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Aicina Jūs apmeklēt mūsu veikalu “GAĻAS BODE” 

Tirgus ielā 2b, Krāslavā
DEGUSTĀCIJAS CENAS!!!

Finišē visi, lomi — nelieli

Lomu svēršana Jānis Slapiņš ar ģimeni un Anatolijs Čapkevičs, komanda “LijaL”

Sirds nejautā, 
kāds būs tai 

guvums,
Kas gaida mūs, kas notiks rīt.
Lai dienas trauc, mums paliek 

tuvums,
Ko gadi nevar nolaupīt.

Sveicam 
Leonoru un Ādolfu 

Rinķevičus
 50 gadu kāzu jubilejā!

Brālis Jānis ar ģimeni

Latvijā un pasaulē
•	 No 2015. gada 1. janvāra Latvijā būs pie- 

ejams tā sauktais atvērtais elektroenerģijas 
tirgus. LTV raidījumā «Rīta Panorāma» eko-
nomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 
norādīja, ka tirgus liberalizācijas ideja bija 
neveiksmīga. 

•	 Eiro ieviešana Latvijā un Igaunijā ir sekmē-
jusi skaidras naudas īpatsvara mazināšanos 
Baltijas valstu ekonomikā, jo pirms eiro ievie-
šanas mājsaimniecības izvēlējās daļu savu 
skaidras naudas uzkrājumu noguldīt bankā, 
lai nodrošinātu automātisku pāreju no nacio-
nālās valūtas uz eiro. Skaidras naudas un 
noguldījumu proporcija Latvijā vēsturiski ir 
uzrādījusi vienu no augstākajiem rādītājiem 
Eiropas Savienībā un bijusi visaugstākā Bal-
tijas valstīs. 

•	 Par “Skonto” stadiona kompleksa īpašnieku 
septembra nogalē kļuvusi nekustamo īpa-
šumu jomā strādājošās Rudzīšu ģimenes 
uzņēmums “MANI Group”. Zemesgrāmatā 
reģistrētā kopējā stadiona un tam piegulošo 
zemesgabalu pārdošanas summa ir 35 mil-
joni eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā sum-
ma, par kādu kompleksu šovasar pārdeva 
reorganizētās «Parex bankas» problemātis-
ko aktīvu pārvaldītāja AS «Reverta».

•	 Bauskas novada Ceraukstes pagastā četri 
Rumānijas pilsoņi, imitējot tirgošanos, apza-
guši Lietuvas pilsoni, kurš bija uz brīdi apstā-
jies ar savu auto.

SIA “Kristafors”
aicina darbā  operatoru ar labām latvie

šu valodas zināšanām. 
CV sūtīt uz e-pastu: kristafors@apollo.lv 
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Rīgas ielas svētkos Krāsla-
vas Bērnu un jauniešu centrs 
atvadījās no vecās atrašanās 
vietas kultūras namā, bet pēc 
tam bija „jurģi” Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas viesmīlīga-
jās sienās. Bērni skumst pēc 
Kultūras nama plašajiem ko-
ridoriem. Sapnis par aktīvās 
atpūtas un rotaļu telpu jopro-
jām ir aktuāls. Četri kabineti 
ir daudz plašāki, un nākot-
nes perspektīvas arī daudz-
sološas. Bet pagaidām – ja 
labi satiek, tad vietas pietiek. 
Turklāt ģimnāzijas aura pozi-
tīvi ietekmē daiļradi, pilsētas 
un lauku bērniem vienmēr ir 
labs garastāvoklis, kad viņi 
pēc mācībām skolā steidzas 
uz nodarbībām interešu cen-
trā. 

Trīspadsmit pulciņi - lielis-
ka iespēja atrast savu sirdslietu. 
Daudzi skolēni apmeklē vairākus 
pulciņus un visur paspēj. Studija 
„Stop time” jau sen ieguvusi popu-
laritāti valsts mērogā. Starp citu, 
pagājušajā piektdienā, kad es ap-

meklēju interešu centru, deju stu-
dijas mēģinājums notika ģimnāzi-
jas zālē. Par Aleksandru Lukšu, 
kurš ir pedagogs pēc aicinājuma, 
un viņa talantīgajiem audzēkņiem 
mūsu avīze stāsta visai bieži.

...Pārkāpis kabineta slieksni, 
nokļuvu interesantā nodarbībā, 
pulciņa nosaukums arī ir ļoti iz-
teiksmīgs – „Meistarstiķis”. Drīz 
vien sapratu, ka galvenie instru-

menti šeit ir adata un šujmašīna. 
Skolotājai Ainai Gubai izdevās 
aizraut jaunās rokdarbnieces, un 
viņas no sākuma pat nepievērsa 
uzmanību viesim ar fotoaparā-
tu. Kopīgās daiļrades atmosfē-
rā tika veidotas dāvanas „Prāta 
spēļu pulciņa” dalībniekiem. Vi-
ņiem patīk darboties uz paklāja, 
un, lai būtu vēl ērtāk, labi node-
rēs spilveni ar ieaustu ornamen-
tu. Ar ko atbildēs gudrinieki - to 
rādīs laiks.

No vienas puses, vēlējos 
parunāties ar jaunajām šuvē-
jām, bet no otras - negribējās 
pārtraukt viņu interesanto prak-
tisko nodarbību. Ceturtās klases 
skolniece no Kombuļiem Laura 

Mežiņa neatteicās no īsas intervi-

jas: „Es jūs pazīstu, mana fotog-
rāfija vasarā bija publicēta avīzē. 
Šūt mani iemācīja vecvecmāmiņa 
un vecāmāte, bet pulciņa nodarbī-
bās apguvu prasmi strādāt ar šu-
jmašīnu. Varu uzaust trīsstūrainu 
lakatiņu - uz rāmja, mācos aust ar 
stellēm. Šodien sašuvu  dekoratī-
vo spilvenu. Centru apmeklēju jau 

trešo gadu, darbojos četros pulci-
ņos, visur ir ļoti interesanti!”

Sarunu turpināja Gabriela 
Malahovska, Krāslavas pamat-
skolas 5. klases skolniece: „Šeit 
es darbojos jau piekto gadu. 
Daudz ko iemācījos, patīk strādāt 
komandā. Uz nodarbībām eju lab-
prāt: ļoti interesanti, te ir manas 
draudzenes un pulciņu vadītājas 
ir ļoti labas. Sapņoju kļūt par māj-
turības skolotāju.”

Tāda pati pasakaini noslēpu-
maina atmosfēra valdīja suvenīru 
pulciņā. Visas rokdarbnieces bija 
aizrautas ar savas radošās idejas 
realizāciju, bet pieredzējusī pulci-
ņa vadītāja Larisa Kizjalo kā lab-
sirdīga feja nāk palīgā visgrūtāka-
jā brīdī. Pie sienas –dekoratīvais 
panno „Rīts Parīzē”, bet tā autore 
Samanta Gailiša tobrīd nodarbo-
jās ar sienas dekora izgatavošanu 
– top dāvana māmiņai.

Šajā kabinetā stalažas un 
sienas rotā oriģināli darbi. Sarež-
ģīta izpildīšanas tehnika, apbrī-
nojama krāsu harmonija, žanru 
daudzveidība.

Turpinājums 7.lpp

Cik brīnišķīga ir šī pasaule!

Laura Mežiņa Nodarbību vada Aina Guba Gabrielas Malahovskas 
dekoratīvais spilvens

Nepaklausīgās adatiņas 
savaldīšana

Labdarības organizācija 
„Palīdzēsim.lv” tika dibi-
nāta sadarbībā ar Latvijas 
fotomākslinieku grupu ar 
mērķi palīdzēt grūtībās no-
nākušiem un slimiem bēr-
niem. Mūsu palīdzība un 
atbalsts ir nepieciešami 
ne tikai bērniem, vecāka 
gadagājuma ļaudīm un ne-
varīgiem cilvēkiem, bet arī 
dzīvniekiem un apkārtējai 
dabai. Nodibinājuma „Pa-
līdzēsim.lv” aktīvisti uz-
skata, ka, lai darītu labus 
darbus, ne vienmēr vaja-
dzīga nauda un nav obli-
gāti gaidīt Ziemassvētkus. 
No 13. līdz 19.oktobrim tika 
izsludināta ikgadējā „Palī-
dzēsim.lv” rīkotā labdarī-
bas akcija – „Labo darbu 
nedēļa”.

Šajā akcijā aktīvi piedalī-
jās Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas skolēni. 11. а klases 
audzēkņi sagatavoja saldumus 
un devās ciemos pie Krāslavas 
novada bērnu sociālās reha-
bilitācijas centra „Mūsmājas” 
audzēkņiem. Mazuļiem bija ie-
spēja pastaigāties kopā ar sko-
lēniem, un bērnu acīs staroja 
prieks. 

Vecāko klašu skolēni iz-
klaidēja mazuļus – spēlēja ar 
viņiem dažādas spēles, šūpo-
ja šūpolēs. 9. с klase jau pie-
cu gadu garumā sadarbojas ar 
pansionātu „Priedes”. Šoreiz 
skolēni cienāja pansionāta ie-
mītniekus ar garšīgiem mājas 
pīrādziņiem un sakārtoja apkār-
tējo teritoriju.

5. с klases audzēkņi piedā-
vāja savu palīdzību skolas bib-
liotēkai. Tas arī ir ļoti nozīmīgs 
darbs -palīdzēt bibliotekārei sa-
šķirot mācību literatūru, atjaunot 
vecās grāmatas un noslaucīt no 
plauktiem putekļus. Šīs klases 
skolēni pie tā neapstājās un 
sadarbībā ar 8. с klasi savāca 
atkritumus ne tikai skolas pagal-
mā, bet arī uz ielām, kuras atro-
das netālu no skolas teritorijas. 

8. b klase veltīja visus spē-
kus makulatūras vākšanai. Re-
zultāts pārspēja visas cerības: 
akcijas gaitā tika savākti 1284 
kilogrami makulatūras. 

Zinot, cik daudz koksnes 
ir nepieciešams vienas tonnas 
papīra saražošanai, skolēni 
noskaidroja, ka līdz ar to sa-
glabājuši 5-6 kokus. 570 kilo-
gramu makulatūras aizsūtīja uz 
pārstrādi 7. b klases audzēkņi. 
Ar šo cēlo lietu nodarbojās arī 
citas klases, tai skaitā sākum-
skolas skolēni. 

Bērni pastāstīja, ka atbrī-
voja no makulatūras paziņu 
un kaimiņu dzīvokļus, kā arī to 
organizāciju telpas, kur strādā 
viņu vecāki. 

5.с, 8. с un 9. а klases skol-
nieki atsaucās uz aicinājumu 
sakārtot bijušo skolas pedago-
gu apbedījumu vietas pilsētas 
kapos, kur drīz notiks tradicio-
nālais mirušo atceres pasā-
kums - Svecīšu vakars. 

 Akcija ir noslēgusies, taču 
mēs zinām, ka par labo darbu 
nozīmi Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas skolēni un peda-
gogi mums atgādina regulāri. 
Novēlam, lai labie darbi nekad 
nebeidzas.

 Valentīna SIRICA

Labo darbu 
nedēļa 

Fakti,
kas Tev

jāzina par
narkotikām

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs
Informatīvais tālrunis atkarības jautājumos

67 037 333
www.rpnc.lv

Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”
Informatīvais tālrunis 67 222 922

www.skalbes.lv

Rīgas domes Labklājības departamenta
Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības

veicināšanas un profilakses nodaļa
Informatīvais tālrunis atkarības jautājumos

67 037 333
www.narcomania.lv

Ja kādam paliek slikti pēc narkotisko vai
psihoaktīvo vielu lietošanas, nekavējoties

jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība
pa tālruni 113!

Ja ir aizdomas par narkotisko un psihoaktīvo
vielu izplatīšanu vai lietošanu, jāziņo policijai

pa tālruni 110!

Informāciju sagatavoja
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes

Prevencijas vadības nodaļa
pvn@vp.gov.lv

SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS AKADĒMIJANarkotiku izcelsmes valstis Kur vērsties pēc palīdzības?

2014

Atceries!

Nīderlande
marihuāna,
hašišs,
sintētiskās
narkotiskās
vielas*

Lietuva
sintētiskās
narkotiskās
vielas*

Polija
sintētiskās
narkotiskās
vielas*Vācija

sintētiskās
narkotiskās
vielas*

Kolumbija
kokaīns

Ekvadora
kokaīns

Centrālā
Āzija
heroīns

Indija
spaiss

* LSD, amfetamīns, ekstazī

Kīna
spaiss
,

Narkomānija - negatīva pa-
rādība, kas var skart visus, neat-
karīgi no materiālā stāvokļa vai 
sociālā stāvokļa. Diemžēl mūsu 
pilsētā arvien biežāk tiek kon-
statēti gadījumi, kad tiek lietotas 

apreibinošas vielas. Cieš ne tikai 
lietotāji, bet arī viņu piederīgie. 
Nebūsim vienaldzīgi, tikai darbo-
joties kopā mēs varam cīnīties 
ar šo sērgu un aizstāvēt mūsu 
iedzīvotājus, īpaši bērnus.

Krāslavas iecirkņa Krimi-
nālpolicija lūdz atsaukties visus, 
kuriem ir jebkāda informācija 
par narkotiku (psihotropu vie-
lu) izplatītājiem vai lietotājiem. 
Informāciju var sniegt Krimināl-

policijas priekšniekam personī-
gi, pa telefonu 65603403 vai uz 
e-pastu: kp.kraslava@latgale.
vp.gov.lv. 

Anonimitāte garantēta!

Uzmanību! Narkomānija!
Samanta Gailiša
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Atbilstoši tādai versijai no-
risinājās Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
Latgales reģiona brigādes uguns-
dzēsības taktiskās mācības, kas 
16.oktobrī tika organizētas šū-

šanas fabrikā „Nemo” 
saskaņā ar apstiprināto 
plānu. Turklāt uzņēmums 
„Nemo” jau ne pirmo rei-
zi kļūst par objektu, kurā 
masveidā uzturas cilvēki 
un kurā ugunsdzēsēji 
rīko mācības. 

Nesen vērienīgas 
civilās aizsardzības mācības no-
tika „Latvijas dzelzceļa” Daugav-
pils iecirknī, tajās tika iesaistīti 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta, Valsts policijas, 
Robežsardzes, Nacionālo bru-
ņoto spēku pārstāvji, pašvaldību 
darbinieki un arī mediķi. Saskaņā 
ar scenāriju notika divu vilcienu, 
pasažieru un kravas (kas pārva-
dā dīzeļdegvielu) sadursme. Pēc 
VUGD Latgales reģiona brigādes 
komandiera Česlava Šmuksta 
vārdiem, taktiskās mācības ar 
Katastrofu medicīnas centra un 
Nacionālo bruņoto spēku pār-
stāvju piedalīšanos tika organi-

zētas arī uz Daugavas, kur at-
bilstoši scenārijam plostā, ar kuru 
pārvietojās daudz cilvēku, ietrie-
kusies motorlaiva. 

Kā uzsvēra Č. Šmuksts, 
VUGD taktisko mācību laikā tiek 
konstatēts, vai ir nodrošināta 
operatīvā un efektīvā darbība, 
tiek pilnveidotas un nostiprinātas 
ugunsdzēsēju un glābēju iema-
ņas un prasmes vadīt dzēšanas 
darbus sabiedriski nozīmīgās 
ēkās, taču reālajā situācijā itin 
bieži galvenā loma ir psiholoģis-
kajam faktoram. Viena lieta, kad 
cietušā vietā ir manekens, un pa-
visam cita, ja tas ir dzīvs cilvēks, 
kura uzvedību nav iespējams 
prognozēt.

Taktisko mācību scenāriju 
par ugunsgrēka izcelšanos šū-
šanas fabrikā „Nemo” izstrādāja 
VUGD Latgales reģiona Krāsla-
vas daļas darbinieki. Atbilstoši 
viņu versijai audumu mērīšanas 
telpā kopējā degšanas platība 
bija 72 kvadrātmetri. Lai likvidētu 
paaugstinātas bīstamības uguns-
grēku, Krāslavas ugunsdzēsē-
jiem bija nepieciešama VUGD 
Dagdas posteņa un Daugavpils 
2.daļas darbinieku palīdzība. Kad 
ugunsdzēsēji ieradās objektā, 
cilvēki jau bija evakuēti no ēkas 
un tika atslēgta elektroenerģijas 
padeve.

Nosacītā ugunsgrēka vietā 
pirmie ieradušies VUGD Lat-
gales reģiona Krāslavas daļas 
ugunsdzēsēji, viņu mašīnā bija 
viss nepieciešamais aprīkojuma 
arsenāls, ko izmanto ugunsgrē-
ka dzēšanai. Bija nodrošināta 
ugunsdzēsības autocisternas 
darbība, hidrantam operatīvi tika 
pievienotas šļūtenes, lai piegā-
dātu ūdeni arī līdz attālākajām 
telpām, kur izcēlies ugunsgrēks. 
Ugunsdzēsēju darbu sarežģīja 
tas fakts, ka uzņēmuma darbinie-
ku evakuācijas laikā administrā-
cija konstatēja – ir pazudis viens 
cilvēks. Acīmredzot viņš palika 

piedūmotā telpā 
ēkas pirmajā 
stāvā. Protams, 
VUGD darbinie-
kiem obligāti ir 
jāatrod pazudu-
šais cilvēks un 
jāglābj viņa dzī-
vība. Līdz ar to 
paralēli uguns-
dzēsības tehnikas 
darbībai norisinā-
jās ugunsgrēka 
izplatīšanas ana-
līze un tika orga-
nizēti glābšanas 
darbi. Uz telpām, 
kurās elpošana 
vairs nebija iespē-
jama, tika nosūtī-
ta ugunsdzēsēju 
grupa, kam mu-
gurā bija uguns-

dzēsēja speciālais 
aizsargtērps, VUGD 
darbiniekiem bija 
nodrošināti saspies-
tā gaisa elpošanas 
aparāti, kā arī visi 
nepieciešamie teh-
niskie līdzekļi. Viņu 
darbu, izmantojot 
rāciju, koordinēja 
vada komandieris 
Ilmārs Indrāns. Un 
ugunsdzēsēji atra-
da degošajā ēkā  
pazudušo cilvēku 
un nodeva viņu me-
diķiem. Protams, 
saskaņā ar taktisko 
mācību scenāriju.

U g u n s g r ē k a 
vietā ieradās uguns-
dzēsēji no Dagdas, 
Krāslavai tuvojās 
VUGD Daugavpils 
2.daļas autocister-
na un firmas „Magi-
rus” ugunsdzēsēju 
autokāpnes, kuras 
dod iespēju pacelt 
līdz 300 kg smagu 
kravu 30 metru – 9 
stāvu ēkas – aug-
stumā un evakuēt 
no augstākajiem 
stāviem līdz 12 cil-
vēkiem. 

Ugunsdzēs ī -
bas taktisko mācību 
gaitu fabrikā „Nemo” novēroja 
un analizēja VUGD Latgales re-
ģiona Krāslavas daļas virsnieki. 
Visobjektīvākā novērotāja loma 
tika atvēlēta Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta 
plānošanas un koordinācijas no-
daļas vecākajam speciālistam 
Andrejam Smirnovam. Manuprāt, 
viņš bija gandarīts ar to, kā tika 
realizēts izstrādātais scenārijs. 
Pateicību VUGD darbiniekiem 
par viņu operatīvo rīcību izteicis 
fabrikas administrācijas pārstāvis 
Jurijs Kaļiņins, kas ir atbildīgs par 
ugunsdrošības prasību ievēroša-
nu.

Kad es lūdzu izvērtēt auto-
kāpņu darbību kādu no Daugav-
pils ugunsdzēsējiem – pieķēru 
sevi pie domas, ka viņa seja man 
ir pazīstama. Jā, tas pats varonis 
- glābējs Sergejs Parfjonovs, par 
kuru pirms dažiem gadiem infor-
mēja masu informācijas līdzekļi. 
2012.gadā viņam tika piešķita 
Iekšlietu ministrijas apbalvojuma 
zīme „Par pašaizliedzību”.

Kā izrādījās, runāt par savu 
varonīgo rīcību Sergejam nepa-
tīk, bet mums palīdzēja Serge-
ja brālis — Aleksandrs, kurš arī 
strādā VUGD Latgales reģiona 
brigādes Daugavpils 2.daļā. Viņš 
pastāstīja, ka trīs makšķerniekus, 
kas iekrita ledainā ūdenī, Sergejs 
izglābis savā brīvdienā. 2012.
gada 18.janvārī, it kā nojaušot 

nelaimi, S. Parfjonovs devās uz 
Daugavas krastu. Ledus uz upes 
bija plāns, un tikai vispārgalvīgā-
kie makšķernieki varēja doties 
ziemas zvejā, ignorējot speciā-
listu brīdinājumus. Kad Sergejs 
ieraudzīja divus vīriešus, kuri  
mēģināja izķepuroties no ūdens, 
viņš, ilgi nedomājot, skrēja uz 
pirmajām mājām, kur viņam izde-
vās dabūt auto vilkšanas trosi. Ar 
tās palīdzību viņš izvilka nabaga 
makšķerniekus krastā. Un tikai 
pēc tam ievēroja, ka bija arī tre-
šais cilvēks, kurš aiz aukstuma 
jau sāka slīkt un nevarēja pieķer-
ties pie troses. Tad S. Parfjonovs 
pats metās ūdenī un izpestīja ne-
veiksminieku no ledus gūsta. Vē-
lāk izglābtajiem makšķerniekiem 
palīdzējuši mediķi, bet Sergeja 
kolēģi, kas ieradās notikuma vie-
tā, asi kritizēja mūsu varoņa rīcī-
bu, jo, pēc viņu domām, vajadzē-
ja izsaukt glābējus, nevis riskēt ar 
savu dzīvību. Kāpēc virsseržants 
Sergejs Parfjonovs rīkojās tā, ne-
vis citādi? Atbilde, pēc manām 
domām, acīmredzama – pietiek 
paskatīties uz viņa portretu. 

Starp citu, Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības koledžu 
nesen ir beidzis Sergeja dēls 
Igors. Un kolēģi stāsta, ka viņš 
jau paspējis pierādīt sevi kā zino-
šu speciālistu. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

  Pēc reālajai dzīvei pietuvināta scenārija 
Pagājušās ceturtdienas pēcpusdienā daudzi krāsla-
vieši, iespējams, novēroja, kā uz šūšanas fabrikas 
„Nemo” pusi ar ieslēgtām sirēnām viena pēc otras 
traucās ugunsdzēsēju mašīnas. Taču biezi dūmu 
stabi virs uzņēmuma jumta tā arī neparādījās. Kā-
pēc? Tāpēc, ka ugunsdzēsēji likvidēja nosacīto 
ugunsgrēku, kas izcēlies audumu mērīšanas telpā, 
un neļāva ugunij virzīties uz cehiem, kas atrodas 
augšstāvos.

Česlavs Šmuksts (pa kreisi) un Andrejs Smirnovs 

Sergejs Parfjonovs
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Ieskats autobiogrāfijā
Annas un Jāzepa Celitānu 

ģimene dzīvoja Daugavpils apriņ-
ķa Izvaltas pagastā. Vecākā mei-
ta Valentīna piedzima 1921. gada 
14. septembrī (pasē gan rakstīts 
1921. gada 4. oktobris, bet lai tas 
paliek Celitānu ģimenes vēstu-
res varā), pēc tam nāca vēl pieci 
bērni. Valentīnas divas māsiņas 
- Anna un Virgīnija nomira agrā 
bērnībā. Brālis Jānis tika iesaukts 
leģionā un gāja bojā, apbedīts 
Lestenē. Brālis Roberts ieguva 
vetārsta iz glītību, Anatolijs bija 

rūpnīcas strādnieks Rīgā. Valen-
tīnas māte Anna kādreiz izteicās: 
“Tu būsi skolotāja.” Tā arī noti-
ka. Valentīna pabeidza Izvaltas 
6-gadīgo pamatskolu, kopā ar vēl 
diviem klasesbiedriem turpināja 
mācības Krāslavas ģimnāzijā. 
Valentīnai bija savi mīļākie mā-
cību priekšmeti: literatūra un mū-
zika, protams, arī vēsture, jo se-
višķi Latvijas vēsture. 

Pieci interesanti mācību gadi 
bija aizritējuši, un 1940. gada 13. 
jūnijā pienāca izlaiduma diena. 
Kopš tā laika Valentīna no Krās-
lavas atvadījās pavisam, bet 

ģimnāzijas laika baltās dienas uz 
mūžu saglabājās viņas atmiņā. 
Vecāki bija izlēmuši par turpmāko 
meitas skološanu - ļāva viņai mā-
cīties Rēzeknes Skolotāju insti-
tūtā. Pēc divu gadu studijām Rē-
zeknē Valentīna Celitāne atstāja 
savu jaunības gadu pilsētu un ar 
norīkojuma rakstu kā skolotāja 
prakti kante uzsāka darba gai-
tas Daugavpils apriņķa Skaistas 
pamatsko lā. Valentīnai bija laba 
muzikālā dzirde, un viņa apsvēra 
iespēju studēt konservatorijā, bet 
pēckara laika vecāku finansiālais 
stāvok lis to neļāva. Viņa iestā-
jās Latvijas Valsts Universitātes 
Filoloģijas fakultātē neklātienes 
nodaļā. Studijas ritēja paralēli 
darbam Preiļos, tad Aglonā un 
kopš 1950. gada Ezernieku vi-
dusskolā. 1952. gadā nokārtoja 
valsts eksāmenus un saņēma 
augstskolas diplomu.

Labākie un raženākie dzīves 
gadi skolotājai saistās ar darbu 
Ezerniekos, te viņa jutās piede-
rīga un droši varēja iet kopsolī 
ar skolotāju saimi, arī savu vīru 
- skolotāju Eduardu Ivanovski. 
Ezer nieku vidusskolā Valentīna 
aizvadīja 42 gadus, mācot latvie-
šu va lodu un literatūru. Skolotājas 
darba gaitām līdzās nāca mīles-
tība uz teātri. Strādājot Ezernie-
kos, visus gadus viņa skolā vadī-
ja teātra pulciņu, vēlākos gados 
- pagasta Tautas namā.  

1993. gadā radiniece, bijusī 
rēzekniete Žozefīne Veidema-
ne uz aicināja skolotāju ciemos 
uz Čikāgu (ASV). Va lentīna iz-
teicās, ka dzīvot tur nespētu, vi-
ņas liktenis bija cieši savijies ar 
Ezerniekiem un savas novakara 
dienas aizvadīja Ežezera krastā, 
katru pavasari apbrīno jot pureņu 
ziedēšanu, paņemot sev no tām 
gaišu aicinājumu celties pāri die-
nišķam maizes darbam.

Valentīnu Ivanovsku (Celitā-
ni) 2009. gada 27. jūlijā debesu 
spēki ātri un negaidīti aizsauca 
mūžībā. Skolotājas atdusas vieta 
ir blakus vīram Eduardam Iva-
novskim Bukmuižas kapsētā.

Viens darbīgs mūžs
Ar plašu un izsmeļošu sko-

lotājas biogrāfiju 
var iepazīties mūsu 
novadnieces, ārstes 
un rakstnieces, Rē-
zekne pilsētas goda 
pilsones Veronikas 
Grišānes grāma-
tā „Viens darbīgs 
mūžs”, kas veltīta 
skolotājai un rakst-
niecei. Grāmatas 
atvēršanas svētki 
tika pieskaņoti šim 
pasākumam, un šī 
jau ir kārtējā Grišā-
nes kundzes grāma-
ta par izcilākajiem 
Ezernieku novada 
ļaudīm.

„Esmu ganda-
rīta par to, ka man 
dota iespēja piedalī-
ties Dagdas novada un Ezernie-
ku vēstures izpētē,” sacīja Grišā-
nes kundze. “Šeit jau pareizi 
pateica, ka tas ir svarīgākais, ko 
mēs varam aiz sevis atstāt – vēs-
tures izzināšana un nofiksēšana. 
Šoreiz — grāmatas veidolā. Pro-
jekts bija paredzēts daudz pla-
šāks. Kad Ezernieku bibliotēkas 
vadītāja Lidija Igaune pavasarī 
izteica priekšlikumu rīkot piemi-
ņas vakaru skolotājai Ivanovskai, 
nolēmām, ka tikai ar viņas rakstu-
rojumu nebūs pietiekami, jo viņa 
pati bija publiciste un pēdējos 
dzīves gados uzrakstīja apmē-
ram 30 publikācijas par novada 
dzīvi, norisēm, bet galvenie ir vi-
ņas īsie literārie darbi latgaliešu 
valodā, kas publicēti izdevumos 
“Olūts” un “Katōļu Dzeive”. Cī-
tīgi strādājām, lai savāktu visas 
publikācijas, izkopējām atdevām 
izdevniecībā, bija jau salikšanā. 
Otru daļu rakstīju es, un man pa-
līdzēja cilvēki, daloties savās at-
miņās. Būtu bieza grāmata, bet, 

tā kā Ivanovskas radinieks un 
mantinieks nepiekrita, jo pēc li-
kuma viņam pieder autortiesības, 
dienasgaismu ieraudzīja tikai 
otra grāmatas daļa, kurā izman-
toti biogrāfiskie dati, skolas arhī-
va materiāli un 12 autoru atmiņu 
apkopojums, kā arī tā ir ilustrēta 
ar fotoattēliem. Grāmata gaiša un 
priecīga, tāda, kā bija pati skolo-
tāja, ar pureņu ziedu rotājumu uz 
tās vāka, un arī tas nav nejauši 
izvēlēts. 

Skolotāja atvēra mums ceļu 
uz augstākām skolām, un viņas 
dotās zināšanas nevienu nepievī-
la. Es arī esmu viņas skolniece.”

Grāmata iznākusi ar Dagdas 
novada domes, Valentīnas Iva-
novskas (Celitānes) audzēkņu 
Vitolda Zahara, Ernesta Platača, 
Jāņa Kalnača un grāmatas au-
tores finansiālu atbalstu. Grāma-
tas dāvinājumā saņēma vairāki 
pasākuma dalībnieki, kuri tā vai 
citādi to bija nopelnījuši ar savu 
ieguldījumu.

Turpinājums 7.lpp.

Darbs, godprātība, panākumi!
18. oktobrī Ezernieku Tautas namā notika atceres pēcpus-
diena, kas veltīta skolotājai un Latgales rakstniecei Va-
lentīnai Ivanovskai (dz. Celitānei), kura veltīja savu dzīvi 
Latgales iedzīvotāju izglītošanai, vietējās kultūrvides attīs-
tībai, Bukmuižas Romas-Katoļu baznīcas dvēseles sagla-
bāšanai. Skolotājas atceres pasākumā bija klāt viņas vis-
uzticīgākie skolēni un citi viņas talanta cienītāji. 

Svētku dievkalpojumā piedalījās gan Slostovkas vecti-
cībnieku lūgšanu nama ķesteri un cienīgmāte Manefa Pol-
gina, gan Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Cen-
trālās padomes priekšsēdētājs, Daugavpils (Jaunbūves) 
vecticībnieku kopienas garīgais tēvs Aleksijs Žilko, Ma-
ļutkinas - Judovkas vecticībnieku draudzes pārzinis - tēvs 
Joans Žilko, kā arī Krāslavas vecticībnieku draudzes pārzi-
nis - garīgais tēvs Andrejs Sokolovs. 

Svētku noslēgumā notika krusta gājiens ap dievnamu, 
kurā iesaistījās ne tikai Slostovkas vecticībnieku draudzes 
locekļi, bet arī citu novada vecticībnieku kopienu pārstāvji. 
Viesu vidū – Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes 
vadītāja Irēna Maļuhina. 

Slostovkas vecticībnieku lūgšanu nams tika uzbūvēts 
1837.gadā, šī dievnama vēsture ir cieši saistīta ar garīgā 
audzinātāja, tēva Mihaila Polgina, vārdu, kurš bija draudzes 
priekšsēdētājs no 1994. līdz 2006.gadam. Mihails Polgins 
rūpējās par lūgšanu nama atbilstošo stāvokli un pats orga-
nizēja visus nepieciešamos remontdarbus. Viņš piedalījās 
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās pado-
mes un Garīgās komisijas darbā. 2006.gadā tēvs Mihails 
Polgins mira pēc smagas slimības, bet viņa darbu turpina 
dzīvesbiedre – cienīgmāte Manefa Polgina. Nesen viņa at-
zīmēja lielu dzīves jubileju, taču vēl joprojām aktīvi pieda-
lās vecticībnieku draudzes dzīvē. Slostovkas vecticībnieku 
draudzes darbu palīdz koordinēt tēvs Andrejs Sokolovs.

Valentīna SIRICA

Vecticībnieki atzīmēja Slostovkas 
lūgšanu nama 125 gadu jubileju 

Pagājušajā ceturtdienā Šķeltovas pagasta un Ag-
lonas novada vecticībnieki atzīmēja divus nozīmī-
gus notikumus: Vissvētākās Dievmātes Patvēru-
ma svētkus un Slostovkas vecticībnieku lūgšanu 
nama 125 gadu jubileju. 

Konkursa „Gribu būt mobils” fi-
nāla uzvarētājkomandai pavasarī 
būs iespēja doties izglītojošā eks-
kursijā uz zinātnes parku „Spectrum” 
Vācijā. Savukārt fināla sacensību ot-
rās un trešās vietas ieguvēji saņems 
ceļojuma dāvanu karti, ko varēs 
izmantot pēc saviem ieskatiem, lai 
dotos ekskursijā. Veiksmīgākos kon-
kursa neklātienes kārtas dalībnie-
kus, kuri neiekļūs pusfinālā, gaida 
noderīgas balvas. Balvas savā 
īpašumā iegūs arī visu klātienes 
sacensību -  septiņu pusfinālu 
dalībnieki.

Konkurss notiks četros posmos:
•	 pirmais un otrais posms: priekšsa-

censības un neklātienes sacensī-
bas notiks internetā, mājas lapā 
www.gribubutmobils.lv, no 2014. 
gada 10. oktobra līdz 2014. gada 
21. novembrim;

•	 trešais un ceturtais posms: septi-

ņi pusfināli un fināls notiks klātie-
nē Latvijas reģionos un Rīgā, no 
2015. gada 15. janvāra līdz 20. 
martam. 

Lai piedalītos konkursā, 
komandai jāaizpilda 
pieteikuma anketa 
internetā online 
konkursa mājas 
lapā - 

 

www.gribu-
butmobils.lv. Pieteikušās komandas 
saņems pieejas atslēgas, uzdevumu 
veikšanai konkursa mājas lapā www.
gribubutmobils.lv vai www.csdd.lv/
konkurss. Pieejas atslēgas tiks nosū-
tītas uz pieteikumā norādīto e-pastu .

Konkursa pamatnosacījumi:
•	 minimālais skolēnu skaits koman-

dā ir četri, maksimālais – pieci;
•	 komandai jābūt vienam skolotā-

jam-konsultantam (viens skolotājs 
kā konsultants var būt vairākām 
komandām);

•	 konkursā var piedalīties vairākas 
komandas no katras Latvijas sko-
las, klases vai interešu izglītības 
centra;

•	 katrai komandai nepieciešama 
sava e-pasta adrese (vairākām ko-
mandām nevar būt viena un tā pati 
e-pasta adrese) priekšsacensību 
un neklātienes daļas pieejas atslē-
gas koda saņemšanai.

Izvērtējot konkursa neklātienes 
kārtas rezultātus, uz pusfināla 

sacensībām tiks aicinātas 
10 komandas ar vislielāko 
savākto punktu skaitu no 
katra reģiona (pusfinālā ne 
vairāk kā divas komandas 

no vienas skolas). Konkursa 
pusfināla sacensības notiks septiņās 
pilsētās: Rīgā, Bauskā, Tukumā,  Lie-
pājā, Gulbenē, Valmierā un Preiļos 
(kur tiksies arī Dagdas, Krāslavas un 
Aglonas novadu komandas).

Sīkāka informācija par konkursu: 
www.gribubutmobils.lv

CSDD konkurss skolēniem 
Arī šajā mācību gadā Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 
aicina 6.–8. klašu skolēnus mobilizēties un piedalīties aizraujošā 
un izglītojošā konkursā topošajiem un esošajiem velosipēdis-
tiem un mopēdistiem par ceļu satiksmes drošību – „Gribu būt 
mobils!”. Konkursa mērķis - nostiprināt skolēnu zināšanas par 
ceļu satiksmes drošības jautājumiem, mudināt vērtēt savu un 
līdzcilvēku rīcību, lai izvairītos no nepareizu lēmumu realizēša-
nas ikdienas situācijās uz ceļa. 
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Turpinājums. Sākumu lasiet 
“Ezerzeme” Nr. 81 no 21.10.2014.

— Pastāsti par sajūtām 
pēc bērniņa piedzimšanas. 

— Jutos ļoti laimīga, prieks 
bija neaprakstāms. Es jutos tā, it 
kā būtu paveikusi milzīgu varoņ-
darbu, izglābusi planētu! Bērns 
nāca pasaulē 2. aprīlī. Kontrak-
cijas monitors uzrādīja jau 1. 
aprīlī, bet es staigāju pa slimnī-
cu un tik domāju, mammīt mīļā, 
smieklu diena, es taču nevaru 
tādā dzemdēt! Laikam Dievs sa-
dzirdēja, jo sanāca skaista dāva-
na arī vīramātei, kurai tieši bērna 
piedzimšanas dienā, 2. aprīlī, 
apritēja apaļa jubileja. Dēls viņai 
piezvanīja no dzemdību zāles. 
Dainis bija klāt dzemdību laikā, 
viņam varbūt pat bija grūtāk nekā 
man. Bet viņa klātbūtne man ļoti 
palīdzēja. Starp citu, dzemdības 
bija ūdenī. Tā ir bezmaz kā VIP 
palāta ar gaismas mūziku un ci-
tiem brīnumiem, ja tā ir brīva, tad 
var dzemdēt baseinā. Bet vietējie 
negrib, baidās, savukārt es ļoti 
vēlējos dzemdēt ūdenī. Man pa-
veicās, ka baseins bija brīvs.

Agrāk es slikti attiecos pret 
to, ka pēc dzemdībām uzreiz laiž 
mājās. Domāju, ka viņi dumji, 
bet patiesībā nav slikti. Slimnīcā 
nejūties tik omulīgi kā mājās, kur 
katru dienu atbrauc patronāža 
un pārbauda sievietes un bērna 
veselību. Ja kaut kas šķiet ne tā, 
piezvani un palīgi uzreiz ir klāt. 
Vēl viena nianse. Viņi zināja, ka 
esmu mediķis, un tamdēļ jutu 
zināmu pietāti, vai pat bijību, ka 
nevar tā vienkārši, cilvēks zina, 
kā ir jābūt. 

— Mūsdienu ģimenēs nav 
daudz bērnu. Kādas tavas do-
mas, ar vienu pietiek?

— Nē, ar vienu nav gana. Es 
pati esmu no lielas ģimenes, ve-
cākiem esam pieci bērni: es, De-
niss, Diāna, Mairita un Daniels. 
Arī es plānoju vēl bērnus, bet vīrs 
grib, lai es vispirms apgūstu valo-
du, jaunu profesiju un tad bērnus. 
Anglijā viņiem tāda filozofija, ja 
sievu izmāci un viņai ir laba pro-
fesija un laba alga, tad vīrs var 
mierīgi sēdēt mājās ar bērnu. 

— Vai tad materiāli nav iz-

devīgāk, ja ģimenē vairāk bēr-
nu?

— Ziniet, kad es braucu turp, 
arī domāju, ka nauda no debe-
sīm krīt. Kā daudzi cerēju, ka 
būs piena upes ķīseļa krastos un 
arī man šķita, ka ar bērniem var 
dzīvot un nestrādāt. Patiesībā 
nē, tā nav taisnība. Ja es nebūtu 
strādājusi pirms bērna piedzim-
šanas, viss ko saņemtu būtu 20 
mārciņas nedēļā. Tas ir nekas. 
Diemžēl daudzi iebraucēji kļuva 
tiktāl nekaunīgi, ka bērnus atstāja 
dzimtenē, bet reģistrēja viņus An-
glijā un saņēma pabalstus. Lai to 
nepieļautu, tagad ir stingra kon-
trole, blēžus izķer un ir lieli sodi 
par šmaukšanos. Netieši cieš 
godīgie. Ja agrāk bezdarbnieka 
pabalstu deva vienkārši tāpat, tad 
tagad jānāk un jāraksta atskaite 
angļu valodā, ka tu astoņas stun-
das dienā meklēji darbu. Nevari 
uzrakstīt, pabalsta nebūs. Viss 
kļuvis sarežģītāk. Arī par to, ka 
bērns neapmeklē skolu, jāmaksā 
sods. Agrāk tā nebija. 

— Kādi ir jūsu sadzīves 
apstākļi Anglijā?

— Mēs īrējam privātmāju, 
bet tur mēs neesam vieni. Jāda-
lās ar virtuvi, dārzs kopējs. Tas, 
protams, ierobežo, bet visi dzī-
vojam draudzīgi. Mēs īrējam mi-
tekli. 500 mārciņas tikai īre, plus 
skaitītāju rādījumi. Kopā sanāk 
apmēram 900 mārciņas un tas 
nav lēti, bet tur to varam atļau-
ties. Laba māja Anglijā maksā 
150 000 mārciņu, tāda, kurā var 
ienākt un dzīvot. Gribu savu māju 
Latvijā. Ja izvirza sev tādu mērķi, 
tad divatā strādājot var nopelnīt 
mājai Daugavpils piepilsētā. Bet 
tas nozīmē, ka vajag stipri savilkt 
jostu, nevar atļauties ne kino, te-
ātri, ne koncertus un citas izklai-
des. Jādzīvo ekonomiski.

— Kā tev svešumā visvai-
rāk pietrūkst? 

— Vecāku, mājas, meža un 

Tautas nama kultūras dzīves, ku-
rai esmu atdevusi milzum daudz 
laika – dažādos kolektīvos dar-
bojos kopš septiņiem gadiem, 
līdz aizbraucu uz Angliju. Leļļu 
teātris, “Karuseļ”, “Oma”, jaunat-
nes organizācija “Delverība”, un, 
kad visi izklīda, es paliku viena, 
uzstājos kā soliste tautas namā. 
Vēl pietrūkst lielo latvisko svētku. 
Mēs pūlējāmies nosvinēt Līgo 
latviskā garā, pat ozolu atradām 
divus kilometrus no mājām.  Viss 
beidzās ar to, ka puiši padzēra 
alu un pat vainagus nenopinām. 
Arī ugunskuru nedrīkstēja iekuri-
nāt — aizliegts. Vīram ir nostaļ-
ģija pēc latviešu dziesmām, šad 
tad ieslēdzam mājās mūziku un 
dejojam polku. 

— Ja atgrieztos pagātnē 
un kaut ko varētu dzīvē izmai-
nīt, ko tu mainītu?

— Es mainītu vienu lietu 
– nevis izvēlētos Rēzeknes me-
dicīnas koledžu, bet ietu studēt 
uz Stradiņiem par ārsti. Mācības 
mani nekad nebaidīja, esmu dzi-
musi atbildīga, bet nobijos no tā, 
ka studijas būs ļoti smags slogs 
maniem vecākiem. Pat ja es stu-
dētu budžeta grupā, par ko pat 
nešaubos, vienalga viņiem būtu 
ļoti smagi. Esmu pārliecināta, ka 
mani vecāki atdotu visus spēkus, 
lai es studētu, tāpēc arī negribēju 
pieļaut, ka viņiem par to būtu jā-
maksā tik augsta cena. Tai laikā 

mācījās arī Diāna un Deniss, arī 
viņiem vajadzēja naudiņu. 

— Kādi Latvijas valdības 
aicinājumi tevi uzrunā — vei-
dot kuplākas ģimenes, aicinā-
jumi atgriezties dzimtenē un 
celt šeit labklājību? Varbūt ir 
kas cits?

— Neviens no tiem. Mūs, 
aizbraukušos, stimulē tikai vecā-
ku asaras un lūgumi atgriezties. 
Tikai tas. Bet valdība ir augst-
prātīgās domās par sevi, ja ar 
plikiem aicinājumiem cer atgriezt 
dzimtenē Latvijas iedzīvotājus. 
Tie ir maldi, un tā pateiks daudzi. 
Ja viņi piedāvātu kaut ko konkrē-
tu vietā, tad — jā. Bet tā — tukšu 
salmu kulšana. Ziniet, mēs pazīs-
tam daudzus latviešus, neviens 
no viņiem nevēlas atgriezties. Ja 
mēs ar vīru vēl kaut ko plānojam 

un domājam, tad mūsu 
draugi saka: “Nē!” Ne-
viens nenosoda Lat-
viju, neviens nesaka, 
ka patīk svešumā, bet 
visi runā, ka ir spiesti 
te būt. Pat angļi šajā 
ziņā mūs labi saprot. 
Kad priekšnieks vīram 
jautā, ko viņš te dara, 
Dainis atbild: “Nopērc 
man māju Latvijā, tai 
pašā mirklī atgriezīšos 
dzimtenē. Visiem gri-
bas mājās. Dainis pat 
pērk loterijas biļetes, 
ikreiz skatās, varbūt ir 
lielais laimests, un va-
ram braukt mājās!

— Bērns aug, un 
svešā zemē viņš var 
zaudēt saikni ar etnisko dzim-
teni. 

— Principā pati esmu augusi 
daudznacionālā vidē. Pēc sirds 
aicinājuma esmu svariņiete un 
dzimtās vietas patriote, pēc pa-
ses — krieviete, tētis arī krievs, 
lai gan dzimis Latvijā, mam-
ma — iebraucēja no Ukrainas, 
mans vīrs latvietis. Mani vecāki 
ar mazbērnu runā krieviski, vīrs 
un vecmāmiņas — latgaliski. 
Latvijā mammai neklājās viegli, 
jo viņa ir iebraucēja. Tālab savā 
laikā no dažādiem nelabvēļiem 
nācās dzirdēt pamudinājumus 
braukt mājās un citus sliktus vār-
dus. Es jutos aizvainota, jo iznāk, 
ka mana mamma ir sveša šeit, 
bet tai pašā laikā es saprotu, ka 
būšu sveša mammas dzimtenē. 
Es negribu, lai tā būtu ar mūsu 
bērnu! Ja mēs savāksim naudiņu 
mājai, līdz viņš sasniegs skolas 
vecumu, atgriezīsimies. Ja neiz-
dosies, tad neraustīsim bērnu un 
paliksim. Bet mēs jau domājam, 
kā nodrošināt iespēju bērnam 
apgūt latviešu valodu. Esam at-
raduši svētdienas skolu “Dzintari” 
turpat dzīvesvietā. Tā ir maksas 
skola, tur bērniem māca latviešu 
dziesmas, spēles un citu. No nā-
kamā gada sāksim apmeklēt.

Mamma visvairāk negribē-
ja, lai braucu projām, atrunā-
ja ar asarām acīs. Viņa sacīja, 
ka tu nekad tur nebūsi savējā, 
nekad. Viņai ir taisnība, es arī 
ļoti pārdzīvoju, ka esam tālu no 
mājām. Latvijā daudzi domā, ka 
var bieži atbraukt ciemos, bet 
patiesībā sanāk reti. Parasti visi 
izvēlas atpūtai Franciju, Spāniju, 
Norvēģiju, nevis Latviju, jo tas ir 
daudz dārgāk. Nebrauksi tukšām 

rokām, es arī atvedu dāvanas. 
Reizē ar savu dēlu kristīju arī 
sešgadīgo brāli un nopirku viņam 
Bībeli, ikonu, lidmašīnu, konfek-
tes. 

— Ukrainā šodien ir karš…
— Mamma nāk no Mukače-

vo pilsētas, tur mierīgi, bet viņa 
ļoti pārdzīvo. Lai arī karš ir citā 
vietā, bet vienalga tas atbalsojas. 
Cilvēki saņem pavēstes, otru, tre-
šo reizi. Kaimiņienei iesauca dēlu 
un otrajā dienā pienāca ziņa par 
viņa nāvi. Cilvēki tur ar to saska-
ras, viņi raud, pārdzīvo, un vaino 
Putinu un Krieviju. Man atkal tas 
sāpīgi, jo tētis ir krievs, un viņš 
mūs mācīja mīlēt un cienīt citas 
tautas, bet pasaulē tā viss savēr-
pās, ka vairs neko nevar saprast. 
Gribas, lai iestājas miers. Prob-
lēma nekad nav valodā vai ādas 
krāsā, problēma vienmēr ir cilvē-
kā pašā.

— Cik droši tu jūties Angli-
jā? Palasot ziņas, reizēm mati 
ceļas stāvus…

— Corby ir neliela pilsēti-
ņa, bet tajā daudz fabriku un pie 
mums brauc strādāt pat no citām 
tuvākajām pilsētām. Atklāti sakot, 
pastaigāties dodos vienmēr kopā 
ar vīru vai ar draudzeni — anglie-
ti. Es vedu bērnu uz bērnudārzu, 
lai viņš agrāk apgūst angļu valo-
du. Anglijā šokēja baznīca. Kad 
pārgāju katoļu ticībā, gribēju iet 
baznīcā, bet tur tās nav līdzīgas 
mūsējām, man pat bija bailes ie-
nākt. Kad saņēmos, durvis izrādī-
jās slēgtas, jo strādā tikai konkrē-
tās dienās, konkrētās stundās. 

— Novēlu, lai tavai ģimenei 
pietiek spēka atgriezties dzim-
tenē!

Juris ROGA, autora foto

Ilona: “Es jutos, kā izglābusi planētu!”
Aktīvā amatierkolektīvu dalībniece Ilona Korņilova-Zda-
novska pēdējoreiz uz Svariņu Tautas nama skatuves dzie-
dāja pērn, Valentīndienas pasākumā. Šodien viņa dzīvo 
Anglijā Corby pilsētā, un, tēlaini izsakoties, Svariņos parā-
dās retāk nekā kādreiz mūsu avīzes slejās. Ilona tik tiešām 
ir ļoti interesanta sarunbiedre ar bagātu iekšējo pasauli.

Atgādināšu, ka Ezernieku 
pagasta biedrība „In-Taņ-San” 
piedalījās Dagdas novada paš-
valdības 2014. gada aprīlī izslu-
dinātajā konkursā „Sabiedrība 
ar dvēseli 2014”. Par to vienā 
no laikraksta numuriem vasa-
rā  pastāstīja biedrības „In-Taņ-
San” valdes priekšsēdētāja Sani-
ta Karpoviča.

Projekts “Mēs varam! Mēs 
darām!” guva atbalstu, un bied-
rība ar saviem palīgiem un brīv-

prātīgajiem uzsāka tā realizēša-
nu. Mērķis bija veikt kosmētisko 
remontu divās pasta bijušās ēkas 
telpās. Tika salaboti, nokrāso-
ti griesti un sienas, nomainīts 
grīdas segums, savesti kārtībā 
logi un salabotas visas durvis. 
Pateicoties Ezernieku pagasta 
pārvaldei, ēkā salabota apkures 
sistēma, lai arī ziemā tur varētu 
darboties bērni un jaunieši.

Juris ROGA

Ezerniekos tagad apdzīvota 
kādreizējā pasta ēka 

Oktobra sākumā Ezernieku centrā bijušās pasta ēkas pir-
majā stāvā svinīgi atklāts jaunrades centrs, kā to, uzru-
nājot klātesošo publiku, nosauca Bukmuižas sv. Ludviga 
draudzes prāvests Andris Sprukts, kurš svētīja izremontē-
tās telpas: “Mēs veiksim to, ko Dievs no mums prasa, proti 
strādāsim otra cilvēka labā, darbosimies viens otra labā. 
Atklājot šo centru, atklājam vēl vienu iespēju mums, pa-
gasta ļaudīm, darīt šos labos darbus. Lai Dievs nes svētību 
katram, kurš te darbosies.”

Mūs, aizbraukušos, stimulē tikai vecāku asaras un lūgumi at-
griezties. Tikai tas. Bet valdība ir augstprātīgās domās par 
sevi, ja ar plikiem aicinājumiem cer atgriezt dzimtenē Latvi-
jas iedzīvotājus. Tie ir maldi, un tā pateiks daudzi.

70 gadu pagāja kopš tā lai-
ka, kad beidzās viens no bries-
mīgākajiem pasaules kariem. 
Visiem bojāgājušajiem - mūžīgu 
gaismu un mieru! Arī manam tē-
vam Pjotram Žuravļovam nebija 
lemts atgriezties...

Cilvēki nopūtās un sāka dzī-
vot no jauna. Bērni uzsāka skolas 
gaitas. Kāda laime!

Mūsu māte Jevgēņija Sop-
ko,  kam bija pedagoģiskā izglītī-
ba, sāka strādāt Krāslavas 2. vi-
dusskolā. Un mēs, visi trīs viņas 
bērni, no 1947.gada bijām cieši 
saistīti ar šo skolu.

Mans brālis Eduards Žura-
vļovs mācījās 2.vidusskolā, bet 
pēc tam kļuva par Kazaņas Aviā-
cijas institūta absolventu. Mana 
māsa Agnessa Žuravļova (Ļuļe) 
ieguva feldšeres diplomu un visu 
mūžu strādāja Krāslavā un ra-
jonā. Viņas dēls Germans Ļuļs 
pēc 2.skolas beigšanas kļuva 
par inženieri. Mana tante Jeļena 

Kazakeviča-Sopko arī strādājusi 
2.vidusskolā, bet viņas dēls Rus-
lans Kazakevičs ieguva inženiera 
diplomu, bet pirms tam piecus 
dzīves gadus veltīja dienestam 
Kara flotē un saņēma ļoti daudz 
pateicību no vadības. 

Es, šo atmiņu autore, Renata 
Žuravļova (Voiniča) esmu absol-
vējusi vairākas mācību iestādes: 
Minskas Pārtikas rūpniecības 
tehnikumu, Rīgas Pedagoģisko 
skolu, Ļeņingradas Pedagoģisko 
institūtu. Mani bērni arī mācījās 
2.vidusskolā. Oļegs Voiničs kļu-
va par mākslinieku noformētāju, 
strādāja tanku rūpnīcā, helikopte-
ru bāzē, Kauņas pilsētas lidostā. 
Mana meita IrinaVoiniča (Giļniča) 
saņēma Kauņas Politehniskā in-
stitūta un Minskas Pedagoģiskās 
akadēmijas diplomu. Strādā sko-
lā. Mana mazmeita Kristīna Voini-
ča ir beigusi vidusskolu, ieguvusi 
juridisko izglītību.

Mēs visi izsakām lielu pa-

teicību Krāslavas 2. vidusskolas 
pedagogiem: Jadvigai Klagišai, 
Valentīnai Sotņikovai, Marijai 
Aleksejevai, Anastasijai Naza-
rovai, Jevgeņijai Sopko, Jeļenai 
Kazakevičai - Sopko, Nadeždai 
Bočkarjovai, Natālijai Zeļenkovai, 
Verai Poliščukai, N. Korņevai. 
Anatolijs Nilovs arī ir šīs skolas 
absolvents, ilgus gadus viņš strā-
dāja par darbmācības skolotāju. 
Liels paldies Janīnai Ceplišai!

Es uzrakstīju par Krāslavas 
2. vidusskolas nozīmi vienas ģi-
menes vēsturē. Bet cik daudz ir 
tādu cilvēku, kuru ģimenes locekļi 
70 gadu garumā ieguvuši izglītī-
bu šajā mācību iestādē!

Drīz tiks svinēta 70. gada-
diena kopš Lielā Tēvijas kara bei-
gām un Krāslavas 2.vidusskolas 
70 gadu jubileja, pēc likteņa lē-
muma mūsu skola tika apvienota 
ar Varavīksnes vidusskolu. Taču 
mēs vienmēr atcerēsimies un zi-
nāsim, ka Krāslavas 2.vidusskola 
svin 70. gadadienu!

Renata VOINIČA

Mūsu skolai - 70 gadu!



2014. gada 24. oktobris6

“Izskatās, ka atgūsimies pēc 
vasaras sacensībām,” makšķer-
niekus uzrunāja Dagdas novada 
Zivsaimniecības vadītājs Gun-
tis Matjušonoks. “Zivis ir, mūsu 
kamerā tās skatās, bet ķerties 
negrib. Šodien katrs var kļūt par 
sacensību uzvarētāju. Saskaņā 
ar sacensību nolikumu, līdakas 
paturam lomā sākot ar 50 cm, 
zandartus — 45 cm, asarus – 18 
cm. Asarus var paturēt arī mazā-
kus, bet tādus svēršanā nepielai-
dīsim. Līdaka: viens grams — 
viens punkts; asaris: viens grams 
— divi punkti; zandarts: viens 
grams — trīs punkti, ja kādam 

paveiksies to noķert. Visas pa-
rējās zivis — viens grams viens 
punkts. Sacensībās drīkst mak-
šķerēt tikai spiningojot, nekādu 
citu rīku! Loma ierobežojumi: pie-
ci kilogrami asaru, pārējais — pa 
piecām vienībām. Tam kurš no-
ķers 5 kg asaru būs balva perso-
nīgi no manis. Ja aizķerat tīklus, 
paši neizvelkat, informējiet mani 
un visu darīsim kopā.”

Starts tika dots uzreiz pēc 
gatavības, un makšķernieki iz-
klīda laivās pa Ješa spoguļgludo 
virsmu līdz pat tā saucamajiem 
vārtiem – ezera šaurums. Viens 
otrs varēja lepoties ar profesio-

nālu makšķernieka 
aprīkojumu – spi-
nings un spole 
vien maksājot virs 
500 latu. Cits lepo-
jās, ka viņa laivas 
elektromotors ir 
īsts zvērs – kon-
kurentiem aizbrauc 
garām kā stāvo-
šiem un pieveica-
mā attāluma ziņā 
arī var jebkuram 
iedot handikapu. 
Kā iepriekš saru-
nāts, sacensības 
noslēdzās plkst. 
14.00 un stundas 
laikā visi atgriezās 
krastā, lai nosvēr-
tu lomu. Dažām 
komandām laivas 

elektrodzinējs izlietoja visu aku-
mulatora enerģiju un nācās lūgt 
zivsaimniecības vadītāja palīdzī-
bu, lai viņš ņem tos tauvā savai 
motorlaivai un aizvelk līdz kras-
tam. Citādi nāktos vien smagi ai-
rēt un var gadīties, ka uz svērša-
nu nepaspētu…

Līdz ar to šoruden finišēja vi-
sas komandas, salīdzinājumam, 
pērnā gada rudenī — tikai trīs. 
Svēršanas gaitā atklājās, ka izci-
lu lomu nav, trīs ekipāžas palika 
vispār tukšā un pat regulāri ar pa-
nākumiem startējošais Jaundo-
mes muižkungs jeb Jaundomes  
vides  un  izglītības  centra gids 
Armands Pudniks  šoreiz varēja 
lepoties vien ar knapu asarīti… 
Pēcpusdienā pirms loma svēr-
šanas daļa makšķernieku bija 
manāmi sliktāka garastāvoklī, at-
šķirībā no rīta stundas, kad visas 
cerības vēl bija priekšā. Bet tikai 
īsu brīdi. Gaidot apbalvošanu un 
dāvanas no Jaundomes muižas, 

varēja sasildīties ar 
zivju zupu, kuru vārīja 
turpat ezera krastā milzīgā katlā, 
virs atklātas uguns.

Par sacensību uzvarētāju 
kļuva Ermvalds Lubgans (Ezer-
nieki), kura izvilktā līdaka svēra 
1819 gramus. Lielāko asari izvil-
ka Anatolijs Čapkevičs – 422 gra-
mi un līdz ar citām balvām viņš 
saņēma arī asaru medniekam 
veltītu speciālo dāvanu. Mak-
šķernieki noteikti paši nojautīs, 
bet citiem pateikšu, ka tā bija rīve 
zvīņu tīrīšanai. 

Komandu vērtējumā 1. vietu 
izcīnīja Jānis Slapiņš un Anato-
lijs Čapkevičs (komanda “Lija-L” 
no Dagdas), kuru loms: līdakas 
— 1292 gr, asari — 2322 (kopā 
punkti 5936). Jānis apbalvoša-
nā piedzīvoja aiz-
kustinošu mirkli, 
kad papildus balvu 
saņēma no meitas 
Lindas un sievas 
Jeļenas. Skaisti 
noformētā dāva-
na bija veidota no 
skārdenēm ar alu, 
cīsiņiem, riekstiem, 
siera un citiem gar-
dumiem. Slapiņa 
sieva un meita žur-
nālistam precizē-
ja, ka pašu rokām 
darinātā dāvana 
domāta abiem uz-
varētājiem, jo Jānis 
ar Anatoliju ir draugi 
un vienmēr mak-
šķerē kopā.

Šīs sacensības 
netieši vēlreiz ap-
liecināja, ka infor-

matīvo tehnoloģiju laikmetā glo-
bālajam tīmeklim ir milzu loma. 
Sacensībās bija dalībnieki no 
Preiļiem un Daugavpils, un viņi 
aizveda mājās atlikušās balvas. 
2. vietā ierindojās Sandis Gribuš-
ka un Andris Kukars (komanda 
“Impulss” no Preiļiem), kuri noķē-
ra asarus 1991 grama kopsvarā 
(3982 punkti). 3. vietā palika Ana-
tolijs Titovs un Aleksandrs Voje-
vodovs (komanda “Aviator” no 
Daugavpils, abu loms asari 1430 
gramu kopsvarā (2860 punkti).

Piemiņas balva tika pasnieg-
ta Sandrai Viškurei – vienīgajai 
daiļā dzimuma pārstāvei sacen-
sībās.

Juris ROGA, autora foto

Finišē visi, lomi — nelieli

18. oktobrī notika spiningošanas sacensības “Ežezera 
asaris” ekipāžām no laivām. Līdz 16. oktobrim tām pietei-
cās 15 komandas, bet noteiktajā laikā Ezernieku pludmalē 
sapulcējās par trim mazāk — divpadsmit. Var tikai minēt, 
kāpēc neieradās visi. Kāds no makšķerniekiem varbūt pa-
ēda garšīgas vakariņas, kādu varbūt sieva neaplaida, bet 
kādam varbūt nepielēca automašīnas dzinējs – rīts bija ļoti 
vēss un nemīlīgs...

Cilvēks un daba

Sandis Gribuška un Andris Kukars, komanda “Impulss” Anatolijs Titovs un Aleksandrs Vojevodovs, komanda “Aviator”
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Atmiņu kamolu 
 šķetinot

Klātesošos pirmais uzrunā-
ja un skolotājas milzīgo devumu 
pagasta dzīvē uzsvēra Ezernie-
ku pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Andžāns: „Paldies, ka 
mūsu vidū bija tāds cilvēks, par 
kuru tagad sarakstīta grāmata!”

Runāja vairāki skolotāji, to-
starp Ezernieku vidusskolas di-
rektors Aleksandrs Gžibovskis: 
“Mūsu jaukā skolotāja, būdama 
pensijā, pievērsās otrai savai 
lietiņai — teātrim un dramatiskā 
pulciņa vadīšanai skolā. Taču 
nekad neatteica aizvietot latvie-
šu valodas un literatūras skolo-
tājus, pamācīt bērnu grūtajos 
brīžos. Galvenais viņas darbā 
bija nemitīgi, radoši meklējumi, 
un viņai tas ļoti labi izdevās. Tās 
darba formas, kas pašreiz atzī-
tas kā perspektīvas, radošas un 
labas, viņa izmantoja jau toreiz, 
50. - 60. gados.”

Starp citu, klausoties dau-
dzos atmiņu stāstus, radās sajū-
ta, ka tajā sestdienas dienā zālē 
izskanēja visi labākie un spilg-
tākie personību raksturojošie 
vārdi, kādi vien atrodami latvie-
šu valodas krājumā. To bija tik 
daudz, ka visu nevaram publicēt 
avīzes nelielā formāta dēļ. 

Savukārt pati Valentīna Iva-
novska par sevi ir sacījusi tā: „Va-
rētu plēsties uz pusēm, bet līdz 
skolotājas Veltas Kalniņas deju 
perfektumam netiku ne reizi. Te 
dekorācijas nokrīt, te elektrības 
vadi nekārtībā vai lampas pārde-
ga, te kādam vecim bārda neturas 
un jāpietur ar rokām un simtiem 
citu neveiksmju, kas katru reizi 
saindē izrādes prieku. Bet prieks 
ir dzīvotspējīgs un tāds neaprēķi-
nāms spēks, kas nolīdzina sadzī-
ves asās grumbas un liek cilvē-
kiem noticēt brīnumam!”

Pensionētā Ezernieku vidus-
skolas sākumskolas skolotāja Zo-
fija Jonina ne tikai dalījās atmiņās 
par savu kolēģi, bet veltīja viņai 
savas dzejas rindiņas, kuras no-
lasīja zālē.

Skolotājas pirmā izlaiduma 
(1953. gads) audzēknis, zinātnieks 
Jānis Kalnačs: „Ir daudz skolotāju 
mūsu ceļā, bet ir cilvēki, kuri dzi-
muši skolotāji un tā ir mūsu au-
dzinātāja. Viņas ietekme bijusi ļoti 
liela, visvairāk — novada mērogā, 
bet arī Latgales mērogā un šo sko-
lotāju zina arī visā Latvijā. Jau sen 
esot Rīgā, es diezgan bieži viņas 
vārdu un uzvārdu sadzirdēju!”

Liela loma skolotājai ir juris-
ta Vitolda Zahara dzīvē: „Katru 
cilvēku ļoti konspektīvi raksturo 
trīs lietas: darbs, godprātība un 

panākumi. Šie vārdi pilnā mērā 
attiecināmi uz Valentīnu Celitāni, 
vēlāk Ivanovsku. Mums bija gods 
būt pirmajiem audzēkņiem, kurus 
viņa noveda līdz skolas absolvē-
šanai un manas atmiņas par visu 
ir tikai vissiltākās, visbrīnišķīgākās 
un vispatiesākās. Viņa bija cilvēks, 
skolotāja ar lielo burtu un šarman-
ta dāma. Tikai 9. klasē apjēdzām, 
ka pret viņu jāizturas ar cieņu un 
bijību, neatkarīgi no tā, kādas au-
dzināšanas metodes viņa pielieto. 
Viņas pamatpriekšmets bija latvie-
šu valoda un literatūra, bet viņa arī 
audzināja cilvēkus, mācīja mūs sa-
prast cēloņsakarības un likumsa-
karības. Viņa mācīja mūs mācīties 
un ielika fundamentālas pamatzi-
nāšanas tālākam ceļam. Iznāca ļoti 
daudz godprātīgu cilvēku, kuri šīs 
zināšanas nesa, un turpina nest 
dzīvē. No mūsu izlaiduma neviens 
nav aizgājis neceļos, visi kļuvuši 
par godprātīgiem darba darītājiem. 
Vienam sekmes augstākas, citam 
varbūt mazākas, vienam augstā-
ka izglītība, labāka karjera, citam 
vairāk bērnu un mazbērnu – viss 
ir skolotājas nopelns. No mūsu 
izlaiduma 17% ir zinātņu doktori, 
tāds īpatsvars nekad nav atkārtots 
Ezernieku vidusskolā. Es novēlu, 
lai to atkārtotu!

Arī tad, kad bija cits politis-
kais režīms, viņa mācīja mums 
saprast vēsturi. Arī Latgales vēs-
turi, arī patiesību par vēsturi. Pri-
vāti viņa izteicās, ka šī vēsture, 

kuru mēs mācāmies skolā, nav 
patiesa vēsture, ka Latvijai ir cita 
vēsture. Skolotāja jau tad dzīvoja 
nākotnē, nemīņājās pagātnē.”

Fizikas zinātņu doktors Er-
nests Platacis, kurš nepaspēja uz 
pasākumu jo tieši todien atradās 
Sanktpēterburgā, piekodināja Za-
hara kungam precīzi iegaumēt un 
pateikt publikai viņa vārdus: “Va-
lentīna mums iemācīja ne tikai va-
lodu, bet arī iemācīja saprast dzī-
vi, mūsu vērtības, parādīja mums 
ceļu. Kā mums katram izdevies, ir 
katra konkrēta cilvēka jautājums, 
bet viņa deva gaismu. Valentīna 
bija pedagogs pēc aicinājuma!”

Spilgtas runas teica vēl vai-
rāki citi cilvēki, pasākuma gaitā 
folkloras kopas “Akmiņeica” iz-
pildījumā izskanēja pāris dzies-
mas, kuras kādreiz Valentīnai 
Ivanovskai patika dziedāt Irēnas 
Dimperes un Nila Dārznieka va-
dībā. Savukārt Ezernieku Tautas 
nama dramatiskais kolektīvs Ve-
nerandas Lutinskas vadībā rā-
dīja lugas pēc Valentīnas Celitā-
nes-Ivanovskas scenārijiem. Kad 
pēc pašdarbības kolektīva aktie-
riem aizvērās skatuves aizkars, 
cilvēki zālē neizklīda. Iestājās 
dziļš klusums — visi gaidīja turpi-
nājumu un organizatoriem nācās 
atkārtoti paziņot, ka pasākums ir 
galā. Apskaužami liela mīlestība 
un cieņa ir cilvēku sirdīs pret šo 
skolotāju!

Juris ROGA, autora foto

UNESCO Latvijā un pa-
saulē aktualizē vērtības, 
kas ir unikālas un saglabā-
jamas gan nacionālā, gan 
starptautiskā mērogā. Tā-
pēc no 13. līdz 19. oktobrim 
UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija rīko UNESCO ne-
dēļu Latvijā. Tā šogad veltī-
ta stāstiem par mantojumu.

Aizsargājamais dabas parks 
„Daugavas loki”, kas sniedzas 
no Krāslavas līdz Naujenei, ir ie-
kļauts UNESCO pasaules man-
tojuma Latvijas nacionālajā sa-
rakstā. Tā platība sastāda 129,9 
km2, no tiem 53,9 km2 atrodas 
Krāslavas novadā. Daugavas 
senlejas ainavā paveras vērtīgs 
dabas komplekss, kur var sastapt 
daudzveidīgas augu un dzīvnieku 
sugas, kuras ir vienīgās atradnes 
Latvijā. Upes ielejā var sastapt 
vairākas aizsargājamās putnu 
sugas: zaļvārna, grieze, paipala 
u.c. Pievilcīgākā „Daugavas loku” 
īpatnība ir Daugavas līkumi pos-
mā no Krāslavas līdz Naujenei. 
Katram līkumam ir savs nosau-
kums - Priedaines, Skerškānu, 
Zvainīku līkums u.c., kam ir savs 

maģiskais nostāsts. 
Šo unikālo un savdabīgo 

Daugavas senlejas ainavu- da-
bas parku „Daugavas loki” ar 
lielāko prieku devās iepazīt Krās- 
lavas novada PII „Pīlādzītis” 12. 
grupas audzēkņi, darbinieki un 
vecāki. Pēc seno krāslaviešu 
nostāstiem Daugavas racēji bija 
bebrs, kurmis, lapsa un lācis. Lai 
iepazītu šo kultūrvēsturisko vietu, 
bērni 15. oktobrī tikās ar stāsta 
„varoņiem” klātienē, paša Kar-
ņicka kalna virsotnē. Izrādās, ka 
uzkāpjot Karņicka kalnā paveras 
visburvīgākā „Daugavas loku” pa-
norāma! Pēc galvenā Daugavas 
racēja- lāča nostāsta: „... agrāk 
šai vietā bija meži un tad tie dzīv-
nieki nolēma, ka Latvijai vajadzī-
ga vēl viena upe. Lapsa pa dienu 
noskatījusi, kurā virzienā būtu 
jārok un tad tie tik rakuši. Toreiz 
laika apstākļi bija tieši tādi paši 
kā šodien- brīžiem uznāca lietus, 
brīžiem brāzmains vējš, kurš lika 
virpuļot pēdējām rudens lapām. 
Tā kā rakuši pa tumsu, taisni ne-
sanāca. Lapsa skatījusies dienā, 
ka Daugava sanākusi līkumaina. 
Darba bija tam bebram vairāk, jo 

dabas parka teritorijā auga dižko-
ki, lieli laukakmeņi, ko sastapt var 
arī šodien...”.

„Pīlādzēnu” ceļš ar to ne-
beidzās. Tā kā šogad no 13.-19.
oktobrim tiek organizēta akcija 
„Labo darbu nedēļa”, „Pīlādzēni” 
devās uz KBSRC „Mūsmājas”, 
lai dāvātu centra bērniem prieka 
sajūtu.  Ar labo darbu nedēļu bēr-
ni sniedza patīkamus vārdus  un 
dāvināja bērniem savas izlasītās 
grāmatiņas, rotaļlietas, apģērbu 
un saldumus. Bērniem bija paš-
saprotama lieta- palīdzēt kādam 
citam, neprasot par to atlīdzību. 
Kad labais darbs bija paveikts, 
bērni guva dubultu gandarījumu, 
par ko dalās ar jums.

Izsakām milzīgu un sirsnīgu 
PALDIES Krāslavas TIC tūrisma 
speciālistei Intai Lipšānei par 
personisko pieredzi un leģendas 
radošo izklāstu, kā arī KBSRC 
„Mūsmājas” darbiniecēm un bēr-
niem par siltu uzņemšanu.

Krāslavas novada 
PII „ Pīlādzītis” skolotājas 

Žaneta MOISEJA un 
Rasma KRUMPĀNE

Krāslavas dārgums - dabas parks „Daugavas loki”

Darbs, godprātība, panākumi!

Cik brīnišķīga ir šī pasaule!

„Rīts Parīzē”

Turpinājums. Sākums 2.lpp
Devītās klases skolniece 

Evelīna Saksone, kuras radošais 
stāžs centrā sastāda jau piecus 
gadus, parādīja man savu rado-
šo darbu stikla apgleznošanas 
tehnikā, tas ieguva augstu ap-
balvojumu vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā 
„Trejdeviņas saules lec”. Evelī-
nas meistardarbs ar nosaukumu 

„Bērnības ceļojums” pašlaik gai-
da novērtējumu valsts konkursa 
finālā. Šogad viņas mākslas 
darbs Krāslavas novada ietva-
ros ieguvis otro vietu, reģionālajā 
konkursā Rēzeknē – I pakāpes 
diplomu, un drīz tiks paziņots gal-
vaspilsētas žūrijas verdikts. Lai 
tev veicas, Evelīna!

Aleksejs GONČAROVS

Evelīna Saksone
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24. oktobrī Ir iemesls!

Imre Kālmāna dzimšanas diena
Kopšteins... Viņa īstais uz-

vārds — Kopšteins... Dzimis 
ebreju tirgoņa ģimenē, Balatona 
ezera krastā, Ungārijā. Tas notika 
1882.gada 24.oktobrī. Immerihs 
— tādu vārdu viņš ieguva pēc 
dzimšanas. Zēns, kurš gandrīz 
nekad nesmaidīja, un jau agrā 
bērnībā saprata, kas ir trūkums...

Vecāki vienmēr 
zina labāk, kas ir 
vajadzīgs viņu bēr-
niem. Tā bija visos 
laikos un droši vien 
būs arī turpmāk. 
Kopšteinu ģimenes 
galva bija pilnīgi 
pārliecināts par to, 
ka jurista profesija ir 
vislabākais karjeras 
variants viņa dēlam. 
Taču Immeriham ļoti 
patika mūzika. 

Bērnībā Kopš-
teina mīļākā nodarbošanās bija 
sēdēšana zem klavierēm, kad 
viņa māsa Vilma spēlēja ungāru, 
vācu un poļu melodijas. Ar katru 
jaunu noti stiprinājusies viņa ti-
cība tam, ka tieši ar mūziku viņš 
nodarbosies visu savu mūžu... 
Dzīve ieviesa korekcijas, bet uz 
savu galveno mērķi Immerihs tie-
cās pārliecināti un neatlaidīgi.

Paklausot vecākiem, viņš ie-
stājās Budapeštas Universitātes 
Tiesību zinātņu fakultātē, taču uz 
pilnu slodzi nākamais operešu 
ģēnijs studēja Mūzikas akadē-
mijā. Ja studijas universitātē tika 
atbalstītas no vecāku puses, kas 
sniedza dēlam arī fi nansiālo palī-
dzību, tad studiju laikā akadēmijā 
jaunietim pastāvīgi bija jāmeklē 
un jānodrošina sev iztikas līdzek-
ļi...

Par pianista karjeru bija jā-
aizmirst uz visiem laikiem. Artrīts 
strauji progresēja, protams, tas 
negatīvi ietekmēja klavierspē-
les meistarības pilnveidošanu. 
Pirksti vairs neklausīja. Kālmā-
na (šis jaunais uzvārds, kas pēc 
savas būtības bija pseidonīms, 
radies „ērtāka” skanējuma dēļ) 
nopietnajiem skaņdarbiem pa-
nākumu praktiski nebija. Opereti 
tajos laikos uzskatīja par „zemu” 
un „vieglprātīgu” mūzikas žan-
ru. Imre (vācu vārda Immerihs 
ungāru variants) piestrādāja par 
mūzikas kritiķi Vīnes avīzē. Bet 
visu pārējo laiku Kālmāns veltīja 
komponēšanai... 

Imrem jau 26 gadi, taču līdz 
šim laikam publikai viņa vārds ne-
bija zināms. Šis apstāklis nomā-
ca jauno mūziķi. Pakāpeniski viņš 
nonāca pie secinājuma, ka „no-
pietnajos” mūzikas žanros viņam 
praktiski nav izredžu gūt panā-
kumus. Pēc akadēmijas kursa-

biedra ieteikuma mūziķis nolēma 
uzrakstīt opereti (tomēr kaut kā 
jādzīvo...). Jau pirmais darbs ar 
nosaukumu „Rudens manevri” 
nesa viņam plašu atpazīstamību 
un slavu... Šajā laikā viņš iepazi-
nās ar Paulu Dvoržaku, smalko 
aprindu dāmu un operetes žanra 
pielūdzēju. Viņa bija 10 gadus 

vecāka par Kālmā-
nu, taču īstai mīles-
tībai tādi apstākļi 
nekad netraucēja. 
18 gadu garumā 
turpinājās viņu mī-
las romāns... 

Paula patiesi 
mīlēja Kālmānu, 
bet kļūt par viņa 
sievu nevēlējās. 
Viņai nevarēja būt 
bērni, tāpēc sie-
viete negribēja ar 
savām problēmām 

apgrūtināt Imri, kuru viņa uzska-
tīja par ģēniju. Paula iekārtoja 
komponista sadzīvi, visai gudri 
rīkojās ar viņa ienākumiem. Pats 
Kālmāns pirka pie miesnieka tikai 
savu iecienītāko šķiņķa šķirni. 
Ar visu pārējo nodarbojās viņa 
Paula... Strādājot pa 16 stundām 
diennaktī, Kālmāns radījis savus 
galvenos šedevrus: „Maricu”, 
„Silvu”, „Cirka princesi”. Viņš kļu-
va par slavenākais komponists 
ne tikai Austrijā un Ungārijā, bet 
arī visā pasaulē. Piedāvājumi no 
Holivudas nāca katru mēnesi. 
Amerikāņu producenti bija gatavi 
maksāt galvu reibinošus honorā-
rus. Taču komponists pat nespēja 
domāt par tiem... No tuberkulo-
zes mira viņa mūža mīlestība, 
viņa Paula... Pirms nāves viņa 
lūdza apsolīt, ka Kālmāns obligāti 
apprecēsies un viņam būs bērni. 
Pats komponists bija pārliecināts, 
ka līdz dzīves beigām paliks vien-
atnē...

Cilvēki ir dažādi. Tautas gud-
rība vēsta, ka „niknai govij dievs 
ragus nedod”, un šo vārdu parei-
zību apstiprina pati dzīve. Kāl-
māns vairāk par visu baidījās no 
neveiksmēm un nedienām. 

Savu operešu partitūras 
viņš pārrakstījis vairākkārt, lai 
panāktu katras nots, katras 
takts ideālu, perfektu skanēju-
mu. Taču, neskatoties uz savu 
fantastisko slavu, miljoniem pie-
lūdzēju, lieliem honorāriem un 
mūzikas kritiķu jūsmīgajām uz-
slavām un atsauksmēm, pirms 
katras pirmizrādes komponistam 
sākās klusā histērija. Viņš slēpās 
mazās kafejnīcās Vīnes nomalē 
un dzēra kafi ju... Pa 10-15 tasī-
tēm... Viņu, protams, atpazina 
gan saimnieki, gan apmeklētāji, 
taču atbilstoši iedzimtajai tradīci-

jai visi izlikās, ka nepazīst... Tieši 
tādā brīdī, kad Kālmāns grasī-
jās aiziet un devās uz gardero-
bi, viņš ieraudzīja trauslu jaunu 
sievieti. Garderobists atteicās 
apkalpot šo nezināmo dāmu, 
kas bija nabadzīgi ģērbusies, 
jo viņš vēlējās izdarīt pakalpo-
jumu „zvaigznei”. Kālmāns bija 
sašutis par šādu attieksmi pret 
sievieti. Viņš piedāvāja dāmai 
savu palīdzību cīņā pret nekau-
nību... Kopš tās dienas viņi ne-
kad nešķīrās. Šī jaunā sieviete, 
krievu emigrante Vera Makinska, 
dzemdēja viņam trīs bērnus un 
kļuva par viņa mūzu līdz pašai 
nāvei...

1938.gadā Trešā reiha tanki 
„organiski un bez problēmām” ie-
kļāva Austriju nacistiskās Vācijas 
sastāvā. Kālmāns, kurš nekad 
neslēpa savu ebreju izcelsmi, 
tika izsaukts uz „pārrunām” uz 
pilsētas administrāciju. Tur viņam 
lepni un ar lielu patosu paziņoja, 
ka fīrers jau ir parakstījis dekrē-
tu, atbilstoši tam Kālmāns tiktu 
pasludināts par „goda ārieti”, un 
jautāja, kā komponists pret to iz-
turas un vai viņš negrib aizsūtīt 
pateicības telegrammu Ādolfam 
Hitleram... Nesen tika apcietināts 
Vīnes operas solists, galveno 
partiju izpildītājs Kālmāna opere-
tēs, kurš bija čigāns. Komponists 
painteresējās par sava kolēģa 
gaitām. Administrācija ieteica 
šādus jautājumus vairs neuzdot 
un neraizēties par „netīras rases” 
pārstāvja likteni. No „goda ārieša” 
statusa „Silvas” autors pieklājī-
gi atteicās... Pēc dažām dienām 
visas Kālmāna operetes Trešajā 
reihā tika aizliegtas. Viņa partitū-
ras tika dedzinātas Vīnes un Bu-
dapeštas laukumos...

Sākās klejojumu gadi... Švei-
ce, Francija, ASV. Sākoties Otra-
jam pasaules karam, Holivudas 
producenti vairs negribēja uz-
ņemt fi lmas pēc Kālmāna opere-
šu motīviem. Vajadzēja sākt dzīvi 
no jauna. „Cirka princeses” au-
tors, kurš pēc savas dabas bijis 
ļoti drūms, kļuvis vēl drūmāks...

1944.gadā Kālmāns uzzi-
nāja, ka viņa māsas gāja bojā 
Osvencimas gāzes kamerās. In-
farkts... Pēc atveseļošanās kom-
ponists ilgi nevarēja sākt strādāt. 
Iedvesma bija viņu pametusi. 
Viņš uzmanīgi sekoja visam, kas 
notika Eiropā... 

Kad 1945. gadā Imre Kālmāns 
uzzināja, ka pirmā izrāde, kas pēc 
kara atklāja sezonu Budapeštas 
operā, biji viņa „Silva”, komponists 
sāka raudāt. Stāstīja, ka viņam tas 
bija pirmo reizi dzīvē...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Turpinājums. Sākumu lasiet “Ezerze-
me” nr. 79 no 17.10.2014.

Kā jau tika minēts, dažādās 
Eiropas valstīs industrializāci-
jas procesi nenotika vienlaikus. 
Latvijā, kas atradās cariskās 
Krievijas sastāvā, tie norisinājās 
diezgan vēlu, XIX gadsimta 60. 
gados, kad sākās Aleksandra II 
vērienīgo reformu periods. Šo 
reformu ietvaros notika dzimt-
būšanas atcelšana, tika atcelts 
pilsētas iedzīvotāju iedalījums 
divās šķirās un profesiju regla-
mentācija, kas bija saistīta ar šo 
iedalījumu, baltvāciešu cunfšu un 
ģilžu privilēģijas arī tika atceltas, 
tika atļauta preses brīvība (cen-
zūras atcelšana); tika piešķirtas 
tiesības brīvi pārvietoties un ceļot 
uz ārzemēm, norisinājās tiesas 
reforma, pašvaldību veidošanās 
(zemstes) un citas ekonomiskās 
un sociālās izmaiņas. Saskaņā 
ar cara dekrētu 1866. gadā Balti-
jas guberņās (Estlande, Lifl ande, 
Kurlande) tika piešķirtas neiero-
bežotas tiesības atvērt darbnī-
cas, tirgotavas, nelielas ražotnes, 
pirkt zemi, ēkas un muižas. Sāka 
veidoties buržuāzija kā šķira.

XIX gadsimta otrajā pusē sā-
kusies strauja satiksmes līdzekļu 
attīstība, konkrēti – divu dzelzce-
ļa līniju, Pēterburga-Varšava un 
Rīga-Orla, būvniecība, kuras ap-
kalpoja lielāko Latvijas teritorijas 

daļu. Dzelzceļa attīstība veicinā-
jusi dažādu ražotņu dibināšanu, 
uz kurieni darba meklējumos 
devušies iedzīvotāji no lauku te-
ritorijām.

XIX gadsimta beigās strād-
nieku skaits dažādās fabrikās 
Latvijas teritorijā palielinājās 
vairāk kā 3 reizes, kas sekmēja 
rūpnieciskās ražošanas apjomu 
palielināšanos un kopējo eko-
nomikas izaugsmi. Lielpilsētās 
dzīvoja apmēram ceturtdaļa visu 
Latvijas iedzīvotāju, piemēram, 
Daugavpilī – ap 100 tūkstošiem 
iedzīvotāju. Līdz Pirmā pasaules 
kara sākumam (1914.g.) pilsētas 
apdzīvoja jau aptuveni 40 % ie-
dzīvotāju (uzziņai: pašlaik aptu-
veni 70 %).

Urbanizācijas ietekmē kra-
si mainījusies arī attieksme pret 
bērniem. Masveida izglītošanās 
periodam sekoja vispārējās iz-
glītības posms, kad bērna au-
dzināšana prasīja arvien lielāku 
ieguldījumu no vecāku puses. Un 
tās bija ne tikai materiālās izmak-
sas mācību grāmatu, apģērba 
un palīgmateriālu iegādei, bet arī 

laika resursi, lai kontrolētu skol-
nieka sekmes, kā arī morālie un 
emocionālie pārdzīvojumi sakarā 
ar dažādiem notikumiem skolas 
vecuma bērnu dzīvē. Tieši tas, 
ka ievērojami palielinājies vecāku 
ieguldījums viena bērna audzi-
nāšanā un izglītošanā, kļuva par 
pamatu tendencei, kad samazi-
nājās bērnu skaits ģimenē. Kaut 
gan pastāvēja ģimenes ar trīs un 
vairāk atvasēm, arvien biežāk 
strādnieku ģimenēs audzinājuši 
divus vai vispār tikai vienu bērnu.

Industrializācijas un urba-
nizācijas gaitā Eiropas valstīs 
izveidojās attīstītā kapitālistiskā 
sabiedrība, kuru bieži saista ar 
jēdzienu „moderna” (no angļu 
„modern” - mūsdienīgs). Izvei-
dojās XX gadsimta sabiedrība, 
kurai piemīt dažas raksturīgas 
īpašības. Tās attīstības principu 
pamatā bija priekšstati par to, ka 
vēsturei ir lineārs raksturs un ka 
tā neizbēgami veicina progresu, 
kuram ir nepieciešama zinātnes 
attīstība. Izplatījusies vispārpie-
ņemta ideja par to, ka pasauli 
vada no kāda centra un ka šo 
procesu var būtiski atvieglot, ja 
visās jomās būs vienveidība. Ko-
pumā šī tendence izpaudās kā 
tieksme uz globalizāciju ar mērķi 
izstrādāt universālus modeļus vi-
sām cilvēka dzīves sfērām: uzve-
dības normas, rūpniecības preču 

ražošanas standarti, mode, mē-
beles, mūzika u.c.

XX gadsimta sabiedrībai pie-
mīt sekojošas galvenās pazīmes: 
augsts urbanizācijas līmenis, at-
tīstīta mašīnbūve, stingra darba 
dalīšana un šaura profesionālā 
specializācija, racionālās sabied-
riskās un personiskās attiecības, 
vispārējā izglītība, vispārpieņem-
tie uzvedības standarti, informā-
cijas pieejamība.

Šādā sabiedrībā visu ģi-
menes locekļu kopīgs darbs ar 
mērķi nodrošināt izdzīvošanu un 
atražošanu zaudējis savu iepriek-
šējo aktualitāti. Līdz tam laikam, 
kad vēl netika ieviesta valsts ga-
rantētā pensija, bērni iemiesoja 
vecāku cerības uz nodrošinātām 
vecumdienām, bet no XX gad-
simta pēdējās trešdaļas arī šī 
nepieciešamība ir zudusi. Kopš 
tā laika bērni ir laulātā pāra attie-
cību turpinājums - „dzīves ziedi”, 
bet racionālajā līmenī bērni tiek 
uztverti kā vecāku materiālo un 
garīgo vērtību mantinieki.

Tatjana AZAMATOVA

1. Industrializācijas un  urbanizācijas 
periods

Demogrāfi ja bez liekām emocijām

Alekseja GONČAROVA foto.

Gadalaiki  Aizejošā rudens melodija

Masveida izglītošanās periodam sekoja vispārējās izglītības 
posms, kad bērna audzināšana prasīja arvien lielāku ieguldī-
jumu no vecāku puses. 

Nesen uzzināju, ka “Varavīksnes” 
skolā jau piekto gadu veiksmīgi ti ek rī-
koti  dzejas vakari. Šajos pasākumos ve-
cāko klašu audzēkņi lasa savu iecienīto 
dzejnieku dzeju. Vienā no šiem dzejas 
vakariem, 17. oktobrī, nokļuvu arī es.

Vakara galvenais temats - dzeja, 
veltī ta sievietēm. 12. b klases skolēni 
deklamēja A.Puškina dzeju, ko viņš 
veltī jis Annai Kernai un Natālijai Gon-
čarovai, Sergeja Jeseņina un Valērija 
Brusova darbus, kā arī sešdesmito gadu 
un mūsdienu autoru dzeju.Dzirdēju arī 
skolas autoru sacerējumus. Savu dzeju 
lasīja Vladislavs Makovskis un Karīna Bi-
rule. Priecājos, ka laikā, kad epistulārais 
žanrs izmirst, ir jauni cilvēki, kuri lasa un 
raksta dzeju.

Arti s BATARĀGS

Dzejas vakars
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Dzērvenes pūdercukurā
Apm. 500 g pūdercukura
1 kg dzērveņu
200 ml ūdens
 Dzērveņu vietā var izmantot 
brūklenes, smiltsērkšķus u.c. 
līdzīgas ogas.

Iepriekš sagatavo divas pa-
plātes: vienu izklāja ar salvetēm 
un otru – ar cepampapīru. Bļo-
diņā sajauc ūdeni ar vismaz 6 
ēdamkarotēm pūdercukura (jo 
koncentrētāku sīrupu gatavo, jo 
biezāku cukura kārtu ap ogām 
iegūst). Dzērvenes noskalo, ie-
ber sietiņā, iegremdē un brīdi 
patur cukura sīrupā. Pēc tam ar 
sietiņu dzērvenes izceļ no sīru-
pa un izber uz salvetēm izklātās 
paplātes, kur ogas īsu brīdi patur, 

bet neļauj pavi-
sam nožūt. Tad 
tās pārber uz ot-
ras paplātes, kas 
izklāta ar cepam-
papīru. Caur sau-
su sietiņu dzēr-
venes apkaisa 
ar pūdercukuru, 
vienlaicīgi kustinot 
paplāti, lai ogas 
apviļātos pūder-
cukurā. Kad ogas 
vienmērīgi pārklā-
jušās ar pūdercu-
kuru, tās atstāj no-
žūt. Apmēram pēc 

15 – 20 minūtēm dzērvenes ieber 
kādā traukā un pirms pasniegša-
nas vēlreiz caur sietiņu pārkaisa 
ar pūdercukuru.

Ķirbju bumbiņas
750 g nomizota ķirbja
125 g miltu
100 g čederas siera
škipsniņa malta muskatrieksta
sāls
krējums

Ķirbi sagriež kubiņos un 
vāra 15 minūtes, tad notecina, 
nospiež šķidrumu un samaisa 
biezenī, pievieno miltus, sarīvētu 
sieru, muskatriekstu un sāli pēc 
garšas, labi samaisa un noliek uz 
20 minūtēm ledusskapī atdzist. 
No masas veido bumbiņas 2 cm 

diametrā , vāra vieglā sālsūdenī, 
kamēr uzpeld. Pasniedz ar skābu 
krējumu.

Liellopu gaļa ar medu 
tunisiešu gaumē

500 g liellopu gaļas
200 g notīrītu kastaņu
100 g mandeļu
50 g rozīņu
½ sālīta citrona
6 ēdamk. kartupeļu cietes
3 ēdamk. medus
3 ēdamk. galda etiķa

Kastaņus uz nakti izmērcē. 
Gaļu sagriež strēmelēs un kopā 
ar kastaņiem vāra apm. 1 stundu. 
Kad gaļa ir gatava un buljona ir 
atlicis apmēram 1 litrs, nolej glāzi 
buljona, mazliet atdzesē un ie-
maisa medu, etiķi un kartupeļu 
cieti. Iegūto maisījumu izkāš un 
pārlej gaļu, visu laiku maisot. Pie-
vieno mandeles, rozīnes un sīki 
sagrieztu citronu. Kad mērce sāk 
biezēt, noņem katlu no uguns. 
Pasniedz aukstā veidā.

Ķirbju biezzupa               
ar  riekstiem

500 g ķirbis
3 kartupeļi
2 burkāni
1 sīpols
2 iepakojumi Dzintara siera
2 saujas zemesrieksti
Zaļumi

Ķirbi un kartupelus sagriež 
kubiņos un liek vārīties. Burkānu 
un sīpolu sasmalcina un apcep. 
Liek katlā kopā ar kartupeļiem un 
ķirbi vārīties. Kad dārzeņi mīksti, 
liek blenderī un kārtīgi sablen-
derē. Pievieno riekstus un vēl 
nedaudz sablenderē. Lej atpakaļ 
katliņā un uzkarsē, pievieno kau-
sēto sieru. Dekorē ar zaļumiem. 
Lai labi garšo!

Biezpiena ķiļķēni
 400 g biezpiena
2 olas
100 g manna

Samaļ laba 
biezpiena ar ga-
ļasmašīnu, pie-
liek olas, mannu. 
Samīca un izvei-
do apaļas bum-
biņas, kuras vāra 
sālsūdenī.

Pasniedz ar 
brūnu sviestu vai 
skābu krējumu.

Kaneloni ar mežacūkas 
gaļu un baziliku

12 gab. kaneloni - makaronu 
trubiņas
150 g mīkstais saldkrējuma 
siers
300 g biezpiens ar samazinātu 
tauku saturu
30 g turku zirņi

1 gab Baltic Wild Medījumu
250 g gaļas konservi „Meža-
cūka”
30 g baziliks
Smaržīgie pipari
150 g saldais krējums

Pagatavošana: 20 min.
Samaisa pusi biezpiena, 

tad pievieno mežacūkas gaļu, 
piparus un sasmalcinātu baziliku 
ar nazi, un kārtīgi sajauc to visu 
kopā. Piepilda kanelonu ar šo ga-
ļas masu. Saputo saldo krējumu 

ar atlikušo biezpienu, pievieno-
jot sāli un piparus. Visu izvieto 
traukā un pārlej ar saldā krēju-
ma masu. Sarīvē sieru. Pēc tam 
pārkaisa sarīvēto sieru un ievie-
to trauku cepeškrāsnī uz 15- 20 
min. 180 grādu karstumā.

Labu apetīti!

Par šo un to, par visu ko
Nereti no bērniem dzirdam: 

„Man ir depresija, liec mani mie-
rā!” Kurā brīdī, dzirdot šādu frāzi 
no sava bērna, skolēna vai kla-
sesbiedra, to uztvert nopietni un 
ko iesākt? 

Kas ir depresija?
Depresija ir saslimšana, kas 

ietekmē emocijas, domas, uzvedī-
bu un fiziskās ķermeņa reakcijas. 
Ikviens kādā dzīves brīdī var jus-
ties noskumis vai nelaimīgs, taču 
tas ne vienmēr nozīmē, ka sāku-
sies depresija. Depresija traucē 
pilnvērtīgi veikt ikdienas aktivitā-
tes, var pat parādīties domas, ka 
dzīvot nav vērts. Svarīgi laikus 
vērsties pie speciālista, lai noteik-
tu depresijas veidu un saņemtu 
atbilstošu palīdzību. Mūsdienās 
depresija ir ārstējama slimība.

Kā tā izpaužas?
Tas ir normāli, ka bērniem un 

pusaudžiem mainās garastāvok-
lis. Var būt tādas dienas, kad viņi 
jūtas nomākti vai bēdīgi, dusmī-
gi vai apātiski. Taču svarīgi pie-
vērst īpašu uzmanību tam, kad 
garastāvokļi sāk “iestrēgt” - tie 
bieži atkārtojas, ir noturīgi laikā, 
grūti maināmi. Bērnu depresija 
visbiežāk saistās ar nomāktības, 
bezspēcības un izmisuma izjū-
tām, taču ir arī atšķirība - bērnu 
depresiju var maskēt arī nepama-
toti dusmu un agresijas izvirdumi. 
Depresijas biežākie simptomi ir 
pastāvīgi nomākts garastāvok-
lis, interešu trūkums, vienaldzī-
bas sajūta, nespēks, enerģijas 
izsīkums. Cilvēks, kurš cieš no 
depresijas, nespēj priecāties par 
lietām un notikumiem, kas agrāk 
sagādāja labsajūtu.

Visbiežāk novērotās dep
resijas pazīmes:

Emocionālā līmenī - aizkaiti-
nāmība vai dusmas, ilgstošs bē-
dīgums un nomāktība, nederīgu-
ma un vainas izjūtas.

Fizioloģiskā līmenī - ēstgri-
bas traucējumi, miega traucēju-
mi, pastāvīgs nogurums, sūdzī-
bas par galvassāpēm, vēdera 
sāpēm u.c.

Prāta līmenī: grūtības kon-
centrēties, kas rada grūtības sko-
lā, darba vietā utt. Grūtības pie-
ņemt lēmumus, grūtības noturēt 

uzmanību, negatīvas domas, kas 
nemitīgi atkārtojas, domas par 
pašnāvību.

Saskarsmes līmenī - izteikts 
jūtīgums pret noraidījumu, noro-
bežošanās no cilvēkiem.

Uzvedības līmenī - raudu-
līgums, kliegšana, grūtības pie-
dalīties sociālās aktivitātēs, t.sk. 
ar draugiem, ģimenes locekļiem, 
grūtības piedalīties mācību stun-
du aktivitātēs, motivācijas trū-
kums, klaiņošana, bēguļošana no 
stundām, bērni un īpaši pusaudži 
var sākt lietot apreibinošās vie-
las, mācību atstāšana novārtā, 
nevīžība pret savu ārējo izskatu, 
iesaistīšanās kautiņos, „ieslīgša-
na” internetā (sociālajos tīklos, 
spēlēs u.tml.).

Bērni sākumskolas vecumā 
vēl nespēj tik detalizēti analizēt 
savas sajūtas un pārdzīvojumus, 
tādēļ šajā vecumā bērni, kuri cieš 
no depresijas, drīzāk sūdzas par 
galvassāpēm, garlaicību, nespē-
ku. Viņiem var pasliktināties ape-
tīte, nakts miegs. Šajā vecumā 
depresijas izpausmes drīzāk at-
gādina fizisku saslimšanu.

 Kā reaģēt, ja pamanītas 
depresijas pazīmes?

Pirmkārt, ir jāreaģē pēc ie-
spējas ātrāk - nav jāgaida, kad 
depresija padziļināsies. Ja ra-
dušās aizdomas par depresiju, 
vislabākais lēmums, kuru varat 
pieņemt savā un/vai sava bērna 
labā, ir doties pie speciālista, kas 
viennozīmīgi pateiks, vai nepie-
ciešama ārstēšana. Par depre-

siju ar bērnu vai pusaudzi jārunā 
individuālā sarunā. Tas jādara ne-
nosodošā, cieņpilnā veidā, pau-
žot savas bažas par depresijas 
pazīmēm (raudāšana, bezmiegs, 
ēstgribas trūkums utt.), kuras esat 
novērojuši, aicinot pastāstīt, kas 
īsti notiek. Atcerieties, ka bērnam 
vai pusaudzim ir grūti runāt par 
savām izjūtām, tādēļ viņam var 
būt kauns atklāties. Nemēģiniet 
„pratināt” bērnu, uzdodot pārāk 
daudz uzstājīgu jautājumu, labāk 
veidojiet sarunu, kur paužat savu 
gatavību uzklausīt. Atvēliet tam 
pietiekami daudz laika, lai neva-
jadzētu bērnu pārtraukt pusvārdā, 
kad viņš atvēris savu sirdi! Esiet 
maigi, bet uzstājīgi. Bērns var sā-
kotnēji atrunāties, ka „viss ir labi”. 
Nemoralizējiet, nelasiet „lekcijas” 
un nekādā gadījumā nesakiet, ka 
„tas ir štrunts, viss pāries”. Apstip-
riniet bērniem viņu emocijas, pie-
mēram: „Es saprotu, ka tu jūties 
bēdīgs, jo sastrīdējies ar draugu.” 
Šajā brīdī vērts atcerēties, ka jeb-
kas, ko kādreiz bērnam dusmās 
un neapdomīgi pateiksiet, spēj 
atstāt nopietnas sekas viņa psihē 
un veicināt depresiju.

Kad ir jāmeklē speciālista 
palīdzība un kā tai sagatavot 
bērnu?

Nekādā gadījumā nevajag 
baidīties vērsties pie speciālista. 
Psihologs var veikt psiholoģis-
ko diagnostiku un pārbaudīt, vai 
depresijas līmenis prasa psihote-
rapiju vai arī vēršanos pie psihi-
atra un medikamentozo ārstnie-
cību. Depresija ir nopietna, bet 
ārstējama slimība. Vislabākie re-
zultāti smagas depresijas ārstē-
šanai tiek panākti, kombinējot 
psihoterapiju un zāles.

Bērnam atbilstoši vecumam 
ir jāpaskaidro, kas tiks darīts, 
kādēļ jādodas pie speciālista. 
Maziem bērniem var teikt, ka 
psihoterapeits palīdzēs atkal 
justies priecīgam un labāk sa-
draudzēties ar citiem bērniem. 
Pusaudžiem var izskaidrot, kā 
tieši psihoterapeits palīdz sama-
zināt depresijas simptomus. Lai 
to efektīvāk izdarītu, pirms vizītes 
varat aprunāties ar konkrēto spe-
ciālistu.

Kad koki zaudē savu krāsai-
no rudens mēteli un zeme lēnām 
pārklājas ar daudzkrāsainām 
lapām, rodas jautājums „ko ar 
visām tām lapām darīt?” Vai tās 
vienkārši tur atstāt vai arī aiz-
vākt?

Mitras lapas ir bīstamas, ja 
tās ir palikušas guļam uz iekš-
pagalma ceļa vai uz bruģa, jo 
tās veido slidenu brūnu paklā-
ju. Šī iemesla dēļ lapas būtu 
jāsavāc no visiem celiņiem.  
Kritušās lapas būtu jāsavāc arī 
no jūtīgajiem dzinumiem, zā-
les, mūžzaļajiem augiem un 
mauriņa, jo augi var re-
aģētu uz mitro lapu puvi. 
Gaismas trūkumus 
rada neglītus, brūnus 
plankumus uz mauriņa.  
Bet lapas nav nevēlamas 
visur. 10 cm biezā 
kārtā lapas var 
uzkrāties, 

piemēram, zem kokiem, 
krūmājiem, krūmiem un uz no-
vāktām puķu un dārzeņu dobēm. 
Ideālā variantā lapas būtu uzma-
nīgi jāievieto dobēs ar dārza spī-
lēm un jāpārklāj ar augsni, lai tās 
netiku aizpūstas un lai paātrinātu 
trūdēšanas procesu. Šie pasāku-
mi nodrošinās ātrāku svaigas un 
bagātīgas trūdvielas veidošanos, 
kas atkal nākamā gada pavasarī 
palīdzēs puķēm augt krāšņākām. 
Ātri pūstošās košumkrūmu un 
augļu koku lapas ir vislabāk pie-
mērotas šai procedūrai, ko sauc 
par kompostēšanu. Ar šo metodi, 
izmantojot lielu daudzumu lapu, 
barības vielas lapās un sprau-

deņi darbojas, kā ekoloģiskie 
mēslošanas līdzekļi. Lapu pār-
valks uz augiem uzglabā siltumu, 
izolē un pasargā tos no aukstas 
temperatūras. Neaizmirstiet pa-
vasarī savākt atlikušās lapas, lai 
augiem būtu pietiekami daudz 
skābekļa un saules gaismas.  
Vēl viena laba ideja lapu savāk-
šanai ir izveidot dzeloņstiepļu 
ligzdas. Tādā veidā jūs palīdzē-
siet aizsargāt šos dzīvniekus, 
jo dažās Eiropas valstīs eži jau 
ir aizsargājamo sugu sarakstā, 
galvenokārt tāpēc, ka pateicoties 
pedantiskai dārza sakopšanai, vi-

sas iespējas ežiem 
veidot ligzdas un 

atrast patvērumu 
tiek atņemtas.  
Tad kāpēc nevei-

dot mazu kaudzi ar 
lapām un tieviem 

zariem? Šis ma-
zais dzīvnieks, 

kas aktīvi darbojas krēs-
las stundā un nakts laikā noteikti 
būs jums pateicīgs. Kāpuri, slie-
kas, zirnekļi un gliemeži ir iecie-
nītāka mazā dārznieka palīga 
maltīte. Eži var jums palīdzēt 
apkarot insektus un kukaiņus. 
Un tā kā ežiem nepatīk dārzeņi, 
jūs varat nesatraukties par sa-
vām augļu un dārzeņu dobēm!  
Tādēļ rudens lapas nav apgrūti-
noši atkritumi, kas būtu jāaizvāc 
no mūsu dārziem. Patiesībā tieši 
pretēji: jūs varat ietaupīt daudz 
naudas humusam un mēsloju-
mam, kā arī jūs iesaistīsieties 
dzīvnieku aizsardzībā, sagādājot 
ežiem ērtas mājas dzīvošanai.

Receptes

Manam bērnam ir depresija. Kā atpazīt un rīkoties
Rudens lapas – ko ar tām iesākt?

Atgūties no stresa
Ātri atgūties no stresa palīdz 

pavisam vienkāršs elpošanas vin-
grojums, ko var izpildīt arī darbā. Jā-
ieņem ērta poza un jāelpo - dziļi un 
lēnām. Izelpai jābūt divas reizes garā-
kai par ieelpu. Jācenšas koncentrēties 
un domāt tikai par šo procesu - tā pat 
var saklausīt, kā gaiss cirkulē ne tikai 
plaušās, bet arī vēderā. Ar desmit mi-
nūtēm būs pietiekami, lai organisms 
atslābinātos un stress atkāptos.

Sliktas elpas cēlonis
Viens no sliktas elpas cēloņiem 

ir sausa mute, kas nereti rodas smē-
ķēšanas, ilgas runāšanas vai stresa 
rezultātā. Atbrīvoties no nepatīkamās 
smakas palīdz citrona šķēlīte - to uz-
liek uz mēles un pasūkā 5-7 min.

Divi āboli dienā
Divi dienas laikā apēsti āboli sa-

mazina holesterīna līmeni par 16 %, 
bet, ja diviem āboliem ik dienu pie-
vieno vēl nelielu sīpolu un 4 tasītes 
zaļās tējas - sirdslēkmes iespējamība 
samazinās par 32 %.

Palīdzi sev pats



2014. gada 24. oktobris10

Televīzijas programmaSESTDIENA, 25. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE!
12.00 Mf. Superbrālis
13.40 Vai Rīga jau gatava? 
13.55 Vakars ar Renāru Zeltiņu
15.00 Ciemos
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Dzīvnieku prāta noslēpumi
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Lielā lasīšana
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.27 Teātris.zip
21.47 A. Ostrovskis. Līgava bez pūra
0.15 Miglas krasts
2.05 Sporta studija
2.50 Nakts vēstules
5.20 100 g kultūras 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija

12.15 Pasaules stāsti
12.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
13.35 LTV - 60
13.50 UEFA 2016.gada atlаses spēle
15.50 LTV - 60
16.10 Anekdošu šovs 
16.45 VTB Vienotā līga
19.05 Mf. Jo es tā teicu
21.05 Saules izaicinātie
21.35 Midsomeras slepkavības
23.20 SOKO Vismāra
0.10 Mf. Laimīgajiem veicas
2.15 Kāpēc nabadzība? 
3.10 Eiropa koncertos
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10 Aģents Čaks 7.00 Degpunktā 
7.30, 4.10 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 2.40 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Dīvainās dabas kaprīzes
12.00 Policists no pagātnes 
13.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
16.45 Veselības gada balva 2014
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dauntonas abatija 
19.00 Vecpuisis
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Mf. Sapņu komanda 1935
0.10 Greizais spogulis
4.50, 5.45 Bernards
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.05 Amerikāņu ģimenīte 
6.35 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Denijs spoks 
9.05 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi 10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.10 Mf. Lampūnu brīvdienas
13.00 Mf. Mīlestības prieks
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.05 Mf. Vecie čomi

19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Ralfs-postītājs
22.45 Mf. Mana bezkaunīgā meitene
0.40 Mf. Lampūnu brīvdienas
2.20 Mf. Mīlestības prieks
3.45, 5.00 CSI. Lasvegasa 
5.40 Čūska no 23. dzīvokļa

TV3+
6.55 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.35 Skapis 11.35 Laimes grupa
13.55 Nereālais stāsts
14.30 Mf. Lesija
16.15 Mf. Viens darbiņš par naudu
18.05 Mf. Karolīna briesmu pasaulē
20.00 Brāļi maiņas ceļā
21.00 Mf. Asteriks un Obeliks Britānijā
23.15 Mf. 13 spoki
1.05 Interni 
1.55 Mf. Otrā mīlestība

TV5
7.55 Kino detaļās
8.55, 13.30 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 0.40 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Mf. Iemīlējies pēc paša vēlēša-
nās13.45 Sabiedrības noslēpumi
14.45 Iemāciet man dzīvot
15.45 Mf. Mīlestības līgums
17.40 Greizais spogulis
20.00 Mf. Ļuba. Mīlestība
23.50 Mūsu tēma
0.10 Kriminal+1.10 Mūzika

PBK
6.30, 0.40 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.10 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 Krievu virtuves vēsture
10.15 Kulinārijas raidījums

11.30 Krauķis. Seriāls
16.30, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Šovakar
1.20 Mf. Zvaigzne bez nosaukuma
3.30 Jūrmala
3.50 Mf. Pirmais trolejbuss
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 11.05, 21.00 Skatīties visiem!
7.05 Tūristi
8.55 Tīrs darbs
9.50 Par 10 gadiem jaunāka
10.35 Tās ir manas mājas
12.45 Mums pat sapņos nav rādījies
15.45 Pasaules noslēpumi 
16.45 Slepenās teritorijas
17.50 Maldu teritorija 
19.55 Dīvaina lieta
22.00 Jūrmala
23.55 Pazaudēto pasauļu cīņa
0.45 Laika pagrabos

RTR Krievija
5.00, 1.50 Mf. Nederīgā
6.30, 7.15 Mf. Laimes zīme
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Ceļš mājās
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Mf. Šausmīgā māsa
17.05, 3.20 Sestdienas vakars
19.45 Ebola. Mēģenes epidēmija
20.40 Mf. Nāk negaidīta mīlestība
0.30 Mf. Varenka
1.25 Ceļš mājās

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 Gudrinieces un gudrinieki

12.50 Vecākus uz skolu!
13.45 Mūsu laikā
15.15 Sasmīdini komiķi
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lielās sacīkstes
17.50 100 miljoni
18.45 Šovakar
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
0.40 Mf. Holivuda iesācējiem

Baltkrievija 1
6.50 Būtība
7.15 Mf. Mīlestība un nedaudz pipari
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 23.35 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu! 
11.25 Kulinārā diplomātija.
12.10 Vasarnīca
12.50 Veselība 
13.30 BaltkrievijaLIFE.
13.55 Zvaigžņu dzīve 
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Baltkrievija attīstībā
16.00, 0.55 Liela starpība
17.15 Vējš sejā
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Karuselis
0.45 Sports

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Uz zelta spārna sēdēja
8.25 Burvju skola
9.40 Baltkrievu virtuve
10.20, 21.10 TV barometrs
10.25 Kapeika kapeikā
11.00, 21.30 Universitāte
12.35 Ekstrasensu cīņas
14.10 Ir nu gan!
14.45 Mf. Labāk nemēdz būt
17.15 Comedy woman
18.20 Ikri19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO21.15 Pie dabas
23.05 Mf. Briljanta policists
0.45 Futbols

SVĒTDIENA, 26. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Baltijas neskartā daba
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Kas var būt labāks par šo? 
15.45 Ķepa uz sirds
16.15 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas18.20 Province
18.50 Mf. Krāmu pavēlniece
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Mf. Mana tēva divritenis
23.30 Dzīvnieku prāta noslēpumi
0.30 Vakars ar Renāru Zeltiņu
1.30 Dzied grupa Bet, bet
2.00 Dzied grupa Autobuss debesīs
2.35 Vai Rīga jau gatava? 
2.50 Rīga 2014
4.05 Nebridis nezināsi, cik dziļš

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Makšķerē ar Olti
11.30 Autosporta programma 

12.00 Zebra
12.15 Saules izaicinātie
12.45 Mf. Jo es tā teicu
14.40 LTV - 60
16.25 Pasaules stāsti
16.55 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
18.35 Jukonas skartie
19.35 Mf. Minhauzens - barons uz liel-
gabala lodes
21.15 Strongman Champions League 
2014 Latvia 22.15 Noziegums
23.20 Eiropa koncertos
0.10 Dziesmu svētki Rīgai - 800
2.15 Ievainotā saule
3.10 LTV - 60
5.25 Apzinies saistības

LNT
6.00 Ķerto līga 
6.20 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30, 4.00 Gadās arī trakāk 
9.00, 3.15 LNT Brokastis
10.00 Vecpuisis 
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Surikāti
13.10 Greizais spogulis
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi 
0.00 Mf. Atvadas no Hannas
1.45 Dauntonas abatija
2.30, 5.00 Ceļojošais bruņinieks 
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Čūska no 23. dzīvokļa
6.45 Maģiskās laumiņas
7.20 Aģents Dadlijs
7.50 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs 9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo 11.00 Runā Rīga 
11.35 Suns meklē mājas
12.35 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi 

13.05 Mf. Trakie romantiķi
15.00 Mf. Ralfs-postītājs
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.15 Mf. Rītdiena nemirst
0.40 Mf. Pēkšņā nāve
2.40 Mf. Trakie romantiķi
4.15 CSI. Lasvegasa 
5.40 Ūsainā aukle

TV3+
6.55 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Gribu ticēt
9.25 Jauniņā
10.25 Samāra
12.55 Mf. Iļja Muromecs un Lakstīgala 
Laupītāja
14.35 Mf. Lielisks burgeris
16.20 Mf. Asteriks un Obeliks Britānijā
18.30 Intuīcija
19.45, 1.05 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Pērtiķu planētas sacelšanās
23.05 Mf. Galvenais aizdomās tura-
mais
0.05 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās
9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Dzīves patiesība
10.50 Savedēja
11.50 Ievas pārvērtības
12.35 Personīgās lietas
14.00 Kaulu licējs
18.40 Uz nažiem
20.00 Mf. Dartanjans un trīs musketie-
ri 21.30 Smieties atļauts
23.20 Mf: Mīlestības līgums
1.10 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Kalpoju Dzimtenei!
7.40 Multfilma
7.55 Veselība

9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.20 Republikas īpašums
14.45 Mf. Mammas
17.20 Melnbalts
18.25 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks 21.55 JAK
0.20 Tolstojs. Svētdiena
1.20 Euronews
2.05 Mf. Kadriļa
3.45 Mf. Granātu rokassprādze

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.45 Afromaskavietis
8.00 Mf. Zelta medūza
12.15 Mf. Neveiksminieka vīramāte
14.15 Jūrmala
16.10 Pagātnes atbalss
20.20 Izmeklēšanas noslēpumi
0.05 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.25, 2.40 Mf. Neliels aizdevums
6.40 Varenka
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Krima. Patīkams randiņš
13.30 Smieties atļauts
15.25 Mūsu iznāciens
17.00 Mf. Saules aplis
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Pieci gadi un viena diena
0.50 Mf. Sveicināts, Kozanostra

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas dievkalpojums
8.20 Multfilma
8.35 D.Krilova piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.40 Fazenda
10.10 TV-taxi

10.35 Krievu virtuves vēsture
11.10 Brain-ring
12.10 Nikolajs Karačencovs. Es mīlu, 
tātad es dzīvoju!
13.10 Es mīlu Baltkrieviju
14.20, 15.20 Republikas īpašums
15.15 Sports
16.50 Estrādes teātris
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.45 Mf. Mammas

Baltkrievija 1
6.10 Mf. Karuselis
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.20 Radu būšana 
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.05 Izmeklēšanas noslēpumi
12.40 Pārnesumkārba
13.15 Raidījums
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!16.15 Laime ir
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Mīlestība un nedaudz pipari

Baltkrievija 2
6.05 Augstāk par jumtu
6.30 Mf. Labāk nemēdz būt
9.00 Prāta vētra
9.45, 19.25 TV barometrs
9.50, 20.45 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
11.00 Es gribu to redzēt!
11.35 Gudrinieks13.35 Pārlādēšana
14.25 Mf. Krēsla. Sāga. Rītausma. 1. 
daļa16.30 Comedy Batls
17.45 Hali gali
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO20.10 Futbols
21.55 Mf. Advokāta deimons
23.35 Hokejs visiem

PIRMDIENA, 27. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Kaķi
10.30 Mf. Krāmu pavēlniece
12.15, 14.15, 15.05 Top-Shop 
12.30 Mf. Superbrālis
14.35 Zili brīnumi! 
17.10 Aculiecinieks

17.25 Skats no malas
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.30 Valdība
0.40 Baltijas neskartā daba
1.30 De facto
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Attīstības kods
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50, 0.55 LTV - 60

15.30, 1.30 Labākais no Euromaxx
18.35, 22.40 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
20.00 Jukonas skartie
21.00 Mf. Minhauzens - barons uz 
lielgabala lodes
23.10 Midsomeras slepkavības 
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava?

LNT
6.15, 12.30 Karamba!
6.30, 4.20 Nedēļa novados
7.00, 2.50 900 sekundes

9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Dallasa 
11.55 Runā Rīga 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
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14.35, 2.15 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Par mīlestību
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Pūķi
7.40, 13.45 Transformeri
8.00, 1.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Templiešu zudušie dārgumi 
11.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
14.05 Radīti skatuvei 
15.05, 1.55 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 3.10 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 
22.05 Zem kupola
23.05 Slepkavība 
0.05 Calendar Live
2.25, 5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.05, 17.45, 23.55 Māja 2
8.00, 14.35, 21.00 Ekstrasensi - De-
tektīvi
9.00 Mf. Meklējot kapteini Grantu
10.20 Mf. Haizivēna un Laviņas pie-
dzīvojumi 3D
12.20, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.30, 19.55 Radu būšana 
15.35 Comedy Club
18.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
22.10 Mf. Rževskijs pret Napoleonu

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.05 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
11.55, 22.25, 0.50 Kriminal+
14.35, 19.50 Majora Sokolova hetē-
ras

18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Čūsku midzenis
1.15 Mūzika

PBK
.00, 0.20 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 0.50 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.00 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.35 Mf. R. Grigorijs
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Mf. Mirkļa struktūra
2.15 Mf. Gadījums astotajā šahtā
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 0.40 Izmeklētāji
7.00, 13.55 Bernards
7.14 Laika prognoze
7.15, 13.30 Skatīties visiem!
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.30 Mūžība pret Apokolipsi
14.15, 18.35 Drošs līdzeklis
15.10 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
23.45 Ziņas 24
0.15 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Pēdējā majora Pronina lieta
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Aiziet, lai atgrieztos
22.50 Jevgēnijs Primakovs
23.45 Mēs esam dzimuši multenēs

OTRDIENA, 28. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis
9.35, 16.20 Kaķi
10.30 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
12.15, 13.35, 15.05 Top-Shop 
12.30 Melu laboratorija
13.55 Gārfīlda šovs
14.30, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 19.15, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Trešā reiha propagandisti
0.00 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
0.45 Mf. Mana tēva divritenis
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Reģionālā attīstība Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Skatpunkti
12.50, 0.20 LTV - 60
15.30, 1.30 Vienmēr formā!
18.35, 22.45 Ekstrēmie kadri
20.00 Sporta studija
20.45 Ēst, lai izdzīvotu
21.45, 5.30 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta programma 
23.15 Noziegums

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Viltus bagātniece
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

Noslēguma pasākums “Saimnieks 2014”: Izvalta, Skaista, Ūdrīši. 
 Alekseja GONČAROVA foto

Kalpošana zemei

0.45 Aniskins un Fantomas

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 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Māja ar lilijām
22.10 Mf. Koriolans

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.15 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.25 Viss no jauna
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.40 Grūtas dienas vakars
0.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.15 Karsts ūdens
9.35, 21.45 Kulinārs
10.40, 20.35 Virtuozi

11.45 Ikri
12.20, 17.50 Universitāte
14.35 Comedy woman
16.50, 22.50 Taxi
19.55 Reālā pasaule 20.25 KENO
22.45 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Hali gali

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 70

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 70

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

23.10 Kāršu nams
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.30 Nikita
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00 Simpsoni 
9.00 Mf. Templiešu zudušie dārgumi 
11.00 Māmiņu Klubs
11.35 Gatavo 
13.10 Pūķi
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 3.05 Rozenheimas detektīvi
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30 4.20 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Rītdiena nemirst
2.15 Nekā personīga
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.05, 17.45, 23.50 Māja 2
8.00, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
9.00 Meklējot kapteini Grantu
10.20 Mf. Pērtiķu planētas sacelša-
nās
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks
13.30 Intuīcija
15.35 Comedy Club
18.50, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Universālais karavīrs. At-
griešanās

TV5
6.35 Pats sev režisors
7.25 Mf. Dartanjans un trīs muska-
tieri
8.50, 19.00, 23.05, 0.10 Mūsu tēma
9.10 6 kadri
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpu-
mi 11.55, 22.30, 0.55 Kriminal+
12.45 Mf. Ļuba. Mīlestība
18.50 Ziņas
19.50 Majora Sokolova hetēras. Se-
riāls

22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.15 Čūsku midzenis
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.05 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.35 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Nikolajs Karačencovs. Es mīlu, 
tātad, es dzīvoju!
12.50, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.50, 4.15 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Mf. R. Grigorijs
23.30 Vakars ar I.Urgantu
0.50 Raidījums
2.00 Mf. Solis
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.15 Izmeklētāji
7.05, 14.00 Bernards
7.14 Laika prognoze
7.15 Diktatora dēls
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.25 Divu okenānu kauja
13.25 Skatīties visiem!
14.15, 18.35 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
22.50 Džuna. Šajā un tajā pusē
0.45 Ziņas 24
1.10 112

RTR Planēta
5.00 Krievijas rīts
9.05 “Kuzkina matj”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Aiziet, lai atgrieztos
23.45 44-tā oktobrī. Ukrainas atbrī-
vošana
0.45 Aniskins un Fantomas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 23.40 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels!
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Torvalds Ceļotājs. Misija Po-
lockā
18.00 Gaidi mani
19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Kartagena
23.00 Vakars ar I.Urgantu

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, 23.00 Zona X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10, 23.55 Mf. Aizmirstais
12.40, 14.25 Vējš sejā
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Arēna
19.00 Forums 
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas
22.45 Aktuāla intervija
23.40 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.10, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.40 Mf. Uz zelta spārna sēdēja
10.55 Gudrinieks
12.45 Mf. Briljanta policists
14.30 Comedy Batls
16.50, 22.50 Taxi
17.50 Universitāte
19.55 Reālā pasaule
20.25 KENO 20.35 Virtuozi
21.45 Kulinārs
22.45 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Hali gali
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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.

Izdevēja - 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”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

LAIKA ZIŅAS
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

SI A “AIBI” ie pērk liel lo
pus, jaun lo pus, aitas, ka
zas, zir gus, cū kas. La bas 
ce nas. Sa mak sa tū lī tē ja. 
Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK
Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA “Skaistas dārzi” 
IEPĒRK lapu koku malku 3 
m garumā. Cena 19-20 EUR, 
koefic.-0.6. Tālr. 29368917.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava 
pastnieka, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55
12 mēn. 32,85 40,98 28,17

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis 
(Lat vi jas, Po li jas ra žo jums).

Iz mē ru no ņem ša na, uz-
stā dī ša na, ap da re. Pa sū-
tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 
65681152, 20220306.

IK “DJM Auto”
piedāvā auto remonta pa-

kalpojumus, riepu montā-
žas pakalpojumus.
Krāslavā, Vienības ielā 67, 

tālr. 26869953

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

SI A “VBKL” 
piedāvā betona izstrādāju
mus: ietvju plāksnes, apma
les,fasādesplāksnes,6veidu
žoga stabus, vāzes, arhitek
tūras izstrādājumus, kapu
apmales, solus, balustrādes,
atkritumu urnas. Montāža.
Tālr. 28893839.

Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja 
Krās la va.

Z/S “Kurmīši” 
iepērk vasku.
Mainām šūnas 
pret vasku.  
Ražojam bišu 
vaska šūnas.
Sertificēta BIO 
vaska pārstrāde.

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA “VOLKEN BERG”
Mēbeļu izgatavošana un uz-

stādīšana pēc individuāla pasū-
tījuma. Izbraucam pie klienta. Ir 
iespējams kredīts “BEST LIZING”. 

Rēzekne, Lubānas 12 
Tālr. 26308874 

E-pasts: volken.berg@inbox.lv

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

MEŽA ĪPAŠUMUS
PĒRK CIRSMAS UN

MOB.T.:29412159; 25658789 

Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti;
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu un domās esam kopā ar 
Viktoru Nalivaiko, māmiņu 
aizsaulē izvadot.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

kolektīvs

0.31 ha zemes Dagdā. Tālr. 
29948212;
mājas guļbūve (lietota). Tālr. 
26314586;
2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr. 28343714;
“MERCEDES Benz C 250-
D”, 1996., TA uz gadu, jaunas 
ziemas riepas, automātiskā 
pārnesumkārba, ādas salons, 
ideālā stāvoklī, 1500 €. Tālr. 
20377801;
“AUDI A6” - 2.5 D, 1995, 6 ātru-
mi, TA līdz 27.11.2014., ziemas 
riepas. Tālr. 22366890; 
“MAZDA Xedos 6” - 2.0, TA līdz 
10.2015., 1992. Tālr. 27880275;
motoru ar kārbu (GAZ 69) labā 
stāvoklī. Tālr. 29890238;
ziemas riepas R14. Tālr. 
29776814;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
riepu komplektu 185x65x15. 
Tālr. 29502036; 
zirglietas - grābekli labā stā-
voklī, pļaujmašīnu (lēti), daudz 
zirga braukšanas piederumu; 
motorzāģi “Urals” (lēti). Tālr. 
26512996;
dīvānu, divguļamo gultu, stūra 
dīvānu, dīvānu + 2 krēslus, vien-
vietīgo gultu. Tālr. 26827347;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
tējas sēni; kimono tērpu un mel-
nu uzvalku zēnam (10-12. g.) 
Tālr. 25933982; 
govi. Tālr. 28788273;
STEIDZAMI! 2 teles, lopbarības 
kartupeļus. Tālr. 22121116;
Romanovas šķirnes teķi. Tālr. 
26466753;
sivēnus, grūsnu teli. Tālr. 
65628006, 26117668;
sivēnus. Tālr. 25949788; 
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 29129873;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
kūtsmēslus. Tālr. 26598779;
bioloģiskā saimniecība - kartu-
peļus “Vineta”, “Laura” (sertifi-
cēti un marķēti). Tālr. 26644163;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
26252102; 
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
kartupeļus “Vineta” - 0.20 €/ 
kg; puscukurbietes - 0.08 €/kg, 
sienu ruļļos šķūnī - 6 €/ gab. T. 
26392198;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
graudus, miltus. Bezmaksas 
piegāde. Tālr. 29485284;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
graudus (auzas). Tālr. 
29192131;
graudu maisījumu (ar zirņiem 
un vīķi). Tālr. 28492964;
kurināmās kūdras briketes - 
85 €/ tonna. Ar piegādi. Tālr. 
29409413.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirs-
mas. Par brīvu kārtojam robežu 
plānus, meža taksācijas, ze-
mesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
augošu mežu. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
27875596;
JAWA vai Pannonia blakusvāģi, 
motocikla M-72 detaļas. Tālr. 
29114754; 
Lietotu plastikāta laivu. Tālr. 
26289681; 
Senlaicīgas dzintara (apaļu, 
ovālu un citas formas) krelles un 
rotaslietas. Lielus dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963;
piena kvotas. Tālr. 26243196.

Vajadzīgs zāģeris ar savu zāģi. 
Tālr. 22472104;
Godīga sieviete meklē darbu, ir 
autovadītāja tiesības. Varu pa-
līdzēt veciem vai slimiem cilvē-
kiem apdarīt darbiņus. Sievas 
meklētājus lūdzu netraucēt. Tālr. 
20419220;
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
Vajadzīga mājsaimniece ar pār-
celšanos. Tālr. 26577729.
IZĪRĒ 1-istabas dzīvokli (34 m2) 
vai MAINA pret mazāku. Tālr. 
20074005.
Iekšējie apdares darbi, dzīvokļu 
remonts, flīžu likšana u.c. Tālr. 
29274130. 
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Atdošu sargsuni par simbolisku 
cenu. Tālr. 26577729.

Izsakām līdzjūtību Rusla-
nam Homutininam un viņa 
ģimenei, vecmammu mūžī-
bā pavadot. 

SIA “RH būve” kolektīvs

Izsniedzam aizdevumu 
pret nekustamo īpašumu.

Tālr. 27837644, 20292842

PIRM DIEN, 27. oktobrī un 
24. novembrī pār do ša nā 
būs svai ga bro ile ru produk
cija: stil bi (5 kg/ 10.65 EUR, 
15 kg/29.85 EUR), zupas iz
lase (5 kg/ 4.60 EUR), spār
ni, aknas, kuņģīši (2 kg/ 4.30 
EUR), fileja (2 kg/ 9,40 EUR) 
žāvēta desa  3.94 EUR/ kg.

An dze ļos - 7.40, Ezer nie-
kos - 8.00, Muiž nie kos - 8.30, 
Šķau nē - 9.00, Po reč jē - 9.30, 
Sva ri ņos - 9.50, Dag dā (tir-
gus) - 10.20, Asū nē - 11.00, 
Ne ik šā nos - 11.20, Nau ļā nos 
- 11.40, Ro bež nie kos - 12.00, 
Sku ķos - 12.10, In drā - 12.30, 
Kal nie šos - 13.00, Krās la vā 
(tir gus Os tas ie lā)  13.20, 
Skais tā - 14.00, As ta šo vā - 
14.30, Priež ma lē - 14.50, Ma-
ri am po lē - 15.00, Andr upe nē 
- 15.10.

Pa pild in for mā ci ja pa tālr. 
22135110. 

Sadzīves tehnikai  
atlaides līdz 50%

Gāzes plīts sākot no 25 €
Tvaiku nosūcēji sākot no 39 €
LED televizori sākot no 99 €

Izpārdošana!!!

Krāslava, Tirgus iela 2.
Darba laiks no 10.00 līdz 18.00

Tālr. 65626636

Šūšanas uzņēmums aicina 
darbā šuvējas uz pastāvīgu 
darbu. Vajadzīga šuvēja ka-
batu un rāvējslēdzēju šūšanai. 
Regulāri pasūtījumi, savlaicīga 
darba apmaksa. Iespējama ap-
mācība - apmācīsim un piedā-
vāsim darbu.

Tālr. 26980956, 
Miesnieku - 1, Krāslava.

PLAS TI KĀ TA LO GI un  DUR VIS. 
ATLAIDES LĪDZ 40 %.

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

SIA “Vego Plus”
Plastikāta alumīnija logi, me-
tāla ārdurvis,iekštelpu durvis, 
moskītu tīkli logiem, garāžu 
vārti. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, tālr. 22402950.
Dagda, tālr.25992850.

Zviedrijas firmas 
 pārstāvji Latgalē 

PĒRK dažādus meža 
īpašumus par augstām 

 cenām. Iespējams 
avanss. 

Tālr. 29548596.


