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Šodien numurā

Aicinam uz Ziemassvētku koncertu 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā

Ziemassvētki ir gaismas atgriešanās, pārdomu un mīlestības 
laiks, ar tiem saistīta arī noskaņām bagāta mūzikas pasaule. Da-
žādu laiku komponisti ir pievērsušies Ziemassvētku tematikai un 
veltījuši svētās nakts notikumiem saviļņojošas mūzikas lappuses.

Latvijas Mūzikas akadēmijas un Daugavpils Mūzikas vidus-
skolas pedagogi un studenti 2015.gada 7.decembrī plkst.16.00 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā aicina uz Ziemassvētku kon-
certu. Pie ērģelēm būs Mūzikas akadēmijas ērģelņiece Larisa 
Bulava.

Koncertu atklās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
Laipni lūdzam!

Krāslavas Mūzikas skolas kolektīva vārdā
direktore Olga Grecka

SIA Māra N
aicina darbā 
autoservisa 

vadītāju Dagdā
Prasības: tehniskas zinā-

šanas, datorprasmes.
CV sutīt uz e-pastu: mara.n@

apollo.lv. T. 26525566.

I Aizraujošā matemātika

Latvijā

Skolotāju 
streiks

Piektdien, 27. novembrī, Lat-
vijā notika skolotāju un pirmssko-
las izglītības iestāžu audzinātāju 
streiks, tajā piedalījās gandrīz 
25 000 cilvēku. Pedagogi atradās 
savās darbavietās, taču stundas 
nevadīja. Streiku atbalstīja 912 
mācību iestādes, galvenokārt 
pamatskolas un vidusskolas. Ak-
cijas dalībnieki tādā veidā vērsās 
pret jauno skolotāju darba algas 
aprēķināšanas modeli, ko izstrā-
dājusi Izglītības un zinātnes mi-
nistrija. Tika formulētas arī divas 
konkrētas prasības, ko panākt 
ar šo streiku. Pirmā saistās ar 9 
miljoniem eiro, kas paredzēti kā 
mērķdotācija pedagogu darba 
algām nākamā gada budžetā. 
Streikotāji pieprasīja arī fi nan-
sējuma palielināšanu augstākās 
izglītības un zinātnes jomā.

Saskaņā ar informāciju, kas 
publicēta skolotāju arodbiedrī-
bas mājaslapā, streikā piedalī-
jās arī mūsu novadu pedagogi: 
Andrupenes pamatskola, Ezer-
nieku vidusskola, Krāslavas 
pamatskola, Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskola un Krāsla-
vas Valsts ģimnāzija, Izvaltas 
pamatskola, PII “Pīlādzītis” un 
Aglonas vidusskola.

Streika iemeslus un to, cik 
efektīvs šāds solis ir esošajā si-
tuācijā, kam tic skolotāji un uz 
ko cer - par to visu uzklausījām 
pašu skolotāju viedokļus. 

Turpinājums  2. lpp.

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludināju-

mus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

Pasaulē
Protests pret klimata pārmaiņām

Simtiem tūkstoši cilvēku svētdien visā pasaulē izgāja kolorītās 
demonstrācijās, prasot rīcību pret klimata pārmaiņām un uzsverot, 
ka “nav planētas B”. 175 valstīs nedēļas nogalē notika 2,3 tūkstoši 
šādu demonstrāciju, kurās piedalījās vismaz 683 tūkstoši cilvēku. Šis 
ir lielākais skaits cilvēku, kas vienā reizē protestējuši pret klimata pār-
maiņām. Lielākās protesta akcijas notika Londonas Haidparkā, Dānijā, 
Amsterdamā, Parīzē, Berlīnē, Madridē, Ņujorkā.

Imigrācijas krīzes risināšanas plāns

Eiropas Savienība (ES) un Turcija svētdien samita gaitā Briselē 
vienojušās par plānu imigrācijas krīzes risināšanai, arī par trīs miljar-
du eiro palīdzības paketi Sīrijas bēgļiem Turcijā. ES piekritusi atvērt 
jaunu nodaļu iestigušajās Turcijas sarunās par pievienošanos blokam 
apmaiņā pret Turcijas sadarbību nelegālo imigrantu plūsmas samazi-
nāšanas labā, sacīja Tusks. 

Vīzu nosacījumi Turcijas pilsoņiem, kas apmeklē ES Šengenas 
zonu, tiks padarīti vieglāki, sākot ar 2016. gada oktobri, viņš norādīja. 
Davutoglu savukārt norādīja, ka vienošanās “piešķirs jaunu enerģiju”  
Turcijas sarunām par dalību ES, kurās tikpat kā nekāda virzība uz 
priekšu nav notikusi kopš 2005. gada.

Teroraktu draudu risks ir “ļoti augsts”

Teroraktu draudu risks Lielbritānijā ir “ļoti augsts”. Pēdējo mēnešu 
laikā izlūkdienestiem un policijai izdevies novērst sešu “reālu teroraktu 
plānu” īstenošanu dažādās pilsētās. Lielbritānijas varas iestādes īpaši 
brīdināja par uzbrukumu draudiem pircējiem pirmssvētku laikā.

 Ar tevi kopā ejot, katru soli atceros, 
No pirmā acu mirkļa ziedu vijās vītu, 
Kā gaišu debesi, kā jaunas dienas rītu; 

Nav spēka, kas man liktu aizmirst mirkļus tos. 

Sveicam Pērļu kāzu gadadienā
Jeļenu un Mihailu Žuravskus!

Mamma, meita, znots

• Paziņojums par ieceri nākama-
jā gadā palielināt Ministru pre-
zidenta, ministru, parlamentāro 
sekretāru, Saeimas frakciju un 
komisiju vadītāju algas izglītības 
un zinātnes nozares darbinieku 
streika dienā ir spļāviens sejā 
nozares darbiniekiem, uzskata 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrībā. LIZDA 
gan piekrīt, ka ministriem ir ne-
pieciešamas adekvātas algas, 
tomēr algas būtu jāpalielina tad, 
ja tiek izdarīti labi un pareizi dar-
bi, kas nerada kaitējumu.

• Partija “Vienotība” neatbalstīs 
Saeimas priekšsēdētājas Ināras 
Mūrnieces demisiju, ja šāds jau-
tājums tiks iniciēts Saeimā, pazi-
ņoja Solvita Āboltiņa. Komentējot 
šo jautājumu, viņa norādīja, ka 
šeit ir jautājums par ārējo ne-
stabilitāti un iekšējo stabilitāti. 
Vienlaikus viņa pauda, ka Saei-
mas priekšsēdētājs pārstāv visu 
kopumu, ko ir ievēlējusi Latvijas 
tauta, un tādēļ ir jāspēj atrast vei-
du, kā ar visu šo kopumu strādāt.

• Valsts līdzfi nansējums ir veici-
nājis pašvaldību aktivitāti veidot 
savās teritorijās atskurbtuves. 
Risinājumi atskurbināšanas pa-
kalpojumu nodrošināšanā pilsētu 
un novadu pašvaldībās atšķiras, 
tomēr tie visi ir atbalstāmi un 
attīstāmi, uzskata Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrija. Kā galveno problēmu 
saistībā ar pašvaldību plašāku 
iesaistīšanos atskurbināšanas 
pakalpojumu sniegšanā VARAM 
informatīvajā ziņojumā min fi -
nanšu līdzekļu nepietiekamību. 
Turklāt, ja normatīvajos aktos 
nostiprinātu pašvaldību rīcības 
brīvību noteikt atskurbināšanas 
pakalpojuma sniegšanas formu, 
vairāk izpaustos pašvaldību pat-
stāvība, tiktu saglabāti un nostip-
rināti jau rastie risinājumi, kā arī 
ievērotas vietējās atšķirības

• Uz Austrumu robežas trūkst ie-
kārtu, kas palīdzētu izķert kon-
trabandas kravas. Vienu no re-
tajiem skeneriem Zilupē saspēris 
zibens, un tas nedarbojas jau 
pusgadu. Valsts ieņēmumu die-
nests sola – skeneri būs. Lai arī 

tikai 11 gadus pēc Latvijas iestā-
šanās Eiropas Savienībā, šobrīd 
Valdība tam piešķīrusi naudu. Uz 
robežas sākušies darbi, notiek 
iepirkumi, būvniecība. Baltkrie-
vijas pierobežā Silenē stacionā-
rais skeneris plānots nākamā 
gada sākumā. Indrā un Krievijas 
pierobežā Kārsavā - nākamā 
gada vidū. Terehovā un Vientu-
ļos – līdz nākamā gada beigām. 
Liepājas un Ventspils ostās - līdz 
2017. gada beigām.

• 28. novembra izlozē skaitļu lote-
riju papildspēlē Džokers šogad 
otro reizi tika laimēts maksimā-
lais laimests 150 000 eiro. Lai-
mīgā loterijas biļete  iegādāta in-
ternetā. Iepriekšējo reizi 150 000 
eiro papildspēlē Džokers tika lai-
mēti šī gada 25. aprīlī Rīgā. 

• Ceturtdien visu Baltijas valstu 
ceļu policija veica kopīgus rei-
dus, lai pastiprināti pievērstu 
uzmanību drošības līdzekļu 
lietojumam un riepu protektoru 
dziļumam. Reida laikā Latvijā 
pārbaudīts 6761 transportlīdzek-
lis un sastādīti 330 protokoli par 
drošības līdzekļu nelietošanu 
un neatbilstošu riepu protektoru 
dziļumu. Veikto pārbaužu laikā 
konstatēti vairāki satiksmei īpaši 
bīstami autovadītāju pārkāpumi. 
Piemēram, kāds autovadītājs 
bērna sēdeklīti bija aizvietojis ar 
spilvenu, savukārt kādam citam 
autovadītājam 30 minūšu laikā 
sastādīti pat divi protokoli par 
drošības jostas nelietošanu.

• Atbildētāju statusā pārsvarā do-
minē “Maxima Latvija”, “Hom-
burg Zolitude” un “Tineo”, taču 
prasības tiek uzturētas arī pret 
valsti, arhitektu biroju “Kubs”, 
SIA “Re&Re”, Rīgas domi un SIA 
“HND Grupa”. Vairākās civillietās 
prasības daļā pret šiem atbildē-
tājiem tikušas izbeigtas.

• Patlaban Latvijā normatīvais re-
gulējums aizliedz nacistiskā un 
komunistiskā režīma simbolikas 
izmantošanu piketos un gājie-
nos, savukārt attiecībā uz jeb-
kādas citas, tostarp arī tās, kura 
saistīta ar teroristisko džihādistu 
grupējumu  “Daesh” (“Islāma 
valsts”), šāda aizlieguma nav.

Saeima - par drošību

Parlaments pieņēmis kārtējo valsts nacionālās 
drošības koncepciju.

 2.lpp

Anita Resčenko - dabas garšu pavēl-
niece                                                     

 3.lpp

Sporto sev un Latvijai

4., 6. lpp

Palīdzēsim Vadimam!

                              5.lpp

Aglonas sensācijas 

No rubrikas “Cilēks un daba”   
 5.lpp

Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi

Krāslavas māmiņu klubs   

 8.lpp
Vairāk lasiet 4. lpp.  A. GONČAROVA foto
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Saeima – par drošību
Parlaments ir pieņēmis kārtē-
jo valsts nacionālās drošības 
koncepciju.

Šādu dokumentu (pašrei-
zējais ir 26 lappušu apmērā) 
pieņem katra sasaukuma parla-
ments. Izņēmums bija iepriekšē-
jā, 11. Saeima, kas “nodzīvojusi” 
tai pienākošos pēc pirmstermiņa 
vēlēšanām trīs gadus ar savu 
priekšteču – 10. Saeimas depu-
tātu – nostādnēm. Kā zināms, 10. 
Saeima nostrādāja tikai gadu, to 
atlaida toreizējais Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers.

Pašreizējais galvenais doku-
ments par to, ko valsts uzskata 
par draudiem sev un saviem ie-
dzīvotājiem, ir līdzīgs iepriekšē-
jiem daudzvārdības un nekon-
krētuma ziņā, taču tā formulējumi 
izceļas ar skarbumu – reizēm tie 
pat ir skandalozi. Galvenais pār-
metums, kas izskanēja no parla-
menta tribīnes autoriem, ir tas, ka 
pat pēc briesmīgajiem terorisma 

aktiem Parīzē par galveno drau-
du ir nosaukts nevis starptautis-
kais terorisms, bet gan lielās kai-
miņvalsts politika.

Piemēram, “pēc 2.pasaules 
kara beigām Krievijas agresija 
Ukrainā ir bijusi līdz šim nepiere-
dzēta vēršanās pret starptautisko 
tiesību pamatprincipiem.” Tātad 
pilsoņu karš bijušajā Dienvidslā-
vijā un tās valstu bombardēšana, 
nemieri un valsts apvērsumi Zie-
meļāfrikā un Tuvajos Austrumos, 
briesmīgie sprādzieni Parīzē do-
kumenta tapšanas procesā pali-
ka nepamanīti.

Pēc atvaļinātā ģenerāļa Kār-
ļa Krēsliņa (Nacionālā apvienība) 
domām, koncepcija ir pieņemta 
sasteigti, jo viņam, kas nav no 
pēdējiem speciālistiem drošības 
jomā, nebija pat vienas diennakts, 
lai iepazītos ar šo dokumentu un 
izanalizētu to. Viņš bilda, ka līdzī-
ga koncepcija Francijā tika pie-
ņemta pēc 40 dažādām sēdēm 

un apspriedēm. Taču visu lamā-
tajā Krievijā parlamenta  spīkers 
tieši saka, ka parlaments neesot 
vieta diskusijām. “Tad kādam pa-
raugam seko Latvija?”, retoriski 
jautāja deputāts no tribīnes.

Bijušais robežsargs un iekš-
lietu ministrs Jānis Ādamsons 
(“Saskaņa”) arī runāja par to, ko 
viņš šajā koncepcijā nav ierau-
dzījis –, par pilnu faktu konstatā-
ciju, vispusīgu analīzi, nākotnes 
prognozēm. Nav izanalizēta bēg-
ļu problēma, terorisma problēma. 
Taču terora akti ir notikuši arī pie 
mums – atgādināja deputāts Me-
žaparka estrādes spridzināšanu 
1995. gadā Dziesmu svētku laikā. 

Deputāts Juris Viļums (“Re-
ģionu apvienība”)  apvainojies uz 
autoriem par savu dzimto Latgali.

“Krievija īsteno savus ārpo-
litiskos mērķus, pielietojot kom-
pleksus ietekmes pasākumus. 
(...) To galvenā būtība ir pakāpe-
niska valsts novājināšana iekšpo-
litiski, veicinot neapmierinātības 
un protestu potenciāla pieaugu-

mu sabiedrībā, lai izraisītu atklātu 
vēršanos pret pastāvošo valsts 
varu un vardarbīgus nemierus,” 
sacīts dokumentā. “Krievijas 
īstenotajā tautiešu, kā arī infor-
matīvajā politikā pret Latviju jau 
ilgstoši dominē tādas tēmas, kā 
krievu valodas statusa nostipri-
nāšana, izglītības iespēju papla-
šināšana krievu valodā, tautiešu 
un nepilsoņu tiesību aizsardzība, 
Latvijas valsts apvainošana fa-
šisma un nacisma atdzimšanā, 
Krievijas vēsturiskās klātbūtnes 
uzsvēršana Latvijā, kā arī Latga-
les šķietamas atšķirtības no pārē-
jās Latvijas uzsvēršana. Šo tēmu 
aktualizēšana tiek izmantota, lai 
saasinātu iekšpolitisko situāciju 
Latvijā, apdraudot sabiedrības 
vienotību, kā arī, lai veiktu starp-
tautisku Latvijas diskreditāciju.”

Sabiedrībā var rasties priekš-
stats, ka viss, kas ar Latgali saistīts, 
ir Latvijai bīstami, – ir nobažījies 
deputāts Viļums. “Tikpat labi Zilu-
pes iedzīvotājs varētu izdomāt, ka 
Kurzemes, Vidzemes un Zemga-

les šķietamās atšķirības ir ārvalstu 
specdienestu inspirētas un rada 
draudus pārējai Latvijai,”  teica viņš. 
Deputāts ir pārliecināts: tieši “Latga-
les latviešu tā sauktās atšķirības, to 
sargāšana, kopšana, skaidrošana 
un mācīšana jaunākajām paau-
dzēm ir viena no svarīgākajām Lat-
vijas valsts drošības garantijām.” 
Vēl jo vairāk, Viļums uzskata, ka 
valsts tā vietā, lai atbalstītu un stip-
rinātu šo drošības pamatu, sagrauj 
to. Kā piemēru viņš minēja Valsts 
valodas centra (šī iestāde ir Ties-
lietu ministrijas pakļautībā) lēmumu 
piemērot naudas sodu Kārsavas 
novada domei par ielu nosaukumu 
plāksnītēm divās valodās – latviešu 
un latgaliešu.

Rezultātā pēc debatēm Lat-
vijas nacionālās drošības kon-
cepcija tika pieņemta ar balsu 
vairākumu, 23 deputāti atturēju-
šies – 21 no opozīcijas frakcijas 
“ Saskaņa” un divi no Nacionālās 
apvienības – Kārlis Krēsliņš un 
Edvīns Šnore.

Darja ŽDANOVA

Mūsu iestāde katrreiz at-
balsta un piedalās pedagogu 
streikos. Arī šoreiz streikā brīv-
prātīgi piedalījās 34 darbinieki: 
gan skolotājas, gan tehniskais 
personāls, gan iestādes vadī-
ba.  Neskatoties uz to, ka streika 
dalībnieki par dalību streikā ne-
saņems darba atalgojumu, visi 
streikotāji atradās savās darba 
vietās un, protams, arī bērni bija 
gan pabaroti, gan pieskatīti, gan 
nodarbināti. 

Aptaujājot streikotājus, kas 
viņus mudināja piedalīties strei-
kā, atklājās: zemais atalgojums, 
nevienlīdzīgā situācija nozarē, 
un tas, ka sakarā ar minimālās 
algas pacelšanu līdz 370 eiro no 

1. janvāra  starpība starp nekva-
lificēta darbinieka algu un peda-
goga algu būs tikai 35 eiro – tas 
nav atbilstoši ne pedagoga atbil-
dībai un pienākumiem, ne izglī-
tībai, ne prasībām, kuras izvirza 
sabiedrība un klienti – bērnu 
vecāki. Arī IZM piedāvātais jau-
nais darba samaksas modelis 
atsevišķos gadījumos būtiski pa-
sliktina skolotāju darba samak-
su, salīdzinājumā ar pašreizējo. 
Esam gan savas profesijas, gan 
visas nozares patrioti un uzska-
tām, ka par augstām prasībām 
pret strādājošajiem ar bērniem 
jābūt adekvātam un godīgam 
atalgojumam.

Tāpēc mēs atbalstījām vie-

nu no LIZDA izvirzītajām prasī-
bām, t.i. , pilnveidot pedagogu 
darba samaksas jauno modeli, 
paredzot darba samaksas nosa-
cījumu uzlabošanu pirmsskolas 
izglītības iestādēs, mazajās iz-
glītības iestādēs, atbalsta per-
sonālam, kā arī nepieļaut darba 
samaksas pasliktināšanu noza-
rē strādājošiem. 

Mēs, streikojošie, ceram, 
ka mūsu līdzdalība šajā proce-
sā tiks pamanīta, sadzirdēta un 
mūsu kopējās pūles nebūs vel-
tas.

Krāslavas novada
 PII „Pīlādzītis ” streikotāji

KVĢ skolotāju kolektīvs vien-
balsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt 
un piedalīties vienas dienas brīdi-
nājuma streikā, uzturoties savās 
darba vietās, bet nevadot stun-
das. Jebkurai jaunai reformai ir 
jānāk ar pozitīvām pārmaiņām, 
it īpaši, ja tas skar izglītību un 
valsts nākotni. Bet pašlaik vai-
rums pedagogu tās neredz, tāpēc 
tika pārtraukts darbs, lai pievērstu 
atbildīgo valsts amatpersonu un 
sabiedrības uzmanību kritiskajai 
nevienlīdzības situācijai nozarē 
un pilnveidotu pedagogu darba 
samaksas jauno modeli, jo tādā, 
kāds tas ir izstrādāts tagad, vairāk 
ir zaudētāju nekā ieguvēju, proti, 
vairākumam darba samaksa pa-
sliktināsies, un to nedrīkst pieļaut, 
tāpat nav skaidrs mazo skolu lik-
tenis.

Mēs ļoti ceram, ka atbildī-
gās amatpersonas ņems vērā 
LIZDA priekšlikumus gan par 
pirmsskolas izglītības iestāžu, 
gan mazo izglītības iestāžu 
(skaits līdz 100) darba samaksas 
uzlabošanu strādājošajiem, nevis 
pasliktināšanu, kā arī zinātnes un 
augstākās izglītības darbinieku 

darba samaksas paaugstināša-
nu. Domāsim par mūsu nākotni 
un pozitīvām pārmaiņām nozarē, 
jo tad ieguvēji būs gan nozarē 
strādājošie, gan izglītojamie, gan 
vecāki, gan pašvaldības.

Skolotāju viedokļus apkopoja 
D.Andžāne, KVĢ arodbiedrī-

bas priekšsēdētāja

Krāslavas pamatskolas 
skolotāji 27. novembrī atbalstī-
ja Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības brīdi-
nājuma streiku. Streikā piedalījās 
30 arodbiedrības biedri un 5 sko-
lotāji, kuri nav arodbiedrībā.

Streiku atbalstīja un bija vie-
nisprāt ar mums skolas direktore 
Vija Konceviča. 

Streiks nav dialogs, tas ir iz-
misuma solis, kuru šodien sper 
LIZDA.

Mēs ticam, ka nav bijis citas 
iespējas. 

 Gribētos lai mainītos sa-
biedrības un valdības attieksme 
pret skolotājiem. Lai mūs sāktu 
cienīt un atbalstīt. 

Mēs piekrītam streika prasī-

bām, pilnveidot pedagogu darba 
samaksas jauno modeli, ņemot 
vērā LIZDAs priekšlikumus.

Esam vienisprāt ar LIZ-
DA  priekšsēdētājas I. Vanagas 
teikto: “Nedrīkst ieviest refor-
mu reformas pēc. Ir skaidrs, ka 
pašreizējā sistēma ir jāmaina, 
tā ir veicinājusi nevienlīdzību un 
apdraudējusi izglītības kvalitāti 
skolās, taču jaunajai atalgojuma 
sistēmai jābūt ilgtspējīgai un pār-
domātai – tai paredzot nepiecie-
šamos finanšu resursus – pretējā 
gadījumā arī jaunā darba samak-
sas sistēma mazinās izglītības 
kvalitāti.” 

Pedagogiem tieši šobrīd ir 
ļoti būtiska sabiedrības un valdī-
bas izpratne un atbalsts.

Visi Krāslavas pamatskolas 
pedagogi bija ieradušies darbā 
streika dienā.

Mēs piedalījāmies labda-
rības akcijā, kopīgi veidojām 
Adventes vainagus vientuļajiem 
cilvēkiem. Kopā būšanas laiks 
stiprināja pārliecību, ka Krāsla-
vas pamatskolā esam vienoti do-
mās un darbos. Dziedājām dzies-
mas, pinām un rotājām vainagus, 
pārrunājām darba jautājumus. 

 Paldies visiem mūsu skolas 
vecākiem par sapratni un morālo 
atbalstu. 

Lai mums izdodas!
 Krāslavas pamatskolas arod- 

organizācijas priekšsēdētāja 
Everita Eisaka.

Skolotāju streiks
Viedokļi par streiku: vai 

tas dos kādu rezultātu? Un 
kāpēc vieni streiko, bet citi 
nestreiko?

Ja nebūtu ticības par labu 
rezultātu, tad brīdinājuma strei-
ku laikam neatbalstītu tik liels 
skaits izglītības darbinieku - 24.5 
tūkstoši. Noteicošais arguments, 
kāpēc nolēmām piedalīties un 
atbalstīt streiku, bija vēlme būt 
solidāriem ar visiem, kuri strādā 
izglītības un zinātnes sfērā, un 
atbalstīt arodbiedrības prasības. 

Mūsu kolektīvā katram sko-
lotājam bija iespēja pateikt “Jā” 
vai “Nē”, ņemot vērā visus notei-
kumus par šīs dienas norisi un 
kritiski izvērtējot piedāvāto sko-
lotāja darba samaksas modeli. 

Vairums skolotāju nolēma 
nepārtraukt mācību procesu, un 
tās ir viņu tiesības. Ja skolotājs 
jūt atbildību par bērniem, sevišķi 
jaunākajās klasēs, un saprot, ka 
viņiem nav ar ko darba dienā pa-
likt mājās, tad tas ir cieņas vērts 
arguments. Ja skolotājs godīgi 
atzīst, ka atteikties no darba sa-
maksas par šo dienu ir proble-
mātiski, tad tas liek aizdomāties 
arī par streika organizēšanas 
veidu. Daudzi kolēģi pievienojās 
vairākuma viedoklim - arī tas ir 
samērā pieņemams arguments. 

Daļa skolotāju nolēma at-
balstīt streiku un, atrodoties 
darba vietā, atteicās veikt sa-
vus tiešos darba pienākumus un 
līdz ar to nesaņemt par šo die-
nu algu. Mēs atbalstām streika 
mērķi - pievērst atbildīgo valsts 
amatpersonu un sabiedrības uz-
manību kritiskajai nevienlīdzības 
situācijai nozarē. Kā arguments 
ir arī atbalsts pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu pedagogiem, jo viņu 
darbs ir ļoti svarīgs, atbalstām 
arī lauku skolu skolotājus, ku-
riem nākas strādāt apvienotajās 
klasēs un nereti cīnīties par iz-
dzīvošanu, arī augstskolu pa-
sniedzējus. 

 Labi zinām, ka cilvēki, 
kuri pabeiguši doktorantūru, ir 
pasniedzēji prestižās Latvijas 
augstskolās un saņem par savu 
darbu smieklīgi zemu atalgoju-
mu, un savus zinātniskos dar-
bus publicē par savu personīgo 
finansējumu. Bet runa nav par 
algu, bet par daudz svarīgākām 
lietām… 

Pēdējā laikā mēs dzirdam 
daudz viedokļu par situāciju iz-

glītības nozarē, un visu daudzo 
viedokļu vidū par īpaši vērtīgu 
uzskatām Jāņa Vanaga, gaiša 
cilvēka, domu.

Lūk, viņa citāts no Latvijas 
dzimšanas dienai veltītās uzru-
nas: “… viena mirstošās Romas 
pazīme pa īstam ieskandina 
trauksmes signālu: tad skolotājs 
gadā saņēma tikpat lielu atalgo-
jumu, cik ratu braucējs - analogs 
mūsdienu šovmenim, sportis-
tam vai kinozvaigznei - saņēma 
vienā dienā… Un tam pat nav 
sakara ar grūti kaldināmo skolo-
tāju algu reformu, tam ir sakars 
ar mūsu pašu, ar vienkāršo cil-
vēku vēlmēm un interesēm. Ar 
ideāliem un ar modeļiem, kas 
jaunatnei šķiet atdarināšanas 
vērti. Teju katrs Latvijā pazīst 
lielisko latviešu talantu Kristapu 
Porziņģi, jo par viņu stāsta katrā 
Panorāmā. Latvijas dzimšanas 
dienā viņš savai dzimtenei ir 
uzdāvinājis spožu uzvaru ar 29 
gūtiem punktiem. Tas mūs lieliski 
iepriecināja! Daudz mazāk tauta 
pazīst Andri Ambaini vai Hariju 
Tumanu.”

Šo uzrunu ir vērts izlasīt. Un 
šos vārdus mēs apspriežam ar 
bērniem. Ir par ko padomāt…

Šodien gribas teikt paldies 
jaunajiem arodbiedrības līde-
riem Ingai Vanagai un Edgaram 
Grigorjevam par drosmi un uz-
ņēmību vērst valdības uzmanību 
mūsu problēmām un rūpēm. 

Neliela atkāpe, kas pirmajā 
mirklī šķitīs nesaistīta ar skolo-
tāju streiku. 28. novembrī četras 
mūsu pilsētas komandas, mūsu 
skolas un valsts ģimnāzijas bēr-
ni, piedalījās Nacionālajā deba-
šu turnīrā. Šoreiz piedalījās re-
kordliels skaits dalībnieku - zāle 
bija pilna kā nekad. Viens no šīs 
kustības galvenajiem principiem 
- cienīt pretēju viedokli. Ir cerība, 
ka nākotnē par mūsu valsts līde-
riem kļūs tie cilvēki, kuri pratīs 
pienācīgi un ar godu izturēties 
pret pretēju viedokli, bet bailes 
no varas kārotājiem būs aiz-
mirstas pagātnē. Nevis bailēm, 
bet cieņai jābūt savstarpējo at-
tiecību pamatā. 

Valentīna PURPIŠA, 
Krāslavas “Varavīksnes” 

vidusskolas arodorganizāci-
jas priekšsēdētāja
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Anita Reščenko - dabas garšu pavēlniece
Aglonas novada Kastuļinas 

pagasta viesu mājas “Zemeņu 
krastiņi” saimniece Anita Reščen-
ko pa šiem daudzajiem gadiem, 
kopš dzīvo Kastuļinas pusē, pre-
sē kristīta gan kā Meža laumiņa, 
gan kā Zemeņu fi lozofe, gan kā 
pirts garu pavēlniece un pirts 
skolotāja. Un visi šie kristāmvārdi 
atspoguļo Anitas patieso būtību. 
Kādā intervijā par Anitas māju 
teikti šādi vārdi “Galdā šajās mā-
jās ceļ sviestmaizes ar liepu un 
kļavu lapām, bet puķu dobē au-
dzē karalieni nātri”. Un tas nav 
vienīgais “dabas noslēpums”, ko 
sev un citiem atklāj Anita. 

Lietainā dienā, ienākot Aglo-
nas centrālajā bibliotēkā, kur pul-
cējušies vietējie iedzīvotāji uz ne-
lielu semināru “Augi un veselība”, 
kas veltīts Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļai, Anitu sastapām ēdam 
augu lapas un smaržojam augu 
kātiņu lapu jaunos dzinumus. Šis 
acu piefi ksētais skats mani aizvi-
lināja bērnībā, kad spēlējot kari-
ņu, slēpnī tika kodīti jaunie liepu 
lapu dzinumi, bet “ienaidnieku” 
gūstekņiem iebaroti māllēpju zie-

di un nātru lapas. Vai gan tas tik-
tu darīts, ja mēs zinātu, ka tādā 
veidā “ienaidnieks” tiek stiprināts 
nevis novājināts?

Tagad pati bieži vien salātiem 
pievienoju jaunos māllēpju ziedus, 
upeņu jauno lapu dzinumus un pati 
sev ienaidniece nejūtos. Uzturā lie-
tojot dažādas augu lapas, saknes, 
ziedus, sēklas - ienaidniece sev 
nejūtas arī Anita Reščenko, kas 
ir 2014. gada pirtnieku konkursa 
“Sauna World cup - 2014” Latvijas 
čempione un Pasaules pirts čem-
pionāta dalībniece. 

Būt kopā ar dabu, pārtikt no 
dabas un izsmelt no tās maksimā-
lo enerģiju, pārvēršot to labajos 
darbos, domās… veselības stipri-
nāšanai un uzlabošanai, skaistu-
mam un možam garam - tā ir Ani-
tas Reščenko dzīves fi lozofi ja, ar 
ko viņa labprāt dalās semināros, 
sanāksmēs, diskusiju forumos un 
pirts kūrēs.

Kamēr klīdu pa bērnības at-
miņu takām, Anita rokās pacēla 
trīs augu saknes teikdama: “Ja 
jūsu skapītī ir šīs trīs saknītes - par 
slimībām varat aizmirst!” Tik skaļš 
sauklis pievērstu arī jūsu uzma-
nību. Un kā nu ne, ja, iestājoties 
drēgnajam rudenim un pirmajam 
sniegam, parādās pirmais zie-
mas klepus, iesnas un nespēks. 
Ticamības moments šādam sauk-
lim arī liels, jo pati runātāja garā 
moža, draiska, dzī- vespriecīga, 
enerģijas pārpilna, vārdu sakot, 
dzīvīga kā dzīvsudrabs no matu 
galiņiem līdz papēžiem. Anitu 
Reščenko darbībā grūti fi lmēt un 
fotografēt, jo modernā aparatūra 
nespēj “eleganti” izsekot viņas 

kustību ātrumam, bet, ja kāds 
kadrs izdodas, tad tas runā pats 
par sevi. 

Anita par dabas bagātībām 
varētu runāt nedēļām ilgi, taču laiks 
ir ierobežots - pāris stundas, kuru 
laikā jāsniedz maksimāls labums 
tiem, kuri atnākuši. Un bruņojusies 
ātram informācijas izklāstam Anita 
ir ne pa jokam. Uz galda burkas un 
burciņas, plastmasas trauciņi, eļļas 
uzlējumi, dažādi ziediņi, lapiņas, 
sēkliņas, saknītes, žagariņi, sloti-
ņas, buntītes, čiekuriņi, kātiņi… Un 
kas par smaržām!? Kā īstā alķī-
miķa laboratorijā. Un tas viss bez 
maksas no dabas un dabai – pre-
cīzāk, dabas galvenajam elemen-
tam – cilvēkam.  

Lai skrejošā informācijas 
plūsma tiktu iebalzamēta atmiņās, 
viss par ko Anita stāsta, semināra 
dalībniekiem tiek vizuāli parādīts, 
izgaršots, izsmaržots un iepazīts 
ar visām maņām. 

Spēja paņemt maksimālo la-
bumu un enerģiju no dabas nav 
katram dota. Ne velti zāļu sievu 
profesijas jau izsenis nāca no pa-
audzes uz paaudzi. Zāļu sievas 
tika dievinātas un nīstas, apbrī-

notas un apsmietas, pat uz sārta 
dedzinātas. Taču visos laikos arī 
godā turētas, jo kritiskajos brīžos 
spējušas palīdzēt un izglābt dau-
dzu mūsu priekšteču dzīvības. 
Daba cilvēkam ir sniegusi plašu 
klāstu mikrobu, vīrusu, slimību, tā-
pat tā sniedz plašu līdzekļu klāstu 
gandrīz pret visām kaitēm. Cilvē-
kam jāprot no zemes pacelt to īs-
tāko zālīti, ko cilvēks laikmeta mo-
dernizācijas procesā ir aizmirsis 
darīt, jo kļuvis slinks un moderns. 

Nenoliedzami, savu ietekmi 
uz “slinkošanu” ir devusi farmāci-
jas modernizācijas ēra, pasaulei 
paziņojot par jaunu medikamentu 
izgudrojumiem, pastumjot malā 
daudzu medikamentu priekštečus 
- dabas veltes, kas būtu pieeja-
mas dabā par velti (netiek runāts 
par visām zālēm un farmācijas no-
zari kopumā).

Dažreiz liekas, nu atkal tie 
zāļu uzlējumi, kas atgādina par 
kārtējo kaiti. Taču mūsdienu “zāļu 
sievas” spējušas apvienot patīka-
mo ar lietderīgo. Viņas saknītes, 
lapiņas, sēkliņas, eļļiņas pratušas 
iedzīvināt kā piedevu pārtikai.

Vai katrs mūsdienu cilvēks ir 
pagaršojis apceptu sieru, kas ap-
kaisīts ar nātru sēklu garšvielu? 
Un kā jums šķiet, kā garšo vārītu 
vārpatas sakņu sacepums? Un 
kā varētu garšot pīrāgs, kura pa-
matā ir vārpatu un pieneņu sakņu 
milti? Un sviestmaize ar saldētu 
balandu lakstiem? Un diedzētas 
saulespuķu sēkliņas, kas piesū-
cinātas ar kalmju sakņu piedevu? 

Garšo vienkārši burvīgi, 
smaržo vēl burvīgāk, bet lielākais 
kaifs un šoks no tā visa mūsu mo-
dernajam organismam, kurš visu 

to baudot, jūtas kā kristīgais, lai-
mīgo pastardienu sagaidījis. Tas 
ir atklājums katrai ķermeņa šūnai. 
Tik bagātu garšu un smaržu pa-
sauli sagādā mums visniecīgākā 
pļava, visniecīgākais un neravē-
tākais dārza stūrītis. Īsta paradīze 
baudai, nepieredzētām sajūtām 
un pats galvenais - mūsu veselī-
bai. Sakāmvārds vēsta “Tikai ve-
sels cilvēks ir skaudības vērts!”

Tāpēc, lai dotu cilvēkiem ie-
spēju paskaust - mums jābūt ve-
seliem!

Anita Reščenko spējusi izjust 
dabas doto enerģiju, tāpēc lab-
prāt dalās ar savām zināšanām 
kā attīrīt organismu, saglabāt tajā 
enerģijas līdzsvaru un atbrīvoties 
no dažādām kaitēm. Tajā pat lai-
kā racionāli izmantot savu laiku 
un dabas veltes. Būt veselam pēc 
principa “Maksimāls labums ar 
mazākiem resursiem.”

Anita apgalvo: “…ja esat aiz-
ņemts un nav laika salasīt augu 
lapiņas, ziediņus, savācot vai 
mūsdienās arī iegādājoties triju 
augu saknes, varat droši gaidīt 
ziemas periodu. Katram mājas 
aptieciņā jābūt - dadža, vārpatas 

un pienenes 
saknei.”

Interesanti 
gan, ko tāds 
sakņu pulve-
ru kokteilis 
manam orga-
nismam dos? 
Tiklīdz pie se-
vis nodomāju, 
Anita steidzās 
atbildēt: “Vār-
patas saknes. 
Tās palīdz 
aknu un nieru 
slimību gadī-
jumā. Tām ir 
pretiekaisuma, 
urīndzenoša, 
sv iedrē joša , 
vielmaiņu sti-
mulējoša un 
ādas tonusu 
uzlabojoša ie-
darbība. Sakņu 
miltus izmanto 
cepot maizi, pī-

rāgus, pankūkas, plāceņus - jauc 
attiecībā 1:1.  Īpaši labas tam, 
kuru moka gastrīts, kuņģa čūla vai 
aptaukošanās.”

Dzirdēts, ka vārpatas sakne-
ņus var novārīt sālsūdenī un cept 
kā ziedkāpostus vai pupiņas. Tā-
pat tās var apvārīt un samalt ga-
ļas mašīnā un pievienot plāceņu 
masai.

Otra sakne, kurai jābūt pie-
ejamai katrā mājā, ir dadža sak-
ne. No savvaļas sakņaugiem da-
dzis laikam ir visplašāk iepazītais 
un izmantotais. Veselības sakne 
sievietēm – stiepjoties vairāk nekā 
metra dziļumā, spēj no augsnes 
paņemt ļoti daudzveidīgu mums 
nepieciešamo vielu klāstu. Izman-
tojams krūts audzēja, hemoroīdu, 
apdeguma brūču, izsitumu gadī-
jumā. Nomāc mikrobus. Izkaltēja-
ma, sagriežama ripiņās vai vien-
kārši samaļama. Izmanto ēdienos 
un dzērienos. Pagatavo eļļas izvil-
kumu. Kā atzīst Anita, visvērtīgā-
kais izvilkums top uz saulespuķu 
eļļas bāzes, sevišķi, ja to ieziež 
ādā ziemas periodā, jo olīveļļa 
aukstumā salst. Tas nozīmē, ka to 
uz ādas likt nevajadzētu.

Anita Resčenko semināra 
laikā atklāja noslēpumu: “Ja kāds 
ir sevišķi liels kārumnieks, tad da-
dža zieda augļus var ielikt zemes 
grēdās, un pavasarī izraksiet bal-
tus bumbuļus. Tos var cept, lietot 
salātos. Īsta delikatese!”

Trešā slimību profi lakses sak-
ne - pienenes sakne. Pienene kā 
augs ir franču delikatese. Francijā 
pieneņu stādus tirgo par brangu 
naudu. “Francūži cenšas izskatī-
ties jauni, skaisti un būt vienmēr 
labā seksuālā formā. Viņi mīl dzī-

vot, baudīt, mīl seksu, 
cenšas mīlēt un sapņo 
būt mīlētiem. Viņi vien-
kārši mīl dzīvi un dara 
visu, lai tā būtu maksi-
māli pilnvērtīga līdz pē-
dējam elpas vilcienam”. 
Pienene ir augs, kas 
sniedz ādai veselīgu iz-
skatu un ne velti, jo tai 
ir prettārpu iedarbība, tā 
uzlabo gremošanu, sti-
mulē žulti, mazina gāžu 
veidošanos, attīra zarnu 
traktu. Palīdz ekzēmas 
gadījumā - vienkārši 
uzber sakņu pulveri uz 
ekzēmas skartās vietas. 
Pieneņu sakne uzlabo 
laktāciju, sevišķi nozīmī-
ga jaunajām māmiņām. 

Anita atzīst, ka 
par šo triju sakņu po-
zitīvajām īpašībām varētu runāt 
stundām ilgi, taču, kad Francijas 
izbraukumā viņa redzēja, cik lie-
lā godā tiem ir pienene, kura kā 
veselības karaliene tiek dēstīta 
podiņos un tirgota, saprata, ka ne 
jau par viņu jāsmejas tiem, kas 
redz to pieneņu lapas ēdam, bet 
gan viņai smaidi jāraida smējēju 
virzienā.  

Tātad secinām, ka visas trīs 
saknes sakārto mūsu vielmaiņu, 
attīra zarnu traktu, bagātina ar 
šķiedrvielām un vitamīniem. Līdz 
ar to attīra arī ādu. Āda ir zarnu 
trakta spogulis! Ja iekšējie orgā-
ni darbojas labi, viss organisms 
ir darbspējīgs. Vai tas nav dabas 
dots bezmaksas laimes un vese-
lības eliksīrs? 

Tāpēc Anita semināra dalīb-
niekus aicina pēc iespējas maksi-
māli izmantot tās dabas vielas, kas 
ir pieejamas ikvienā nezāļu un dār-
za dobē. Piemēram, vispirms no 
lapām, skujām, saknēm pagatavot 
auksto ūdens uzlējumu, tad paga-
tavot karsto uzlējumu - tēju. Tad šīs 
pašas vielas var izmantot pirtī, vai 
vannojoties. Uzlējumu biezumus 
izmantot sejas maskām.

Seja ir cilvēka vizītkarte, pir-
mais iespaids un veselības spo-
gulis. Tādēļ par sejas ādu nepie-
ciešams rūpēties un to saudzēt. 
Ceļojot pa daudzām valstīt un 
piedaloties pirtnieku konkursos, 
Anita uzzināja ļoti daudz intere-
santu lietu. Piemēram, visu franču 
kosmētikas sejas pūderu pamat-
sastāvā ir augu sakņu pulveri, se-
višķi izplatīts kalmju sakņu pulve-
ris. Tāpēc, vācot un maļot dažāda 
veida saknītes, katra sieviete var 
atrast savu dabiskā pūdera nokrā-
su. Tātad ne tikai veselībai, bet arī 
skaistumam. 

Tā kā āda ir lielākais cilvēka 
orgāns un viss organisms dar-
bojas kā vienota sistēma, tad 
neizbēgami dažādas veselības 
stāvokļu izpausmes iespējams 
novērot tieši uz tās. Līdz ar to, no-
vērojot dažādas ādas izmaiņas, 
iespējams ātrāk noteikt un ārstēt 
iekšējo orgānu problēmas. 

Kā jau iepriekš tika noskaid-
rots, visas trīs Anitas nosauktās 
saknītes ārstē un uzlabo iekšējo 
orgānu darbību. Semināra laikā 
tika apspriesta arī citu augu pozitī-
vā iedarbība uz organismu. 

Piemēram, gārsa pazemina 
sliktā holesterīna līmeni asinīs. 
Brūno čiekuru spirta izvilkums, 
ja to lieto pa tējkarotei trīs reizes 
dienā pirms ēšanas, triju mēnešu 
laikā spēj pacelt no gultas un ie-
kustināt slimnieku, kurš pārcietis 
insultu. Nauduļa sēkliņas uzlabo 
vīriešiem potenci. Islandes ķērp-
ja eļļas izvilkums, kas ierīvēts 
pēdās, palīdzēs ziemas periodā 
nesaslimt ar elpceļu slimībām. 
Kalme ir dabīgais antibiotiķis gan 
ķermenim, gan garam un mājai 
kopumā. Kalme ir dabas līdzeklis, 
kas atjauno atmiņu, spēcina nervu 
sistēmu, tonizē. Atbaida enerģijas 
vampīrus un skauģus. Zirgskābe-
ne spodrina acis un ādu...

Tā varētu turpināt vēl ilgi un 
dikti, bet labāk to pašiem izbaudīt, 
izgaršot un izjust, kādā no pirts vai 
ekskursijas tūrēm pie pašas Anitas 
Reščenko “Zemeņu Krastiņos”. 

Pateicībā par dalīšanos savās 
zināšanās, bibliotekāres pārstei-
dza Anitu ar jaunu pirts cepuri, kas 
bija zemenes formā. 

Sargājiet sevi un esiet veseli! 
Ļaujiet cilvēkiem paskaust!

Elizabete 
VIĻUMA - GRAŽULE

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā). 

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!
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II Aizraujošā matemātika
Jau piekto gadu 

pēc kārtas novembra 
pēdējā nedēļā Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā 
pulcējas visu pilsētas 
un novada skolu 7. 
klašu matemātiķi un 
viņu skolotāji, lai pie-
dalītos matemātikas 
konkursā. Pasākuma 
mērķis ir pierādīt, ka 
matemātika var būt 
vienkārša, saprotama, 
aizraujoša un pielieto-
jama ikdienā. 

Pasākums sākās ar 
Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas direktora Jāņa 
Tukāna svinīgo uzru-
nu, kurā viņš, būdams 
arī pats matemātiķis, 
uzsvēra eksakto zi-
nātņu nozīmi dzīvē un 
sveicināja dalībniekus 
skolā, kurai ir bagātas 
matemātiskās tradī-
cijas. Bet veiksmes 

vē lē jumus 
k o n k u r s a 
d a l ī b n i e -
kiem izteica 
K rās lavas 
novada do-
mes IKN 
v a d ī t ā j a s 
v i e t n i e c e 
S n e ž a n a 
Petroviča.

Konkur -
sā bija pul-
cējušās 8 
komandas 
(katrā 5 
gudrinieki), 
līdz ar to 
darbojās arī 
8 skolotāji, 
kuriem bija jāsagatavo kāds no 
konkursa uzdevumiem. Skolēni 
pārvietojās pa stacijām - ko tik 
tur nenācās darīt! Loģiski domā-
jot, pabeigt skaitļu rindu, milzīgā 
burtu jūklī atpazīt skaitļu nosau-
kumus, no kartupeļiem izgriezt 

kubus, iejusties Amerikas skolē-
nu ādā, skatoties multfilmu “Nu, 
pagaidi!”, atpazīt un saskatīt da-
žādas figūras.

Konkursa diena paskrēja vēja 
spārniem, apmierināti bija visi, 
par to liecināja arī skolēnu pozi-

tīvās atsauksmes un skolotāju 
ciešā apņēmība nākamgad tikties 
atkal. Katra komanda saņēma 
pateicības rakstu par piedalīša-
nos un saldo balvu. Kamēr sko-
lēni relaksējās 12. klašu puišu rī-
kotajā diskotēkā, skolotājiem pie 

kafijas tases bija iespēja dalī-
ties pieredzē, stāstot par se-
vis vadītā konkursa stratēģiju 
un klausīties kolēģu teiktajā.

Protams, tāda mēroga pa-
sākums nebūtu izdevies, ja 
paši skolotāji nebūtu dedzīgi 
strādājuši konkursa uzde-
vumu sagatavošanā. Tāpēc 
saku milzīgu paldies kolē-
ģiem. Paldies, ka esat un 
palīdzat noticēt sev. Pozitīva 
attieksme un mīlestība pret 
to, ko darāt, ir laimes formula 
apkārtējiem.

Liene ANDŽĀNE, 
matemātikas skolotāju 

MA vadītāja
Alekseja GONČAROVA foto 

Uzvarētāji ir visi
Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena ir 
īpaša ar to, ka ikviens no 
mums šos svētkus izjūt 
daudzveidīgi - atceroties 
valsts vēsturi, godinot tās 
varoņus, vienojoties ko-
pīgās aktivitātēs un jūtot 
saviļnojumu sirdī. 

Arī biedrība SPOR-
TISTS vēlējās radīt svēt-
ku noskaņu, tāpēc 19. 
novembrī organizēja pa-
sākumu “Sporto sev un 
Latvijai”, kurā piedalījās 
6. un 7. klases skolēni no 
Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas, Indras 
pamatskolas un Robež-
nieku pamatskolas. 

Pēc pasākuma atklāša-
nas jaunsargu inspektors 
pastāstīja un parādīja iero-
čus, kuri tiek lietoti zemes-
sardzē. Skolēni ar lielu en-
tuziasmu izmantoja iespēju pašiem 
izjaukt un salikt šādus ieročus. 

 Par godu Latvijas dzimšanas 
dienai katrai skolas komandai un 
arī skolotājiem bija jāveic uzde-
vums, kurā bija jānosauc Latvijas 
kartē atzīmētās pilsētas. Šī akti-
vitāte izrādījās samērā grūta, bet 
viennozīmīgi bija interesanta. 

Pasākums turpinājās ar ko-
mandu dalību šķēršļu joslā, sa-
darbības konkursu un ikviens 
varēja piedalīties arī individuālās 
sacensībās.

Zēni sacentās vingrinājumā  - 
pievilkšanās pie stieņa, kurā uzva-
rēja Nikita Jakunins no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas, pievel-
koties 18 reizes. Otro vietu izcīnīja 
Jānis Vorslovs no Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, bet trešo vietu ieguva 
Ruslans Avsjukevičs no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas. 

Sporto sev un Latvijai

“Varavīksnes” komanda
Savukārt meitenes sacentās 

vingrinājumā roku saliekšana un 
iztaisnošana no sola. Tajā zel-
ta medaļu izcīnīja Natālija Egle, 
veicot vingrinājumu 50 reizes, 
sudraba medaļu ieguva Karīna 
Andžāne, abas meitenes mācās 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lā, bet bronzas medaļu izcīnīja 
Agata Pogumirska no Indras pa-
matskolas.

Ikviens skolēns varēja izmēģi-
nāt savas spējas vēdera preses 
vingrinājumā. Meitenēm veicot 
vingrinājumu 1 minūti, ar rezultātu 
51 reize uzvarēja Linda Nipāne no 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las, sudraba medaļu ieguva Vika 
Kuzņecova no Robežnieku pamat-
skolas un Aļona Svetlicka no Indras 
pamatskolas – bronzas medaļa.

Zēniem vēdera preses vingri-
nājumā Vladislavs Petkevičs no 

Indras pamatskolas izcīnīja zel-
ta medaļu ar rezultātu 59 reizes 
vienā minūtē.  Kirils Kižlo ieguva 
otro vietu (58 reizes), trešo - Svja- 
toslavs Avotiņš, abi mācās Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolā.

Piedaloties šķēršļu joslas akti-
vitātē, bērniem vajadzēja būt gan 
ātriem, gan veikliem, gan attapī-
giem, protams, arī bija jāuzmun-
drina savus komandas biedrus, jo 
šī aktivitāte mudināja skolēnus iz-
just komandas garu. Lai veiksmī-
gi veiktu arī turpmākos konkursus 
komandām bija jāizrāda augstas 
koncentrēšanās un komandas 
sadarbības spējas.  

Komandu kopvērtējumā uz-
vārēja skolēni no Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas, sudraba 
medaļas ieguva Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas komanda un bronzas 
medaļas izcīnīja Indras pamat-

skolas skolēni.
Pasākuma noslēgumā skolē-

ni sacentās tautas bumbas sa-
censībās. Pirmo vietu un kausu 
izcīnīja Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas komanda, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komanda iegu-
va otro vietu un trešo vietu ieņē-
ma Indras pamatskolas skolēni.

Pasākumā “Sporto sev un Lat-
vijai” nebija zaudētāju, jo ikviens 
ieguva jaunas prasmes, lielisku 
garastāvokli un neaizmirstamas 
emocijas, kā arī katra komanda 
godam nopelnīja svētku klinģeri. 

 Paldies jaunsargu inspekto-
ram Dzintaram Patmalniekam 
par sadarbību un atbalstu pasā-
kuma organizēšanā! Paldies vi-
siem par piedalīšanos un pozitī-
vām emocijām! 

Diāna VANAGA, 
Biedrība SPORTISTS 

Tuvojoties Raiņa un As-
pazijas 150. jubilejas gada 
izskaņai, atklāts interneta 
resurss Aspazijas un Raiņa 
virtuālais muzejs Lugāno, 
kas ikvienam interesentam ir 
brīvi pieejams tīmekļa adresē 
www.arlugano.lv 

 Aspazijas un Raiņa virtuā-
lais muzejs Lugāno ir pirmais 
interneta resurss, kas veltīts 
abiem latviešu dižgariem kopā, 
un tā mērķis ir atgādināt, pie-
vērst uzmanību un izcelt abu šī 
gada ievērojamo jubilāru dzīvē 
un daiļradē sevišķi būtisku lai-
ka nogriezni – Šveices trimdas 
gadus (1906-1920), kam īpaša 
nozīme ne vien Aspazijas un 
Raiņa radošajā biogrāfijā un 
cīņā par Latvijas valstisko neat-
karību, bet arī latviešu kultūras 
topogrāfijas ārpus Latvijas teri-
torijas apzināšanā. 

Lugāno tapusi liela daļa 
Raiņa nozīmīgāko darbu (lu-
gas Zelta zirgs, Jāzeps un viņa 
brāļi, dzejoļu krājums Gals un 
sākums, dramatiskā poēma 
Daugava u.c.), arī Aspazijas 
dzejas klasikas nacionālie dār-
gumi Saulains stūrītis, Ziedu 
klēpis un Izplesti spārni, prozas 
grāmatas un virkne kultūrvēs-
turiski nozīmīgu publicistisku 
rakstu. Sniedzot ieskatu abu 
izcilo literātu atmiņās par Švei-
ces trimdu, viņu tālaika dienas-
grāmatās, vēstulēs un sadzīves 
dokumentos, virtuālais muzejs 
atgādina par vidi un laikmetu, 
par kultūras, politikas un sadzī-
viskajiem kontekstiem, kas ie-
tekmējuši rakstnieku jaunrades 
procesu un uzturējuši saikni ar 
gara radiniekiem dzimtenē. 
Ilma ELSBERGA, biedrība Atvērtās 

krātuves

Aspazijas un Raiņa 
Lugāno virtuālais muzejs
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Aglonas sensācijas 

Ar manu publikāciju varo-
ņiem man parasti izveidojas 
draudzīgas attiecības. Man vei-
cas satikt labus cilvēkus! Bet ar 
Vladimiru Dedovu no Aglonas 
novada es uzturu kontaktus jau 
gadsimta ceturkšņa garumā. 
Viņš ir pārsteidzoši interesants 
cilvēks. Visa viņa dzīve - med-
nieka un zvejnieka piedzīvoju-
mi, taču visaugstāk es vērtē-
ju to, ka viņš nav vienaldzīgs 
cilvēks - viņam sāp sirds par 
cilvēku nomocītajiem Latgales 
ezeriem.  

Savos rakstos, kas tiek pub-
licēti valsts mēroga un reģionā-
lajā presē, Vladimirs pastāvīgi 
pievērš uzmanību vides aizsar-
dzības problēmas aktualitātei. 
Pēdējos gados viņš spītīgi ie-
stājas pret motorizēto zvejnieku 
spiedienu, kuru rīcība negatīvi 
ietekmē saldūdens plēsīgo ziv-
ju skaitu. 

Jā, viņš ir tas pats laucinieks, 
ar kuru aptuveni pirms trim ga-
diem notika brīnums: pie viņa 
no debesīm nolaidās pelikāns. 
Vladimirs ar savu Ļubu veltīja 
šim viesim daudz mīlestības un 
maiguma. Regulāri baroja ar zi-
vīm un ievēroja, ka silto zemju 
iemītniekam ne visai garšo trek-

nās karūsas – viņš 
deva priekšroku 
asakainiem plau-
žiem un pličiem. 
Bet, kad vienu 
reizi saimnieks 
atveda savam jau-
najam draugam 
pus spaini svaigi 
saldētu reņģu no 
pilsētas, pelikāns 
sāka kāri ēst, bet 
pēc tam visu at-
grūda. Ne tikai cil-
vēkam labāk gar-
šo svaigs ēdiens. 

Mūsu redakciju 
pensionārs un na-
turālists apmeklē 
pastāvīgi. Brīvajā 
laikā viņš iegūst 
āpša taukus, izga-
tavo dziedniecisku 
bebra dziedzeru 
uzlējumu un vien-
mēr slavē avīzi 
“Ezerzeme” - par 
lētu un efektīvu 
reklāmu. Rudens 
noslēgumā viņš 
pats man piezva-
nīja un piedāvāja 
satikties: sakrā-
jies daudz intere-
santu jaunumu. 
Norunātajā dienā 

un laikā viņš nolika uz galda 
savas fotogrāfijas. Starp citu, 
dzīvesbiedri no Rušona ezera 
krastiem dzīvo mūsdienīgi, un 
bez dokumentālā apliecināju-

ma Vladimirs par saviem dabas 
vērojumiem nestāsta. 

Vienā no Vladimira atnesta-
jām fotogrāfijām – saritinājies 
zalktis, kas ir vairāk nekā metru 
garš. Pagājuši jau trīs gadi kopš 
šīs dzīvās radības apmetās uz 
dzīvi aiz viņu pirts. Un saimnie-
ki ievēroja, ka no tā laika viņu 
saimniecībā ir daudz mazāk 
grauzēju. Vēl viens apstipri-
nājums, kas liecina par to, ka 
globālā sasilšana veicina rāpu-
ļu vairošanos. Izmantojot gadī-
jumu, redakcijas viesis vēršas 
pie lasītājiem: nebēdājieties, 
bet priecājieties – zalktis nekad 
nenodarīs jums pāri, bet nesīs 
tikai labumu. Turpretī šakāļu 
parādīšanās Baltijas mežos  
nav vēlama, un pret viņiem nav 
jāizturas humāni. Arī bez viņiem 
mūsu pelēkie vilki brīnišķīgi iz-
pilda savu meža sanitāru lomu. 

...Viņa medību nostāstus var 
klausīties stundām ilgi. Puse 
dzīves pavadīta ar bisi rokās, 
un tikai tagad viņš var atļauties 
atpūtu. Godīgi atzīstas, ka no-
medīja neskaitāmu daudzumu 
meža cūku un aļņu, bet ne-
vienu vilku tā arī nav izdevies 
pārvērst par medību trofeju. 
Toties bija lūši, caunas... Taču 
Vladimira galvenais lepnums 
– ducis nomedīto lāču! Viņam 
palīdzēja medību suns – laika-, 
un tikai vienu lāci viņš ar drau-
gu nošāva migā. Runa, pro-
tams, nav par Latvijas mežiem. 
Tolaik viņš medīja Pečoras 

upes krastos, Tjumeņas 
apgabalā - Hantu-Mansu 
autonomajā apvidū. Mēs 
atcerējāmies, cik strauji 
mainījās zvērādu cenas, 
un tikai lāča āda pat pa-
domju laikos maksāja 
tūkstoti rubļu. Pārmaiņu 
laikā, deviņdesmitajos 
gados, par pieciem lāča 
izbāžņiem varēja dabūt 
dzīvokli Maskavā. Bet 
septiņdesmitajos gados 
mūsu raksta varonis me-
dīja sabuļus taigā, un par 
tā zvērādu maksāja tikai 
divdesmit piecus rubļus... 

Kad astoņdesmito 
gadu beigās es ceļoju pa 
Jeņiseju, vietējie med-
nieki stāstīja, ka piecas 
Barguzinas sabuļa ādas 
pasaules tirgū maksāja 
tikpat daudz, cik graudu 
vagons. Nav aizmirsts 
arī tas laiks, kad bebra 
kažokādas ausene mak-
sāja piecas vidējās darba 
algas, bet tagad pat par 
velti tā nevienam nav va-
jadzīga. Tāpēc arī savai-
rojās tik daudz bebru. Un 
pensionārs Dedovs iemā-
cījās ķert šos dzīvniekus 
lamatās. 

Otrā pārsteidzoša fo-
togrāfija - gigantisks be-
brs ar svaru 52 kilogrami. 
Nākamā sensācija: izrā-
dījās, ka šim zīdītājam 
no grauzēju kārtas bija... 
divas sirdis. Vladimira 
paziņa, ārsts, apstiprinā-
ja, ka šādas anomālijas 
reizēm ir vērojamas arī 
cilvēkiem. Taču vienmēr 
viena no šīm sirdīm – dar-
ba orgāns – ir lielāka nekā 
papildus ķermeņa daļa, kā 
tas ir redzams attēlā. Starp citu, 
mūsu pēddzinis labprāt izmanto 
kādas firmas pakalpojumus, lai 
no bebra gaļas izgatavotu deli-
katesi – ļoti gardu desu. 

Zivkopība ir vēl viena mana 
drauga aizraušanās. Vladimirs 
Dedovs audzē karūsas un kar-
pas, bet tagad eksperimentē 
ar storēm un zandartiem. Un 
vēl viena Aglonas sensācija - 
divpadsmit kilogramus smaga 
karpa, kas izauga septiņu-as-
toņu gadu laikā saimnieka dīķī. 
Acīmredzot piedāvātā barība – 
kviešu graudi – ļoti garšoja šim 
gardēdim. 

Mūsu draudzīgā saruna kā 
parasti noslēdzās uz skumjas 
nots. Iepriekšējā makšķernie-

ku sezona atkal demonstrēja 
cilvēku noziedzīgo attieksmi 
pret gaišzilo druvu. Zivju re-
sursu atražošanas un pavairo-
šanas pasākumi vainagojas ar 
rezultātiem tikai uz papīra. Ār-
kārtēja situācija ir vērojama ne 
tikai Daugavā. Latgales ezeru 
produktivitātes līmeņa kritumu 
konstatē gan vienkārši mak-
šķernieki, gan tie, kas nodarbo-
jas ar rūpniecisko zveju. 

Pēc mana sarunbiedra do-
mām, galvenais noziegums 
pret dabu ir Latvijā lobēto mo-
torizēto mazizmēra kuģošanas 
līdzekļu izmantošana maija 
nārsta laikā. 

Aleksejs GONČAROVS 

Daba un mēs

Palīdzēsim Vadimam tikt galā ar ļauno slimību!

Dzirdot malu malās da-
žādus bēdu stāstus, vienmēr 
šķiet, ka pašu tas nekad ne-
skars. Tā domāja arī krāslavie-
te Marina Petkune, līdz viņas 
ģimeni piemeklēja nelaime. 
Vecākajam dēlam Vadimam 
ārsti pavasarī diagnosticēja 
ļaunu slimību – limfoleikozi jeb 

asins vēzi.
Marina stāsta, ka 

dēls nekad vecākiem 
nav sūdzējies par ve-
selību, taču pavasarī 
atzinies, ka viņam esot 
palielināti limfmezgli. 
Simptomi atgādināja 
gripu – neliels savār-
gums, temperatūra. 
Šķiet, slimība viņam 
nemanot piezagusies 
klāt un pēkšņi likusi 
sevi manīt.

Jau kopš pava-
sara Vadims dzīvo Rīgā īrētā 
kopmītņu istabiņā netālu no 
Linezera slimnīcas, kurp viņam 
regulāri jādodas uz ķīmijterapiju. 
Marina ir pateicīga valstij, kas 
to apmaksā. Veiksmīgas ārstē-
šanās rezultātā Vadims var tikt 
līdz nākamajam solim – kau-

la smadzeņu transplantācijai. 
Viņa gadījumā tikai ar šīs ope-
rācijas palīdzību slimību var 
apkarot pilnībā. Diemžēl pēc 
triju ķīmijterapijas kursu veik-
šanas nav cerētā rezultāta, 
un ārsts izrakstījis īpašus me-
dikamentus, kas pašlaik esot 
Vadima vienīgā cerība. Viens 
šo medikamentu kurss maksā 
18 000 eiro. Ārsti prognozē, 
ka puisim būs nepieciešami 
vismaz trīs ārstēšanās kursi, 
lai viņš būtu gatavs operācijas 
veikšanai. Taču arī tie nedod 
nekādu garantiju. Operāciju 
plānots veikt Viļņā, turklāt Va-
dimam jau ir atrasts donors 
starptautiskajā donoru tīklā. 
Operāciju apmaksā valsts, 
taču līdz tai Vadimam vēl jā-
tiek.  

Padzirdējuši par Marinas 
un Andreja Petkunu dēla nelai-
mi, tūdaļ atsaucās viņu jaunā-

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai per-

sonai
Juridiskai 
personai

Personām ar 
invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

kās meitas Evijas klasesbiedru 
vecāki, un sociālajos tīklos ātri 
vien parādījās sauciens pēc 
palīdzības. Marina ir aizkusti-
nāta par cilvēku atsaucību, pa-
līdzību piedāvā pat svešinieki. 
Kopīgiem spēkiem vecākiem 
ir izdevies savākt nepiecieša-
mos 9000 eiro, lai varētu veikt 
aptiekā priekšapmaksu un pa-
sūtīt dārgos preparātus.

Pašlaik Marina kārto vi-
sus nepieciešamos dokumen-
tus, lai varētu atvērt kontu 

labdarības fondā Ziedot.lv. Šī 
procedūra var aizņemt laiku, 
kura puisim atliek arvien ma-
zāk, tāpēc ziedojumus pagai-
dām var pārskaitīt uz Vadima 
mammas kontu: LV72UN-
LA0050002804601, Marina 
Petkune, p.k.: 061171-12426.

Palīdzēsim kopīgiem spē-
kiem Vadimam uzvarēt slimī-
bu!

Inese Minova
 (Latgales Laiks)
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.20 Trešā reiha propagan-
disti 13.35 Mežainīši
14.05 Kas te? Es te! 
14.50 Momentuzņēmums
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Melu laboratorija
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino

23.35 Midsomeras slepkavī-
bas   1.25 1:1
5.00 1000 jūdzes Ķīnā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Transil-
vānijā   6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00 8. Pasaules koru olim-
piāde   13.35, 0.25 LTV - 60
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien

18.35 100 līdz 100
20.00 Placebo efekts
21.00 Projekcijas
22.00 Latviešu jaunie režisori
23.00 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
23.30 Uz ziemeļiem no saules
5.00 Piezīmes uz albuma 
lapām

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs   10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Dzintara dziesmas
12.05 Mf. Laika prognoze – 
mīlestība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.10 Bērni un vecāki
15.40, 1.50 Nemelo man!

16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti mani, ja 
vari   21.10 Bruklinas taksis
22.10 Mf. 13. rajons. ķieģeļu 
savrupnami
0.25 Nikita   4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.15 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.50 Puika pret Kaķi
7.55, 17.55 Šaubu ēnā
9.00, 2.30 Komisārs Reksis
10.05 Motīvs?
11.05, 21.00 Ekstrasensu cīņas
12.10, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi   14.20 Pasaules 
stingrākie vecāki
15.25, 20.20, 3.20 Uguns-
Grēks

16.50 Anželika
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.50 Elites vienība „SAFE”
0.45 Zem kupola
1.40 Tāda mums ģimenīte!
5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.00 Multfilmas   7.30 6 kadri
8.00, 17.55, 1.40 Māja 2
9.00 Mf. Zvaigžņu kari. Dum-
pinieki
9.55 Randiņš ar zvaigzni
11.10, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.20, 20.00 Divi tēvi divi dēli
14.25 Ekstrasensu cīņas
18.55, 0.40 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Mf. Tētis sprukās
23.05 Mf. Drudzis 2

TV5
7.40, 17.30 Pacientu līga
8.40, 13.00 Top-shop
8.55 Svītrainā laime
11.00 Paspēt 24 stundās
12.00 6 kadri
12.30, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15, 23.30 Zem aizsega
15.25, 19.50 Zīmīgā tikšanās
19.40 Ziņas  22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien   7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 2. decembris

1. decembrī Ir iemesls!

Laika periodā no 20.11.2015. 
līdz 27.11.2015. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 43 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 2015. gada 19. novembrī Latgales re-

ģiona pārvaldes Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par to, ka 2015. 
gada 18. novembrī nenoskaidrotas per-
sonas Krāslavā, Tirgus ielā 5, izdauzīja 
veikala SIA “Elli V” ieejas durvju stiklu, 
nodarot materiālo kaitējumu. Krimināl-
procesu ietvaros, veicot operatīvos pa-
sākumus, tika noskaidrots, ka augstāk-
minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīja 
vairākkārt tiesāts par mantiskiem no-
ziegumiem D., dzimis 1981. g. Turpinot 
izmeklēšanu, tika noskaidrots, ka mi-
nētā persona izdarīja vēl vienu līdzīgu 
noziedzīgu nodarījumu: š.g. naktī uz 19. 
novembri Krāslavā, Rīgas ielā, izsita 
durvju stiklu kafejnīcā “Dīleri”.

•	 21. novembrī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākts kriminālprocess par to, ka automa-
šīnai VW Golf Variant, kas atradās Krāsla-
vā, Latgales ielā 1, pazuda reģistrācijas 
numurzīme un sabojāts vējstikls. Notiek 
vainīgās personas noskaidrošana.

•	 23. datumā Krāslavas iecirknī griezās 

krāslaviete, kura pasūdzējās par jau-
nieti, kurš atklāti, atrodoties viņas mājā, 
nozaga naudu un nekādā veidā nere-
aģēja uz vairākkārtējiem lūgumiem at-
dot nozagto. Par doto faktu tika uzsākts 
kriminālprocess un izmeklēšanas gaitā 
tika noskaidrots, ka zādzību izdarīja D., 
dzim. 1995. g., kurš jau vairākkārt bija 
policijas redzeslokā par dažādiem li-
kumpārkāpumiem.

* * *
Krāslavas policija meklē bezvēsts 

pazudušo Vadimu Grundānu, dz. 2001. 
g., par kura atra-
šanās vietu ne-
kas nav zināms 
kopš  2015. 
gada 6. novem-
bra. Visus, kam 
ir jebkāda infor-
mācija par zēna 
atrašanās vietu, 
lūdzam ziņot pa 
tālruni 110,  vai 
tuvākajā polici-
jas iecirknī. 

Krimināls, notikumi

Sevi piesaka KVĢ 7.klase
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.klases sko-

lēni šī gada 19.novembrī piedalījās biedrības 
“Sportists” organizētajā pasākumā “Sporto sev 
un Latvijai”, kas tika veltīts Latvijas 96. dzimša-
nas dienai. Pasākuma mērķis bija veicināt pat-
riotisma apziņu un radīt valsts svētku noskaņu, 
kā arī popularizēt aktīvu dzīvesveidu kā satu-
rīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju jauniešu 
vidū. 

 Katrs dalībnieks varēja piedalīties 
gan individuālajās, gan komandu aktivitātēs, 
un mūsu bērni to arī labprāt darīja: gan zēni, 
gan meitenes veica vēdera preses vingrinā-
jumus uz laiku - 1 minūte, roku saliekšanu un 
iztaisnošanu no vingrošanas sola, bet tikai 
zēni - pievilkšanos pie stieņa. Bijām priecīgi, ka 
mūsu komandas skolēns  Jānis Vorslovs  ieguva 
godalgoto 2.vietu.

Bija arī komandu aktivitātes: šķēršļu josla, 
komandas attapības aktivitāte saistībā ar Lat-
vijas valsti, kā arī sadraudzības spēle “Tautas 

bumba”. Lai pārvarētu šķēršļu joslu, skolēniem 
bija nepieciešams būt saliedētiem,  pielietot 
prasmes darboties komandā. Rezultātā iegu-
vām 2.vietu. Tautas bumbas sacensībās sīvā 
cīņā guvām uzvaru spēlēs ar Robežnieku un In-
dras pamatskolu, bet piekāpāmies Varavīksnes 
vidusskolas komandai un ieguvām 2.vietu.

Šāda veida aktivitātes ļauj klases audzinā-
tājam labāk iepazīt savas klases skolēnus, pa-
manīt tās rakstura īpašības, kuras ne vienmēr 
izpaužas mācību procesā. Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas 7.klases skolēni, kuri pie mums ieradu-
šies no Krāslavas, Aulejas, Kombuļu un Izvaltas 
pamatskolas,  kopā ir tikai trīs mēnešus, bet pa-
sākumā visās aktivitātēs darbojās ļoti saliedēti, 
atbalstīja viens otru un palīdzēja. 

Paldies visiem pasākuma “Sporto sev un 
Latvijai” organizētājiem un galvenajai tiesne-
sei Ilonai Vanagai par interesantām aktivitā-
tēm un balvām, ko saņēmām noslēgumā.

Dina SKUDRA, 7. klases audzinātāja

Sporto sev un Latvijai

Droši vien slavenākais un 
tūristu vidū pieprasītākais 
muzejs – tā ir vaska figūru 
kolekcija, kuru nodibināja 
Marija Tiso. Šīs apbrīnojamās 
un stiprās sievietes dzīve 
sastāv no kāpumiem un 
kritumiem. Viņas nelokāmība 
un optimisms palīdzēja 
izturēt visus triecienus, 
kas noteikti „salauztu” pat 
visstiprāko vīrieti. Kā veidojās 
viņas personība? 

Marija ir dzimusi Strasbūrā, „virsnieka” 
Jozefa Grocgolca ģimenē. Vārds „virsnieks” 
ir pēdiņās, un tā nav nejaušība. Viss bija 
saistīts ar to, ka Jozefam mugurā patiešām 
bija militārā forma un viņam bija piešķirta 
virsnieka dienesta pakāpe, taču pilsētā 
viņš izpildīja bendes pienākumus... Kaimiņi 
gāja apkārt Grocgolcu mājai. Pēc tam sākās 
Septiņgadu karš, un Jozefu aizsūtīja uz 
fronti. Tur arī bija vajadzīgi bendes. Viņš 
gāja bojā šajā karā, turklāt visai dīvainos 
apstākļos, bet Marija piedzima četrus 
mēnešus pēc viņa nāves. Marijas māte bija 
jau sieviete gados, viņa slimoja un ar lielām 
grūtībām varēja nodrošināt uzturu savai 
meitai, visam pārējam naudas nepietika. 
Draugu Marijai nebija. Vienaudži vairījās 
no viņas, bet reizēm arī atklāti ņirgājās, 
atkārtojot, ka meitenei pakaļ atnāks 
visu viņas tēva nogalināto noziedznieku 
dvēseles. Marija auga pilnīgā vientulībā un 
bieži veselām dienām ne ar vienu nerunāja.

Ģimenes stāvoklis nedaudz uzlabojās, 
kad viņas mātes draugs, „anatomiķis” 
Filips Kurtiuss, piedāvāja Grocgolcu 
ģimenei pārcelties kopā ar viņu uz Parīzi. 
Galvaspilsētā „anatomiķis”, kas īstenībā 
bija vaska figūru tēlnieks, atvēra tirgotavu, 
kur pārdeva visiem gribētājiem mazus vaska 
portretus. Marija kļuva par Kurtiusa palīdzi, 
bet viņas māte strādāja „anatomiķa” mājās 
par ekonomi. 

Pilnīgi negaidīti atklājās, ka Marijai 
ir tēlnieka talants. Meitene ātri apguva 
visas prasmes, kuras bija nepieciešamas, 
strādājot ar šo pakļāvīgo un kaprīzo 
materiālu - vasku, un sāka izpildīt arvien 
sarežģītākus pasūtījumus.

XVIII gadsimta otrajā pusē vaska 
figūriņas cilvēkiem bija tas pats, kas 
mūsdienās ir fotogrāfijas. Portrets vai liela 
skulptūra, ko varēja pasūtīt māksliniekam, 
maksāja daudz dārgāk. Kurtiusa tirgotava 
kļuva populāra Parīzē. Pasūtījumu kļuva 
arvien vairāk, bet meistars brīnišķīgi tika 
galā ar visiem darbiem, jo viņam bija ļoti 
centīga un talantīga palīdze. Kurtiuss 
reizēm veica „eksperimentus”, atveda uz 
savu darbnīcu kādu nepazīstamu cilvēku, 
kuru Marijai bija iespējams vērot stundu. 
Pēc tam cilvēks aizgāja. Meitene sēdās pie 
galda un aptuveni trīs minūtes zīmēja, bet 
pēc tam veidoja portretu no vaska. Līdzība 
oriģinālam bija vienkārši satriecoša. 

Mariju pazina jau visā Parīzē. Ziņas 
par viņas popularitāti sasniedza arī 
karalisko galmu. Sakarā ar Luija XVI un 
Marijas Antuanetes kāzu dienu Kurtiuss 
izgatavoja karaliskā pāra skulptūras pilnā 
augumā. Šī dāvana atstāja lielu iespaidu 
uz visiem galminiekiem, un meistars kļuva 
par karaliskās ģimenes mīluli. Drīz vien 
arī Marija strādāja galmā. Viņu uzaicināja 
karaļa māsa, lai organizētu tolaik ļoti 
modernas veidošanas mākslas nodarbības, 
kurās piedalījās monarhu ģimenes locekļi. 
Nekāda liela pedagoģiskā talanta Marijai 
Grocgolcai diemžēl nebija, un viņas 
mācekles gandrīz neko neiemācījās, taču 

viņas iemīlēja savu skolotāju, 
tāpēc varēja paredzēt, ka 
Mariju sagaida karjeras 
virsotnes. Taču Francijā sākās 
revolūcija... 

Satracināts pūlis gāja pa 
Parīzes ielām un nesa rokās 
nīstamā Orleānas prinča un 
finanšu ministra vaska figūras. 
Skulptūras tika nolaupītas no 
Kurtiusa veikala... Karalis - 
gāzts, monarhija - likvidēta... 
Mariju Grocgolcu apcietināja, 

jo viņa bija karaliskās ģimenes mīlule, bija 
īpaši pietuvināta karalienei, viņu uzskatīja 
par sazvērnieci un „tautas ienaidnieci”. 
Spriedumu Marija gaidīja, būdama vienā 
kamerā ar Žozefīni Bogarnē, nākamo 
ķeizarieni, Napoleona sievu. Atvērās 
kameras durvis, ienāca bārddzinis un sāka 
nodzīt matus visām sievietēm. Tas nozīmēja 
tikai vienu - nāvessodu. Taču pēkšņi... Nē, 
tas nebija brīnums, kas izglāba Mariju, bet 
gan jauno Francijas valdnieku godkārība. 
Maksimiliāns Robespjērs vēlējās, lai arī 
viņa tēls tiktu iemūžināts kā vaska figūra, 
un gribēja, lai šo darbu veiktu slavenā 
meistare. Starp citu, šis Maksimiljēna 
Robespjēra portrets arī tagad ir viens no 
iespaidīgākajiem eksemplāriem Marijas 
Tiso kolekcijā. 

Revolūcija iedzina zārkā arī Marijas 
labdari - dakteri Kurtiusu. Pirms savas nāves 
viņš atstāja mantojumā visu savu īpašumu 
un slavenību vaska figūru kolekciju savai 
uzticamajai palīdzei. Marija kļuva par turīgu 
līgavu un drīz vien apprecējās. Par viņas 
vīru kļuva inženieris Fransuā Tiso. Vieglas 
peļņas meklētājs un uzdzīves mīlētājs, 
Tiso labprāt nospēlēja un nodzēra visu, ko 
pelnīja Marija Tiso. Būdama divu bērnu 
māte, Marija pieņem lēmumu doties ar 
savu darbu izstādi turnejā pa Angliju un 
Īriju. Līdzi viņa varēja paņemt tikai vecāko 
dēlu, uzticot rūpes par jaunāko savai attālai 
radiniecei. Un bez jebkādas nožēlas Madam 
Tiso izšķīrās ar savu vīru. 

Turneja pa Britāniju aizkavējās. 
Napoleona politika neļāva Marijai 
atgriezties mājās. Viņas jaunākais dēls 
varēja atkal satikties ar māti un brāli. 
Lielbritānija ir kļuvusi par otru dzimteni 
visai Tiso ģimenei.

Ar savu dēlu palīdzību Marija atvēra 
nelielu muzeju ar vaska figūru kolekciju. 
Anglijas vēsturē ir daudz neordināru 
personību, tāpēc Marijai Tiso vienmēr bija 
daudz darba. Ar laiku viņa saprata, ka nav 
jēgas paplašināt kolekciju ar eksponātiem, 
kas ir saistīti tikai ar tālo pagātni. Jaunus 
sižetus viņai piedāvāja Anglijas avīzes, 
afišas. Kolekcija kļuva slavena visā pasaulē. 
Tagad uz Londonu brauc ne tik tāpēc, 
lai paskatītos uz Bekingemas pili, bet arī 
lai dotos uz Beikera ielu un apmeklētu 
Vaska figūru muzeju. 1833. gadā šo iestādi 
apmeklēja arī Velsas princese - nākamā 
karaliene Viktorija. Kopš tā laika šis muzejs 
ir populārākā izklaide Londonā. 

Marija Tiso mira 88 gadu vecumā. Līdz 
dziļam vecumam viņa pati strādāja savā 
darbnīcā, atstājot pēcnācējiem personīgo 
vaska figūru, perfektu un patiesu. 

Pēc mātes nāves viņas lietu turpināja dēli. 
Pašlaik Madam Tiso muzejs ir pasaulslavens 
zīmols, tā filiāles atrodas arī Amsterdamā, 
Vašingtonā, Honkongā, Ņujorkā. Taču 
vislielākā un prestižākā kolekcija ir tieši 
Londonā. Kļūt par tās eksponātiem sapņo 
politiķi un aktieri, monarhi un sportisti. 
Marijas Tiso bizness arī mūsdienas plaukst. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Marijas Tiso dzimšanas diena 
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10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mežainīši
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.30 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Skaņusaite
20.00 Latvijas Kods
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Liecinieki
0.30 Kuģu radītais piesārņo-
jums   1.35 Tieša runa
5.00 1000 jūdzes Ķīnā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Transil-
vānijā   6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris 
10.05 Tieša runa
11.15 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad   11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 Projekcijas. Gleznotājs 
Jānis Džons Annuss
13.35 LTV - 60

15.35, 1.35 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.20 Mf. Modele
21.20 Sporta studijas diskusija
22.20 Iebrauc kino
22.50 100 g kultūras
0.35 Sporta studija
1.20 Zebra
5.00 Piezīmes uz albuma lapām

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs   10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Bruklinas taksis
12.00 Mf. Mīlestības raksti
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.15 Bērni un vecāki
15.40, 1.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti mani, ja 
vari   21.10 Lauku sēta
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Nikita  4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.15 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.50 Puika pret Kaķi
7.55, 17.55 Šaubu ēnā
9.00, 1.45 Komisārs Reksis
10.05 Bulta
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi

12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Delta   20.40 Mēris
22.40 Dienas anatomija
23.20 Formāts A4
1.20 Krapivinu lieta
3.15 Dzīvokļa jautājums
4.20 Viņu tradīcijas
5.05 Advokāts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15 Tiešais ēters

20.00 Mf. Klusais Dons
23.00 Speciālais korespon-
dents
0.40 Liktenis. Pretošanās 
likums
2.25 Norakstītais
3.15 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.10 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.50 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 

Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Grūtniecības 
tests
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Politika
2.15 Mf. Sen pagājušo dienu 
komēdija
5.30 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.30 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.40, 0.45 Laika prognoze
7.45, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.45, 16.25 Ģimenes drāmas
9.50 Top-shop 
10.05 Kamēr papardes zied
13.10 Maldu teritorija 
15.20 Valsts 03
18.35 Drošs līdzeklis

20.50, 23.55 Dokumentālais 
specprojekts
23.00 Zini mūsējos!
0.50 Skatīties visiem!!
5.40 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.05 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Moderns spriedums
11.15 Kulinārijas raidījums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Iemīlējušās sievietes
22.00 Mf. Antuana Fišera 
stāsts

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona 
X
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00, 19.00 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas

14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00 TV barometrs
8.05, 21.15 Ērglis un cipars
9.00 Kapeika kapeikā
9.25, 15.20 Slēgtā skola
10.30, 23.00 Kauli
11.20, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.25 Astoņdesmitie
13.30 Virtuve
14.35, 22.10 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
18.10 Biatlons
21.10 Sportloto 5 no 36, KENO
23.45 Ēterā

CETURTDIENA, 3. decembris 12.10, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi
14.20 Pasaules stingrākie vecāki
15.25, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.50 Anželika
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.05 Mf. Apmāns
0.05 Kinomānija
0.40 Overtime TV
2.40, 5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
6.55 Multfilmas
7.30 6 kadri
8.00, 17.55, 1.05 Māja 2
9.00 Mf. Zvaigžņu kari. Dumpi-
nieki  9.55 Randiņš ar zvaigzni
11.10, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.20, 20.00 Divi tēvi divi dēli
14.25 Ekstrasensu cīņas
18.55, 0.00 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Virtuve   22.05 Mf. Movie

TV5
7.50, 17.30 Pacientu līga
8.50, 13.00 Top-shop
9.05 Kadeti. Seriāls
11.00 Paspēt 24 stundās
12.00 6 kadri
12.30, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15, 23.30 Zem aizsega
15.25, 19.50 Zīmīgā tikšanās
19.40 Ziņas  22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 5.00 Šodien   7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superko-
manda
17.00 Runājam un rādām
18.40 Delta  
20.40 Mēris
22.40 Dienas anatomija
23.20 Formāts A4
1.20 Krapivinu lieta
3.15 Vasarnīca
4.20 Pirmais ātrums
5.05 Advokāts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 12.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas   10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Ziņas-M
11.00 Prezidenta V.V.Putina 
ikgadējā uzruna
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mf. Klusais Dons
22.00 V. Salavjova raidījums
23.40 Dmitrijs Donskojs. 
Izglābt pasauli
1.30 Norakstītais
2.25 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.35, 9.00, 14.10, 17.10, 1.15 
Ziņas   6.40 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.25 Dzīvo vesels!!
11.00 Prezidenta V.V.Putina 
ikgadējā uzruna

12.10, 14.35 Laiks parādīs
15.30 Humora šovs
15.55, 4.20 Moderns spriedums
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 21.15, 23.00 Latvijas 
Laiks   19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.45, 23.05 Grūtniecības tests
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.30 Pirms tumsas iestāšanās
2.15 Mf. Māja zem zvaigžņo-
tajām debesīm
5.10 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.30 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.44, 0.54 Laika prognoze
7.45, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.45, 16.25 Ģimenes drāmas
9.50 Top-shop 
10.05 Kamēr papardes zied
13.10 Maldu teritorija 
15.15 Valsts 03
18.35 Drošs līdzeklis
20.50 Kara noslēpums 
23.30 V un S
0.05 Dokumentālais projekts
0.55 Skatīties visiem!!
5.40 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.35 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Moderns spriedums
11.15 Kulinārijas raidījums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem

14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!  19.00 Laiks
20.05 Vajag tikt skaidrībā
20.30 Iemīlējušās sievietes
22.25 Mf. Labais gads

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Veiksminieks Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.15 Ērglis un cipars
9.00, 15.20 Slēgtā skola
10.05, 23.05 Kauli
11.05, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi   12.10 Mf. Cilvēks, kurš 
izmainīja visu
14.30, 22.15 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
18.00 Virtuve  19.00 Astoņdesmitie
21.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.50 Ēterā

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 2.00 Kalle nāk
12.50 Mežainīši
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P.
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.55 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.28 Ziemassvētku kalendārs
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zelti-
ņu   22.15 Broukenvuda
0.10 Latvijas šlāgeraptauja 
1.05 Liecinieki
3.35 Momentuzņēmums
3.50 Midsomeras slepkavības 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Tran-
silvānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 14.50 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Kūku kari   10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45, 19.55 Aculiecinieks
13.00 Melu laboratorija
14.00 Tuvu prom savā vietā
14.30, 3.00 LTV - 60
15.45, 17.15 PK skeletonā
17.00 Momentuzņēmums
18.20 Šodien

18.55 Personīgā lieta
19.25 700 pasaules brīnumi
20.10 Nodokļu paradīzes
21.05 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Dalasas pircēju 
klubs   0.10 Eiropa koncertos
1.00 Mf. Papa
1.30 Mf. Mans kauss plūst 
pāri malām
2.00 Placebo efekts
4.00 Astro´n´aut koncerts
5.00 Pie stūres

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.15 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Lielizmēra mīlestība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Atpazīsti mani, ja 
vari   21.10 Sirdsmīļā Monika
22.20 BIGBANK Latvijas pērles
0.45 Mf. Šarlotes liktenis
4.45 Karamba!   5.45 Purvāji

TV3
6.30 Mans mazais ponijs
7.00, 13.15 Bruņurupuči 
nindzjas
7.35, 13.50 Puika pret Kaķi
7.55 Šaubu ēnā
9.00, 2.25 Komisārs Reksis
10.05 Vajātājs
11.05, 5.40 Ekstrasensi kā 

detektīvi
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.20 Beibleidi
14.40 Pasaules stingrākie 
vecāki  15.40 Čaļi ar bērniem
16.50 Anželika
17.55 Dullās sacensības 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Viens pats mājās
23.00 Mf. Džefs, kurš dzīvo 
mājās   0.40 Mf. Apmāns
3.15, 5.00 CSI. Lasvegasa

TV3+
7.00 Multfilmas
7.30 6 kadri
8.00, 17.55, 2.25 Māja 2
9.00 Mf. Zvaigžņu kari. Dumpi-
nieki  9.55 Randiņš ar zvaigzni
11.10, 15.50 Comedy Women
12.15, 16.55 Tētuka meitiņas
13.20 Divi tēvi divi dēli
14.25 Ekstrasensu cīņas
20.00 Mf. Gūfija brīvdienas
21.35 Mf. Priecīgais troksnis
23.55 Mf. Uz ceļa

TV5
7.50, 17.30 Pacientu līga
8.50, 13.00 Top-shop
9.05 Kadeti
11.00 Paspēt 24 stundās
12.00 6 kadri
12.30, 22.25 Kriminal+
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15 Zem aizsega
15.25 Zīmīgā tikšanās
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Ciemiņš   0.50 Mūzika

NTV-Pasaule

6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien   7.10 Rīts 
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežsargs
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtējs notikums
13.00 Sasisto lukturu ielas
15.20 Izmeklētāju superkoman-
da  17.00 Runājam un rādām
18.40 Zirnekļtīkls  22.35 Vairums
23.35 Ge laiks
0.05 Kriminālā Krievija
0.40 Krapivinu lieta
2.40 Likuma ments

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas   10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.55 Tiešais ēters
20.00 Humora šovs
22.05 Zvaigznes spīd visiem
0.05 Mans draugs Ivans 
Lapšins
2.05 Nākotnes cilvēks. Kādi 
mēs kļūsim?
4.05 Smieklu istaba
4.45 Ja es būtu Cariene...

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.10 Moderns sprie-

dums
17.55, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas Laiks
19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.35 Izmailova parks
0.40 Vakars ar I.Urgantu
2.00 1inCity
2.30 Inkognito no Pēterburgas
3.55, 5.50 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.15 Bērnu klubs
7.39, 0.59 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas   
8.45, 16.30 Ģimenes drāmas
9.50 Top-shop 10.05, 0.05 
Dokumentālais specprojekts
12.10 Čapmanes noslēpumi
13.15 Maldu teritorija 
15.20 Valsts 03
18.35 Drošs līdzeklis
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 1.00 Skatīties visiem!!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.15 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Moderns spriedums
11.15 Kulinārijas raidījums
12.10 Mf. Vienaudzes
13.35 Laiks parādīs
15.20 Mf. Divas bultas. Ak-
mens laikmeta detektīvs
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Mans bizness

21.20 Kas? Kur? Kad? Baltkrie-
vijā  22.35 Leģendas Live

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Veiksminieks Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bijusī sieva
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.20 Zelta slazds
16.35 Terra incognita
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
20.55 Mf. Tante Klāva fon 
Getten   23.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts  8.00, 20.05 TV 
barometrs  8.05 Ērglis un cipars
9.10, 15.20 Slēgtā skola
10.15 Kauli
11.10 Ekstrasensi-detektīvi
12.15 Astoņdesmitie
13.25 Virtuve
14.30, 22.40 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
18.05 Cilvēki X
20.10 Ekstrasensu cīņas 
Titānu karš
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.25 Reportieris
0.10 Visuvarenie Džonsoni

PIEKTDIENA, 4. decembris
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja
Grāmatvedība

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas biolo-
ģiski audzētiem lopiem. Samak-
sa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26524409;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951.

LAIKA ZIŅAS
02.12. 03.12. 04.12.

- 2 ... + 1  + 1 ... + 7  0 ... + 3

R   4 m/s DR  6 m/s DR   1 m/s

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari. T. 26563019.

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo-

pus, aitas, ka zas,  zir gus. 
La bas ce nas. Sa mak sa tū-
lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. Tālr. 20207132.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez do-
kumentiem. Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi. Mežizstrādes pakal-
pojumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m).     T. 26677812.

Reklāma un sludinājumi

SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa ar pārskaitījumu. 
Tālr. 64622475, 25435533. SIA “RENEM” 

iepērk jaunlopus, liellopus, 
aitas, zirgus. 

ELEKTRONISKIE SVARI. 
T. 65323848, 26373728, 

29996309.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688;
mežus īpašumā visā Latgalē. Kār-
tojam dokumentus. Samaksa pie 
notāra. Augstas cenas. T. 29131196;
traktorus MTZ 52, 80, 82 jebkurā 
kārtībā. Tālr. 22415466;
aļņu, briežu un stirnu ragus. Tālr. 
22402950;
senlaicīgas dzintara krelles un ro-
taslietas, dzintara gabalus. Tālr. 
28282963.

Vīrietis meklē darbu (skaldu mal-
ku, palīdzēšu celtniecības dar-
bos). Tālr. 28154821.
Braucieni uz Angliju, paku pārvadā-
jumi. Izbraukšana - 05.12., 12.12., 
19.12. T. 29162663, 22031100.
Santehniķa pakalpojumi. Tālr. 
20569257.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no 
dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

PI “Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs “Dag-
da”” administrācija un ko-
lektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību medmāsai Marijai 
Stikutei, māti aizsaulē pa-
vadot. 

“VW Passat” - 1994., jauna TA. 
Tālr. 26144293;
guļamistabas iekārtu - kumodi, 
skapi, gultu, 2 naktsgaldiņus, 
spoguli. Viss lietos, labā stāvok-
lī. Piegāde. Tālr. 28487479;
govi. Tālr. 25625167;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
pārtikas kartupeļus, jēra gaļu, 
graudus, miltus. Bezmaksas 
piegāde. “Hardi” smidzinātāju 
(600 l). Tālr. 29485284;
graudus, kartupeļus. Tālr. 
29192131, 22318110;
miltus, graudus. Tālr. 29134527;
skaldītu oša malku. Tālr. 
29456441.

•	 Rudens sezonas ATLAIDES gra-
nīta un cementa - smelknes 
pieminekļiem, kapapmalēm, 
plāksnēm, nožogojumiem.

•	 Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

•	 Uzraksti uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi

Decembris ir mēnesis, kad aiz loga 
pamazām paliek aizvien tumšāks, vē-
sāks, bet domās neviļus sākam sapņot 
par Ziemassvētku vakaru ģimenes lokā, 
par pašceptiem pīrāgiem un izrotātu 
eglīti. Mandarīnu un piparkūku smarža 
ietin siltā bērnības atmiņu segā, un tā 
vien gribas darīt kaut ko labu. 

Šajā mēnesī Krāslavas māmiņu 
klubs ģimenēm piedāvā iespēju ap-
meklēt pirmssvētku pasākumus. Līdz 
šim vairāk akcentu likām uz jaunajām 
māmiņām un grūtniecēm, bet šomē-
nes programmu gatavojām tā, lai gai-
dīti justos arī jaunie tēvi, vecvecāki un 
citi radi, kas vēlas būt kopā. Tāpat pa-
sākumus drīkst apmeklēt arī skolnie-
ki, un tie, kas vēl tikai plāno ģimenes 
pieaugumu, jo svarīga ir kopā būšana.

Decembra pirmajā un treša-
jā  nedēļā gaidīsim uz kārtējo tikšanos 
grūtnieces, kā arī jaunās māmiņas 
ar mazuļiem, lai patīkamā gaisotnē 
iepazītos un apspriestu sev intere-
sējošās tēmas. Jaunās māmiņas, ne-
satraucieties, uz nodarbībām drīkst 
nākt ar pavisam maziem mazulīšiem, 
līdz šim jaunākā bija 2 mēnešus veca 
meitenīte. Tikšanās kļūst aizvien po-
pulārākas, jo ir taču tik patīkami pa-
runāt klātienē ar kādu, kas tevi saprot 
vislabāk – jauno māmiņu. Savukārt, 
lielākiem bērniem, kas jau rāpo un 
staigā, garlaicīgi nebūs, jo katru reizi 
mammas atnes citas rotaļlietas, ar 
kurām var stundām ilgi dalīties un 
spēlēties. Gaidīsim jūs 2. un 16. de-
cembrī plkst. 11:00 - 13:00. Līdzi ņe-
miet sedziņas un bērnu mantiņas.

10. decembrī notiks pasākums 

- divi vienā. Plkst. 10:00 notiks baltā 
māla radošā darbnīcā, kuras laikā vei-
dosim dažādus svētku dekorējumus, 
ka arī būs iespēja izveidot mazuļa 
plaukstas vai pēdiņas nospiedumu, 
kuru pēc tam izkaltēsim un atdosim 
podniecei, lai krāsnī apcep. Šādus 
māla izstrādājumus varēsiet atstāt 
sev par piemiņu, vai uzdāvināt kādam 
tuvam cilvēkam, jo, kā zināms, pašda-
rinātās dāvanas ir tās vērtīgākās. Sa-
vukārt plkst. 11:00 Dana Lahtionova 
vadīs semināru par “Bērna piebaro-
šanu” jeb kā sākt radināt bērnu ēst 
to pašu, ko ēdat jūs. Ziedojums par 
dalību – 3 EUR.

Tā kā līdz Ziemassvētku vakaram 
būs atlikušas vien dažas dienas, tad 
jau laikus, 18. decembrī, sestdienā, 
plkst. 12:00 - 16:00 plānojam piedā-
vāt māmiņu un mazuļu fotostudiju 
“Ziemassvētkus gaidot”, lai nepiecie-
šamības gadījumā jūs paspētu foto 
izdrukāt, un, ja vēlēsieties, tad kādam 
uzdāvināt. Šī varētu būt īpaša dāvana 
arī jums pašiem – jaunās ģimenes 
kopbilde (kopā ar tētiem, vecmam-
mām vai citiem ģimenes locekļiem) 
svētku noskaņās. Fotostūrītis tiks rea-
lizēts sadarbībā ar fotoklubu “Zibs-
nis”. Iespējams būs iepriekš jāpiesa-
kās uz konkrētu laiku, lai pašiem būtu 
ērtāk un nevajadzētu drūzmēties. 
Ziedojums no ģimenes – 3 EUR.

Dažas dienas pirms svētkiem, kad 
jau Ziemassvētku dziesmas skanēs 
teju vai katrā TV reklāmā un pārtikas 
veikalā, piedāvājam iespēju piedalī-
ties dvēseliskā koncertā, lai nomie-
rinātu prātu un mazliet apstātos, 

pavērotu. 21. decembrī plkst. 18:00 
- 20:00 sveču gaismā pie mums uzstā-
sies koklētāja/dziedātāja Ilze Mežnie-
ce (Aglona) un didžirida spēlētājs Igos 
Leitāns (Preiļi), lai kopā radītu īpašu 
svētku gaisotni. Kā jau ierasts, koncer-
ta laikā varēsim baudīt tēju/kakao un 
cepumus. Ziedojums par koncertu – 
1,50 EUR.

Mēneša beigās, kad mājas jau 
izpušķotas un dāvanas lielākoties jau 
sarūpētas, var mazliet atpūsties un 
palutināt sevi.  23. decembrī plkst. 
16:00-19:00 jaunajām māmiņām un 
mazajām rokdarbniecēm piedāvāsim 
iespēju apgūt rotu taisīšanas tehni-
kas, lai ikkatra no mums svētkos justos 
skaista un sapucēta. Meistarklasi vadīs 
vairākas lektores, kas arodu apguvušas 
pašmācības ceļā, līdz ar to būs iespēja 
izvēlēties dažādas rotu darināšanas 
tehnikas. Darba materiālus, pērlītes 
utt. sagatavosim, kā arī varat droši 
ņemt līdzi arī savus krājumus. Tuvo-
joties meistarklasei, facebook.com 
domubiedros Krāslavas māmiņu klubs 
izvietosim rotu attēlu piemērus. Zie-
dojums par meistarklasi - 3 EUR.

Visi pasākumi notiks Aronsona 
ielā 3, Varavīksnes sākumskolas 2. stā-
vā (biedrības “Ģimenes atbalsta cen-
tra “Atvērtība”” telpās). Vairāk infor-
mācijas meklējiet mūsu facebook.com 
domubiedru lapā Krāslavas māmiņu 
klubs, ja būs izmaiņas datumos un lai-
kos, par tām operatīvi ziņosim. Kā arī 
vēlams iepriekš pieteikties, lai varam 
laicīgi rēķināties ar dalībnieku skaitu.

Ieva MAĻINOVSKA, 
Krāslavas māmiņu kluba biedre

Krāslavas māmiņu klubā

sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graud, līdz 25 t, 
no 25 līdz 35 m3. Auto pacēlāja 
pakalpojumi - 18 m. T. 29455509.
Pieņemšu sievieti bez kaitīgiem ie-
radumiem uz pastāvīgu dzīvesvietu. 
Vēlams no laukiem. T. 28727329.
Atdosim labās rokās kucēnus. Iz-
augs vidēja lieluma suns. Būs gan 
labs sargsuns, gan draugs. Varam 
piegādāt bez maksas. T. 26809348.

Pārdod jaunus ārējos 
koka logus ar stikliem 
“hruščovkas” tipa dzī-
voklim bez balkona (2 
istabas, virtuve). Lēti!

Tālr. 29275604, 65625103

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Vladislavu un Laimoni Muš-
tavinskiem, māmiņu pāragri 
zaudējot.

Andrupenes pamatskolas 
3. un 5. klases skolēni, 

vecāki un skolotāji

Bijušie Robežnieku pa-
matskolas audzēkņi un 
klases audzinātāja izsaka 
dziļu līdzjūtību Inesei Jok-
stei sakarā ar mātes nāvi.

Tikai klusa sāpe sirdī, 
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Esam kopā smagajā brīdī 
ar Lienes Dambes piederī-
gajiem, no viņas pāragri uz 
mūžu atvadoties. 

Valentīna Sardiko un 
Menščikovu ģimene

Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom, 
Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Niņai Živuhinai sakarā ar 
tēva nāvi. 
“Varavīksnes” vidusskolas 

kolektīvs

Firma “Sapnis” pie-
ņem pasūtījumus no 

juridiskām un fiziskām 
personām Ziemassvētku 
un Jaungada konfekšu 
dāvanu izgatavošanai. 
Dāvanas veidojot ņemsim 

vērā visas vēlmes (cenas, 
izmēru utt.). 

Zvanīt darba laikā pa tālr. 
65681357.


	Ezerzeme_lat-001gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-002gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-003gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-004gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-005gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-006gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-007gray_2015-12-01
	Ezerzeme_lat-008gray_2015-12-01

