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Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā

Kur mēs ejam,ko mēs darām,
Mīļā zeme sirdī deg,
Spēku smelt tur allaž varam-
Daugava caur sirdi tek!

   
Izvaltas un Ūdrišu pagasta 

pārvaldes sveic iedzīvotājus 
Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 96.gadadienā!

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

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

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

Uzvarētāji - Izvaltas pamatskolas ansamblis.

Novada patriotisko dziesmu konkurss

Alekseja GONČAROVA foto

21. novembrī aicinām jūs uz 
mājsaimniecības un amatniecī-
bas preču gadatirgu Dagdā! 

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291.

Es Dievam pateicos par to,
Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā,
Kur mani katru vakaru
Vējš miegā ieaijā.

Sveicu visus Dagdas novada iedzīvo-
tājus Latvijas Republikas 96. gadadienā!

 
Lai vārdi, ko sakām, domas, ko domājam 
un darbi, ko ikdienā darām  patiesi izteic 
mīlestību mūsu tēvzemei - mūsu Latvijai!

 Dagdas novada pašvaldības vārdā 
priekšsēdētāja  Sandra Viškure

Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, 
Ko nedrīkst pazaudēt.
Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

Aglonas novada domes vārdā sveicu 
novada iedzīvotājus Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienā!

Domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

23. novembrī plkst. 15.00 Krāslavas kultū-
ras namā notiks senioru vakars, veltīts Latvi-
jas Republikas proklamēšanas  gadadienai. 

Līdzi ņemams groziņš.

Nākamais “Ezerzemes“ numurs iznāks š.g. 21. novembrī!
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Šie cilvēki ir atraidītie bērni, 
negribētie bērni, un nav svarīgi, 
kurš no ģimenes locekļiem nav 
gribējis, lai bērns ienāktu ģimenē: 
tēvs, māte, vectēvs vai vecmā-
miņa. Jebkurai domai ir milzīgs 
spēks, kas virza un liek strādāt 
uz viņas piepildījumu.

Domas spēku, kurš tiek 
ielikts bērna zemapziņā, mēs 
skaidri redzam putnu dzīvē. Ja 
plēsīgie dzīvnieki apmāca savus 
bērnus, kā vajag medīt un dzīvot, 
tad putni to nedara. Ja bezdelīga 
taisa perēkli saviem nākamiem 
bērniem, kuri vēl nav dzimuši, tad 
dzeguze savu olu dēj svešā ligz-
dā un ar savu domu un rīcību ie-
raksta nākamā bērna zemapziņā 
viņa turpmāko dzīvi, ienākot pa-
saulē. Viņš domās, tieši tāpat kā 
to darīja vecāki, un nekādā skolā 

tam nav jāiet. 
Ja ģimenē tiek pielaista 

doma, ka mums šodien vēl bērnu 
nevajag, bet kaut kādu iemeslu 
dēļ aizsāktais bērns netika iznī-
cināts ar aborta procedūru, tad 
iznīcināšanas programma viņā 
vienalga paliks un sāks darbo-
ties, un kādreiz tiks izpildīta, var-
būt vēl vecākiem esot dzīviem.

Pazinu kādu sievieti, kura 
pati nodzīvoja līdz 90 gadu ve-
cumam, bet abi viņas dēli nomira 
48 un 52 gadu vecumā, pilnīgi 
negaidīti un neslimojot. Pirmais 
nosala uz ielas alkohola reibumā, 
bet otram nāves cēloni nevarēja 
konstatēt pat ārsti. Pirmo viņas 
bērnu ļoti negribēja vīramāte, 
bet otru viņa pati. Abortu izdarīt 
tomēr neļāva sievietes māte. Tā 
nāca pasaulē divi nelaimīgi viņas 

bērni, kuri aizgāja mūžībā pašā 
dzīves briedumā. 

Šī sieviete vainoja pavisam 
nevainīgus cilvēkus. Viņa teica, 
ka esot vainīga Gruzija, jo abi 
dēli tur dienēja armijā, un tur ie-
mācījās dzert un turpināja to darīt 
visu dzīvi. Es vienreiz pavaicāju 
viņai: tad kāpēc mūsu kopējais 
paziņa, kurš kopā dienēja ar ta-
viem dēliem, atnācis pēc dienes-
ta, kļuva par priesteri, bet tavējie 
nodzērās? Atbildes nebija. Kāpēc 
tā notiek? Dzīvojam vienā valstī 
un zem vienas saules, bet katrs 
no mums dzīvo savādāk. 

Pazīstu arī kādu ģimeni, 
kurā bija jau četri bērni un pietei-
cās piektais. Tēvs bija tas, kurš 
gribēja likvidēt aizsākto bērnu ar 
abortu un mediķu palīdzību, bet 
māte nepiekrita. Teica: “Ja ir vie-
ta četriem bērniem, tad būs arī 
piektajam.” Piedzima meitene, 
negribēta, atraidīta no tēva pu-
ses. No visiem bērniem viņa bija 
izdzimtenis un neveiksminiece. 
Bija skaista, bet nelaimīga. Drau-
gos bija tikai paklīdeņi un arī pati 
tāda, māte, gribēdama glābt savu 
bērnu, meklēja izeju no šī purva 
un atrada to parapsiholoģes Nel-
lijas Ostelli grāmatā “Mana klēpja 
auglis.” Es šo grāmatu esmu lasī-
jusi vairākas reizes. Šo grāmatu 

vajadzētu izla-
sīt katram, pirms 
dibināt ģimeni. 

Grāmatā autore apraksta 
iemeslus, kāpēc bērni dzimst ar 
smagām iedzimtām slimībām, 
kļūst narkomāni, dzērāji, aiziet 
bojā nelaimes gadījumos, izdarot 
pašnāvību pašā dzīves plauku-
mā, tā atstājot pasauli pirms ve-
cākiem. 

Tā ir vēcāku un tuvāko radu 
vaina, jo viņi ar savām ļaunajām 
domām bērnā ielikuši iznīcināša-
nas programmu. Bērns ir jāgaida 
kā Dieva dāvanu un jāgatavo ar 
labām domām viņam vietu šajā 
pasaulē. 

Dievs katram, kurš nāk pa-
saulē, dāvā gan veselību, gan 
prātu un gudrību, lai viņš varē-
tu priecīgi un labklājībā dzīvot 
savu dzīvi, bet nāvīgais grēks 
no radinieku puses (piektā Dieva 
bauslība: tev nebūs nokaut) liedz 
iespēju būt laimīgam, ja vecāki 
tam ir ielikuši iznīcināšanas prog-
rammu. Tāpēc viņiem pašiem 
ir jālūdz palīdzība no Visvarenā 
Dieva, lai viņš šo vecāku grēku 
dzēstu. Lai tas notiktu, vispirms 
jāatzīst un jānožēlo savu vainu 
un jāizsūdz to Dieva priekšā. Tā 
raksta savā grāmatā Nellija Os-
telli, jo vecāki tikai tā var griezt 
savu bērnu pie Dieva nozīmētā 
likteņa. Dievs to labo mātes klēpī.

Paskatīsimies apkārt, kas 
notiek ap mums. Tik daudzi ta-
lantīgi cilvēki ir sevi iznīcinājuši 
ar alkoholu, narkotikām, ieguvuši 
smagas slimības. To visu dara 
ļaunas domas. 

Ja tēvs negrib meitu, viņš 
vēlas pieņemt tikai dēlu, tad 
meitene būs nelaimīga ģimenes 
dzīvē, jo tika atraidīta no vīrie-
šu dzimtas, lai arī cik gudra un 
skaista tā būtu. Tas pats, ja māte 
negrib dēlu. Ja tēvs mātei melo 
un krāpj viņu, kad tā nēsā bēr-
nu, tad bērns būs melis un krāp-
nieks. Šo patiesību mūsu senči 
zināja un ļoti sargāja grūtnieci no 
nevēlamām ietekmēm. 

Mēs dzīvojam jaunajā gadu 
simteni un daudzi domā, ka va-
ram dzīvot pa jaunam un kā gri-
bam, bet ir jāsaprot, ka nekas 
nav mainījies, tikai gadu skaitlis. 
Dieva dotie likumi ir un būs ne-
mainīgi mūžam, tikai mūsu dau-
dzu domas ir kļuvušas zemiskas, 
tās var nest tikai nelaimes un iz-
nīcību. 

Nekas nevar iznīcināt tau-
tu tik drīz, kā pagrimusi morāle. 
Tāpēc vispirms ir jārevidē savas 
domas, lai tās būtu tīras un go-
dīgas, tad nebūs jāredz iznīcinā-
šanas programmas piepildījums.

M. VJATERE

No lasītāju vēstulēmIznīcināšanas programma 

Novembra sākumā bezga-
līgas politiskās ķildas beidzot 
vainagojušās ar jaunas valdības 
izveidošanu. Kā jau iepriekš tika 
paredzēts, tās priekšgalā bija 
„Vienotības” pārstāve - Laimdota 
Straujuma. 

Oktobrī notikušajās Saeimas 
vēlēšanās valdošās partijas no-
stiprināja savas pozīcijas. „Vie-
notība”, „Zaļo un zemnieku sa-
vienība” un Nacionālā apvienība 
ieguva vairāk nekā 60 vietu par-
lamentā. Tas deva iespēju izvairī-
ties no koalīcijas paplašināšanas 
uz citu politisko spēku rēķina. 
Taču ne „zemnieki”, ne Nacionālā 
apvienība negribēja samierinā-
ties ar pieticīgo „jaunākā brāļa” 
lomu. „Vienotības” partneri pie-
prasīja vairāk amatu ministrijās. 
Bet Latvija ieguvusi kārtējo „veco 
jauno” valdību ar nelielām iekšē-
jām izmaiņām.

Tātad - Ministru prezidentes 
amatā palikusi Laimdota Strau-
juma, kura uzņēmās Latvijas val-
dības vadīšanu pēc Valda Dom-
brovska demisijas. 

Finanšu ministrijas priekš-
galā turpmāk būs Jānis Reirs. 
Iepriekšējais ministrs Andris Vilks 
konfliktēja ar kolēģiem, sūdzējās 
par savu zemo atalgojumu, bet 
pēc tam vispār aizgāja no politi-
kas. Viņa vietu aizņēma Reirs, 
kuram ir ļoti saticīga cilvēka repu-
tācija. Tāpat kā Straujuma, Reirs 
apsolīja turpināt „stabilu attīstī-
bu”. Savu amatu Ministru kabi-
netā saglabāja Iekšlietu ministri-
jas vadītājs Rihards Kozlovskis, 
Ārlietu ministrijas galva Edgars 
Rinkēvičs un satiksmes ministrs 

Anrijs Matīss. Viņi konsekventi 
demonstrēja piesardzīgu darba 
stilu, tāpēc nekur nebija pieļautas 
nopietnas kļūdas. 

Izglītības un zinātnes minis-
tra amatam „Vienotība” nolēma 
virzīt Mārīti Seili, kura ir zināma 
kā jauno pedagogu atbalsta prog-
rammas „Iespējamā misija” vadī-
tāja. Agrāk strādāja celtniecības 
jomas uzņēmumā „Primekss” 
un uzņēmumā „Maxima Latvija”. 
Pirms tam viņa bija „Skolu atbal-
sta centra” direktore un Sorosa 
fonda projektu vadītāja. Seile 
strādāja Preiļu 1. vidusskolā par 
matemātikas skolotāju un direk-
tora vietnieci. Viņai labi pazīsta-
ma izglītības sfēra, kas ir viņas 
priekšrocība. No citas puses, 
par viņas politiskajiem uzskatiem 
gandrīz nekas nav zināms. 

Savus amatus valdībā sa-
glabāja arī ZZS pārstāvji - Rai-
monds Vējonis (aizsardzības 
ministrs), Uldis Augulis (labklā-
jības ministrs) un Jānis Dūklavs 
(zemkopības ministrs). Viņiem ir 
liela pieredze politikā, un viņi jau 
vairākas reizes darbojās ministru 
posteņos. 

Daudz interesantāk ir iepa-
zīties ar jauniem ekonomikas 
un veselības ministriem – Danu 
Reiznieci-Ozolu un Gunti Belēvi-
ču. Abi ir jauni un enerģiski politi-
ķi, kuri agrāk nestrādāja valdībā. 
Belēvičs ir pazīstams ar saviem 
priekšlikumiem veselīga uztura 
veicināšanai. Vēl ir zināms, ka 
Belēvičs iestājās par viendzimu-
ma laulībām (par ko viņam nācās 
pamest politisko apvienību „Par 
labu Latviju”). 

VL-TB/LNNK darbam valdībā 
deleģēja pašreizējo kultūras minis-
tri Daci Melbārdi, kura ir diezgan 
populāra sabiedrībā. Savukārt ties-
lietu ministra amatam – Saeimas 
deputātu Dzintaru Rasnaču. Viņš 
iestājās par stingrāku politiku at-
tiecībā uz valsts valodas lietošanu. 
Paskatīsimies, kā tas izpaudīsies 
praksē. Savukārt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis-
triju vadīs pieredzējis valsts aparā-
ta darbinieks -Kaspars Gerhards 
(kādreiz viņš strādājis ekonomikas 
ministra amatā). 

Straujumas otrās valdības 
mērķi, kā vienmēr, ir diezgan cēli 
un ne pārāk konkrēti. Tiek plā-
nots, ka vidējais ikgadējais IKP 
pieaugums uz vienu iedzīvotā-
ju turpmākajos trijos gados sa-
sniegs piecus procentus, iedzīvo-
tāju dabiskais pieaugums 2020. 
gadā sasniegs pozitīvu vērtību, 
nabadzības riska indekss ģime-
nēs ar trim un vairāk apgādībā 
esošiem bērniem samazināsies 
līdz 30%, tiks ieviesta obligātā vi-
dējā izglītība... 

Citi solījumi arī skan ļoti vis-
pārīgi: nebanku kreditēšanas no-
zares attīstība, uzņēmējdarbības 
veicināšana, atbalsts reģioniem, 
energoefektivitāte. Sociālajā sfē-
rā sola no 2015. gada palielināt 
minimālo algu par 40 eiro, no 
2016. gada – progresīvo iedzīvo-
tāju ienākumu nodokļa neaplie-
kamo minimumu. Visi šie solījumi 
ir daudz pieticīgāki nekā priekš-
vēlēšanu kampaņas laikā, bet 
vismaz skan reāli. Nu ko, paldies 
arī par to!

Viktors ŪDRIŠS

Straujumas otrais mēģinājums

Laikrakstam 
“Diena” Gunārs 
Upenieks it kā 
esot izstāstījis, ka 
kaut kādi cilvēki 
dodas pie iedzī-
votājiem uz mā-
jām, dala bukletus 
un stāsta par per-
spektīvām, Latga-
lei pievienojoties 
Krievijai. Aģitatori 
apciemo skolas 
un sabiedriskās 
iestādes. “Kur 
skatās Drošības 
policija, es nezi-
nu,” saka Krāsla-
vas mērs.

Tiesa, nepali-
ka nepamanīts fakts, ka Upenie-
ka kunga izteikumi par Latgales 
drošību krasi atšķiras no viņa 
kolēģu domām. Piemēram, Lu-
dzas novada priekšsēdētāja Alī-
na Gendele (Latgales partija) par 
aģitatoriem uzskata tikai dažus 
cienījama vecuma cilvēkus, kuri 
savulaik bija Lindermana partijas 
rindās. Viņa apgalvo, ka kopumā 
gan pilsētā, gan visā novadā stā-
voklis ir mierīgs. Zilupes novada 
priekšsēdētāja vietnieks situāciju 
raksturo ar zināmu ironiju. Sakot, 
kāpēc par novada iedzīvotājiem 
jādomā tik slikti? Te cilvēkiem vai-
rāk nākas domāt par sadzīviska 
rakstura rūpēm, viņiem nav laika 
tādām muļķībām. 

Tajā pašā dienā “Ezerzemes” 
redakcijā atskanēja vairāki mūsu 
lasītāju telefona zvani. Daļa no 
viņiem uzskata, ka nav dūmu bez 
uguns. Ja reiz par to runā mērs, 
tad tam ir pamatots iemesls. Taču 
vairākums atzina, ka viņiem nav 
ne jausmas par bukletiem, kas 
vēsta par Latgales pievienošanu 
Krievijai. Daudzi lasītāji uzskata, 
ka kādam šobrīd ir izdevīgi radīt 

iedzīvotājos panisku noskaņu, 
tādējādi novēršot uzmanību no 
svarīgām lietām - pensionāru, pe-
dagogu un mediķu prasībām; no 
ažiotāžas, kas virmo ap bankas 
“Citadele” pārdošanu; ārlietu mi-
nistra netradicionālās orientācijas 
atzīšanas.

Mēs vērsāmies pēc komen-
tāriem pie paša Gunāra Upenie-
ka. Viņš atzina, ka pats nespēj 
saprast, kāpēc žurnālisti viņu 
padarījuši par grēkāzi. Turklāt in-
terviju par Latgales drošību viņš 
laikrakstam “Diena” nav sniedzis. 
Latgales drošība, protams, Upe-
nieka kungu uztrauc, kā jebkuru 
reģiona iedzīvotāju, bet viņš ne-
šaubās par cilvēku, kuru pārziņā 
ir šis jautājums, profesionalitāti. 
Jā, saruna ar “Dienas” pārstā-
vi tiešām ir bijusi, bet tā bija par 
Āfrikas cūku mēra sekām mūsu 
novadā. Diez vai tas bija par ie-
meslu, lai ar mēra teikto radītu 
haosu ap jautājumu par Latgales 
drošību. Tieši šis ir tas gadījums, 
kad dūmi rodas bez uguns, uz-
skata G. Upenieks.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Gunārs Upenieks: 

“Tieši šis ir tas gadījums, 
kad dūmi rodas bez uguns!”

Izlasot “Ezerzemē” Žannas Drozdovskas rakstu domātu 
gan jaunatnei, gan vecākiem, gribējās uzreiz pateikties viņai 
par šo rakstu, bet vienlaikus radās cita doma. Doma, ka tie 
jaunieši, kuri jau iekrituši šajā bedrē, nekādos vārdos ne-
klausīsies, jo viņiem jau mātes klēpī ielikta cita programma. 
Ielikta iznīcināšanas programma, pēc kuras viņi dzīvos tik 
ilgi, kamēr šī programma tiks izpildīta. Te nelīdzēs ne audzi-
nāšana, ne stingri likumi, jo tā programma ir ielikta bērna 
zemapziņā, kad bērns vēl bija nēsāts zem mātes sirds. Bet, 
kā zināms, piekļūt viņa zemapziņai un mainīt šo programmu 
parastam cilvēkam iespēju nav. To var tikai Dievs. 

Kuru partiju pārstāvjus premjerministre aicinājusi savā jaunajā komandā?

Kā rāda Latvijā lielākās apdroši-
nāšanas sabiedrības BALTA statistika, 
pagājušā gada tumšajā periodā no ok-
tobra līdz martam, salīdzinot ar gada 
gaišajiem mēnešiem, automašīnu 
zādzību skaits pieauga par 50%. Šķiet, 
ka šī tendence nemainīsies arī šogad, 
jo oktobrī, salīdzinot ar septembri, 
jau ir novērojams izteikts auto zādzī-
bu skaita pieaugums (150%).

Visbiežāk tiek zagtas Toyota 
„Land Cruiser” un „BMW” markas 
automašīnas. Tāpat zagļu iekārotas ir 

„Lexus”, „Mercedes”, „Volkswagen” 
un „Audi” markas automašīnas. 

Lai parūpētos par sava auto 
drošību, apdrošinātājs BALTA iesaka:
•	 automašīnu centieties nenovietot 

tumšās, neapdzīvotās un nepārre-
dzamās vietās, kā arī naktī uz ielas;

•	 vislabāk automašīnu novietojiet 
garāžās, privātās sētās vai sargu 
pārraudzītās autostāvvietās;

•	 aprīkojiet savu automašīnu ar pro-
fesionālu signalizācijas sistēmu;

•	 ja Jūsu automašīnai ir „Keyless 

Go” iedarbināšanas funkcija, tad 
pavisam noteikti iebūvējiet auto-
mašīnā papildu pretaizdzīšanas 
sistēmas, kas: neļauj/aizkavē auto 
iedarbināšanu bez atslēgas – pie 
tādām pieder atsevišķi uzstādāmi 
bezkontakta imobilaizeri vai sle-
penie slēdži; dod iespēju atrast 
jau nozagtu transportlīdzekli – to 
iespējams izdarīt ar radiomeklēša-
nas sistēmām.  

  Inga BITE

Pagājušajā otrdienā visos Latvijas vadošajos ziņu kanālos 
par dienas varoni, atsaucoties uz laikrakstu “Diena”, kļuva 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
(ZZS), kurš ir norūpējies par Latgales drošību.

Sākusies autozagļu „ražīgākā” sezona, pieaug zādzību skaits
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Mūsu pilsēta Daugavas lo-
kos ir bagāta ar talantiem, un 
visiem zināms, ka daudzi glez-
notāji, fotogrāfi, amatnieki un pat 
kolekcionāri sapņo par personāl- 
izstādēm Krāslavas pils kalnā.

Novembra pirmajā ceturtdie-
nā muzeja izstāžu zālē ābolam 
nebija kur nokrist. Talanti un pie-
lūdzēji, komplimenti un apbrīno-
jama brālības atmosfēra. 

Vietējo mākslinieku izstāde 
notiek reizi divos gados. Alek-
sandrs Jevtušoks, novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks, uz-
runājot izstādes „Rudens 2014” 
prezentācijas dalībniekus, izteica 
labu novēlējumu: „Mums ir tik 
daudz talantīgu cilvēku, vai nav 
pienācis laiks organizēt vietējo 
mākslinieku izstādi katru gadu? 
Bet dome noteikti sniegs savu 
atbalstu.”

Mākslas cienītāju vērtēju-
mam tika piedāvātas četrdesmit 
piecas 24 autoru gleznas! Ieska-
toties mākslas darbos, 
apzinies, ka glezniecība 
ir dzeja, ko var ieraudzīt 
savām acīm. Mākslinie-
kiem var būt tikai viens 
ienaidnieks - sliktas glez-
nas, taču šo faktu nekādā 
gadījumā nevar saistīt ar 
šīs brīnišķīgās ekspozī-
cijas rīkotājiem. Žanru un 
paņēmienu daudzveidība 
liecina par galveno: pie-
aug autoru meistarības lī-
menis, to es varu apgalvot 
kā visu iepriekšējo rudens 

vernisāžu apmeklētājs.
Milzīga pateicība mākslas 

korifejiem - Andrejam Gorgocam 
un Eduardam Pustovoitovam, 
kurš pastāvīgi ceļ savu 
profesionālo līmeni un 
mudina arī citus attīstīt 
savus talantus. Lielākā 
daļa izstādes darbu ir 
jaunas gleznas. Kā vien-
mēr, skatītājus ieprieci-
nāja mūsu pieredzējušie 
mākslinieki - Romualds 
Kasinskis, Jevgēņijs 
Pohoduns, Pjotrs Ba-
bins, Donāts Romulis, 
Nadīna Lavrecka. Spilg-
tu mākslas darbu kolek-
ciju piedāvāja Andreja 
Gorgoca studijas biedri 
- Ivans Bičkovs, Marina 
Procevska, Irēna Luk-
janska, kā arī profesio-
nāļi - Maija Šuļga, Mai-
rita Folkmane, radošs 
uzplaukums vērojams 

arī Vjačeslava Aprupa 
gleznās.

Šī gada rudens izstā-
des īpaša vērtība - trīs-
kārša debija! Par māksli-
nieces Ļubovas Tarleckas 
meklējumiem un pirmo 
izstādi mūsu avīze jau 
rakstīja, tagad pienācis 
laiks iepazīstināt lasītājus 
ar citām debitantēm. Zi-
naīda Lapkovska, mūsu 
cienījamā ārste, relaksā-
cijas meklējumos atnāca 
uz Gorgoca studiju, kur 
atrada to, kā viņai pietrūka 
pilnai laimei. Vērojot viņas 
ainavas un klusās dabas, 
varam apbrīnot tik ievēro-
jamus panākumus. Firmas 
„NEMO” ceha priekšniece 
Olga Voitoviča kautrīgi at-
vēra valdzinošās mākslas 
pasaules durvis no citas 
puses. Reiz viņa apmek-
lēja mūsu talantīgā māks-
linieka Eduarda Pustovoi- 
tova gleznu izstādi. Viņai 
radās liela vēlēšanās glez-
not, krāslaviete pievērsās 
tālākizglītības iespējām 
internetā, un, pateicoties 
mākslinieka Igora Saharo-
va meistarklasēm, parādī-
jās viņas pirmie mākslas 
darbi. Kāds ir rezultāts? 
Laipni lūdzam muzejā, kur 
jūs gaida daudz pārsteigu-
mu. Nav izslēgts, ka arī jūs 
gribēsiet piedzīvot mākslas 
brīnumu, un mūsu pilsētā 
ir daudz mākslinieku, no 
kuriem var mācīties. Viss 
sākas ar sapni.

Mākslinieki ir dāsni 
cilvēki. Gleznotāju Andreja 
Gorgoca, Marinas Pro-
cevskas, Ivana Bičkova, 
Zinaīdas Lapkovskas, Tat-
janas Rukmanes un Irē-
nas Lukjanskas kopdarbs 
„Sargeņģelis pār pilsētu” 
vernisāžas dienā tika uz-
dāvināts pilsētai – tā ir 
pateicība par iedvesmu. Ie-
spējams, ka mūsu pilsētas 

nosaukums ir cieši saistīts arī ar 
vārdu „krāsa”.

Aleksejs GONČAROVS

Rudenīgi košs talantu uzplaukums
Man ļoti patīk apmeklēt Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, 
tā radošajam kolektīvam izdevās radīt vilinošu atmosfēru un pa-
tīkamu auru. Rodas vēlēšanās atgriezties šajā mākslas dievnamā 
vēl un vēl.

Ar Nadeždu mēs runājām 
viņas meitas Lilijas mājīgajā dzī-
voklī. Šīs tikšanās iemesls bija 
ļoti patīkams: 12. novembrī Na-
dežda svinējusi savu 99. dzim-
šanas dienu. „Ziemā es ciemojos 
Krāslavā pie Lilijas, bet vasarā 
pārceļos pie meitas Marijas, kura 
dzīvo Piedrujas pagastā”, pastās-
tīja jubilāre. 

Savos 99 gados Nadežda ir 
vēl ļoti mundra! Viņai ir laba at-
miņa – dod Dievs visiem tādu! 
Lilija saka, ka tikai nesen māte 
pārstāja piedāvāt viņai savu pa-
līdzību. Nadežda izskaidro savas 
ilggadības noslēpumu tā: „Mana 
dzīve nebija viegla. Vajadzēja 
daudz strādāt, arī pārdzīvojumus 
dzīves laikā izbaudīju pārpārēm. 
Neuzskatu sevi par vāju cilvēku, 
kaut gan nekad nekautrējos par 
savām asarām. Kad mana sirds 
bija sāpju pilna – es vienmēr iz-
raudājos. Un nekad neatstāju 
savā dvēselē aizvainojumu un 
ļaunumu.”

Visa dzīve pagājusi Dvor-
čānos, Piedrujas pagastā. Viņa 
bija piektais bērns zemnieku Do-
brovoļsku ģimenē. Liktenis lēmis 
tā, lai Nadežda paspētu pabeigt 
dažas klases baltkrievu skolā, 
bet, kad Vitebskas guberņa tika 
likvidēta, viņa turpināja mācības 
latviešu valodā. Un, starp citu, ļoti 
lepojas ar to, ka nav aizmirsusi 
latviešu valodu līdz šai dienai. To-

laik pat nebija nekādas runas par 
tālāko izglītību. Nadežda strādāja 
kopā ar brāļiem un māsām ve-
cāku saimniecībā. Bet pēc kara 
sākās cīņa pret „kulakiem”, viņi 
atņēma zemi un jauno māju, ku-

rai vēl nebija līdz galam 
uzbūvēts lievenis.

1940. gadā Nadež-
da apprecējās ar kaimiņu 
puisi – Josifu Voronu. Bet 
laulību dzīve izvērtās ļoti 
dramatiska. Josifs poli-
tisku apsvērumu dēļ div-
padsmit gadus pavadījis 
ieslodzījumā - Magada-
nā, bet Nadežda bija 
spiesta viena audzināt 
divas meitas. Pēc viņas 
vārdiem, tas bija ļoti grūts 
laiks. Darbs kolhozā un 
savā saimniecībā prasīja 
tik daudz spēka, ka brī-
žiem viņai bija tikai viena 

vēlēšanās - kārtīgi izgulēties. Pēc 
atbrīvošanas vīrs vairs nebija tas 
pats cilvēks, kuru viņa pazina ag-
rāk. Taču dzīvesbiedrs centās, 
un kopā viņi nodzīvoja līdz viņa 
nāves dienai. Par galveno atbal-
stu savām meitām visu šo gadu 
garumā bijusi Nadežda.

Laukkopju darbs nekad ne-
bija īpaši godājams, kaut gan šie 
cilvēki rāvās vaiga sviedros kar-
stajā saulē un strādāja arī lietus 
vai stipra vēja laikā. Protams, 
arī tajā vēstures posmā bija kol-
hoznieces, kuras saudzēja savu 
veselību un centās izvairīties no 
darba, bet Nadežda nav no tā-
diem cilvēkiem. Viņa atceras tikai 
vienu gadījumu, kad nevarēja iet 
uz darbu, jo viņai bija augsta tem-
peratūras un slikta pašsajūta, bet, 
sadzirdot brigadiera klauvējienus 
pie loga, viņa cēlās no gultas un 
gāja strādāt. „Vajadzēja novākt 
visu plānoto ražu un arī kult grau-
dus. Es strādāju ļoti enerģiski un 
nosvīdu tā, ka aspirīns vairs nebi-
ja vajadzīgs. Mājās atgriezos jau 
pilnīgi vesela” smejas Nadežda. 

Par savu ilggadējo darbu kol-
hozā „Rassvet”, kas pēc apvieno-
šanās ar citu saimniecību ieguvis 
citu nosaukumu - „Padomju Lat-
vija”, Nadeždai nav nekādu lielu 
apbalvojumu. Un, kā noskaidro-
jās, Piedrujas pagastā cienījamo 
pensionāri „aizmirsa” apsveikt 

90 gadu jubilejā. 
Toties Dievs dās-
ni dāvājis viņai 
ilgus dzīves ga-
dus, kā arī mei-
tu, mazbērnu un 
mazmazbērnu 
mīlestību. 

Un es ne-
šaubos: kopā 
ar „Ezerzemi” 
Nadežda nosvi-
nēs arī savu 100 
gadu jubileju! Arī 
tāpēc, ka līdz 

šiem lielajiem svētkiem palika pa-
visam nedaudz...

Valentīna SIRICA
Autores foto un no Nadeždas 

ģimenes arhīva.

Par labiem cilvēkiem

100 gadu jubileja 
vairs nav aiz kalniem!

Otrdien, 18.novembrī, plkst. 
14:00 Daugavpils kinoteātrī “Re-
nesanse” būs skatāma spēlfilma 
„Džimlai Rūdi Rallallā!”.

Filmā tiek stāstīts par veco 
ļaužu pansionāta iemītniekiem, 
kuri jau gadiem ilgi jūtas nevie-
nam nevajadzīgi un traucējoši. 
Bet tad viņiem rodas traka ideja 
– atteikties no pensijām un doties 
brīvprātīgi armijā, tā glābjot valsti 
finanšu krīzes laikā un aizraujoši 
pavadot dzīves pēdējos gadus. 

Vecīši ir gana gudri, šo notikumu 
organizējot, un tagad īstie piedzī-
vojumi sākas. Kulminācija visam 
ir veco ļaužu armijas daļas dalība 
NATO apvienotajos manevros. 

Filmas režisori ir M. Putniņš 
un J. Cimmermanis. Lomās: 
O.Dreģe, B. Indriksone, Ģ. Ja-
kovļevs, A. Kairiša, L. Krivāns, 
P. Liepiņš, J. Paukštello, G. Pla-
cēns, J. Rafalsons, J.Žagars u.c.

Filmas garums 106 minūtes. 
Ieeja bezmaksas.

Daugavpilī tiks demonstrēta spēlfilma 
“DŽIMLAI RŪDI RALLALLĀ!”
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Un arī estrādes orķestris! 
Manai paaudzei iekritusi laimī-
gā loze - dzīvot tajos laimīgajos 
gados, kad Krāslavas parkā pie 
Jāņupītes sestdienās un svētdie-
nās plašajā deju laukumā vietas 
visiem dejotājiem nepietika. Jau-
nieši, vidēja vecuma pāri, bez 
pārspīlējuma - visa pilsēta, nāca 
uz parku, lai klausītos patīkamu 
mūziku. Akordeons rāva pušu 
sirdi, raudāja trompete un vijole, 
dvēsele priecājās, kad skanēja 

klarnete un saksofons... Vasaras 
estrādē bieži notika koncerti, tau-
tas svētki, vakaros - kinoseansi.

Vārdu sakot, kultūras dzīve 
kūsāja, un tolaik Krāslavā Ed-
munds Gekišs bija vispopulārā-
kais cilvēks. Viņam ir Dieva dots 
organizatora talants, Edmunds 
bijis gan muzikants, gan solists, 
pūtēju orķestra diriģents, kultūras 
nama direktors un kinoamatieru 
biedrības vadītājs. Kad sākās 
jaunie laiki un Latvija atguva ne-

atkarību, Edmunds Gekišs atjau-
noja latviešu biedrību, tās koris 
atkal dziedāja patriotiskās dzies-
mas, un sarkanbaltsarkanais 
karogs tika pacelts Krāslavā un 
citās Latvijas pilsētās. 

Mērķtiecīgiem un darbīgiem 
cilvēkiem dienas un gadi aiztrauc 
putna spārniem. Tam nevar noti-
cēt: 18. novembra svētku dienā 
(zīmīga sagadīšanās!) cilvēks, 
kurš kļuvis par Krāslavas simbo-
lu, svinēs 80 gadu jubileju! Ed-
munda Gekiša enerģiskumu var 
apskaust tās atbildīgās amatper-
sonas, kam jārūpējas par mūsu 

jaunās paaudzes brīvā laika pa-
vadīšanas iespējām. Novads, 
kuru pamet jaunatne un cilvēki 
brieduma gados, – tas ir pārme-
tums mums visiem. Un, liekot 
roku uz sirds, uzdošu retorisku 
jautājumu: vai var būt tā, ka viss 
jaunais ir labi aizmirsts vecais?

Visa mana dzīve ir cieši 
saistīta ar Edmundu Gekišu. Vēl 
skolas puika būdams, piedalījos 
viņa pūtēju orķestrī, kaut gan 
ievērojams klarnetists no manis 

nav sanācis, publikas uzmanība 
bija ļoti patīkama, vēlāk tas man 
palīdzēja arī dzīves ceļa izvēlē. 
Līdz šim laikam atceros, kā mūsu 
skolas orķestrim aplaudēja kol-
hoza kluba apmeklētāji. Mana 
„fotokaisle” izrādījās spēcīgāka 
par aizraušanos ar mūziku, bet 
septiņdesmitajos-astoņdesmita-
jos gados es labprāt piedalījos 
arī rajona kinoamatieru konkursu 
žūrijā. Krāslavas un Indras reži-
soru un operatoru slava izplatī-

jās līdz pašai galvaspilsētai, kur 
kinoamatieru biedrības vadītājs 
Edmunds Gekišs reiz ieguva gal-
veno balvu par filmu „Bīstamā 
pietura”. Talantīgs cilvēks var da-
rīt jebkuru darbu, un viss viņam 
iznāk perfekti.

Edmunda Gekiša muzikālo 
talantu ievēroja tad, kad viņš die-
nēja armijā, Taškentas tanku sko-
lā, un uzaicināja spēlēt kara or-
ķestrī. Atgriežoties Krāslavā, viņš 
jau skaidri zināja, kāda būs viņa 
nākamā karjera, tāpēc iestājās 
Rīgas Kultūras un izglītības dar-
binieku tehnikumā. Viņa ģimenē 

pirms tam nebija mu-
zikantu, bet mamma 
dziedāja baznīcas korī. 
Palīdzēja gadījums: 
uzreiz pēc kara biju-
šais Pēterburgas iedzī-
votājs un profesionāls 
muzikants Korčevskis 
nolēma nodibināt mūsu 
pilsētā putēju orķes-
tri. Tā mūsu Edmunds 
kļuva par muzikantu – 
sākumā spēlēja trom-
peti, vēlāk - klarneti un 
saksofonu. Viņa darba 
grāmatiņā ir ieraksts 
tikai par vienu darba 
vietu. 1956. gadā viņš 
sāka vadīt putēju orķestri, bet 

pēc četriem gadiem 
stājās Krāslavas 
kultūras nama direk-
tora amatā, un šos 
pienākumus pildīja 
ilgus gadus. Vadī-
tāja portfelis nemaz 
netraucēja viņa mu-
zikālajai darbībai. 
Kāzu muzikanta 
stāžs - četrdesmit 
gadi! Simtiem ne-
aizmirstamu kāzu... 
Ar tādiem kompan-
joniem kā Vladimirs 
Rustamovs, Gero-
nims Pitrāns, Ivans 
Simakovs, Valentīns 
Netcels un Anatolijs 
Livča viņš apmeklē-
jis tuvākus un tālā-
kus Latvijas nostū-
rus, bieži viesojās 
Baltkrievijā. 

Piestrādāt pa-
domju laikos izde-

vās retajiem. Kāzās nopelnītā 
nauda tika tērēta ļoti mērķtiecīgi 
- ceļojumiem. Dzelzs priekškara 
laikā viņam paveicās apceļot vi-
sas Skandināvijas valstis un ap-
meklēt arī Angliju, Franciju, Grie-
ķiju, Turciju, Ēģipti... Tolaik es 
vienmēr apbrīnoju sava vecākā 
biedra uzņēmību. 

Viņa patīkamais baritons 
skanējis vīriešu ansambļos un 
koros. Piecdesmit gadu garumā 
viņš kā kora dalībnieks apmeklē-

ja visus Dziesmu un deju svētkus 
Rīgā. Visi mūsu novadnieki lab-
prāt gribētu satikties ar viņu, runāt 
ar viņu – tīrais prieks: labvēlība, 
informētība, gudra un pieredzēju-
ša cilvēka padomi. Sarunu laikā 
mēs bieži atgriežamies pagātnē, 
atceramies Ritu Barču, lai viņai 
mūžīga piemiņa... Cik reizes viņš 
man stāstīja par to, kā tika būvēts 
kultūras nams pilsētas parkā... 

Sens, tik sens ir tas laiks... 
Labi atceros Edmundu un viņa 
mīļoto Mariju jaunības gados, bet 
pirms diviem gadiem Gekiši no-
svinēja zelta kāzas. Meita Edīte, 

Latvijas Universitātes absolven-
te, dzīvo Rīgā un strādā par pa-
sniedzēju Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā. Viņai ir no kā pārņemt 
enerģiskumu: tēvs arī tagad veik-
smīgi vada pensionāru biedrību. 
Pirms gada Latvijas Pensionāru 
federācijas domes jubilejas sēdē 
viņš tika apbalvots ar Latvijas 
Republikas Labklājības ministri-
jas Atzinības rakstu. Man izdevās 
nokļūt atbalsta grupā, kad 1997. 
gada 2. maijā valsts prezidents 
Guntis Ulmanis par nopelniem 
valsts labā Edmundu Gekišu ie-
cēla par Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieri.

Pensionāru biedrība, kuru 
E. Gekišs vada jau deviņus ga-
dus, pozitīvi ietekmēja notiku-
mu gaitu Krāslavā, kad beidzot 

mainījās vara un pilsētā sākās 
atdzimšanas periods. Tieši šo 
gadu laikā radusies ideja – pen-
sionāri kontrolē veicamos dar-
bus un palīdz varas struktūrām, 
tiek rīkotas vēlētāju tikšanās 
mikrorajonos, kad iedzīvotājiem 
ir iespēja uzdot jautājumus do-
mes amatpersonām. Mūsu pen-
sionāru pašdarbības kolektīvi ir 
zināmi visā Latvijā - no Ludzas 
līdz Ventspilij. Nesen novada 
pensionāru biedrības delegācija 
ar tās priekšsēdētāju priekšgalā 
piedalījās senioru protesta mīti-
ņā, kas notika Rīgā. 

Nepārstāju brīnīties: kā viņš 
visur paspēj? Dārzkopis un biš-

kopis, kaislīgs sēņotājs un veik-
smīgs makšķernieks, kurš varēja 
lepoties ar pusotra puda smagu 
samu un desmit kilogramu sma-
gu līdaku. Cik daudz laika pa-
vadījām kopā ar makšķerēm uz 
ledus, kad bijām spiesti paciest 
ķīšus un priecājāmies par lieliem 
plaužiem! Jebkuras kompānijas 
dvēsele un erudīts - tas ir Ed-
munds Gekišs, kurš gadu gaitā 
nav zaudējis draugus un domu-
biedrus. Viņu pazīst, mīl un atce-
ras visā bijušā Krāslavas rajona 
teritorijā, arī Latvijas Pensionāru 
Federācijā viņš ir ievērojama 
personība!

Nesen telefona sarunā ar 
Leontīni Višņevsku no Šķaunes 
nejauši pastāstīju par to, ka ga-
tavoju rakstu sakarā ar mūsu 

kopējā paziņas jubileju. Tautas 
nama darbības organizatore ar 
trīsdesmit gadu lielu stāžu ļoti 
lūdza bijušo Krāslavas rajona 
kultūras darbinieku vārdā sveikt 
mūžam jaunu Edmundu Gekišu 
apaļajā jubilejā:„ Edmund, lai 
Tev mūžam ir mīloša sirds, gaišs 
prāts, lai Tevī kūsā apskaužama 
enerģija!»

Bez piecām minūtēm jubi-
lārs arī pats nepiekrīt pases da-
tiem un secina: „Vecums ir tikai 
skaitlis, un tas nav jāņem vērā.”

Cilvēkiem atdotā sirds – 
tāda ir viņa dzīves jēga. Tūkstoš 
apsveikumu!

Aleksejs GONČAROVS 

Saksofona solo kopā ar orķestri

Edmunds un Marija - vasarnieki.

Prezidenta pilī ar meitu Edīti - pēc valdības apbalvojuma saņemšanas.

Dzimtajā stihijā.

Neaizmirstamais Atmodas laiks – tikšanās ar dzejnieku Valdi 
Grantu-Krāslavieti.

Jaunības dienas - neaizmirstams un romantisks laiks. Ar-
vien biežāk domās atgriežos savā bērnības pilsētā pirms 
piecdesmit gadiem. Un sirdī sāk skanēt pagājušo gadu ie-
mīļotās melodijas: „Šalc zaļais mežs”, „Pilsētas dārzā spē-
lē pūtēju orķestris”.

Radošu cilvēku kompānijā.
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Žanna ir dzimusi un augusi 
Svariņos. Mamma Anžela ir no 
Ukrainas, šeit — mājsaimnie-
ce, tētis Imants dzimis Latvijā, ir 
strādnieks pagastā. Ģimenes sa-
runvaloda ir krievu, bet jauniete 
skolā perfekti apguvusi latviešu 
valodu. Žannai ir brālis Arturs, 
kurš dzīvo Rīgā un jau izveidojis 
savu ģimeni un māsa Jekateri-
na, kura mācās Rīgā par frizieri. 
Žannas pirmā izglītības iestāde 
bija Labiešu sākumskola, kopš 5. 
klases meitene mācās Ezernieku 
vidusskolā, un jau nākamgad arī 
viņai būs jālauž savs ceļš plaša-
jā pasaulē — jāizvēlas profesija, 
studijas. Vai tās būs saistītas ar 
fotogrāfiju? 

“Par Žannas aizraušanos ar 
fotogrāfiju uzzināju nejauši,” stās-
ta Svariņu Tautas nama vadītāja 
Erna Šļahota. “Kad ieraudzīju vi-
ņas darbus, sapratu, ka jaunietei 
jādod iespēja tos parādīt citiem 
un piedāvāju sagatavot valsts 
svētkos izstādi tautas namā. 
Diemžēl mums nav iespēju dar-
bus izdrukāt un ielikt rāmīšos, bet 
tie vienalga ir skaisti. Vai nav jau-
ka simbioze — meitene mūsēja, 
dabas ainavas – mūsējās!”

Tā sagadījās, ka Žanna ne-
piedalījās apmācību kursā Ezer-
nieku pagasta bibliotēkā, kas 
tika organizēts realizējot projek-
tu “3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”, 
lai iedzīvotājiem sniegtu pamat-
zināšanas fotogrāfijā un radītu 
priekšnoteikumus kvalitatīvākai 
foto izstādei. Kursu vadīja Ukrai-
nas fotomākslinieku savienības 
biedrs, fotomākslinieks Anatols 
Kauškalis. Arī tajā lekcijā, kad 
Anatols tikās ar Svariņu pagasta 
jauniešu biedrības “Delverība” 
biedriem, lai dotu nelielu ieskatu 
mākslas fotogrāfijā un atbildētu 
uz jautājumiem, Žannas nebi-
ja klāt. Izrādās par apmācībām 
Ezerniekos meitene uzzināja pā-
rāk vēlu, bet par tikšanos Svari-
ņos vispār nezināja. Zināšanas 
fotogrāfijā viņa iegūst pateicoties 
plašajiem interneta resursiem, 
bet apzinās, ka ar to nepietiek un 
gribētu saņemt foto jomas profe-
sionāļa konsultācijas.

“Pirmais iespaids ir tāds, ka 
Žanna man šķiet perspektīva jau-

niete, kurai būtu vērts strādāt un 
pilnveidoties fotogrāfijas jomā,” 
atzīst fotomākslinieks Anatols 
Kauškalis, kuram parādīju mei-
tenes bildes. Iespējams, kopā ar 
Anatolu atsāksim uz laiku pār-
traukto sadarbību ar lauku sko-
lām un jauniešu organizācijām, 
un arī Žannai tad būs iespēja 
uzzināt daudz jauna, kas varbūt 
viņai palīdzēs profesijas izvēlē.

“ Š o d i e n 
es lasu inter-
netā, kā pa-
reizi fotogra-
fēt, kā pareizi 
izmantot fo-
toaparāta re-
žīmus, kā strā-
dāt ar gaismu 
un citu infor-
māciju,” stāsta 
Žanna. “Man 
lielākoties pa-
tīk bildēt dabu, 
ainavas, un 
tas man labāk 
sanāk nekā 
cilvēki un por-
treti. Modeles 
ir manas drau-
dzenes, viņām parasti patīk, bet 
es esmu ļoti prasīga pret sevi un 
mani rezultāts neapmierina. Pēc 
skolas pabeigšanas plānoju stu-

dēt sabiedriskās attiecības, vai 
tamlīdzīgu profesiju. Kāpēc ne 
fotogrāfiju? Patiesībā vēl neesmu 
izdarījusi galīgo izvēli, apsveru 
arī domu par fotožurnālistiku un 
fotogrāfa specialitāti.”

Žanna fotografē kopš 5. kla-
ses, sākumā ar mobilajā tālrunī 
iebūvēto kameru, tad tā saucamo 
digitālo “ziepjutrauku” un aptuve-
ni pirms gada vecāki viņai nopirka 

gana labu firmas “Sony” digitālo 
spoguļkameru. Lai arī fotogrāfija 
aizņem daudz laika, meitene māk 
noteikt prioritātes un veiksmīgi 
savieno mācības ar hobiju, par ko 
liecina labās sekmes — aptuve-
ni 7 balles. Viņa neizceļ nevienu 
priekšmetu, tikai atzīst, ka spētu 
mācīties vēl labāk. 

Foto izstāde Svariņu tautas 
namā ir pirmā viņas mūžā. Tajā ir 
ainavas no ekskursijām Ventspilī, 
Rēzeknē, Jūrmalā, bet visdārgā-
kās jaunietei ir tieši Svariņu aina-
vas, kas tapušas pastaigājoties 
pa dzimtajām vietām. Visvairāk 
patīk bildēt saulrietu, jūru un eze-
rus.  Mīļākā bilde vēl nav tapusi, 
viss vēl tikai priekšā!

Jaunietes otrs hobijs ir deja 
– šobrīd viņa ar trīs citām jaunie-
tēm dejo Svariņu Tautas nama 
meiteņu deju kolektīvā (tautas 
nama arhīva attēlā no kreisās 
Justīne Babahina, Žanna Gice-
viča, Aleksandra Mazņeva, Luīze 
Tjarve)

Juris ROGA
Žannas Gicevičas foto

Manas saknes šai zemē
Strauji tuvojas 18. novembris — Latvijas dzimšanas diena. Par godu tai visā valstī būs 
dažādi pasākumi ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Svariņu tautas namā svētku pasākums 
„Manas saknes šai zemē” iecerēts 16. novembrī plkst. 15. Svinīgajā daļā plānota pirm- 
klasnieku godināšana, pilngadīgo godināšana un pensionāru-jubilāru godināšana. Notiks 
dueta „Sandra” koncerts. Svariņu tautas nams aicina bērnus piedalīties zīmējumu izstādē 
„Mans ciems šodien un nākotnē”, apbalvošana notiks 18. novembra svētkiem veltītajā 
pasākumā. Jau no 12. novembra Svariņu tautas namā apskatāma 12. klases skolnieces 
Žannas Gicevičas fotogrāfiju izstāde „Manas saknes šai zemē”, kas ir pieskaņota mūsu 
valsts nozīmīgajiem svētkiem novembra dienās.

28.10. - Viegli uzliesmojoša šķidruma noplūde no dzelzceļa cisternas. 
Dežūra avārijas likvidācijas laikā. Likvidācijas darbus veica 
LDz remontbrigāde.
Krāslavas nov., Kalniešu pag., dz/c stacija Skaista

29.10. - Dega sausā zāle 20000m2 
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Pakuliški

30.10. - Vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 
Krāslavas nov., Krāslava, Skaistas iela 

31.10. - Dega vieglā automašīna 
Dagdas nov., Andrupenes pag., Astašova

02.11. - Elektrotransformatorā dega eļļa 
Krāslavas nov., Kaplavas pag., Kaplava

08.11. - Dega elektriskais stabs  
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Cesļava

- Žogā iesprūduša  gulbja atbrīvošana
Krāslavas nov., Krāslava, Podnieku iela

VUGD Latgales reģiona 
brigāde informē (27.10.2014. - 11.11.2014.)

Dagdas novada Šķaunes 
pamatskolas izglītojamie pērna-
jā mācību gadā izcīnīja ne vienu 
vien godalgotu vietu olimpiādēs, 
konkursos un sacensībās. Peda-
gogi un skolēni gatavojas parādīt 
labus rezultātus un gūt jaunus 
panākumus arī 2014./2015 mā-
cību gada olimpiādēs, konkursos 
un sacensībās. Pirmā godalgotā 
vieta jau kabatā — Dagdas nova-

da Olimpiskās dienas pasākumā 
Šķaunes pamatskolas meiteņu 
komanda — Jūlija Mošaka, Aman-
da Andžāne, Baiba Pudule, Sintija 
Zaltāne, Ilvija Čapķeviča, Sabīne 
Rapša (attēlā) — skautbola sa-
censībās izcīnīja 1. vietu (skolo-
tājs Elmārs Jermaks). Starp citu, 
pērnajā mācību gadā šīs jaunie-
tes izcīnīja 1. vietu florbolā. 

Juris ROGA, autora foto

Uz jaunām virsotnēm

Mūsu avīzes aizpagājušajā 
numurā tika atspoguļota aktu-
āla tēma – atkritumu izvešana. 
Atgādināšu, ka 3. novembrī tika 
pieņemti grozījumi Ministru kabi-
neta noteikumos Nr.1013 „Kār-
tība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu”. Ja no 2013. gada 1. 
oktobra par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķinu vei-
ca atbilstoši atsevišķo īpašumu 
skaitam, neatkarīgi no cilvēku 
skaita dzīvoklī, tad pēc pieņemto 
grozījumu stāšanās spēkā sum-
mu par atkritumu izvešanu aprē-
ķinās, ņemot vērā dek-
larēto personu skaitu 
dzīvoklī. 

Taču kāds 
uzskatāms pie-
mērs pārlieci-
nāja mani par 
to, ka tas 
nebūt ne-
n o z ī m ē , 
ka daudz-
d z ī v o k ļ u 
māju iedzīvo-
tājiem vairs ne-
vajadzēs maksāt 
gan par sevi, gan par citiem. Pre-
cīzāk - par tiem uzņēmīgajiem 
cilvēkiem, kas dzīvo privātajā 
sektorā un izmet savus atkritu-
mus konteineros, kas ir uzstādīti 
daudzdzīvokļu māju pagalmos. 
Pagājušajā pirmdienā aptuveni 
15.00 biju lieciniece kādai nepa-

tīkamai ainai. Manu acu priekšā 
pie atkritumu konteineriem, kas 
atrodas starp mājām Rīgas ielā 
112 un 114, piebrauca automo-
bilis gaiši pelēkā (sudraba) krā-
sā ar valsts reģistrācijas numuru 
HR-8456. Korpulenta dāma, kura 
bija pie mašīnas stūres, atvēra 
bagāžnieku un sāka izmest kon-
teinerā atkritumu maisus, vienu 
pēc otra, kopā - 8 gabalus! Viņas 
sejā bija nesatricināms miers, 
kaut gan sieviete zināja, ka nav 
pasargāta no svešām acīm, un 
tas liecināja par to, ka šādi viņa 
rīkojas jau ne pirmo reizi.

Protams, nebūtu slikti uzzi-
nāt, kur dzīvo norādī-

tā auto īpašniece. 
Ja privātajā 
sektorā, tad 
ir jāzina, vai 

viņai ir noslēgts lī-
gums par sadzīves 

atkritumu iz-
vešanu? Vai 
šo pakalpoju-
mu apmaksā 

citi cilvēki, 
tai skaitā 
p e n s i o -
nāri un 

invalīdi no 
daudzdzīvok-

ļu mājām? Lūgums iedzīvotā-
jiem – pievērsiet uzmanību šiem 
„apķērīgajiem” autoīpašniekiem 
un ziņojiet par viņiem redakcijai! 
Iespējams, kādam būs kauns.

Valentīna SIRICA

Gudrāka par citiem?..
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Uz pasākumu “Rudens vel-
tes”, tika aicināts ikviens, līdzi 
ņemot vienu burciņu no ziemas 
krājumiem. Faktiski bija cilvēki, 
kuri atnesa vairākas. To apēst 
nebija iespējams. Interesentu 

bija tik daudz, ka atnestie labu-
mi knapi satilpa uz trim galdiem, 
kurus izvietoja Tautas nama fo-
ajē. Ikvienam interesentam bija 
iespēja degustēt 
un novērtēt dās-
nāko pagasta ie-
dzīvotāju saga-
tavotos ziemas 
krājumus. De-
gustatoru pulks 
izrādījās visai 
raibs – sākot no 
mazas meitenī-
tes uz māmiņas 
rokām, skolē-
niem, darba cil-
vēkiem, līdz pat 
pensionāriem.

K l ā t e s o š o 
publiku uzrunāja 
ne tikai bibliote-
kāre, bet arī pa-
gasta pārvaldes 
vadītāja Ērika 
Gabrusāne. Pasākums tika ba-
gātināts ar nelielu koncertprog-
rammu, kuru sarūpēja Buko 
ģimenes bērni: atklāšanā mazā 
Aļesja dziedāja dziesmiņu par 
ievārījumu, bet tuvāk noslēgu-
mam jau visi trīs bērni — Aļesja, 
Lolita un Ričards — dziedāja par 
rudeni. Uz pasākumu viņi bija at-
nākuši kopā ar savu mammu Iri-
nu, tētis Žans, kurš atsūtīja paša 
gatavotu gurķu burciņu, nevarē-
ja ierasties. Tāpat mājās palika 
puika Āris, kurš acīmredzot iet 
vectēva pēdās un ir iemācījies 
darināt koka karotes. Vienu no 
tām aizņēmās māsiņa, kas viņas 

priekšnesumu darīja vizuāli pie-
vilcīgāku. 

Pasākumā nebija arī Buko 
pieaugusī meita Katrīne, kurai 
jau ir sava ģimene. Viņa dzīvo 
Daugavpilī. 

Lai arī Žanam sa-
nāk ļoti garšīgi gurķi, 
līdz godalgotai vietai 
ar to nepietika. Godīgi 
sakot, uzvarētāju ne-
bija iespējams prog-
nozēt. Vienubrīd šķi-
ta, ka visiem priekšā 
izraujas ievārījumu un 
citu gardumu saimnie-
ces, bet ilūzija sabru-
ka pie punktu skaitīša-
nas. Pēc saspringtas 
gaidīšanas atklājās, 
ka rezultāti ir vienādi 
un nepieciešama pa-
pildus degustācija. 

Visbeidzot vērtē-
šana bija galā un re-

zultāti šādi:
1. vieta trušu audzētājai Ma-

risellai Jeromenokai par sautē-
tas gaļas produktu. Uzvarētāja 

pati pasākumā nebija klāt, balvu 
– dāvanu karti — saņēma ģime-
nes pārstāvis, skolēns Oskars. 

2. vieta pensionārei Marijai 
Žoglai par kāpostu asorti salā-
tiem. Dāvanu karti saņēma per-
sonīgi.

3. vieta skolotājai Antrai Kal-
višai par sparžu. Arī viņa nevarē-
ja ierasties uz pasākumu, dāva-
nu karti saņēma dēls Māris.

Šīs balvas nodrošināja pa-
gasta pārvalde, dāvanu kartes 
ir jāizveikalā “Drogas” Krāslavā. 

Pēc balvas saņemšanas 
Marija Žogla, kolhoza “Robež-
nieki” bijusī dispečere atzinās: 

“Es nemaz neplānoju piedalīties 
šajā pasākumā, mani pierunāja 
bibliotekāre Rita, kad atnācu uz 
bibliotēku pēc jaunām grāma-
tām, ko palasīt. Rita sacīja, lai 
atnesu savus garšīgos kāpos-
tu salātus. Starp citu, tie patīk 
daudziem, sevišķi manam maz-
dēlam Vadimam, kurš savulaik 
apskaņoja pasākumus Indras 
tautas namā, bet tagad jau ir 
projām — strādā Daugavpilī un 
nevar bieži atbraukt uz Indru. 
Salāti nav vienīgais, ko gatavoju 
ziemai, piemēram, vāru dažādus 
ievārījumus. Tā kā tagad dzīvoju 
viena, man nav vajadzības zie-
mas periodam gatavot lielus pār-
tikas krājumus, no visa pa drus-
kai. Lai gan man pieder vairāki 
hektāri zemes, stādu pavisam 
nelielu dārzu, cik spēks atļauj. 
Par dāvanu karti ļoti priecājos – 
būs iemesls apmeklēt “Drogas” 
un kaut ko noderīgu noteikti tur 
izvēlēšos. Nebūtu piedalījusies 
un iekļuvusi laureātu skaitā, var-
būt nekad nebūtu iegriezusies 
tajā veikalā, bet tagad ir labs ie-
mesls to izdarīt! Interesanti pa-
skatīties, ko tur var nopirkt.”

Kāpostu asorti recepti Ma-
rija ļoti sen izlasīja kādā avīzē, 
kas padomju gados tika izdota 
latviešu valodā. Viņa to sagla-
bājusi un lieto līdz pat šai dienai. 
Vajag 5 kg smalki sagrieztu kā-
postu, kilogramu burkānu, kilo-
gramu sīpolu, kilogramu sarkano 
piparu, puslitrua eļļas, puslitru 
etiķa, 15 lielās karotes cukura un 
četras karotes sāls. Vakarā sa-
taisa, jāatstāj uz nakti, no rīta sa-
liek burkās, nedaudz sablīvējot, 
lai burka nav pustukša un nes uz 
pagrabu. Sterilizēt nevajag.

Skolniece Rakovska Jūli-
ja atnesa sava tēta Igora vārīto 
rabarberu ievārījumu un mam-
mas Sandras pagatavoto leču. 
Meitene palīdzēja vecākiem un 
sirds dziļumos noteikti cerēja uz 
panākumu, taču arī pēc rezultātu 
izziņošanas neizskatījās sarūgti-
nāta. 

Jūlija mācās 6. klasē, un vi-
ņai pašai patīk gatavot. Mammai 
virtuvē palīdz kopš sevi atminas. 
Viņa pastāstīja, ka dārzā audzē 
tomātus, gurķus un citus dārze-
ņos. Meitene ne tikai palīdz to 
audzēšanā, bet pat sarēķināja, 
cik daudz ūdens vajag, lai palie-
tu visus siltumnīcas augus. Darīt 
darbu ar izpratni - tas taču ir tik 
interesanti.

“Esmu viens bērns ģimenē, 
turpina meitene. “Mācos labi – 
retumis trāpās kāds sešinieks, 
parasti ir tikai augstākas atzī-
mes. Man patīk ne tikai gatavot, 
bet arī zīmēt. Tas man labi sa-
nāk. Pagaidām zīmējumus krāju 
mapītē, pat nedāvinu nevienam. 
Visvairāk zīmēju zvērus vai mis-
tiskas ainas, ko nevar atkārtot. 
Vēl neesmu izdomājusi, par ko 
gribu kļūt, bet iespējams, ka mā-

cīšos par pavāri.”
Lielu intrigu 

pasākumā sa-
gādāja vietējās 
feldšerītes Vijas 
Giptores atnestā 
mazītiņā burci-
ņa ar medum lī-
dzīgu produktu. 
Neviens neuzmi-
nēja, kas tas īsti 
ir.  Izrādās, ārst-
nieciskām īpa-
šībām apveltīts 
produkts tapis 
no pavasarī sa-
lasītiem zaļiem 
priežu čiekuriem, 
bet tā recepte… 
Es domāju, man 
nav tiesību to 

atklāt, nesaņemot atļauju, tālab 
interesenti var personīgi sazinā-
ties ar Robežnieku feldšerīti. Pie 
viena varēs parunāt arī par savu 
veselību, jo nekad un nevienam 
nav nācis par sliktu lieku reizi 
kontaktēties ar mediķi.

Pasākums izdevās. Robež-
nieku ļaudis vienmēr atbalstījuši 

un atbalsta savējo iniciatīvas, 
varbūt tālab viņiem viss iet no 
rokas un vienmēr ilgi katru noti-
kumu iztirzā. Kas bijis labs, kas 
varbūt arī neizdevās, ko jaunu 
gribētu ieraudzīt un izbaudīt.

 
Juris ROGA
Autora foto

Rudens veltes
Robežnieku bibliotēka savā darbā jau sen pārkāpusi 
tradicionālās robežas un rāda piemēru citām nelie-
lām lauku bibliotēkām. Bibliotekāre Rita Kovaļevska 
iet kopsolī ar laiku, un, ja jau mēs arvien vairāk at-
griežamies pie pamatvērtībām – mājražošanas, eko-
loģiskas pārtikas, aktīvāka dzīvesveida un citām, tad 
kāpēc gan nesarīkot kādu šīm pamatvērtībām atbil-
stošu pasākumu? Domāts – darīts! 
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Salatēva 
dzimšanas diena

Ludvigam un Tatjanai tā bija īpaša 
diena, kas no citām atšķīrās ar savu no-
zīmīgumu un svinīgumu – kopā nodzīvots 
pusgadsimts un abi svinēja zelta kāzas! 
Dzimtsarakstu darbiniecēm bija liels gods 
sumināt jubilārus savā nodaļā — tas ir rets 
notikums mūsu laikā. Izskanēja daudz 
skaistu vārdu, Ludvigs un Tatjana uzklau-
sīja skaitus un sirsnīgus novēlējumus, bet 
Goda vedēji parakstījās speciali ierīkotajā 
Goda grāmatā.

Pēc 50 kopdzīves gadiem jaunlaulātie 
vairs nerīko kāzas paši, ar to nodarbojas 
bērni un mazbērni. Tuvākie cilvēki bija tie, 
kuri sagādāja šo lielo pārsteigumu Ludvi-
gam un Tatjanai, kuri apprecējās 1964. 
gadā 7. novembrī, kā liecina ieraksts doku-
mentā, kas glabājas dzimtsarakstu noda-
ļas arhīvā. Iedomājieties vien — pirms 50 
gadiem liktenis saveda kopā divus cilvē-
kus, kuru dzimtās vietas atradās simtiem 
kilometru attālumā, un dibināja ģimeni. 
Ludvigs dzimis Jelgavas rajonā, Tatjana 
— Maskavā.  Pēc kāzām laulātie izvēlējās 
vienu uzvārdu Voronko. Viens otram viņi 
nepieciešami šodien tāpat kā vienmēr!

“Ideja mums vēlreizi doties uz dzimt-
sarakstu nodaļu pieder meitai — viņa sa-
gādāja mums šo pārsteigumu, kuru atklāja 
pēdējā brīdī,” stāsta Tatjana. “Atbrauca 
darīšanās pie mums uz laukiem un pēkšņi 
saka: “Brauksim uz Krāsla-
vu!” Kas, ko, kā – mums bija 
pilnīgs pārsteigums. Šodien 
šeit bijām ļoti satraukti.”

Jubilāri pastāstīja, ka 
abi iepazinās Latvijā. Tat-
janas radi ir no Krāslavas, 
šurp viņas ģimene reiz at-
brauca atpūsties. Tad viņa 
vēlreiz atbrauca ar drau-
dzeni un iepazinās ar Lud- 
vigu otrreiz. Tālāk notikumi 
risinājās straujāk un tika 
nosvinētas kāzas. Tatjana 
līdz pirmajām dzemdībām 
strādāja Rīgas trikotāžas 
fabrikā, vēlākos gadus rūp-
nīcā “Kompresors”. Dzīves-
biedrs visu mūžu strādāja 
Rīgas mašīnbūves rūpnīcā, 
atdodot tai 42 darba mūža 
gadus. Kad Rīgā bija sma-
gi izdzīvot, abi pārcēlās uz 

laukiem un šodien dzīvo Kombuļu pagasta 
sādžā Voronki.

Tatjana: “Vīrs jau bija pensijā, bet 
mana rūpnīca vairs nestrādāja – kā tu 
Rīgā izdzīvosi? Ar laiku laukos iemācī-
jāmies visu, lai gan sākumā vienu govi 
četratā slaucām, bet tagad visu brīvi da-
rām. Protams, vecums nāk, lopus turēt ir 
arvien smagāk.”

Tatjana atzīst, ka Maskavu bija žēl pa-
mest, bet tagad viņu pat ar mietu no lau-

kiem neizdzīsi ne 
uz Maskavu, ne uz 
Rīgu, ne uz Krāsla-
vu. Maskavā viņai 
dzīvo brālis, kuru 
šad tad apciemo. 
Maskava – tā viņai 
šodien ir nostalģija 
pēc bērnības, un 
viņa ar prieku pa-
staigājas pa bēr-
nības vietām, bet 
dzīvot tur negrib. 

Laulātie at-
zīst, ka 50 gadi 
kopā paskrējuši 
vēja spārniem. 
Pusgadsimta laikā  

piedzīvots viss, arī strīdi bijuši par visu ko. 
Bet patrokšņojuši, paklusējuši katrs savā 
nodabā un atkal viss labi – bērni, darbs, 
darīšanas. 

„Viņi dzīvo ļoti piepildītu dzīvi, viņi ne-
kad nesēdēja mājās, te ar plostu devās 
ceļojumā, te tāpat ceļoja, brauca ar moto-
ciklu,” uz žurnālistu jautājumu par Ludviga 
un Tatjanas māku sasniegt Zelta kāzu ju-
bileju atbild mazmeita Anastasija. “Viņiem 
bija stipras jūtas un tās palīdzēja būt kopā. 
Viņiem arī tagad daudz rūpju un nav laika 
strīdēties. Savā ģimenē cenšamies pa-
ņemt no viņiem visu to labāko. Vectēvs ļoti 
mani mīl, iemācīja braukt ar velosipēdu, 
ar automašīnu, arī vecmāmiņai ir milzīga 
dzīves pieredze, bieži konsultējos ar viņu, 
jo tiešām mums ir ko mācīties no mīļajiem 
cilvēkiem.”

Juris ROGA, autora foto

Demogrāfija bez liekām emocijām

Izvērtējot zema dzimstības līmeņa ie-
meslus mūsu sabiedrības dažādos attīstī-
bas periodos, ir jāpievērš īpaša uzmanība 
sievietes lomai ģimenē un bērnu audzi-
nāšanā. Precīzāk - tam, kādas prasības 
sabiedrība izvirzījusi pret sievieti, kura ir 
māte, iepriekšējo gadsimtu gaitā. Šis jau-
tājums ir tikai šķietami vienkāršs. Īstenībā 
prasības pret „labo māti” dažādos laika 
posmos mainījās tikpat krasi, kā tika pār-
veidotas morālās vērtības un sabiedrības 
prioritātes.

XIX gadsimta beigās, kad pakāpenis-
ki sākusies pāreja no agrārās sabiedrības 
uz industriālo, Latvijas iedzīvotāju vairā-
kums vēl joprojām dzīvoja viensētās un 
nodarbojās ar lauksaimniecību. Zemnieku 
sadzīves un kultūras tradīcijas bija atkarī-
gas no viņu galvenajām neatliekamajām 
vajadzībām. Lai ģimene būtu ekonomis-
ki efektīva, tai bija jānodrošina paaudžu 
maiņa, kas veicināja pārtikas produktu ra-
žošanas un apmaiņas cikliskumu. Tāpēc 
zemnieku ģimenē bērni bija ļoti vēlami, 
jo, pirmkārt, tie bija potenciālie strādnieki. 
Augsta dzimstība bija nepieciešama arī tā-
pēc, ka tam laikam bija raksturīgs augsts 
bērnu, it īpaši zīdaiņu, mirstības līmenis. 
Tikai no XX gadsimta vidus pēc antibiotiku 
un citu zāļu izplatīšanās, kas deva iespē-
ju efektīvi cīnīties par ikviena saslimušā 
bērna dzīvību, bērnu mirstība ievērojami 

samazinājusies.
Agrārajā sabiedrībā sieviešu loma 

bija ļoti svarīga dažādu lauksaimniecības 
darbu veikšanā, kā arī ģimenes locekļu 
mijiedarbības organizēšanā. Darba pienā-
kumi saimniecībā bija paredzēti visai sai-
mei, ieskaitot bērnus. Mazos bērnus vis-
biežāk pieskatīja vecākie bērni vai vecāka 
gadagājuma cilvēki, kuri vairs nevarēja 
strādāt ar pilnu atdevi. Šādos sadzīves 
organizēšanas apstākļos bērnu kopšanu 
un audzināšanu nodrošināja visa ģimene, 
savstarpēji sadalot darbus, taču māte ie-
ņēma galveno un vienojošo lomu.

Eiropā XX gadsimta sākumā indus-
trializācijas, urbanizācijas un feminisma 
kustības panākumu rezultātā sievietēm 
radās iespēja strādāt algotu darbu. Da-
žām meitenēm no turīgām ģimenēm sa-
vas durvis vērā augstskolas, kaut gan no 
sākuma tas bija retums. Pakāpeniski par 
ikdienišķu parādību kļuva situācija, kad 
jaunas sievietes strādāja līdz kāzām, taču 
apprecoties savu dzīvi pilnīgi veltīja rūpēm 
par ģimenes locekļiem un bērnu audzinā-
šanai. No vīriešiem tradicionāli pieprasīja 
nodrošināt ģimenes materiālo labklājību. 
Parasti vecāku un bērnu attiecības nav 
bijušas emocionāli tuvas. Lielākajā daļā 
ģimeņu bērnus audzināja tradicionāli – jā-
būt paklausīgiem, disciplinētiem, viņiem 
neatļāva brīvi izvēlēties kādu nodarboša-
nos, radināja pie darba no mazām dienām. 
Bērnu skaits pilsētas iedzīvotāju ģimenēs 
arvien bija diezgan liels (5-6 bērni), taču 
sakarā ar nepietiekamu veselības aprūpi 
daudzi no viņiem miruši jau agrā vecumā.

Pēc Latvijas Republikas proklamēša-
nas 1918. gadā sākās diskusijas par izmai-
ņām ģimenes attiecībās atbilstoši tā laika 
garam. Sabiedrībā izplatījās idejas par 
nepieciešamību piešķirt sievietēm tiesības 
patstāvīgi pieņemt lēmumu par vēlamo 
bērnu skaitu, tika aktualizēts jautājums par 
kontracepciju un abortu legalizēšanu. Kaut 
gan sievietes un mātes lomas tradicionālā 
izpratne saglabājās, Latvijas sievietes iz-
juta feminisma ietekmi. Tika paplašinātas 
iespējas mācīties un strādāt, kas veicināja 
sieviešu pašvērtējuma paaugstināšanos 
un sabiedriskā nozīmīguma palielināšanu. 
Šajos jaunajos apstākļos māte sāka spē-
lēt arī savu bērnu intelektuālā līdera lomu. 
Bija noteikts, ka viņai ir jārūpējas par bēr-

nu garīgo un emocionālo attīstību, par viņu 
redzesloka paplašināšanu, veidojot pama-
tu nākamās personības izaugsmei.

XX gadsimta sākumā sabiedrībā sa-
glabājās negatīva attieksme pret bērnu 
piedzimšanu ārpus laulības. Iestājušās 
grūtniecības faktu neprecējušās sievietes 
centās slēpt kā lielu kauna traipu, bet savu 
ārpus laulības dzimušo bērnu māte parasti 
audzinājusi viena bez citu personu palīdzī-
bas.

30. gadu beigās, Ulmaņa laikos, ofi-
ciālā propaganda stiprināja ģimenes lomu 
sabiedrībā. Nācijas atdzimšana un atražo-
šana pēc Pirmā pasaules kara kļuva par 
vienu no autoritārā režīma prioritātēm. 
No sievietes tika prasīts, lai viņa ne tikai 
dzemdētu pēc iespējas vairāk bērnu, bet 
arī audzinātu viņus saskaņā ar tā laika 
sabiedrības morālajām vērtībām un prasī-
bām. Turklāt rūpes par kārtību mājās un 
ģimenes locekļu lietās vēl aizvien balstījās  
uz sieviešu pleciem. Ir jāuzsver, ka tolaik 
vēl neeksistēja sociālo pabalstu sistēma 
ģimenēm ar bērniem, vēl netika izveidota 
visaptveroša veselības aprūpes sistēma, 
tāpēc trūcīgajiem iedzīvotājiem netika no-
drošināta medicīniskā un sociālā palīdzī-
ba, viņiem nepietika iztikas līdzekļu.

Pēc Otrā pasaules kara galvenais 
uzdevums bija atjaunot mājsaimniecības 
un nodrošināt cilvēku normālu eksistenci 

sabiedrībā, kurā gandrīz nepalika vīriešu 
kārtas pārstāvju. Sievietēm bija jāstrādā 
smags fizisks darbs, pildot pienākumus 
„vīriešu” vietā, kā arī bija jārūpējas par iz-
postīto mājokļu remontu, par iztiku, malku 
un ikdienas nepieciešamības preču iegā-
di. Neskatoties uz šiem smagajiem dzīves 
apstākļiem, sievietes dzemdēja bērnus. 
Atbilstoši likumam dzemdībām bija jāno-
tiek tikai slimnīcu dzemdību nodaļā, taču 
dzemdētājas bieži vien pat nepaspēja tikt 
līdz turienei, jo viņas strādāja līdz pēdē-
jam brīdim. Bērna kopšanas atvaļinājums 
pirmajos pēckara gados nebija paredzēts. 
Nabadzības dēļ sievietes atgriezās darbā 
pie pirmās iespējas, lai varētu pelnīt iztikai. 
Mazie bērni bieži vien tika atstāti ar sve-
šiem cilvēkiem vai palika mājās vieni paši, 
kamēr viņu māte bija darbā.

Tikai XX gadsimta 60. gados Padom-
ju Latvijā masveidā sāka būvēt bērnu-
dārzus un atvērt silīšu grupas, kurās tika 
pieņemti bērni no 3 mēnešu vecuma. Arī 
rūpnīcās un citos lielos uzņēmumos tika 
organizētas silīšu grupas, pateicoties tam 
strādājošās sievietes varēja noteiktā laikā 
barot savus bērnus. Apmēram šajā pašā 
laikā tika ieviesta bezmaksas veselības 
aprūpes sistēma, kā arī vispārējā izglītība 
gan vīriešiem, gan sievietēm. Vienlīdzība 
tika nodrošināta arī darba dienas ilgu-
ma normatīvos, taču vadošajos amatos 
sievietes strādāja ļoti reti. Bērnu aprūpe, 
ēdiena gatavošana, mājokļa sakopšana, 
veļas mazgāšana un citas mājas rūpes 
vēl joprojām netika uzskaitītas par darbu, 
un sievietes pēc pamatdarba bija spiestas 
veikt arī mājas soli. Taupīt laiku un spēku 
viņām nedaudz palīdzēja veļas mazgāta-
vas, ēdnīcas, sadzīves pakalpojumu kom-
bināti, citi apkalpošanas veidi. Tajā pašā 
laikā pārtikas produktu deficīta dēļ sievie-
tes bija spiestas pavadīt ilgu laiku veikalu 
rindās. Parādījās diennakts bērnudārzi, no 
kuriem vecāki paņēma bērnus uz mājām 
tikai brīvdienās. Kaut gan formāli varas 
pārstāvji centās atvieglot cilvēku sadzīvi, 
piešķīra atvieglojumus ģimenēm ar bēr-
niem, sabiedrībā sievietes prioritārais uz-
devums bija cits - piedalīšanās ražošanas 
procesā.

Tatjana AZAMATOVA
Turpinājums seko

 3. raksts Sievietes sociālās lomas 
 izmaiņas ģimenē un sabiedrībā

50 kopdzīves gadi
8. novembrī Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā tika sumināti Zelta 
kāzu jubilāri Ludvigs Voronko un Tatjana Bražņikova, kuriem par Goda 
vedējiem bija Vitālijs Kaļiņins un Anastasija Kaļiņina. 

Šie neparastie svētki tiek atzīmēti Krievijā 
18. novembrī. Īpaši rūpīgi tiem gatavojas jubilāra 
dzimtenē. Šajā dienā Lielustjugā atver speciālu 
pastkasti, kurā var iemest vēlējumu Salatētim. 
Savā dzimšanas dienā Salatēvs veic svarīgu ri-
tuālu - iededz ugunis pašā pirmajā Jaungada 
eglītē valstī, ko tradicionāli uzstāda Lielustjugas 
centrālajā laukumā. Pēc tam jubilārs gatavojas 
ilgstošam ceļojumam pa Krieviju, kura laikā paspēj 
būt daudzās pilsētās. Viņa ceļojums noslēdzas pie 
galvenās valsts egles - Maskavas Kremlī. Pēc tam 
Salatēvs atgriežas Lielustjugā un ar nepacietību 
gaida nākamo ziemu. 

Tik dažādi svētki

XX gadsimta sākumā sabiedrībā saglabājās negatīva attieksme pret bērnu 
piedzimšanu ārpus laulības. Iestājušās grūtniecības faktu neprecējušās sievie-
tes centās slēpt kā lielu kauna traipu.
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Par šo un to, par visu ko

Ķiploku liķieris pret dau-
dzām  slimībām

Caurspīdīgā stikla pudelē 
beram 12 ķiploka daiviņas, kas 
sagrieztas 4 daļās.Pārlej ar 3 glā-
zēm sarkanvīna, pudeli aizkorķē 
un liek uz loga saulē uz divām 
nedēļām.

Katru dienu pudeli saska-
lina 2-3 reizes.Pēc 2 nedēļām 
pārlej tumšā pudelē.Mēnesi 
lieto pa tējkarotei 3 reizes die-
nā.

Ķiploku liķieris attīra asi-
nis, stiprina imunitāti un asins-
vadus, tonizē organismu, uz-
labo vielmaiņu. Palīdz plaušu 
un sieviešu slimībās.

Ingvera dzēriens 
aukstiem vakariem

Ingvera sakne vidēji liela
1 ēd. k. medus
Svaiga citrona sula (1/2 citrons)

Pagatavošana: 10 min.
Nomizo ingvera sakni un sa-

rīvē to uz vidēji rupjas rīves, ie-
liek to burciņā vai citā aizveramā 
traukā. Ingveram pievieno medu 

un citrona sulu - visu samaisa 
un atstāj ievilkties uz kādu brīdi 
(~1h). Dzēriena pagatavošanai 
krūzē (250 - 300 ml) vajadzēs 1 
tēj. k. pagatavotās ingvera masas 
un 1 tēj. k. medus. Visu aplej ar 
karstu ūdeni.

Lai labi garšo!

Citronu un ķiploku 
 dzēriens imunitātei
Līdz ar auksto laiku sācies 

klepus un iesnu laiks. Stiprini sevi 
ar dabiskiem līdzekļiem!

Vajadzēs: 4 vidējus ķiplo-
kus, 4 citronus, varītu, atdzesētu 

ūdeni
Pagatavošana: Ķiplokus 

notīra un samaļ, citronus maļ ar 
visu mizu. Samalto masu liek 3 
litru burkā un uzlej virsū (līdz bur-
kas pleciņiem) uzvārītu, atdzesētu 
ūdeni. Visu samaisa, pa virsu uz-
klāj marlīti un noliek burku tālāk no 
gaismas — burku tur 3 diennaktis, 

dienā vismaz 3x apmaisot. 
Ceturtajā dienā izkāš caur 
marli, kārtīgi nospiež bie-
zumus — dabūto šķidrumu 
tur ledusskapī.

Lietošana: Lieto tuk-
šā dūšā no rīta un pēc-
pustdienā pa 75-100 g. 
Tiem, kam ir problēmas ar 
kuņģi — lietojiet šo dzērie-
nu pēc ēšanas. Dzeršanas 
kursu parasti sāku novem-
brī un izdzeru 3l šīs dziras. 

Tā pēc garšas ir skābeni — rūg-
tena, smakas pēc lietošanas nav.

Iedarbība: Labi rezultāti ir 
acīmredzami — neslimoju ar sa-
aukstēšanās slimībām, iztīru or-
ganismu no holesterīna un citiem 
draņķiem.

•	 Saplēsti, nederīgi apavi un apģērbs.
•	 Trauki ar plaisām. Galda piederumi simbolizē ģimeni. Trauku defekti 

enerģētiski atspoguļo problēmas attiecībās.
•	 Salauzti sadzīves priekšmeti, sasisti spoguļi.
•	 Centieties uzturēt māju tīru un kārtīgu. Tumšiem spēkiem ļoti patīk 

izgāztuves, dubļi, nemazgāti ķermeņi un netīras dvēseles.
•	 Dāvanas, kas neiepatikās – nes nelaimi, jo nav dāvināti no tīras 

sirds.
•	 Gleznas ar nepatīkamiem skatiem, kas izraisa diskomforta sajūtu – 

negatīvi ietekmē psihi, traucē dvēseles mieru.
•	 Gleznas ar savvaļas dzīvniekiem ar atņirgtiem zobiem – rada ner-

vozitāti, agresivitāti un negativitāti mājinieku attiecībās. Var provocēt 
strīdus un skandālus.

•	 Lietas ar sliktu pagātni; mantas, kas nopirktas kādos negatīvos aps-
tākļos; lietas, kas atgādina par kaut ko skumju.

•	 Lietas, kuras var izmantot maģiskiem nolūkiem. Daži afrikāņu un 
austrumu atribūti (maskas, statujas, simboli) var kļūt par nelabvēlī-
gas enerģijas avotu.

•	 Antikvāra lietas ar neskaidru un aizdomīgu enerģētiku.
•	 Mēbeles ar asiem, griezīgiem stūriem.
•	 Dzīvi vīteņaugi – piemīt īpašība pievilināt dažādas slimības mājas 

saimniekiem. Tiek uzskatīts, ka vīteņaugi un liānas noved pie sie-
viešu vientulības.

Mīkstie grīdas segumi ir 
populārs un patīkams grīdas se-
guma veids, kas tiek izmantots 
gan dzīvojamās, gan biroju tel-
pās. Šobrīd iespējams izvēlēties 
starp dažāda veida mīkstajiem 
grīdas segumiem, taču vieni 
no populārākajiem ir sintētiskie 
paklāji, kas ir salīdzinoši viegli 
kopjami, slāpē troksni un siltina 
grīdu.

Tā kā sintētiskie paklāji ir 
apstrādāti ar antistatiskiem lī-
dzekļiem, tie neelektrizējas un 
nepievelk pūkas, spalvas. Vēl 
viena paklāju pozitīvā īpašība - 
tie neveicina baktēriju vairoša-
nos.

Putekļsūcējs ikdienā
Paklāju ikdienas uzkopšanā 

visērtākais palīgs ir putekļsū-
cējs, ar kuru ātri varēsiet savākt 
gružus no seguma. Ir triju veidu 

putekļsūcēji -  parastie, mazgā-
jošie un putekļusūcēji ar ūdens 
filtru.

Paklāju kopšanai ikdienā 
visbiežāk joprojām izmanto pa-
rastos putekļusūcējus, kuros 
netīrumi tiek savākti speciālā 
tvertnē, no kurienes tie pēc tam 
jāiepurina. Veselībai draudzīgāki 
ir putekļsūcēji ar ūdens filtru, ku-
ros putekļi tiek savākti speciālā 
tvertnē ar ūdeni un pēc tam tiek 
vienkārši izliets netīrais ūdens, 
tādejādi mazāk putekļu paliek 
gaisā.

Paklāju mazgāšana
Ik pa laikam paklājus ie-

teicams mazgāt arī ar nelielu 
ūdens daudzumu, kam var pie-
vienot šķidro tīrīšanas līdzekli. 
Speciālie tīrīšanas līdzekļi saim-
niecības preču veikalos šobrīd 
nopērkami plašā klāstā. Gandrīz 

vai klasiska vērtība ir Latvijā ra-
žotais Kastanis. Sintētiskie pa-
klāji pēc mazgāšanas nemaina 
krāsu un ātri nožūst. Paklāja 
mazgāšanai izmantojiet speciā-
las sukas. Nepārspīlējiet ar iz-
mantojamā ūdens daudzumu!

Lielāku traipu tīrīšana
No kvalitatīva sintētiskā pa-

klāja, kura izgatavošanā izman-
totas kvalitatīvas krāsvielas, 
atbilstoši rīkojoties, iespējams 
iztīrīt arī lielākus traipus. Jā-
atceras, ka traipiem nedrīkst 
ļaut iesūkties vai sacietēt, ir 
jārīkojas ātri. Jebkuru traipu 
jāapstrādā virzienā no ma-
lām uz vidu un. izmēģinot 
jaunu tīrīšanas līdzekli, labāk 
sākumā to pārbaudīt uz paklāja 
kādā nemanāmāka vietā (pie-
mēram, zem gultas), lai pārlie-
cinātos, kā paklājs uz to reaģē. 

Traipu tīrīšanai var izmantot 
birsti vai kokvilnas lupatiņu. Trai-
pu labāk apstrādāt pa spalvai, 
sasmērēto vietu berzējot, kamēr 
traips izzūd. Kad paklājs ir tīrs. 
Tīrīšanu nobeidzot, iztīrīto vietu 
jāsakārto,  jāizķemmē.

Padomi
Iegādājoties jaunu paklāju, 

vaicājiet pārdevējiem par ražo-
tāja rekomendētajiem kopšanas 

veidiem.
Mīkstus paklājus ar garu 

spalvu labāk klāt telpās, kurās 
cilvēki uzturas maz un reti, pie-
mēram, guļamistabās, jo šādu 
paklāju kopšana ir sarežģīta.

Paklāju nav ieteicams iz-
mantot telpās, kur ir slapjš un 
mitrs, kā arī, ja notiek intensīva 
kustība.

Lai izvairītos no biežas 
tīrīšanas, mājoklī pa paklāju 
nestaigājiet ar netīriem āra 
apaviem.

Ja paklājs tiek klāts pa 
visu telpu, visbiežāk to pie pa-
matnes pielīmē. Iesakām nelī-
mē paklājus ar gumijotu pamat-
ni, jo vēlāk, nomainot paklāju, to 
būs grūti noņemt no pamatnes.

Pēc paklāja tīrīšanas ar pa-
rasto putekļusūcēju, izvēdiniet 
telpas, lai samazinātu gaisā eso-
šo putekļu daudzumu.

Dzērveņu jogurta želeja
Svaigas dzērvenes – 500 g
Cukurs – 200 g
Dzeramais ūdens – 250 ml
Jogurts bez piedevām – 400 g
Pūdercukurs – 120 g
Želatīns – 40 g
Ūdens – 50 ml

Samaļ dzērvenes ar cukuru 
un izspiež caur sietu. Atsevišķā 
traukā sajauc jogurtu ar pūder-
cukuru. Sajauc želatīnu ar aukstu 
ūdeni un uzbriedina. Sakarsē že-
latīnu un pievieno 2/3 dzērvenēm, 
savukārt 1/3 jogurtam un samai-
sa. Lej ½ izveidotās dzērveņu 
masas formā un liek ledusskapī 
uz 30 min. Kad želatīns nedaudz 
sacietējis, lej pa virsu jogurta 
masu un liek ledusskapī vismaz 
uz 30 minūtēm. Kad arī baltā jo-
gurta masa sacietējusi, pārlej to 

ar atlikušo dzērveņu masu un ļauj 
želejām sacietēt. Kad želejas sa-
cietējušas, griež gabalos un de-
korē pēc savas izvēles. 

Izmēģini pagatavot želeju arī 
no jogurta ar  piedevām, kā arī 
izmanto dažādas citas svaigās 
ogas un augļus.

Biešu pankūkas ar 
 putotu cidoniju krēmu
Pankūkām: 
Vārītas bietes – 400 g
Olas – 2 gab.
Milti – 120 g
Cukurs – 2 ēdamk.
Apelsīni – 2 gab.
Sāls – 1 šķipsniņa
Eļļa cepšanai
Kanēlis – 1 ēdamk.
Soda – ½ tējk.
Krēmam:

Cidoniju sula – 50 ml
Krēmsiers – 200 g
Olas – 1 gab.
Cukurs – 1 ēdamk.

Samaļ vai izberž caur sie-
tu bietes, pievieno olas, cukuru, 
kanēli un šķipsniņu sāls. Masai 
pierīvē apelsīna miziņu un pie-
vieno apelsīna sula. Visu sajauc 
viendabīgā masā un pievieno 
miltus, sodu. Ja vēlies pankūku 
mīklu nedaudz šķidrāku, pielej 
mazliet piena, ūdeni vai apelsīnu 
sulu. Uz sakarsētas pannas ne-
lielā eļļas daudzumā cep pankū-
ciņas. Kamēr pankūkas cepas, 
pagatavo krēmu. Sakul olu ar cu-
kuru biezā masā, pievieno krēm-
sieru, cidoniju sulu un sakul.

Ja pievienosi mīklai vairāk 
piena, sulas vai ūdens, iegūsi 
gardas plānās pankūkas.

Biešu vinegrets ar olu un 
siļķi

Bietes – 4 gab.
Kartupeļi – 2 gab.
Burkāni – 2 gab.
Skābēti kāposti – 200 g
Sīpols – 1 gab.
Olas – 3 gab.
Olīveļļa – 3 ēdamk.
Zaļumi – 1 sauja
Sāls pēc garšas
Citronpipari pēc garšas
Marinēta siļķe – 400 g

Novāri bietes, kartupeļus un 

burkānus. Nomizo novārītos dār-
zeņus un sagriez kubiņos. Novāri 
olas (5 - 6 min.).Smalki sagriez 
sīpolu un skābētos kāpostus.
Sagriez siļķes fileju, sarīvē olas 
un sakapā zaļumus. Kārto salā-
tus traukos, liekot kārtās visas 
sastāvdaļas. Pa virsu lej olīveļļu, 
uzkaisa sāli un citronpiparus.

Pagatavo šos salātus arī 
lielā traukā, jaucot visas sastāv-
daļas uzreiz kopā. Pamēģini pie-
vienot arī ābolu, tas lieliski garšos 
kopā ar pārējām sastāvdaļām.

Dārzeņu salāti
3 burkāni
10 kartupeļi
3 vidēja izmēra bietes
5 marinēti gurķi
200 g svaigā siera
0,5 l skābā krējuma (15 %)
3 ēdamkarotes eļļas
1 tējkarote maltu sinepju sēklu
½ tējkarotes maltu melno 
piparu
3 ēdamkarotes sasmalcināta 
purava
2 ēdamkarotes citrona sulas
1 ēdamkarote cukura
1 tējkarote sāls

Dārzeņus novāra mīkstus, 
nomizo un sarīvē uz rupjas rīves. 
Tāpat sarīvē arī marinētos gur-
ķus un svaigo sieru, piemēram, 
“Mālpils” sieru bez piedevām. 
Skābo krējumu sajauc ar cuku-
ru, sāli, maltajām sinepju sēklām 
(ja nav pieejamas, var izmantot 

ēdamkaroti krievu sinepju), mal-
tiem melnajiem pipariem, saka-
pātiem puraviem un rūpīgi iz-
maisa. Pielej eļļu un citrona sulu 
un samaisa ar karoti. Iznāk im-
provizēta majonēze: nav trekna, 
garšo kā veikalos nopērkamā, 
bet daudz veselīgāka. Tad kārto 
salātus. Stikla traukā liek sarīvē-
tos kartupeļus, uz tiem uzsmērē 
mazliet mērces. Pēc tam liek bur-
kānus, bietes, marinētos gurķus, 
atkal kartupeļus un tad biezā kār-
tā mērci. Augšā kārto tikai bietes 
un sarīvētu svaigo sieru. Sanāk 
sulīgi, aromātiski un gardi salāti 
aukstajam galdam.

Rupjmaizes kārtojums
200 g rudzu rīvmaizes
200 g dzērveņu
80 g brūnā cukura
200 ml saldā krējuma
2 ēdamkarotes vaniļas cukura

Pagatavo rudzu rīvmaizi – 
uz pannas apgrauzdē tīru rudzu 
maizi un pēc tam to sablendē. 
Saldo krējumu saputo ar vani-
ļas cukuru. Dzērvenes sablen-
dē kopā ar brūno cukuru. Saldā 
ēdiena traukā pamīšus kārto 
putukrējumu, dzērveņu masu un 
rudzu rīvmaizi. Pasniedz uzreiz. 
Ja saldais ēdiens pastāv, rupj-
maizes mazie gabaliņi samirkst 
un nav vairs tik gardi.

Esi vesels rudenī!
Lietas, kuras nedrīkst glabāt mājās

Sintētisko paklāju kopšana

Sarkanbaltsarkani svētku ēdieni Receptes

Mājas ir cilvēka ķermeņa un 
dvēseles projekcija. Tās lietas, 
kas atrodas mūsu mājās, ir sais-
tītas ar mūsu nākotni, vēlmēm un 
zemapziņu. Protams, ne visas 

lietas nes tikai labo. Veiciet ne-
lielu inventarizāciju un tieciet vaļā 
no mantām, kas varētu piesārņot 
telpu enerģētiku.
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Televīzijas programmaSESTDIENA, 15. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 Dabas formas
7.05 Bērnu stāsti
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 8.25 Luijs
8.35 Raķetēni 9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zili brīnumi! 10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Eliass un karaliskā jahta
12.25 Varenā brīvdiena ar Vollesu un 
Gromitu 13.05 Eksperti dīvānā
13.55 Vakars ar Renāru Zeltiņu
15.00 Ciemos
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Pērtiķi tuvplānā
17.55 Staro Rīga
18.00 Ziņas
18.20, 4.10 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Pie bagātās kundzes. Filmas ar-
heoloģija
22.25 Mf. Pie bagātās kundzes
0.15 Inspektors Džordžs Džentlijs
1.55 Rīga 2014
3.55 Vai Rīga jau gatava? 
4.25 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 2.40 LTV - 60
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 noslēpumi
11.30 Pasaules stāsti
12.00 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
12.50 Mf. Džimlai rūdi rallallā
14.55 Staro Rīga
15.00 Pasaules čempionāts svarcelša-
nā 17.05 Mf. Dzīve itāļu garā
18.45 Lielais pārgājiens
19.35 Anekdošu šovs 
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Saules izaicinātie
21.30 Midsomeras slepkavības 
23.15 SOKO Vismāra
0.05 Mf. Nu, vecīt
1.35 Pārapdzīvotības bieds
3.15 Sporta studija 4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10 Ķerto līga 6.35 Aģents Čaks 
7.30, 4.15 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 2.45 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Dīvainās dabas kaprīzes
12.00 Dīvainie Ginesa rekordi
13.05 Mf. Ātrās palīdzības meitene
15.00 Mf. Adeles neparastie piedzī-
vojumi
17.15, 18.00, 1.40 Dauntonas abatija 
17.50, 20.00 Ziņas 
19.00 Īpaši smags gadījums
20.35 Dzintara dziesmas

21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.45 Greizais spogulis
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.10, 4.10 Nepieskatītie
6.35 Maģiskās laumiņas
7.10 Aģents Dadlijs
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Denijs spoks 
9.00 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi  10.00 Autoziņas
10.35 Betija Vaita un vecie ērmi
11.00 Mf. Filmiņa par Milzu Lempi
12.20 Mf. Krokodils Dandijs 
14.30 Es mīlu tevi, Latvija!
16.55 Mf. Izklaides brauciens
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Nejaukais es
22.45 Mf. Divas dienas Ņujorkā
0.45 Mf. Nekā, ko zaudē
2.30, 5.00 NCIS. izmeklēšanas die-
nests 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.30 Brāļi maiņas ceļā
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās 10.35 Skapis 
11.35 Dežūreņģelis
13.45 Mf. 20 cigaretes
15.50 Mf. Aizņmeties līganaini
18.05 Mf. Madagaskāra 3
19.50 Virtuve 
21.00 Mf. Visvarenais Evans
23.00 Mf. Nāve viņai piestāv
1.00 Mf. Tumsas iestāšanās

TV5
7.55 Kino detaļās
8.55, 13.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 0.40 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja 11.45 Uz nažiem
13.15 Sviridovi. Seriāls
15.20 Greizais spogulis
20.00 Mf. Čao, Federiko
23.55 Mūsu tēma 1.10 Kriminal+
1.35 Mūzika

PBK
6.30, 0.30 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums 7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Ritas pēdējā loma
14.45 Mf. Veiksmes džentelmeņi
16.40 Ledus laikmets 20.00 Laiks
20.20 Ekstrasensu cīņas
22.45 Šovakar 1.00 Mf. Lieta Nr. 306
2.25 Mf. Paklausies, vai nelīst lietus
4.20 Mf. Vakara labirints 5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 11.00 Skatīties visiem!
6.50 Tūristi 8.35 Tīrs darbs
9.30 Slepenās teritorijas
10.30 Tās ir manas mājas
12.35 Anna Čapmane un viņas vīrieši
13.40 Sieviešu noslēpumi
14.40 Kādi ļaudis
15.35 Maldu teritorija 

17.40 Mums pat sapņos nav rādījies
20.55 Jūrmala 23.55 Mf. Bars

RTR Krievija
5.15, 1.35 Kad man būs 54 gadi
6.40, 7.15 Pārsteidz mani
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 Mana planēta
11.00 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Pasaule diviem
17.05, 3.15 Sestdienas vakars
19.45 Kad pienāks rītausma
23.40 Mf. Mīlas oāze
4.45 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
23.20 Mf. Seksa nevar būt par daudz

Baltkrievija 1
5.55 Būtība
6.20 Jūras zilas acis. Seriāls
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.45, 22.30 Mitjaja stāsti
9.55 Par ēdienu! 
10.25 Kulinārā diplomātija
11.10 Remonta stāsts
11.50 Veselība 
12.30 BaltkrievijaLIFE
12.55, 23.45 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30 Baltkrievija attīstībā
15.05 XXI Minskas starptautiskais ki-
nofestivāls
15.40 Mana mīlestība. Seriāls
17.40 Pārsteidz mani. Seriāls
19.30 Panorāma
20.00 Eirovīzija 2014 23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.05 Mf. Karalis-briedis
7.20 Tikai pieaugušajiem
7.35 Burvju skola
8.55 Baltkrievu virtuve
9.40, 20.05 TV barometrs
9.45, 20.40, 0.00 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
10.55 Kapeika kapeikā
11.30 Ekstrasensu cīņas
13.05 Ir nu gan!
13.40 Bafija pret vampīriem
16.10 Comedy woman
17.15 Ikri 18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ...
19.40 Karsts ūdens
20.00 KENO
20.10, 21.40 Futbols
21.15, 23.40 Laiks futbolam

SVĒTDIENA, 16. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Dabas formas
7.05 Bērnu stāsti
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 8.25 Luijs
8.35 Raķetēni 9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Kulta ēdieni
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.10 Kas var būt labāks par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Balss pavēlnieks
20.20 Staro Rīga 20.30 Panorāma
20.45 De facto 21.40 Lielā lasīšana
23.25 Jānim Peteram - 75
3.05 Pērtiķi tuvplānā
4.00 Vakars ar Renāru Zeltiņu
4.55 Enerģija - pilnīga kontrole
5.05 Baltic Grand Prix 2012

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 14.30, 3.25 LTV - 60
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 Piedzīvojums dabā
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.15 Saules izaicinātie
12.45 Mf. Dzīve itāļu garā
15.10 Staro Rīga
15.15, 0.20 Mf. Sapņu ceļojums. 
Botsvana 16.55 Pasaules stāsti
17.30 Futbolā sīkumu nav
18.30, 23.15 UEFA EČ 2016. gada at-
lases spēle
21.10 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
22.10 Noziegums
23.30 Eiropa koncertos
1.55 Rīga 2014. 8. Pasaules koru 
olimpiāde

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30, 3.50 Gadās arī trakāk
8.30 Jauniņā
9.00, 3.00 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadījums
11.00 Ražots Eiropā
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.40 Greizais spogulis
15.30 Latvijas faili
16.40 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 

20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Mf. Džeinas stāsts
23.25 Mf. Aukle pēc izsaukuma
1.20 Mf. Adeles neparastie piedzīvo-
jumi 4.30 Ķerto līga 

TV3
6.10, 3.45 Nepieskatītie
6.40 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs 9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo 11.00 Runā Rīga 
11.35 Suns meklē mājas
12.50 Mf. Izklaides brauciens
14.55 Mf. Nejaukais es
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.45 Mf. Kazino Royal
1.35 Mf. Cietais mērķis
3.05 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
7.00 Multfilmas 8.00 Skapis 
8.55 Lielais jautājums
9.25 Jauniņā 10.25 Samāra
12.25 Mf. Īpašniece “Baltās naktis”
14.30 Mf. Trīs dienas ar pamuļķi
16.25 Mf. Visvarenais Evans
18.30 Intuīcija
19.40, 1.30 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Mūmija atgriežas
23.30 Mf. Galvenais aizdomās tura-
mais. 
0.30 Pokers

Frederika Bantinga,
 insulīna  atklājēja, dzimšanas diena

14. novembrī Ir iemesls!

Bruņinieku iesvētīšanas tra-
dīcija brīnumainā kārtā saglabā-
jusies līdz mūsu dienām. Britu 
monarhi piešķir šo titulu tiem, 
kas paveikuši kaut ko izcilu, un 
arī par darbiem, kas darījuši 
slavenu ne tikai pašu „bruņinie-
ku”, bet arī Lielbritāniju. Diem-
žēl godpilnā sera titula ieguvēju 
personīgās īpašības 
ne vienmēr ir sa-
skaņā ar tradicionā-
lo priekšstatu par 
bruņiniekiem. Taču 
Frederiks Bantings 
bija īsts bruņinieks - 
atbilstoši savam rak-
sturam un dzīves-
veidam un arī savai 
pasaules uztverei.

Cukura diabētu 
dziednieki pirmoreiz 
aprakstīja vēl līdz 
mūsu ērai. Paracelzs, Avicenna 
un citi slavenie senlaiku ārsti 
mēģināja cīnīties ar šo smago 
un grūti ārstējamo slimību. Pir-
mos panākumus mediķi sasnie-
guši tikai 20. gadsimta sākumā, 
kad Frederiks Bantings, Džons 
Makleods un Čārlzs Bests iegu-
vuši insulīnu tīrā veidā un izstrā-
dājuši optimālo insulīna injekci-
jas sastāvu cukura diabēta seku 
ārstēšanai. Par šo izgudrojumu 
Bantings un Makleods saņēma 
Nobela prēmiju. Īsumā tas ir 
viss. Taču vienmēr ļoti svarīgi ir 
arī sīkumi, jo tajos slēpjas patie-
sība...

Frederiks ir dzimis Kanādas 
fermeru ģimenē. Ar bagātību 
viņa vecāki nevarēja lepoties, tā-
pēc vidējo izglītību zēns ieguvis 
tuvākās apkārtnes skolās, kurās 
nauda par mācībām netika pie-
prasīta. Frederiks aizrāvās ar 
sportu, viņam patika zīmēt. Ve-
cāki sapņoja par to, lai dēls kļū-
tu par priesteri. Paklausot viņu 
gribai, Bantings iestājās Toronto 
Universitātes Teoloģijas fakul-
tātē. Pēc dažiem studiju mēne-
šiem Frederiks saņēma ziņas 
par to, ka viņa bērnības draugs  
nomira no slimības, kuru mūs-
dienās dēvē par cukura diabētu. 
Pēc mēneša Bantings sāka stu-
dēt medicīnu. Visu savu mūžu 
viņš meklēja līdzekli pret cukura 
diabētu.

Pēc universitātes beigša-
nas, 1916. gadā Bantings uzsā-
ka dienestu armijā, viņš karoja 
Eiropā, Francijā. Vairākas reizes 
bija ievainots, apbalvots ar Kara 
nopelnu krustu. 1919. gadā va-
ronis atgriezās mājās un sāka 
strādāt par ķirurgu lielajā bērnu 
klīnikā. 

Cukura diabēta ārstēšanas 
problēma nedeva viņam mieru, 
un Bantings rūpīgi pētīja neskai-
tāmus zinātniskos darbus, mē-
ģina eksperimentēt, taču viņam 
katastrofāli nepietika līdzekļu, ne-
bija savas laboratorijas... Pētnie-
ka draugi piedāvāja Bantingam 
vērsties pēc atbalsta pie profe-
sora Makleoda. Šis zinātnieks no 
sākuma pasmējās par šo jaunā 
ārsta ideju, taču pēc tam atļāva 
viņam izmantot savu laboratoriju 
viņa prombūtnes laikā...

Bantings un viņa asistents - 
students Čārlzs Bests - uzsāka 
darbu. Problēma bija saistīta ar 
to, ka vajadzēja iegūt insulīnu 
tīrā veidā. Neiedziļinoties visos 
sīkumos, var teikt, ka šis process 
ir ļoti sarežģīts un bez oriģinālām 
un radošām idejām un eksperi-
mentiem tas nav iespējams. Jau 
pēc dažiem mēnešiem viņiem 

izdevās no suņa aizkuņģa dzie-
dzera iegūt vajadzīgo preparātu. 
Panākumi bija acīmredzami, jo 
viņi samazināja cukura līmeni 
slima suņa asinīs līdz normāliem 
rādītājiem. Tā bija uzvara!

Kad profesors Makleods at-
griezās laboratorijā, viņš saprata, 
ka bez viņa tika izdarīts ievēro-

jams atklājums, bet 
viņam tas nenesīs 
slavu. Tāpēc piere-
dzējušais profesors 
sāka aktīvi palīdzēt 
saviem jaunajiem 
kolēģiem pabeigt 
eksperimentu sēriju 
un apkopot pētīju-
mu rezultātus. Jau 
pēc dažām nedēļām 
profesors Makleods 
sniedza paziņojumu 
presei, taču izteicās 

ļoti neskaidri un pārprotami, tika 
izplatīta informācija, ka insulīnu 
ieguvis pats profesors, kuram 
palīdzēja Bantings un Bests. 
Situācija, protams, neglīta. Tad 
Frederiks Bantings ieradās labo-
ratorijā, klusi piegāja pie profe-
sora Makleoda un iešķīla viņam 
pamatīgu pļauku. Jau nākamajā 
dienā presē parādījusies ziņa, 
ka žurnālisti ir nepareizi sapra-
tuši to, kāda ir Makleoda kolēģu 
loma šajā satriecošajā atklāju-
mā.

Insulīna injekcijas izglāba 
dzīvību Bantinga kolēģim Džo 
Džilkraistam, vairākiem slimiem 
bērniem. Profesora Makleoda la-
boratorija risināja insulīna iegū-
šanas un attīrīšanas problēmu. 
Jau 1922. gadā insulīns parādī-
jās pārdošanā. 

Frederiks Bantings atteicās 
patentēt viņa iegūto ārstniecības 
līdzekli, kas pazemināja cukura 
līmeni asinīs. Viņš vēlējās, lai 
šis preparāts būtu pieejams pēc 
iespējas lielākam pacientu skai-
tam. 

1923. gadā Nobela komi-
teja paziņoja, ka prēmija me-
dicīnas un fizioloģijas jomā 
tiks piespriesta Bantingam un 
Makleodam. Frederiks bija sa-
niknots par to, ka Čārlzs Bests 
nav iekļauts apbalvojamo per-
sonu sarakstā. Viņš uzrakstījis 
vēstuli komitejai, kurā draudēja 
atteikties no Nobela prēmijas, ja 
viņa kolēģis Bests nebūs minēts 
laureātu vidū. Tas varēja izraisīt 
visnotaļ lielu skandālu. Bantinga 
asistents pierunāja savu vadī-
tāju atsaukt šo priekšlikumu un 
saņemt prēmiju, bet nelielu nau-
das daļu atdot viņam, Bestam, 
neoficiāli. 

Čārlzs Bests saņēma no 
Frederika Bantinga pusi no viņa 
prēmijas daļas, bet profesors 
Makleods neuzskatīja par vaja-
dzīgu dalīties. Zinātnieku pasau-
lē viss nav tik vienkārši...

1934. gadā karalis Georgs V 
piešķīris Frederikam Bantingam 
Britu impērijas bruņinieka titulu. 
Otrā pasaules kara sākumā Ban-
tings iestājās armijas īpašā kor-
pusā. 1941. gadā lidmašīna, ar 
kuru pārvietojās slavenais ārsts 
un Nobela prēmijas laureāts, 
avarējusi Ņūfaundlendas rajonā.

14. novembrī ir ne tikai Fre-
derika Bantinga dzimšanas diena, 
bet arī Pasaules Diabēta diena. 
Šī diena tiek atzīmēta pēc PVO 
un ANO iniciatīvas un par godu 
zinātniekam, pētniekam un bruņi-
niekam, kurš atklājis insulīnu.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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OTRDIENA, 18. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.35 Latvija bilžu rāmītī
6.40 Mūsu tautasdziesma
8.50 Latvijai 96!
8.55 Valsts svētkiem veltīts ekumē-
nisks dievkalpojums
10.20 Mf. Sprīdītis
11.55 Latvijas Republikas Saeimas 
svinīgā sēde
12.25 Kas var būt labāks par šo?
12.55 Nacionālo bruņoto spēku parāde
13.50 Teātris. zip 
16.50, 19.15 Staro Rīga
17.00, 23.30 Ziņas
17.30 Svētku koncerts
19.20 Latvijas kods
19.55 Valsts prezidenta Andra Bērzi-
ņa svētku uzruna 
20.30 Panorāma
20.55 Latvijas himna - visā pasaulē! 
21.15 Mf. Sapņu komanda 1935
23.45 Rīga 2014
5.00 Laiks atkal mosties

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Globalizācija 3000
7.00 Amber Songs
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30 Alpu dakteris
10.20, 12.50, 0.20 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Tādas lietas
11.50 Nedēļas apskats
12.10 TV Mozaīka
12.30 Skatpunkti
15.30 Vai viegli būt jaunam?
17.00 Staro Rīga 18.00 Šodien
18.35, 23.50 Ekstrēmie kadri
20.00 Sporta studija

20.45 Melot, lai izdzīvotu
21.45 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta programma 
22.45 Noziegums
1.30 Vienmēr formā! 5.30 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.50, 3.20 Šodien novados
7.00, 4.50 Bernards
7.15, 3.30 Mf. Gaisa spēki 3D
9.00, 1.35 Dzīvīte
9.20, 5.00 Karamba!
9.45, 11.05 Televeikala skatlogs
10.00 Dzintara dziesmas
11.20 Ilgais ceļš kāpās
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Latvijas faili
18.55 Mf. Vienīgā fotogrāfija
20.40 Svētku salūts.
21.25 Mf. Mammu, es tevi mīlu
23.25 Mf. Nakts un diena
1.55 Dombura studija
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 4.30 Amerikas smieklīgākie vi-
deokuriozi 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10 Denijs spoks 
8.00 Dullās sacensības 
9.00 Mf. Īstais Garfīlds
10.35 Mf. Grega dienasgrāmata
12.45 Mf. Eragons
14.50 Mf. Viesnīca suņiem
16.50 Mf. Alise Brīnumzemē
19.00, 3.25 TV3 Ziņas
19.30, 3.55 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 
20.55 Latvijas Republikas proklamē-
šanas 96. gadadiena
21.00 Svētku salūts
21.10 Mf. Atriebēji
0.05 Calendar Live
1.05Mf. Eragons

2.45, 5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
6.40 Multfilmas
7.40 Mf. Stipra laulība. 
9.35 Mf. Hērbijs: Pilnā aprīkojumā
10.30 Mf. Mūmija atgriežas
11.20 Mf. Elektronika piedzīvojumi
15.35 Mf. Divsimtgadīgais 
18.10 Mf. Rokija un Bulvinkla pedzī-
vojumi
20.00 Mf. Hobits: Negaidīts ceļojums
23.20 Mf. Bokseris 
1.35 Mf. Meklēju sievu ar bērnu

TV5
8.05 Mf. Džeks Vosmerkins, “ameri-
kānis” 9.25, 13.00 Top-shop
9.40 Čau, Federiko! Seriāls
11.40 Bagātību sala. Seriāls
13.15 Sviridovi
15.25 Pats sev režisors
16.15, 20.10, 21.10 Greizais spogulis
18.50 Ziņas
19.00, 23.00, 1.05 Mūsu tēma
20.00 Latvijas prezidenta svinīgā uzruna
21.00 Svētku salūts
22.00 Vakars@22
22.25, 1.50 Kriminal+
23.10 Mf. Nauda meitai 2.15 Mūzika

PBK
6.00, 23.45 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.30 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.35 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10 Brīnumdaris. Seriāls
23.10 Vakars ar I.Urgantu

0.45 Mf. Mirkļa struktūra
1.40 Mf. Zero pilsēta
3.30 Mf. Vērmeles - rūgta zāle
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 12.55, 0.35 Izmeklētāji
6.55, 13.55 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 12.25, 0.10 112
8.05 Šī ir mana māja
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums
13.25 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
23.45 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Ģenerāļu sacelšanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Seriāls
23.50 Kas mūs nelaiž uz Marsu?
0.45 Sākt izmeklēšanu

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 Sports

10.10 Fazenda 
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.00 Ziņas
17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Zobgaļa smaids
22.10 Mf. Eņģeļa sirds

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.15 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Mf. Taisīts PSRS
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.25 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.35 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.45 Grūtas dienas vakars 
0.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 21.00 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Karsts ūdens
9.30, 22.15 Kulinārs
10.40, 21.05 Virtuozi
11.40 Ikri 12.15, 17.45 Universitāte
14.30 Comedy woman
16.45, 23.20 Taxi
18.55 Futbols 20.55 KENO
23.15 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.55 Hali gali

PIRMDIENA, 17. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.35 Si-si-dra
6.45 Mazais bruņinieks
7.10 Eliass un karaļkuģis
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Emīla nedarbi
10.55 Balss pavēlnieks
12.30 Zili brīnumi! 
13.00 Joka pēc alfabēts
13.05 Lupatiņi 
13.25 Gārfīlda šovs
14.05 Teātris. zip 
17.00, 18.50 Brīvās Latvijas dziesmas
18.00, 23.05 Ziņas
18.45, 19.50 Latvijai 96! 
19.55 Latvijas kods
20.25 Staro Rīga 20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var! 23.20 Valdība
0.25 Čikāgas piecīši
1.35 Momentuzņēmums
1.50 Mūsu tautasdziesma
3.30 Vai Rīga jau gatava? 
4.05 Baltic Grand Prix 2013
5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Rīgas Doma kora skolas kon-
certs
8.55, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.45, 16.15 Alpu dakteris
10.35, 21.00 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50, 23.35 UEFA EČ 2016. gada at-
lases spēle

15.25 Staro Rīga
15.30, 5.45 Vai Rīga jau gatava?
15.45 Labākais no Euromaxx
18.00 Šodien
18.35 VTB Vienotā līga
21.55 Mf. Cilvēki tur
0.05 Midsomeras slepkavības 
1.50 Vinila valdzinājums
4.30 LTV - 60 5.00 Sporta studija

LNT
6.20 Galileo
6.45, 2.55 Nedēļa novados
7.10, 3.20 Mf. Alfa un Omega
9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 12.45 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Mārlijs un es
12.10 Runā Rīga
12.55 Sirds melodija
13.00 Ilgais ceļš kāpās
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Ceplis
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams 
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.30 Purvāji 4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10 Pūķi 7.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.05 Māmiņu Klubs 8.40 Gatavo 
9.15, 0.50 Mf. Piedzīvojumi kosmosā
11.30 Mf. Varenais Džo Jangs
13.50 Mf. Kazino Royal
16.55 Mf. Grega dienasgrāmata
19.00, 3.25 TV3 Ziņas
19.30, 3.55 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 
21.00 Pasaulēm tālu
22.50 Mf. Raganas laiks
2.40 Nekā personīga
4.30, 5.40 Amerikas smieklīgākie vi-
deokuriozi 
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.00 Mf. Īpašniece “Baltās naktis”
10.00 6 kadri
10.30 Mf. Mūmija atgriežas
13.10 Stipra laulība
15.10, 1.40 Mf. Meklēju sievu ar bērnu
19.05 Mf. Hērbijs: Pilnā aprīkojumā
21.00 Mf. Gladiators
0.00 Mf. Zvaigžņu kuģa kareivji

TV5
8.05 Mf. Džeks Vosmerkins, “ameri-
kānis”
9.25, 13.00 Top-shop
9.40 Čau, Federiko!Seriāls
11.35 Bagātību sala. Seriāls
13.15 Sviridovi
15.25 Greizais spogulis
18.50 Ziņas
19.00, 23.05, 0.50 Mūsu tēma
19.50 Mf. Rūgts!
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes 
22.30, 1.10 Kriminal+
23.15 Mf. Aģentūra “Sapnis”
1.35 Mūzika

PBK
6.00, 0.00 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.35 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.35 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Meitas-mātes
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.55 Gaidi mani
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10 Brīnumdaris. Seriāls
23.30 Vakars ar I.Urgantu
0.50 Raidījums
1.40 Mf. Pelēkie vilki
3.50 Mf. Pārtveršanu
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 13.00, 0.45 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Bernards
6.59 Laika prognoze
7.00 Firmas vēsture
7.50 Totālā izpārdošana
8.45 Skatīties visiem!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums
12.30, 0.20 112
13.35 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija
22.50 Pasaules noslēpumi
23.50 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Kuzkina mat
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Seriāls
23.50 Mūsu ķermeņa šifri
0.45 Mf. Sākt izmeklēšanu

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels!
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem

14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.00 Ziņas
17.20 Laika atskaite
18.00 Gaidi mani
19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Leons

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.05 Zona X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45, 23.55 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10 Mf. Pārsteidz mani. 
12.50, 14.50 Mf. Mans mīļotais ģē-
nijs
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Arēna
19.00 Forums 
20.00 Panorāma
20.45 Pēdas 
22.50 Aktuāla intervija
23.45 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.40 Raidījums
10.10 Mamma - detektīvs
12.05 Bafija pret vampīriem
14.35 Comedy Batls
16.50, 22.55 Taxi
17.50 Universitāte
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Virtuozi
21.45 Kulinārs
22.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.25 Mf. Gribu jūsu vīru

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Mf. Džeks Vosmerkins, “ameri-
kānis”
9.15, 13.05 Top-shop
9.30 Mājas restorāns
10.05 Gribu mājās 10.35 6 kadri
11.05 Ievas pārvērtības
11.55 Bagātību sala 13.20 Sviridovi
15.35, 0.30 Smieties atļauts
16.50 Hokejs
19.30 Mf. Visockijs. Paldies, ka dzīvs
22.05 Mf. Admirālis 1.35 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 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
11.30 Fazenda

12.10 Un tomēr es mīlu
17.25 Melnbalts
18.30 Lielās sacīkstes 20.00 Laiks
21.55 Estrādes teātris
0.05 Tolstojs. Svētdiena
1.00 Euronews
1.30 Mf. Marijas Mediči lādīte
3.10 Mf. Lēkātāja
4.35 Jūrmala 5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.45 Afromaskavietis
8.35 Dīvaina lieta
9.35 Skatīties visiem! 10.35 Jūrmala
12.15 Baltie vilki. Seriāls
0.25 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.30 Čeharda 6.35 Mf. Mīlas oāze
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 

10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Kulinārā zvaigzne
13.30 Maija lietus
15.15, 2.30 Smieties atļauts
17.05 Es uzdāvināšu tev mīlestību
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Tikai tu
0.35 Mf. Pasmaidi, kad zvaigznes 
raud

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas dievkalpojums
8.20 Multfilma
8.35 D.Krilova piezīmes 
8.55 Kamēr visi mājās
9.40 Fazenda
10.10 TV-taxi
10.35 Brain-ring
11.40 Šurum burum
11.55 Es mīlu Baltkrieviju
13.05, 15.20 JAK

15.15 Sports
16.50 Estrādes teātris
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
23.05 Mf. Briljanta roka
Baltkrievija 1
6.05 Mana mīlestība. Seriāls
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.15 Mitjaja stāsti
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.05 Izmeklēšanas noslēpumi
12.40 Pārnesumkārba
13.15 Raidījums
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Es varu!
16.15 Mf. Mans mīļotais ģēnijs
20.00 Galvenais ēteris

20.55 Laika ziņas
21.25 Jūras zilas acis. Seriāls

Baltkrievija 2
6.05 Augstāk par jumtu
6.30, 22.40 Mf. Henrijs Pūls ir šeit
8.20 Burvju skola
9.35 Fitnews
10.15, 19.25 TV barometrs
10.20, 20.45 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
11.30 Tūrists
12.20 Mamma-detektīvsSeriāls
14.25 Ātrums. Seriāls
16.35 Comedy Batls
17.40 Hali gali 
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
20.15 Cilvēka ķermenis
21.55 Pārlādēšana
0.15 Tikšanās ar ...
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23.45 Autosporta programma 
0.15 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.30 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Mīlestība uz kredīta
11.50 Okšķeris
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Latvijas faili
22.15 Mistiskās slimības
23.15 Mf. Atceries mani
1.55 Losandželosas policisti 
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 4.30 Amerikas smieklīgākie vi-
deokuriozi 
6.40 Mans mazais ponijs
7.15, 13.00 Pūķi
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.05, 11.10 Ekstrasensu cīņas 
10.40 Betija Vaita un vecie ērmi
12.20 Ūsainā aukle 
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.45 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.25 TV3 Ziņas
19.30, 3.55 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Ātrs un bez žēlastības 
0.10 Kinomānija 
0.50 Overtime TV
1.55 Medikopters 
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 
TV3+
6.45, 17.45, 0.55 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 Šovbiznesa slepenie materiāli
18.50, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana
21.00 Virtuve 
22.15 Mf. Krēslas vampirdiens
23.55 Pokers

TV5
6.55, 12.40 Paralēlā pasaule
7.55, 13.45 Pats sev režisors
8.45, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Riska faktors
10.55, 17.50 Ģimenes drāmas
11.55, 22.25, 0.55 Kriminal+
14.35 Šefs 18.50 Ziņas
19.20 Hokejs 22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs 1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Ziņas 
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt! 9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.35 Moderns spriedums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Brīnumdaris
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Zvaigžņu lietus
2.00 Mf. Pilsonis Ļoška 5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 1.05 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Bernards
6.59 Laika prognoze
7.00 Skatīties visiem!

7.30, 0.40 112
8.00 Šī ir mana māja
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Varenie noslēpumi
13.30 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Staļins pret Berī
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 1.50 Tiešais ēteris
20.00 Vēstule uz stikla
22.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
23.40 Ķīmija. Atbruņošanās formula
0.30 Cilvēks dzelzceļa pieturā

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.00 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies! 17.20 Zaicevs+1
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Zobgaļa smaids
22.10 Pirms tumsas iestāšanās
23.10 Ēdiens, ceļš, rokenrols

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.55 Ziņas

6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS 
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta dzīve 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.25 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Interešu sfēra20.00 Panorāma
22.50 Grūtas dienas vakars 
23.40 Interešu sfēra 0.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 21.45 Mf. Personīgie motīvi
10.50, 20.35 Virtuozi
11.55 Raidījums
12.25, 17.45 Universitāte
14.40 Pārlādēšana
16.45, 22.50 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis 20.25 KENO
23.25 Hali gali

CETURTDIENA, 20. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na 
0 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Mājdzīvnieki
10.30, 13.35, 15.05 Top-Shop 
10.50 Sastrēgumstunda
12.40 Kas var būt labāks par šo?
13.15 Zebra
14.00 Kas te? Es te! 
14.30 Raķetēni
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10, 1.25 100 g kultūras
18.00, 23.25 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Ciemos
20.00 Zolitūde. Kurš vainīgs?
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
22.15 Tilts 
23.40 LTV - 60
5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris
10.20, 12.50, 0.45 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.45 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 1000 jūdzes Persijā
20.35 Mikrotopija
21.40, 5.30 Ātruma cilts
22.10, 5.00 Makšķerē ar Olti
22.40 Plūstošais zelts

18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Okšķeris
23.25 Čikāga liesmās
0.50 Mf. Visskaistākā un vispievilcīgākā
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi 
6.40 Mans mazais ponijs
7.15 Denijs spoks 
8.05, 18.00 Dzīves krustcelēs
9.05, 2.25 Medikopters 
10.10 Mf. Atriebēji
13.00 Pūķi
13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
14.00 Radīti skatuvei 
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas detektīvi 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori
0.40 Uz robežas
1.35, 5.00 NCIS. izmeklēšanas die-
nests 

TV3+
6.45, 17.45, 0.45 Māja 2
7.30 Kino detaļās 
8.30 6 kadri
9.00 Mf. Hobits: Negaidīts ceļojums
12.25, 16.40 Kurš mājās ir saimnieks? 
13.25 Intuīcija 
14.35 Ekstrasensi - Detektīvi
15.35 Comedy Club 
18.50, 1.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mf. Tētis sprukās 
23.00 Mf. Drudzis 2

TV5
6.55, 12.40 Paralēlā pasaule
7.55 Pats sev režisors
8.45, 19.00, 23.00, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50 Ludmila Čursina ”Es nepiederu 
nevienam”
10.55 Izmeklēšanas noslēpumi
11.55, 22.25, 1.05 Kriminal+
14.05 Mf. Visockijs. Paldies, ka dzīvs
16.40 Riska faktors
17.50 Ģimenes drāmas
18.50 Ziņas
19.50 Šefs 
22.00 Vakars@22
23.10 Petrovičs 1.30 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem

12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.25 Moderns spriedums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Brīnumdaris
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.00 Mf. Noslēpumainais mantinieks
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 13.00, 0.45 Izmeklētāji
6.55, 13.55 Bernards
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.30, 12.20, 0.20 112
8.00 Šī ir mana māja
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
13.30 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Varenie noslēpumi
23.55 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Nāvējošais draugs R.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Kamenskaja
17.30, 2.00 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Vēstule uz stikla. 
23.45 Civilizācijas mīklas
0.40 Milicijas seržants

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.30 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports 10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Zaicevs+1 17.50 Lai runā!
19.00 Laiks 20.05 Zobgaļa smaids
22.10 Leģendas Live. 
22.50 Mf. Cits vīrietis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.05 Zona X

TREŠDIENA, 19. novembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Lielā lasīšana
11.20, 13.45, 15.05 Top-Shop 
11.35 Kas var būt labāks par šo? 
12.10 Latvija var! 
12.30 Ielas garumā
13.00, 0.30 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts 14.05 Kas te? Es te! 
14.35 Raķetēni
16.20 Mājdzīvnieki
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.00 Konkursa Sējējs balva
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.20 Festivāls ARTISSIMO
1.15 Valdība
5.00 1000 jūdzes Persijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris
10.20, 12.50 LTV - 60
10.35, 22.55 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Rūpes par tevi
12.30 Jūrā un krastā
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.20 Eirokauss basketbolā
21.35 Lielais pārgājiens
22.25, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
23.50 Strongman Champions League 
2014 Latvia
0.50 1000 jūdzes Kambodžā
1.20 Melot, lai izdzīvotu

LNT
6.10, 2.55 Zīlniece
6.45, 3.20 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 0.30 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Dallasa 
11.50 Dzintara dziesmas
12.45 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas

Sagaidot Lāčplēša dienu, 
Krāslavas pamatskolā tika orga-
nizēta oriģināla akcija - kuģīšu 
konkurss. Tos izgatavoja sko-
lēni, skolotāji un vecāki. Bet 11. 
novembrī visa skola devās uz 

Daugavas krastu, kur patriotisku 
dziesmu pavadījumā savā peldē-
jumā devās gandrīz 200 krāsaini 
kuģīši. 

Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas sveiciens Rīgai

8.10, 20.45 Pēdas 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Taisīts PSRS
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Tāda parasta 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.15 Radu būšana 
16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.25 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.50 Aktuāla intervija 0.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts 8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.35 Saška
9.10 Fitnews 9.45 Kulinārs
10.50, 20.40 Virtuozi
11.55 Augstāk par jumtu
12.30, 17.45 Universitāte
13.40, 22.55 Mītu mednieki
14.45 Reportieris 16.45, 23.50 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 5 no 36 20.30 KENO
21.50 Mf. Personīgie motīvi
22.50 Gribu nokļūt televīzijā!

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

“Ritms R”
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.
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SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

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

(95.kods).
Sapulce 27.11.2014. 

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

www.vikingi.lv

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

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

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai

personai
Juridiskai
personai

Invalīdiem,
uzrādotapliecību

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

Izsniedzam  aizdevumu 
pret nekustamo 

īpašumu.
Tālr. 27837644,20292842

Sadzīves tehnikai  
atlaides līdz 50%

Gāzesplītssākot no 25 €
Tvaikunosūcējisākot no39€
LEDtelevizorisākot no99€

Izpārdošana!!!

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

Tālr. 65626636

Šūšanas uzņēmums ai
cina darbā ŠUVĒJAS uz
pastāvīgudarbu. 

Vajadzīga šuvēja kabatu un 
rāvējslēdzēju šūšanai. Regulā-
ri pasūtījumi, savlaicīga darba 
apmaksa. Iespējama apmācī-
ba - apmācīsim un piedāvāsim 
darbu.

Tālr. 26980956, 
Miesnieku - 1, Krāslava.

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.

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!

Strādājambezbrīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

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

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

Zviedrijasfirmaspārstāvji
LatgalēPĒRKdažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Reklāma un sludinājumi

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

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

2-istabu dzīvokli. LĒTI! Tālr. 
22301169;
2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr. 28343714; 
“MTZ 920.3” 2005 vai MAINA 
pret mežu. Tālr. 29189194;
“OPEL Astra” - 1.6, 1996., TA uz 
gadu. Tālr. 29807946;
“AUDI 80 B4”- 2.0, mono, 1992., 
labā stāvoklī, 1070 €. Tālr. 
29385495;
“VW Golf III” - 1.8 (benzīns, re-
zerves daļām). Tālr. 28295726;
“VW Golf 2”- 1.6D, 1989, TA uz 
gadu, 3 durvis, tālr. 25913688;
rotora pļaujmašīnu, universā-
lu traktora grābekli, ruļļu presi 
bez siksnām, graudu kombai-
nu “VOLVO - BM s.830”, vircas 
mucu 1.8 t, vagotāju; govi. Tālr. 
26489165;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
lietos diskus R14 VW Golfs, 
Polo, Passat, Opel, Mazda. 
Riepu montāža. Gāzes balonu, 
lietotus krāšņu ķieģeļus. Tālr. 
29385960;
daudzfunkcionālu trenažieri. 
Tālr. 20001613;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas - 200 l ar metāla vāku, 
1000 l ar krānu; cisternas - 25 l. 
Tālr. 29498229;
lietotas ādas virsdrēbes, ziemas 
mēteļus, apkakles, audumus. 
Cena pēc vienošanās. Tālr. 
20076759;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus (dažāda vecuma). Tālr. 
26598779;
trušu gaļu. Tālr. 28674180;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
betona plāksnes 9x25x75 cm - 
100 gab. Tālr. 29409080;
kurināmās kūdras briketes - 85 €/ 
tonna. Ar piegādi. T. 29409413;
malku, kūtsmēslus. T. 26598779;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr.29517757;
malku. Tālr. 26793485;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Tālr. 29936051;
īsus atgriezumus. T. 29226558.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447,20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
mežusarzemi,cirsmas.Aug
stascenas. Tālr. 29158702;
cirsmas. Augstas cenas. Samak-
sa tūlītēja. Tālr. 27875596;
zemi, mežus, cirsmas. Palīdzu 
noformēt dokumentus. Pārdodu 
malku. Tālr. 26395187;
piena kvotas. Tālr. 26564448;
senlaicīgas dzintara (apaļu, ovā-
lu un citas formas) krelles un 
rotaslietas. Lielus dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963.

Piedāvā darbu vīrietim ar pras-
mīgām rokām un skaidru prātu 
c. Ezerkalns. Tālr. 29489854;
VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem un B. C kate-
gorijas autovadītāji Vācijā. Tālr. 
29824171,00491777577699;
VAJADZĪGS zāģeris ar savu 
zāģi. Tālr. 22472104.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, telpu 
uzkopšanā, apkops vecus cilvēkus. 
Apzinīga un akurāta. T. 22102220.
IZĪRĒJU garāžu Dagdā, Alejas 
ielā. Uz ilgu laiku. T. 26492950.
Teleskopiskā iekrāvēja pakalpo-
jumi (10 m). Tālr. 26598779.
ekskavatora un pašizkrāvēja pa-
kalpojumi. Tālr. 29186835. 
MŪRĒ, REMONTĒ visa veida krās-
nis, kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. T. 29329151.
Lieku flīzes, veicu dzīvokļu kos-
mētisko remontu. T. 27188917.
Krāslavas apkaimē PAZUDIS 
kaķis (melns ar baltām ķepām un 
baltu kakliņu). Tālr. 28493886.
Krāslavā aptuveni pirms mēneša 
pieklīdis liels, rudi-balts mājas 
runcis. Tālr. 22388169.

SIA“Kintrade”iepērk
svaigizāģētusskujko
kusīkbaļķus,malku,

papīrmalkuunfinierklučus.
LabākāscenasLatgalē.

Izkraušanas vieta: Krāslavas 
novads, dzelzceļa stacija Izval-

da. Tālr. 20383136 (Agris)

Rokas, kas mīlēja darbu, 
gurušas,  
Sirds, kas vēlēja labu, nu 
atdusas.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
visiem Jevgēnija Iļjineca 
draugiem un paziņām, no 
viņa uz mūžu atvadoties.

Baltkrievu biedrība 
“Vjasolka” un ansamblis 

“Kutok”

Aiz tevis dzīvība un gaisma 
paliek  
Un atmiņas kā krāšņs zieds.

Krāslavas novada pensio-
nāru biedrība izsaka līdz-
jūtību Krāslavas baltkrievu 
biedrībai sakarā ar ilggadējā 
ansambļa “Kutok” vadītāja 
Jevgēnija Iļjineca aizieša-
nu mūžībā.

Bet reizēm, kaut grūti to 
saprast, 
Viss vienā mirklī var irt.

Izsakām līdzjūtību Ļubovai 
Kudiņai, vīru kapu kalniņā 
guldot.

Krāslavas NMP kolektīvs

Indras vidusskolas kolek-
tīvs un bijušie darba ko-
lēģi izsaka dziļu līdzjūtību 
ilggadējās Indras vidus-
skolas skolotājas Marijas 
 Stavinskas piederīgajiem, 
viņu baltā smilšu kalniņā iz-
vadot.

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

IEPAZĪŠANĀS

Trauksmes sirēnu 
pārbaude

Šī gada 14. novembrī, plkst. 
10.00, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD) 
uz trim minūtēm visā Latvijā ie-
darbinās trauksmes sirēnas, 
lai pārbaudītu civilās trauk-
smes un apziņošanas sistē-
mas ieslēgšanas kārtību un tās 
darbību, kā arī konstatētu bo-
jājumus vai traucējumus trauk-
smes sirēnu un to centrālās va-
dības pults darbībā un skaņas 
signāla dzirdamību. Šajā dienā 
iedzīvotājiem nav pamata uz-
traukties un turpmāka rīcība 
nav nepieciešama.

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu mīļu māmuliņu
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm. 

Skumju un atvadu brīdī 
mūsu līdzjūtībaIgoram
Nazarovamun tuviniekiem 
no māmiņas atvadoties.

Aizkraukles pagasta 
bērnudārza bijušie 

darbinieki
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