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Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

Latvijā un pasaulē

Dagdas novada pārstāvji pateicas viesiem no Visaginas.
Ceturtais mazākumtautību kultūras pasākums Svariņos ir pārvērties par starptautisko festivālu “Spēlē, 

muzikant, zavaļinkā!”

Programmas nagla - kolektīvs “Rodņičok” no Lietuvas.

Svariņos dzīvo savdabīgi 
muzikanti, dziedātāji ar skaļām 
balsīm un ekstravaganti dejotāji, 
kas, spēdami paredzēt nākotnes 
panākumus, braši privatizējuši no-
saukumu „Zavaļinka” un sarīkojuši 
mazākumtautību kultūras svētkus, 
kas četru gadu laikā ieguva popu-
laritāti visā Latgalē. Zinu precīzi: 
tie, kuri kaut vienu reizi izjutuši tau-

tas daiļrades emocionālo spēku un 
dzirdējuši skatītāju neviltotās ovā-
cijās, vēlas atkārtot un atkal pie-
dzīvot šīs izjūtas. Pieaudzis dalīb-
nieku pieteikumu skaits (šogad jau 
23), bet skatītāju skaits sasniedzis 
kritisko masu, jo pagājušajā sest-
dienā diezgan plašajā zālē visiem 
gribētājiem vietas nepietika.

Turpinājums 2.lpp

SIA “ LEVEN”!
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens no-
teces sistēmas, jumta plēve (palīdzēsim 
noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu). 
Santehnika: tualetes podi, hidrofori, dušk-
abīnes, apkures katli, pirts katli. Metāls: 
loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, 
apaļas), armatūra un tās sieti. Celtniecī-
bas materiāli: cements, ķieģeļi (krāsnīm, 
dūmvadiem, šamota), riģipsis, KNAUF špa-
kteles, grunts, profi li (UD, CD, UW, CW). 
Piegāde.

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

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

I Jautrības pārpilnība „Zavaļinka” – smeldzošs un sirsnīgs vārds, kas saistās ar 
dzimto zemi, laukiem. Labāku vietu „pasēdēšanai” pat grūti 
iedomāties, un masu informācijas līdzekļu moderno tehno-
loģiju straujās attīstības gadsimtā svarīgākie jaunumi vēl 
joprojām ir dzirdami tieši tur. Internets, televīzija un laikraks-
ti nekad nevarēs līdzināties tenkām, kuras rodas, papildinās 
un izplatās ar patiešām kosmisku ātrumu, kas piemīt tikai 
„sarafānu radio”. „Zavaļinka” – tas ir ne tikai vissvarīgākais 
„preses centrs”, bet arī vietējo talantu skate. Tas ir zināms 
jau kopš senajiem laikiem, un līdz pat mūsdienām soliņš pie 
mājas loga nav zaudējis savu aktualitāti.

Piedāvāju tirdzniecības telpas 
(53 un 33 m2) centrā (Rīgas ielā 63).

Tālr. 26430798

• Valsts prezidentam Andrim Bērziņam nav ie-
bildumu pret partiju izvirzītajiem ministru kan-
didātiem. Nākamā valdība Saeimā varētu tikt 
apstiprināta nākamajā trešdienā, 5.novembrī, 
pēc tikšanās ar prezidentu žurnālistiem sacīja 
premjere Laimdota Straujuma (“Vienotība”).

• “Stockmann” plāno slēgt ievērojamu skaitu 
“Seppala” veikalu vairākās Eiropas valstīs 
tādējādi bez darba atstājot vairāk nekā 300 
darbiniekus.

• Skolēni ir kļuvuši agresīvāki un bravūrīgāki, 
turklāt arvien biežāk viņi piesauc savas tie-
sības, aizmirstot par pienākumiem, savos ie-
sniegumos Izglītības kvalitātes valsts dienes-
tam raksta skolotāji.
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II Jautrības pārpilnība

Jaunais kvintets no Svariņiem

Diriģents un Mūza Janovna

Šķaune popularitātes virsotnē

Muzikanti Vladislavs Bobovičs un Donāts Mileiko

Žēli raud vecā vijole…

Atgādināšu, ka pagājušā 
gada 1. oktobrī stājās spēkā gro-
zījumi Pilsonības likumā. Tie pa-
redz, ka personas, kuras uzņem 
Latvijas pilsonībā naturalizācijas 
kārtībā, solījumu par uzticību Lat-
vijas Republikai dod un paraksta 
svinīgā ceremonijā. Nosakot šo 
regulējumu, būtiski tika mainīta 
Pilsonības likumā ietvertā solī-
juma došanas un parakstīšanas 
procedūra, uzsverot ne tikai solī-
juma par uzticību Latvijas Repub-
likai nozīmīgumu, bet arī Latvijas 
pilsonības iegūšanas nozīmīgu-
mu. Būt pilsonim nozīmē paust 
cieņpilnu attieksmi pret valsts 
tradīcijām, vēsturi, kultūru un 
valodu, būt pilsonim nozīmē būt 
lojālam pret savu valsti.

Mūspusē šī ir pirmā šāda 
ceremonija, kas tika rīkota nevis 
vienkāršajās PMLP Krāslavas 
nodaļas telpās, bet gan krāšņajās 
Krāslavas dzimtsarakstu nodaļas 
telpās, kur ir visa nepieciešamā 
valstiskā atribūtika. Pasākums 
sākās ar valsts himnas dziedāša-
nu, pēc kuras izpildīšanas pilso-
nības pretendents deva svinīgu 
solījumu savai valstij un paraks-
tīja nepieciešamos dokumentus. 
PMLP Krāslavas nodaļas vadī-
tājs Eduards Kačāns īsā uzrunā 
pretendentam sacīja: “Latvija ir 
neliela valsts un mūsu valstij sva-
rīgs katrs pilsonis. Tālab esam 
priecīgi, ka esat topošais Latvijas 
pilsonis un sveicam jūs ar to!”

Tūlīt pēc ceremoni-
jas, atbildot uz žurnālistu 
jautājumu, kādas sajū-
tas izbauda pilsonības 
pretendents, Deniss sa-
cīja: “Pat nezinu, kā tās 
izstāstīt. Ir ļoti patīkami, 
galu galā, es Latvijā pie-
dzimu, izaugu, un vaja-
dzēja jau sen spert šo 
soli!  Rīkoties nolēmu 
sen, taču to izdarīju tikai 
šogad. Principā man ne-
bija sarežģījumu ar ek-
sāmeniem, jo visas grā-
matas un palīgmateriāli 
ir pieejami un tajos viss 

labi aprakstīts.”
Deniss ir pārliecināts, ka kat-

ram, kurš šeit dzīvo un savu dzīvi 
saista ar Latvijas valsti, ir jānatu-
ralizējas un jākļūst par Latvijas 
pilsoni. Viņš apliecināja, jūt gan-
darījumu jau par to vien, ka tagad 
varēs piedalīties vēlēšanās, un ir 
cerība, ka dzīve kļūs labāka.

Deniss ir santehniķis - 
montāžnieks Krāslavas firmā 
“Nordserviss”. Izrādās, ka Denisa 
ģimenē tagad visi ir pilsoņi -- sie-
va Veronika par Latvijas pilsoni 
kļuva sen, izejot naturalizācijas 
procesu jau 90. gados. Latvijas 
pilsoņi ir arī abu bērni: vecākā 
meita Anastasija Glorija mācās 
trešajā klasītē, bet Taisija Berta ir 
pirmklasniece. 

Ar solījuma došanu un pa-
rakstīšanu noslēdzas Latvijas 
pilsonības pretendenta naturali-
zācijas iesnieguma izskatīšana 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē. Pēc ceremonijas tiks 
izdots Ministru kabineta rīkojums 
par personas uzņemšanu Latvi-
jas pilsonībā naturalizācijas kārtī-
bā. Ministru kabineta lēmums no-
slēgs naturalizācijas procesu, un 
persona varēs noformēt Latvijas 
pilsoņa pasi.

Šis process turpināsies un 
iespējams Krāslavā būs vēl tamlī-
dzīga ceremonija jau šogad, viss 
atkarīgs no tā, cik ātri tiks izskatī-
tas pilsonības pretendentu lietas. 

Juris ROGA, autora foto

Solījums par uzticību 
 Latvijas Republikai 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Krāsla-
vas nodaļas vadītājs Eduards Kačāns, viņa vietniece Anna 
Dzalbe, Ūdrīšu pagasta pārstāve Irēna Neverovska piedalī-
jās svinīgā ceremonijā, kurā solījumu par uzticību Latvijas 
Republikai deva Latvijas pilsonības pretendents Deniss 
Pivovarovs. 

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (turpmāk 
- VUGD) apkopotā statistika lie-
cina, ka katru gadu dažādu ap-
kures ierīču neatbilstošas eks-
pluatācijas dēļ notiek ievērojams 
ugunsgrēku skaits.

Tā, 2013.gadā Latvijā tādu 
gadījumu skaits sasniedza 949. 
Šogad valstī jau ir vairāk nekā 
650 šādu gadījumu, kuri notika  
gada sākumā, taču jaunā apku-
res sezona tikai sākas.

 Sadegot jebkuram cietajam 
kurināmajam, uz skursteņa iek-
šējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, 
kas, savlaikus nenotīrīti, labāka-
jā gadījumā samazina apkures 
ierīces darbības efektivitāti, bet 
sliktākajā gadījumā var izraisīt in-
tensīvu šo produktu degšanu.

Dzīvojamā sektora īpašnie-
kiem, kā arī uzņēmumu, valsts 
un pašvaldību objektu vadītājiem 
ir jāpievērš īpaša uzmanība ap-
kures ierīču un dūmvadu pareizai 
lietošanai. 

Jāatgādina, ka sodrēji no 
dūmeņiem, krāšņu un pavardu 
dūmkanāliem jāiztīra pirms apku-
res sezonas sākuma un apkures 
sezonā ne retāk kā:
•	 reizi mēnesī - ilgdedzes apku-

res krāsnīm,
•	 divas reizes - citām apkures 

ierīcēm.
 Ēku bēniņos dūmvadiem un 

sienām, kurās atrodas dūmkanā-
li, jābūt nobalsinātiem vai nokrā-
sotiem ar gaišu degtnespējīgu 
krāsu. 

Dūmvadu pārbaudi un tīrīša-
nu drīkst veikt atbilstoši apmācīti 
un sertificēti skursteņslauķi. Par 
to pārliecinieties, lūdzot darba 
veicējam uzrādīt viņa profesionā-
lo spēju apliecinošos dokumen-
tus.

Neskaidrību gadījumos lū-
dzam griezties tuvākajā VUGD 
struktūrvienībā.

VUGD Plānošanas un koor-
dinācijas nodaļas vecākais 

speciālists 
A.Smirnovs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests atgādina

Turpinājums.Sākjums 1.lpp
Notika tas, kam bija jāno-

tiek: sestais tautas festivāls 
„Spēlē, muzikant!” un ceturtā 
„Zavaļinka” organiski transfor-
mējās apvienotajā pasākumā 
ar jaunu nosaukumu –„Spē-
lē, muzikant, „zavaļinkā”!” 
Tagad tas jau ir starptautisks 
festivāls: mazākumtautību 
kolektīvu grandiozā program-
ma vainagojās ar lietuviešu 
ansambļa „Rodničok” (Visagi-
nas) priekšnesumu, Lietuvas 
kolektīvs uzdāvināja saviem 
jaunajiem draugiem piecus 
numurus! Kaimiņvalsts paš-
valdības pārstāve un delegā-
cijas vadītāja Asta Seļuniene 
izteicās ļoti precīzi: „Mums ir 
ļoti daudz kopīga un vienojo-
ša. Visaginā dzīvo četrdes-
mit tautību pārstāvji, mēs arī 
esam bagāti ar ezeriem, tāpat 
kā jūs - mīlam un augstu vēr-
tējam dažādu tautu daiļradi. 
Tieši kultūras valoda ir visiem 
labi saprotama!”

Tautas nams bija pārpil-
dīts. Koncerta programma – 
daudzveidīga: dažādi žanri un 
stili, ritmi un akordi, bet krāš-
ņie tautas tērpi žilbināja acis. 
Skanēja apsveikuma vārdi un 
himnas, apkārt - ziedi, dāva-
nas, komplimenti... Un vēl 
viens skatuves eksperiments: 
šoreiz festivāla vadīšana tika 
uzticēta enerģiskajam diriģen-
tam Diēzam Notkinam, visiem 
labi zināmajam Ivanam Jan-
čenko, un viņa Mūzai - Ernai 
Šļahotai, šī festivāla rīkoša-
nas idejas autorei. Mūsu ta-
lantīgais diriģents meistarīgi 
vadīja gan muzikantu orķes-
tri, gan svilpotāju trio, kas arī 
vēlējās uzstāties „zavaļinkā”. 
Koncerta vadītāji jau pēc pir-
majiem numuriem mēģināja 
braši dejot līdzi visiem paš-
darbniekiem, taču „profesio-
nāļiem” izdevās vest viņus pie 
prāta – Indras deju kolektīvs 
„Labvakar” spīdoši debitēja 
uz Svariņu tautas nama ska-
tuves. Vecākā gadagājuma 
skatītājiem acīs mirdzēja asa-
ras, kad viens no vecākajiem 
festivāla dalībniekiem Pjotrs 
Namovirs, aizmirstot par sa-
viem 87 gadiem, braši spē-
lēja akordeonu, bet dejojošā 
horeogrāfe Ilona Kangizere 
prezentēja tautai savu kārtējo 
radošo darbu - „padespaņu”. 
Ne tikai mīlestībai ir pakļauti 
visi vecumi.

Dagdas muzikanta An-
tona Rutkas rokās apbrīno-
jami skanēja senlaiku vijole, 
kas tika izgatavota pirms 110 
gadiem. Viņam akompanēja 
vietējie akordeonisti - Donāts 
Mileiko un Vladislavs Bobovi-
čs, kas arī priecēja skatītājus 
ar savu talantu. Kurš ir gal-
venais „zavaļinkā”? Protams, 
harmoniku spēlētājs. Skatītāji 
ilgi aplaudēja Robežnieku pār-
stāvei Lidijai Oļehnovičai, bet 
viņas novadnieks Pjotrs Plei-
ko-Ižiks, tāpat kā pirms gada, 
lika visai zālei dziedāt līdzi. 
Nemirstīgo Oginska polonēzi 
izpildīja Svariņu iedzīvotājs 
Jāzeps Gicevičs, kurš spēlē-
ja mandolīnu, bet Ezernieku 
pārstāvis Andris Dembovskis, 
mutes harmoniku virtuozs, 
pārsteidza publiku ar meistarī-
gu izpildījumu. Liriskas dzies-
mas ģitāras pavadījumā dzie-
dāja Justīne Aišpure (Asūne), 
Vita Vitāne (Ezernieki) un Ser-
gejs Savko (Svariņi).

Turpinājums 7.lpp
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Trīs eiro, kas tika samaksāti 
par ieeju ballē, deva iespēju pieda-
līties visos konkursos un katrā no 
tiem uzvarētājus gaidīja balvas. Lai 
arī nebija “Brīnumu lauka” laimes 
rata, bet koferis jeb melnā kaste no 
Maskavas ar tajā ievietotām auto-
mašīnas atslēgām, kā apgalvoja 
pasākuma vadītājs, bija gan. Tika 
izziņots, ka viens noteikti dabūs šīs 
atslēgas, bet uz Maskavu gan būs 
jābrauc pašiem. Tika dota arī at-
ļauja visu degvielu automašīnā ne-
liet, bet kaut ko iepildīt arī sevī, lai 
pasākumā labāk justos. Galdiņus 
rotāja svecītes, blakus novietotas 

kartes, kurās iezīmēts maršruts 
no Krāslavas uz kādu citu vietu un 
pirmajā uzdevumā šoferiem bija 
jāatbild uz pavisam vieglu jautā-
jumu – cik kilometru garš ir katra 
galdiņa kartē iezīmētais maršruts? 
Kuri zina vistuvāko atbildi, tie arī 
saņem pirmās balvas! Viegli negā-
ja, jo kurš gan varēja iedomāties, 
ka ģeogrāfija būs plaša un jautās 
attālumu līdz Verhņedvinskai Balt-
krievijā, Visaginai vai Utenai Lie-
tuvā, Madlienai, Varakļāniem un 
citām pilsētām.  Brīnos, kā neviens 
neiedomājas izmantot mūsdienu 
tehnoloģijas – dažādu ražotāju vie-

dtālruņi un aplikācijas nodrošina 
iespēju ātri noskaidrot ne to vien! 

Nākamais uzdevums – izvēlē-
ties no katra ciparu stabiņa lapiņā 
pa vienam. Izrādījās tāda savda-
bīga provokācija – viena cipara 
piekritējiem bija jāceļas kājās un 
jāklausās raksturojumu, kādi auto-
vadītāji viņi ir. Bet solīja, ka pārbau-
dīs tikai ceļu satiksmes noteikumu 
zināšanas! „Vispirms mēs pateik-
sim, cik lieli dzērāji jūs esat. Nr. 1 – 
tādi autovadītāji, kuri dzer, dzer un 
vienalga maz! Nr. 2 – cilvēki, kuri 
dzer tikai uz citu rēķina (utt.)! Ta-
gad, kā jums veicas naudas lietās? 
Nr. 6 – cilvēki, kuri pelna naudu, 
bet naudas viņiem nekad nav! Nr. 
7 – ļoti taupīgi cilvēki, pat skopi – 
viņiem vienmēr ir nauda (utt.)! Ta-
gad, kā autovadītājiem veicas mī-
lestībā? Nr. 11 — viņi mīl daudzus, 
bet paliek ar savu vienīgo! Nr. 12 
– viņi nekad neatteiksies no mīlas 
ārpus laulības (utt.)!

Bet īstie konkursi bija priekšā. 
Lūk, pārim mūzikas ritmos dejas 
soļiem ir jāparāda, kā viņi brauks 
ar mašīnu no Maskavas uz Krāsla-
vu. Vienam izlozē laimējās braukt 
ar Opel un BMW, citam — Fiat un 
Lanca, vēl kādam — Ford un Ja-
guar, bet visatraktīvākie izrādījās 
pāris, kuri attēloja braucienu ar 
VAZ un LADA. 

Neatguvās no viena, klāt 
jauns konkurss – kungi dejo pārī. 
Pirms tam vienam piešķīra cepuri, 
otram — puķi. Jautra deja sanā-
ca! Parasti esam raduši redzēt, 
kā pārī dejo sievietes, bet šeit, šo-
feru ballē, tāds ekskluzīvs skats! 
Laikam pēc sieviešu pasūtījuma, 
vizuāli viņu ballē bija nedaudz vai-
rāk nekā stiprā dzimuma. 

Savukārt aizsietām acīm, 
ar kabatas lukturīti rokā, meklēt 
šampanieša pudeli bija vīriešu 
prerogatīva. Bet tās sievietes! 
Nu kā tā drīkst, cilvēks jau gan-
drīz atrada, bet kāda daiļa būtne 
pēdējā brīdī pastumj vietā tukšu 
konusu, bet īsto aizbīda projām 
zem galda... Vai tas bija kāds 
mājiens?

Pārsteigumi nebeidzās. Ne-
gaidīti uz skatuves, uznāca Vik-
tors Bernāns, kuram 31. oktobrī 
kultūras nama zālē būs pirmais 
autordziesmu koncerts un albuma 
prezentācija – “Septiņas dziesmas 
par mīlestību”. Viņš deva nelielu ie-
skatu koncertprogrammā, izpildot 

divas dziesmas, kā arī 
dāvināja savu jauno 
disku dažiem autova-
dītājiem-konkursan-
tiem, kuri personīgi 
viņam simpatizēja ar 
savu sniegumu. 

Pasākuma nagla 
— slaloms ar vietējā 
ražojuma auto. Krās- 
lavas progresīvāko 
rūpnieku (inkognito, 
protams) slavenākā 
automašīna Mersis 
dabūja smagi ciest 
pēdējā braucienā, 
kad stūrētājai sami-
sējās, bet stūmējs 
jeb dzinējspēks mē-
ģināja glābt to, kas 
vēl ir glābjams, un at-
rāva automašīnai priekšējo bam-
peri. Nu, ja tādi ir mūsdienu auto 
– viena bezjēdzīga plastmasa. 

Lūk, pirms gadiem septiņdesmit 
izmantoja pamatīgu metālu un tā-
dai nebūtu ne skrambas…

Juris ROGA, autora foto

Šoferu prieki un nedienas 
24. oktobrī Krāslavas kultūras nama aicinājumam apmek-
lēt autovadītāju balli “Pietura zelta rudenī” atsaucās vairāki 
desmiti autovadītāju, un iespējams, arī kāds no cilvēkiem, 
kurš pat nemāk braukt ar auto — pie ieejas neviens nelika 
uzrādīt autovadītāja apliecību. Galu galā, tas nav iemesls, lai 
jautri nepavadītu piektdienas vakaru kopā ar draugiem, ku-
riem ir autovadītāja apliecība. Šoferu ballē spēlēja Krāslavas 
muzikanti, līdzi bija jāņem groziņš un labs garastāvoklis.

“Savā vidusskolā mēs gri-
bējām pateikt bērniem to, ka la-
biem darbiem jābūt katru dienu 
un akcentējām nevis milzīgus 
labos darbus, bet tieši mazos 
labos darbiņus, kas nepiecieša-
mi arī ikdienā,” stāsta skolas di-
rektore Vija Gekiša. “Piemēram, 
6.a klase uzdāvināja pa diviem 
kastaņiem 47 cilvēkiem. Darba 
aprakstā teikts, ka tajos uzkrāta 
pozitīvā enerģija. Stresu un uz-
traukumu var mazināt, virpinot 
rokā divus kastaņus. Kastaņiem 
piemīt liela pozitīvā enerģija, kas 
stiprina un aizsargā. Sievietēm 
tie ir jānēsā kreisajā kabatā, jo 
kreiso pusi saista ar laimi, savu-
kārt vīriešiem - labajā kabatā! Arī 
man uzdāvināja kastaņus.”  

Nopietnāku darbu veica 10. 
klases skolēni, kuri kopā ar savu 
skolotāju Ainu 17. oktobrī piedalī-
jās Dagdas Romas katoļu baznī-

cas dārza sakopšanā -- sagrāba 
un novāca rudens lapas. 

Labo darbu nedēļā 3. kla-
ses zēni skolas gaiteņos palēja 
puķes, bet meitenes pagatavoja 
skolas ēdnīcas lielajām meite-
nēm superpavāru emblēmas par 
garšīgām pusdienām un launa-
giem.

2. b klase sagatavoja izstā-
di “Putrai-60” - tā bija arī putras 
nedēļa. Citu klašu bērni mazgā-
ja solus, uzkopa matemātikas 
un citus mācību kabinetus, gāja 
sakopt ebreju kapu teritoriju pie 
bijušās konfekšu fabrikas, uzko-
pa skolas teritoriju un veica citus 
darbus, par kuriem izveidoja sav-
dabīgu sienas avīzi – katra klase 
piefiksēja savu veikumu, uzlīmē-
jot fotogrāfijas ar īsu aprakstu uz 
vienas kopīgas un lielas papīra 
lapas.

Juris ROGA, autora foto

Labo darbu nedēļa
Visā Latvijā notika “Labo darbu nedēļa”, un tās dalībnieki 
ir paspējuši gan palīdzēt labiekārtot un sakopt savas mā-
cību un darba vietas, gan iepriecināt līdzcilvēkus. Akcijai 
atsaucās arī Dagdas vidusskolas skolēni un skolotāji. 

Katoļu Baznīcā
1.11. - Visu svēto diena (lieli, obligā-
ti svinami svētki).
2.11. - Mirušo piemiņas diena (Dvē-
seļu diena).
4.11. - Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, 
semināristu, topošo priesteru aiz-
bildnis.
9.11. - Laterānu bazilikas iesvētīša-
nas diena.
10.11. - Sv. Leons Lielais, pāvests un 
Baznīcas doktors.
11.11. - Sv. Mārtiņš no Tūres, bīs-
kaps.
12.11. - Sv. Jozafats, bīskaps un mo-
ceklis.
17.11. - Sv. Elizabete no Ungārijas, 

klostermāsa.
21.11. - Vissv. Jaunavas Marijas pre-
zentācija templī.
22.11. - Sv. Cecīlija, jaunava un mo-
cekle, mūzikas aizbildne.
23.11. - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - 
visas pasaules Karalis (lieli svētki).
24.11. - Sv. Andrejs Dung -Laks, 
priesteris, un viņa biedri, mocekļi.
30.11. - Adventa I svētdiena.

Pareizticīgo Baznīcā
1.11. - Dimitrija sestdiena - kritušo 
karavīru piemiņa.
4.11. - Kazaņas Dievmātes ikonas 
piemiņa.
6.11. - Dievmātes ikonas “Visu sē-
rojošo prieks” piemiņa.

21.11. - Erceņģeļa Mihaila un garīgo 
Debess spēku svētki.
26.11. - Sv. bīskapa Jāņa Zeltamutes 
piemiņa.

Senpareizticīgo Baznīcā
No 1.11. - Dimitrijeva nedēļa.
4.11. - Kazaņas Dievmātes piemiņa.
8.11. - Lielmocekļa Dimitrija 
 piemiņa.
21.11. - Erceņģeļa Mihaila svētki.
26.11. - Sv. bīskaps Jānis Zeltamute
No 28.11. - Ziemassvētku gavēnis.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
1.11. - Visu svēto diena.
18.11. - LR Proklamēšanas diena.
23.11. - Mūžības svētdiena.

Informācija zemniekiem
Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra (LLKC) aprēķini lieci-
na, ka Krievijas embargo dēļ samazi-
nātās piena iepirkuma cenas Latvijas 
piena ražotājiem  rada zaudējumus 
7 - 9 milj. eiro apmērā katru mēnesi.

LLKC valdes priekšsēdētājs 
M. Cimermanis: „Šis ir izšķirošs brī-
dis nozares turpmākai eksistencei. 
Pie pašreizējām piena iepirkuma 
cenām saimniecības ilgāk par 6 - 10 

mēnešiem izvilkt nespēs. Ja situācija 
nemainīsies un nozarei netiks sniegta 
palīdzība, pastāv liela iespēja, ka daļa 
piena ražotāju likvidēs ganāmpulkus 
līdz nākamā gada ziemas periodam.”

Šobrīd izskanējusi neoficiāla in-
formācija, ka Eiropas Komisija plāno 
piešķirt 20 milj. eiro Krievijas embar-
go radīto zaudējumu kompensācijai 
Baltijas reģionam un Somijai. Šāda 
palīdzība vērtējama kā ļoti pieticīga. 

Līdz šim palīdzību Latvijas piena 
ražotājiem sniegta nacionālā līmenī -- 
piešķirti 6 milj. eiro ciltsdarbam piena 
lopkopībā, sedzot līdz 70 % jeb līdz 
46 eiro no izmaksām, kas saistītas ar 
šķirnes govs produktivitātes kontroles 
testiem. Šodien valdība vērtē vēl 7,9 
milj. eiro liela finansējuma piešķirša-
nu ciltsdarba maksājumiem.

I.TOMSONE, LLKC  sabiedrisko 
attiecību vadītāja

Vidēji 9 miljoni eiro mēnesī

Liturģiskais kalendārs novembrī
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Pirmsākumi šai iespējai 
meklējami agrāk un saistās ar 
pašvaldības aktivitātēm – Dag-
das novada pašvaldība noslēdza 
sadarbības līgumu gan kultūras, 
gan izglītības jomā ar Verhņed- 
vinskas rajonu (Baltkrievija). Pēc 
tam Dagdas novada IKSN vadī-
tāja Marija Micķeviča piedāvāja 
izmēģinājuma braucienu novada 
skolu direktoriem un vietniekiem 
uz Baltkrieviju, gan arī kaimiņze-
mes kolēģi atbrauca ciemos un 
iepazinās ar mācību procesu 
Latvijā. Viņus sevišķi ieinteresēja 
e-klase, savukārt mūsu pedago-
gi apskatīja vairākas Baltkrievu 
skolas un nolēma, ka nākamais 
svarīgākais solis ir skolēnu sa-
draudzības veidošana. Baltkrievi-
jas pusei bija interesanti atbraukt 
uz Eiropas Savienības valsti, 
tas svarīgi arī bērnu vecākiem, 
ka atvases brauc pie kaimiņiem, 
apskatās, kā viņi dzīvo un vienlai-
kus apmeklē Eiropas Savienības  
dalībvalsti. Agrāk robežas nebija, 
gados vecāka paaudze brauca 
ciemos cits pie cita uz nebēdu, 
bet tagad jārēķinās ar dažādiem 
ierobežojumiem un šāda sadarbī-
ba mazina barjeras.

“Šobrīd mums izveidojusies 
cieša sadarbība ar Verhņedvins-
kas ģimnāziju,” stāsta Dagdas vi-
dusskolas direktore Vija Gekiša. 
“Ja iepriekšējā reizē pie mums 
ciemojās vidusskolēni, tad šo-
reiz divu dienu vizītē ar konkrētu 
mērķi bija atbraukuši 8. un 9. kla-
šu 23 skolēni un seši pedagogi. 
Pēc baltkrievu lūguma 15. oktobrī 

notika angļu valodas aktivitātes. 
Tika rādītas īsas videofilmas par 
Latviju, Dagdas novadu. Skolēni 
gatavoja prezentācijas par savām 
pilsētām. Pēc jautras iepazīša-
nās spēles, pasākuma dalībnie-
ki tika sadalīti jauktās grupās un 
apmeklēja trīs nodarbības. Sa-
jaucām bērnus, lai skolēniem no 
Dagdas un Verhņedvinskas būtu 
iespēja kopā sazināties, izmantot 
savas angļu valodas zināšanas 
un prasmes. Angļu valodas sko-
lotāji sagatavoja trīs atraktīvas 
angļu valodas aktivitātes. Viena 
no tām bija viktorīna par Lielbri-
tāniju. Otrajā vajadzēja strādāt ar 
angļu valoda sakāmvārdiem un 
parunām, bet trešajā skolēni ieju-
tās aktieru lomā, kuriem vajadzē-
ja uzņemt filmu. Stundas vadīja 
mūsu pedagoģes: 
Marija Micķeviča, 
Snežana Smirnova 
un Larisa Mačukā-
ne.  Trīs grupas nā-
cās izveidot tāpēc, 
ka bērnu kopējais 
skaits bija liels: 23 
mūsu skolēni un 23 
baltkrievu. Pasā-
kumu tā dalībnieki 
novērtēja atzinīgi.”

Pēc tam Balt-
krievu delegācija 
pauda vēlmi ap-
meklēt Aglonas 
svētvietu, kur cita 
starpā arī piepildīja 
tukšo taru ar avota 
ūdeni, lai aizvestu 
mājās svētūdeni. 

Viņu skolas direktore piepildīja 
pat piecu litru pudeli, lai ūdeni 
aizvestu saviem kolēģiem, kā 
simbolisku sveicienu no Latvi-
jas un svētvietas. Zīmīgs fakts 
- iepriekšējā reizē, kad baltkrievi 
viesojās Dagdā, Latvijā apgrozī-
bā bija lati un tas ceļotājiem sa-
gādāja neērtības, jo latus savā 
dzīvesvietā viņi nevarēja nopirkt. 
Savukārt ar eiro iegādi nekādu 
problēmu nebija, un viņi varēja 
atļauties vairāk pirkumus Latvijā, 
piemēram, bazilikā viņi iegādājās 
svecītes.

V. Gekiša: “Baltkrievu skolo-
tājiem piedāvājām apmeklēt arī 
Dagdas baznīcu, jo viņi izteicās, 
ka nav dzirdējuši ērģeles, un gri-
bēja tās dzirdēt. Mūsu kristīgās 
mācības skolotāja Olga Šalaje-
va ir ērģelniece baznīcā, un viņa 
deva viesiem iespēju paklausī-
ties, kā skan ērģeles. Tas bija 
īpašs piedāvājums, lai gan mums 
pašiem tas varbūt neizraisa lielas 
emocijas. 

Skolēniem notika sporta sta-

fetes. Kad pirmoreiz sacentās vo-
lejbola komandas, sapratām, ka 
labāk veidot jauktas komandas, 
jo tad nav mieles, ka redz uzva-
rēja baltkrievi vai latvieši. Stafetē 
bija četras jauktas komandas, 
uzvarētājiem dāvanā bija torte, 
pārējiem mazākas balvas. Vaka-
rā notika diskotēka ar spēļu ele-
mentiem.

Otrā diena sākās ar skaistu 
koncertu, kas sastāvēja no divām 
daļām. No mūsu puses uzstājās 
skolēnu koris, kāda baltkrieviem 
skolā nav, mūsu tautu deju kolek-
tīvi, solisti. Otrā daļā viesu kon-
certs. Viņi tikko bija nosvinējuši 
Mātes dienu un ļoti daudzi nu-
muri bija veltīti mātei. Vajadzētu 
katram skolēnam dzirdēt, kā balt-
krievi lasa dzeju. Mums patiesi 
ir ko pamācīties no viņiem tieši 
dzejas lasījumā. Par dziedāšanu 
var viennozīmīgi sacīt, ka mums 
tā ir labākā līmenī, jo mums ir 
vairāk mūzikas stundu, bet dze-
ja baltkrievu skolēnu izpildījumā 
- tas ir kaut kas īpašs un vārdos 
neizstāstāms. Zālē valdīja pilnīgs 
klusums, kas mūspusē ir nerak-

sturīgi, ja kāds lasa dzeju. Kon-
certs ievilkās, bet visiem gribējās 
uzstāties un koncerta laikā arī 
apdāvinājām cits citu.”

16. oktobrī skolas aktu zālē 
notika erudītu konkurss „Krievu 
kultūra” un skolēni atkal tika sa-
dalīti komandās. Konkursā bija 
četras tēmas, katrai tēmai bija 
trīs daļas ar pieciem jautājumiem. 
Konkurss beidzās ar kopīgu 
dziesmu, un tā uzvarētāji saņē-
ma medaļas un grāmatas, pārē-
jie - konkursa emblēmas. Vēl tika 
organizēta arī meistardarbnīca, 
kurā skolotāja Ināra Galilejeva 
mācīja izgatavot skaistas mākslī-
gās puķes no nederīgām dažādu 
krāsu zeķubiksēm. Jaunieši de-
vās uz Dagdas JIC, kur viņus sa-
gaidīja centra vadītāja Aina Odi-
ņeca un jauniešu lietu speciāliste 
Svetlana Ilatovska. Šķiršanās ne-
bija viegla, caur asarām acīs. 
Bet pedagogi jau vienojušies, ka 
aprīļa nogalē, projektu nedēļas 
laikā, ar šiem pašiem Dagdas 
skolēniem dosies ciemos uz kai-
miņvalsts skolu.

Juris ROGA

Iesāktais veiksmīgi turpinās
15.- 16. oktobrī Dagdas vidusskolā notika angļu  un krievu 
valodu aktivitātes, kurās piedalījās  Dagdas vidusskolas 8. 
klašu skolēni un Verhņedvinskas ģimnāzijas 8. un 9. klašu 
skolēni. Jau ir kļuvis par tradīciju, ka savstarpēja sadarbī-
ba palīdz stiprināt draudzības saites, dalīties pieredzē da-
žādos aspektos, tai skaitā  izglītībā.

Oktobra sākumā Daugavpils Kultūras 
pilī ar vērienu norisinājās tradicionālie fol-
kloras svētki „Baltkrievu kirmašs”, zāle bija 
pārpildīta. Šis pasākums tiek rīkots jau ce-
turto reizi, taču pirmoreiz starptautiskā tautas 
kultūras festivāla statusā. Šī gada folkloras 
svētku tēma bija kāzas. Teatralizētā muzikā-
lā uzvedumā piedalījās Baltkrievu kultūras 
centra un kultūrizglītojošās biedrības „Uz-
dim” radošie kolektīvi, Daugavpils pilsētas 
baltkrievu deju kolektīvi un vokālie ansambļi 
– „Kupalinka”, „Ļanok”, teātra studija „Paulin-
ka”, folkloras ansamblis „Praleski”.

Jaunlaulātos sveica kāzu viesi – ansam-
bļi no Visaginas, Braslavas, Jēkabpils, Prei-
ļiem un Līvāniem. Šajos svētkos bija gods 
piedalīties arī Krāslavas novada baltkrievu 
biedrības „Vjasjolka” ansamblim „Kutok”. 
Divas mūsu ieražu dziesmas tika organiski 
iekļautas šajās teatralizētajās kāzās, kas bija 
iestudētas uz skatuves. Zāle pateicās mums 
ar draudzīgiem aplausiem, kas bija līdzīgi 
ovācijām (Krāslavas skatītāju viedoklis). 

Vairāk nekā 2 stundas uz skatuves ska-
nēja dziesmas, dalībnieki gāja rotaļās. Zāle 

burtiski uzsprāga smieklos, kad dzirdēja 
jautrus jokus, kas ir raksturīgi tautas humo-
ram un savdabīgajai baltkrievu folklorai.

Pārpildītā zāle, skatītājiem pat nema-
not, tika iesaistīta kāzu ceremonijas atmos-
fērā, jo cilvēki aktīvi reaģēja, vērojot „kāzinie-
ku” jautrību un komiskās ainiņas. 

Tradicionālais tautas humors, izloksnes 
īpatnības, baltkrievu tautas tērpu bagātīgā 
krāsu gamma, unikālās tautas folkloras ba-
gātības - tas ir viens no vispārcilvēciskās kul-
tūras dārgakmeņiem un mūsu dzīvesprieka 
neizsīkstošais avots.

„Baltkrievu kirmašā” bija piedāvāti arī 
Latgales un Baltkrievijas amatnieku darbi.

Starp citu, kāzas nebija izdomātas – 
pērn „Baltkrievu kirmašā” slāvu meitene 
Marina un latviešu puisis Aigars saderinājās, 
bet šogad viņi tika apprecināti. Viņi patiesībā 
arī ir jaunā ģimene. „Baltkrievu kirmašu” or-
ganizēja Baltkrievu kultūras centrs un bied-
rība „Uzdim” ar Daugavpils pilsētas domes 
atbalstu.

D. KOBANOVS 
(„Kutok”, biedrība „Vjasjolka”)

Krāslavieši “Baltkrievu kirmašā”
„Mēs esam stipri, jo esam demokrā-

tiska valsts. Mēs nebaidāmies no brīvām 
un godīgām vēlēšanām, tāpēc ka patiesa 
leģitimitāte var nākt tikai no viena avota – 
un tā ir tauta,” tā teicis Amerikas Savienoto 
Valstu prezidents Baraks Obama savas 
vizītes laikā Igaunijā septembra sākumā. 

12. Saeimas vēlēšanu aktivitātes 
dati attēlo, ka vēlēšanās ir piedalījušies 
58,85% balsstiesīgo, kas ir zemākais vē-
lētāju aktivitātes rādītājs Latvijas Republi-
kas vēsturē. Taču neatkarīgi no aktivitātes, 
vēlētājiem ir svarīgi, lai to pārstāvniecība 
likumdevējā proporcionālā vēlēšanu sistē-
mā, kā to paredz Latvijas Republikas Sat-
versmes sestais pants, ir proporcionāla. 
Kopš 5. Saeimas vēlēšanām 1993. gadā 
situācija, kad partija ar mazāku balsu skai-
tu iegūst lielāku mandātu skaitu parlamen-
tā nekā partija, par kuru tika atdotas vairāk 
balsis, ir vērojama trīsreiz! 
1. 6. Saeimā Savienībai „Latvijas ceļš” ar 

138132 vēlētāju atbalstu bija iespēja 
saņemt 17 mandātus, bet kandidātu 
sarakstam „Tautas kustība Latvijai” ar 
141945 vēlētāju atbalstu ieguva tikai 
16 mandātus. 

2. Līdzīga situācija bija vērojama arī 8. 
Saeimas vēlēšanu rezultātos – kandi-
dātu saraksts „Latvijas Pirmā Partija” 
ar 94 752 vēlētāju atbalstu ieguva 10 
deputātu pārstāvniecību, kamēr „Zaļo 
un Zemnieku Savienība” ar 93 759 vē-
lētāju atbalstu ieguva 12 mandātus. 

3. Arī 12. Saeimes vēlēšanu rezultāti no-
rāda uz neproporcionalitāti – kandidā-
tu sarakstu „Latvijas Reģionu Apvienī-
ba” atbalstīja 60812 vēlētāji, kas ļāva 
iegūt 8 deputāta mandātus, bet „No 
sirds Latvijai” ar 62521 vēlētāju atbal-
stu ieguva vien 7 mandātus.
Vai var uzskatīt, ka tādējādi netiek ie-

vērots Latvijas Republikas pamatlikums?
Satversmes 7. pants paredz, ka, sa-

dalot Latviju atsevišķos vēlēšanu apgaba-

los, Saeimas deputātu skaits, kurš ievē-
lams katrā vēlēšanu apgabalā, noteicams 
proporcionāli katra apgabala vēlētāju skai-
tam. Tas nodrošina proporcionalitātes prin-
cipa ievērošanu katrā vēlēšanu apgabalā 
atsevišķi, taču, summējot rezultātus kopā, 
var rasties neproporcionalitāte.

Proporcionalitātes izjaukšanas ie-
spēju ietekmē arī vēlētāju aktivitāte. Ie-
vēlējamo deputātu skaitu katrā apgabalā 
atsevišķi nosaka proporcionāli vēlēšanu 
apgabala vēlētāju skaitam, kuru konstatē 
četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas. 
Taču realitātē katrā vēlēšanu apgabalā vē-
lētāju aktivitāte ir atšķirīga, līdz ar to atšķi-
rīgs ir arī katrā apgabalā nepieciešamo vē-
lētāju balsu skaits viena deputāta mandāta 
iegūšanai. Jo zemāka ir vēlētāju aktivitā-
te, jo mazāk balsu ir nepieciešams viena 
mandāta iegūšanai un jo lielāka starpība 
vēlētāju aktivitātei dažādos vēlēšanu ap-
gabalos, jo neproporcionalitāte palielinās.

Tātad var secināt, ka neproporcionali-
tāti var radīt tas, ka, pirmkārt, valsts netiek 
uzskatīta par atsevišķu vēlēšanu apgaba-
lu, otrkārt, vēlētāju aktivitāte katrā vēlēša-
nu apgabalā ir atšķirīga, tāpēc viena man-
dāta iegūšanai ir nepieciešams atšķirīgs 
nodoto balsu skaits. Šādu neproporciona-
litāti varētu novērst, mainot mandātu ap-
rēķināšanas metodi, pārņemot Zviedrijas 
vēlēšanu praksi un ieviešot izlīdzināšanas 
mandātus, kur valsts tiktu uzskatīta par vēl 
vienu vēlēšanu apgabalu, vai kombinējot 
abus iepriekš minētos.

Atbildot uz jautājumu „Vai var uzska-
tīt, ka netiek ievērots Latvijas Republikas 
pamatlikums?”, ka Satversmes septītais 
pants tiek ievērots un proporcionalitāte tiek 
nodrošināta katrā vēlēšanu apgabalā atse-
višķi, taču, summējot rezultātus, var ras-
ties neproporcionalitāte, kas pēc būtības ir 
pretrunā ar proporcionālām vēlēšanām un 
Satversmes sesto pantu.

Ilze ANDŽĀNE

Proporcionālas vēlēšanas Latvijā?
Pēc kopīgajām sporta stafetēm
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Šķeltovas pagastā
27. septembrī 50 gadu kop-

dzīves jubileju svinēja Šķeltovas 
pagasta iedzīvotāji Marija un 
Staņislavs Bižāni. „Piecdesmit 
gadi aizlidoja vēja spārniem kā 
viena diena. Taču vecums mūs 
nebaida, tāpēc ka mums ir at-
balsts – bērni un mazbērni,” pār-
liecināti „zelta” jubilāri.

Uz jautājumu, kur viņš satika 
savu vienīgo, Staņislava vietā at-
bildēja Marija, un ne bez humora: 
„Es pati pie viņa atbraucu”. Kā 
noskaidrojās, 1960.gadā Marija 
ieradās Šķeltovas pagastā, kur 
viņai piedāvāja jaunu darba vie-
tu — par sanitāri vietējā medi-
cīniskās palīdzības punktā. Bet 
ar Staņislavu iepazinās klubā – 
deju vakarā. Tajā laikā viņš jau 
saņēma pavēsti par iesaukšanu 
PSRS obligātajā militārajā die-
nestā. „Dejojam, bet Staņislavs 
ņem manu roku un smejoties 
glauda pa savu noskūto galvu. 
Nevaru teikt, ka starp mums uz-
reiz uzliesmoja mīlas jūtas, bet es 
apsolīju rakstīt viņam vēstules,” 
atceras Marija.

Staņislavs dienēja slepenajā 
armijas objektā Urālos, un trīs- 
arpus gadu laikā trīs vai četras 
reizes bija arī atvaļinājumā. Tad 
atpakaļceļā karavīru pavadīja ne 
tikai radinieki, bet arī viņa drau-
dzene. Vienu reizi Marija pavadī-
ja Staņislavu līdz pat Krāslavai, 
un tas jau liecināja par visai no-
pietnu attieksmi no viņas puses. 
Viņus satuvināja arī vēstules, ko 
viņi rakstīja viens otram. 

Meitenei bija arī citi pielūdzē-
ji, bet viņa gaidīja savu karavīru. 
Drīz vien tika svinētas kāzas. 
Bija ievērota arī galvenā tradīci-
ja: jaunieši salaulājās Varnaviču 
baznīcā — līgavas dzimtenē. 
Jaunlaulātie dzīvoja pie Staņis-
lava vecākiem - Prusakos. Un, 
starp citu, dzīvo šajās mājās līdz 

šim laikam. Marija turpināja strā-
dāt par sanitāri, bet Staņislavam, 
kurš pabeidza autovadītāju kur-
sus Daugavpilī, dzimtajā saim-
niecībā darbs netika piedāvāts. 
Tāpēc viņš veselus piecus gadus 
strādāja par šoferi kaimiņkolho-
zā.

Kad medicīniskās palīdzības 
punkts tika slēgts, Marija sāka 
strādāt par piena savācēju. Šis 
darbs, protams, nebija viegls, 
bet pelnīt vajadzēja abiem dzī-
vesbiedriem, jo ģimenē auga trīs 
bērni. Ne visi zina, ko nozīmē 
cilāt 40 kilogramus smagās kan-
nas, turklāt dienas beigās tās va-

jadzēja rūpīgi izmazgāt. Arī zirg-
vilkmes transports bojāja Marijas 
veselību. Pārvietoties ar ratiem 
pa izdangātajiem ceļiem bija ļoti 
grūti, it īpaši lietainā laikā, kad tie 
iesprūda dubļos. Vienu reizi pa-
jūgs apgāzās ar visām kannām. 
Tagad mums pat grūti iedomā-
ties, kā sievietei izdevās salikt 
visu atpakaļ un turpināt ceļu. Nav 

brīnums, ka Marijai Bižānei tagad 
ir nopietnas muguras veselības 
problēmas, bet pārvietoties viņai 
palīdz spieķītis. „Citreiz gulēju ti-
kai četras stundas diennaktī. Pēc 
darba steidzos pastrādāt piemā-
jas saimniecībā. Mēs turējām zir-
gu, divas vai trīs govis, cūkas un 
aitas. Vasarā gāju ogot uz mežu. 
Kamēr visu padarīsi — aiz loga 
jau pusnakts, bet celties vaja-
dzēja ar pirmajiem gaiļiem. Kad 
atbrīvojās vieta sakaru nodaļā 
un mani pieņēma darbā par past-
nieci — jutos laimīga,” pastāstīja 
Marija.

Staņislavs Bižāns bija viens 
no labākajiem autovadītājiem kol-
hozā. Par savu godprātīgo darbu 
viņš saņēmis dažādus apbalvo-
jumus, tai skaitā goda nosauku-
mu „Nopelniem bagātais kolhoz-
nieks”. 

Protams, viņš kā varēja, 
palīdzēja audzināt bērnus un 
strādāja piemājas saimniecī-
bā, taču tagad piekrīt tam, ka  
daudz vairāk raižu un rūpju bija 
dzīvesbiedrei. Taču tagad viņš 
„reabilitējas”: slauc govi, pats 
baro sivēnus. Un nodrošina radi-
niekus ar medu. Bites pieprasa 
nopietnu un uzmanīgu attieksmi, 
bet Staņislavam tā vienmēr biju-
si sirdslieta. 

Laiku pa laikam dzīvesbied-
riem rodas vēlēšanās atcerēties 
jaunību. Viņi cenšas nepalaist 
garām kultūras pasākumus un 
pensionāru atpūtas vakarus, kuri 
tiek organizēti Šķeltovas tautas 
namā. „Diemžēl es vairs nede-
joju. Bet man patīk vērot dažādu 
mākslinieku priekšnesumus un 
svarīga arī saskarsme ar cilvē-
kiem,” uzsvēra Marija.

Kā nodzīvojām kopā 50 ga-
dus? Darbos un rūpēs. Dzīves-
biedri neizliekas, ka attiecībās 
nekad nebija nekādu nesaska-

ņu. Taču viņiem, neskatoties uz 
grūtībām, izdevās saglabāt savu 
laulību, bet galvenais — viņi iz-
audzināja trīs brīnišķīgus bērnus. 
Vecākais dēls Viktors arī dzīvo 
Šķeltovas pagastā un bieži ap-
ciemo vecākus, lai uzzinātu par 
viņu veselības stāvokli un sniegtu 
nepieciešamo palīdzību. Viktors 
izaudzinājis divus dēlus, un par 
tādiem mazbērniem var tikai prie-
cāties. Piemēram, Andris ir vienī-
gais cilvēks ģimenē, kas apveltīts 
ar muzikanta un dziedātāja talan-
tu. Viņš bieži brauc uz ārzemēm, 
uzstājas ne tikai saviesīgos pa-
sākumos, bet arī dzied baznīcas 
korī. 

Meitas Ērikas, kura arī strā-
dā par pastnieci, mājas atrodas 
netālu no vecākiem. Viņu arī ļoti 
ciena pagasta iedzīvotāji — gan 
kā labu darbinieci, gan kā māmi-
ņu, kura dzemdēja divus dēlus 
un pieņēma savā ģimenē sešus 
audžu bērnus. „Nezinu, kā viņai 
izdodas tikt ar tiem galā, bet iz-
skatās, ka meita ir laimīga daudz- 
bērnu māmiņa. Visjaunākais no 
audžu bērniem – septiņgadīgais 
Maksims. Jauks puika. Viņš bie-

ži atskrien pie mums un jau no 
sliekšņa interesējas: „Kā varu 
palīdzēt?” Un mēs pret viņu iztu-
ramies kā pret savu dzimto maz-
bērnu,” teica Marija.

Jaunākais dēls Edgars ie-
guva augstāko izglītību un tagad 
strādā Krāslavas pastā. Viņa 
„jājamais zirdziņš” ir darbs ar 
datoriem. Viņam arī ir divi bērni 
— dēls un meita. Edgars dzīvo 
pilsētā, bet rūpējas par saviem 
vecākiem ne mazāk kā Viktors un 
Ērika. Viņš palīdz apstrādāt sak-
ņu dārzu, nopļaut zāli un sagata-
vot sienu govij.

„Zelta” jubilāru meita, Ēri-
ka Počkajeva, ieradās jau mūsu 
sarunas beigās. „Mēs būsim ļoti 
priecīgi, ja „Ezerzemē” tiks pub-
licēts raksts par mūsu vecākiem. 
Viņi to ir pelnījuši,” sacīja viņa, 
saudzīgi paņemot pie rokas savu 
māmiņu Mariju. Un mēs, redak-
cijas kolektīvs, sirsnīgi sveicam 
mūsu uzticamos lasītājus – dzī-
vesbiedrus Bižānus zelta kāzu ju-
bilejā. Dzīvojiet ilgi – saviem bēr-
niem un mazbērniem par prieku!

Autores foto un no ģimenes 
arhīva

Dzīvojiet ilgi – bērniem un mazbērniem par prieku!

„Pirms trim gadiem mēs ie-
kļāvām savā skatuves repertuārā 
Ļenas Vasiļokas dziesmu „Atva-
sara” un izpildījām to tradicionā-
lā rudens koncerta laikā mūsu 
Šķeltovas tautas namā. Dziesma 
visiem ļoti gāja pie sirds, laikam 
tāpēc šogad, kad es atkal aicināju 
iedzīvotājus uz tādu pašu koncer-
tu, cilvēki man jautāja: „Uz atva-
saru?”. Tā mūsu repertuārā „ie-
dzīvojās” šī populārā dziesma. Un 
tagadējā koncerta nosaukums arī 
ir „Atvasara”,” pastāstīja sieviešu 
vokālā ansambļa „Zvoņņica” vadī-
tāja Ļena Afanasjeva. 

Līdz kārtējiem ansambļa 
svētkiem – „Zvoņņicas” 20 gadu 
jubilejai - vēl jāgaida trīs gadi. Dau-
dzi ūdeņi aiztecējuši kopš tā laika, 
kad radās šis Šķeltovas pagasta 
vokālais ansamblis, un jau vairā-

kas reizes mainījās tā dalībnieču 
sastāvs. „Ilgdzīvotāju” vidū ir Ļena 
Afanasjeva un Natālija Motiļkova. 
Pirmajos gados „Zvoņņicā” darbo-
jās astoņas dziedātājas, bet tagad 
tikai piecas. Ir jānosauc arī pārējo 
ansambļa dalībnieču vārdi – Ināra 
Ņikoforova, Inna Grebeža un Lili-
ja Girs. „Tas ir labi, ka „Zvoņņica” 
vēl pastāv, kaut gan reizēm ir sa-
režģīti organizēt mēģinājumus un 
piedalīties koncertos. Viena no 
mūsu dziedātājām strādā Krāsla-
vā. Bet mēs ceram nodzīvot līdz 
gaidāmajai ansambļa jubilejai un 
vēl „paspīdēt” ar jauniem tērpiem. 
Patīkami, ka ik pēc pieciem ga-
diem pagasts sakarā ar kolektīva 
jubileju dāvina mums skaistus tēr-
pus,” atzinās Ļena. 

Nesen notikušajā koncertā 
„Zvoņņica” uzdāvināja visiem klāt-

esošajiem trīs iepriekšējo gadu 
šlāgerus par mīlestību – „Mans 
mīļais”, „Irbene” un „Vecā kļava”. 
Programma sākās ar Ļenas Afa-
nasjevas un Jāņa Varslavāna (at-
tēlā) priekšnesumu, duets izpildīja 
skaisto Vladimira Matecka dzies-
mu par septembri. Šīs dziesmas 
vārdi labi piestāvēja koncerta no-
saukumam un atvasaras noska-
ņai.

Pārpildītā skatītāju zāle ļoti 
silti uzņēma visus pašdarbniekus, 
šajā koncertā bija daudz dalībnie-
ku. Šķeltovas tautas nama aici-
nājumam atsaucās divi sieviešu 
vokālie ansambļi - „Romaška” 
(Ambeļu pagasts, Aglonas no-
vads) un „Blāzma” (Izvaltas pa-
gasts, Krāslavas novads), kā arī 
deju kolektīvs no Grāveru pagas-
ta  – „Li-dejas”. Par savdabīgu 
„rozīnīti” kļuva divu talantīgu cil-
vēku -Andra Bižāna, kurš izpildīja 
dziesmu itāļu valodā, un Jacintas 

Ciganovičas, viņa akompanētājas 
no Aglonas, priekšnesums.

Austrumu deju izpildītāja 
Dana jau ne pirmo reizi savaldzi-
na publiku, it īpaši vīriešu kārtas 
pārstāvjus, ar savu pasakaino tēlu 
un, protams, meistarību. Bet Šķel-
tovas jauno dziedātāju - Annijas un 
Vadima – koncerta numurus zāle 

vienmēr sagaida ar draudzīgiem 
aplausiem, iedvesmojot un atbals-
tot jaunos talantus, lai viņi turpinātu 
savas radošās aktivitātes. 

Koncerta programmas va-
dītāji Astrīda Leikuma un Vladi-
mirs Afanasjevs pieteica pēdējo 
priekšnesumu - dziesmu „Atvasa-
ra”. To uz skatuves dziedāja visi 
pašdarbnieki, kas piedalījušies 
koncertā (attēlā). Daži no viņiem 
neslēpa savu prieku un pat dejoja, 
bet citi nopūtās, jo atvasaras pe-
riodā ir ne tikai siltas un saulainas 
dienas, priecīgas izjūtas, pama-
zām iestājas rudens, un sirdī ie-
nāk skumjas.

Kā pastāstīja Šķeltovas tau-
tas nama direktore Astrīda Leiku-
ma, koncertu papildināja rudens 
ražas izstāde, kas tapusi, pateico-
ties vietējo iedzīvotāju centieniem. 
Neparasti eksponāti tika atrasti ne 
tikai sakņu dārzā, bet arī mežā. 
Visi izstādes dalībnieki tika apbal-
voti ar piemiņas suvenīriem.

Foto no Šķeltovas TN arhīva
Lappusi sagatvoja 
Valentīna SIRICA

Atvasara
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Absolventu reģistrācija šoreiz 
notika gan tautas namā, gan pa-
matskolas gaitenī, kur varēja at-
saukt atmiņā laika gaitā piemirsto  
— gar sienu bija izvietota informā-
cija par skolas vēsturi un fotogrā-
fijas. Tagadējie skolēni -- Aivis un 
Evita -- vadīja pasākumu tautas 
namā, kurā koncertēja pamatsko-
las audzēkņi, uzstājās absolventi 
un skolotāji. Neskatoties uz to, ka 
daudzi kādreizējie skolas audzēk-
ņi, tostarp arī jubilejas gadu ab-
solventi, uz pasākumu neieradās, 
nelielā tautas nama zāle bija ļaužu 
pilna. Ja skolā varēja pakavēties 
atmiņās šķirstot fotoalbumus, tad 
Tautas nama zālē bija iespēja ap-
lūkot tagadējo jauno asūniešu vei-

kumu – bērnu zīmējumus. 
Dabā jūtama rudens elpa, bet 

tautas nama zālē - čalas, draudzī-
gi rokasspiedieni, patīkama atkal-
redzēšanās un klasesbiedru gai-
dīšana. Klāt absolventu vakars, 
un sapulcējušos publiku sveica 
Līga un Diāna ar dziesmu „Mūsu 
skolai!”, pēc kuras tika dots vārds 
pamatskolas direktorei Ārijai Šu-
meiko.

„Mēs priecājamies, ka tuvi un 
tāli ceļi jūs šodien šeit saveduši 
visus kopā,” viņa sacīja. “Esat at-
nākuši uz bērnības saliņu, uz kuru 
atpakaļceļa vairs nav, bet ar sko-
las laiku droši vien jūs saista vis-
labākās, visskaistākās un vissiltā-
kās atmiņas. Tikai tagad, kad esat 
kļuvuši nedaudz pieaugušāki, un 
mēs arī, jūs saprotat, ka skola ir 
pats labākais un bezrūpīgākais 
laiks katra cilvēka dzīvē. Šodien 
varbūt labāk saprotat arī to, ko tad 
tie skolotāji gribēja no jums. Ceru, 
ka šovakar jums būs daudz patī-
kamu brīžu Asūnes pamatskolā, it 
īpaši tāpēc, ka esat sanākuši lie-
lākā pulkā nekā pagājušajā gadā. 
Jūs esat sanākuši skolas jubilejas 
priekšvakarā – tuvojas 140. sko-
las dzimšanas diena. Skolas vēs-
ture sākās 1865. gadā, dati lieci-
na, ka 1870. gadā Asūnes skolā 
mācījās jau 30 skolēni, bet tagad, 
2014. gadā, skolā mācās 63 sko-

lēni. Redziet, kā vēsture met kūle-
ņus. Bet cerība vienmēr ir - ja kād-
reiz atvēra skolu, kurā mācījās 30 
skolēni, tad mums vēl ir izredzes 
dzīvot, dzīvot un dzīvot!”

Pasākuma gaitā vārds tika 
dots katra jubilejas gada absol-
ventiem, sākot ar tiem, kuri skolu 
pabeidza pirms gada, bet pēc tam 
arī tiem, kuriem izlaiduma valsis 
skolā skanēja attiecīgi pirms 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 un 
50 gadiem. Piesakot absolven-
tus, Aivis un Evita nosauca katra 
vārdu, uzvārdu un aicināja iznākt 
zāles priekšā kopā ar savu klases 
audzinātāju. Bija gan lielākas, gan 
mazākas klases. Diemžēl ne visu 
gadu absolventi varēja būt klāt 
šajā skaistajā notikumā, šoreiz 
neatbrauca neviens no tiem, kuri 
skolu absolvēja pirms 20, 35, 40 
un 45 gadiem. 

Spriežot pēc zāles reakcijas, 
visi bija vienisprātis ar 2013. gada 
absolventu sacīto saviem skolotā-
jiem, jo šos vārdus un šo novēlē-
jumu uz saviem pedagogiem un 
skolu attiecinātu ikviens cilvēks: 
“Jūs bijāt mums paši labākie sko-
lotāji, vienmēr gudri audzinājāt, 
devāt labu padomu, vienmēr at-
balstījāt! Lai mūsu skola pastāv 
vēl ilgus, ilgus gadus!”

Pirms 5 gadiem skolu beigu-
šie visupirms pateicās skolai par 
to, ka tā rīko šādus pasākumus un 
dod iespēju satikties pēc gadiem.

Desmit gadu jubilāri sāka ar 
skaistiem dzejas vārdiem un pa-
beidza uzrunu ar paldies teikšanu 
skolai un skolotājiem par cilvēcis-
ko attieksmi.

Daži skolas beidzēji klāt-
esošos uzrunāja krieviski, jo bija 
laiks, kad skolā mācījās latviešu 
un krievu plūsmas bērni. Pirms 15 
gadiem no skolas aizlidojušie da-
lījās atmiņās par to, kā paši savu-
laik jutušies aiz skatuves kulisēm, 
sniedzot absolventiem līdzīgu 
koncertu, kādu šodienas skolēni 
sniedz viņiem. Laika mašīna ek-
sistē – tā ir mūsu skola un iespēja 
atgriezties bērnībā, atcerēties visu 
un visus. Skolas gadi ir visbrīniš-
ķīgākie!

Pirms 25 gadiem skolu pa-
beigušie arī atcerējās pašu uz-

stāšanos uz skatuves. Tēloja gan 
pelītes, par kurām pārģērba visu 
klasi, gan dejoja kā sniegpārsli-
ņas. Atcerējās arī nedarbus, pie-
mēram, visa klase aizmuka no 
kolhoza, un pāris citas paķēra lī-
dzi, krievu valodas stundā spēlēja 
klusēšanu, un atteicās runāt pat ar 
klases audzinātāju. 

30 gadu jubilāri savās atmi-
ņās atzina, ka septiņas klases 
meitenes un trīs zēni bija gan pa-
klausīgi, gan arī nepaklausīgi. To-
mēr 1984. gadā veiksmīgi pabei-
dza pamatskolu, par ko lielu lielais 
paldies skolotājiem.

Pēdējie pie vārda tika vislie-
lākie jubilāri – tie, kuri skolas solu 
pameta pirms pusgadsimta! Kad 
viņu vārdi bija izskanējuši, klusu-
mu pārtrauca skaļi aplausi, kas 
pārauga ovācijās. Izrādās divi ju-
bilāri tomēr ieradās -- Viktors Lit-
vjaks un Ivans Anukrāns. 

Viktors: „Paldies mūsu skolo-
tājiem, lai arī kur viņi šodien atras-
tos. Paldies tagadējiem skolotā-
jiem par to, ka ir saglabājuši skolu, 
māca mūsu bērnus un mazbēr-
nus. Tālajā 1964. gadā daudzi no 
jums vēl nebija dzimuši, tie, kuri 
bija dzimuši, bija maziņi, bet dzīve 
ir dzīve. Arī mēs šodien šeit esam 
tik, cik esam. Vienus skārusi slimī-
ba, citus -- vēl ļaunāk. Kā mācījā-
mies? Tāpat, kā tagadējie bērni. 
Bija panākumi, bet bija arī palaid-
nības, par kurām mūs sodīja, bet 
stingrāk nekā tagad, jo tagad ne-
maz stingri sodīt nedrīkst. Dāvanā 
skolai atvedām “Latviešu tradīciju 
enciklopēdiju”, kur aprakstītas 
daudzas tradīcijas, bet absolventu 
salidojuma diemžēl tajā nav. Mūsu 
skolas laikos neļāva svinēt ne 
Līgo, ne Lieldienas, ne Ziemas-
svētkus, ne Pelnu dienu… Mēs, 
bērni zinājām par Pelnu dienu, un 
puikas tajā sabēra matos pelnus. 
Skolotājas ar direktori priekšgalā 
to pamanīja un lika mums divas 
nedēļas stundu pirms un stundu 
pēc stundām stāvēt uz trepēm. 
Šodien mēs sakām paldies sa-
viem skolotājiem, jo sliktu skolotā-
ju nav. Manuprāt, skola ir pat sva-
rīgāka nekā baznīca, jo jebkurš 
Dieva kalps sākumā ir izgājis caur 
skolu, kur viņam deva pamatzinā-
šanas, lai varētu tālāk mācīt mūs 
ticībai Dievam. Mums vēl būs ie-

spēja daudz runāt, jo pulksteni 
šonakt pagriezīs stundu atpaka.” 
Tagadējie skolēni bija sagata-
vojuši vairākus koncerta numu-
rus. Skolas dramatiskais pulciņš 
caur humoru izspēlēja dažas 
mācību stundas. Skolotājas un 
skolēnu dialogi lika pasmaidīt 
arī tiem, kurus nomāca drēgnais 
rudens. Pasākuma programmā 
tika iekļauta vēl viena izrāde, 
dziesmas, mūzikas instrumentu 
spēlēšana, viss kopā skolas ab-
solventiem atmiņā atsauca daudz 
spilgtu, jautru un patīkamu mirkļu. 
Tuvojoties pasākuma izskaņai, pa-
matskolas direktore Ārija Šumeiko 
lūdza klātesošos piecelties kājās 
un ar klusuma brīdi pagodināt tos 
skolotājus, kuri vairs nav starp dzī-
vajiem un, pirmkārt, savas klases 
audzinātājas un klasesbiedrus.  
Direktore arī pateica lielu paldies 
tiem skolotājiem, kuri bija, un ir 
kolektīva lepnums: bioloģijas un 
ģeogrāfijas skolotāja Jadviga Plot-
ka; matemātikas skolotāja Jeļena 
Olehnoviča; latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Irēna Kame-
rāde. Nesen Asūnes pamatskolas 
kolektīvu atstājusi kolēģe, novad-
pētniecības muzeja vadītāja un 
Konstantīna Raudives piemiņas 
istabas vadītāja Leonora Bren-
ce, kuru arī sumināja pasākumā. 
Turpinājumā absolventi varēja 
piedzīvot spilgtus atkalredzēša-
nās brīžus Asūnes skolas telpās, 
izklīstot pa savām klasēm, kā arī 
apmeklēt diskotēku un no sirds 
izdejoties. 

Juris ROGA, autora foto

Atmiņu vējš šalc ap skolu

25. oktobra vakarā Dagdas novada Asūnes pamatskolas bijušie skolēni un darbinieki pulcē-
jās savā mācību iestādē uz absolventu tikšanos, kas Asūnē tradicionāli tiek rīkota rudenī. Šī ir 
arī viena no retajām pamatskolām bijušā rajona teritorijā, kur šis pasākums norit divās ēkās: 
skolā un tautas namā, jo mācību iestādē nav pietiekami plašu telpu lieliem pasākumiem.
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Svētie mums ir paraugs, jo ar 
lielu mīlestību un uzticību izpildīja 
Dieva gribu, sekojot Kristus vār-
diem un piemēram, un jau iegā-
juši Debesu godībā. Viņi ir mūsu 
tuvie draugi, kas dzīvojuši tādās 
pašās kopībās kā mēs. Viņos 
balstām savu paļāvību kā starp-
niekos, ar kuriem kopā ejam pie 
Dieva. Visu svēto dienā godinām 
gan pazīstamos un Dieva tautas 
mīlētos svētos, gan tos nezinā-
mos, kas savā apslēptajā dzīvē ir 
pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa 
godu un cilvēku labumu.

Svētums ir katra kristieša 
aicinājums. Ikvienam no mums ir 
savi iemīļotie svētie, pie kuriem 
mēs visbiežāk vēršamies pēc 
palīdzības. Diemžēl ne visi lūdz 
neatraut gādību savam svētajam 
aizbildnim, kura vārdu deva pie 
kristības un iestiprināšanas. 

Tāda situācija ir tad, kad 
mēs par savu debesīgo aizbildni 
maz ko zinām.

Citādi ir tiem ticīgajiem, ku-
riem kristībās un iestiprināša-
nā deva visiem labi zināmo un 
Baznīcā visvairāk atzīto svēto 
vārdus: Jāzeps, Jānis, Pēteris, 
Pāvils, Andrejs, Francisks, Mari-
ja, Anna, Terēze, Katrīna, Monika 
u.c. Dažiem šo vārdu īpašnie-
kiem ir pat vairāki svētie aizbildņi, 
piemēram, Jānis Kristītājs, apus-
tulis un evaņģēlists Jānis, Jānis 
Hrizostoms, Jānis Fišers, Terēze 
no Lizjē, Terēze no Avilas, Fran-
cisks no Asīzes, Francisks Ksa-
verijs, Sales Francisks u.c.

No agras bērnības es uzska-
tīju par savu vienīgo debesīgo 
aizbildni vācu grāfieni Genovefu, 
kura, kā vēsta leģenda, piedzī-
voja sava pārvaldnieka neģēlīgo 
nodevību un bija spiesta septiņus 
gadus kopā ar savu mazo dēlēnu 
dzīvot mežā. Tomēr, brīnumainā 
veidā izglābusies, dziļi ticīgā sie-
viete spēja piedot savam pārida-
rītājam. Par cik man vienmēr ir 
bijušas problēmas piedot saviem 
nelabvēļiem, es parasti lūdzu pa-
līdzību šajā jautājumā no svētās 
grāfienes Genovefas.

Pavisam nesen manās ro-
kās nonāca citas svētās Geno-
vefas dzīvesstāsts. Šī 5. gs svētā 
ir Parīzes aizbildne, kas franču 
valodas izrunā ir Ženevjeva. Viņa 
dzimusi Gallijā (tagadēja Franci-
jā) 423. gadā (pēc citiem avotiem 
420.g.) 7 jūdzes no Ļutecijas (ta-
gadējās Parīzes), Nanteras maz-
pilsētā. Viņas vecāki nodarbojās 
ar zvejniecību un zemkopību, 
bet Genovefa bērnībā ganīja ai-
tas (Lūk, kāpēc svētbildēs viņa 
attēlota kopā ar aitām!). Jau 12 
gadu vecumā meitene izteica 
vēlmi saglabāt jaunavību un savu 
dzīvi pilnībā veltīt Dievam. Kādu 
reizi garām braucošais svētais 
bīskaps Hermanis vecākiem pa-
reģoja viņu meitas slavas pilnu 
nākotni. Kopš tā laika Genovefa 
ar vēl lielāku degsmi apmeklēja 
baznīcas dievkalpojumus. Jau 
no bērnības Genovefai piemita 
brīnumainas izdziedināšanas 
spējas. Pirmais viņas paveiktais 
brīnums bija mates izdziedināša-
na no akluma. 

14 gadu vecumā viņa tika 
veltīta Dievam. Tolaik lielākā daļa 
mūķeņu dzīvoja nevis klosteros, 
bet pasaulē. Pēc vecāku nāves 
Genovefa no Nanteras pārcēlās 
uz Ļuteciju (Parīzi) pie krustmā-
tes. Pēc kādas ļoti smagas slimī-

bas viņa saņēma gaišreģes dā-
vanas un dažiem cilvēkiem sāka 
atklāt viņu apslēptos netikumus, 
par ko viņu sāka uzskatīt par 
krāpnieci un liekuli.

Genovefa ļoti godāja Gallijas 
apustuļa, svētā bīskapa Dionisija 
Areopagita piemiņu. Viņa pieli-
ka daudz pūļu, lai uzceltu viņam 
veltītu baziliku. 451. gadā, kad 
Parīzei draudēja Antillas ordu ie-
brukums, Genovefa pareģoja, ka 
Parīze tiks glābta. Viņas lūgšanu 
spēkā tā arī notika. 

Sv. Genovefas garās dzī-
ves laikā bijis daudz brīnumainu 
notikumu, kas saistīti ar viņas 
tuvākmīlestību un žēlsirdību pret 
cilvēkiem, īpaši vergiem, ieslo-
dzītajiem, gūstekņiem. Svētās 
biogrāfs apraksta, ka viņa bieži 
devās svētceļojumos, kuru laikā 
dziedināja slimos, izdzina ļaunos 
garus, apklusināja vētras. Viņai 
bija liela ietekme uz citām jau-
navām, kuras vēlējās veltīt sevi 
Dievam. Savā ilgajā dievbijīgās 
dzīves laikā mūķene ar savu svē-
tumu apsargāja, samierināja un 
izglītoja puspagānisko Galliju. 
Pēdējie viņas mūža gadi tika aiz-
vadīti jau pirmajā Rietumu kristī-
gajā valstī - jaunajā Francijā, kam 
Sv. Genovefa bija sargeņģelis.

Svētā mira 89 gadu vecu-
mā, 512. gada 3. janvārī, tika 
apbedīta Sv. apustuļu Pētera un 
Pāvila baznīcas kriptā, kuru vē-
lāk pārdēvēja par Sv. Genovefas 
baziliku. Vietu, kur atradās bazi-
lika, līdz pat šodienai dēvē par 
“Svētās Genovefas (Ženevjevas) 
kalnu”.  Panteona laukumā, kur 
kādreiz bija 
Sv. Genove-
fas bazilika, 
atrodas lie-
liska “Svētās 
Ženevjevas 
bibl iotēka”. 
Pašā Pa-
rīzes sirdī, 
augstu virs 
Senas uz 
tilta paceļas 
svētās statu-
ja. Pašā Sv. 
Ženevjevas 
kalna virsot-
nē atrodas 
gan krāšņais 
P a n t e o n s , 
gan pieticīgā 
Sv. Stefana 
kalna baznīciņa - abi ir Sv. Že-
nevjevas dievnami, viens - taga-
dējais, otrs - bijušais. Pieticīgās 
baznīciņas sānu kapelā atrodas 
neliels svētās šķirstiņš ar daļu 
relikviju un akmens kapenes, kur 
izvietotās daudzās ex-voto lieci-
na par paveiktajiem brīnumiem ar 
lūgšanu starpniecību pie svētās 
relikvijām. 

Gandrīz uzreiz pēc nāves 
Ženevjevu sāka godināt kā Pa-
rīzes un visu studējošo aizbildni. 
Sākumā to darīja pareizticīgie, 
bet ir ziņas, ka 17. gs, - gan Aus-
trumu, gan Rietumu Baznīca. 
Mūsdienās par savu svēto Geno-
vefu uzskata katoļticīgie un viņas 
piemiņas dienu atzīmē 3. janvārī. 
Biogrāfi liecina, ka Sv. Genovefa 
(Ženevjeva) ir vienīgā svētā, kura 
saglabājusi ticīgās tautas mīlestī-
bu un uzticību cauri gadsimtiem 
un ir vienīgā populārā mūsdienu 
Parīzes svētā. Es lepojos, ka 
mana debesīgā aizbildne ir tik 
izcila svētā. Iepazinusi viņas dzī-

vesstāstu, es zinu, kādās vaja-
dzībās Sv. Genovefa var vislabāk 
palīdzēt. Iesaku ikvienam iegūt 
vairāk informācijas par savu De-
besu draugu.

Manu paziņu vidū ir vairā-
kas Irēnas, un tikai viena zināja 
pastāstīt, ka viņas aizbildne pie 
Dieva, svētā Irēna, bija viena no 
trim māsām, kuras savas ticī-
bas dēļ mira mocekļu nāvē 304. 
gadā. Maķedonijas pārvaldnieks 
Dulcīnijs atklāja, ka Irēna glabā 
kristīgas grāmatas, pārkāpdama 
likumu. Viņš pavēlēja Irēnu iz-
ģērbt un aizvest uz priekanamu, 
tomēr neviens tur viņu neaiztika. 
Pārvaldnieks deva viņai vēl vienu 
iespēju ievērot likumu un atdot 
grāmatas sadedzināšanai, bet 
viņa atteicās un tika notiesāta uz 
nāvi. 

Vai kristībā saņēmušie Emīla 
vārdu zina, ka viņu Debesu aiz-
bildnis ir svētais bīskaps Emīls, 
kurš mira mocekļa nāvē Kartā-
gā 3. gs vidū? Bet Emīlijas vār-
da īpašnieces var droši vērsties 
ar lūgumiem pie 19. gs kloster-
māsas, Svētās Ģimenes māsu 
kongregācijas dibinātājas Sv. 
Emīlijas de Rodā (1787-1852). 
Šī kongregācija nodarbojās ar 
nabadzīgu meiteņu izglītošanu, 
kā arī kopa slimniekus to mājās. 
Emīlija piedzīvoja daudz kārdi-
nājumu, izmisuma brīžu, viņai 
pat likās, ka Dievs viņu pametis. 
Tomēr mīlestība uz nabagiem un 
bārenēm, biktstēva atbalsts un 
mātes priekšnieces pienākumi 
viņai palīdzēja grūtos brīžus iz-
turēt. Tikai pēdējos mūža gados 
viņa atguva iekšējo mieru.

Raimondu draugs pie Dieva 
ir Sv. Raimonds Nonāts (1204 - 

1240) - katalo-
niešu svētais 
un klosterbrā-
lis. Iestājās 
Svētās Ma-
rijas, Žēlsir-
dīgās Mātes, 
ordenī, kura 
misija bija 
atbrīvot gūs-
tekņus. Vēlāk 
brālis Rai-
monds kļuva 
par klostera 
pr iekšnieku. 
Lai glābtu mu-
sulmaņu gūs-
tā nonākušos 
kristiešus, viņš 
atdeva visu 
savu mantu. 

Galu galā viņš nokļuva gūstā arī 
pats. Pēc ilgām mocībām Rai-
mondu 1239. gadā izpirka no 
gūsta. Viņu iecēla par kardinālu, 
tomēr Raimonds turpināja ubago-
tāja mūka vienkāršo dzīvi.

Ir liels pulks jau atpestīto 
mūsu Debesu draugu, kuri Dieva 
troņa priekšā priecājas, redzot 
Viņu vaigu vaigā. Viņu vidū gan 
oficiāli kanonizētie svētie, gan 
tie, kuri nevienam nezinot, ir pil-
dījuši Dieva gribu. Tie ir vīrieši un 
sievietes, veci un jauni, pat bēr-
ni, karaļi un ubagi, zinātnieki un 
nemācīti cilvēki, priesteri un laji, 
klosteru ļaudis un karavīri, mātes 
un tēvi, visu rasu un valodu cilvē-
ki, arī kāds no tiem, pie kā 2. no-
vembrī, Dvēseļu dienā, dosimies 
ciemos uz kapsētu.

Līdzināsimies viņiem savā 
dzīvē, saglabāsim un kopsim at-
tiecības ar saviem svētajiem De-
besu aizbildņiem!

Genovefa KALVIŠA
Foto no interneta resursiem

Sv. Genovefa - Parīzes aizbildne

Ticības lietas

Vai pazīstam savu  debesīgo aizbildni? 
1.novembrī katoļu Baznīca atzīmē obligāti svinamos svēt-
kus - Visu svēto dienu. Tie tiek svinēti jau kopš 7. gs.

Turpinājums.Sākjums 1.lpp
Man ir grūti iedomāties, kā 

svētku programmas režisoriem 
izdevās iekļaut festivāla prog-
rammā tik plašu tautas mākslas 
spektru – vairāk nekā piecdes-
mit priekšnesumu! Indras senio-
ru deju kolektīvs priecājās par 
līnijdeju grupām no Grāveriem 
un Konstantinovas, bet četras 
meitenes no Svariņiem fascinē-
joši izpildīja deju ar rozēm. Es 
pat nevarēju saskaitīt, cik reižu 
uz skatuves uzstājās populārais 
deju kolektīvs „LORETa”, un vi-
ņiem, kā vienmēr, bija sagata-
votas jaunas kompozīcijas un 
ievērojami panākumi šajā pasā-
kumā. Mazākumtautību mākslas 
festivālu atklāja un noslēdza An-
dzeļu vokālais ansamblis „Prie-
kam”, ko vada Tamāra Starovo-
itova. Šis pasākums nevarēja 
iztikt bez kultūras desanta no 
Šķaunes, un dziedošajām dā-
mām akompanēja divi muzikan-
ti - bajānists Jurijs Tomiļins un 
ģitāriste Ilona Kozlovska. Jaunā 

soliste no Robežniekiem Marija 
Truskovska priecēja klausītājus 
ar savu skaisto balsi un melodis-
kajām dziesmām.

Bija arī pārsteidzošs mo-
ments ar cirka elementiem, kad 
Dagdas folkloras kopa „Olūteņi” 
- masveida svētku profesionāļi 
- atveda uz skatuvi brūnaļu. Ko 
lai dara ar lopiņu, kas sajaucis 
kūti ar skatītāju zāli. No gotiņas 
tecēja ne tikai piens, bet publika 
gandrīz nomira no smiekliem.

Trīs neviltota prieka stun-
das, kad neviens skatītājs nav 
pametis zāli. Ar ko parasti bei-
dzas „pasēdēšana” laukos? Pat 
ezim skaidrs. Skanēja tosti un 
tika izteikti sirsnīgi pateicības 
vārdi šī neaizmirstamā festivāla 
rīkotājiem par to, ka šajos tau-
tas svētkos no sirds priecājās 
latvieši, krievi, baltkrievi, poļi un 
ukraiņi. 

Jo vairāk kultūru - jo bagā-
tāka Latvija!

Aleksejs GONČAROVS

„LORETa” – skaistuma valdzinājums

Festivāls iepatikās jaunatnei!

Aiz smiekliem ģība nost Justīne no Asūnes

Atmosfēra zālē - siltāk nemēdz būt

III Jautrības pārpilnība
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•	 Supersatelīti būs mūsu planē-
tas miesassargi.

•	 Drukāts 3D galvaskauss glābj 
dzīvību.

•	 Nosaka vērtīgās sastāvdaļas 
Latvijas ogu sulā. 

•	 Partnera izvēlē nozīmīgs ir ķer-
meņa svars.

•	 Visnošķirtākā apdzīvotā vieta.
•	 Ziņas no Marsa.
•	 Milzu kukainis augšāmcēlies.
•	 Spēkstacijas attīra gaisu.
•	 Ūsas noderēs arī robotiem.
•	 5 katastrofas piemeklējušas 

zemi.
•	 Zināma patiesība par neander-

tālieti.
•	 Kā astronauti uztur labu vese-

lību?
•	 Reaktīvā lidmašīna var nomest 

spārnu.

31. oktobrī Ir iemesls!
Zahas Hadīdas, pasaulē neparastākās arhitektes, dzimšanas diena 

„Ceļš līdz slavai nekad nav 
rozēm kaisīts,” tā saka angļi. 
Protams, šo viedokli var apstrī-
dēt, bet var arī piekrist. Ir tādi 
gadījumi, kad cilvēce atzīst kādu 
mākslinieku par ģēniju tikai pēc 
viņa nāves. Mākslas pasaules 
pārstāvji bieži vien apsteidz savu 
laiku. Tā bija vienmēr...

Zaha Hadīda ir dzimusi 
Bagdādē, bagāta 
rūpnieka ģimenē. 
Mājās valdīja ei-
ropeiskais dzīves 
stils, Zaha nekad 
nenēsāja parandžu. 
Meiteni mācīja sko-
lotāji no Eiropas, 
un viņai bija labas 
spējas matemātikā 
un zīmēšanā. Tēvs 
sūtīja savu meitu 
mācīties uz Beiru-
tu. Libāna vienmēr 
izcēlusies ar lielāku 
demokrātismu re-
liģijas jautājumos. 
Tāpēc meitene tur jutās brīnišķī-
gi, dzīvoja brīvi, īpaši neievērojot 
musulmaņu tradīcijas.

Viņas panākumi mācībās 
lika tēvam aizdomāties par to, ka 
meitai jāturpina studijas Eiropā. 
Par izglītības iegūšanas vietu tika 
izvēlēta Londona. Zaha jau precī-
zi zināja, ka grib kļūt par arhitek-
ti. Viņai vairāk par visu gribējās 
mainīt pasauli, padarīt to līdzīgu 
pasakai un pilnīgi citādāku nekā 
to, ko viņa redzējusi sev apkārt.

Pieci studiju gadi Londonas 
Arhitektūras asociācijā noslē-
dzās ar to, ka lielākā daļa viņas 
pasniedzēju bija pārliecināti, ka 
„šī savādniece” nekad nekļūs 
par praktizējošu arhitekti. Pārāk 
fantastiskas bija viņas idejas un 
pārāk sarežģītas, lai tās īstenotu, 
kā arī pārāk revolucionāras un iz-
aicinošas.

Vienīgais, kurš ticēja savai 
studentei, bija slavenais Rems 
Kolhāss. Vienu dienu viņš tei-
ca saviem kolēģiem: „Hadīda ir 
planēta uz savas personīgās or-
bītas, viņa neiekļaujas nekādos 
noteikumos. Esmu pārliecināts, 

ka viņa rada jaunu arhitektūru.” 
Pēc studiju perioda beigām 

Kolhāss pieņēma Zahu Hadīdu 
darbā savā firmā „OMA”. Pēc trim 
gadiem Zaha aizgāja no sava 
skolotāja. Un galvenais iemesls 
bija saistīts ar to, ka Hadīda ne-
vēlējās realizēt svešas idejas, vi-
ņai bija savas...

Drīz vien Londonā parādījās 
neliela firma ar vien-
kāršu un pieticīgu 
nosaukumu –„Zahas 
Hadīdas arhitekti”. 
No sākuma firmā 
strādājuši tikai pieci 
cilvēki, kuri bija do-
mubiedri.

Pirmajos darbī-
bas gados Hadīdas 
birojs izpildīja nelie-
lus pasūtījumus: bāru 
un kafejnīcu, privāt-
māju dizains, mēbe-
les, mēbeļu dizains 
utt. No 1990.gada bi-
rojs sāka piedalīties 

starptautiskajos konkursos, un ne 
tikai piedalījās, bet regulāri uzva-
rēja. Taču tas nekādi neietekmēja 
Hadīdas projektus. Tie joprojām 
palika tikai uz papīra. Neviena 
celtniecības firma nevēlējās rea-
lizēt šos projektus 
dzīvē, jo tie bija ļoti 
sarežģīti un nepa-
rasti. Cits speciālists 
Zahas vietā padomā-
tu par savas radošās 
domas virziena iz-
maiņām. Bet Hadīda 
bija neatlaidīga un 
nelokāma. Viņa kļu-
va slavena, kaut gan 
pēc viņas projektiem 
tolaik netika uzbūvē-
ta neviena liela ēka. 
Viņai ir „savādnieces” reputācija, 
taču viņas darbus rūpīgi izpēta, 
pārbauda, analizē...

Kas viņas projektos ir tik 
ļoti sarežģīts, un kāpēc būvnie-
kiem ne īpaši patīk viņas projek-
ti? Skaidrojums ir ļoti vienkāršs: 
Hadīda vēlas mainīt pasauli, vi-
ņas ēkas ir no nākotnes vīzijām, 
ikviens projekts - izaicinājums 

ikdienai un pelēcībai. Apgāzts 
debesskrāpis, asas adatas, kas 
it kā izdur cauri izplatījumu, un 
plūdlīniju formas asociējas ar fan-
tastiskiem kuģiem un milzīgiem 
briesmoņiem no pasakām. 

Pakāpeniski pie viņas pro-
jektiem pierada, dažus arī iz-
devās īstenot dzīvē. Bet 21. 
gadsimts atnesa Zahai Hadīdai 
fenomenālu slavu. Viņas projekti 
tika realizēti Vācijā, Ķīnā, Krievi-
jā, Tuvo Austrumu valstīs. Stikla 
torņi, dejojošie debesskrāpji, kul-
tūras centri un izstāžu zāles. Ir 
Hadīdai arī mazākas arhitektūras 
formas - parkingi, ugunsdzēsēju 
stacijas, instalācijas un dizaina 
darbi, un katrs projekts ir apbrī-
nojams un šedevrāls, tas kļūst 
par pilsētas ievērojamo vietu un 
iedzīvotāju lepnumu. 

Zaha Hadīda ne tikai ražīgi 
strādā, bet arī ceļo pa visu pa-
sauli ar lekcijām, rīko seminārus. 
Viņai ir arvien vairāk skolēnu, se-
kotāju un viņas talanta pielūdzē-
ju. Pasaule mainās, un piepildās 
Bagdādes meitenes sapnis...

2004.gadā Zaha Hadīda 
kļuva par pirmo sievieti, kurai 
piešķirta Prickera balva - Nobela 
prēmijas analogs arhitektūrā. 

Rūpnīcu, viesnīcu, operteāt-
ru ēkas — Zahas Hadīdas projekti 
turpina mainīt pasauli. Urbānistis-
kās ainavas, ko aprakstīja fantas-
tikas rakstnieki 20. gadsimta 70. 
gados, kļūst par realitāti. Nākotne 
pienāk tuvāk tagadnei, un Zaha 
Hadīda spēlē šajā procesā vienu 
no galvenajām lomām...

Andrejs JAKUBOVSKIS

Industriālā revolūcija veici-
nāja cilvēku masveida pārcelša-
nos uz pilsētām, kas pakāpeniski 
kļuvušas par rūpniecības, politi-
kas un kultūras centriem. Sakarā 
ar iekļaušanos pilsētas vidē dau-
dziem cilvēkiem ir mainījusies 
visa dzīves iekārta, personiskās 
un sabiedriskās attiecības sāka 
mainīties atbilstoši jaunajam dzī-
vesveidam.

Viena no raksturīgākajām 
parādībām, kas radusies paralēli 
kapitālisma attīstības procesam, 
bija feminisma kustība, kuras 
attīstībā izdala trīs vēsturiskos 
posmus. Pirmais posms ir sais-
tīts ar sieviešu protestiem XIX 
gadsimta vidū, kad tika pieprasīta 
vienlīdzīga darba samaksa vīrie-
šiem un sievietēm, ierobežojumu 
atcelšana profesiju izvēlē, kā arī 
balsošanas tiesību piešķiršana 
sievietēm. Otrais posms - tā ir 
sieviešu cīņa par savām tiesībām 
uz izglītības iegūšanu līdzvērtīgi 
vīriešiem, kā arī par studentu un 
jauniešu dzīves liberalizāciju XX 
gadsimta 60.gados (piemēram, 
prasība atcelt noteikumus, kas 
piespieda studentiem dzīvot at-
sevišķās kopmītnēs - vīriešu un 
sieviešu). Vēlākajā stadijā, XX 
gadsimta 90.gados, feminisms 
pakļāva kritikai cilvēku dalīšanu 
divos dzimumos, kas izraisīja ne-
gatīvu reakciju ne tikai no vīriešu, 
bet arī no sieviešu puses. Femi-
nisms - tā ir sarežģīta parādība, 
kas piedzīvojusi lielas pārmaiņas 
savas pastāvēšanas laikā, tāpēc 
būtu nepareizi saistīt to pārsvarā 
ar radikālām izpausmēm.

Pirmā liecība par sabiedrī-
bas interesi pret sieviešu beztie-
sīga stāvokļa problēmu ir saistī-
ta ar „Cilvēka un pilsoņu tiesību 
deklarācijas” publicēšanu Lielās 
franču revolūcijas laikā. Šajā 
deklarācijā un vēlāk pieņemtajā 
dekrētā revolūcijas līderi aizlie-
dza „otrā dzimuma pārstāvēm”, 
t.i. sievietēm, piedalīties mīti-
ņos, sapulcēs un demonstrāci-
jās. Tas bija pretrunā ar galveno 
deklarācijā pasludināto tēzi par 
to, ka „visi cilvēki piedzimst brī-
vi un vienlīdzīgi savā cieņā un 
tiesībās”. Sabiedrībā pieauga 
sašutums, kas atspoguļojās arī 
1791.gadā publicētajā Olimpijas 
de Gūžas grāmatā „Sievietes 
un pilsones tiesību deklarācija”. 
Jaunais politiskais un ekonomis-
kais konteksts lika kritiski izvērtēt 
„darbu sadales principu” starp 
sievietēm un vīriešiem, kas bija 
raksturīgs tradicionāli patriarhā-
lajai sabiedrībai. Sākās cīņa par 
sieviešu emancipāciju, kuras gal-
venais mērķis bija pierādīt sievie-
šu sociālo un politisko pilnvērtību.

Pirmajā feminisma pos-
mā radās “sufražistu” (no fran-
ču suffrage — balsošanas tie-

sības) kustība, viņas pieprasīja 
piešķirt sievietēm tiesības balsot 
politiskajās vēlēšanās vienlīdzīgi 
ar vīriešiem. Šī sabiedriskā kus-
tība radās XIX gadsimta beigās 
vienlaikus Anglijā un ASV, bet iz-
platīja savu ietekmi arī uz citām 
valstīm. Līdztekus politiskajām 
tiesībām sufražistes pieprasīja 
vienlīdzīgas īpašuma tiesības un 
mantojuma tiesības, iespējas ie-
gūt izglītību un profesiju.

Pirmais feminisma vilnis 
galvenokārt sasniedza savus 
mērķus: sievietes varēja „iziet no 
mājām”, lai mācītos un strādātu, 
ieguva tiesības piedalīties poli-
tiskajās vēlēšanās, kaut gan tas 
notika pakāpeniski. Piemēram, 
Anglijā tiesības aktīvi piedalīties 
municipālajās vēlēšanās (vietē-
jās pašvaldībās) sievietes ieguva 
1869. gadā, bet tiesības piedalī-
ties parlamenta vēlēšanās - tikai 
1928.gadā. Visagrāk tiesības 
balsot parlamenta vēlēšanās tika 
piešķirtas sievietēm Jaunzēlandē 
(1893.gadā) un Austrālijā (1902.
gadā). ASV šo notikumu nācās 
gaidīt līdz 1920. gadam, bet 
Francijā, Itālijā, Bulgārijā, Rumā-
nijā, Grieķijā un citās Eiropas val-
stīs – līdz XX gadsimta 40.gadu 
beigām, tas ir tikai pēc Otrā pa-
saules kara.

Par feminisma otro vilni uz-
skata XX gadsimta 60.-70. gadu 
periodu. Tas iesākās ar studentu 
masveida protestiem daudzās 
Eiropas pilsētās un ASV, kuros 
tieši studentes spēlēja ievēroja-
mu lomu un kuriem sekoja plašas 
demokrātiskās pārmaiņas Eiropā 
un ASV. Viens no galvenajiem 
demonstrantu izvirzītajiem lo-
zungiem bija prasība atklātāk un 
brīvāk izpaust seksuālo attiecību 
tematiku kultūrā un sabiedrības 
dzīvē. Pirmslaulības dzimumat-
tiecību aizlieguma (morālā un 
juridiskā) atcelšana, abortu le-
galizēšana, atļauja šķirties, kont-
raceptīvo līdzekļu izplatīšana un 
seksuālā izglītība kā venerisko 
un citu seksuāli transmisīvo sli-
mību profilakses līdzeklis - tie ir 
tā saucamās „seksuālās revolūci-
jas” sasniegumi.

Viens no svarīgākajiem cē-
loņiem, kas veicināja „seksuālās 
revolūcijas” rašanos bija tas, ka 
tika izgudrotas pirmās hormonā-
lās pretapaugļošanās tabletes, 
kuras nonāca brīvā pārdošanā 
1960.gadā un deva iespēju droši 
un bez pūlēm (lietojot tikai vienu 
tableti dienā) novērst nevēlamu 
grūtniecību. Tieši šajā laikā femi-
nisma kustība izvirzījusi lozungus 
par sieviešu tiesībām patstāvīgi 
rīkoties ar savu ķermeni, veselību 
un seksualitāti.

Tatjana AZAMATOVA
Turpinājums sekos 

2. raksts. Feminisma ietekme uz 
 demogrāfiskajiem procesiem

Krāslavas un Dagdas nova-
da skolēnu sporta spēļu ietvaros 
21. oktobrī tika organizētās vo-
lejbola sacensības vidusskolas 
skolēniem. Gan jauniešiem, gan 
meitenēm sacensībās piedalījās 
četras komandas. Volejbols ir 
populārs jauniešu vidū, sevišķi 

Ezernieku vidusskolā un Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijā. Šogad 
kvalitatīvu volejbola spēli  parādī-
ja jaunieši un jaunietes no Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas, kuri arī 
ieguva pirmās vietas. Jauniešiem 
otro vietu izcīnīja Ezernieku vi-
dusskolas komanda, trešajā vietā 

– Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas jaunieši. Starp jaunietēm 
otrā vieta Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas otrajai komandai un trešā 
vietā - Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas jaunietēm.

Ilona VANAGA, Krāslava 
 Sporta skolas  metodiķe

Jaunieši spēle volejbolu

Demogrāfija bez liekām emocijām

Žurnāli novembrī
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Māte mani audzināja 
kā to balto ābolīti: 
putru ēdu, medu dzēru, 
pienā muti nomazgāju.

Latvijā putras ir nacionālais 
ēdiens, kas daudzus gadsimtus 
mūsu senčiem bija galvenais 
ēdiens uzturā. Uztura speciālisti 
atzīst, ka aptuveni pusei no uz-
tura ir jāveido graudaugu produk-
tiem. Mītiem apvītās putras no 
pieaugušo bērnības mūsdienās 
ir ieguvušas jaunu veidolu un tās 
ir gan vienkārši, gan garšīgi pa-
gatavojamas. Graudaugu putras 
ir enerģijas un spēka avots, jo 
satur šķiedrvielas un saliktos ogļ-
hidrātus, kas organismā nodro-
šina lēnu cukura līmeņa paaug-
stināšanos - tātad pakāpenisku, 
ilgstošu enerģiju un sāta sajūtu. 
Lai veicinātu bērnu zināšanas 
par graudaugu lomu uzturā un 
veidotu veselīga dzīvesveida 
tradīcijas, Latvijas mācību ies-
tādēs norisinās Putras program-
ma. Putras programmas mērķis 
ir radīt jaunas putras ēšanas 

tradīcijas un popularizēt putras 
kā mūsdienīgu ēdienu, tādā vei-
dā mainot sabiedrības uzskatus 
par putru kā vienveidīgu un ne-
pievilcīgu ēdienu. Projekts tiek 
īstenots sadarbībā ar „Rīgas 
Dzirnavnieks”, Veselības ministri-
ju, Valsts izglītības satura centru 
(VISC) un Slimību profilakses un 
kontroles centru (SPKC).

Krāslavas novada PII „Pīlā-
dzītis” aktīvi iesaistījās jaunajā 
projektā un pasludināja oktobri 
par Putras mēnesi. Mēs sākām  
gatavoties Putras mēnesim sav-
laicīgi: vēl septembrī pārdomājot 
oktobra iestādes ēdienkarti tā, lai 
katru dienu pēc iespējas garšīgāk 
un daudzveidīgāk lietotu putrai-
mus uzturā. Tās bija gan dažā-
das saldās putras, putraimu miltu 
plācenīši un graudaugu deserti, 
graudaugu piedevas otrajos ēdie-
nos un putraimu gaļas un piena 
zupas, putru asorti un biezputras 
ar veselīgām piedevām. Brokas-
tīs bērni individuāli paši varēja iz-

vēlēties no vairākiem variantiem 
– kādas piedevas likt savā šķīvī, 
paši dekorēja un paši pagatavoja 
putras. Bet lai mudinātu bērnus 
tās ēst, tika izsludinātas sacensī-
bas „Putru karalis un karaliene”; 
ik rītu speciālajā veidlapā tika 
atzīmēts katrs bērns, bet Putru 
dzimšanas dienas pasākumā 

21.oktobrī tika apbalvoti uzvarē-
tāji - labākie putru ēdāji. Kā saka 
skolotājas, šī motivācija ļoti labi 
nostrādāja un tagad putras sāka 
ēst arī tie bērni, kuriem tās ie-
priekš negaršoja.

Vecāki un iestādes darbi-
nieki piedalījās putru recepšu 
konkursā, kas bija izsludināts, 
lai dažādotu iestādes ēdienkarti 
ar veselīgiem ēdieniem. Pavi-
sam recepšu konkursā piedalī-
jās 21 dalībnieks, tika iesniegtas 
55 receptes: gan  putras, gan 
salāti, kuros izmanto putraimus 
un graudus, deserti, otrie ēdieni 
u.c. Žūrija apbalvoja piecus kon-
kursa dalībniekus interesantāko 
putru recepšu nominācijā. Visas 
iesniegtās receptes tagad pa-
pildinās iestādes ēdienkarti un 
līdz iestādes dzimšanas dienas 
svinēšanai novembrī tiks no-
skaidrots, kādi ēdieni iegaršosies 
bērniem visvairāk, tādējādi  tiks 
noteikti konkursa uzvarētāji. 

 Oktobrī iestādes bērni ie-
pazinās ar Profesora Graudiņa 
padomiem putras stundās, uzzi-
nāja, kā aug graudaugi un kā šie 
produkti var uzlabot sasniegu-
mus mācībās, darbos un sportā. 
Bērni skatījās animācijas un mā-
cību filmas, mācījās dziesmas un 
rotaļas, kopā ar skolotājiem lasīja 

pasakas par putrām, 
izspēlēja sižeta lomu 
spēles par pavāriem,  
zīmēja u.c. Lielāki 
bērni pildīja Profesora 
Graudiņa uzdevumus: 
minēja mīklas, mācī-
jās dzejoļus, eksperi-
mentēja, veidoja rado-
šus darbus u.c. 

Starptautiskajā 
Putras dienā 10.ok-
tobrī iestādes bērni 
izlika savus radošos 
darbus izstādē pilsē-
tas ēdamnamā ”Dau-
gava”, aicinot arī Krās- 
lavas iedzīvotājus ēst 
veselīgas putras. Bet 

5-6-gadīgie bērni šajā dienā spor-
toja ārā un mielojās ar Profesora 
Graudiņa kukurūzas putru - svaigā 
gaisā tā bija īpaši garda! 

Putras mēneša kulminācija 
mūsu iestādē bija 21.oktobrī, kad 
visi kopā lustīgi svinējām Putras 
dzimšanas dienu. Pasākumu va-
dīja Profesors Graudiņš, bērni 
noskatījās nelielu koncertu, tika 
sumināti labākie putru ēdāji (kopā 
no iestādes vienmēr visas putras 
ēd 52 bērni) un recepšu konkursa 
nominanti. Bērni saņēma patei-
cības un dāvanas no AS „Rīgas 
Dzirnavnieks”.

Putras mēnesis bija intere-
sants, garšīgs un veselīgs! Bet to, 
vai putru ēšana veicināja labākus 
mācību sasniegumus – pārbaudī-
sim praksē, jo 30.oktobrī 5-6-ga-
dīgo bērnu komandas sacentī-
sies „Matemātikas konkursā”! 

Krāslavas novada PII 
„ Pīlādzītis”vadītājas vietniece 

izglītības jomā J.Vorošilova

Putru mēnesis „Pīlādzītī” 
Jau otro gadu Latvijā okto-

bra mēnesī tika organizētas Psi-
holoģijas dienas. Starptautiskā 
līmenī šādus pasākumus rīko 
Apvienoto Nāciju Organizācija 
sadarbībā ar Amerikas Psiholoģi-
jas Asociāciju. Psiholoģijas die- 
nu mērķis- sekmēt atvērtu, ra-
došu vidi profesionālai diskusijai, 
kā arī informēt plašāku sabiedrī-
bu par psihologu darbu, pastāstīt, 
ko psihologi var piedāvāt ikvie-
nam Latvijas iedzīvotājam, tajā 
skaitā veicināt izpratni par to, 
kādas atšķirības ir starp psiholo-
ga, psihoterapeita un psihiatra 
pakalpojumiem. 

Psiholoģijas dienu aktivi-
tātes, kuru galvenā tēma šogad 
bija LAIME, notika ne vien Rīgā, 
Jūrmalā, Daugavpilī, Valmierā, 
Kuldīgā, Liepājā, bet arī Krāsla-
vas pamatskolā. No 6.oktobra 
līdz 9.oktobrim Krāslavas pamat-
skolā notika nu jau tradicionālā 
Psiholoģijas nedēļa. Psiholoģijas 
nedēļa Krāslavas pamatskolā, 
kuras mērķis kā allaž ir iesaistīt 
aktivitātēs pēc iespējas lielāku 
skolēnu skaitu un ļaut izjust ko-
pīgu darbošanās un kopā būša-
nas prieku, kārtējo reizi apstipri-
nāja visiem zināmu teoriju- MĒS 
NEESAM IDEĀLI, MĒS ESAM 
UNIKĀLI. Nedēļas laikā notika 
improvizēta Laimes formulas 
laboratorija. Lielākā daļa skolē-
nu rotāja savu Laimes pakavu. 
Aplūkojot daudzveidīgos bērnu 
rotātos pakavus, saproti, ka spē-
lējoties ar krāsām var atklāt dziļā-
kos bērna dvēseles pavedienus, 
izjūtas, pārdzīvojumus. 5.-9.klašu 
skolēni nedēļas laikā meklēja at-
bildi uz jautājumu - kas ir LAIME. 
Skolēnu sniegtās atbildes šobrīd 
veido patiešām unikālu un Gine-
sa rekorda cienīgu Latvijā vienīgo 
bērnu Laimes vārdnīcu. Varbūt 
kādam, lasot bērnu atbildes, var 
rasties iebildumi, ka daži formu-
lējumi nav stilistiski vai literāri pa-
reizi, taču, manuprāt, galvenais, 
ir tas, ka bērni paši ir meklējuši un 
raduši gadsimtiem ilgi meklēto at-
bildi uz jautājumu - kas ir LAIME- 
viņiem saprotamā un skaidrā va-
lodā, neslēpjot, bet atklājot savu 
skatījumu uz šo vienkāršo, bet 
arī sarežģīto vērtību. Lasot bērnu 
atbildes, saproti, ka bērniem īstai 
laimei patiesībā nevajag daudz- 
mīlošus, atbalstošus un saproto-
šus vecākus, draudzīgu ģimeni, 
mājas, tuvu cilvēku mīlestību, 
veselību, draudzību, ikdienas 
priekus. Mēs, pieaugušie, esam 
bērnu laimes pamats. Ar bērnu 
atbildēm var iepazīties Krāslavas 
pamatskolas mājas lapā www.

kraslavaspsk.lv . 
Nopietns, bet ļoti sirsnīgs 

gan uzdevums, gan  pārbaudī-
jums sagaidīja 5.-9.klašu kolek-
tīvus, kuriem izlozes kārtībā bija 
jāsagatavo aktivitāte „Smaidiņš 
sejā, prieciņš bērnam” sākum-
skolas skolēnu kolektīvam. Pār-
steidza skolēnu izdoma - tautas 
un pašizdomātas mīklas, tējas 
galdi, kopīga vingrošana, dejoša-
na, dziesmas, radošie uzdevumi, 
atklātas sarunas. Sākumskolas 
skolēni  bija pateicīgi un priecīgi 
par kopīgi pavadītu laiku, bet  ve-
cāko klašu skolēniem bija iespēja 
novērtēt ne tikai savas organiza-
toriskās spējas, bet arī no cita 
skatu punkta palūkoties uz skolo-
tāja ikdienas darbu.  

Īpašu rosību un kustību sko-
lā uzbūra aktivitāte „Atrodi pāri”. 
Skolēni no rīta izlozēja dažādus 
literārus, filmu, multfilmu, pasa-
ku tēlus - dienas laikā skolēniem 
vajadzēja atrast savam tēlam 
piemērotu pāri. Lai arī uzdevums 
šķita diezgan sarežģīts, jo akti-
vitātē piedalījās dalībnieki no 5. 
līdz 9.klasei, tomēr skolēni ar to 
tika veiksmīgi galā. Vienkārši, 
bet rotaļīgi, mēs mācāmies drau-
dzēties, būt kopā, priecāties, un 
esam lepni, ka mums tas izdo-
das.

Psiholoģijas nedēļa noslē-
dzās zaļi, tiešā šī vārda nozīmē, 
jo skolā bija Zaļā diena. Zaļa ir 
talantīgo, veselo un laimīgo cilvē-
ku krāsa. Diena sākās ar  vitamī-
niem bagātu ābolu mielastu. Liels 
PALDIES Marijai Maļinovskai 
(1.b klase), Lāsmai Kumpiņai (5.b 
klase), Danielam Dukaļskim (7.b 
klase), Kasparam Kozlovskim 
(7.b klase)  un viņu vecākiem, 
kā arī skolotājiem Gunāram un 
Jeļenai Japiņiem, Imantam un 
Lāsmai Dzirkaļiem, Irēnai Krivi-
ņai, Ligijai Mačuļskai, Skaidrītei 
Gasperovičai par garšīgajiem un 
sulīgajiem āboliem. Veselīgi pa-
ēduši, bērni – lieli un mazi - visi 
kopā starpbrīžu laikā  ļāvās kopī-
gām dejām.  Izrādījās, ka mūsu 
garderobē zaļās krāsas nemaz 
tik daudz nav. Taču tas nebija  
šķērslis skolēniem uz skolu nākt 
zaļos tērpos -  viszaļākās Krāsla-
vas pamatskolas klases ir 1.a., 
2.a.,4.b., 3.a.un 5.a. Jūs esat ne 
tikai unikāli, bet galvenais - drau-
dzīgi un vienoti! Apsveicam! 

Nedēļa pagāja kā viens mir-
klis, taču draudzības un sadarbī-
bas ideja kopā ar mums būs visu 
gadu.

Velta DAŅIĻEVIČA, Krāslavas 
pamatskolas psiholoģe

Psiholoģijas nedēļa 
Krāslavas pamatskolā

Tie ir vieni no senākajiem 
svētkiem, kuri nonākuši pie mums 
praktiski bez izmaiņām. Tiem ir 
apmēram divi tūkstoši gadu. Se-
nie ķelti ticēja, ka šajā dienā dzī-
vās dabas gari pulcējās pakalnu 
virsotnēs, dedzināja ugunsku-
rus un nesa ļaunajiem 
gariem upurus, lai tos 
pielabinātu. Bet rītā gari 
dāvināja cilvēkiem ogles 
no saviem ugunskuriem, 
kas sargāja mājokļus no 
ļaunajiem spēkiem.

Mūsdienās Helovīnu 
svin daudzās pasaules 
valstīs 1. novembra - 
Visu svēto dienas priekš-
vakarā. Uzjautrinošas un 
aizraujošas svētku tradī-
cijas (pārģērbšanās, kar-

nevāli, bērnu cienāšana ar saldu-
miem) padara šo dienu par vienu 
no vismīļākajām ne vien bērniem, 
bet arī pieaugušajiem. Helovīnu 
neatņemams simbols ir galva no 
ķirbja ar izgrieztām acīm un muti, 
kura iekšpusē liek degošu sveci.

Tik dažādi svētkiHelovīns
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Televīzijas programmaSESTDIENA, 1. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Uzmanību, esam gaisā! 
14.00 Vakars ar Renāru Zeltiņu
15.00 Ciemos
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Dzīvnieku prāta noslēpumi
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Lielā lasīšana
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 The Sound Poets koncerts
23.40 Miglas krasts
1.30 8. Pasaules koru olimpiādes 
lielkoncerts 
4.10 Vai Rīga jau gatava? 
4.25 Mikrofona dziesmas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 X Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts

13.35, 2.05 LTV - 60
14.25 Mf. Tēva notis
16.00 Kāpēc nabadzība? 
17.00 MHL spēle
19.20 Anekdošu šovs 
19.50 Eiropa koncertos
20.40 Saules izaicinātie
21.10 Midsomeras slepkavības 
22.55 SOKO Vismāra
23.45 Mf. Melanholija
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10, 3.40 Ķerto līga 
6.35 Aģents Čaks 
7.30, 4.00 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 2.10 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Karamba!
11.40 Dīvainās dabas kaprīzes
12.40 Policists no pagātnes 
13.40 Mf. Kaut kas jauns
15.55 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.45 Greizais spogulis
4.40 Bernards
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.10, 4.05 Čūska no 23. dzīvokļa
6.35 Maģiskās laumiņas
7.10 Aģents Dadlijs
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Denijs spoks 
9.00 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi 
9.30 Betija Vaita un vecie ērmi
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.15 Mf. Devītais
12.55 Mf. Mīlas mūžīgā drosme
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.10 Mf. Mazais
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Trauksme mežā

22.20 Mf. Nabaga bagātā meitene
0.25 Mf. Mīlas mūžīgā drosme
2.05 Mf. Telefona būda
3.25, 5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.00 Brāļi maiņas ceļā
9.00 Meklējot kapteini Grantu
10.20 Viens pats mājās
10.55 Vēsture detaļās
11.25 Skapis 
12.20 Dežūreņģelis
14.35 Mf. Rezervisti
16.15 Mf. Gluži kā debesīs. 
18.10 Mf. Madagaskāra
19.50 Virtuve 
21.00 Mf. Eragons
23.00 Mf. Sarkanais pūķis
1.30 Mf. Džampstrīta 21

TV5
7.55 Kino detaļās
8.55, 13.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Uz nažiem
13.15 Sabiedrības noslēpumi
14.15 Iemāciet man dzīvot
15.15 Mf. Guļamistabas atslēga
18.00 Greizais spogulis
20.00 Apofegejs. Seriāls
23.50 Mūsu tēma
1.05 Kriminal+
1.30 Mūzika

PBK
6.30, 0.40 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.10 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 Krievu virtuves vēsture
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30, 14.25 Krauķis. Seriāls
16.35, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Šovakar

1.10 Mf. Baltās rozes
2.45 Mf. Noslēpumainā siena
4.00 Jūrmala
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Dārgais raidījums
7.00 Tūristi
9.45 Tīrs darbs
10.40 Jūrmala
12.45 Anna Čapmane un viņas vīrieši
13.45 Sieviešu noslēpumi
14.50 Vīru patiesība
15.50 Maldu teritorija 
17.50 Mums pat sapņos nav rādījies
20.55 Skatīties visiem!
22.00 Jūrmala
23.50 Divu okenānu kauja
0.40 Mūžība pret Apokolipsi

RTR Krievija
4.10 Kamēr ciems guļ
5.20 Kamēr nav uzsnidzis sniegs...
6.35, 7.15 Pušķis
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Ceļš mājās
11.00 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Mana planēta
13.55, 3.55 Vispasaules vēsture
14.50 Greizais spogulis
17.00 Sestdienas vakars
19.45 Lauķis. Seriāls
23.35 Mf. Mīlestība no mēģenes
1.40 Ceļš mājās
2.05 Mākslas filma
4.40 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 Šovakar
20.05 Gribu kā Miladze
22.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.30 Mf. Tātad, karš

Baltkrievija 1
5.45 Būtība
6.10 Mf. Es tevi dievinu...
7.50 Vārds mācītājam 
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.45, 22.35 Radu būšana 
9.55 Par ēdienu! 
10.25 Kulinārā diplomātija
11.10 Remonta stāsts
11.50 Veselība 
12.30 BaltkrievijaLIFE
12.55 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30 Baltkrievija attīstībā
15.05, 23.55 Liela starpība
16.10 Mf. Vecmamma stāvoklī
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Baltā kleita. 
23.45 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Mf. Greizo spoguļu karļvalsts
7.25 Burvju skola
8.40 Baltkrievu virtuve
9.15, 20.10 TV barometrs
9.20 Kapeika kapeikā
10.00, 20.30 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
11.30 Ekstrasensu cīņas
13.05 Ir nu gan!
13.40 Bafija pret vampīriem. Seriāls
16.15 Comedy woman
17.20 Ikri
18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ...
19.40 Karsts ūdens
20.00 KENO
20.15 Pie dabas 
22.05 Mf. Kā apprecēties un palikt 
neprecētam
23.35 Futbols

SVĒTDIENA, 2. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 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
21.40 Mf. Dubultā dzīve
23.25 Dzīvnieku prāta noslēpumi
0.20 Vakars ar Renāru Zeltiņu
1.20 8. Pasaules koru olimpiādes 
Baltijas zēnu koru koncerts
3.00 Norvēģijas dabā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 X Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Uz meža takas
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra

12.15 Saules izaicinātie
12.45 Mf. Tēva notis
14.20, 3.00 LTV - 60
14.45 Mf. Piecas pilnmēness dienas
16.25 Pasaules stāsti
17.00 MHL spēle
19.30 Mf. Nozagtā identitāte
21.15 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
22.15 Noziegums
23.20 Jukonas skartie
0.20 Eiropa koncertos
1.10 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk
9.00, 3.20 LNT Brokastis
10.00 Dīvainie Ginesa rekordi
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Vecpuisis 
13.35 Greizais spogulis
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.05 Pēdējie Grimmi 
0.00 Mf. Slēgtais loks
1.50 Mf. Vairāk nekā vārdi
4.05, 5.00 Ceļojošais bruņinieks 
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 4.30 Čūska no 23. dzīvokļa
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 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi
13.20, 2.25 Mf. Neticamie Superdei-
va piedzīvojumi

15.10 Mf. Trauksme mežā
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.15 Mf. Ar pasauli nepietiek
1.00 Mf. Nelabais
3.50, 5.00 CSI. Lasvegasa 
5.40 TV zvaigzne

TV3+
7.00 Multfilmas
8.00 Skapis 
9.00 Meklējot kapteini Grantu
10.20 Samāra
12.40 Futbola karalis
14.10 Mf. Reāla pasaka
16.20 Mf. Eragons
18.30 Intuīcija
19.40, 2.20 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Skorpionu karalis
22.50 Pazuduši jūrā
0.35 Galvenais aizdomās turamais
1.25 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās
9.00, 13.50 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.50 Savedēja
11.50 Ievas pārvērtības
12.40, 0.05 Personīgās lietas
14.10 Departaments. Seriāls
18.40 Uz nažiem
20.00 Mf. 1812: ulānu balāde
21.50 Smieties atļauts
1.00 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.40 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.25 Fazenda
12.05, 14.25 Mf. Un tomēr es mīlu

17.25 Melnbalts
18.30 Lielās sacīkstes
20.00 Svētdienas laiks
21.50 Estrādes teātris
0.00 Tolstojs. Svētdiena
0.55 Euronews
1.25 Mf. Atvaļinājums uz sava rēķina
3.50 Mf. Trešais puslaiks
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Dārgais raidījums
6.45 Afromaskavietis
8.35 Dievu ēdiens
9.30, 23.05 Retro FM leģendas
13.35 Jūrmala
15.25 Dzīve pēc dzīves
17.10 Mf. Pieci gadi un viena diena
19.15 Izmeklēšanas noslēpumi 

RTR Krievija
4.40 Smieklu istaba
5.25, 2.35 Brauciens cauri pilsētai
6.30 Mf. Mīlestība no mēģenes
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 Ne dzīve, bet svētki
13.30 Mf. Mīlestības dziedinošais 
spēks
15.15 Smieties atļauts
17.00 Mf. Seši laimes āri
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Kaklarota
0.40 Mf. Nomas mamma

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 Raidījums
11.10 Brain-ring
12.15 Sazvērestības teorija
13.15 Es mīlu Baltkrieviju

14.25, 15.20 Republikas īpašums
15.15 Sports
16.50 JAK
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.45 Mf. Kurjes no “Paradīzes”

Baltkrievija 1
6.10 Mf. Veči laupītāji
7.50 Vārds mācītājam 
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.15 Radu būšana 
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.05 Izmeklēšanas noslēpumi
12.40 Pārnesumkārba
13.15 Raidījums
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!
16.15 Es esmu blakus. Seriāls
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Es tevi dievinu...

Baltkrievija 2
6.05 Augstāk par jumtu
6.35 Mf. Kā apprecēties un palikt ne-
precētam
8.10 Burvju skola
9.20 Prāta vētra
10.00, 19.25 TV barometrs
10.10, 20.30 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
11.20 Tūrists 
12.05 Gudrinieks
14.05 Pārlādēšana
14.50 Mf. Krēsla. Sāga. Rītausma. 2. 
daļa
16.55 Comedy Batls
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
20.15 Pie dabas 
21.40 Mf. Identitāte
23.15 Tikšanās ar ...
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9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Uzticības pārbaude
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Melnais gulbis
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs
9.05, 2.55 Medikopters 
10.10 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.10 Rozenheimas detektīvi 
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
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
6.45, 17.45, 0.10 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, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.00 Šapito šovs

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpumi
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Šefs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00 Mf. Nomas tētis
9.30 D.Krilova piezīmes 
9.55 Karogs. Nepārtrauktības sim-
bols
11.55 Mf. Taureņa lidojums
15.55, 17.15 JAK
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Mf. Zobgaļa smaids
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.55 Soprano klana prīma
1.50 Mf. Pavasaris Zarečna ielā
3.35 Mf. Ziemas vakars Gagros
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 23.40 Izmeklētāji
6.25 Bernards
6.34, 23.39 Laika prognoze
6.35, 10.25 Zobens. Seriāls
10.10 Top-Shop
19.40 Saviesīgas vakariņas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi

RTR Krievija
4.50 Mf. Pagājušā gada kadriļa
6.00 Mākslas filma
7.40 Mf. Sniega karaliene
9.00, 13.20 Mf. Penelope
13.00, 19.00 Ziņas
16.45, 1.50 Petrosjana šovs
19.30 Mf. Poddubnijs
22.05 Mf. Pandoras lāde
3.40 Smieklu istaba

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 Mf. Hortons
9.35, 10.10 Mf. Benzīntanka karaliene
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
11.15, 12.10 Mf. Mf. Kubaņas kazaki
13.25 Mf. Trīs plus divi
15.15 Mf. Pavasaris Zarečna ielā
17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Zobgaļa smaids
22.10 Mf. Lielā nauda

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Ilgais ceļš mājās
11.10, 15.45 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.20 Radu būšana
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.30 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.40 Grūtas dienas vakars
0.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 23.45 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Karsts ūdens
9.30 Kulinārs
10.30, 20.30 Virtuozi
11.40 Ikri
12.15, 17.50 Universitāte
14.30 Comedy woman
15.35 Gribu nokļūt televīzijā!!
16.50 Taxi
19.55 Reālā pasaule
20.25 KENO
21.45 Futbols

OTRDIENA, 4. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 13.35, 15.05 Top-Shop 
9.55 12. Saeimas pirmā sēde
13.10 Avārijas Brigāde. Parlaments
13.20 Latvietis
13.55 Gārfīlda šovs
14.30, 20.00 Ciemiņš virtuvē
16.20 Kaķi
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 Berlīne. sašķeltās pilsētas hro-
nika
0.10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.55 Mf. Dubultā dzīve
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Vārds uzņēmējiem
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Jūrā un krastā
12.30 Skatpunkti
12.50, 0.50 LTV - 60
15.30, 1.20 Vienmēr formā!
18.35, 22.45 Ekstrēmie kadri
20.00 Sporta studija
20.45 Mīlēt, lai izdzīvotu
21.45, 5.30 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta programma 
23.15 Noziegums
0.20 Uz motocikliem apkārt Ķīnai

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

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

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

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

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

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

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

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

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

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

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

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

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

LNT
6.15, 12.35 Karamba!
6.30, 2.55 Nedēļa novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Dallasa 
11.50 Runā Rīga 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.30 Nikita
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.25 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Transformeri
8.05 Dullās sacensības 
9.05 Medikopters 
10.10, 3.25 Būt par papucīti 
11.10 Māmiņu Klubs
11.50 Gatavo 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.10 Ģēnijs uzvalkā
0.10 Mf. Ar pasauli nepietiek
2.40 Nekā personīga
5.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.10, 17.45, 23.50 Māja 2
8.00, 14.35 Ekstrasensi - Detektīvi

9.05 6 kadri
9.35 Mf. Skorpionu karalis
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saim-
nieks? 
13.30 Intuīcija
18.50, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Otrais komandā.

TV5
7.00 Mf. 1812: ulānu balāde
8.50, 19.00, 23.05, 0.15 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
11.55, 22.30, 1.00 Kriminal+
12.40 Apofegejs. Seriāls
18.50 Ziņas
19.50 Šefs. Seriāls
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.15 Petrovičs
1.25 Mūzika

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.45 Bernards
7.00 Mf. Meklējiet mammu
9.30 D.Krilova piezīmes 
9.55 Grigorijs Rasputins. Upuris
11.30 Mf. Cietais rieksts
13.15 Mf. Svītraino reiss
15.00, 1.10 Mf. Ļermontovs
17.15 Balss. Bērni
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Mf. Zobgaļa smaids
23.25 Aleksandrs Gradskijs. Apgriez-
ties!
2.50 Mf. Pie pašas melnākās jūras
4.20 Mf. Septiņi veči un viena mei-
tene
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 0.35 Izmeklētāji
6.55 Bernards
7.09, 0.34 Laika prognoze

7.10, 10.20 Dziednieks. Seriāls
10.05 Top-Shop
23.40 Pasaules noslēpumi 

RTR Krievija
2.35 Brauciens cauri pilsētai
5.25 Gaidīsim, atgriezies
6.45 Jaunlaulātie
8.40 Maša un Lācis
9.05 Vientuļā sirds
13.00, 19.00 Ziņas
13.20, 19.30 Pagātnes atslēga. Seri-
āls
21.35 Mf. Zāle zem sniega
1.20 Mf. Tici, viss būs labi...
3.20 Krievu Rivjēra
4.50 Mf. Pagājušā gada kadriļa

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 Kontūras
9.20, 10.10 Mf. Tas notika Peņkovā
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
11.15, 12.10 Mf. Svītraino reiss
13.00 Mf. Pielūdzēja
15.15 Ļermontovs
17.20 8 mm. Paralēlais kino
18.00 Gaidi mani
19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Mīlestība lielā pilsētā 2
22.55 Aleksandrs Gradskijs. Apgriez-
ties!

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10 Mf. Veči laupītāji
12.50, 14.55 Mf. Vecmamma stāvoklī
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.30 Baltkrievijas Laiks

PIRMDIENA, 3. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Kaķi
10.30 Balss pavēlnieks
12.05, 14.00, 15.05 Top-Shop 
12.20 Uzmanību, esam gaisā! 
14.20 Zili brīnumi! 
14.50 Raķetēni
17.10 Aculiecinieks
17.25 Skats no malas
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.20 Valdība
0.30 Citāds ordenis
1.30 De facto
5.00 1000 jūdzes Urālu kalnos
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 22.30 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 4.45 Labākais no Euromaxx
18.35 Uz motocikliem apkārt Ķīnai
19.15 VTB Vienotā līga
21.30 Jukonas skartie
23.20 Astoņi pilnmēneši
1.05 Midsomeras slepkavības
5.15 Sporta studija

18.20 Arēna
19.00 Forums 
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas
22.40 Aktuāla intervija
23.40 Sports
23.50 Mf. Baltā kleita. Х/ф

Baltkrievija 2
6.00 R’its
8.00, 9.05, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.35 Raidījums
10.15 Gudrinieks
12.10 Bafija pret vampīriem
14.30 Comedy Batls
16.50, 22.50 Taxi
17.50 Universitāte
19.55 Reālā pasaule
20.25 KENO
20.35 Virtuozi
21.45 Kulinārs
22.45 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Hali gali
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

SIA “AIBI” iepērk liello
pus,jaunlopus,aitas,ka
zas,zirgus,cūkas.Labas
cenas. Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

Izsaku pateicību ģimenes 
ārstei Raciņas kundzei, ārstē-
jošajai ārstei Ģipteres kundzei 
un visiem terapijas nodaļas 
darbiniekiem par manu ārstē-
šanu.

Pacients Jānis Kazjukevičs

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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

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

“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.

IK“DJMAuto”
piedāvā auto remonta pa-

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

tālr. 26869953

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA “VOLKEN BERG”
Mēbeļu izgatavošana un uz-

stādīšana pēc individuāla pa-
sūtījuma. Izbraucam pie klien-
ta. Ir iespējams kredīts “BEST 
LIZING”. 

Rēzekne, Lubānas 12 
Tālr. 26308874 

E-pasts: volken.berg@inbox.lv

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

Izsakām patiesu līdzjūtī-
bu Irai Tumanovai un viņas 
ģimenei sakarā ar mātes 
nāvi. 

Kolēģi

Sadzīves tehnikai  
atlaides līdz 50%

Gāzesplītssākot no 25 €
Tvaikunosūcējisākot no 39 €
LEDtelevizorisākot no 99 €

Izpārdošana!!!

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

Tālr. 65626636

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

Brīvības10,Krāslava,tālr.22402950.
Dagda,tālr.25992850.

0,31 ha zemes Dagdā. Tālr. 
29948212;
māju Krāslavā (100 m2, nepie-
ciešams remonts; ir garāža, 
šķūnis, 24 āri zemes, centrā-
lais ūdensvads un kanalizācija, 
krāsns apkure). Tālr. 25941514;
1-istabas labiekārtotu dzīvokli 
(3. stāvs). Tālr. 26740600;
“VW Sharan” (2003. g., TA 
līdz 07.2015., 4000 €). Tālr. 
29837614;
steidzami, lēti - “MERCEDES C 
220” D (1995., 7/100, TA, visi no-
dokļi ir samaksāti, labā stāvoklī). 
Tālr. 25369272;
“MERCEDES Benz 200 C” 
(1995., jauna TA, ziemas riepas 
komplektā, cena pēc vienoša-
nās). Tālr. 28318846;
UAZ -452 ar hidraulisko lāpstu 
un motoru un kārbu no Merce-
des 2.3 D pēc kapitālremonta. 
4000 €. Tālr. 29162663;
garāžu Indras ielā (augšējā rin-
dā, ir bedre, elektrība). Tālr. 
26843603;
ūdens radiatorus (apaļi, 2 m 
garumā, 20 gab.). T. 26017372;
labas ziemas riepas 215x65x16 
C. Tālr. 29754697;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
riepas R13, lietotas 1 sezonu, 
komplekts - 50 €. Tālr. 26256376;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
govi. Tālr. 28788273;
zirgu (7 gadi). Tālr. 28758571;
govi. Tālr. 26869403;
STEIDZAMI - 2 teles, lopbarības 
kartupeļus. Tālr. 22121116;
sivēnus. Piegāde. T. 25949788;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 29129873;
bioloģiskā saimniecība - kartu-
peļus “Vineta”, “Laura” (sertificēti 
un marķēti). Tālr. 26644163;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
26252102; 
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
kurināmās kūdras briketes - 
85 €/ tonna. Ar piegādi. Tālr. 
29409413.
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr. 29517757; 
graudus, miltus. Piegāde. Tālr.
25949788;
firma pārdod malku. Tālr. 
28611956, 29410600;
malku. Tālr. 25426499;
malku. Tālr. 29728133;
īsus atgriezumus. T.29226558.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
SIA “Wood Holding”- mežus īpa-
šumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plānus, 
meža taksācijas, zemesgrāmatas. 
Augstas cenas, samaksa pie no-
tāra. Vajadzības gadījumā izsnie-
dzam avansu. Tālr. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
augošu mežu. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
27875596;
“Golf IV” - 1.9 TDi, “VW Passat B4”- 
1.9 TDi, “AUDI A6” - 1.9, TDi, “AUDI 
A4” - 1.9, TDi Tālr. 28658540;
Senlaicīgas dzintara (apaļu, 
ovālu un citas formas) krelles un 
rotaslietas. Lielus dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963.

IZĪRĒ 1-istabas dzīvokli (34 m2) 
vai MAINA pret mazāku. Tālr. 
20074005.
IZĪRĒ 1-istabas dzīvokli. Tālr. 
25971505.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 - istabu 
dzīvokli. Tālr. 29512081.
Paku pārvadājumi uz Londonu. 
Izbraukšana 11. novembrī. Tālr. 
29943959,29790824.
Māju, dzīvokļu remonts. Lieku 
flīzes, riģipsi, līmēju tapetes utt. 
Tālr. 29274130.
Artēzisko aku urbšana. T. 29142220.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka-
mīnus, dūmvadus, plītis. Tīru dū-
mvadus un krāsnis. T. 29329151.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Bez maksas paņemsim nevajadzī-
gu sadzīves tehniku (ledusskapjus, 
gāzes plītis, TV utt.). Tālr. 27540758.
Jauna sieviete pieņems ratiņus, 
gultiņu un apģērbu jaundzimuša-
jam. Tālr. 20498796.
ATDOŠU labās rokās kucēnus. 
Tālr. 29734806.
Augstkalnes apkaimē PAZUDIS 
kaķis (melns ar baltām ķepām un 
baltu kakliņu). Tālr. 28493886.

Dusi saldi zemes rokās, 
Lai tev sapņu nepietrūkst. 
Mīļas rokas ziedus noklās, 
Un tev silti vienmēr būs.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Andrejam Nazarovam, tēvu 
pēdējā gaitā izvadot.

“IVI gāze” kolektīvs

Nolīst asara, sažņaudzas 
vaigs, 
Pienāk nesauktais ardievu 
laiks.

Izsakām līdzjūtību Ļubo-
vai Kudiņai sakarā ar brāļa 
nāvi.

Krāslavas NMP kolektīvs

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs...

Kad uz kapa gulst atvadu 
ziedi, skumju brīdī esam 
kopā ar Vincenta Pokuļa tu-
viniekiem un piederīgajiem, 
viņu aizsaulē pavadot. 

Kombuļu pagasta 
pārvaldes kolektīvs

SIA “Kristafors”
aicina darbā  datora ope

ratoruar labām latviešuva
lodaszināšanām.CV sūtīt uz 
e-pastu: kristafors@apollo.lv

Metālapstrādes uzņēmums 
aicina pastāvīgā darbā metinā-
tājus (6 €/ stundā) un pavārus 
(4 €/ stundā). Tālr. 25367373.

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

Tālr. 26980956, 
Miesnieku - 1, Krāslava.

Krāslavas novada pensionā-
ru biedrība aicina Krāslavas 
un novada seniorus papildināt 
esošos pašdarbības kolektī-
vus:
•	 Latviešu vokālo ansambli 

“RETRO”, tālr. 26221891;
•	 Tautas deju kopu “SENČI” 

(sievietes un vīrieši), tālr. 
20237969;

•	 Eiropas deju kopu “MEŽRO-
ZĪTE”, tālr. 20237969;

•	 Poļu vokālo ansambli 
“STRUMEŅ”, tālr. 28846157;

•	 Krievu vokālo ansambli 
“IVUŠKA”, tālr. 26221891;

•	 Baltkrievu vokālo ansambli 
“KUTOK”, tālr. 28256127;

•	 Vīru vokālo ansambli, tālr. 
29102852.

Gaidām zvanus līdz 2014. 
gada 20. novembrim.

Vienības-16, Krāslavā
30%atlaide  teorijai 

“B” kategorijai!

Īpašais piedāvājums  
laukuiedzīvotajiem

50%atlaide teorijai “B” 
kategorijai!

Pieteikties līdz 
13.  novembrim 

pa t. 26182527; 29776445

Sīkāk: www.autoskolanr1.lv

IK,,Skārdaizstrādājumi’’
noDagdas

pārdod un izgatavo ūdens no-
tekas,  ugunsdrošos dūmva-
dus no nerūsejošā tērauda: 
•	 ar izolācijas apvalkiem(du-

bultsienas ); 
•	 bez izolācijas apvalkiem 

(viensienas) - apkures kat-
liem, krāsnīm, kamīniem u.c. 

•	 jebkurš diametrs, jebkura 
standarta un nestandarta 
konfigurācija un  pieslēgumi.

Skursteņu apdare. 
Jumtu nomaiņa. 

Kvalitāte garantēta. 
Iznomā kāpnes (11m). 

Tālr. 28712546
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