas notiek gan privātajās struktū-
rās un gan jau arī kādā daļā valsts 
iestāžu. Citādi atkal var pienākt 
brīdis, kad Saeimas deputātu 
varēs satikt savā pusē patiešām 
tikai reizi 4 gados – īsi pirms vē-
lēšanām, kā tas īstenībā parasti ir 
bijis. Vai arī Saeimā būs pārstā-
vēti vēlētāji tikai no Pierīgas.

Visbeidzot. Ja kāds no žurnā-
listiem vēlas pievienoties kādā no 
braucieniem uz Latgali, laipni lūgti!

Juris VIĻUMS

Dārgākais deputāts II
Par Saeimas deputātu transporta kompensācijām, 

to izlietojumu un lietderīgumu

Novadu ziņas•	 Aglonas bazilikas Kora skola aicina piedalīties 
XIV Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmā-
tei”. Konkurss notiks 2017. gada 17. maijā  Aglo-
nā, bazilikas Baltajā zālē, Ciriša ielā 8. Pieteikša-
nās līdz 2017. gada 17. aprīlim. Tālr. uzziņām: 2 
6596244, 25911398.

•	 Sestdien, 11. februārī, darbu sāka slidotava Rai-
ņa ielā 17, Krāslavā. Ledus laukuma pašreizē-
jais darba grafiks: brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 21.00; darbdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 
19.00.

•	 Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta no-
daļa izsludina foto konkursu “Skaistākie māmiņu 
un vecmāmiņu adījumi”. Lai piedalītos konkursā, 
jānofotografē savs pašas radītais adījums (tie var 

būt cim-
di, zeķes, 
šalle, jaka vai 
cits izstrādājums). Konkurss norisinās no 2017.
gada 1.februāra līdz 23.aprīlim. Foto un apraks-
tus iesūtīt elektroniski uz e-pastu: mickevica.
marija@inbox.lv. Papildus informācija ir pieeja-
ma www.dagda.lv /Izglītība /Konkursi. Jautājumu 
gadījumā varat vērsties pa tālr. 65653240, mob. 
28626484.

•	 17.februārī plkst. 16.00 gada, vismīļākās un ro-
mantiskākās nedēļas nogalē, Krāslavas novada 
centrālajā bibliotēkā notiks mūsu novadnieces, 
dzejnieces IRĒNAS MOREINO dzejas vakars “Ja 
pasaule tev mīlestībā zied”. 

Tuvojas putnu gripa; trīs mēnešus
plāno aizliegt turēt laukā vistas un citus mājputnus

Ņemot vērā bīstamās infekcijas 
slimības – putnu gripas – straujo 
izplatību Eiropā pēdējā pusgada 
laikā, Zemkopības ministrija pēc 
konsultācijām ar Pārtikas un 
veterinārā dienesta ekspertiem 
un ornitologiem nolēmusi veikt 
vairākus pasākumus ar mērķi 
mazināt riskus putnu gripas ie-
vazāšanai Latvijā.

 Pagājušajā nedēļā Zem-
kopības ministrijā notikušajā ek-
spertu sanāksmē pārrunāta aktu-
ālā informācija saistībā ar putnu 
gripas straujo un plašo izplatību 
Eiropas valstīs netālu no Latvi-
jas, uz dienvidiem un dienvid-
rietumiem no Latvijas ziemojošo 
ūdensputnu u.c. putnu pavasara 

migrācijas ceļiem pāri Latvijai, 
kā arī iespējamajiem slimības 
apdraudējuma apgabaliem Latvi-
jā, kuros ir potenciāla iespēja iz-
platīties šai bīstamajai infekcijas 
slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var 
ietekmēt putnkopības nozari.

 Sanāksmes laikā tika iden-
tificēti biotopi un teritorijas, kurās 
pavasara migrācijas laikā poten-
ciāli var atrasties visvairāk ūdens-
putnu (vairāku sugu pīles, zosis 
un kaijas). Potenciāli apdraudētās 
teritorijas, kurās ir varbūtība izpla-
tīties putnu gripai Latvijā, ir dažā-
das ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, 
grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrā-
dātas lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. 
daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

 Lai samazinātu putnu gripas 
izplatību Latvijā un pēc iespējas 

efektīvāk pasargātu mājputnus 
no putnu gripas uzliesmojuma, 
pieņemts lēmums noteikt stingrā-
kas biodrošības prasības mājput-
nu turēšanas vietās.

 Galvenie biodrošības pasā-
kumi mājputnu turēšanas vietām 
būs šādi (tiks sagatavoti grozīju-
mi MK 2015. gada 9. jūnija notei-
kumos Nr.291.):
1)    No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:

- aizliegts turēt mājputnus ārā;
- aizliegta mājputnu izbrau-

kuma tirdzniecība.
2)    Mājputnu turēšanas vie-

tās aizliegta nepiederošu perso-
nu uzturēšanās.

3)    Dzīvnieku īpašnieks no-
drošina, lai mājputnu kopšanas 
personāls ir informēts par biodro-
šības prasībām un ievēro tās.

ZM informē

Gada jaunbūve

Turpinās baseina celtniecība Krāslavā.                                                 Alekseja GONČAROVA foto  
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Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnie-
ka, www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

2 mēn. 6,20 7,32 5,50

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

Ko jaunietim darīt brīvajā laikā?
“Nāc, rodi un radi!” aicina Krās- 
lavas bērnu un jauniešu centrs 
(BJC). Kādā darbdienas pēcpus-
dienā devos uz Krāslavas Valsts 
ģimnāziju, kur mājvietu radis arī 
BJC, ar jautājumu – kādas ir jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas? 

BJC mani viesmīlīgi uzņēma cen-
tra direktore Rita Vekšina. Devāmies 
nelielā ekskursijā. 

Sveču liešanas darbnīcas ekspo-
nāti ir pamanāmi uzreiz – skaistās sve-
ces rotā telpas plauktus. Tepat sastopu 
darbojamies Vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņa dalībnieces – dekupāžas tehnikā 
tiek rotāts stikla trauks un blakus top neliela 
plastikāta vitrāža. Citā telpā darbojas pulciņi 
“Zirneklītis” un “Meistarstiķis”. Īsta rokdarb-
nieču paradīze – šujmašīnas, lielās un ma-
zās stelles, rāmji gobelēniem, dzijas un krā-
sainas drānas. Šeit nodarbības vada Aina 
Guba un Larisa Kizjalo. Meitenēm darba pil-
nas rokas - viņas gatavojas V Latvijas bērnu 
un jauniešu mūzikas un mākslas festivālam 
“Toņi un pustoņi”, kurā notiks tērpu skates 
un izstādes sākumā Krāslavā, tad reģionos. 
“Latgales toņi un pustoņi” - 2017. gada 28. 
aprīlī Preiļos. Krāslavas BJC dalībnieki cer 
piedalīties arī valsts kārtā Bauskā.

Šogad Krāslavas BJC audzēkņu rado-
šie darbi piedalās starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”. Lai 
arī jūru redzam reti, tomēr apzināmies, ka 
mūsu valsts atrodas Baltijas jūras krastā un 

atmiņas par redzēto bērni vizualizē radoša-
jos darbos.  

Tehniskās modelēšanas pulciņu nodar-
bības sākumskolas vecuma bērniem vada 
Imants Dzirkals Krāslavas pamatskolā un 
Pjotrs Boločko “Varavīksnes” vidusskolā.

Gaiteņa pretējā pusē šoruden iekārtota 
telpa bērnu aktivitātēm – radošo iniciatīvu 
labaratorija. Ar novada domes atbalstu iegā-
dāts televizors, spēļu konsole “xbox”, Lego 
spēles un koka detaļu konstruktori. Ir iespēja 
arī ērti atpūsties mīkstajos “pufos”. 

Bērni šajā telpā var darboties pusotru 
stundu divreiz nedēļā. Vaicāju nodarbību 
vadītājai Sanitai Kumpiņai, vai mans dēls, 
kuram mācības beidzas ap pl.16 arī var uz 
šejieni atnākt?

Uzzinu, ka grupas tiek komplektētas 
septembrī, tad arī tiek saskaņots nodarbību 
laiks. Šajā mācību gadā nodarbības rado-

šo iniciatīvu labaratorijā notiek 
no plkst. 14:30 līdz 16:00. Ja 
nākošgad vecāki izteiks vēlē-
šanos, lai bērni darbojas citā 
laikā, to ir iespējams saskaņot. 
Parasti bērni nāk šeit pēc sko-
las un paliek līdz nodarbībām 
Mūzikas, Mākslas, Sporta sko-
lās vai mēģinājumiem deju ko-
lektīvos. 

“Mēs neesam izklaidējoša 
iestāde. Mēs esam interešu 
izglītības iestāde,” stāsta Rita 
Vekšina. “BJC darbojas 20 in-
terešu izglītības programmas, 
kurās ir 27 grupas. Tātad dažās 
programmās ir divas grupas. 

Programmas paredzētas dažāda 
vecuma bērniem un jauniešiem. 
Mazākie nāk lielākā skaitā, jau-
nieši BJC apmeklē mazāk. Jau-
nieši darbojas Automoto pulciņā, 
garāžas atrodas pie pamatsko-
las, Pils ielā 5B. Ar viņiem dar-
bojas Guntars Jeminejs. Jaunieši 
mācās remontēt mašīnas, braukt 
un vēlāk piedalīties sacensībās. 

Ļoti aktīvi jaunieši ir Sporta 
tūrisma pulciņā. Nodarbības no-
tiek “Varavīksnes” vidusskolas 
telpās, Robežnieku pamatskolā, 
kur trenējas kāpt pa speciālo al-
pīnisma kāpšanas sienu kopā ar 

skolotāju Haroldu Kavinski. Tikko atgriezās 
no sacensībām Jēkabpilī ar iegūtām godal-
gotām vietām. Ir ļoti apmierināti.

Foto pulciņš “Kadrs” darbojas Kultūras 
namā. To vada Anatols Kauškalis. Novada 
izglītības iestādes šogad ir iesaistījušās fo-
tokonkursā “Ceļošana”.

Novadpētniecības radošās darbnīcas 
vada Viktorija Ur-
banoviča. Novada 
izglītības iestādes 
šogad ir iesaistīju-
šās vides interešu 
izglītības projektā 
“Ieraugi, atklāj, sa-
glabā!”. 15. februā- 
rī notiks novada 
jauno vides pēt-
nieku konference 
“Skolēni eksperi-
mentē”.

Bērnu deju ko-
lektīvu “Pastaliņas” 
un jauniešu tautas 
deju kolektīvu “Raita” vada Valda Timule. 
Viņiem mēģinājumi notiek kultūras namā. 
Kolektīvi vienmēr piedalās Dziesmu un deju 
svētkos. Šobrīd gatavojas skatei, lai piedalī-
tos jubilejas gada Dziesmu un deju svētkos.

Laikmetīgās dejas grupu “Putni” vada 
Lidija Trušele. Viņu mājvieta ir biedrības “At-
vērtība” telpās Aronsona ielā.

Bērni un jaunieši ar speciālām vajadzī-
bām no Krāslavas BJC kluba “Saulessvece” 
aizrautīgi spēlē BOCCIO. Tās ir īpašas spor-
ta spēles. Katru gadu notiek BOCCIO Latga-
les turnīrs. Šogad krāslavieši to organizē 25. 

februārī un šobrīd notiek spraiga gatavoša-
nās – krāslaviešu rezultāti vienmēr ir ļoti labi. 
Ar bērniem un jauniešiem nodarbojas Žanna 
Garbrēdere, 2016. gada IZM Gada balvas 
laureāte.

BJC ir ne vien interešu izglītības prog-
rammu īstenotājs, bet arī organizatoriski me-
todiskais centrs. 

Šobrīd rit pirmais posms Latvijas simt-
gades svinību sagatavošanā – “Augsim 
Latvijai!”. Tiek veikta skolotāju izglītošana 
dažādos līmeņos. Katrs izglītojas savā pro-
filā. Apmeklējam metodiskos seminārus. 
Tikko skolotāji bija mācībās Rīgā. Nesen pie 
mums uzņēmām Daugavpils interešu izglītī-
bas skolotājus. Dalījāmies pieredzē, apmai-
nījāmies ar viedokļiem, diskutējām. Organi-
zējām treniņstundu. Šogad maijā uzņemsim 
visas Latvijas interešu izglītības speciālistus. 

Reizi mēnesī notiek apmācības skolē-
nu pašpārvaldēm – Līderu skola. Mēs cen-
šamies katram bērnam, katram jaunietim 
piemeklēt viņa interesēm atbilstošas nodar-
bības, viņa nišu.”

Jau intervējot jauniešus rakstu ciklam 
“Latgale – Rīga – Latgale”, sapratu, ka tiem 
jauniešiem, kuri izrāda interesi un iniciatīvu, 
Krāslavā iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
var atrast. Izskatās, ka interešu pulciņu Krās- 
lavā ir pietiekami. 

Cik jaunieši to izmanto? Ko dara tie, kas 
nav iesaistījušies nevienā interešu izglītības 
pulciņā? 

Jautājums paliek atklāts. Turpinājums 
sekos.

Iveta LEIKUMA

Desmito reizi meklē “Gaismas 
nesējus“ Latvijas pagastos

Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Atbalsta biedrība (Bied-
rība) aicina lasītājus pieteikt 
bibliotekārus balvai “Pagas-
ta bibliotekārs – gaismas ne-
sējs“.

Līdz 10. martam Biedrība 
gaidīs vēstules un stāstus par 
pagastu bibliotekāriem, kas ir 
pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, en-
tuziasma pilni savā darbā un ne-
aizstājami savā pagastā.

 Konkurss norisināsies des-
mito reizi. Katru gadu 
tiek apbalvoti četri 
bibliotekāri – viens 
no katra Latvijas re-
ģiona: Kurzemes, 
Latgales, Vidzemes, 
Zemgales.

 Konkurss “Pa-
gasta bibliotekārs 
– gaismas nesējs” ir 
īpaši Latvijas mazo 

gaismas piļu darbiniekiem vel-
tīts pasākums, lai novērtētu viņu 
darbu un veikumu savā pagastā 
un pievērstu visas Latvijas uz-
manību pozitīviem,  iedvesmojo-
šiem notikumiem reģionos. Tā ir 
lasītāju balva un atzinība saviem 
bibliotekāriem.

 Pieteikuma vēstules un fo-
togrāfijas sūtāmas uz gaisma@
gaisma.lv vai LNB Atbalsta bied-
rībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 
LV1048.

Mobilā aplikācija “Mana drošība”
Valsts policija ir izstrādājusi mo-
bilās aplikācijas funkciju, kas 
būtiski atvieglos operatīvo die-
nestu darbu gan nomaldījušos 
cilvēku meklēšanā, gan ceļu 
satiksmes negadījuma vai no-
ziedzīga nodarījuma vietas ope-
ratīvā atrašanā. Jaunā funkcija 
izstrādāta, lai persona varētu 
operatīvajiem dienestiem nosū-
tīt savas koordinātas situācijās, 
kad viņš nespēj sniegt skaidras 
norādes par to, kur atrodas.

Precīzas atrašanās vietas 
koordinātas iespējams nosūtīt di-
vos dažādos veidos:

1) Ieejot aplikācijas “Mana 
drošība” sadaļā “Ārkārtas zvani” 
un zvanot jebkuram glābšanas 
dienestam, koordinātas nosūtī-
sies automātiski;

2) Ieejot aplikācijas “Mana 
drošība” sadaļā “Ārkārtas zvani” 
un nospiežot pogu “Nosūtīt manas 
koordinātas glābšanas dienes-
tam”. Šajā situācijā glābšanas die-
nests saņem nosūtītāja koordinā-
tas. Šī poga paredzēta situācijām, 

kad persona jau iepriekš 
ir sazinājusies ar glāb-
šanas dienestu, ir kustī-
bā un tai nepieciešams 
vairākkārt operatīvi ziņot 
dispečeram par atraša-
nās vietu.

Jāatgādina, ka gadī-
jumā, ja persona nonāku-
si nelaimē, nepietiks tikai 
nosūtīt īsziņu ar koordi-
nātām. Ja nepieciešama 
palīdzība, personai jāveic 
arī zvans attiecīgajam 
glābšanas dienestam, 
savukārt koordinātas ir kā 
papildus rīks, lai atvieglotu 
dienestu darbu un palīdzī-
ba pie personas nokļūtu 
ātrāk.

Līdz šim izsaucē-
ja atrašanās vieta tika 
noteikta pēc elektronis-
ko sakaru komersantu 
sniegtajiem datiem, tur-
pretim aplikācijas “Mana 
drošība” funkcija ļaus 
personas atrašanās vietu 

noteikt daudz precīzāk. Lai noteik-
tu precīzu atrašanās vietu viedtāl-
runī jābūt aktivizētai GPS funkcijai, 
ja persona pati to nebūs aktivizēju-
si, aplikācija par to atgādinās.

Līdz ar koordinātu nosūtī-
šanas iespēju, mobilā aplikācija 
“Mana drošība” ietver sevī vairā-
kas funkcijas, kas var būt noderī-
gas ikvienam iedzīvotājam:

Ar tās palīdzību satiksmes 
dalībnieki var ātri un ērti infor-
mēt Valsts policiju gadījumos, 
ja tie kļuvuši par ceļu satiksmes 
negadījuma aculieciniekiem. Lai 
to izdarītu, aplikācijas lietotājam 
vispirms jāreģistrējas, norādot 
savu vārdu, uzvārdu, e-pastu un 
mobilā tālruņa numuru, lai nepie-
ciešamības gadījumā likumsargi 
varētu ar aculiecinieku sazinā-
ties. Pēc tam aplikācija piedāvās 
divus variantus, kādā veidā ziņot 
par negadījumu. Pirmais – ja lieci-
nieks vēl atrodas notikuma vietā. 
Otrais – ja liecinieks piesakās vē-
lāk. Abos gadījumos iesniedzamā 
informācija ir līdzīga, atšķiras vien 
notikuma vietas norādes iespējas.

Tomēr tas nav viss – aplikāci-
jā atrodama arī noderīga informā-
cija par rīcību pēc ceļu satiksmes 
negadījuma, tajā tiek ievietota in-
formācija par dažādiem drošības 
padomiem. Tāpat mobilās apli-
kācijas lietotāji varēs pārbaudīt 
savas zināšanas par dažādiem 
drošības jautājumiem izglītojošā 
erudīcijas testā.

Aplikāciju “Mana drošība” ar 
tās jauno funkciju savā viedtālru-
nī iespējams lejupielādēt Google 
Play un Apple Store veikalos.
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Aktivitātēm bagāta nedēļa Poļu skolā 
Projektu nedēļa

Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauk-
tajā Poļu pamatskolā no 30. janvāra līdz 5. 
februārim notika vairākas aktivitātes. 

Tika novadīta projektu nedēļa, kuras 
tēmas saistījās ar Latvijas Republikas 
simtgades jubileju.

Pirmsskolas grupa gatavoja projektu 
par savu mazo dzimteni - Krāslavu. Bērni 
sākumā noskatījās filmu par Krāslavu, pēc 
tam apmeklēja Krāslavas novadpētniecī-
bas muzeju, Krāslavas pilsētas laukumu, 
apskatīja tiltu, Krāslavas pilsētas ģerboņa 
instalāciju pretī Krāslavas parkam. Bērni 
zīmēja savu dzimto pilsētu, veidoja pilsē-
tas ģerboni, iestudēja lugu par Persteņa 
ezeru, kuru demonstrēja projektu nedēļas 
noslēgumā.

“Latvijas putni”- projektu tēma sā-
kumskolā. Pirmajā dienā skolēni meklēja 
interesantu informāciju par putniem Latvijā 
grāmatās un internetā. Sameklēto infor-
māciju apkopoja un skaisti noformēja, kā 

arī klausījās putnu balsis ierakstos. Otrā 
diena tika veltīta tautas folklorai - putnu tē-
mai latviešu tautasdziesmās un pasakās. 
Bērni ilustrēja pasaku “Lapsa un lakstīga-
la”. Īpaši aktīva bija trešā diena. Skolēni 
devās pastaigā pa skolas apkārtni, meklē-
ja un ievēroja putnu pēdas, klausījās put-
nu balsīs dabā. Atgriežoties no pastaigas, 
skolēni iesaistījās kustību rotaļās “Angry 
Birds”. Radošs noskaņojums ceturtajā die-
nā palīdzēja radīt jaukus rokdarbus - put-
nus no papīra, kā arī zīmējumus ar stilizē-
tiem putniem.

Projektu nedēļas noslēgumā skolēni 
prezentēja savus darbus, tajā skaitā putnu 
barotavas, kuras bērni izgatavoja mājās ar 
vecākiem. Prezentācijas laikā tika pasludi-
nāta akcija “Pabaro putnus ziemā”. Baro-
tavas tika novietotas skolas apkārtnē.

5. un 6. klases skolēni projektu nedē-
ļas ietvaros veidoja prezentāciju “Krāsla-
va agrāk un tagad”, kā arī apzināja 2016. 
gada Krāslavas labākos uzņēmējus.

“Latviešu tautas ēdienu receptes” - 7. 
un 8. klašu projektu nedēļas tēma. Skolēni 
arī apmeklēja Daugavpils ledus halli.

Bet 9. klases skolēni sagatavoja sko-
las un klases noformējumu pēdējam zva-
nam un izlaiduma vakaram.

Ziemas brīnumi
Pēdējā janvāra dienā Poļu skolā vie-

sojās Sniegavīrs ar savu draugu Ziemas-
svētku vecīti. Draiskojās arī nerātnā Raga-
niņa. Tikties ar šiem ziemas varoņiem tika 
ielūgti PII “Pīlādzītis” audzēkņi, audzinātā-
jas un vecāki.

Sniegavīrs ar Ziemassvētku vecīti 
sagatavoja bērniem dāvanas, bet, pastai-
gājoties pa mežu, maisiņš ar dāvanām 
pazuda. Nerātnā raganiņa atrada maisiņu 
un ieradās skolā, bet dāvanas tik vienkār-
ši neatdeva.  Lai bērni saņemtu dāvanas, 
bija jāapmeklē darbnīcas, kurās vajadzēja 
izpildīt Raganiņas uzdevumus. Pēc saga-
tavotām norādēm pirmsskolnieki devās 
ceļojumā un veica uzdevumus piecās 
darbnīcās. “Sniegavīra darbnīcā” izgata-
voja Sniegavīra vizītkarti, “Ziemas melo-

dijas darbnīcā” dziedāja poļu dziesmiņas 
un spēlēja. Darbnīcā “Raganas nedarbi” 
- zīmēja Raganiņas pēdas un gatavoja 
cimdiņus Sniegavīram, darbnīcā “Mazais 
erudīts”, izmantojot interaktīvo tāfeli, kopā 
ar Sniegavīru izpildīja rīta vingrinājumus 
un izkrāsoja attēlus.

Kad visi uzdevumi tika izpildīti, bēr-
ni devās uz “Ziemas balli”, kur Raganiņa 
kopā ar bērniem, Sniegavīru un Vecīti spē-
lēja spēli “Šary-mary” un atdeva Sniegavī-
ram viņa maisu. Ziemassvētku vecītis uz-
dāvināja bērniem dāvanas - Ziemas baltos 
cepumus un Ziemas pīrāgus.

Koncerts Priedaines
 Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas 

katoļu baznīcā
5. februārī skolas vokālais ansamblis 

“Kropeļki” uzstājās Priedaines katoļu baz-
nīcā.

Ansambļa repertuārā – gan poļu un 
latviešu tautasdziesmas, gan populāras 
estrādes dziesmas. Šoreiz koncertā ska-
nēja Ziemassvētku dziesmas poļu valodā.

Materiālu apkopoja Iveta LEIKUMA

Ghetto Games izsludina vokālo 
konkursu Ghetto Faktors

Ghetto Faktors kon-
kursa mērķi ir dot iedroši-
nājumu talanta atrašanai 
un attīstībai, sniegt iespēju 
konkursantam saskatīt per-
spektīvu mūziķa karjerai un 
iepazīstināt konkursantus 
ar mūzikas industrijas dar-
boņiem un profesionāļiem. 
Tādējādi konkurss veicinās 
lielāku izpratni par attiecīgo 
jomu, sniedzot visiem dalīb-
niekiem vienādas iespējas, 
kā arī attīstot kvalitatīvas un 
konkurētspējīgas mūzikas 
industrijas vidi Latvijā.

Ghetto Faktors pro-
jektā dalību var un drīkst 
ņemt jebkurš, neatkarīgi 
no dzimuma, tautības, ra-
ses, reliģiskās piederības, 
politiskajiem uzskatiem, 
sociālā stāvokļa sabiedrībā, 
muzikālās pieredzes un ve-
cuma, bet konkursantiem, 
kas jaunāki par 16 gadiem 
jābūt līdzi uz visām atlasēm 
pilngadīgam aizbildnim. 
Ghetto Faktors ir ne tikai 
par mūziku, bet arī par vien-
līdzību un iespēju došanu 
ikvienam.

Ghetto Games sadarbībā ar mūzikas klubu FIRST 
Dacha izsludina vokālo konkursu Ghetto Faktors 
ar devīzi “Seko savam sapnim!”. Uzvarētājam būs 
iespēja ierakstīt savu dziesmu profesionālā ska-
ņu studijā, sadarbojoties ar Ghetto TV uzfilmēt šai 
dziesmai videoklipu, kā arī uzstāties Ghetto Games 
lielākajos sezonas pasākumos visā Latvijā 200 000 
cilvēku lielai auditorijai. Savu dalību žūrijā un regulā-
rās meistarklasēs apstiprinājuši Latvijā plaši zināmi 
un atzīti mūziķi un mūzikas industrijas vidē strādā-
joši speciālisti.

Atlases notiks:

•	 Jēkabpilī 17.02. Pieteikšanās no 31.01.-17.02.
•	 Rēzeknē 18.02. Pieteikšanās no 31.01.-14.02.
•	 Daugavpilī 19.02. Pieteikšanās no 31.01.-18.02.
•	 Valmierā 21.02. Pieteikšanās no 31.01.-17.02.
•	 Ventspilī 23.02. Pieteikšanās no 31.01.-19.02.
•	 Liepājā 24.02. Pieteikšanās no 31.01.-20.02.
•	 Saldū 25.02. Pieteikšanās no 31.01.-21.02.
•	 Rīgā 03.03. Pieteikšanās no 31.01.-27.02.

Ghetto Faktors fināls notiks 21.04.2017 Rīgā. Kon-
kursa nolikums un pieteikšanās anketa ir pieejama www.
ghettofaktors.lv.

Ghetto Faktora konkursa norises laiks ir 15.02.2017. 
- 21.04.2017.

Ghetto Games ir lielākā ielu sporta un ielu kultūras 
kustība Austrumeiropā, kuras mērķis ir attīstīt cilvēkus fi-
ziski un morāli. Ghetto Games pulcē ap 12 000 unikālo 
dalībnieku ik gadu un vairāk nekā 200 000 skatītāju savos 
pasākumos un aktivitātēs.

Pret vardarbību!
Vardarbība ģimenē apzīmē visus 
fiziskas, seksuālas, psiholoģis-
kas vai ekonomiskas vardarbī-
bas aktus, kas notiek ģimenē vai 
mājās, vai starp bijušajiem vai 
esošajiem laulātajiem vai part-
neriem neatkarīgi no tā, vai var-
darbības izdarītājs dzīvo vai ir 
dzīvojis vienā dzīvesvietā ar var-
darbības upuri. 

No vardarbības ģimenē var ciest 
jebkurš ģimenes loceklis – gan sieva 
un bērni, gan vīrs un citi ģimenes lo-
cekļi, kuri dzīvo vienā mājoklī.

2014.gada 31.martā stājās spē-
kā grozījumi vairākos normatīvajos 
aktos, ieviešot tiesisku mehānismu 
personu pagaidu aizsardzībai pret 
vardarbību, kā arī paredzot tūlītēju 
Valsts policijas rīcību gadījumos, kas 
saistīti ar vardarbību ģimenē.

Ja persona cieš vai pastāv tūlī-
tēji draudi personas veselībai vai dzī-
vībai no jebkura veida vardarbības 
ģimenē no savu tuvinieku (laulātā, 
bijušā laulātā, brāļa, māsas, bērna 
u.c.) puses un viņai ir nepieciešama 
tūlītēja  aizsardzība, ir jāsauc polici-
ja jebkurā diennakts laikā. Policijas 
darbinieks, saņemot informāciju par 
iespējamiem draudiem, ka persona, 
kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var 
nodarīt kaitējumu iespējamās aizsar-
gājamās personas dzīvībai, brīvībai 
vai veselībai, izbraucot uz notikuma 
vietu, noskaidro notikuma apstākļus, 
apzina aizsargājamo personu un per-
sonu, kas rada draudus, izvērtē, vai 
persona, kas rada draudus, varētu 
nodarīt kaitējumu aizsargājamās per-
sonas dzīvībai, brīvībai vai veselībai 
un vai pastāv tūlītēji draudi.

Pastāvot šiem nosacījumiem, 
policijas darbiniekam ir jānovērš tūlī-
tēji draudi, ka persona, kas atrodas 
mājoklī vai tā tuvumā, varētu nodarīt 
kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzī-
vojošas personas dzīvībai, brīvībai 
vai veselībai, nekavējoties pieņemot 
policijas lēmumu par nošķiršanu uz 

personas rakstveida pieteikuma pa-
mata. Policijas lēmumu par nošķirša-
nu var pieņemt uz laiku līdz astoņām 
dienām no lēmuma pieņemšanas 
brīža, kas uzliek par pienākumu piln-
gadīgai personai, kura rada draudus, 
atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo 
aizsargājamā persona, neatgriezties 
un neuzturēties šajā mājoklī un tā 
tuvumā tuvāk par lēmumā noteikto 
attālumu. Tas nozīmē, ka savu turp-
māko apmešanās vietu personai, kas 
rada draudus, būs jāmeklē pašai, ne-
atkarīgi no tā, kuram pieder mājoklis, 
izskaidrojot personai, kas rada drau-
dus, nekavējoties, bet ne ilgāk kā 
30 minūšu laikā paņemt no mājokļa 
pirmās nepieciešamības priekšme-
tus. Policija notikuma vietā mutiski 
informēs personu, kas rada draudus, 
par tuvākajā apkārtnē iespējamām 
apmešanās vietām. Policijas lēmumā 
par nošķiršanu var noteikt arī aizlie-
gumu personai, kas rada draudus, 
kontaktēties ar aizsargājamo perso-
nu. 

Policijas lēmums par nošķiršanu 
ir administratīvais akts, kas stājas 
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un 
ir izpildāms nekavējoties. Protams, 
policijas lēmums par nošķiršanu ir 
apstrīdams vai pārsūdzams Admi-
nistratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā, tomēr tā apstrīdēšana vai 
pārsūdzēšana neaptur šāda lēmuma 
darbību.

Policijas lēmums par nošķiršanu 
ir pagaidu risinājums tūlītēju vardarbī-
bas draudu gadījumā, jo lēmums var 
tikt pieņemts uz laiku līdz astoņām 
dienām. Ja aizsargājamā persona 
vēlas, lai šī aizsardzība turpinās ilgā-
ku laika posmu, viņai uzreiz jāinformē 
policijas darbinieks par šo faktu, tad 
ar policijas starpniecību tiek iesniegts 
pieteikums tiesai. Kā arī persona pati 
var iesniegt pieteikumu tiesā.

Gan policijas lēmumu, gan tie-
sas lēmumu izpildes kontroli veic 
Valsts policija. 

Ja persona, attiecībā pret kuru 

ir pieņemts policijas lēmums, neie-
vēro un pārkāpj uzliktos pienākumus, 
policijas darbinieks var izmantot pie-
spiedu līdzekļus (fizisku spēku, uzlikt 
piespiedu naudu), lai nodrošinātu 
policijas lēmuma izpildi. Minimālā 
piespiedu nauda ir 10 euro, bet mak-
simālā -1425 euro. Personai, kas 
rada draudus, var uzlikt piespiedu 
naudu ikreiz, kad tā pārkāpusi polici-
jas lēmumu par nošķiršanu. Taču, ja 
šī persona nepildīs tiesas nolēmumu, 
pret personu tiks uzsākts kriminālpro-
cess un rezultātā var draudēt īslaicī-
ga brīvības atņemšana vai piespiedu 
darbs, vai naudas sods. 

Tomēr vēlreiz jāpiemin, ka po-
licijas lēmumu var pieņemt tikai uz 
rakstveida pieteikuma pamata. Ja 
persona atsakās rakstīt pieteikumu 
policijai, tad nošķiršanu piemērot ne-
var.

Tādēļ aicinām iedzīvotājus aktī-
vāk izmantot savas tiesības uz pagai-
du aizsardzību un nekļūt par vardar-
bības upuriem. Vēl nesenā pagātnē 
valdīja uzskats, ka konflikti ģimenē tā 
ir tikai vienīgi ģimenes “iekšēja” lieta. 
Taču nav jācieš cilvēkiem ģimenēs, ja 
pastāv tiesisks instruments nošķirt uz 
laiku varmāku, kurš ar savu vardarbī-
go rīcību apdraud un var apdraudēt 
sev tuvus cilvēkus. Nav jāgaida ne-
laime ģimenē, kad ir iespēja to laicīgi 
novērst, jo pagaidu risinājums ir efek-
tīvs gadījumos, kad ir nepieciešama 
tūlītēja rīcība, lai pasargātu savus 
tuvos un mīļos cilvēkus.

Ja tiek pārkāpts policijas vai tie-
sas lēmums, nekavējoties ir jāzvana 
110 vai 112, vai Valsts policijas Lat-
gales reģiona pārvaldes Krāslavas 
iecirknī atbildīgajai amatpersonai 
Kārtības policijas nodaļas inspektorei 
S.Bučinskai tālruņa Nr.65603427, vai 
ierodoties policijas iecirknī Brīvības 
ielā 15, Krāslavā, 206.kabinetā.

Plašāka informācija pieejama 
arī interneta vietnē www.pretvar-
darbibu.lv 
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Laipni aicināti mūsmājās

Gandrīz pirms trim gadiem 
strādīgais pāris kopā svinēja dzī-
ves jubilejas. Sarīkoja pamatīgu 
balli, bezmaz vai tautas nama 
sienas drebēja. Arī es tur biju, 
medu-alutiņu dzēru… Ziņkārī-
gi zvanīju, uzņemot pazīstamo 
numuru. Mihails izbrīnījās: “Kā 
Tu uzzināji, mēs vēl nepaguvām 
Tev ielūgumu izsūtīt! Gaidām 
25. februārī. Lūk, tāda intere-
santa sakritība — tieši pirms 
pusgadsimta kāzas tika svinē-
tas pēdējā februāra sestdienā, 
tāpat arī šoreiz. Būtu grēks ne-
svinēt. Pats zini, ka mums patīk ģimenes 
svētki”. Ja godīgi, tad cienu sabiedriskus 
cilvēkus, tādus kā Valteri, kuri ikdienā 
ar prieku strādā, bet, kad pienāk apaļš 
skaitlis — tādu balli sarīko, ka nudien 
maz neliekas. Abi nāk no lielām Latgales 
dzimtām, radu daudz, arī draugu dzīves 

laikā iegūts ne mazums. Sasveicinoties 
tikšanās reizēs, es Mišu saucu par spe-
ciālistu vilku medībās, pēc 
kā mēs abi plati sasmai-
dāmies. Tas pēc kāda at-
gadījuma pirms četrdes-
mit gadiem…

Kurš gan mednieks 
nesapņo ar tiešu trāpīju-
mu nogāzt pelēci?! Bet 
tovasar vilki sevišķi nikni 
bija Kombuļu apkārtnē, ne 
vienu vien aitu saplēsa. 
Pirmajā piegājienā med-
nieki pat ievainoja zvēru, 
bet laupītājs izspruka, at-
stājot zālē asins pēdas. 
Pēc dažām dienām atkal 
aplenca pelēču mežu, un 
vajadzēja tā notikt, ka pēc 
šāviena no krūmāja iznāk mūsu Mihails 
— ar vilku uz pleca. Visi šāvēji spiež 
viņam roku, es uzņemu kolektīvo foto. 
Un pēkšņi viens no pieredzējušākajiem 
medniekiem aptvēra, pataustīja trofeju 
un skaļi paziņoja: “Vilks beigts jau kopš 
vakardienas. Kur tu, Mihail, viņu atradi?” 
Atskanēja skaļi smiekli — kā cirkā. Un 
visus šos gadus mans draugs medīja aļ-
ņus un mežacūkas, bet vilks bija vien kā 
tāls sapnis.

Viņa nelielās mājas interjeru rotā 
medību trofejas: aļņu ragi un stirnu radzi-

ņi. Pilnīgā harmonijā ar ozola un oša dur-
vīm, ar koka griestiem. Visi kokmateriāli 
no savas zemes. Jaunajā vietā blakus pil-
sētai Valteri iedzīvojās labi — divdesmit 
hektāri aramzemes, divpadsmit hektāri 
meža. Divstāvu māja Dārza ielā — no-
saukta tā, iespējams, tāpēc, ka maniem 
draugiem ir vislielākais dārzs Augstkal-
nē. Desmit stropi starp ziedošām ābelēm 
— tāds skaistums! Edīte dievina puķes: 
tulpes, rozes, lilijas. Dārza zemenes — 
viņas aizraušanās, sezonas laikā pats 

vienmēr esmu cienājies ar ogām pazīs-
tamajā dārzā. Pagalmā — pirtiņa, kur var 
labi nopērties pēc uzaicinājuma. Blakus 
medus namiņš uzradās. Ir arī vasaras 
viesību šķūnis — tajā iespējams uzņemt 
septiņdesmit cilvēkus. Arī tur gadījies 
būt, uzsaucot tostus uz viesmīlīgo saim-
nieku veselību sirsnīgu ciemiņu kompā-

nijās. Mihaila brāļi 
un māsas — arī 
man tuvi cilvēki.

Ļoti žēl, ka 
gadi skrien tik ātri! 
Nemanot izauga 
meitas. Vectēvs, 
laba sirds, mazdē-
lam “Volvo” uzdāvi-
nāja. Bet mūsu jau-
nības gados mēs 
sākām ar motocik-
liem. Interesanti 
mainījies laiks: visa 
pasaule vaļā, pērc, 
ko vien sirds kāro. 
Diemžēl godīgi 
nopelnīt ne visi ie-

mācījās, ātra un viegla nauda ne pie kā 
laba nenoved. Bet, lūk, mūsu zelta kāzu 

jubilāri par likteni nesūrojas: 
ar un sēj, tur lopus, rūpējas 
par dārzu un bitēm. Kapeika 
pie kapeikas, un palēnām sa-
krājas tik, lai varētu balli sa-
rīkot. Meitas viņiem ir labas: 
Inna — galvaspilsētas modes 
māksliniece, par viņu pat avī-
zēs raksta, Nellija — vietējais 
sviesta meistars. Četri maz-
bērni — vecmāmiņai un vec-
tētiņam par prieku. Vienmēr 
gaida un uzņem ciemiņus, 
lielajā mājā ir arī 
internets… Ista-
bas — gandrīz 
vai tūristiem.

Sarunas gai-
tā atcerējāmies, kā šoferis 
un jaunā agronome iepazi-
nās sovhozā “Krāslava”. Bija 
vasara, mīlas kaisle uzlies-
moja ballītēs Veiguļu ciema 
klubā. Pusgada laikā attiecī-
bas noskaidrojās: nevaram 
dzīvot viens bez otra! Likteņi 
kopīgi: pēc septiņām klasēm 
tehnikumu diplomi iegūti, par 
pilsētas dzīvi pat domāt ne-
gribēja. 1967. gadā sovhozā 
tieši cēla divpadsmit dzī-

vokļu namu. Direktors Andrejs Bogdāns 
pateica toreiz savam šoferim: “Precies, 
Mihail, dāvanā dzīvokli saņemsi”. Savu 
vārdu direktors turēja.

Visu mūžu Edīte nostrādāja par ag-
rospeciālisti, bet laulātais gan mainīja 
amatus. Desmit gadus bija lauksaimnie-
cības pārvaldes priekšnieka Anatolija 
Orlova personīgais šoferis, līdz sabruku-
mam vadīja sovhoza garāžas. Visur viņu 
godāja un cienīja.

Katrai paaudzei savi pārbaudījumi… 
Kad sākām runāt par deviņdes-
mitajiem gadiem, mani sarunu 
biedri tikai smagi nopūtās. Izau-
dzēja piecas govis, bet sausā 
piena rūpnīca tika slēgta. Nevie-
nam nebija vajadzīga lauksaim-
niecības produkcija, kāva lopi-
ņus un raudāja gaužas asaras… 
Taču, neskatoties uz to, spēja 
iegādāties kotedžu, laikam ri-
tot, ēku saveda kārtībā. Vecums 
piezagās nemanot, abiem tagad 
pāri septiņdesmit… Pie ārstiem 

tiksi, receptes ieraudzīsi — tikai satrau-
kums. Ceturto daļu pensijas aptiekā at-
stāsi, un nav teikts, ka palīdzēs. Tāpēc 
Valteri arī turpina ārstēties ar darba te-
rapiju un līdzekļiem, ko mantojuši no ve-
cākiem. Jaunībā Mihails palīdzēja tēvam 
īstu alu darināt, maizes vīnu sev sagata-
vos stiprumā pāri pussimtam grādu, Val-
teru uzlējumi dabīgi — ābolu, zemeņu, 
upeņu un pat vīnogu. Viņi godā senas 
receptes: var gaļu sakūpināt pēc vectēvu 
metodēm, ir saglabājuši siera vārīšanas 
noslēpumus, tur lopiņus jēra gaļas zupai. 
Pašiem visu neapēst, lūk, Dievs dod arī 
svētkus, jubilejas un jautrus ciemiņus. 
Arī paši Valteri ir viegli iekustināmi. Man 
zināms, ka bija laiks, kad Mihails akor-
deonu spēlēja. Bet Edīte ir rokdarbnie-
ce — ko tik neiesāk, viss viņai padodas. 
Ciemiņi viņiem vienmēr ar izdomu. Atce-
ros, ka pēdējo reizi Cauņas un Saksoni 
jubilāriem uzdāvināja gleznu, kur Valteri 
ratos sēž.

Zirgi ir Mihaila kaislība, kas paliku-

si nemainīga visas dzīves garumā. Par 
tādiem saka: zemnieki līdz pat kaulam. 
Tāpat automašīnas ir ģimenes galvas 
hobijs. Sāka ar moskviču, vadīja žigu-

li, bija divas 
Volvo markas 
automašīnas, 
pašlaik apstā-
jies pie “mer-
šiem”. Maina 
au tomaš īnas 
kā čigāns zir-
gus, taču ses-
to “žiguli” pa-
taupījis. Viņu 
nema ld inās i , 
retro tehnika 
pašlaik kļūst 
dārgāka! Trak-
tors, kravas 
mašīna, grau-
du kombains, 

viss lauksaimniecības ie-
roču arsenāls arī, protams, 
ir. Viņš gatavs palīdzēt kai-
miņiem, tikai daudzi zemei 
un lopiem atmetuši ar roku, 
jo no tā vieni vien izdevumi. 
Bet Valteri nepadodas — kā 
strādāsi, tā ēdīsi. Slinkumā 
palaidīsies — ciemiņiem ba-
gātus galdus neuzklāsi. Vēl ir 
spēks kaulos!

Laimīgs tas, kurš daudz 
strādā sev par prieku.

Аleksejs GONČAROVS               

Latgaliešu raksturs

Ilgo žurnālista profesijas gadu laikā ne reizi vien manu publikāciju varo-
ņi kļuvuši gandrīz kā tuvi radinieki, mūsu draudzība turpinās gadu des-
mitiem. Kad Ūdrīšu vārna atnesa ziņu — Mihails un Edīte Valteri sasauc 
ciemiņus uz zelta kāzām — noticēju, bet ne uzreiz.

Ar smaidu pa dzīvi.

Tieši pirms pus gadsimta.

Ģimenes glezna — draugu dāvana.

Mihails grāfa kučiera lomā.

Vilku mednieks — nepiepildītais sapnis.

Meita Inna, mazbērni Edvīns un Agita.

Nellijas portrets vecāku 
mājās.

Mihaila jaunākā māsa Leongīna ar 
Jāni.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  15. februārī

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
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
13.55, 5.30 Vides fakti
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 Augstākā izglītība - 
nākotne kredīta jūgā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 

Kambodžā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Personīgā lieta
9.35, 1.30 Eiropa fokusā
10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Muhtars 
atgriežas
11.55 Lielais Gregs
12.55 Notikumu skatlogā
13.25 Aktualitātes.
13.55 Automoto raidījums 
nr.2
14.30, 21.20 Maklauda 
meitas
15.20 PČ biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Meteoroīdu draudi.
22.10 Krokodili tumšos 
ūdeņos.
23.10 Kalnu ārstniecisko augu 
noslēpums.
0.15 Bezceļu tūrisms
0.45 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT

5.00 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.00 Dzīvīte
9.10, 13.45 TV skatlogs
9.25 Titāniks
13.10 Galileo 
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.10 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.45 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 3
22.05 Hičkoks
0.20 Majors un maģija
1.55 Kāpnes uz debesīm

TV3
5.00, 1.05 Svešais starp 
savējiem
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra

10.05 Nevaldāmā tiesnese
11.00 TV skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
12.25 Atriebība
14.45, 0.10 Mindijas projekts
15.45, 20.20, 3.05 
UgunsGrēks
17.00 Kobra
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.05, 0.00 Reiz Krievijā…
9.15 Tētis sprukās
12.10 TV shop
12.40 Mf. Tas viss JAM
14.25 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī
18.50 Interni
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Zvērests

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, 14.40, 
16.25, 2.40 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.45, 23.05 Grieķiete
13.35 Vienatnē ar visiem
15.15, 4.45 Moderns 
spriedums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
23.40 Vakara Urgants
0.15 Diversants
1.20 Pūces kliedziens
2.10, 5.55 EuroNews
2.55 Mf. Uzticami draugi
4.35, 5.35 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 Dolce Vita krievu 
gaumē
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Lapseņu miga
22.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Volfs Messings.
2.45 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 22.55 Skatīties visiem

14. februārī Ir iemesls!

 Svētā Valentīna diena
Ziedi, šo-

kolādes, su-
venīri sirsni-
ņu veidā, 
miljoniem kar-
tiņu, mīlestības 
apliecinājumi, 
pārsteigumi — 
šīs dienas ne-

atņemama sastāvdaļa. Daudzās 
skolās notiks krāsaini pasākumi, 
bet mīlnieki iegādāsies neparas- 
tākās dāvanas, kuras pārdevēji 
sarūpējuši tieši šiem svētkiem. 
Tiesa, baznīcas attieksme ir dažā-
da — no pilnīgas noliegšanas (pa-
reizticība) līdz pilnīgai vienaldzībai 
(katoļticība). Tomēr Katoļu baznī-
ca īstenībā svin Svētā Valentīna 
piemiņas dienu, taču nedara to 
šodien, bet pavisam citā dienā… 
Kāpēc tā?

Sāksim ar to, ka ziņu par šo 
Svēto Valentīnu ir pavisam ne-
daudz, praktiski nekādu. Vairums 
pētnieku uzskata, ka zem Svētā 
Valentīna vārda slēpjas vairāki 
cilvēki. Bet šo cilvēku biogrāfija 
tik stipri apauga ar leģendām un 
nostāstiem, ka atšķirt patiesību 
no izdomas nebūt nav viegli. Tie-
ši tāpēc Katoļu baznīca šodienas 
svētkus uzskata drīzāk par tautas, 
nevis baznīcas svētkiem.

No vairākiem “Valentīniem” 
var izcelt divus, kuri visvairāk at-
bilst visu mīlnieku aizbildņu tēlam: 
Romas Valentīns — garīdznieks, 
un bīskaps Valentīns no Terinas.

Romas Valentīns bija pazīs-
tams kā kara ārsts, arī kristietis, 
kas 3. gadsimtā bija diezgan bīs-
tami. Kā ārsts Valentīns no citiem 
atšķīrās ar to, ka vienmēr centās 
zālēm piešķirt patīkamu garšu, 
viņu pat iesauca par “gastrono-
misko dakteri”. Zālēm pievienoja 
medu, vīnu, aromātiskas zālītes 
un citas piedevas. Pildot garīdz-
nieka pienākumus starp “pagrī-
des” grupas kristiešiem, Valentīns 
visiem spēkiem veicināja ticības 
izplatīšanos. Imperators Klaudijs 
aizliedza saviem leģionāriem vei-
dot ģimenes. Ģimenes karavīri 
sevi centās pasargāt kaujā, izjuz-
dami atbildību par savu ģimeni. 
Neprecētie leģionāri, pēc impe-
ratora domām, bija drošsirdīgāki 
kaujā. Aizliegums tika stingri ievē-
rots. Taču, kad pie Valentīna vēr-
sās kristiete Serapija, atteikt viņai 
laulības svētīšanu ārsts-garīdz-

nieks nespēja. Serapija jau sen 
bija iemīlējusies leģionārā Sabino, 
kuram bija līdzīgas jūtas pret viņu. 
Karavīrs bija slims, viņa dienas 
bija skaitītas. Nespēdams atteikt, 
Valentīns veica laulību ceremoni-
ju. Kad par to uzzināja imperators, 
nav zināms kādā veidā, bet viņš 
pavēlēja atvest atkritēju pie sevis. 
No garīdznieka pieprasīja tikai 
vienu — cildināt imperatora die-
višķo būtību. Ticīgajam kristietim 
tas bija neiespējami. Spriedums 
bija īss — nocirst galvu.

Pēdējā naktī pirms soda izpil-
des Valentīns rakstīja vēstuli, kuru 
veltīja aklai meitenei, pacientei un 
cietuma priekšnieka meitai. Ārstē-
šana nebija veiksmīga, meitenei 
nelīdzēja ne daktera ziedes, ne 
novārījumi. Vēstulē Valentīns so-
līja meitenei, ka viņa noteikti kļūs 
vesela, ja vien tam ticēs. Aploksnē 
bija ielikts ziediņš.

No rīta Valentīns tika sodīts, 
vēstuli nogādāja daudz vēlāk. Le-
ģenda vēsta, ka meitene, atverot 
aploksni, kļuva redzīga…

Terinas Valentīns bija bīskaps 
nelielā centrālās Itālijas apgabalā. 
Viņš bija pazīstams ar savu pa-
tieso dzīvesveidu, kā arī pārstei-
dzošām dziednieciskām spējām, 
proti, viņa spēkos bija slimnieku 
izārstēšana ar lūgšanu spēku 
vien. Par šīm viņa brīnišķīgajām 
spējām zināja ne tikai kristieši, bet 
arī daudzi pagāni. Pie Valentīna 
nāca arī patricieši, vezdami savus 
bērnus. Kristiešu skaits bīskapijā 
pastāvīgi palielinājās.

Kad vienu no sprediķiem 
dzirdēja pilsētas mēra Avundina 
dēls, viņš nolēma pieņemt jauno 
ticību. Pēc kristīšanas ceremoni-
jas pabeigšanas jaunais cilvēks 
atgriezās mājās un ar prieku iz-
stāstīja jaunumus savam tēvam, 
vēlēdamies rast atbalstu savai rī-
cībai. Tēvs kļuva ļoti nikns. Ja šī 
ziņa sasniegtu imperatora galmu, 
pats mazākais, kas varēja drau-
dēt valsts ierēdnim — atkāpšanās 
un trimda. Tēvs ātri un skrupulozi 
iztaujāja dēlu un uzzināja, kur jā-
meklē “kristiešu priesteri”. Valen-
tīnu saķēra un nogādāja Jupitera 
templī. Saniknoto pagānu pūlis 
pieprasīja, lai Valentīnu upurētu 
galvenajam romiešu dievam. Bīs-
kaps atteicās… Valentīna nāve 
bija briesmīga, mokoša un ilga. 
Pūlis viņu vienkārši mocīja ar vel-

nišķīgu prieku…
Abi Valentīni tika kanonizēti 

vēl agrajos viduslaikos, abus go-
dāja galvenokārt Itālijā — tajās 
draudzēs, kur risinājās iepriekš 
aprakstītie notikumi. Bet turpmāk 
sāka notikt pārsteidzošas lietas: 
Čosera un citu angļu dzejnieku 
darbos parādījās Svētā Valentīna 
dzīves apraksti, romantikas caur-
strāvoti un pārāk skaisti, tajos ne-
bija ne kripatas patiesības. Tautas 
baumas bija pilnas neizsmeļamas 
fantāzijas. Viņi teica, ka tieši 14. 
februārī putni sāk meklēt sev pāri, 
ka šajā dienā noslēgtās laulības ir 
noturīgas un harmoniskas.

Ilgu laiku svētkus svinēja tikai 
Itālijas teritorijā, īpaši tajās drau-
dzēs, kurās risinājās šie notikumi. 
Pēc tam visā Eiropā Svētā Valen-
tīna dienā jaunatne pulcējās lielās 
kompānijās un spēlēja jautru spē-
li: cepurē salika zīmītes ar klāt-
esošo vārdiem (atsevišķi sieviešu 
un vīriešu) un pēc tam izvēlējās 
sev “valentīnus” un “valentīnas” 
uz gadu. Spēle neuzlika nekādus 
pienākumus, bet pāri varēja ie-
skatīties viens otrā cerībā, ka loze 
tiešām ir laimīga. Bet 19. gadsim-
ta beigās pie “mīlnieku svētkiem” 
ķērās klāt uzņēmēji. Viss sākās 
ar to, ka pastkaršu ražotāji izvēr-
sa masveida reklāmas kampaņu 
Anglijā. Aprakstot viskošākajās 
krāsās “Valentīnu” dzīves vēsturi, 
uzņēmēji pārliecināja, ka šajā die-
nā ir nepieciešams nosūtīt īpašu 
mīlestības vēstījumu - “valentīnīti”.

Saprotams, ka tādas kartiņas 
maksāja nedaudz dārgāk nekā 
parastās, bet cilvēkus tas neap-
turēja, “valentīnītes” tika izpirktas 
vienā mirklī… Pēc tam sāka ražot 
īpašu šokolādi sirsniņas formā, 
konfekšu kastes, dāvanu iesaiņo-
jumus… Reklāma centās, cik spē-
ja… Šodien Svētā Valentīna dienu 
svin visā pasaulē, izņemot dažas 
valstis (Saūda Arābijā par šo svēt-
ku svinēšanu ir paredzēts liels 
naudas sods). Japānā svētkiem 
ir īpašs raksturs: šajā dienā japā-
ņu meitenes pasniedz dāvanas 
ne tikai savam mīļotajam, bet arī 
visiem viņa draugiem… Šodien 
šī diena pilna burzmas un spilgtu 
vizuļu... Patiesību par svētajiem 
mocekļiem neviens neatceras... 
Tam nav laika šajā dienā…

Аndrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumiLaika periodā 
no 03.02.2017.
līdz 10.02.2017. Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 73 notikumi.
Būtiskākie:
•	 7. februārī Krāslavas iecirknī tika saņemts iesniegums par to, ka no 

skolnieka mugursomas, kas bija atstāta bez uzraudzības pie Krās- 
lavas pamatskolas, tika nozagts mobilais telefons.

•	 Veicot pasākumus cīņā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti, 2017.
gada 7.februārī plkst. 1:00 Krāslavas novada Kalniešu pag., dzelz-
ceļa Rīga – Daugavpils – Polocka 445. km, netālu no dzelzceļa pār-
brauktuves dz. st.”Skaista”, tika izņemti 225 litri dīzeļdegvielas.

•	 8. februārī Krāslavā, Skolas ielā, pārbaudot informāciju par “točku”, 
tika veikta sankcionēta kratīšana 1959.g. dzimušā K. dzīves vietā, 
kuras gaitā tika izņemti 30 litri brāgas un 0,7 l kandžas.

Igaunijas policija brīdina zvejniekus 
no Latvijas par zvejošanu Pērnavas līcī

Jūras spēku flotiles Krasta 
apsardzes dienests no Igau-
nijas policijas ir saņēmis lū-
gumu brīdināt Latvijas zvej-
niekus, kuri nodarbojas ar 
zemledus zvejniecību Pērna-
vas līcī, jo mainīgais vējš un 
temperatūras maiņas veicina 
pastāvīgas ledus stāvokļa 
izmaiņas. Igaunijas profesio-
nālajiem zvejniekiem ir ilglai-
cīgas zināšanas par ledus 
stāvokļa novērtēšanu un pār-
vietošanos uz tā, problēmas 
rodas, ja ierodas cilvēki no 
citurienes.

Saskaņā ar policijas informā-
ciju, pagājušo nedēļu Pērnavas 
līcī notika divi nopietni nelaimes 
gadījumi, kuros izglābti astoņi 
Latvijas zvejnieki. Vienā no ga-
dījumiem zvejnieki pa ledu pār-
vietojās ar paštaisītu motociklu 
un ragavām, bet otrā ar sniega 
motocikliem, kas ielūstot nogrima 
ar personīgās mašīnas atslēgām.

Pērnavas policijas iecirkņa 
priekšnieks Andres Sinimeri norā-
da, ka katru gadu situācija paliek 
aizvien nopietnāka: “Gadu gaitā 
vispārējais nelaimes gadījumu 
skaits ir samazinājies, taču Lat-
vijas zvejnieki ir no jauna parā-
dījusies riska grupa. Katru gadu 
pieliekam lielas pūles, lai infor-
mētu sabiedrību par plāno ledu 
un ielūšanas iespējām, taču tikko 
cilvēks ir uz ledus, mēs varam būt 
pārliecināti, ka notiks nelaimes 
gadījums. Nav droša ledus! Kāp-
šana uz ledus sevī ietver savas 
un citu dalībnieku dzīvības glāb-
šanu. Ir ļoti svarīgi novērtēt ledus 
stāvokli. Cilvēki, kas atbrauc no 
citām valstīm, piemēram, Latvi-
jas, nevēlās atgriezties mājās ar 

tukšām rokām un uzņemas neva-
jadzīgu risku.”

Policijas statistikas skaitļi 
par izglābtiem Latvijas zvejnie-
kiem nav glaimojoši: 2014.gadā – 
viens cilvēks, 2015.gadā – viens 
cilvēks (papildus no dreifējoša 
ledus gabala izglābti 54 cilvēki, 
kur 1/3 bijuši Latvijas zvejnieki), 
2016.gadā – septiņi cilvēki, 2017.
gadā – astoņi cilvēki.
Igaunijas policija Latvi-
jas zvejniekiem iesaka:

Ja jums ir problēmas, vai arī 
redzat kādu citu šādā situācijā, 
zvaniet 112.

• Apģērbties atbilstoši un 
pienācīgi salikt savu aprīkojumu. 
Ievietojiet pilnībā uzlādētu mobi-
lo telefonu ūdens necaurlaidīgā 
plastikāta maisiņā, kā arī vienmēr 
paņemiet līdzi glābšanas piede-
rumus. Cilvēki, kas nav apguvu-
ši glābšanas iemaņas, nedrīkst 
kāpt uz ledus. 

• Atrodoties uz ledus, vien-
mēr līdzi jābūt personīgiem ledus 
irbuļiem. 

• Ņemiet līdzi navigācijas ie-
rīces (GPS vai kompasu).

• Nekad neejiet makšķerēt 
vienatnē. Pārliecinieties, ka ģi-
menes locekļi vai draugi ir infor-
mēti par zvejošanas plāniem un 
atgriešanās laiku. 

• Izvairieties no teritorijām, 
kur ledus stāvoklis nav nosa-
kāms. Izvairieties uz ledus lietot 
braucamlīdzekļus. 

• Ja neesat vietējais, lūdziet 
padomu vietējiem zvejniekiem, 
kā arī izmantojiet teritorijas, kur 
ar zveju nodarbojas vietējie zvej-
nieki. 

Līva Vieta, Jūras spēku floti-
les Krasta apsardzes dienesta 

sabiedrisko attiecību 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05, 17.00 Kalnu 
patruļa 6. Seriāls
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.20 Brīnumskapja skola
18.00, 23.00 Ziņas
18.55, 3.45 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss. 
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 “Ziedoņa Kurzemīte. “Kā 
tur dzīvo!””. 
2.10 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.55 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Kambodžā.10.sērija. 
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks. 
9.05 Melns.Sarkans.Zelts. 
9.35 Pie stūres

10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Muhtars 
atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Maklauda meitas
15.25 Mana virtuālā sirds.
15.35 PČ biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.20 Latvijas Kausa fināls 
hokejā
22.05 Personīgā lieta
22.35 Pirms pusnakts. 
0.35 Eiropa koncertos
1.25 Leģendārie albumi. Meat 
Loaf
2.20 Latvia Open 2014. 
3.50 LTV - 60

LNT
5.00 Ķerto līga
6.00, 14.20 15 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.50 Dzīvīte
9.10 Kāpnes uz debesīm
10.25, 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 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55 Iemīlēties vēlreiz

20.40 Degpunktā 
21.10 Ilgais ceļš kāpās
22.45 Iemīlējies Šekspīrs
1.05 Greizais spogulis
4.50 Bernards 

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts
5.55, 14.45 Mindijas projekts
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05 Kāsla metode
11.00 TV skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
12.25 Atriebība
15.45, 20.20 UgunsGrēks
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Bez Tabu
21.00 Visvarenais Evans
23.00 Pietiek runāt
0.55 Svelošā mīla. mīlas 
ugunsgrēks

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 1.50 Reiz Krievijā
9.40, 16.35 SašaTaņa
11.55 TV shop
12.15 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Kā pieradināt 
drakonu
21.50 Mf. Sešas dienas, 
septiņas naktis
23.50 Mf. Steidzami 
apprecēties

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, 0.50 Satikšanās vieta
15.50 Runājam un rādām
17.25 Izmeklēšanu veica…
19.00 Grunova patiesība
20.05 Mf. Izjokošana
0.00 Mf. Divi kari
2.50 Noziegums tiks atklāts

PBK
6.00, 1.30, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.40, 
16.25 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Grieķiete
13.35 Vienatnē ar visiem
15.15 Moderns spriedums
16.50 Gaidi mani
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Balss. Bērni.
23.05 Vakara Urgants
23.55 Mf. 8 jauni randiņi
2.00 Mf. Trīs dienas Maskavā
4.05, 5.40 Smieklīgi 
videoklipi
4.20 Mf. Ceļš uz piestātni

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, 3.00 Ejot kājām...
14.05 Dzīvojam tikai vienreiz
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Humora šovs
22.35 Mf. Mīlestības vārdā
0.30 Volfs Messings
2.15 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
10.55 Karavīri
13.05 Ekstrasensu cīņa
15.20 Dokumentāls projekts
16.30, 23.50 Dīvaina lieta
20.50 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, 0.00 
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 
13.15 Laiks rādīs
15.20 Mf. Neskumsti!
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 JAK 2017
22.15 Mf. Apsēstība

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 0.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Mūsējie
8.25 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Prakse
11.10, 16.40 Ģimenes 
melodrāmas
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. Ģenerāļa vedekla
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.40 TV barometrs
8.05, 17.45 Virtuve
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.05, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
11.00 Mūs neapmānīsi
11.30, 18.50 Tētis sprukās
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.00 Onlains
17.10 Par ēdienu
20.30, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.45 Mf. Divdesmit viens

6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Karavīri
13.10 Humora raidījums
15.15 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.50 Visšokējošākās 
hipotēzes

0.45 Ziņas
1.10 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, 0.15 
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
13.15 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Grieķiete
21.40 Diversants
23.40 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 
Zona Х
7.50 Metropolīta uzruna
8.10 Mūsējie
8.25, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 19.00 Prakse
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts

14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Oficieru sievas
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Aktuāla intervija
23.25 Sporta diena
23.35 Mf. Maskavas 
dekamerons

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.40 Virtuve

9.15, 16.20 Tāds darbs
10.05, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
10.55 Šuročka
11.30, 18.40 Tētis sprukās
13.15, 20.25, 21.05 
Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.00 Onlains
17.05 Par ēdienu
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
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, 0.20 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35, 22.50 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Tālā zeme - Sibīrija
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Berberiem pa pēdām. 
Maroka
21.45 “Ziedoņa Kurzemīte. “Kā 
tur dzīvo!””. 
23.20 Personība. 100 g 
kultūras
1.10 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Kambodžā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Sirmais. Kulta ēdieni

8.55 Alternatīva izgāztuvei. 
9.05 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri 
Ugandā
9.35, 1.30 Projekts Nākotne
10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.50 Tieša runa
13.00 Nedēļas apskats.
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.00 Skats rītdienā.
14.30, 21.05 Maklauda meitas
15.20 PČ biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Meteoroīdu draudi.

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10, 2.00 Kāpnes uz debesīm
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 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 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
18.55, 1.15 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Profesija mamma 

22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.05 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts
5.55, 12.25 Atriebība
6.55, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.05, 2.50 Nevaldāmā 
tiesnese
11.00 TV skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
14.45, 1.05 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 Profesionālis
23.55 Svešais starp savējiem
2.00 Bruklinas taksis

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 1.10 Reiz Krievijā…
9.40, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.55, 16.35 SašaTaņa
12.00 TV Shop
12.15, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Dubrovskis
23.20 Mf. Taisnības spēle

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, 14.40, 
16.25, 2.25 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 
Grieķiete
13.35 Vienatnē ar visiem
15.15 Moderns spriedums 
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.25 Vakara Urgants
0.05 Diversants
1.05 Pūces kliedziens
1.55 EuroNews
2.40 Mf. Ceļš uz piestātni
4.05, 5.40 Smieklīgākie 
videoklipi
4.25 Mf. Putenis

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 Velns ribās
16.40 Tiešais ēters

17.50 60 minūtes
20.00 Lapsenes miga
22.15 Duelis
0.15 Sanktpēterburgas ziņas
0.35 Volfs Messings
2.20 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 23.00 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.00 Šokējošo hipotēžu 
diena
0.50 Ziņas
1.10 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, 0.40 
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
13.15 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 Diversants
0.05 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.15 
Zona Х
8.10 Mūsējie
8.25, 20.40 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Prakse
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
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, 22.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.05 Sporta diena
23.20 Mf. Maskavas 
dekamerons

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.55 TV barometrs
8.05, 17.25 Virtuve
9.15, 16.10 Tāds darbs
10.00, 15.20 Nepiedzimsti 
skaista
10.55, 22.00 Šuročka
11.25, 18.25 Tētis sprukās
13.15 Jaunkundze - 
zemniece
14.20, 22.30 PIN kods
15.00 Divi rubļi
16.55 Par ēdienu
19.55 Futbols
20.45 Sportloto 6 no 49, KENO

CETURTDIENA,  16. februārī

PIEKTDIENA, 17. februārī 
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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 Vēsti s”, 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, pa� te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 17. februārī 
Krāslavas tirgū no 
plkst. 8.00 līdz 13.00 
vil nas un pus vil nas 
dzi ju, aus tos iz strā-
dā ju mus, kā arī vil-
nas ap mai ņu pret 
dzi ju un aus tiem iz-
strā dā ju miem.

Tālr. 29505937.

LAIKA ZIŅAS
15.02. 16.02. 17.02.

- 4 ... + 1  - 7 ...  0 - 1 ... + 2

Z                      1 m/s   DR                    4 m/s  R                   4 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Koresponden� 

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

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.

Ārsts Boriss Mihailovs
 (Sertifākts Nr. 60868)

Ārstē artrītu, artrozi, deģeneratīvas izmaiņas muskuļos un mugur-
kaulā, galvassāpes, sāpes mugurā, osteoporozi, diska trūci, išiasu.

Strādā pēc bioregulējošas vācu metodes ar ķīniešu medicīnas 
elementiem. 

Dinamiski rezultāti, pozitīvas atsauksmes.      
Tālr. 29105248.

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 1 3, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Reklāmas un sludinājumi

LM informē

PĀRDOD

2-istabu privatizētu dzīvokli ar 
malkas apkuri, ir centrālā ka-
nalizācija un ūdensvads, labs 
pagalms, mazdārziņš, labs re-
monts. Tālr. 26753889;
vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
māju, paneļus, jaunu malkas plī-
ti. Tālr. 26067733;
“VW Passat B3”- 1.8, 6 l/100 
km, TA līdz 01.2018., ir jaunas 
riepas. Ideālā stāvoklī. Cena 
pēc vienošanās. Vai MAINA pret 
zirgu ar jūsu piemaksu. Izskatīs 
visus variantus. Tālr. 24904454;
skābekli, ogļskābo gāzi. In-
formācija par cenām pa tālr. 
25152033;
sivēnus. Tālr. 28683927;
malku. 75 €. Tālr. 29515786; 
svaigi zāģētu un sausu mal-
ku klučos un skaldītu. Tālr. 
28296806;
sausu, skaldītu malku. Tālr. 
29189194.

DAŽĀDI
Sieviete meklē darbu. Pieskatīs 
slimus cilvēkus. Tālr. 26067733.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
zirgus. Augstas cenas. Apmaksa 
tūlītēja. Tālr. 24904454. 

Kvalitatīvi un ar gaumi klāti
svētku un bēru mielasta galdi.

“Pīlādzītis”
        kafejnīca

Izbraukums  iespējams 
pa visu Latgales reģionu.

T. 26519272
www.kafepiladzitis.lv
Zilupes iela 50, Rēzekne

21. februārī Krāslavas 
centra aptiekā (Brīvības 
ielā 8) būs medfirma 
“AURIS”. Aicinām visus, 
kam ir dzirdes traucēju-
mi. Pārdošanā būs dzir-
des aparāti, to rezerves 
daļas, pielaikošana un 
labošana. 

Meistara
 tālr. 26019076.

Izsakām līdzjūtību Oksanai 
Zaikovskai un viņas ģimenei 
sakarā ar tēva, sievastēva un 
vectētiņa Vladimira Dovga-
ļova nāvi.

Krāslavas “Varavīksnes” vi-
dusskolas kolektīvs

Žurnāli februārī 

Ar 2016. gadu tika ieviests 
gada diferencētais neaplieka-
mais minimums. 2016. gada 
laikā, saņemot ikmēneša 
algu, iedzīvotājiem vēl nekas 
nemainījās, jo tika piemērots 
minimālais mēneša neaplie-
kamais minimums (75 EUR). 

Tomēr 2017. gadā, iesnie-
dzot gada ienākumu deklarāciju 
par 2016. gadu, iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) maksātā-
jam ir tiesības atgūt pārmaksāto 
IIN no taksācijas gada (2016.
gada) laikā neizmantotās gada 
diferencētā neapliekamā minimu-
ma daļas.

Ja 2016. gadā nodokļa mak-
sātāja gada apliekamo ienākumu 
kopējais apmērs:
• ir mazāks vai vienāds ar 4560 

EUR (380 EUR mēnesī), ie-
sniedzot gada ienākumu dek-
larāciju, piemēro maksimālo 
gada neapliekamo minimumu, 
t.i., 1200 EUR (100 EUR mē-
nesī);

• ir robežās no 4560 EUR (380 
EUR mēnesī) līdz 12 000 
EUR (1000 EUR mēnesī), pa-
lielinoties ienākumam, piemē-
rojamais gada diferencētais 
neapliekamais minimums pa-
kāpeniski samazinās;

• pārsniedz 12 000 EUR (1000 
EUR mēnesī), piemēro tikai 
minimālo mēneša neapliekamo 
minimumu, t.i., 75 EUR mēnesī 
jeb 900 EUR gadā.

Līdz ar to turpmāk tiks pie-
mērots nevis vienāds neaplieka-
mais minimums visiem, bet gada 
neapliekamais minimums būs 
atkarīgs no nodokļa maksātāja 
gada ienākumu apmēra. Mazo 
algu saņēmējiem nodokļa  atlai-
des būs lielākas. Nosakot gada 
diferencētā neapliekamā minimu-
ma apmēru, ņems vērā ne tikai 
algu, bet arī citus nodokļa mak-
sātāja ienākumus. Tādējādi ir 
svarīgi Valsts ieņēmumu dienes-
tā (VID) iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju.

Kas mainās 2017.gadā?
2017. gadā minimālais mē-

neša neapliekamais minimums 
ir 60 EUR, vienlaikus piemērojot 
gada diferencēto neapliekamo 
minimumu. Savukārt pieaugs 
maksimālais gada neapliekamais 
minimums - 2017.gadā tas būs 
1380 EUR (115 EUR mēnesī). 
Pieaugs arī gada apliekamā ienā-
kuma apmērs, līdz kuram piemē-
ro maksimālo gada neapliekamo 
minimumu, un gada apliekamā 
ienākuma apmērs, virs kura pie-
mēro tikai minimālo gada neap-

liekamo minimumu.
Nākamajos gados ikmēneša 

neapliekamais minimums sama-
zināsies:
• 2018.gadā – 40 EUR;
• 2019.gadā – 20 EUR;
• 2020.gadā – 0 EUR.
• Vienlaikus paaugstināsies 

gada diferencētais neaplieka-
mais minimums:

• 2018.gadā –1560 EUR (130 
EUR mēnesī);

• 2019.gadā – 1740 EUR (145 
EUR mēnesī);

• 2020.gadā – 1920 EUR (160 
EUR mēnesī).

Kas mainīsies personai 
ar algu līdz 380 EUR?

Personai, kuras alga 2016.
gadā bija līdz 380 EUR mēnesī, 
gada diferencētais neapliekamais 
minimums bija 1200 EUR (100 
EUR mēnesī). Tātad, ja ik mēnesi 
algai jau ir piemērots minimālais 
neapliekamais minimums (mē-
nesī - 75 EUR, gadā - 900 EUR), 
tad gadā neizmantotā neaplieka-
mā summa bija 300 EUR (1200 - 
900 = 300). Pārmaksāto nodokli 
- 69 EUR – (23% no 300 EUR) 
būs iespējams atgūt 2017.gadā, 
iesniedzot VID gada ienākumu 
deklarāciju par 2016.gadu.

Turpinājums sekos.

Gada diferencētais 
neapliekamais minimums 2017. gadā

 Pankūkas 
smaržo ne tikai 
pēc nesteidzī-
gām brīvdie-
nām un mierī-
giem darbdienu 
rītiem, bet arī 
gardas maltītes 
jebkurā laikā!

J a u n a j ā 
speciā l izde-
vumā PANKŪKAS piedāvājam 
vairāk nekā 40 dažādu pankūku 
un plāceņu receptes. Uzzini, kā 
uzcept vienkāršas, bet ideālas plā-
nās un biezās pankūkas, tāpat arī 
doti padomi putotu un rauga mīk-
las pankūkuku cepšanai. Sniegtas 
atbildes uz jautājumiem, kāpēc 
pankūkas reizēm sanāk sīkstas un 
kā mainās pievienojamo olu skaits, 
ja izmantojat treknu vai liesu pienu.

 Izdevumā atradīsiet recep-
tes, kā pagatavot:
• plānās pankūkas bez olām, kas 

noderēs vegāniem un alerģis-
kiem cilvēkiem;

• pannas kūkas un pankūkas ar 
saldu un sāļu pildījumu;

• kommervīderu un Kaukāza pil-
dītās pankūkas čeburekus;

• vafeles un vafeļu pankūkas;
• pankūkas no neparastiem mil-

tiem – griķu, rudzu, rīsu, zirņu;
• pankūkas citu tautu gaumē – 

franču krepes, krievu bliņas, 
ungāru Gundela pankūkas;

• kartupeļu pankūkas: klasiskās, 
Džeimija Olivera gaumē un 
šveiciešu rostus;

• biezpiena bumbiņas un sirņi-
kus.
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