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SIA “LEVEN”!
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 
(palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu). Santeh-
nika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts katli. 
Metāls: loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra 
un tās sieti. Celtniecības materiāli: cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūm-
vadiem, šamota), riģipsis, KNAUF špakteles, grunts, profili (UD, CD, 
UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu  veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2-a, tālr. 65622073,

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354. Godu kāpt uz skatuves kon-
certēt cilvēku pilnajā tautas nama 
zālē valsts dzimšanas dienai 
veltītajos svētkos izpelnījās jauk-
tais koris „Krāslava” (vad. Olga 
Grecka), saksofonistu ansamblis 
(vad. Jānis Greckis), folkloras 
kopa „Mozī latgalīši” (vad. Silvija 
Stivriņa), deju kolektīvs „Ritenītis” 
(vad. Inta Beikule), vokālais an-
samblis „Krāslaviņa” (vad. Olga 
Grecka), deju kolektīvs „Indriņa” 
(vad. Lidija Trušele), deju kolek-
tīvs „Varavīksne” (vad. Valda Ti-
mule), deju kolektīvs „Jautraviņa” 

(vad. Jāzeps Ornicāns), sieviešu 
koris „Nova” (vad. Rita Andreje-
va) un vokālais ansamblis „Nok-
tirne” (vad. Rita Andrejeva).

Skaistajos valsts svētkos 
krāslaviešus un pilsētas viesus 
sveica Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, 
kurš pauda lielu prieku par to, 
ka šogad krāslavieši spējuši ra-
dīt jaunas darbavietas, ka mūsu 
zemnieki ir valsts un Latgales 
laureāti.

Turpinājums 5.lpp.

Latvijas Republikas 96. gadadienai veltīts koncerts 
Krāslavas kultūras namā.

ATTĒLOS: Krievijas un Baltkrievijas konsuli sveic 
Krāslavas iedzīvotājus; fragmenti no vokālās grupas 
FRAMEST koncerta.

Alekseja GONČAROVA foto

Prezidenta dāvana 
krāslaviešiem - zvaigžņu 

koncerts

Cik stipri kopā mēs, tik stipra valsts!
Ar dziesmu „Mana zeme” apvienotie kori ieskandināja 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīto svinīgo 
pasākumu “Manas saknes manā zemē”, kas 14. novembra 
vakarā notika Krāslavas kultūras namā. Pasākumā 14 izci-
lākajiem mūsu novadniekiem tika pasniegti domes Pateicī-
bas raksti un novada skolu un kultūras namu pašdarbnieki 
sniedza sirdi saviļņojošu, akustiski un vizuāli ļoti spēcīgu 
svētku koncertu.

Ir katram ziedam 
sava rasas pērle, 

Kas visās varavīksnes krā-
sās mirdz. 
Kā gribētos to satvert saules 
starā 
Un dāvināt to tev no visas 
sirds!

Sveicam dzimšanas dienā 
Inesi Borku - 

Ržečicku.

Krāslavas invalīdu 
biedrība “Stariņš”

23. novembrī plkst. 
15.00 Krāslavas kultūras 
namā notiks senioru va-
kars, veltīts Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 
gadadienai.

Līdzi ņemams groziņš.

Nacionālā veselības dienesta 
Latgales nodaļa informē,

ka no 2014. gada 1. novem-
bra ir pārtrauktas līgumattie-
cības ar Irēnas Ludzītes ārsta 
praksi (Rīgas 116, Krāslava, 
Krāslavas novads, LV - 5601) 
un pie ārstes reģistrētie pa-
cienti tiek atreģistrēti. Lai 
turpinātu saņemt valsts ap-
maksātos veselības aprūpes 
pakalpojumus, pacienti tiek 
aicināti piereģistrēties pie 
jebkura brīvi izvēlēta ģimenes 
ārsta.

Pacientus, kuri līdz 2015. 
gada 30. aprīlim nebūs izvēlē-
jušies

sev ģimenes ārstu, nacionā-
lās veselības dienests ir tie-
sīgs pārreģistrēt pie ģimenes 
ārsta, kurš būs ārstes Irēnas 
Ludzītes prakses pārņēmējs.

Jautājumu gadījumā aicinām 
vērsties Nacionālā veselības 
dienesta Latgales nodaļā.

Tālr. 65422236, 65476961; 
latgale@vmnvd.gov.lv
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11. novembris - Lāčplēša 
diena – šogad visā Latvijā izvēr-
tās īpaši emocionāla, tostarp arī 
Krāslavā. Lāčplēša dienas pēc-
pusdienā ļaudis nolika ziedus pie 
pieminekļa Poļu karavīriem veca-
jos katoļu kapos, bet vakarpusē 
lielā skaitā Baznīcas ielā pulcējās 
lāpu gājienam pa pilsētas ielām. 
Gājiens noslēdzās pilsētas cen-
trā pie pieminekļa “Māte Latgale 
raud”, kur godinot Latvijas brīvī-
bas cīnītāju piemiņu, notika svi-
nīgs atceres brīdis, kā arī pilsē-
tas iedzīvotājiem uz improvizēta 
lielā ekrāna tika rādīts filmas 
fragments par mūsu senčiem, 
kuri varonīgi aizstāvēja Latviju, 
nosargājot mūsu brīvību un neat-
karību. Izskanēja svinīgas uzru-
nas, tika nolikti ziedi un iedegtas 
neskaitāmas svecītes pieminekļa 
pakājē. 

Par Lāčplēša dienas vakara 
krāšņumu arī nākamās dienas 
rītā joprojām atgādināja svecīšu 
jūra. Lepnums par mūsu valsts 
vēsturi, sevi un dzimteni ir pama-
tiemesls, kamdēļ pilsētnieki un 
viesi kuplā skaitā piedalījās šajā 
gājienā. Sevišķi liels gandarījums 
ir par to, ka bērnu un jauniešu bija 
ievērojami vairāk par pieauguša-
jiem, no kuriem dažam labam vēl 
ir jāatjauno personiskā vēsturiskā 
atmiņa un no jauna jāiemācās 
lepoties ar Latviju. Tieši gados 
jaunie cilvēki ir tie, kuri ļauj mums 
visiem cerēt, ka mūsu valsts tiks 
aizstāvēta pret jebkādu agresiju 
un būs brīva mūžīgi mūžos. Ti-
kai neaizmirsīsim, ka par Latviju 
mums katram un visiem kopā būs 
jācīnās vienmēr.

Juris ROGA
Autora foto

Svētku iespaidā

Viens no solījumiem, par 
kuru partijas nav aizmirsušas 
pēc Saeimas vēlēšanām, - tau-
tas vēlēta Valsts prezidenta in-
stitūcijas ieviešana. Opozīcija 
sagatavojusi Satversmes grozī-
jumu projektu un virzīs to izskatī-
šanai Saeimā. Taču pašlaik šajā 
sfērā ir vairāk jautājumu nekā 
atbilžu. 

Latvijas politiķu vidū jau 
gandrīz divdesmit gadus vēroja-
mas spekulācijas ap „tautas vē-
lēta prezidenta” tematiku. Pirms 
vēlēšanām gandrīz visas poli-
tiskās partijas atcerējās par to, 

ka Latvijai ir vajadzīga „spēcīga 
prezidenta roka”, par kuru nobal-
sojusi visa tauta. 

Atgādināšu, ka saskaņā ar 
Satversmi Latvijas Valsts prezi-
dentu ievēl Saeima. Lai iegūtu 
augstāko politisko posteni val-
stī, ir jāsavāc 51 balss. Partijas 
parasti līdz pēdējam brīdim slēpj 
reālus kandidātus. Ja ņem vērā 
faktu, ka prezidentu ievēl aiz-
klātā balsojumā, tad rezultāts 
gandrīz nekad iepriekš nav pa-
redzams. Jāpievērš uzmanība 
tam, ka par Valdi Zatleru pirms 
viņa uzvaras vēlēšanās plašākai 
sabiedrībai nekas nebija zināms. 
Bet Vairas Vīķes-Freibergas un 
Andra Bērziņa ievēlēšana izvēr-
tās par lielu pārsteigumu.

Tātad ideja par visas tautas 
vēlētu prezidentu ir visiem sa-
protama un pieņemama. Tādu 
soli atbalsta aptuveni 70% Lat-
vijas iedzīvotāju. Jaunajā Saei-
mā par to teorētiski var nobalsot 
„Saskaņa”, Reģionālā apvienība, 
„No sirds Latvijai”, „Zaļo un Zem-
nieku savienība”. Idejas piekritēji 
ir arī „Vienotības” un Nacionālās 
apvienības rindās. Šķiet, nekāda 
aizķeršanās nav iespējama.

Pagājušajā nedēļā Valsts 
prezidents Andris Bērziņš uzsvē-
ris, ka līdz šim neviens nav pre-
zentējis konkrētu likumprojektu. 

„Vai ar to ir domāta prezidentāla 
valsts vai parlamentāra ar sa-
vādākām prezidenta pilnvarām, 
savādāku ievēlēšanas kārtību? 
Man nav tādas informācijas. Vi-
sus šos gadus tas ir bijis tikai 
saukļa līmenī,” sacīja A.Bērziņš.

Un Bērziņam ir taisnība. 
Tīri mehāniski mainīt prezidenta 
ievēlēšanas likumu – tas ir teh-
nisks jautājums. Pietiktu ar vienu 
Saeimas balsojumu. Bet, ja pre-
zidentu turpmāk ievēlēs tauta, 
tad loģiski, ka vajadzētu pieaugt 
arī viņa pilnvaru apjomam. Citā-
di - kāda jēga mainīt sistēmu, ja 
valsts vadītājs arī turpmāk būs 
tikai reprezentabla persona bez 
reālām ietekmes svirām? Tas 
nozīmē, ka Latvijai ir nepiecie-

šams pāriet no parlamentārās 
politiskās sistēmas uz prezi-
dentālu republiku vai mažoritāru 
(jauktu) sistēmu (kā, piemēram, 
mūsu kaimiņvalstī - Lietuvā). 

Un te sākas problēmas. 
Ja prezidents saņems papil-
dus varu, tad kāds to zaudēs. 
Viņam būs jādala pilnvaras ar 
parlamentu (tās pašas politiskās 
partijas). Politiķiem tas draud ar 
neprognozējamām sekām. Kurš 
iecels amatā spēka resoru vadī-
tājus? Kāda būs prezidenta loma 
budžeta pieņemšanas procesā? 
Uz šiem jautājumiem atbilžu pa-
gaidām nav. Tik ilgi, kamēr prezi-
dentam Latvijā būs galvenokārt 
simboliskas funkcijas. Ja parādī-
sies spēcīgs līderis ar reālu varu, 
tad kā viņš grasās to izmantot? 
Vai nebūs tā, ka viņš virzīs vi-
sus spēkus pret partijām, kuras 
viņam piešķīra šo varu? Turklāt 
pirms tautas prezidenta vēlēša-
nām jāorganizē plaša reklāmas 
kampaņa, bet partijām tā prasīs 
milzīgus izdevumus.

Vārdu sakot, tieši partijām 
visas tautas vēlēts prezidents 
galīgi nav izdevīgs. Līdz ar to var 
droši prognozēt, ka sarunas par 
politiskajām reformām drīz ap-
klusīs līdz nākamajai priekšvēlē-
šanu kampaņai. Runāt par to no-
pietni varēs tikai tad, kad politiķi 
sagatavos konkrētu Satversmes 
grozījumu projektu, kurā tiks at-
runāta jauna pilnvaru sadalīša-
nas sistēma. Kamēr šajā sfērā 
nekas nav mainījies, solījumus 
par „tautas vēlētu prezidentu” 
var mierīgi laist gar ausīm.

               Viktors UDRIŠS

Būt vai nebūt visas tautas 
vēlētam prezidentam?

apģērbu šūšanas ateljē “Annas 
Skapītis””

Konkursu “Laukiem būt!” jau 
ceturto gadu organizē Latvijas 
Lauku konsultāciju centrs (LLKC) 
un Valsts Lauku tīkls. “Pēdējos 
divos gados no LLKC Krāsla-
vas reģionālās nodaļas izvirzītie 
jaunieši iegūst ne vien atzinību 
valsts mērogā, bet arī naudas 
balvas, kas liecina par oriģinā-
lām un ekonomiski pamatotām 
uzņēmējdarbības idejām”, atzīst 
Terēze Brazeviča, LLKC uzņē-
mējdarbības eksperte, aktivitātes 
īstenotāja mūsu novadā.

Vairāk informācijas par zī-
molu “Annas Skapītis” meklējiet 
te www.facebook.com/Annas-
Skapitis

“Annas Skapītim” godalgotā 
 vieta konkursā “Laukiem būt!” 

Vineta Plinta, 
Krāslavas nova-
dā radītā bērnu 
apģērba zīmola 
“Annas Skapītis” 
īpašniece, ieguva 
otro vietu un nau-
das balvu konkur-
sa “Laukiem būt!” 
nominācijā “Uzņē-
mējdarbības attīs-
tība nelauksaim-
niecības nozarē”, 
aizstāvot bizne-
sa plānu “Bērnu 

Vārdu sakot, tieši partijām visas tautas vēlēts prezidents 
galīgi nav izdevīgs. Līdz ar to var droši prognozēt, ka saru-
nas par politiskajām reformām drīz apklusīs līdz nākamajai 
priekšvēlēšanu kampaņai. 
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Labi atceros savu pēdējo vizīti 
klubā, kad biju īpašā viesa statusā 
un nonācu debatētāju jautājumu 
un argumentu krustugunīs. Tas no-
tika pirms daudziem gadiem, tāpēc 
par debašu tēmu grūti spriest, bet 
jauniešu diskusijas karsto atmosfē-
ru aizmirst nav iespējams. Bija ļoti 
patīkami vērot, kā debatē intere-
santi un aizrautīgi jaunieši.

Tāpēc šoreiz, atnākot ciemos 
pie „sokrātiešiem” un izlasot uz 
tāfeles pierakstīto debašu tēmu, 
es nedaudz apmulsu. Vai jaunie-
šiem būs interesanti diskutēt par 
jautājumu „Valsts un sabiedrības 
atbalsts vietējiem ražotājiem vei-
cinās/neveicinās Latvijas ekono-
misko un sociālo izaugsmi”?

Un es smagi kļūdījos!.. Jau 
pēc pirmā runātāja uzstāšanās 
sākās asa vārdu cīņa. Jautājumi 
– asāki nevarētu būt. Tajā dienā 
divu komandu pārstāvji parādī-
ja savu augsto erudīcijas līmeni 
sagatavošanas posmā pirms na-
cionālajām debatēm. Ģimnāzisti 
izmantoja tādus terminus kā „pre-
ce”, „bizness”, „atbalsts”, „darba 
alga”, „pabalsts”, uzdeva jautāju-
mu „Vai tu izvēlēsies Latvijas pre-

ci vai dosi priekšroku lētākajām 
importa precēm?” un sniedza ne-
apgāžamus argumentus, kuru pa-
matā bija milzīgs sagatavošanās 
darbs. Vieni atbildēja apstiprinoši, 
citi - noliedzoši, bet spriedze pie-
auga... Konsultante un tiesnese 
Viktorija Naļivaiko, nespēdama 
valdīt prieku par saviem audzēk-
ņiem, smaidīja un spieda hrono-
metra pogas. Domu izklāsta lako-
niskums un pārliecinoši argumenti 
tika vērtēti visaugstāk!

Uzmanīgi klausoties sešu 
vidusskolēnu spriedumus par 
debatējamo tēmu, pēkšņi noķē-
ru sevi pie domas, ka jūtu līdzi 
jaunajam filozofam Viktoram Ur-
kauskim, par kura sasniegumiem 
mūsu avīze jau rakstīja pavasarī. 
Viņam līdzinājās arī domubiedru 
komanda - Inta Bukovska un Re-
nāta Šroma. Tikai ar vienas bal-
les pārsvaru šis trijnieks uzvarēja 
skolas turnīrā. Un kā gan citādi: 
pagājušajā mācību gadā viņi izcī-
nīja „bronzu” valstī. Savu gatavību 

aizstāvēt ģimnāzijas godu valsts 
debašu finālā apliecināja arī Ieva 
Jokste, Inguna Vorslova un Aivars 
Dunskis.

Iespaidi par redzēto un 
dzirdēto bija spilgti un emo-
cionāli, taču es atturējos no 
pārspīlēti svinīgiem vārdiem, 
bet vienkārši no visas sirds 
pateicos Viktorijai Naļivaiko, 
vēstures, filozofijas, politikas 
un tiesību zinību skolotājai, 
par šo spilgto vārda brīvības 
izpaušanas priekšnesumu. 
Es palūdzu savu labo pa-
ziņu kopš Atmodas laikiem 
nosaukt kluba „Sokrāts” veik-
smīgāko absolventu vārdus. 
Skolotāja pēc aicinājuma 
lepojas ar tādiem debatētā-
jiem kā Evija Vagale, Ilze An-
džāne, Kaspars Ratkevičs, 
Sandra Galilejeva, Anete Aišpu-
re, Stanislavs Lopatinskis un vēl 
daudziem citiem. vieni ir veiksmīgi 
studenti, citi - virzās pa karjeras 
kāpnēm valsts iestādēs vai bizne-

sā, arī ārvalstīs.
... Ģenerālmēģinājums, kas 

turpinājās veselu stundu, pagāja 
nemanot, bet debetētāji nestei-

dzās aiziet. Visi atzinīgi novērtē-
ja efektīgu debašu sākumu, kad 
Ieva ar veiksmīgiem argumentiem 
apšaubīja Viktora teikto. Es nolē-
mu pieslēgties skaļajai viedokļu 

apmaiņai un piedāvāju 
ģimnāzistiem izteikt kom-
plimentus sava kluba kon-
sultantei.

Viktors: „Viktorija 
Naļivaiko piemēro plašu 
pedagoģisko paņēmienu 
spektru, viņa veiksmīgi 
izmanto arī savu humora 
izjūtu, apspriežot pat vis-
nopietnākās problēmas.”

Renāta: „Prot at-
balstīt šķietami bezizejas 
situācijā un no sirds prie-
cājas par mūsu veiks-
mēm. Un uzvarām!”

Inta: „Patiesi pārdzī-
vo par mums visiem. Ar 

viņu var konsultēties jebkurā laikā 
un par jebkuru jautājumu.”

Ieva: „Viņa pati pēc savas 
dabas ir azartisks cilvēks un labi 
prot aizraut ar interesantu ideju arī 
mūs, vecāko klašu skolēnus.”

Inguna: „Gan jums, gan 
mums šodien bija ļoti interesanti. 
Par to visu liels paldies skolotājai 
Viktorijai!”

Aivars: „Klausīties viņu vien-
mēr ir liels prieks. Interesanti un 
argumentēti, un vairs nerodas ne-
kādi jautājumi. Un vienmēr ir pie-

mēri no reālās dzīves.”
Direktora vietniecei audzinā-

šanas darbā, Ilgai Stikutei, kura 
kopā ar mani vēroja šīs debates, 
bija tāds viedoklis: „Viktorija? Kon-
krēta, tieša, ar saasinātu taisnīgu-
ma izjūtu. Ļoti ātri uztver un atbal-
sta ģimnāzistu, pedagogu, vecāku 
inovatīvās idejas.”

Bet kopsavilkums par talantī-
gās skolotājas pedagoģisko darbī-
bu bija izteikts Annas Juškevičas, 
ģimnāzijas direktora vietnieces 
mācību jautājumos, vārdos: „Vi-
sas viņas daudzveidīgās mācību 
metodes pamatojas uz eksperi-
mentiem. Viktorijai piemīt apbrīno-
jams talants aizraut vecāko klašu 
skolēnus ar visgrūtākajiem uzde-
vumiem. Rezultāts – pat vissarež-
ģītākās tēmas kļūst saistošas un 
saprotamas.”

Aleksejs GONČAROVS 

Viktorija un „Sokrāts”

“Šogad mūsu lauksaimnie-
ku lielāka problēma bija Āfrikas 
cūku mēris, kura dēļ faktiski visas 
mūsu pagasta mazās piemājas 
saimniecības izkāva savas cūkas, 
savukārt lielie cūku audzētāji pre-
cīzi izpildīja biodrošības prasības 
un turpināja savu biznesu,” stāsta 
Antoņina. “Piemājas saimniecībās 
cilvēki audzēja vienu/divus ruksī-
šus pašpatēriņam, bet tā kā Āfri-
kas cūku mēra izplatību ierobežo-
jošie Ministru Kabineta noteikumi 
paredzēja kompensāciju par dzīv-
nieku izkaušanu, tad mūspusē 
lauku ļaudis nolēma neriskēt – līdz 
31. augustam cūkas izkāva, gaļu 
izlietoja pašpatēriņam un gaidīja 
kompensāciju. Šķaunes pagasta 
teritorijā cūku mēris nepiemeklēja 
nevienu saimniecību, tiesa mūsu 
mednieki savās medību platībās 
bija uzgājuši kritušas mežacūkas 
un domāju, ka mūsu cilvēki rīkojās 
pareizi, izkaudami savas cūkas. 

Lai arī cūku mēris gāja mums 
secen, valdības noteiktie ierobe-
žojumi radīja lielas neērtības vi-
siem lauksaimniekiem, arī tiem, 
kuri audzē liellopus. Ārkārtas si-
tuācija un ieviestie karantīnas pa-
sākumi sarežģīja liellopu izvešanu 
no saimniecībām, lai tos realizētu. 
Bija nepieciešama PVD atļauja, 

lai lopus izvestu, kas agrāk nebija 
vajadzīga. Labi, ka to var nokār-
tot elektroniski, citādi viss būtu vēl 
sarežģītāk.”

Otra lieta, kas satraukusi 
Šķaunes lauksaimniekus, ir Krie-
vijas atbildes sankcijas uz Eiropas 
Savienības ieviestajām sankci-
jām pret šo lielvalsti sakarā ar tās 
veikto Krimas aneksiju un atbalsta 
sniegšanu separātistiem Austru-
mukrainā. 

Krievijas embargo atsaucās 
uz piena iepirkuma cenu, kas, pēc 
zemnieku stāstītā, saruka par 5-6 
centiem. Valdība apsolīja kom-
pensāciju un vienu -- apmēram 41 
eiro apmērā par katru pienu ražo-
jošu liellopu -- jau izmaksāja. Par 
piena realizācijas iespējām lauku 
attīstības speciāliste sūdzības nav 
saņēmusi, tāpat kā līdz šim, arī 
šodien Šķaunes teritoriju izbrauc 
divas piena savākšanas automa-
šīnas: viena savākto pienu nogā-
dā uz Krāslavas piena rūpnīcu, 
kurā saimnieko “Preiļu siers, otra 
ir PKS “Kaunata” piena mašīna.

Šķaunes zemnieki audzē arī 
graudus, daudz nesūdzas, jo rea-
lizēt ražu nebija lielu problēmu, ja 
vien bija savlaicīgi noslēgti līgumi. 
Tiesa, graudu iepirkuma cenas 
gan nav lielas un pēdējos gados 

tās zemniekus neiepriecina, bet 
kādas ir, ar tādām jāizdzīvo. Ait-
kopība pagastā ir vāji attīstīta. 
Šķaunieši vairāk iecienījuši tradi-
cionālās nozares – cūkas, govis un 
graudus. Tūrisms te vispār nav un 
neviens to pat nemēģina attīstīt.

Šogad Šķaunes lauksaimnie-
kiem piepulcējās 11 gados jauni 
censoņi, Dagdas lauksaimnieku 
biedrības projekta „Kļūsti uzņē-
mējs laukos” dalībnieki Valērija 
Mošaka, Amanda Andžāne, Ag-
nija Maļinovska, Ilvija Čapkeviča, 
Nauris Čapkevičs, Zintis Začests, 
Rinalds Puzanovs, Sintija Zaltā-
ne, Artis Rimša, Ingus Tomilins un 
Linda Pundure. 

Jaunieši piedalījās ogu au-
dzēšanā, kas ir jauna un vāji at-
tīstīta nozare ne tikai Šķaunes 
pagastā. Pārsvarā visi audzēja 
zemenes un tikai daži izvēlējās 
avenes. Šodien grūti pateikt, cik 

no viņiem savu dzīvi nākotnē 
saistīs ar laukiem un lauksaimnie-
ciskās produkcijas ražošanu, bet 
bērnu interese bija liela un viena 
daļa ne tikai vienkārši strādāja, 
bet lika lietā savas zināšanas un 
pielietoja inovācijas. 

“Šāds projekts tika realizēts 
pirmoreiz un tas ir ļoti svarīgs 
projekts,” uzskata Antoņina. “Jau 
pirmajā sapulcē es redzēju bērnu 
lielo interesi par ogu audzēšanu. 
Tas, ka ogulāju stādiņus viņiem 
izdalīja par velti, bija liels atbalsts. 
Mūsu bērni sasniedza negaidīti 
labus panākumus un ieguva ba-
gātīgu ražu. Tieši šādi projekti ir 
nepieciešami, jo tie pieradina bēr-
nus darbam un parāda viņiem, ka 
darbs dod taustāmus augļus. Ne-
zinu, kā bija ar realizācijas iespē-
jām, bet pašpatēriņam ogas visi 
varēja izmantot.”

Juris ROGA, autora foto

Cieņā tradicionālās nozares
Šķaunes pagasta lauku attīstības speciāliste Antoņina Adi-
leviča pastāstīja, ka pagasta teritorijā ir vairākas piemājas 
saimniecības un 26 reģistrētas zemnieku saimniecības.  
Lielākā daļa saimnieko veiksmīgi, jo ir gan nacionālās sub-
sīdijas, gan iespēja startēt Eiropas Savienības projektos. 
Turīgākie, prasmīgākie un veiksmīgākie saimnieki aktīvi ie-
saistās ražošanas modernizācijas projektos. 

Sagaidot Latvijas Republi-
kas proklamēšanas gadadienu, 
latviešu svētku noskaņojumu 
aizēnoja kārtējais huligānisms 
sociālajos tīklos. Diemžēl daudzi 
Latvijā joprojām nesaprot, ka dar-
bības virtuālajā vidē var tikt sodī-
tas ar reālu kriminālatbildību. 

Vairums mūsu lasītāju so-
ciālos tīklus nelieto, tāpēc der 
paskaidrot, kas par lietu. Sociālo 
tīklu vide internetā ļauj “draugu” 
lokā dalīties ar jebkādu informāci-
ju, norādēm uz dažādām mājas-
lapām, fotogrāfijām, videoklipiem. 
Turklāt visbiežāk šī informācija ir 
pieejama jebkuram iedzīvotā-
jam. It kā jau ļoti labi — cilvēki 
komunicē par spīti attālumam, 
uzzina, kaut ko jaunu. Bet te ro-
das problēma - piemēram, kāds 
cilvēks savā profilā ieraksta asu 
izteikumu par politisko situāciju, 
kas adresēta tikai viņa interneta 
paziņām. Autoram var šķist, ka 
tā ir tikai viņa privāta lieta, kas uz 
citiem neattiecas. Tāpēc daudzi 
lietotāji aizmirst par iekšējo cen-
zūru. Taču daudzas darbības in-
ternetā jau sen ir pārstājušas būt 
par “privātu lietu”. Par dažām iz-
darībām virtuālajā pasaulē draud 
reāla atbildība likuma priekšā. 

Pirms valsts svētkiem portā-
los Facebook un Twitter kāds lie-
totājs neveiksmīgi pajokoja.

Turpinājums 7.lpp.

Noziegums — vir-
tuāls, sods — reāls

Stāsts par vienu 
neapdomīgu “like”

Krāslavas Valsts ģimnāziju vienmēr apmeklēju labprāt. Šoreiz es pats uzprasījos pieda-
līties debetētāju sēdē. Debašu klubs „Sokrāts” ir zināms visā Latvijā, tas tika dibināts 
pirms astoņpadsmit gadiem. Iemesls aiziet uz ģimnāziju bija divkāršs: Draudzīgā Aici-
nājuma skolu reitingā atbilstoši rezultātiem valsts mēroga olimpiādēs un zinātniski pēt-
niecisko darbu konkursos Krāslavas Valsts ģimnāzijai ir trešā vieta, bet kluba „Sokrāts” 
ilggadējā konsultante Viktorija Naļivaiko nesen ieguvusi AS „Swedbank” balvu. 
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Festivāls sākās ar Atklāšanas 
koncertu ceturtdien vakarā. Tas 
notika Bratislavas Jezuītu baznī-
cā. Otrā diena sākās ar ekskursi-
ju pa Bratislavas vecpilsētu, kurā 
uzzinājām interesantus faktus 
par pilsētu, tās iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem dažādos vēstu-
riskajos laikos. Vairākās vietās pil-
sētas ielās ir novietotas klavieres, 
kur katrs, kurš prot un vēlas, var 
izmantot iespēju atskaņot kādu 
dziesmu vai skaņdarbu. Vakarā 

notika koncerts sv. Mārtiņa kated-
rālē. Tajā uzstājās festivāla viesi. 
Šajā koncertā ar lielu atbildību un 
godu pārstāvēt Latviju, Aglonu, 
dziedājām arī mēs – kora “As-
sumpta” gregoriskā grupa, kura 
saņēma daudz komplimentu par 
interesantu koncerta programmu 
un īpaši jauku skanējumu.

Sestdienas rīta sākās grego-
risko dziedājumu meistarklases 
prof. Franca Karla Prassla vadī-
bā. Meistarklases noslēdzās ar 

visu gregorisko ansambļu kopēju 
sv. Mises dziedāšanu Bratislavas 
Jezuītu baznīcā. Tā tika translēta 
Slovākijas radio „Radio Lumen”. 
Šajā sv. Mises Vispārējās lūgša-
nas laikā izskanēja katras festi-
vāla dalībnieku valsts valoda, tai 
skaitā arī latgaliešu valoda. 

Festivāla noslēguma dienā – 
svētdien – ansambļi dziedāja sv. 
Mises Bratislavas baznīcās.

V Starptautiskajā gregorisko 
dziedājumu festivālā piedalījas 11 
gregorisko dziedājumu ansambļi 
no Austrijas, Čehijas, Itālijas, Po-
lijas, Slovākijas un Latvijas.

Kora „Assumpta” gregoriskā 
grupa festivālā godam nesa pa-
saulē Latvijas un Aglonas vārdu, 
ieguva jaunu pieredzi gregorisko 
dziedājumu dziedāšanā, sati-
ka jaunus mūzikas un dziesmas 
draugus.

Pateicamies kora „Assump-
ta” gregoriskās grupas atbalstī-
tājiem un sponsoriem – Aglonas 
bazilikas draudzei un pr. Dauman-
tam Abrickim, SIA Cakuli, Aglonas 
UAC vadītājai Inārai Gražulei, 
Anatolijam Ruskulim un priesterim 
Vladimiram Gusevam! Braucie-
na izmaksām lielākā finansējuma 
daļa tika piešķirta no Valsts Kultūr-
kapitāla Fonda (VKKF).

Informāciju un foto iesniedza 
Inga DZALBA, 

kora ASSUMPTA prezidente

Patriotisko dziesmu kon-
kurss Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
izvērtās par krāšņiem svētkiem. 
Uz skatuves kāpa ģimnāzijas kla-
šu komandas un viesi – Krāsla-
vas novada skolu ansambļi.

Uzvarētāju bija daudz: diplo-
mus par 1. vietu ieguva divi Izval-
tas pamatskolas ansambļi, otrajā 
vietā - trio „Varavīksne” un Poļu 
pamatskolas kolektīvs „Kropeļki”. 
Trešajā vietā ierindojās Krāsla-

vas pamatskolas un Indras pār-
stāvji. 

Ģimnāzijas klašu komandu 
vidū neiztika bez sensācijas - pir-
mo vietu izcīnīja visjaunākā dzie-
dātāju komanda - no 7. a klases! 
Sudraba godalgas tika piešķirtas 
10. b un 11. c klasei, trešajā vie-
tā – dziedošie kolektīvi no 9. а un 
12. a klases.

Viss bija kolosāli!
Aleksejs GONČAROVS

Novembra tradīcija

Piedalījās: Indras un Va-
ravīksnes vidusskolas, Krāsla-
vas, Skaistas, Kalniešu un Ro-
bežnieku pamatskolas. Skolēni 
darbojās radoši. Darbiņos tika 
izmantoti dažādi materiāli. Katrs 
izveidoja darbiņu, veltītu Latvi-
jai. 

Paldies saku vērtēšanas 
komisijai: Olgai Pauliņai, Maijai 
Šuļgai, Valdim Pauliņam.

Apsveicu vi-
sus skolēnus, kuri 
piedalījās olimpiā- 
dē. Īpaši apsvei-
kumi skolēniem, 
kuri guva labus 
rezultātus.

1. vietu ie-
guva Krāslavas 
p a m a t s k o l a s 
skolnieces Līva 
Māra Mukāne un 
Viktorija Širokina, 
kā arī Laura Koz-
lovska no Skais-
tas pamatskolas.  
2. vietu ieguva 
Arina Kangizere 
no Indras vidus-
skolas un Krāsla-
vas pamatskolas 
skolnieces Agate 
Pauliņa un Jana 
Volka. 3.vietā ie-
rindojās Diāna 
Baldiņa no Indras 

vidusskolas un Kristīne Daļecka 
no Krāslavas pamatskolas.

Atzinību ieguva Līga Vol-
ka no Krāslavas pamatskolas 
un Ainārs Umbraško  no Vara-
vīksnes vidusskolas.

Paldies skolotājiem par 
darbu, sagatavojot bērnus olim-
piādei.

Inta BEIKULE, MA vadītāja

Tiesa, oficiālā statistika ne 
vienmēr ataino patieso ainu, 
uz to norādīja Dagdas novada 
domes deputāts Raimonds Ni-
pers šī gada pavasarī domes 
vadības un deputātu tikšanās 
laikā ar Andrupenes pagasta 
iedzīvotājiem. Viņš tajā sapulcē 
apšaubīja oficiālo statistiku 
un jautāja pagasta pārvaldes 
vadītājai Melānijai Rudavinai, vai 
viņa var nosaukt patieso iedzī-
votāju skaitu pagasta teritorijā? 
Pārvaldes vadītājas atbilde bija, 
ka faktiskie dati krasi neatšķiras 
no oficiālās statistikas un viņai iz-
rādījās taisnība.

M. Rudavina: “Mums pašiem 

gribējās pārliecinā-
ties, vai mēs nekļū-
dāmies un speciāli 
pārskaitījām savus 
iedzīvotājus. Izgā-
jām cauri pa visiem 
sarakstiem, pārlieci-
nājāmies par katru 
vārdu un uzvārdu, vai 
tāds cilvēks mūsu te-
ritorijā patiesi dzīvo. 
Kontējām, ka uz šī gada 7. maiju 
pagastā dzīvoja 1272 cilvēki, kas 
tikai nedaudz atšķiras no oficiālās 
statistikas. Viņu skaits nemitī-
gi mainās, bet šis ir reāli iegūts 
skaitlis, kad paši apzinājām sa-
vus iedzīvotājus. Varu pateikt vēl 

detalizētāk: Andrupenes ciematā 
uz to brīdi bija 359 iedzīvotāji, 
Mariampolē — 141, Astašovā — 
134, Kazimirovā – 49. Šodien dati 
var atšķirties, jo cilvēki dzimst un 
mirst, maina dzīvesvietu — at-
brauc un aizbrauc.”

Juris ROGA, autora foto

Ja ir šaubas – jāsaskaita pašiem!
Kā daudzviet Latvijā, arī Dagdas novadā pēdējā 
desmitgadē iedzīvotāju skaits samazinājās: ja 
2003. gada sākumā novadā bija deklarēti 10978 
iedzīvotāji, tad 2013. gada sākumā tikai 8886, kas 
ir par 19 % mazāk. Uz 2014. gada 1. janvāri Dagdas 
novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 8634 iedzī-
votāji. Iedzīvotāju skaita ziņā bagātākais Dagdas 
novadā ir Andrupenes pagasts. Pēc oficiāliem da-
tiem deklarēto iedzīvotāju skaits 2013. gada sāku-
mā bija 1313, bet šī gada sākumā – 1282. 

Olimpiāde “Latvija manā sirdī”

Koris “Assumpa” viesojās Bratislavā
Oktobra beigās Slovākijas pilsētā Bratislavā norisinājās V 
Starptautiskais Gregorisko Dziedājumu festivāls. Šis festi-
vāls Bratislavā notiek reizi divos gados.

2014. gada 12. novembrī Krāslavas pa-
matskolā notika Krāslavas novada kon-
kurss-olimpiāde 3. klasēm. Olimpiādes 
tēma “Latvija manā sirdī”, veltīta Latvijas 
dzimšanas dienai. Ieradās 26 skolēni no 
Krāslavas novada skolām.



52014. gada 21. novembris

Kā liecina iepriekšējo gadu 
pieredze, bērni labprāt bateriju 
vākšanā iesaista radiniekus, ap-
staigā kaimiņus un vaicā tuvējos 
uzņēmumos pēc nolietotām ba-
terijām. Iedzīvotāji vairs neizmet 
izlietotās baterijas kopā ar sadzī-

ves atkritumiem, tā vietā nodod 
tās pārstrādei, palielinot vietējo 
bērnu izredzes tikt pie balvām. 
Motivāciju vākt baterijas vairo 
organizatora sarūpētās naudas 
balvas – 400, 300 un 200 eiro 
vērtībā, kā arī pārsteiguma bal-

vas no konkursa 
draugiem un at-
balstītājiem.

Mūspusē iz-
lietoto bateriju 
vākšanā iepriek-
šējos gados aktīvi 
iesaistījies Dag-
das novada jau-
natnes iniciatīvu 
centrs. Arī šogad 
centra bērni un 
jaunieši aicina 
iedzīvotājus palī-
dzēt viņiem vākt 
dažādu tipu un 
izmēru ķīmiskos 
strāvas avotus — 
vecas, izlietotas 

baterijas, kas tiek izmantotas 
dažādu sadzīves elektroiekārtu 
darbināšanai, tiek lietotas kaba-
tas lukturīšos, televizoru un citu 
iekārtu vadības pultīs un citur. 
Dabas draugi tiek aicināti atnest 
baterijas uz jauniešu iniciatīvu 
centru Alejas ielā 11a. 

Dagdas novada Jaunatnes 
lietu speciāliste Svetlana Ila-
tovska pastāstīja, ka bērni un 
jaunieši labprāt iesaistās aktīvā 
cīņā pret vides piesārņojumu ar 
bīstamiem atkritumiem – izlieto-
tām baterijām. Viņi jau savākuši 
desmitiem kilogramu bateriju, 
kuru sastāvā ir dažādas ķīmis-
kās vielas: sārmi, skābes, kad-
mijs, dzīvsudrabs, cinks un citas, 
kuras ir kaitīgas videi un cilvēku 
veselībai.  Tās nekādā gadījumā 
nedrīkst izmest atkritumos vai 
apkārtējā vidē. Vispār mūsdienu 
jaunā paaudze ir vairāk izglītota 
par kaitīgumu, ko baterijas noda-
ra videi un tātad arī mūsu vese-
lībai. 

Vides saudzētāju pulkā ir 
arī makulatūras vācēji — Dag-
das novada jaunatnes iniciatīvu 
centrs arī šogad aktīvi vāc maku-
latūru un cer pārspēt iepriekšējo 
gadu rekordus. Arī makulatūras 
vācējiem ir ļoti vajadzīga iedzī-
votāju palīdzība, vecos žurnālus, 
avīzes, grāmatas un citu papīru 
var atnest uz jauniešu iniciatīvu 
centru Alejas ielā 11a. 

Juris ROGA
Autora foto

Palīdzēsim bērniem sargāt dabu — 
sargāsim savu veselību!

Pierādot sabiedrībai, ka vienkārša ikdienas rīcība spēj 
sasniegt ievērojamus rezultātus, “Zaļā josta” jau devīto 
gadu pēc kārtas pulcēs Latvijas skolēnus un bērnudārzu 
audzēkņus kopējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā plānots savākt rekordlie-
lu izlietoto bateriju apjomu, nogādājot to drošai pārstrādei 
otrreizējās izejvielās. Izlietoto bateriju vākšanas konkursu 
„Tīrai Latvijai!” rīko „Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” 
un Valsts izglītības satura centru. Konkurss veicina videi 
kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot 
pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma. Turklāt izlietoto 
bateriju vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz 2015. 
gada februāra beigām, aptverot visu valsts teritoriju.

Dagdas baltkrievu ansamblis “Okolica” — visur gaidīts viesis. Arī 
festivālā Svariņos. 

Alekseja GONČAROVA foto

Kultūras hronika

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Prieks arī par tiem cilvēkiem, 

kuri ikdienā ir aktīvi, kuri ne tikai 
saka, cik tas ir labi, bet arī — to 
vajadzētu izdarīt! G. Upenieks 
„Es ceru, ka mēs visi būsim vienā 
laivā un airēsim pareizā virzienā! 
Vēlreiz apsveicu visus skaistajos 
svētkos. Dievs svētī Latviju!”

Manas saknes ir manā zemē, 
un mana Latvija — tas ir mans no-
vads! Mana Latvija ir mans ciems, 
mana Latvija ir mana ģimene. Tie 
noteikti ir vārdi par cilvēkiem, kuri 
tika apbalvoti ar novada domes 
Pateicības rakstiem. Tie ir viņi, uz 
kuriem turas Latvija. 

Novada domes Pateicības 

rakstu saņēma:
Robežnieku pagasta iedzīvo-

tāja Irina Buko — par ieguldījumu 
pagasta attīstībā;

Indras pagasta pārvaldes 
darbiniece Zoja Svarinska — par 
godprātīgu darba veikumu un ne-
savtīgumu līdzcilvēku labā;

Piedrujas pagasta pārvaldes 

autovadītājs Aleksandrs Kurilovičs 
— par godprātīgu darba veikumu 
un ieguldījumu pagasta sabiedris-
kajā dzīvē;

Izvaltas pagasta pārvaldes 
autovadītājs Jāzeps Krīviņš — par 
godprātīgu darba veikumu un ie-
guldījumu pagasta sabiedriskajā 
dzīvē;

SIA “Nemo” sagatavoša-
nas - piegriešanas ceha vadītājs 
Antons Tiško – par ilglaicīgu, augsti 
profesionālu un godprātīgu darba 
veikumu apģērbu ražošanas jomā;

Kaplavas feldšeru - vecmāšu 
punkta vadītāja Vilhelmīna Kono-
nova — par godprātīgu darba vei-
kumu un nesavtīgumu līdzcilvēku 
labā;

Kombuļu pagasta pastniece 
Anita Ungure – par godprātīgu dar-
ba veikumu un nesavtīgumu līdz-
cilvēku labā;

SIA “Krāslavas slimnīca” ārste 
– pulmonoloģe Zinaida Lapkovska 
– par augsti profesionālu un god-
prātīgu darba veikumu novada ie-
dzīvotāju veselības aizsardzības 
jomā;

Latvijas Sporta akadēmijas 

students Dmitrijs Silovs – par augs-
tiem sasniegumiem Paraolimpiskā 
sporta vieglatlētikas disciplīnās; 

Ēdamnama “Daugava” vies-
mīle Viktorija Timofejeva — par 
augsti profesionālu un godprātīgu 
darba veikumu sabiedriskās ēdi-
nāšanas jomā;

Veikala - virtuves “Kulinārija” 
pārdevēja Ināra Rimšāne — par 
augsti profesionālu un godprātīgu 
darba veikumu sabiedriskās ēdi-
nāšanas jomā;

Krāslavas kultūras nama pa-
sākumu režisors Voldemārs Vars-
lavāns — par ieguldījumu novada 
kultūras dzīves attīstībā un popu-
larizēšanā;

Krāslavas Sv. Ludvika Romas 
katoļu draudzes prāvests Eduards 
Voroņeckis — par ieguldījumu no-
vada arhitektūras un mākslas vēr-
tību saglabāšanā;

Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas Latgales re-
ģionālās nodaļas Valsts inspektore 
Dzintra Bukeviča — par ieguldīju-
mu novada kultūras mantojuma 
apzināšanā un saglabāšanā.

Juris ROGA

Autora foto

Cik stipri kopā mēs, tik 
 stipra valsts!
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Emociju bagātība

Klātesošos un mākslinie-
ci uzrunāja Krāslavas novada 
domes deputāts, Izglītības un 
kultūras nodaļas kultūras me-
todiķis Jāzeps Dobkevičs: “Šeit 
ir pavisam cits garastāvoklis — 
pilns romantisma un līdzsvarotī-
bas. Esam pateicīgi, ka tik jauki 
un mīļi savu sirdi parādāt uz del-
nas ar tādiem līdzekļiem — ar ļoti 
izvēlētiem, lepniem, skaistiem 
un neaizmirstamiem. Mums liels 
gandarījums, ka mūsu novada 
vēsture veidojas ar jūsu palīdzī-
bu.”

Pēc viņa runāja vēl vairāki 
citi cilvēki. Katrs akcentēja kādu 
īpašu niansi, piemēram, ka šīs 
gleznas dod gan garu, gan spēku 
un priecē daudzu cilvēku sirdis, 
vai arī, ka topošajiem mākslinie-
kiem ir liels gods redzēt māks-
linieci blakus saviem darbiem. 
Šajā vakarā Linartes kundzi 
mākslas cienītāji dāsni apdāvinā-
ja gan ar mīlestības un atzinības 
izpausmēm vārdos, gan aplieci-
nāja savu vārdu patiesumu, dāvi-
not viņai krāšņus ziedus. 

Atmiņu kamolu tinot…

“Mani vecāki ļoti 
mīlēja Latviju,” sacī-
ja māksliniece. “Ļoti 
mīlēja latgali un visi 
viņu radi visapkārt 
— brālēni un māsī-
cas — bija skolotāji, 
centās izglītot Lat-
gali, bieži brauca uz 
Krāslavu ciemos, jo 
viens brālēns — Lu-
dvigs Skrinda — ilgus 
gadus bija skolotājs 
Krāslavā. Ka es pēc 

ilgiem gadiem šeit ieradīšos, to 
mani vecāki nevarēja nosapņot, 
bet viss dzīvē notiek. Neskato-
ties uz visām peripetijām, kādas 
dzīvē bijušas, man tomēr ļoti lai-
mējies. Laimējies tajā ziņā, ka, 
atgriežoties no tām šausmu ze-
mēm (Sibīrija,-aut.), es iestājos 
Rīgas mākslas skolā un nostrā-
dāju tur, kā visiem saku, nepie-
klājīgi ilgi – vairāk nekā 50 gadus 
skolotājas darbu prestižā un ļoti 
skaistā skolā, kura bija valstiņa 
valstī, pavisam ar citu domu un 
citu attieksmi 
pret dzīvi. Jūs 
varat iedomāties, 
ka es no Sibīrijas 
ar gumijas zāba-
kiem kājās un, 
bail atcerēties, 
kas bija mugurā, 
tiku prestižajā 
mākslas skolā, 
kurā mācījās 
mākslinieku bēr-
ni un tas vispār 
man bija absolū-
tais apvērsums 
manā izpratnē 
par dzīvi un visu 
apkārt notiekošo!

Kad pedagoģiskais darbs 
beidzās, es arvien vairāk sāku 

gleznot. Glez-
nojot, man kļūst 
īsākas dienas, in-
teresantāka katra 
diena. Es gribu 
katrā darbā ielikt 
estētisko kvalitāti, 
tas principā sais-
tās ar iepriekšējo 
darbu mākslas 
skolā, kurā pa-
domju laikā es-
tētiskā kvalitāte 
bija galvenais, ko 
mācījām saviem 
audzēkņiem. Vai 
darbs ir priekš-
metisks, vai bez-

priekšmetisks — tas man būtībā 
pašai nav svarīgi, bet man sva-
rīga ir estētiskā kvalitāte un to 
es cenšos ielikt katrā darbā. Ja 
es panāku, ja es nojaušu, ka tur 
kaut kāda estētiska vērtībiņa ir, 
tad mani tas darbiņš apmierina, 
ja nē — pagriežu 
otru pusi un pār-
krāsoju. 

Š o d i e n 
uz atklāšanu 
atbraucis Rai-
monds no Dau-
gavpils Saules 
skolas — viņš 
man ir ļoti palī-
dzējis. Mākslas 
skolā audzēkņi 
paglezno, uztai-
sa kādu kompo-
zīciju un savus 
kartonus izmet 
laukā — gan jau 
mamma nopirks 
jaunu! Bet man 
pašai būtu jāpērk un tas nav ne-
maz vienkārši. Raimonds savāca 

izmestos kartonus, noslīpēja un 
atveda man uz laukiem, lai varu 
gleznot. Paldies viņam arī par to, 
ka caur šo viņa darbību es atklāju 
pavisam jaunu tehniku tikai tam-
dēļ, ka slīpētais pamatmateriāls 
ir citādāks, nekā gludais kartons 
vai audekls, uz kura parasti glez-
no. Esmu pietuvojusies pilnīgi 
jaunai tehnikai gleznošanā. Pal-
dies krāslaviešiem par uzaicinā-
jumu piedalīties izstādē, paldies 
visiem kuri atnāca, jo tie ir svētki 
arī man!”

Ieskats biogrāfi jā

Silva Linarte ir dzimusi Dau-
gavpils novada Līksnas pagastā 
skolotāja ģimenē. Bērnību pava-

dījusi izsūtījumā Krasnojarskas 
novadā, Krievijā. Beigusi krievu 
vidusskolu. Atgriežoties Latvi-
jā 1961. gadā absolvēja Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolas 
Dekoratoru nodaļu. No 1971. līdz 
1977. gadam Silva mācījās Valsts 
Mākslas akadēmijas pedagoģijas 
nodaļā, apvienojot studijas ar 
darbu Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolā. Absolvējot mākslas 
akadēmiju, ieguva pedagoģes 
un gleznotājas kvalifi kāciju. No 
1961.-1968. gadam strādā Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolas 

Rēzeknes fi liālē. No 1968.-1970. 
gadam strādāja Rēzeknes Lie-
tišķās mākslas vidusskolā, pildot 
mācību daļas pienākumus. No 
1971.-1992. gadam Rīgas Lie-
tišķās mākslas vidusskolā bija 
profesionālo mācību priekšmetu 
skolotāja un kompozīcijas kabi-
neta vadītāja. 

Pēc valsts neatkarības atgū-
šanas dzīvo Daugavpils novadā. 
1993. gadā Silvu Linarti apstipri-
nāja par Daugavpils pilsētas gal-
veno mākslinieci, un šajā amatā 
viņa nostrādāja astoņus gadus. 
No 1992.-2010. gadam Silva bija 
Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas „Saules skola” 
skolotāja. Ir strādājusi Baltijas 
Krievu institūtā un Daugavpils 
Universitātē, pasniedzot kompo-
zīciju, gleznošanu. Aktīvi strādā 
kā gleznotāja, piedalās izstādēs 
Latvijā un ārzemēs. 2013. gadā 
atklāja izstādi Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzejā, 
Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā. Viņas darbi eksponēti vai-
rāk nekā 10 personālizstādēs. 
Daudzi mākslinieces darbi glabā-
jas privātkolekcijās ASV, Vācijā, 
Kanādā, Bermudu salās, Ķīnā, 
Zviedrijā, Norvēģijā. Darbus rak-
sturo harmonija, līdzsvars, pozitī-
vā enerģija, askētisms.

Silva uzskata — arī grūti pār-
varamiem šķēršļiem cilvēks tiek 
pāri un rod jaunu jēgu dzīvei.

Juris ROGA
Autora foto

Šķēršļiem cilvēks tiek pāri!

Trešdien, 12. novembrī Krāslavas kultūras namā 
atklāta Silvas Linartes personālizstāde “Atgrie-
šanās”. Izstādes atklāšanā bija klāt gan Krāsla-
vas mākslas skolas audzēkņi, gan pedagogi, gan 
mākslinieces kolēģi no Daugavpils Saules sko-
las, gan kultūras darbinieki, gan uzņēmēji un citi 
interesenti. 

Šī gada oktobra nogalē Lat-
gales plānošanas reģiona (LPR) 
Latgales uzņēmējdarbības (LUC) 
centrs ar LPR Attīstības pado-
mes atbalstu izsludināja konkur-
su ’’Latgales reģiona uzņēmēju 
gada balva 2014’’, paredzot go-
dināt uzņēmumus 5 nominācijās 
– Lielākais nodokļu maksātājs, 
Lielākais darba devējs, Sociāli 
atbildīgs uzņēmums, Gada lauk-
saimnieks un Gada jaunais ko-
mersants. 

Konkursa mērķis ir apzināt 
un godināt Latgales plānošanas 
reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas savā nozarē, 
sekmējot uzņēmējdarbības vides 
attīstību Latgales reģionā, popu-
larizējot labas uzņēmējdarbības 
prakses piemērus Latgalē.

Veicot vērtēšanu, konkursa 
komisija noteica 3 galvenos pre-
tendentus katrā nominācijā:

Nominācijā Gada lauksaim-
nieks uzvarēja Z/S Vaicuļevas. 
Saimniecība atrodas Krāslavas 
novada Indras pagastā un saim-
nieko kopš 1995. gada, uz šo 
brīdi apsaimniekojot 1400 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības, specializējas 
graukopībā, ražo arī linu eļļu. 

Konkursa uzvarētāju godinā-
šana notika Latvijas valsts svētku 
dienā 18.novembrī Rēzeknē, Lat-
gales vēstniecībā GORS.

V. STANKEVIČS, 
LPR LUC vadītājs

Balvas reģiona 
uzņēmējiem

Lai veicinātu bērnu izpratni 
par nepieciešamību tumšajā laikā 
valkāt „gaismas vestes” vai ap-
ģērbu ar atstarojošiem elemen-
tiem, Ceļu satiksmes drošības 
direkcija (CSDD) aicina bērnu-
dārzu audzēkņus piedalīties ra-
došā konkursā „Gaismas bērni”. 
Konkursa ietvaros paši mazākie 
satiksmes dalībnieki aicināti kļūt 
par dizaineriem, radot savu dro-
šāko tērpu dalībai satiksmē. 

Visu Latvijas bērnudārzu au-
dzēkņi kopā ar audzinātājiem un 
vecākiem aicināti izstrādāt atrak-
tīvus gaismu atstarojošus apģēr-
bus vai aksesuārus, kas padarītu 
tā valkātāju labi redzamu dien-
nakts tumšajā laikā. Šim nolūkam 
var izmantot jebkurus gaismas 
atstarojošus elementus, tai skaitā 
īpašās vestes, lentes, audumus, 
uzlīmes un citus materiālus. 

Dalībai konkursā līdz š. g. 
5. decembrim uz e-pastu ber-
niem@csdd.gov.lv jānosūta ga-
tavo gaismu atstarojošo tērpu vai 
aksesuāru fotogrāfi jas, kurās ir 
redzams, kā sagatavotie apģērba 
elementi izskatās ikdienas lieto-
šanā. Kā galvenie darbu vērtēša-
nas kritēriji izvēlēti - piedāvātā ri-
sinājuma radošums, oriģinalitāte 
un atbilstība drošības prasībām.

Konkursa uzvarētāji - Lat-
vijas gaišākās un drošākās bēr-
nudārza grupiņas bērni un tās 
audzinātājs - kā balvu saņems 
apģērbu zīmola ZIB* īpašā dizai-
na no atstarojošas dzijas adītās 
cepures. Plašāka informācija par 
konkursu „Gaismas bērni” atro-
dama satiksmes drošības portālā 
www.berniem.csdd.lv.  

CSDD Sabiedrisko 
attiecību daļa

Meklējam gaišāko un 
drošāko bērnudārza 

grupiņu

RADOŠO DARBU KONKURSS BĒRNUDĀRZU AUDZĒKŅIEM

gaismas
berni

Gaismas
berni

Fotogrāfijas ar konkursa darbiem līdz 5. decembrim jāiesūta uz e-pastu: berniem@csdd.gov.lv. 
Konkursa nolikums atrodams berniem.csdd.lv.

berniem.csdd.lv

Izmantojot gaismu atstarojošus elementus, radiet savu tērpu vai aksesuāru, kas 
diennakts tumšajā laikā ļaus jums būt redzamiem un droši pārvietoties pa ceļu. 

Interesantākos darbus iesniegusī grupiņa balvās saņems košās un gaismu 
atstarojošās apģērbu zīmola ZIB cepures! 
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Eiropā jauno medikamentu 
fiksētās devas kombinācija tika 
pētīta 2300 vīrushepatīta C pa-
cientiem. Pētījumos piedalījās 
pacienti ar aknu cirozi, pacienti, 
kuri iepriekš nav saņēmuši ārstē-
šanu, kā arī pacienti, kuriem ie-
priekšējā ārstēšana bijusi neefek-
tīva. Secinājums – jaunā terapija 
96 % gadījumu vīrushepatītu C 
cilvēka organismā izārstē 12 ne-
dēļu laikā. Ar šādu sensacionālu 
informāciju šī gada aprīlī EASL 
kongresā Londonā nāca klajā far-
mācijas kompānija AbbVie.

AbbVie pētījumi pierādīja, ka 

jaunā kombinētā terapija vienlīdz 
efektīvi iedarbojas gan uz tiem 
pacientiem, kuri iepriekš nav sa-
ņēmuši nekādu ārstēšanu, gan 
tiem, kuri izmantojuši iepriekš 
pieejamos medikamentus. Jaunā 
terapija sniedz iespēju ārstēt arī 
pacientus, kuri slimo ar HIV, kā 
arī cilvēkus, kuriem veikta aknu 
transplantācija. 

Ja iepriekšējā vīrushepatīta 
C ārstēšanas terapija iedarbojās 
uz cilvēka imūnsistēmu, tad jau-
nā terapija iedarbojas uz pašu 
vīrusu, kavējot tā attīstību.

Jaunā terapija Eiropā, tai 

skaitā arī Latvijā, tiks reģistrēta 
2015. gada sākumā.

Rīgas Stradiņa universitātes 
profesore, hepatoloģe Baiba Ro-
zentāle: „Iepazīstoties ar pētīju-
ma rezultātiem, varu sacīt, ka tie 
ir pārsteidzoši izcili, tas rada prie-
ku un cerību, ka tuvākajā laikā 
C hepatīts kļūs par izārstējamu 
slimību.”

Par vīrushepatītu C
Pasaules Veselības organi-

zācijas (PVO) dati liecina, ka ar 
vīrushepatītu C pasaulē ir inficēti 
aptuveni 130 - 150 miljoni cilvē-
ki, Eiropā - 9 miljoni iedzīvotāju. 
Vīrushepatīts C pasaulē ir sasto-
pams piecas reizes biežāk nekā 
HIV infekcija.

Pastāv daudz aizspriedumu 
saistībā ar vīrushepatītu C – cil-
vēki bieži vien domā, ka ar to 
inficējas sociāli nelabvēlīgas cil-
vēku grupas, tomēr tas nav tiesa. 
Vīrushepatīts C var izplatīties ar 

asinīm, seksuālo attiecību laikā, 
arī no inficētas mātes uz bērnu. 
Inficēties iespējams gan ar me-
dicīniskām, gan nemedicīnis-
kām manipulācijām (piemēram, 
tetovējot), ko veic ar nesterilām 
adatām, pārlejot asinis, kas satur 
vīrushepatītu izraisītāju, vai arī 
pārstādot citus inficētus audus. 
Vīrushepatītu C var iegūt, dalo-
ties ar personiskajiem higiēnas 
piederumiem (zobu birste, sku-
veklis, manikīra piederumi u.c.). 

Vīrushepatīta C diagnostika 
ir pieejama un salīdzinoši vien-
kārši veicama, tomēr nereti di-
agnoze tiek noteikta novēloti, jo 
slimības simptomi parādās pēc 
ilgāka laika un visbiežāk cilvēki 
vīrushepatīta C iespējamību ne-
attiecina uz sevi. 

Pret vīrushepatītu C nav 
vakcīnas, kā tas ir, piemēram, vī-
rushepatīta A un B gadījumā.

Publicēšanai sagatavoja 
Juris ROGA

Jaunas paaudzes medikaments
12 nedēļu laikā 96 % gadījumos izārstē 

vīrushepatītu C 
Farmācijas kompānija AbbVie aicināja mediju pārstāvjus 
piedalīties pirmajā C hepatītam veltītajā seminārā, kas no-
tika oktobra nogalē Rīgā. Tā kā mūsu laikraksta resursi ir 
ierobežoti, tajā nevarējām piedalīties, taču apsolījām publi-
cēt informāciju par šo svarīgo tēmu, kuru sagatavoja „Divi 
gani – sabiedriskās attiecības”.

Erna tik ļoti mīl šos augus, ka 
ir likusi lietā savas daudzveidīgās 
rokdarbu prasmes, lai varētu prie-
cāties arī par mākslīgiem kaktu-
siem. Redz, rokdarbos var likt lietā 
fantāziju un radīt tādus augus, kas 
dabā neeksistē un tomēr saglabā 
nosacītu līdzību. Šajos attēlos la-
sītājs var aplūkot dažus Ernas da-
rinājumus. Melnbaltajā attēlā droši 
vien būs grūti saprast, kā kaut ko 
tādu var dabūt gatavu. Pavērsim 
vaļā noslēpumainības plīvuru. 

Kniepadatu kaktuss sa-
stāv no sintepona un tajā sa-
spraustām metāla kniepadatām 
ar plastmasas galviņu. Floristi-
kas oāzes materiālā turas zobu 
bakstāmais kociņš, ja tos sa-
sprauž pietiekoši daudz, veidojas 
kaktuss. Atliek pievienot mākslī-

gos ziediņus un 
var priecāties 
kā par īstu kak-
tusu. Vai esat 
iedomājušies, 

ka kaktusu var izveidot arī no 
akmeņiem un sausiem ziediem? 
Erna to paveica! Vai kaktuss jā-
glabā seifā? Protams, ja vien 
naudas kaktu-
su veidotu no 
euro monētām 
vai dārgakme-
ņiem, bet Erna 
savos rokdar-
bos izlīdzējās 
ar eirocentu 
monētām un 
m ā k s l ī g i e m 
ziediem – 
mūsu priekšā 
atkal viens 
s a v d a b ī g s 
kaktuss. 

Jāatzīmē, 

ka ar kaktusu izgatavošanu Erna 
aizraujas gadus četrus, starp vi-
ņas darbiem ir papīra kaktusi kvi-
linga tehnikā un pērļu kaktusi, kā 
arī citādāki. Jūs arī gribat kādu 
mīlīgu kaktusu, kas viegli kopjams 
un nesadur rokas? Jātiekas ar 
Ernu!

Juris ROGA, autora foto

Pēc kaktusa pie Ernas
Kaktusu audzēšana ir tikai viens no 
daudzajiem hobijiem, kurus piekopj 
Svariņu tautas nama vadītāja Erna 
Šļahota. Nesen viņa pabija brīnumaini 
skaistajā  Horvātijā, kuru pamatoti uz-
skata par vienu no ekoloģiski tīrākajām 
vietām pasaulē. Protams, viņa nespēja 
vienaldzīgi paiet garām tur augošajiem 
kaktusiem un ne tikai fotografējās uz to 
fona, bet vienu adataini atveda mājas 
kolekcijai, kur tas ir iejuties tīri labi. 

Turpinājums. Sākums 3.lpp.
Anonīms autors ar segvārdu 

Latvijas padomju sociālistiskā 
Republika ievietoja politiska rak-
stura kolāžu. Iespējams, kādam 
tā liktos asprātīga, bet vairu-
mam Latvijas iedzīvotāju valsts 
karoga salīdzināšana ar “sērgu” 
skan, maigi sakot, nepatīkami. 
Visticamāk, anonīmā lietotāja 
mērķis bijis tieši tāds — aizskart 
cilvēku patriotiskās jūtas. Drošī-
bas policija sakarā ar incidentu 
uzsāka kriminālprocesu pēc 78. 
panta “Nacionālā, etniskā un 
rasu naida izraisīšana” un 93. 
panta “Valsts simbolu zaimo-
šana”. Par šāda veida noziegu-
miem draud reāls cietumsods. 
Jautājums - par ko domāja paš-
taisītās kolāžas izveidotājs? Vai 
jokdaris domāja par to, ka viņa 
asprātība ir pretrunā ar valsts, 
kurā viņš dzīvo, likumdošanu? 
Vārda brīvību, protams, neviens 
nav atcēlis. Bet šī brīvība nedod 
tiesības aizvainot citu cilvēku 
jūtas. Vēl jo vairāk ar iepriek-
šēju nolūku. Tā vai citādi, bet 
drošības dienesti veic pārbau-
di. Nav izslēgts, ka provokators 
tiks aizturēts. Tas ir atkarīgs no 
viņa tehniskās sagatavotības, jo 
rūpīgi “noslēpt pēdas” internetā 
prot retais.  Jāpiebilst, ka viens 
cilvēks saistībā ar šo lietu jau ir 
sodīts. Rīgas 40. skolas sākum-
klašu skolotāja Tatjana Arsenje-

va, ieraugot šo attēlu vienā no 
sociālajiem tīkliem, uzspieda 
tam “like”, tādējādi norādot, ka 
viņai tas “patīk”. Kad izvērtās 
skandāls, pedagoģe apgalvoja, 
ka to izdarījusi mehāniski. Taču, 
“kas rakstīts ar spalvu, to ar cirvi 
neizcirtīsi”. Pārbaudi par skolo-
tājas darbībām uzsācis Izglītības 
kvalitātes valsts dienests. Tiesa, 
Arsenjeva nesagaidīja pārbau-
des rezultātus, un pati pameta 
darbu skolā. Arī šis solis izraisīja 
neviennozīmīgu reakciju. Kāds 
sievieti apvainoja lojalitātes trū-
kumā, sakot, ka tāda nevarot 
strādāt ar jauno paaudzi. Citi 
uzstāja, ka aktivitātes sociālajos 
tīklos ir viņas personīgā darīša-
na, par ko nedrīkst sodīt. Tā vai 
citādi, cilvēks bija spiests pa-
mest darbu. 

Protams, skolotājas ir žēl. 
Pilnīgi iespējams, ka viņa ir labs 
pedagogs, un viņas aiziešana 
no skolas nav audzēkņu intere-
sēs. Tomēr, katram no mums ir 
jāiegaumē, ka mēs esam atbil-
dīgi par katru savu darbību gan 
reālajā, gan virtuālajā dzīvē. Ir 
pagājis tas laiks, kad internets 
bija savdabīgs “žogs”, uz kura 
atstāt nepieklājīgu uzrakstu un 
nozust bez soda. Gribas cerēt, 
ka turpmāk interneta aktīvisti par 
to atcerēsies biežāk. 

Viktors UDRIŠS

Noziegums — virtuāls, 
sods — reāls

Stāsts par vienu neapdomīgu “like”
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Ievārījums pie baltvīna 
un sieriem

1kg citronu,
200g cukura,
3kg ķirbja

Nomizo un smalki sagriež 
citronus; liek katliņā vārīties 
kopā ar 200 g cukura. Tad, kad 
citroni ir savārījušies, pievieno 
3kg smalki sagrieztu ķirbju. To 
visu vāra līdz viss mīksts un že-
lejveidīgs.

Tad liek burciņās un bauda 
kopā ar sieriem un baltvīnu.

Siera zupa ar vistas 
fileju

2 sīpoli,
1 burkāns,
4 kartupeļi,
1 vistas fileja,
2 tomāti,
400 g kausēts siers 

Sasmalcina sīpolus un to-
mātus, sarīvē burkānu, tad to 
visu apcep. Kartupeļus vāra,-
tad liek klāt dārzeņus-apmaisa 
un liek klāt sagrieztu fileju, visu 
vāra 20 min. Kad fileja mīksta 
liek klāt kausētu sieru un gar-
švielas. Pasniedz ar grauzdē-
tām maizītēm.

Ar pilnpienu pildīti šo-
kolādes cepumi

Mīkla
3 glāzes miltu
¾ tase kakao pulveris, nesal-
dināts
¼ - ½ glāze cukura
Šķipsniņa sāls
1 tējkarote kanēļa pulveris
220 grami sviesta
2 olas
4-6 ēdamkarotes ūdens, piena 
vai kafijas

Pildījums
1 bundža vārīta pilnpiena
1 ola (apsmērēšanai)
¼ glāze brūnā cukura (apkai-
sīšanai)

Sastāvdaļas – milti, cukurs, 
kakao pulveris, kanēļa pulveri 
un sāli labi samaisa. Pievieno 
sviestu un sajauc visu. Pievieno 
olas un 4 ēdamkarotes ūdens 
/ piena / kafijas, samaisa līdz 
izveidojas mīkla, no kuras var 
veidot formu (kā plastilīns). Ja 
nepieciešams, pievieno vēl 1 
karoti šķidruma. Visu kārtīgi 
izmīca. Veido 2 bumbiņas un 
liek ledusskapī uz 30 min. Uz 
virsmas uzkaisa miltus un iz-
rullē mīklu, taisa formas. Izvei-
dotās formas vidū uzliek karoti 
pilnpiena un maigi ar pirkstiem 
savieno malas. Var izmantot 
dakšu cepuma maliņu iedobju 
veidošanai.

Apsmērē ar olu un uzkaisa 
brūno cukuru. Cep 190 grādos 
15-20 min. Pasniedz siltus ar 

saldējumu vai saldētu jogurtu. 
Var apkaisīt ar kanēli

Salāti ar lasi
Veselīgi salāti, ar ko sevi mo-

dināt no rīta vai arī gūt enerģiju 
pusdienās. Ātri un vienkārši pa-
gatavojami.

Lasis
Salāti
Paprika
Avokādo
Krēmsiers
Olīves
Gurķis
Zaļumi
Sāls & pipari

Sāk ar laša pagatavošanu. 
To sagriež mazos gabaliņos un 
kārtīgi izcep kopā ar zaļumiem. 
Pievieno sāli un piparus. Sagriež 
dārzeņus. Kārto uz šķīvja. Sāk 
ar salātlapām. Laba izvēle ir sa-
lātu sajaukums, bet der arī vieni 
paši spināti vai biešu lapiņas. Virs 
salātiem kārto papriku un avoka-
do. Nākamās liek olīvas, kas ir 
sagrieztas šķēlītēs. Un pa virsu 
ar karotīti kārto krēmsiera gaba-
liņus. Krēmsiers šajos salātos 
noder mērces vietā. Salātu kārto-
šanu noslēdz ar laša gabaliņiem 
un svaigiem zaļumiem. Maliņā 
pievieno citrona šķēlītes, ko uz-
spiest virs laša gabaliņiem.

Par šo un to, par visu ko

Renē Magrita dzimšanas diena
„Mākslai ir jāpārsteidz”, šī 

uzmācīgā doma nemitīgi vajāja 
Renē Magritu. Māksla bez „brī-
numa”, bez „noslēpuma” viņam 
vispār neeksistēja. Ikvienu abs-
traktās mākslas meistara gleznu 
publika uztvēra kā aizraujošu 
rēbusu, kuru atminēt bija ļoti inte-
resanti un arī sarežģīti. Skatītājs, 
aizdomājoties par kārtējo slave-
nā beļģu sirreālista šedevru, it kā 
atklāja savu iekšējo pasauli un 
izzināja sevi. Bet kāpēc izzināja? 
Arī turpina izzināt 
līdz šim laikam... 
Ikviens... Sirreā-
lisms... Nereāla 
realitāte...

Zēns no strād-
nieku ģimenes, 
kas dzimis mazā 
un nomaļā mies-
tiņā, sapņoja par 
brīnišķīgu, skaistu 
un laimīgu dzīvi. 
Viņa pilnais vārds 
ir Renē Fransuā 
Gislēns Magrits. 
Kad nākamajam 
gleznotājam bija 
13 gadu, viņa dzīvi aptumšoja 
traģiskā mātes nāve: iztukšota 
un nogurusi no nabadzības un 
vīra neciešamā rakstura, sieviete 
noslīcinājusies upē. Šī dvēseles 
brūce nekad nav sadzijusi, šīs 
traģēdijas atstātās pēdas ir re-
dzamas praktiski visos meistara 
darbos. Pēc skolas beigšanas 
un dažiem fabrikā nostrādātajiem 
gadiem Renē Magrits iestājās 
Mākslas akadēmijā. Talantīgs, 
bet neordinārs un ar ļoti spurainu 
raksturu, viņš tikai divus gadus 
pavadīja akadēmijas sienās un tā 
arī nesaņēma diplomu līdz sava 
mūža beigām. Taču īsta glezno-
tāja daiļradē diplomi neieņem 
nekādu lomu. Ar talantu apbalvo 
Dievs.

Savu „māksliniecisko” karje-
ru Renē uzsāka papīra fabrikā: 
zīmēja tapešu skices, strādāja ar 
reklāmas materiāliem. 24 gadu 
vecumā viņš apprecēja Žoržetu 
Bergeri, viņu laulība bija nepa-
rasti noturīga un laimīga. Žoržeta 
kļuva par viņa vienīgo mūzu un 
mākslinieka modeli līdz pat viņa 
nāvei.

Veiksme uzsmaidīja jauna-
jam gleznotājam 1926.gadā. Par 
neparastajiem Magrita mākslas 
darbiem ieinteresējās kādas Bri-
seles galerijas īpašnieks, kurš 
nolēma noslēgt ar viņu līgumu. 

Jau pēc gada tika atklāta 
pirmā Renē Magrita personāliz-
stāde. Un atklāšanas dienā tā 
izgāzusies. Beļģieši vienmēr bija 
konservatīvi, un gleznas, kuras 
bija nesaprotamas, dīvainas un 
mīklainas, viņus neinteresēja, bet 
atminēt „rēbusus”, ko viņiem pie-
dāvāja gleznotājs, tie negrasījās. 
Kritiķi un skatītāji bijuši vienisprāt 
– tas ir murgs! 

Neveiksmes norūda! Dzīves-
biedri Magriti aizbrauca uz Parīzi, 
kur atraduši daudz domubiedru: 
Bretons, Dalī, dadaistu kustība, 
dažādu virzienu pārstāvji glez-
niecībā. Viņi atzinuši Renē par 
„savējo” un aicinājuši pievieno-
ties viņu pulciņam. Sākumā Renē 
aizrāvās ar Dalī mākslas manieri, 

daudz eksperimentēja šajā estē-
tikā, bet pēc tam atteicās no jeb-
kura veida atdarināšanas, palie-
kot „uzticamam pašam sev”. Pēc 
neilga laika Magritam sākās kon-
flikts ar viņa jaunajiem draugiem. 
Renē nepatika sirreālistu aizrau-
šanās ar Freida psihoanalīzi. Šo 
domstarpību un nesaskaņu dēļ 
Magrits atgriezās dzimtenē. 

Beļģijā māksliniekam arī 
neklājās viegli: līgums ar gale-
riju bija anulēts, gleznas netika 

pārdotas. Kopā ar 
brāli Magrits atvē-
ra nelielu darbnī-
cu, kur izgatavoja 
dažādas reklāmas. 
Radošajai darbī-
bai vairs nebija ne 
iespēju, ne laika. 
Taču, neskatoties 
uz to, Magrits bija 
radījis veselu virk-
ni māksliniecis-
ku meistardarbu. 
Tieši šajā periodā 
viņš aizrāvās ar 
ideju par taisnīgi 
iekārtoto pasauli. 

Trīsdesmitajos gados Magrits trīs 
reizes iestājās Beļģijas Komunis-
tiskajā partijā un trīs reizes pa-
meta šīs partijas rindas, jo nebija 
apmierināts ar to, ka nav nodro-
šinātas diskusijas iespējas parti-
jas ietvaros un visiem uzspiests 
viens konkrēts viedoklis.

Kara laikā gleznotājs krasi 
mainījis savu manieri un arī savu 
mākslas darbu kolorītu. Viņš uz-
skatīja, ka obligāti ir jāatbalsta 
sava tauta tās vēstures smagā-
kajā posmā un radīja reālistis-
kus, gaišus un pat romantiskus 
darbus. Pēc kara meistars atkal 
pievērsās savam personīgajam 
pasaules redzējumam.

Slavenākais Magrita 
mākslas darbu tēls ir „kungs ar 
katliņu galvā”. Tajā apkopots viss, 
kas piemīt „vidējam” cilvēkam 
no pūļa, un jaunradītais tēls liek 
skatītājiem aizdomāties par viņu 
pašu īpatnībām, neatkārtojamību 
un oriģinalitāti. 

Pasaules mākslas vēsturē 
Magrits iezīmējās ar savu īpašo 
prasmi izdomāt vienkāršus, bet 
paradoksālus nosaukumus sa-
vām gleznām. Pats gleznotājs 
uzskatīja, ka nosaukums ir ļoti 
svarīga gleznas daļa - māksli-
nieks vēršas pie skatītāja, palīdz 
viņam izprast un iedziļināties au-
tora domās, viņa idejās.

Vienā no Renē Magrita dar-
biem ir attēlota pīpe, zem kuras 
ir uzraksts: „Tā nav pīpe.” Tik 
vienkārši un eleganti slavenais 
mākslinieks liek aizdomāties par 
to, vai priekšmeta tēls atbilst 
paša priekšmeta būtībai? Cik tuvi 
viens otram ir pīpes attēls un pati 
pīpe? Strādājot reklāmas plakātu 
veidošanas biznesā, Magrits ļoti 
labi saprata, ka īstas reklāmas 
pamatā ir visskaistākie meli. 

Kā tas parasti notiek, lielākie 
panākumi un atzinība sākās tikai 
pēc mākslinieka nāves. Magrita 
muzejs tika atklāts 21. gadsimta 
sākumā, bet viņa darbi pašlaik ir 
populārāko pasaules muzeju lep-
nums.

Andrejs JAKUBOVSKIS

21. novembrī Ir iemesls!

Receptes

„Cilvēka dēls”, autors - 
Renē Magrits

Pamatnes veidošana
Lai izveidotu vainaga formu, 

nepieciešama stingra pamatne. 
Tās izveidošanā vari izmantot:

-salmus vai garus, sausus 
zāles stiebrus, kurus sakārtot vie-
nādā biezumā un stingri nosiet ar 
stiepli vai diegu, izveidojot „trubi-
ņu”.

- lokanus un elastīgus zarus, 
kurus nostiprināt, izveidojot apļa 
formu. Vari izmantot, piemēram, 
skujkoku, kārkla vai lazdas zarus.

- veikalā vari iegādāties 
apaļu metāla rāmi, kuru varēsi 
izmantot arī nākamajos gados. 
Jārēķinās, ka pamatne būs masī-
vāka un smagāka.

Izmantojamie materiāli
Vainaga izgatavošanā vari 

izmantot visas tev pieejamās da-
bas veltes:

egļu vai priežu skujas, sū-
nas, lapegļu čiekurus. Vainaga 
veidošanā vari izmantot sausus 
zāles stiebrus un salmus.

Rotāšanas knifi
Pēc vainaga formas izveido-

šanas, klāt radošā daļa – deko-
rēšana. Kreļļu virtenes, pērlītes, 
lentas, mākslīgais sniedziņš, spī-
dumi.

Izmanto arī dabas veltes, 
piemēram, brūkleņu lapiņas, kal-

tētas ogas.
Salmu/zāles stiebru vaina-

gus dekorē ar maziem čiekuriem, 
kanēļstandziņām, žāvētiem cit-
rusaugļiem un banānu ripiņām, 
valriekstu čaulām, ozolzīlēm, 
kastaņu cepurītēm, ķērpjiem, 
magoņu galvām utt. Čiekurus 
vari nopūst sudraba, zelta krāsā 
un aplīmēt ar pērlītēm.

Sveces un to stiprinājumi
Atceries sarūpēt 

četras sveces. Šobrīd 
veikalos var iegādāties 
dažādas formas sveces: 
garākas, mazas un apa-
ļas, kantainas, trīsstūru 
sveces u.c.

Lai novērstu sveču 
apgāšanos, labāk tās 
nostiprini ar stieplēm vai 
pielīmē pie pamatnes ar 
līmes pistoli. Tāpat vari 
izmantot neuzkrītošus 
svečturus.

Padomi
• Skuju vainagam 

labāk izmantot galotnī-
šu skuju pušķīšus, vien-
mērīgi un stingri pietinot 
tos pie pamatnes. Ilgāks 
mūžs ir priežu skujām – 
pareizi apstrādātas, tās 
saglabājas pat pāris 

mēnešu.
• Vispirms izvēlas sveces. 

To krāsai, formai un lielumam 
ir liela nozīme pārējo materiālu 
izvēlē un kopējā vainaga kom-
pozīcijā.

• Blakus mazām svecītēm 
neliek lielus čiekurus vai kuplus 
pušķus. Savukārt mazā vainagā 
neiederas garas sveces.

• Dažādas faktūras un krā-
sas materiāli izceļ cits citu – glu-
dais šķautņaino, gaišais tumšo.

• Katrai svecei jābūt svečtu-
rī. Izvēlēties metāla, plastmasas 
vai stikla – tas ir pašu ziņā. Ne-
pieciešamo toni var iegūt, nopū-
šot svečturi ar krāsu, pārklājot ar 
spīdumiem.

Jau pēc nedēļas…
Adventes laiks saistās ar mieru, klusumu, pārdomu laiku, 
kā arī simbolisku vainagu ar četrām svecēm, ko pa vienai 
aizdedz katru svētdienu. 

Tāds ķīselis jums palīdzēs no-
mest lieko svaru, izvadīs no zarnām 
visu nevajadzīgo, ievērojami atvieglos 
gremošanas trakta darbību. Attīrošā 
dzēriena pagatavošanai vajag sauju 
auzu pārslu „Herkuless”, sauju žāvē-
tu plūmju, sauju svaigas rupji rīvētas 
bietes. Visu apliet ar 2 litriem vāroša 

ūdens un uz lēnas uguns vārīt 15 min. 
Novārījumu, kurš sanāca līdzīgs ķīse-
lim, jāizkāš un 2 stundas pirms gulēt-
iešanas jāiedzer tik, cik varat iedzert. 
Vēlams, aknu zonai uzlikt kaut ko sil-
tu. Ķīseļa biezumus no rīta var apēst 
brokastīs. Vēlams, vienu reizi nedēļā 
ievērot atslodzes dienu, kurā tiek lie-
tots tikai tāds attīrošs ķīselis.

Ķīselis veselībai
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Padomju gados visi ģime-
nes attiecību aspekti tika pakļauti 
ideoloģiskās propagandas ietek-
mei. Masu apziņā tika veidots ne-
vis sievietes kā mātes, bet, pirm-
kārt, sociālistiskās ražošanas 
strādnieces tēls. Visas seksuali-
tātes izpausmes bija pieņemts 
noklusēt. Skolas mācību prog-
rammas nesniedza nekādu infor-
māciju par ģimenes attiecību psi-
holoģiju, kā arī par jautājumiem, 
kas saistīti ar bērnu piedzimša-
nu. Grūtnieces valkāja apjomīgu 
bezveidīgu apģērbu, bieži vispār 
pārstāja rūpēties par savu ārieni, 
lai nepievērstu sev uzmanību utt.

Dzemdību nami, kuri no-
drošināja visu nepieciešamo 
medicīnisko palīdzību, nereti 
atstāja sieviešu apziņā psiho-
loģisko traumu, jo tur bieži vien 
bija izplatīta rupja attieksme pret 
jaunām sievietēm viņu dzīves 
visatbildīgākajā periodā. Jaun-
dzimušo no mātes nošķīra uzreiz 
pēc piedzimšanas, bet turpmā-
ka saskarsme notika tikai bērna 
zīdīšanas laikā. Tēvu kontakti 
ar saviem bērniem pirmajās 3-5 
dienās vispār tika aizliegti, līdz ar 
to maigās jūtas pret savu perso-
nīgo bērnu un arī pret viņa māti 
vīriešiem nevarēja izveidoties. 
Tādējādi, pirmdzimtā piedzimša-
na bieži viena kļuva par laulāto 
attālināšanās iemeslu. Par visai 
izplatītu problēmu kļuva vardar-
bība ģimenē, kas visbiežāk bija 
saistīta ar vīriešu alkoholismu.

Bērnu audzināšanas jautā-
jumos sabiedrība daudz vairāk 
pieprasīja no mātes, nevis no 
tēva. Mājās bērniem bija jāapgūst 
higiēnas prasības, uzvedības no-
teikumi, jāiemācās darba iema-
ņas, atbilstošas sociālistiskajām 
normām. Par sliktu uzvedību vai 
zemām sekmēm mācībās peda-
gogi paziņoja, pirmkārt, skolnieka 
mātei.

Sievietes nodarbojās arī 
ar savu vīru audzināšanu, bieži 
tas notika pret viņu pašu gribu. 
Sabiedriskās organizācijas un 
partijas biedri iejaucās ģimenes 
lietās, personiskie konflikti tika 
apspriesti komjauniešu, arod-
biedrības, partijas un citās sa-
pulcēs. Ar sievietēm manipulēja, 

piespiežot ietekmēt savu vīru pat 
tādā situācijā, ja netika ievērotas 
ģimenes un bērnu intereses, lai 
liktu normas pārkāpušajam darbi-
niekam vai pārāk brīvi domājoša-
jam cilvēkam atgriezties autoritā-
rās ētikas rāmjos.

Padomju laikā pārdošanā 
bija tikai daži kontraceptīvo lī-
dzekļu veidi: aptiekās pārdeva 
prezervatīvus, kas bija zināmi ar 
nosaukumu „izstrādājums Nr. 2” 
un dažus citus mehāniskos grūt-
niecības novēršanas līdzekļus. 
Sākot ar 70.gadiem, relatīvi pie-
ejamas (tikai pēc ārsta-ginekolo-
ga norādījuma) kļuva pretapaug-
ļošanās tabletes, kuras importēja 
galvenokārt no Ungārijas. Taču 
tām bija vesela virkne blakuspa-
rādību – tās izraisīja svara palieli-
nāšanos, nevēlamo apmatojumu 
uz sejas u.c. (katra tablete saturē-
ja apmēram tikpat daudz hormo-
nu, cik mūsdienās ir 5-7 tabletēs). 
Tolaik paši ārsti maz ko zināja 
par hormonālajiem līdzekļiem, jo 
sarunas par visu, kas saistīts ar 
seksu, nebija pieņemtas pat spe-
ciālistu aprindās. Informācijas 
trūkums izraisīja daudz baumu 
un arī bailes. Gan negatīvās at-
tieksmes pret pretapaugļošanās 
tabletēm dēļ, vai neinformētības 
(par aborta negatīvajām sekām) 
rezultātā, gan vairumā gadījumu  
ieraduma pēc,  iestājoties ne-
vēlamai grūtniecībai, sievietes 
taisīja medicīnisko abortu, kas 
bija pieņemamas un pat banāls 
dzimstības kontroles vai, kā mē-
dza teikt 80. gados, “ģimenes 
plānošanas” paņēmiens. 

Rietumu „seksuālās revolū-
cijas” ideju ietekmē, kā arī pa-
teicoties vēsturiskajam pagrie-
zienam no „stagnācijas perioda” 
uz sabiedrības demokratizāciju, 
pakāpeniski seksuālo attiecību 
tematika, jautājumi par ģimenes 
dzīvi un bērnu piedzimšanu ar-
vien biežāk parādījās publiskā 
apspriešanā. Uz kopējā sabied-
rības dzīves humanizācijas fona 
ieguva popularitāti amerikāņu  
ārsta Bendžamina Spoka grā-
matas „Bērns un tā kopšana”. 
Krievu valodā tā tika publicēta 
1971.gadā, bet 1972. gadā bija 
pārtulkota latviešu valodā. Idejas 
par bērnu audzināšanu, kuras 
tiek atspoguļotas šajā grāmatā, 

ietekmēja nākamo vecāku pa-
audzi, viņi bija daudz elastīgāki 
un maigāki pret saviem bērniem, 
jo grāmatas autors aicināja iz-
turēties pret savu bērnu kā pret 
personību.

Jau vēlākajā padomju pe-
riodā aizliegumu apspriest sek-
suālās attiecības Latvijā “atcē-
la” divu grāmatu publicēšana: 
„Atklāti par laulības dzīvi” 1976.
gadā un „Mīlestības vārdā” 
1981.gadā (šīs grāmatas otrā 
tirāža tika aizliegta tajā iekļauto 
Jāņa Gleizda jutekliski poētisko 
fotogrāfiju dēļ, tikai 2009.gadā 
šī grāmata tika izdota ar visām 
autora ilustrācijām). Vēl lielāks 
pagrieziens uz sabiedrības at-
vērtību ir saistīts ar žurnāla „Zī-
līte” sensacionālo 1989.gada 
marta numuru, tajā tika publicēts 
komikss ar nosaukumu „Mums 
būs bēbis!”, kas ieguvis lielu iz-
platību un popularitāti lasītāju 
vidū.

Padomju Latvijā salīdzinā-
jumā ar citām PSRS republikām 
bija relatīvi zems dzimstības lī-
menis. Tikai pēc būtiska mater-

nitātes pabalsta palielināšanas 
un apmaksāta bērna kopšanas 
atvaļinājuma pagarināšanas līdz 
pusotram gadam, 80.gadu vidū 
dzimstība sasniedza maksimā-
lu līmeni – 2,2 bērni uz vienu 
sievieti fertīlajā vecumā. Tāds 
dzimstības līmenis nodrošina ie-
dzīvotāju „vienkāršu atražošanu”, 
tas nozīmē, ka nākamā paaudze 
pēc skaitliskā sastāva ir līdzīga 
iepriekšējai, ja saglabājas aptu-
veni tāds pats mirstības līmenis. 
Sakarā ar to, ka no 1985. līdz 
1990. gadam valstī piedzima 
salīdzinoši daudz bērnu, pašlaik 
Latvijā ir relatīvi daudz fertīlā ve-
cuma sieviešu, un tāda situācija 
turpināsies vēl vairākus gadus.

Pēc neatkarības atjaunoša-
nas un rietumu dzīvesveida pie-
ņemšanas Latvijā ir mainījušās 
morālas prasības pret sievietes 
lomu ģimenē un sabiedrībā. Ir no-
tikusi ievērojama ģimenes attiecī-
bu liberalizācija: par normu tiek 

uzskatīta toleranta attieksme pret 
pirmslaulības seksuālajiem saka-
riem, palielinājies šķiršanos līme-
nis, ir daudz pieejamāka informā-
cija par kontracepcijas līdzekļiem, 
ko masveidā izmanto, lai novēr-
stu neplānotas grūtniecības ie-
stāšanos. Mūsdienās jaunajām 
sievietēm tiek piedāvātas vispla-
šākās iespējas, kuras agrāk ne-
bija pieejamas. Atsaucoties šiem 
izaicinājumiem, daudzas sievie-
tes meklē pašizpausmi karjerā 
un sabiedriskajā darbībā, lielāku 
uzmanību pievērš skaistumkop-
šanas iespējām, aktīvi eksplua-
tē savu seksualitāti, demonstrē 
savu neatkarību no iepriekšējo 
gadu morālajām normām utt.

Cenšoties īstenot dzīvē bur-
žuāzisko priekšstatu par ģimenes 
laimi, daļa jauno sieviešu izvēlē-
jās mājsaimnieces lomu. Viņas 
velta daudz laika bērnu kopšanai, 
audzināšanai, piedāvā savām 
atvasēm visplašākās attīstības 
iespējas. Parasti šīs sievietes 
neplāno nodarboties ar savu pro-
fesionālo karjeru un materiāli ir 
pilnībā atkarīgas no vīra. Tādās 
ģimenēs bieži izaug egocentriski 

bērni, kuri nav motivēti rīkoties 
patstāvīgi. Viņi pierod pie maksi-
mālas uzmanības no mātes pu-
ses un vairs necenšas izvirzīt un 
sasniegt savus dzīves mērķus.

Ģimenes kā sociāla institūta 
transformācija ļoti spēcīgi ietek-
mēja izmaiņas demogrāfiskajā 
situācijā. Pēdējos gados visā 
Eiropā ir novērojama tenden-
ce dzemdēt pirmo bērnu daudz 
vēlākā vecumā nekā agrāk. Ja 
90.gadu sākumā Latvijā pirmo 
bērnu dzemdējušo sieviešu vi-
dējais vecums bija 23 gadi, tad 
2013.gadā tas pārsniedza 26,5 
gadus. Šo tendenci veicina arī Ei-
ropas Savienības politika, tā ir at-
spoguļota dažādās programmās, 
kas ir veltītas darbam ar jaunatni 
un kurās tiek skaidrots, ka bērna 
piedzimšana sievietei, kura vēl 
nav nostiprinājusies darba tirgū, 
pakļauj viņu lielākam nabadzības 
riskam.

Jaunu ģimenes dzīves stan-

dartu izplatīšanās ir mainījusi 
priekšstatu par tēva lomu bērnu 
audzināšanas jomā. Daudzi tēvi 
ne tikai aktīvāk gatavojas bērna 
dzimšanai, bet arī paši piedalās 
šajā procesā. Daži īpaši „moder-
nie” vīrieši izmanto likumā atru-
nāto iespēju doties bērna kopša-
nas atvaļinājumā, bet viņu sievas 
atgriežas darbā drīz vien pēc 
dzemdībām. Saskaņā ar pēdējo 
gadu socioloģisko aptauju rezul-
tātiem, Latvijā apmēram puse ie-
dzīvotāju ir pārliecināta par to, ka 
tēvs var tikpat labi kā māte kopt 
un audzināt bērnus.

Izmaiņas, kas ir saistītas ar 
morālo normu prasībām pret sie-
viešu un vīriešu uzvedību, vei-
cināja tipiskās ģimenes modeļa 
pārveidošanos. Neskatoties uz 
to, ka valsts neatzīst nekādas 
citas ģimenes formas, izņemot 
oficiāli reģistrētas, civillaulību 
skaits ar katru gadu pieaug. Ir 
novērojama arī „nepilno ģimeņu” 
skaita palielināšanās, kurās viens 
no vecākiem - galvenokārt mātes 
- dzīvo ar nepilngadīgo bērnu un 
ir atbildīgas par to līdz 18 gadu 
vecumam. Par ikdienišķu parādī-
bu mūsdienu sabiedrībā tiek uz-
skatīta šķiršanās un iestāšanās 
laulībā otro reizi (kā arī trešoreiz 
utt.). Pēc vecāku šķiršanās bērni 
visbiežāk paliek dzīvot ar māti, 
bet tēvi parasti tikai „fakultatīvi” 
piedalās savu atvašu dzīvē. Ir 
novērojama arī tendence, kas 
ir raksturīga visām Eiropas val-
stīm, kad vīrieši vairāk rūpējas 
par savas tagadējās partneres 
bērniem, nevis par saviem biolo-
ģiskajiem bērniem. 

Kopumā mūsdienu priekš-
stats par lomu sadalījumu ģime-
nē balstīts uz domu par to, ka, 
ja māte un tēvs dala savus pie-
nākumus vienlīdzīgi, sadarbojo-
ties un palīdzot viens otram, tad 
ģimenē valda savstarpējā uzti-
cība, un attiecības ir noturīgas. 
Un otrādi - ja viens no vecākiem 
maksimāli daudz laika pavada 
mājās ar bērniem, bet cits visu 
dienu ir aizņemts ar ražošanas, 
sabiedriskajiem vai citiem dar-
biem ārpus mājas, tad dzīves-
biedriem ir pārāk maz kopīgu 
interešu, viņi eksistē dažādās 
pasaulēs, un tādas ģimenes at-
tiecības nav stabilas.

Tatjana AZAMATOVA

Demogrāfija bez liekām emocijām3. raksts Sievietes sociālās lomas izmaiņas 
ģimenē un sabiedrībā

Televīzijas programmaPIEKTDIENA, 21. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 4.50 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.30 Ak, kāds jaukumiņš!
10.25, 1.35 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto
12.50 Vides fakti
13.25 Konkursa Sējējs balva
14.00 Brīnumskapja skola
14.30 Raķetēni
14.45 Tīģeris
14.55, 17.30 Dievkalpojums Zolitūdes 
upuru piemiņai
16.05 Rīga 2014
17.15 Aculiecinieks
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 5.30 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Zolitūde. Pēcvārds
22.15, 23.13 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
0.15 8. Pasaules koru olimpiāde
3.10 Tilts
4.10 100 g kultūras
5.20 Alternatīva izgāztuvei

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien

8.35, 16.35 Muhtars atgriežas 
9.30, 15.45 Alpu dakteris
10.20, 12.50 LTV - 60
10.35, 0.45 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
15.00 Vai Rīga jau gatava? 
15.15, 5.30 Pie stūres
17.30, 18.35 Personīgas lietas
19.05 J. S. Bahs. Jāņa pasija
21.00 Pasaules stāsti
21.30 Eiropa koncertos
22.20 Eiropas kinovakari
22.35 Mf. Labākā pasaulē
1.35 Lielais pārgājiens
2.25 Anekdošu šovs 
2.50 Tas ir Igo
4.30 Spots

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 1.55 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mīlestības namiņš
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.45 Galileo
15.00 Zolitūdes upuru piemiņai veltīts 

ekumēniskais dievkalpojums
16.00 Zolitūdes mācība
17.00 Gads pēc traģēdijas
17.35 Pieslēgums no Zolitūdes traģē-
dijas piemiņas pasākuma
17.41 Piemiņas brīdis Zolitūdes traģē-
dijā bojāgājušajiem
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Labdarības vakars 
23.50 Mf. Neaizskaramie
2.10 Losandželosas policisti 
4.35 Karamba!
5.00 Amerikāņi

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.05, 18.05 Dzīves krustcelēs 
9.05 Medikopters 
10.10 Nozieguma skelets 
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00 TV zvaigzne
15.35 Betija Vaita un vecie ērmi
16.05, 20.35 UgunsGrēks 
17.35 Pieslēgums no Zolitūdes traģē-
dijas piemiņas pasākuma
17.40 Piemiņas brīdis Zolitūdes traģē-
dijā bojāgājušajiem
17.45, 23.40 Zolitūdes gads
19.00, 3.50 TV3 Ziņas

19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
21.20 Mf. Timotija Grīna savādā dzīve
23.55 Mf. Zvaigžņu putekļi
2.25 NCIS. izmeklēšanas dienests 
5.40 Nepieskatītie

TV3+
6.45, 17.45 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25 Kurš mājās ir saimnieks 
13.25 Radu būšana 
18.50, 1.10 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Ivans Cara dēls un pelēkais 
vilks
21.30 Ideālais vīrietis
23.15 Mf. Tētis sprukās 

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.25 Riska faktors
10.55 Ģimenes drāmas
11.55, 22.25 Kriminal+
13.40 Dzīves patiesība
14.20 Mf. Nevainīguma prezumpcija
17.35 Zolitūdes traģēdija
17.41 Klusuma brīdis Zolitūdes traģē-

dijas upuriem
17.45 Latvijas faili
18.50 Ziņas
19.50 Mf. Eņģeļa spārni
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
0.05 Mf. Mēs satikāmies neparasti
1.35 Mūzika

PBK
6.00, 0.55 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
6.55, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 5.05 Moderns spriedums
17.41 Klusuma brīdis Zolitūdes traģē-
dijas upuriem
17.45 Apskauj mani sapnī
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Balss
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Mf. Sargies automobiļa
3.15 Mf. Smieklīgie ļaudis
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.50, 14.05 Bernards
7.04 Laika prognoze

Saskaņā ar pēdējo gadu socioloģisko aptauju rezultātiem, 
Latvijā apmēram puse iedzīvotāju ir pārliecināta par to, ka 
tēvs var tikpat labi kā māte kopt un audzināt bērnus.



2014. gada 21. novembris10

SVĒTDIENA, 23. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Dabas formas
7.05 Bērnu stāsti
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Kulta ēdieni
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.10 Kas var būt labāks par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15, 3.55 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Balss pavēlnieks
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.15 Spēlmaņu nakts 2014
0.00 Pērtiķi tuvplānā
1.00 Brīvās Latvijas dziesmas
2.55 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 2.45 LTV - 60
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. Jautrību meitenēm!
14.15 Mf. Sapņu ceļojums
15.55 Marokenrols
16.45 VTB Vienotā līga
19.00 Pasaules stāsti
19.30 Mf. Atceries, es vienmēr tevi 
mīlēšu
21.15 Strongman Champions League 
2014 Latvia
22.15 Noziegums
23.20 Eiropa koncertos
0.15 Rīga 2014

LNT
6.05 Kādas slimības vēsture
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā
9.00, 3.30 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadījums
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.35 Mistiskās slimības
14.45 Greizais spogulis
16.50 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
21.00 Kurt Seyt & Shura
23.20 Pēdējie Grimmi 
0.20 Mf. Līdz nāve mūs šķirs
2.00 Mf. Mīlestības namiņš
4.15 Ķerto līga 

TV3
6.10, 4.25 Nepieskatītie
6.40 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs 

7.45 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
12.40 Mf. Beverlihilzas lauķi
14.45, 0.30 Mf. Rezervisti
16.15 Mf. Savā vaļā
18.00, 2.10 Dullās sacensības 
19.00 Nekā personīga
20.00 Mf. Mierinājuma kvants
22.10 Mf. Super 
3.00 NCIS. izmeklēšanas dienests

TV3+
7.00 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Lielais jautājums
9.30 Jauniņā
10.25 Skūpstamies
12.20 Mf. Nepalikt ēnā
14.20 Mf. K-9: Privātdetektīvs
16.25 Mf. Plušķis
18.30 Intuīcija
19.40, 1.15 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Mūmija: Pūķa imperatora 
kapenes
23.10 Galvenais aizdomās turamais
0.10 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 13.50 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.50 Savedēja
11.50 Ievas pārvērtības
12.40 Personīgās lietas
14.10 Departaments
18.40 Uz nažiem

20.00 Mf. Parasts brīnums
22.50 Mf. Profesora banda
1.10 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 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
12.10, 14.25 Un tomēr es mīlu
17.20 Melnbalts
18.25 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks
21.55 JAK
0.15 Tolstojs. Svētdiena
1.10 Euronews
1.40 Mf. Pēc iesaukas
3.15 Mf. Liktenis
4.20 Jūrmala
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 9.40 Skatīties visiem!
6.55 Afromaskavietis
8.40 Dievu ēdiens
10.40 Jūrmala
12.45 Ņina. Seriāls
20.55 Izmeklēšanas noslēpumi
0.35 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.20 Vecās vēstules
6.25 Mf. Pārdod kaķi
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 Kulinārā zvaigzne
13.30 Mīlestība nabagiem
15.15 Smieties atļauts
17.05 Mf. Karnevāls mūsu gaumē
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Dzīve pēc dzīves

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 Brain-ring
11.40 Mf. Bēgļi
13.15 Es mīlu Baltkrieviju
14.25, 15.20 Republikas īpašums
15.15 Sports
16.50 Estrādes teātris
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.50 Mf. Mārgareta Tečere. Dzelzs 
lēdija

Baltkrievija 1
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.25 Mitjaja stāsti 
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 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai

SESTDIENA, 22. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 Dabas formas
7.05 Bērnu stāsti
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
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 Latvijas kods
14.15 Eksperti dīvānā
15.00 Ciemos
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Pērtiķi tuvplānā
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25, 22.35 Teātris.zip
21.35, 22.50 N. Gogolis. Revidents
0.55 Inspektors Džordžs Džentlijs
2.35 Ivars Pētersons Back to the Six-
ties
4.05 Vai Rīga jau gatava? 
4.25 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 13.35, 3.35 LTV - 60
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
15.55 Mf. Jautrību meitenēm!

17.35 Lielais pārgājiens
18.25 Mikrotopija
19.25 Anekdošu šovs 
19.55 Eiropa koncertos
20.45 Saules izaicinātie
21.15 Midsomeras slepkavības 
23.00 SOKO Vismāra
23.50 Mf. Labākā pasaulē
1.50 Latviešu teātra Zelta dziesmas
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.05 Ķerto līga 
7.00 Degpunktā 
7.30 Jauniņā
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.25 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Karamba!
12.15 Policists no pagātnes 
13.15 Mf. Neaizskaramie
15.40 Mf. Čārlija Vilsona karš
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dauntonas abatija 
19.00 Īpaši smags gadījums
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.50 Greizais spogulis
1.55 Mf. Mīlestība uz kredīta
5.00 Amerikāņi

TV3
6.10 Nepieskatītie
6.35 Maģiskās laumiņas
7.10 Aģents Dadlijs 
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Denijs spoks 
9.00 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.35 Ziņkārīgais Džordžs
12.10 Mf. Timotija Grīna savādā dzīve
14.15 Es mīlu tevi, Latvija!
17.00 Mf. Beverlihilzas lauķi
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Savā vaļā
22.20 Mf. Brīvdienu terapija
0.50 Mf. Superzvaigzne
2.20 Mf. Zvaigžņu putekļi
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests

TV3+
7.00, 15.15 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.35 Viens pats mājās
10.05 Sapņu māja
10.35 Skapis 
11.35 Dežūreņģelis
13.45 Mf. Bēthovens
16.15 Mf. Ivans Cara dēls un pelēkais 
vilks
17.50 Mf. Ideālais vīrietis. 
19.50 Virtuve 
21.00 Mf. Plušķis
23.00 Mf. K-9: Privātdetektīvs
1.00 Mf. Krēslas vampirdiens

TV5
7.55 Es ārstēju
8.55, 14.35 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 23.30 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 6 kadri
12.30 Mf. Rūgts!
14.50 Sabiedrības noslēpumi
15.50, 0.40 Iemāciet man dzīvot
16.50 Hokejs
19.30 Mf. Pagrieziens otrādi
23.15 Mūsu tēma
0.05 Kriminal+
1.30 Mūzika

PBK
6.30, 2.15 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Ekstrasensu sievas
12.50, 14.30 Mf. Mājas pārvaldnieks
15.15 Kas grib kļūt par miljonāru?
16.25, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Mf. Briljanta roka
0.50 Šovakar

2.45 Mf. Liktenis
4.20 Jūrmala
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 11.00, 21.00 Skatīties visiem!
6.50 Tūristi
8.35 Tīrs darbs
9.30 Kādi ļaudis
10.30 Tās ir manas mājas
12.40 Anna Čapmane un viņas vīrieši
13.40 Vīru patiesība
14.45 Dīvaina lieta
15.40 Maldu teritorija 
17.40 Mums pat sapņos nav rādījies
22.00 Jūrmala
0.00 Konkrētas nācijas organizācija

RTR Krievija
5.30 Mf. Neviens tevi neaizstās
6.35, 7.15 Mf. Tek upe Volga
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.40 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.25, 13.25 Ziņas-M
10.35 Mana planēta
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.35 Krievijas brīnumi
14.05 Tas ir smieklīgi
16.55 Mākslas filma
19.45 Mf. Es visu pārvaru
23.35 Mf. Pārdod kaķi
1.50 Mf. Pareģošana
3.30 Kur paliek atmiņas?
4.15 Smieklu istaba

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilma 
8.20 Veselība
9.25 Kulinārijas raidījums
10.05 Ideālais remonts
11.05 Gudrinieces un gudrinieki
11.50 Vecākus uz skolu!
12.45 Mūsu laikā
14.15 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Lielās sacīkstes
16.50 100 miljoni

17.45 Lira nacionālā muzikālā prēmija
20.05 Gribu kā Miladze
22.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.20 Ekstrasensu sievas

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, 18.20 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Taisīts PSRS 
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.50 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Musketieri
22.50 Baltkrievija attīstībā 
23.35 Sports

Baltkrievija 2
5.55 Mf. Dzelzs durvju noslēpums
7.05 Tikai pieaugušajiem
7.25 Avatars
8.40 Baltkrievu virtuve
9.20, 20.05 TV barometrs
9.30, 20.40 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
11.05 Kapeika kapeikā
11.40 Ekstrasensu cīņas
13.15 Ir nu gan!
13.50 Bafija pret vampīriem
16.20 Comedy woman
17.25 Ikri
18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ...
19.40 Karsts ūdens
20.00 KENO
20.10 Futbols
22.15 Mf. Muita dod atļauju.

7.05 Skatīties visiem!
7.30, 0.40 112
8.00 Tās ir manas mājas!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Seno rakstu varenie noslēpumi
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Anna Čapmane un viņas vīrieši
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Vīru patiesība
23.50 Slepenās teritorijas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Inženieris Šuhovs
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas

10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
11.00 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, 2.25 Tiešais ēteris
20.00 Seriāls
22.55 Speciālais korespondents
0.35 Mf. Tek upe Volga

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.20 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 Mācīties dzīvot 
13.40 Laiks parādīs
15.15 Mf. Papucīši
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Melnbalts
21.10 Balss
23.15 Vakars Minskā

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, 18.20 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
8.10 Pēdas 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05 Ģimenes sāga
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.50 Radu būšana
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
18.55 Taisīts PSRS 
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Musketieri
22.50 Baltkrievija attīstībā 

23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.45 Saška
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Mf. Personīgie motīvi
10.40 Virtuozi
12.05 Tūrists
12.55 Universitāte
15.10 Ir nu gan! 16.55 Taxi
18.00 Mf. Pārvadātājs
19.45 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.05 Reportieris
22.55 Mf. Kaulu kolekcionārs
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22.55 Sporta studija
0.10 Noziegums

LNT
6.10, 3.00 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Priestera mīla
11.55 Dallasa 
12.50 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestī ba nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā
21.15 Mf. Ja ne tu
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
5.45 Kristī gā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Tētuka meiti ņas
9.05, 2.05 Medikopters 
10.10 Drošības aģenti  V.A.I.R.O.G.S
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.55 Rozenheimas detektī vi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 
22.05 Zem kupola
23.10 Slepkavība
0.05 Calendar Live
1.10, 5.00 NCIS. izmeklēšanas die-
nests

TV3+
6.45, 17.45, 1.00 Māja 2
7.25, 14.35 Ekstrasensi-detektī vi
8.30 6 kadri
9.00 Kaulu licējs
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks?
13.25, 19.55 Radu būšana
18.50, 23.40 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.30 Mf. Es atceļu nāvi

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Ģimenes drāmas
11.55, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.50 Mf. Parasts brīnums
18.50 Ziņas
19.50 Šefs
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs
1.00 Mūzika

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.05 
Ziņas
6.40 Multf ilma 7.00, 9.25 Labrīt!!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.40 Mf. Iedzimtais grēks
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.20 Mf. Mirkļa struktūra
2.15 Mf. Okeāns
3.55 Mf. Ceļš pie doka
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 12.45 Izmeklētāji
6.30 Multf ilma
6.55 Bernards
7.04, 0.19 Laika prognoze
7.05 Skatī ti es visiem!
7.35, 12.15, 0.20 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Izmeklēšanas noslēpumi 
13.15 Jūrmala
13.55 Belka un Strelka
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektī vi
23.50 Ziņas 24
0.45 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 “Berjozka”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 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, 2.10 Tiešais ēteris
20.00 Jekaterina
22.45 Raidījums
23.50 Melu lieciniece
0.50 Mf. Aktrise no Gribovas

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.55 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 Brīnumdaris
22.10 Mf. Sejas pūlī

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.30 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.50 Grūtas dienas vakars
0.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 22.25 TV barometrs
8.05, 15.45 Saška
9.05 Fitnews
9.40, 21.20 Personīgie motī vi
10.35 Virtuozi 11.50 Ikri
12.25, 17.50 Universitāte
14.40 Comedy woman
15.40 Gribu nokļūt televīzijā!!
16.50, 23.20 Taxi
18.25, 21.00 Laiks futbolam
18.55, 23.55 Futbols
21.15 KENO
22.30 Mītu mednieki

OTRDIENA, 25. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30, 20.00 Kas te dzīvo? 
11.00 Mf. Sapņu ceļojums
12.45, 14.05, 15.05 Top-Shop 
13.00 Ar balsu vairākumu
14.25 Gārfī lda šovs
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10, 19.15, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Patentu kari
0.10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.55 Aizliegtais paņēmiens
1.35 Aculiecinieks
1.50 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50 LTV - 60
10.35, 19.05, 23.40 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Reģionālā attī  stī ba Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Skatpunkti 
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.45 Vienmēr formā!
18.35, 1.15 Ekstrēmie kadri 
19.30 MHL spēle
21.55, 5.30 Tavs auto
22.25, 5.00 Autosporta programma 

9.50 Kurt Seyt & Shura
12.05 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 Mīlestī ba nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams 
0.30 LNT ziņu TOP 10
1.30 Purvāji
4.50 Bernards
5.45 Kristī gā programma 

TV3
6.10, 12.25 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10 Pūķi
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Tētuka meiti ņas
9.05 Medikopters 
10.10 Būt par papucīti  
11.10 Māmiņu Klubs
11.50 Gatavo 
13.00 Dragons. Riders of Berk
14.00 Radīti  skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.05 Rozenheimas detektī vi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
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
23.10 Ģēnijs uzvalkā
0.10 Mf. Mierinājuma kvants
2.15 Nekā personīga
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
7.00, 17.45, 1.20 Māja 2
7.45, 14.35 Ekstrasensi-detektī vi
8.45 6 kadri
9.15 Mf. Mūmija: Pūķa imperatora ka-
penes
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks?
13.30 Intuīcija
18.50, 0.00 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Radu būšana
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Cilvēks uz dzegas

TV5
7.55 Personīgās lietas

8.50, 19.00, 23.05, 0.45 Mūsu tēma
9.10 6 kadri
9.35, 12.30 Top-shop
9.50, 16.40 Riska faktors
10.55 Sabiedrības noslēpumi
11.55, 22.30, 1.30 Kriminal+
12.45 Mf. Pagrieziens otrādi
17.50 Ģimenes drāmas
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.15 Ebola - palikt dzīviem
23.45 Petrovičs
1.55 Mūzika

PBK
6.00, 0.15 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.50 
Ziņas
6.40 Multf ilma
7.00, 9.35 Labrīt!!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Cars. Ļoti  patī kami!
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.20 Mf. Iedzimtais grēks
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Raidījums
1.55 Mf. Pasakas... Pasakas... Vecā Ar-
bata pasakas
3.55 Mf. Pirmais randiņš
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.50 Izmeklētāji
6.25 Multf ilma
6.50, 14.00 Bernards
6.59, 0.19 Laika prognoze
7.00 Firmas vēsture
8.40 Skatī ti es visiem!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Izmeklēšanas noslēpumi 
12.20, 0.20 112
13.20 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
22.50 Pasaules noslēpumi 
23.55 Ziņas 24
0.45 Kriminālās spēles

PIRMDIENA, 24. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Zoodārzu mazuļi 
10.35 Balss pavēlnieks
12.10, 14.00, 15.05 Top-Shop 
12.25 Zolitūde. Kurš vainīgs?
12.55 Zolitūde. Pēcvārds
14.20 Zili brīnumi 
14.50 Dullais Dauka
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10 Momentuzņēmums
17.25 Skats no malas
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Kas te dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.20 Valdība
0.25 Vecmāmiņu koris
1.30 De facto
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris
10.20, 12.50, 0.55 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Biznesa klase
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafi jas
12.30 Automoto raidījums 
15.30, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.25 Labākais no Euromaxx
18.35, 0.20 Bezceļu tūrisms
20.00 Marokenrols
20.55 Mf. Atceries, es vienmēr tevi 
mīlēšu
22.35 Midsomeras slepkavības 
5.00 Sporta studija

LNT
6.10, 12.45 Karamba!
6.30, 2.55 Nedēļa novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs

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 Varšavas robeža
18.00 Gaidi mani
19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Zilais bezdibenis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.05 Zona X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs

9.45 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10 Mf. Kārdinājums
12.40, 14.50 Laimes avots
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20 Arēna 19.00 Forums 
20.00 Panorāma 20.45 Pēdas
22.45 Aktuāla intervija 23.45 Sports
23.55 Mf. Musketi eri

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.35 Saprast un neitralizēt
10.05 Маmma - detektī vs
12.05 Bafi ja pret vampīriem
14.30 Comedy Batls
16.45, 22.50 Taxi
17.45 Universitāte
19.55 Cilvēka ķermenis 20.25 KENO
20.35 Virtuozi
21.45 Personīgie motī vi
22.45 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Mf. Tikai mūzikas zālē

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Atrast un neit-
ralizēt
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 
18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu gal-
veno
11.55, 3.25 Īpašs ga-
dījums
14.05 Zvaigznes 
sirds
15.00, 4.10 Kamēr 
ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 1.55 Tiešais 
ēteris
20.00 Jekaterina
22.35 Sazvērestī ba 
pret sievietēm
23.35 Mf. Melu lie-
ciniece
0.35 Mf. Aktrise no 
Gribovas. 

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.45 

15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!
16.15 Mf. Laimes avots. 
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.15 Lielā televīzija
21.25 45 sekundes
4.50 Norakstī tais. Seriāls

Baltkrievija 2
6.00 Augstāk par jumtu
6.30 Mf. Muita dod atļauj
8.25 Avatars
9.40, 19.25 TV barometrs
9.45 Fitnews
10.20 Saprast un neitralizēt
10.55, 20.45 Universitāte. Jaunās kop-

mītnes
12.10 Tūrists
13.00 Маmma - detektī vs
15.05 Mf. Pārvadātājs
16.50 Comedy Batls
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36

20.05 KENO
20.15 Cilvēka ķer-
menis
22.00 Pārlādēšana
22.40 Mf. Kaulu ko-
lekcionārs
0.35 Tikšanās ar ...
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SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

Autoskola“Vikingi”
Apmāca kat.: “B”,“C”,“D”,
“E”,profesionālaapmācība

(95.kods).
Sapulce 27.11.2014. 

plkst. 17.00. 
Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273,27200013, 

www.vikingi.lv

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20207132.

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,
uzrādotapliecību

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

Izsniedzam  aizdevumu 
pret nekustamo 

īpašumu.
Tālr. 27837644,20292842

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 

dažiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!
Strādājambezbrīvdienām!

Ūdrīšu pagasts (4 km no  
Krāslavas).Tālr. 26823417.

Dagda, Upes iela 1-a. 
T. 22424163. 

www.granits-o.lv

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

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Reklāma un sludinājumi

“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.
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

SIA“Kintrade”iepērk
svaigizāģētusskujko
kusīkbaļķus,malku,

papīrmalkuunfinierklučus.
LabākāscenasLatgalē.

Izkraušanas vieta: Krāslavas 
novads, dzelzceļa stacija Izval-

da. Tālr. 20383136 (Agris)

43 gadus vecs itālis (labs, atlē-
tisks) vēlas iepazīties ar 25 - 35 
gadus vecu latvieti nopietnām, 
romantiskām attiecībām un iespē-
jamu laulību. Maksimāla uzticība. 
Tas nav aģentūru sludinājums.  
danilo.bruni71@gmail.com.

IEPAZĪŠANĀS

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997,29485520,
29996309,26373728,

26393921.

“RitmsR”
Plastikātalogiundurvis
(Latvijas,Polijasražojums).

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.

Atjaunojošavācu
medicīna“HEEL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta-
vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi 
un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi 
pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.
Savādarbā—nevismazinu

simptomus,betganārstējusli
mībasunatjaunojuorganismu.
Pieredze,pozitīvirezultāti.

ĀrstsBorissMihailovs(sert. 
Nr. A-60866). Tālr. 29105248.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

Lai tēva mīla paliek dziļi 
sirdī 
Par avotu, kur mūžam spēku 
smelt....

Skaistas  pagasta pārval-
des darbinieki izsaka dziļu 
līdzjūtību Viktorijai Lenei, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Zviedrijasfirmas
pārstāvjiLatgalēPĒRK

dažādus meža īpašumus 
par augstām  cenām. 
Iespējamsavanss.

Tālr. 29548596.

2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr. 28343714;
1.5 - istabu dzīvokli Krāslavā, 4. 
st. Tālr. 22363744;
1-istabu dzīvokli (37.3 m2), eiro-
remonts. Tālr. 28773447;
“Audi A6 C4 Avant” - 2.5 TDi, 
1996., 103 Kw, TA līdz 08.2015., 
2300 €. Tālr. 27657375;
“MTZ 920.3” 2005 vai MAINA 
pret mežu. Tālr. 29189194;
“OPEL Astra” - 1.6, 1996., TA uz 
gadu. Tālr. 29807946;
“VW Golf”- 1995., automātiskā 
pārnesumkārba. TA līdz 12.2014., 
450 €. T. 26839637;
“AUDI 80 B4” - mono, 1070 €. 
Tālr. 29385495;
traktoru T-25, labā stāvoklī. Pie-
gāde. T. 28841403,26859874;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
lietotas aizmugurējās riepas 
T-25. Tālr. 28841403;
ziemas riepas 215x65x16 C vai 
maina pret 17. Tālr. 29754697; 
mucas - 200 l ar metāla vāku, 
1000 l ar krānu; cisternas - 25 l. 
Tālr. 29498229;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mīkstās mēbeles (samts, dabīgā 
āda). Piegāde. Tālr. 28487479;
lietotas ādas virsdrēbes, ziemas mē-
teļus, apkakles, audumus, paklāju, 
kažoku (jauns). Tālr. 20076759;
govi. Atnesīsies februārī. Tālr. 
29186451;
govi, LB, atnesīsies decembrī. 
Tālr. 26382651;
3 jaunas aitiņas. Tālr. 28856463;
sivēnus. Tālr. 26136595;
sivēnus. Tālr. 28839233;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus (dažāda vecuma). Tālr. 
26598779;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
graudus, miltus, piena kvotas. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr.29517757;
malku, dēļus, brusas, nomaļus. 
Tālr. 29728133;
malku, kūtsmēslus. Tālr. 
26598779;
malku (melnalksnis, bērzs) jeb-
kura izmēra. Tālr. 22023682, 
28265967;
malku. Tālr. 29936051;
malku. Tālr. 29189194.

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;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
mežusarzemi,cirsmas.Aug
stascenas. Tālr. 29158702;
senlaicīgas dzintara (apaļu, ovā-
lu un citas formas) krelles un 
rotaslietas. Lielus dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963.

VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem un B. C kate-
gorijas autovadītāji Vācijā. Tālr. 
29824171,00491777577699;
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 - istabu 
dzīvokli. Tālr. 26879146.
MŪRĒ, REMONTĒ visa veida 
krāsnis, kamīnus, dūmvadus, 
plītis. Tīru dūmvadus un krāsnis. 
Tālr. 29329151.
Teleskopiskā iekrāvēja pakalpo-
jumi (10 m). Tālr. 26598779.
Rokam un tīrām akas. Tālr. 
29512291.
Ekskavatora un pašizkrāvēja pa-
kalpojumi. Tālr. 29186935.
Krāslavas apkaimē PAZUDIS ka-
ķis (melns ar baltām ķepām un 
baltu kakliņu). Tālr. 28493886.

PIRMDIEN, 24. novembrī
un 22. decembrī pārdošanā
būssvaigabroileruproduk
cija:stilbi (5kg/10.65EUR,
15kg/29.85EUR),zupasizla
se (5 kg/ 4.60EUR), spārni,
aknas, kuņģīši (2 kg/ 4.30
EUR),fileja(2kg/9,40EUR)
žāvētadesa3.94EUR/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, Krāslavā (tirgus
Ostas ielā)  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. 

Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļā sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst 
un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm 
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst 
mājas.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Jutai Šķiporei, tēvu mūžībā 
pavadot.

Bijušieklasesbiedriun
audzinātājas

Bija dzīve, darbs, mīlestība,
Bija prieks - zaļš, šalcošs kā 
bērzs.
Un bija arī ciešanas, sāpes,
Lai pilns būtu mūža mērs.

Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību Jāzepa ŠĶIPORA 
tuviniekiem, viņu pavadot 
mūžībā.
BijušieIzvaltasvidusskolas
klasesbiedriunaudzinātāja

Satelīttelevīzijas 
 uzstādīšana. 

Līdz 31.12.2014. komplekta 
uzstādīšana tikai 75 EUR.

Tālr. 26344829

Remonta un celtniecības 
darbi, apdare. 
Tālr. 25374509

SIA “TEK” no Preiļiem 28.
novembrīKrāslavastirgūno 
plkst. 8.00 līdz 13.00 piedāvās 
vilnas un pusvilnas dziju, aus-
tos izstrādājumus, kā arī vilnas 
apmaiņu pret dziju un austiem 
izstrādājumiem.

Tālr. 29505937.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

•  Elastīgas cenas. Atlaides. 
•  Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.
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