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Uz galda dega svece…

Savu radošo darbu demonstrē Jadviga Grivstāne.

Prasmīgā rokdarbniece Marina 
Lapiņa.

I Ziemassvētku romance

 
Ilgus, skaistus dzīves gadus
Tev vēl priecāties un smiet,
Daudzreiz sasaukt draugus, radus,
Saldu vīnu glāzēs liet!

Sveicam 
50 gadu jubilejā

Pāvelu PAVLOVU!
Mednieku kolektīvs “Dubra”

Latvijā un pasaulē Šodien numurā
Latvijā tiks atcelti 

pabalstu “griesti”

2.lpp
Rubrika “No lasītāju vēstulēm”
Kā lai dzīvo mēslainē?
Rupjība kā norma

2.lpp
Ziemassvētku romance

Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pa-
sākums Krāslavā

3.lpp
Kam Saeimā patīk iedzert

Cīnītājs par ideāliem tika pieķerts par 
braukšanu dzērumā

3.lpp
Indras pagasta aktualitātes

4.lpp
Gadu gaidīts pasākums

Senioru sadancis
6.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, 
reklāmas, receptes un daudz citas no-
derīgas un interesantas informācijas.

Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena, lai dzīvotu!  
Daudz laimes dzimšanas dienā!

Sveicam jubilejā 
Ilonu ŠUMINSKU 

un  Valentīnu ŽURŅU!

Invalīdu biedrība “Stariņš”

 SIA “Krāslavas ūdens” paziņo, ka ziemas periodā regulāri tiks 
veikta pilsētas centrālā ūdensvada sadales tīkla profi laktiskā dezin-
fekcija. Sakarā ar to, iespējams, ka ūdenim parādīsies neliela hlora 
smaka un piegarša. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dagdas Kultūras namā, Baltkrievu bied-
rības telpās no 17. - 19. decembrim būs 

apskatāma 
Ļubovas Tarleckas

 gleznu izstāde 
“Krasota Bozjego mira”, 

veltīta Sv. Nikolaja 
Brīnumdarītāja svētkiem. 

Laipni lūdzam! 

Koncertakcija 
„Ziemassvētku roze” 

jau divpadsmito gadu dodas uz novadu 
kultūras centriem izdziedāt Ziemassvētku 
vēsti.

Šī gada 15. decembrī plkst. 18.00 kon-
certs skanēs Krāslavas kultūras namā. 
Koncertā piedalīsies mūziķi: 

Atis AUZĀNS, 
Samanta TĪNA un 

Jānis LEMEŽIS.
 

Visi mīļi gaidīti! Ieeja koncertā bez maksas.

• Latvijā uzturlīdzekļus vai tā saucamos alimentus par 
bērnu nemaksā 29 tūkstoši cilvēku. Valsts uzturlīdzek-
ļus pašlaik maksā par 7,5% no visu nepilngadīgo bēr-
nu skaita.

• Salīdzinājumā ar citām valstīm, Latvijas cilvēki augsti 
vērtē Eiropas Savienību, un ir optimistiski par tās nā-
kotni. Pētījums par sabiedrības noskaņojumu un lēmu-
mu pieņemšanu Latvijas 10 gados Eiropas Savienībā 
liecina, ka dziļi eiroskeptiski ir tikai aptuveni 30% Lat-
vijas iedzīvotāju. Tomēr iedzīvotāji ļoti skeptiski vērtē 
Latvijas spējas ietekmēt Eiropas Savienībā pieņemtos 
lēmumus.  

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) rīkotajā piketā pie Saeimas skolotāji vēlreiz at-
gādināja par partiju priekšvēlēšanu solījumiem piešķirt 
adekvātu fi nansējumu jauna pedagogu darba samaksas 
modeļa ieviešanai. Izglītības un zinātnes ministre Mārī-
te Seile vēl pirms tā norādīja, ka nav svarīgi, cik sko-
lotāji piedalīsies šajā protestā, tomēr tā nav laba zīme 
Latvijai, ka cilvēki izvēlas šādu protesta formu. 

• Oktobris Latvijas eksportētājiem bijis fantastisks mēne-
sis, jo līdz šim mēnesī kopējais preču eksports nekad ne-
bija pārsniedzis miljardu eiro, bet oktobrī tas ir noticis par 
spīti ne pārāk labvēlīgajai situācijai pasaules tirgū. 

• Latvijas Banka izlaida piecu eiro sudraba kolekcijas mo-
nētu ar apzeltītām detaļām «Kurzemes baroks». Mo-
nēta ir Latvijas Bankas atgādinājums par vienu no 
svarīgākajiem projektiem senā kultūras mantojuma sa-
glabāšanā – Lestenes baznīcas un Nikolausa Sēfrensa 
kokgriezumu atjaunošanu. Monētas aversā redzams 
akanta lapu vijums no Lestenes baznīcas altāra. Sa-
vukārt monētas reversā attēlots eņģelis no Lestenes 
baznīcas altāra. Monēta «Kurzemes baroks» ir likumīgs 
maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā, tomēr maz ti-
cams, ka šādas monētas reāli nonāks apgrozībā. Mo-
nētas maksimālā tirāža ir 10000 eksemplāru. 

• Atceļot 2009. gada noteiktos sociālās apdrošināšanas 
pabalstu un ģimenes valsts pabalstu izmaksas ierobe-
žojumus no valsts budžeta vajadzēs tērēt 50 miljonus 
eiro, kas jau ierēķināti bāzes izdevumos.

• Atkritumu apsaimniekošanas poligona «Getliņi» ap-
saimniekotāja SIA «Getliņi EKO» uzņēmuma teritorijā 
atklāts pirmais un vienīgais fi rmas tomātu veikals, kā 
arī sagaidīta jaunā tomātu raža.

Abonē laikrakstu 

2015. gadam

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

Lāčplēša ielā 20, Krāslavā
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Vēlos jums pastāstīt par ne-
iedomājamu pārdevēja rupjību 
pret pircēju. Šis gadījums ar mani 
notika Dagdas elektropreču vei-
kalā. Nopirkām televizoru, atve-
dām mājās… un tieši pēc divām 
nedēļām tas salūza!!! Ko lai dara 
-- aizvedu to atpakaļ! Televizoru 
pieņēma un lika gaidīt: kā saka, 
jāpārbauda, vai televizoru var 
saremontēt vai nē. Tas bija labo-
jams, aizveda uz Rīgu. 

Pēc samērā ilga laika de-
vos uz veikalu, lai noskaidrotu 
par sava televizora likteni. No-
skaidroju, ka tas joprojām ir Rīgā. 
Kad to atvedīs, pagājis taču tik 

ilgs laiks? Atbildē dzirdēju šādus 
vārdus: neviens nevedīs tikai 
jūsu televizoru, gaidiet kamēr būs 
izdevīgs gadījums. Tas nozīmē, 
ka man jāgaida desmits salūzušu 
televizoru Dagdā, lai…

Piedāvāju pārdevējam 
piezvanīt priekšniecībai un pajau-
tāt, kā rīkoties. Piedāvāju divus 
variantus:

Es piemaksāju 31 eiro un ie-
gādājos citu televizoru vai…

Man atmaksā naudu un es 
pērku jaunu televizoru citur.

Un te nu sākās! Sak, kur gan 
tas redzēts, ka pircējs pieprasa 
citu televizoru? Anglijā? Eiropas 

Savienībā? Bet te pie mums - 
Latvijā!!!

Televizora nav ilgāk par mē-
nesi… Varbūt Latvija vairs nav Ei-
ropas Savienībā? Vai varbūt Dag-
da ir atdalījusies no visiem un te 
nebūt nav obligāti pret pircējiem 
izturēties ar cieņu un pieklājību? 

“Gaidiet”,” teica man. “Varbūt 
vadība atbrauks!” Bet gaidīt es 
nevarēju, pienāca autobusa atie-
šanas laiks, devos mājup. Nervi 
bija uz sabrukuma robežas…

Jācer, ka televizors man to-
mēr būs. Ceru sagaidīt arī atvaino-
šanos no šī “pārdevēja”. Jācer, ka 
neviens NEKAD un NEKUR nesa-
tiks šādu pārdevēju un attieksmi.

Ar cieņu V. SKADIŅŠ

No lasītāju vēstulēm

Šķiet, ka neviens pat nevar 
iedomāties, ka mūsu dzīvokli 
Rēzeknes ielā 53-2, Krāslavā re-
gulāri, reizi nedēļā, appludina ka-
nalizācijas atkritumi. Un tas viss 
peld vannas istabā. Cauri mūsu 
dzīvoklim izbūvēts mājas ūdens 
pievads un kanalizācijas izteka, 
jo mājai nav pagraba. Visu vasa-
ru, jau kopš pavasara, sitos kā ar 
galvu pret sienu. Vairākkārt esmu 
vērsusies SIA “Krāslavas ūdens”. 
Atbrauca, tika skaidrībā un patei-
ca, ka tas, kas saistīts ar kana-
lizācijas lūku, attiecas uz viņiem, 
bet par pārējo atbild “Krāslavas 

nami”. Pavasarī devos pie Ivano-
va kunga. Viņš atbildēja: “Vainīgi 
iedzīvotāji!”. Gāju vēlreiz. Rudenī 
atbrauca, apskatījās un atbildē-
ja to pašu. Viss, punkts. Visiem 
skaidrs, ka šajā mājā cilvēki dzī-
vo jau daudzus gadus, un agrāk 
šādas problēmas nebija. Vai tad 
visi prātā sajukuši un sistemātis-
ki aizdambē kanalizāciju ar to, 
kas pagadās? Avārijas dienestā 
tiek fiksēti izsaukumi, vai tiešām 
nav skaidrs, ka aizdambējumi 
rodas pie izejas, ārpus dzīvokļa. 
Strādnieki atbrauc, ar grūtībām 
ar trosi izsit cauri, bet iemeslu 

paskaidrot nevar. Un tā bezgalīgi. 
Dzīvoklī pastāvīgi smird. Ziemā 
logus atvērt nevar - kā ellē! Agrāk 
aizsērējums radās reizi mēnesī, 
tagad katru nedēļu. Cerējām, ka 
līdz ziemai problēma atrisinā-
sies. Bet mūs neviens nedzird. 
Kur iet - nav skaidrs, un dzīvot 
nav iespējams. Kāpēc tad ir visi 
šie dienesti? Kāda jēga maksāt 
par kvadrātmetriem? Mājas ār-
durvis ir nekādas, ziemā nemaz 
nevar stingri aizvērt. Pēdējā laikā 
remontdarbi netiek veikti. Varbūt 
vērsties pie pilsētas mēra - Upe-
nieka kunga? Citu variantu vairs 
nav.

2. dzīvokļa iedzīvotāji

Kā lai dzīvo mēslainē?

Rupjība kā norma

Delegācija tikās ar Krāslavas 
novada domes deputātiem un ci-
tiem domes speciālistiem. Tikša-
nās laikā notika savstarpēja ie-
pazīšanas un viedokļu apmaiņa. 
Dienas turpmākajā laikā viesiem 
tika organizēta ekskursija pa Krā-
slavu un vairāku pilsētas uzņē-
mumu un iestāžu apmeklēšana. 

Nākamajā dienā Baltkrievi-
jas delegācija devās uz Rīgu, kur 
apmeklēja Latgales reģiona attīs-
tības aģentūras pārstāvniecību 
galvaspilsētā. Notika tikšanās 
ar Latvijas Baltkrievu savienības 
pārstāvjiem, kā arī ekskursija 
pa Rīgu. Vakarpusē delegācija 
atgriezās novadā un apmeklēja 
tūrisma kompleksu „Lejasmalas”.

Pēdējā dienā delegācija ap-
meklēja Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolu, pēc tam rūpnieciskos 
uzņēmumus, zemnieku saimnie-
cības, zivsaimniecību un Kalnie-
šu pagastu.

Vakarpusē, pirms viesi devās 
atpakaļceļā uz Baltkrieviju, tika ap-
spriesti tālākas sadarbības jautāju-
mi. Atgādināšu, ka vēl septembrī 
Krāslavas pašvaldības delegācija, 
kuru vadīja domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, apmeklēja Balt-
krievijas Republiku, kur 27. datumā 
parakstīja sadarbības vienošanos 
ar Gomeļas apgabala Čečerskas 
rajona izpildkomiteju.

Juris ROGA

Baltkrievu delegācija

Atbildes vizīte

No 3. līdz 5. decembrim Krāslavu darba vizītē apmeklēja 
Baltkrievijas Republikas Gomeļas apgabala Čečerskas rajo-
na izpildkomitejas delegācija: rajona izpildkomitejas priekš-
sēdētaja pirmais vietnieks Vladimirs Kravčenko, rajona iz-
pildkomitejas priekšsēdētaja vietnieks Pjotrs Nesterovičs, 
komunālā dzīvokļu-unitārā uzņēmuma „Čečerskoje” direk-
tors Viktors Marčenko un šoferis Aleksandrs Šaroikins. 

Valdība beidzot nobriedusi, 
lai pilnībā atceltu valsts pabalstu 
izmaksu ierobežojumus, kas tika 
ieviesti ekonomiskās krīzes sā-
kumā. Jaunā gada sākumā vai-
rākas iedzīvotāju grupas jutīs to 
savos makos. 

Ir vērts atgādināt, ka soci-
ālo pabalstu „griesti” tika ieviesti 
2009.gadā. Tad Latvijā pastāvēja 
reāls defolta, t.i. valsts maksāt-
nespējas, risks. Krīzes periodā 
bija paredzēti maternitātes, pa-
ternitātes, vecāku, slimības un 
bezdarbnieka pabalstu izmaksu 
ierobežojumi.  

Kopš 2009.gada  „griesti”  
tika noteikti pabalstiem, kas pār-
sniedza vidējo līmeni. Piemēram, 
maksimālā maternitātes pabalsta 
summa tika ierobežota līdz 350 
latiem plus 50%  no atlikušās 
pabalsta summas. 2013.gadā 
ierobežojumi tika mīkstināti, bet 
nebija atcelti pilnībā. 

Pozitīvas izmaiņas skars 
salīdzinoši nelielu iedzīvotāju 
grupu. Pārsvarā tos, kuri saņem 
lielas darba algas. Taču tik un 
tā izmaiņas ir patīkamas. Citādi 
bija izveidojusies situācija, kad 
ar „griestu” ieviešanu valsts it kā 
sodīja tos, kuri labi pelna, neslēpj 
savus ienākumus un maksā 
lielu sociālo nodokli. 

Dažas pozi-
tīvas izmai-
ņas skars 
arī plašā-
ku iedzī-
v o t ā j u 

daļu. Turpmāk ģimenes valsts 
pabalsta summa sastādīs ne-
vis 11,38 eiro par bērnu, bet tiks 
maksāta diferencēti - atkarībā no 
bērnu skaita ģimenē. Par otro 
bērnu vecāki saņems 22,76 eiro, 
bet par trešo un nākamajiem 
bērniem – 34,14 eiro. Protams, 
pabalsta izmērs vēl joprojām ir 
niecīgs, bet iepriekšējo „griestu”  
atcelšana tomēr sniegs nelielu 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm. 

Kā pastāstīja labklājības 
ministrs Uldis Augulis, sociālās 
apdrošināšanas pabalstu un ģi-
menes valsts pabalstu izmak-
sas ierobežojumu atcelšanai no 
valsts budžeta vajadzēs tērēt 
50 miljonus eiro. Nepieciešamā 
summa jau ir ierēķināta ministri-
jas bāzes izdevumos, jautājums 
faktiski ir atrisināts. Pēc Auguļa 
vārdiem, atlabstot Latvijas eko-
nomikai, neesot vairs pamata sa-
glabāt minētos „griestus”. 

Gribu piebilst, ka, taisnību 
sakot, valstij ne tikai jāatceļ pa-
balstu „griesti”, bet arī jāatdod ie-
dzīvotājiem tā izmaksu daļa, kura 
tika ieturēta krīzes gados. Citādi 
iedzīvotāji var izdarīt secinājumu, 
ka saņemt darba algu aploksnē ir 
daudz drošāk un izdevīgāk.

Viktors ŪDRIŠS

Latvijā tiks atcelti 
pabalstu „griesti” 

Jaunais gads atnesīs labas ziņas sociālo izmaksu 
saņēmējiem

Redaktores sleja

Biedrība „Asmu Latgalīts” 
nolēma apbalvot labākos Lat-
gales iedzīvotājus, kuri ar savu 
rīcību sekmē Latgales reģiona 
izaugsmi un  strādā tā labā, kā 
arī kalpo par piemēru pārējiem. 
Līdz 31. decembrim tiek pieņemti 
pieteikumi no Latgales tālākajiem 
nostūriem. Pieteikumi tiek pie-
ņemti 7 nominācijās – Latgales 
gada labākais lauksaimnieks, 

Latgales gada aktīvākais jaunie-
tis, Latgales gada  ģimene, Latga-
les gada varonis, Latgales gada 
uzņēmējs, Latgales gada aktī-
vākais seniors un Latgales gada 
sirds cilvēks.  Pieteikumus vērtēs 
komisija, kas sastāv no Latgalē 
pazīstamām personībām.  Pasā-
kuma laikā notiks apbalvošana, 
kā arī Latgalē pazīstamu māks-
linieku koncerts par godu mūsu 

nominantiem. Pēc apbalvošanas 
ir paredzēts arī svētku cienasts. 
Pasākumu atbalstīja daudzas 
Latgales pašvaldības un uzņē-
mumi, kuri strādā Latgalē.

Sīkāka informācija - pie Gu-
nitas Vanagas, zvanot +(371) 
20231327 vai rakstot asmulatga-
lits@gmail.com. Informāciju var 
meklēt arī Asmu Latgalīts Face-
book lapā www.facebook.com/
asmulatgalits.

„Asmu Latgalīts” apbalvos izcilākos Latgales iedzīvotājus
2015. gada 31.  janvārī  plkst. 16.00 Preiļu novada kultūras 
centrā (Raiņa bulvāris 28) notiks Latgales Gada balvas pa-
sniegšanas pasākums, kuru rīko biedrība „Asmu Latgalīts”.

Tie, kuri regulāri seko, par 
ko un kā raksta “Ezerzeme”, 
būs pamanījuši, ka pēdējā gada 
laikā avīze mainījusies vēl vai-
rāk - gan vizuāli, gan saturiski. 
Mēs jau esam pieraduši pie jau-
nā darba ritma, jūs - pie jaunās 
“Ezerzemes”. Transformācijas 
process nekad nav viegls. Kaut 
kas mums padevies labāk, kaut 
kur kļūdījāmies. Bet mēs ejam 
uz priekšu un ceram arī turp-
māk attīstīties. Lai cik sāpīgi 
tas nebūtu, jāatzīst, ka abo-
nentu skaits aizejošajā gadā 
diemžēl nebija tas labākais. 
Apzināmies, ka te nozī-
mīgi ir faktori, kas nav 
atkarīgi no mums (de-
mogrāfija, iedzīvotāju 
masveida aizbraukšana 
uz ārzemēm, neapskau-
žamā maksātspēja utt.), taču 
nenoliedzam, ka te ir arī mūsu 
pašu vaina: iespējams, esam 
kādā mirklī likuši jums vilties, par 
kaut ko neuzrakstījām vai uzraks-
tījām ne tā, kā jums gribējās… Ja 
tas tā ir - no sirds atvainojamies! 
Centīsimies ņemt vērā visas jūsu 
vēlmes un padomus, jo mūsu 

galvenais uzdevums - veidot inte-
resantu un pieprasītu laikrakstu. 
Bet tiem, kuri uzskata, ka mūsu 
piedāvājumi lasītājiem un rek-
lāmdevējiem ir pārāk dārgi, at-
gādināšu, ka mums nav nekāda 
finansējuma no ārpuses, mēs ne-
propagandējam sponsoru viedok-
li, jo mums to vienkārši nav, tāpat 
kā atbalstītāju valsts 

s t r u k t ū -

rās… Mēs strādā- j a m 
jums un pateicoties jums. Tāpēc 
viss ir ļoti vienkārši: jūs lasāt - 
mēs rakstām. Nav lasītāju - nav 
nākotnes mums. 

Līdz ar to, atbilde tiem, kuri 
vēl nav izlēmuši - abonēt “Ezer-
zemi” vai nē - ir acīmredzama. 

Pretējā gadījumā jūs riskējat ne 
vien atņemt sev ziņu avotu, bet 
arī liedzat iepazīšanās ar intere-
santiem novadniekiem, stāstus 
par to, kas notiek mūsu novados 
un kā dzīvo mūsu cilvēki. Liedzat 
iespēju atklāti runāt par savām 
problēmām un ar mūsu palīdzību 
mēģināt tās atrisināt. Liedzat sev 
iespēju lasīt aktuālas intervijas, 
speciālistu konsultācijas, regu-
lāru TV programmu… Un mūsu 
vietējo reklāmu, sludinājumu, zi-
ņojumu platformu. Pastāv risks, 
ka jūs vienkārši vairs nebūsiet 
lietas kursā par notiekošo. Negri-
bētos, lai tā notiek. 2015. gads 
solās būt ne mazāk bagāts un 

piesātināts ar dažādiem noti-
kumiem. Būsim tajā kopā!

Mēs ceram uz jums! Un 
vēlreiz draudzīgi atgādinu: 
“Ezerzemi” abonēt ir izdevīgāk 
nekā pirkt. Paretam nopērkot 
avīzi, jūs varat palaist garām 
to svarīgo, ekskluzīvo un in-
teresanto, kas var būt tikai pie 

mums.  
Un pats galvenais - paldies 

jums par uzticību avīzei, par līdz-
dalību, atbalstu, ko mēs pastāvī-
gi izjūtam. Pateicamies tiem, kuri 
lasa un raksta, kuri reklamē un 
kritizē… Jūs esat ar mums - tas 
dod spēku. Ceram, ka mūsu saik-
ne nepārtrūks…

M. Nipāne

Cienījamie lasītāji 
un mūsu draugi!

Klusais Ziemassvētku laiks liecina par to, ka tuvojas kārtējā 
posma noslēgums. “Ezerzemei” tas ir ne tikai kopsavilkumu 
laiks, bet arī satraucošs gaidīšanas un neziņas laiks - kāds 
būs nākamais gads, vai tajā kopā ar mums ienāksiet arī jūs?
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Ziemassvētku gaidīšanas gaisma, tik-
šanās prieks, mājīgums un svētku noskaņa. 
Pirmo reizi Krāslavas novadā Starptautiska-
jai invalīdu dienai veltītais pasākums svinī-
gā atmosfērā notika mūsu Kultūras nama 
viesmīlīgajās sienās. Pirmais patīkamais 
pārsteigums - foajē, kur apmeklētāju uzma-
nībai tika piedāvāta rokdarbu izstāde - savu 
radošo veikumu prezentēja invalīdu biedrī-
bas pulciņu dalībnieki un tie, kuri darbojas 
patstāvīgi. Pasākumu apmeklēja viesi no 
Norvēģijas, Daugavpils, Jēkabpils, Dagdas.

Žanna Galilejeva, kura jau sesto gadu 
vada invalīdu biedrību „Stariņš”, savā uz-
runā izpauda cilvēcisko mīlestību pret ko-
lēģiem un pateicību tiem, kuri nesavtīgi 
atbalsta cilvēkus ar ierobežotām iespējām.  
Pirmkārt, tā ir Krāslavas novada dome, kuru 
šajā svētku dienā pārstāvēja deputāts And-
ris Uzuls un Vija Bārtule, sociālā dienesta 
vadītāja un triju pašvaldību Sarkanā Krusta 
komitejas priekšsēdētāja. Apsveikumi, no-
vēlējumi, dāvanas…

Zāle ļoti silti uzņēma Ludmilas Homu-
tiņinas apsveikumu: šī ģimene jau piec-
padsmit gadus sniedz materiālo un morālo 
palīdzību novada invalīdiem. Kā vienmēr, 
uzņēmēju dinastijas pārstāve iepriecināja 
klātesošos ne tikai ar saviem siltajiem vār-
diem. Biedrība „Stariņš” saņēma dāvanu 
- brīnišķīgu Eduarda Pustovoitova gleznu 
„Ziemassvētku romance”.

Pasākuma dalībnieku apsveikumos ļoti 
bieži skanēja frāze: „Apgūstiet mākslu nevis 
izdzīvot, bet dzīvot! Taču bez labas gribas 
cilvēku atbalsta tas vienkārši nav iespējams. 
Dagdas biedrība „Nema” pēc dāvanu pa-
sniegšanas sagatavoja jauku pārsteigumu 
– savu māksliniecisko priekšnesumu. 

Svētki nav iedomājami bez tradicionā-
lās tējas dzeršanas! Viesus cienāja ar gar-
dumiem.

Un koncerts? Protams, bija! Pirmssko-

las izglītības iestāde „Pīlādzītis” piedāvāja 
veselu programmu, bet pēc tam skatuvisko 
stafeti pārņēma sieviešu vokālais ansamblis 
„Varavīksne”. Skanēja dziesmas dažādās 
valodās, jo visi mēs esam dažādi, bet gri-
bam dzīvot mierā, saticībā un pārticībā. Un 
tagadējos sarežģītajos laikos īpašu vērtību 
iegūst mīlestība pret līdzcilvēku.

Svētku dalībnieku laimīgās sejas runāja 
pašas par sevi, vilinājums bija tiks liels, ka 
es nenoturējos un piedāvāju savam drau-
gam, „afgānim” Pēterim Suveizdam, izteikt 
savu viedokli. „Cenšos apmeklēt visus pa-
sākumus, uz kuriem aicina biedrība „Sta-
riņš”, tāpēc man ir, ar ko salīdzināt. Tie bija 
visskaistākie svētki! Mūsu aizbildnes Lud-
milas Homutiņinas vārdi saviļņoja līdz sirds 
dziļumiem. Un cik grezna dāvana! Kas vēl 
pārsteidza? Izstāde foajē: agrāk redzēju at-
sevišķus rokdarbus, bet, kad visu apkopoja, 
tika izveidota materiāliem bagāta ekspozīci-
ja. Bija patīkami vērot, kā rokdarbnieces, sa-
ņemot daudzos komplimentus, burtiski sta-
roja aiz prieka. Arī koncerts ļoti patika: gan 
mazuļi, gan seniori visu darīja no sirds, ļoti 
patīkams sirsnības un rosības savienojums. 
Un cik jauki uzstājās pārstāvji no Dagdas!

Teikšu tev godīgi - mums ir ļoti svarīga 
saskarsme, jo daudzi dzīvo noslēgti savās 
mājās. Paldies Žannai, ka savāca visus 
kopā! Sen esmu pazīstams ar Mārīti Zariņu 
no Dagdas, bet tiekamies reti. Šoreiz tik labi 
parunājām. 

Ļoti patika šis vakars, tagad var sagai-
dīt Ziemassvētkus ar siltu gaismu dvēselē. 
Novēlu visiem gaišu Adventes laiku!”

Izmantojot gadījumu, Žanna Galilejeva 
sirsnīgi pateicas Krāslavas novada domei, 
Kultūras namam, Homutiņinu, Žuravsku uz-
ņēmumiem, firmai „Varpa”, a/s „Krāslavas 
piens” un visiem tiem, kuri atbalsta biedrības 
„Stariņš” lūgumus.

Aleksejs GONČAROVS

II Ziemassvētku romance

Uz skatuves – sveicēji no Dagdas

Viesu sagaidīšana

Dāvana no mecenātiem – Homutiņinu ģimenes Fragments no koncerta programmas

Pazīstamais politologs un cīnī-
tājs par augstiem ideāliem politikā 
Veiko Spolītis („Vienotība”) neilgi 
pēc parlamenta vēlēšanām bija 
sēdies pie automašīnas stūres al-
kohola reibumā. Par to viņš uzņe-
mas morālo atbildību. Citiem vār-
diem sakot, no Saeimas deputāta 
mandāta viņš negrasās atteikties. 

29. oktobrī Rīgā Ceļu policija 
apturēja Spolīša vadīto automa-
šīnu. Izrādījās, ka autovadītāja 
asinīs alkohola līmenis sasniedza 
1,4 promiles, kas atbilst vieglai 
alkohola reibuma pakāpei. Tiesa 
stingri sodīja Saeimas deputātu: 
V. Spolītim piemērots adminis-
tratīvais arests uz piecām dien-
naktīm, 850 eiro naudas sods un 
vadītāja tiesību atņemšana uz di-
viem gadiem.

Taču tas netraucēja Spolītim 
jau pēc dažām dienām, 5.novem-
brī, nodot zvērestu un iegūt Sa-
eimas deputāta mandātu jaunajā 
parlamenta sasaukumā. Spolītis, 
protams, nav paziņojis kolēģiem 
par neseno incidentu. Bet no 
Saeimas tribīnes svinīgi apsolīja 
„ievērot Latvijas Satversmi un li-
kumus”. 

Veiko Spolītis kandidēja Saei-
mā no Rīgas vēlēšanu apgabala. 
Partijas sarakstā viņam bija atvē-
lēta 14.vieta, bet, pateicoties „plu-
siem”, Spolītis ierindojās 8.pozīcijā. 
Tiesa, viņš palika pirmais kandidāts 
aiz svītras un parlamentā netika ie-
vēlēts. Sakarā ar to, 
ka saraksta līderis 
Edgars Rinkēvičs 
nolika mandātu, lai 
strādātu valdībā, 
Spolītis kļuva par 
parlamentārieti uz 
laiku, kamēr Rinkē-
vičs pilda ministra 
pienākumus. Ja E. 
Rinkēvičs saglabās 
savu amatu visus 
četrus gadus, tad arī 
V. Spolītis visu šo lai-
ku strādās Saeimā. 

Agrāk Spolī-
tis neizcēlās ar īpašiem panāku-
miem politikas sfērā. Viņš ieņēmis 
Aizsardzības ministrijas parla-
mentārā sekretāra posteni. KNAB 
par neatļautu amatu savienošanu  
sodījis Spolīti ar 75 latu naudas 
sodu. Tika konstatēts, ka viņš 
savieno Aizsardzības ministrijas 

parlamentārā sekretāra amatu ar 
valdes locekļa amatu privātā fir-
mā. Atbilstoši darba pienākumiem 
Spolītis reizēm uzstājās ar ska-
ļiem paziņojumiem. Piemēram, 
par to, ka hakeri ar kiberkaru var 
izraisīt tādas masu nekārtības, 
kas nebūtu pa spēkam pat atom-
karam.  

Agrāk Spolītis pēc vārda ka-

batā nelīda. Bet savu braukšanu 
ar auto alkohola reibumā viņš 
mēģināja noklusēt. Mēle politiķim 
atraisījās tikai pēc tam, kad ziņas 
par viņa pārkāpumu izplatījās 
masu informācijas līdzekļos. Pēc 
politiķa vārdiem, viņš savu rīcību 
nožēlo, toties no vietas parlamen-

tā neatteiksies, jo to viņam ir uzti-
cējuši vēlētāji. 

Tiesa, Spolītim tomēr pietika 
sirdsapziņas un godaprāta atteik-
ties no sava amata „Vienotības”  
Ētikas komisijā. Vērtēt kolēģu 
rīcības korektumu viņam tagad 
neklājas. Kas attiecas uz gaidāmo 
administratīvo arestu, tad Spolītis 
ir pārliecināts, ka šis sods viņam 
netraucēs pildīt deputāta pienā-
kumus. Likums nosaka, ka viņam 
tas jāizdara divu gadu laikā un V. 
Spolītis var izvēlēties tādu brīdi, 
kas netraucēs darba pienākumu 
veikšanai. Piemēram, uz cietumu 
var doties parlamenta brīvdienu 
laikā. 

Iespējams, Spolītim pat 
paveicās. Piemēram, Saeimas 
eksspīkeris Jānis Straume, kurš 
arī tika arestēts par braukšanu 
dzērumā, stāstīja, ka aiz restēm 
„ vāca kopā savu dvēseli, un cie-
tumā bija iespējams izdzīvot visu 
dzīvi”. Iznācis brīvībā, Straume 
paziņoja: „ Psiholoģiski un emo-
cionāli jūtos labi.” Aresta laikā viņš 
ar roku uzrakstīja dzejoļu krājumu 
„Cietumnieka intīmās piezīmes”. 
Kas to lai zina, iespējams, arī Spo-
lītim cietumā būs iespēja atgūties. 
Katrā ziņā ir vērts pamēģināt.

Viktors ŪDRIŠS

Kam Saeimā patīk iedzert
Cīnītājs par ideāliem tika pieķerts par braukšanu dzērumā

Šogad Latvijas Biškopības 
biedrība (LBB) svin savu 20 gadu 
jubileju. Jubilejas pasākumā š.g. 
6. decembrī tika apbalvoti labākie 
nozares pārstāvji. Titulu “Gada 
jaunais biškopis” ieguva Skaid-
rīte un Māris Kupši no Dagdas 
novada. Lai gan sakām - jauno 
biškopju ģimene, vārds “jaunie” 
attiecināms tikai uz viņu statusu 
biškopībā, citādi visnotaļ nobrie-
duši saimnieki ar jau ievērojamu 
pieredzi. Par to liecina arī dra-
vai izvirzītie mērķi un veids, kā 
biškopji to cenšas sasniegt. Vis-
pirms ir radīts produkts - “Latgalē 
ievākts medus” un arī turpmākie 
plāni ir gana ambiciozi un snie-
dzas pat līdz ārzemēm. Biškopji 
domā par medus eksportu uz kai-
miņvalstīm.

Rita BARTUŠEVICA, 
Latvijas Biškopības biedrība

Biškopības nozares 
labākie pārstāvji
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Sajūti roku siltumu Indras pagastā

Indras Mākslas un mūzikas skolas de-
jotāji startēja 5.-7. klašu grupā mūsdienu 
deju kolektīvu un repertuāra apguves ska-
tē Latgalē, gatavojoties XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Skolas direktore Ērika Zarovska pa-
stāstīja ka, mūsdienu deju kolektīvu skate 
Latvija ir pagājusi. Šobrīd pēc visu Latvijas 
Mūsdienu deju kolektīvu kopvērtējuma, 
kuri piedalījās skatē, Indras Mākslas un 
mūzikas skolas dejotāji ir starp ieteiktajiem 

kolektīviem dalībai svētkos.
No Krāslavas novada Indras dejotāji 

bija vienīgie, kuri uzdrošinājās piedalīties 
Mūsdienu deju grupu atlasē dalībai svēt-
kos. Dalība skatē bija pirmais solis ceļā 
uz to, lai kļūtu par pilnvērtīgiem mūsdienu 
dejas kopkoncerta dalībniekiem. Mūsdie-
nu dejas kopkoncerts ir jauna tradīcija un 
tas būs pirmais dziesmu un deju svētku 
vēsturē.

Pateicamies mūsu atbalstītajiem – 
audzēkņu vecākiem, Indras pagasta pār-
valdei, šuvējām un rokdarbniecēm, kuras 
veidoja dejotāju tērpus.

Biedrības valdes locekle Ērika Za-
rovska pastāstīja, ka projekta realizācija 
rit sekmīgi. Ne tikai jauniešiem, bet arī 
pieaugušajiem ir liela interese par sava 
novada un pagasta vēsturi, kas saskan ar 
šī projekta svarīgāko mērķi — vēsturisko 
materiālu uzkrāšana, apkopošana, sa-
glabāšana, apstrāde, padarot pieejamus 
nākamajām paaudzēm, kā arī saiknes un 
izpratnes uzlabošana starp jauniešiem un 
vecāko paaudzi. 

Ē. Zarovska: “Darbam esam iegā-
dājušies portatīvo datoru, fotoaparātu un 
kopētāju, bet pats galvenais ir realizēt 
projektā ieplānotās aktivitātes. Novembra 
nogalē notika ģimeņu atmiņu pasākums, 
kuram jauniešu biedrības dalībnieki aktīvi 
gatavojās. Jauniešu biedrības dalībnieki 
devās pie ciemata un pagasta iedzīvotā-
jiem, tika vāktas fotogrāfi jas, dzīvesstāsti, 
notikumu liecības, kuras atspoguļo Indras 
ciemata vēsturi. No savāktajiem materiā-
liem tapa prezentācija par Indras pagātni 

un šodienu, kuru seši jaunieši parādīja 
ģimeņu atmiņu pasākumā tiem aktīvajiem 
ciemata iedzīvotājiem, kuri atnāca uz pa-
sākumu. Prezentācijas materiāli tika vākti, 
lai jau nākamgad taptu buklets par Indru. 
Protams, savākto materiālu apjoms ir liels, 
visus nevarēs izmantot bukletā, tālab pie 
tējas tases runājām arī par bukleta struktū-
ru. Kāds tas būs, ko tajā vajadzētu iekļaut? 
Vai tas domāts mums pašiem vai Indras 
viesiem? Vēsturiskā materiāla ir tik daudz, 
ka pietiktu atsevišķai grāmatai. Esam no-
lēmuši visu iekopēt kompaktdiskā un at-
dosim bibliotēkā glabāšanai un lietošanai. 
Kas attiecas uz bukletu, nolēmām, ka tam 
būs trīs daļas: viena — Indras vēsture, 
otra — Indras šodiena, jo tik tiešām gribas 
paradīt, kas ir palicis Indrā pēc lielvalsts 
sabrukuma. Vienā no prezentācijām jau-
nietes Iveta Klagiša un Viktorija Kuriloviča 
piedāvāja interesantu lietu — bukletā varē-
tu akcentēt, kāpēc vērts atbraukt uz Indru. 
Šī informācija galvenokārt ir saistībā ar 
kultūru: Indras ievārījuma svētki, Latgales 
vainags, aušanas darbnīca, zemnieki, kuri 
uzņem tūristus. Trešā bukleta daļa būtu 
veltīta tieši tūrismam — ko šeit var redzēt 
un apskatīt. Palika sastrukturēt, pasūtīt un 
izgatavot. Esam izsūtījuši anketas pagas-
ta zemniekiem, lai precizētu, kā saucas 
saimniecība, palūgtu kādu fotogrāfi ju. Pir-
mās aizpildītās anketas esam saņēmuši, 
ceram uz pārējo atsaucību. Mūs ļoti atbal-

sta bijušais skolotājs 
Nikolajs Lobza, kurš 
aizraujas ar senu fo-
togrāfi ju vākšanu un 
vislielākā palīdzība 
no viņa ir tieši par 
Indras vēstures jau-
tājumiem.”

Fotoizstāde tiks 
atklāta nākamgad 
projekta noslēguma 
pasākumā, tajā arī 
prezentēs bukletu un 
notiks projekta īste-
notāju un atbalstītāju 
sveikšana. 

Indras šodiena un pagātne 
Jau ziņojām, ka šī gada jūnijā Indras 
jauniešu biedrība ”Stāvēt aizliegts” 
uzsāka Borisa un Ināras Teterevu 
fonda atbalstītā projekta „Indras 
šodiena un pagātne” realizēšanu. 
Šis ir jau ceturtais biedrības pro-
jekts, kura kopējais fi nansējums ir 
1721 eiro, no tiem 10% ir Krāslavas 
novada domes līdzfi nansējums.

Indras tagadne. Ignatoviču zemnieku saimniecības – 
“Stirniņas” un “Ezeri” — nodarbojas ar kartupeļu, aitu, kazu, 
trušu audzēšanu.

Uzdrīkstēšanās…

Indras jaunie dejotāji

Indrā dāvina rožu stādus ļau-
dīm, kuri iekopj savas sētas un 
mājas, Indrā māk plaši un skaisti 
atzīmēt Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanas dienu, 
Indrā ļaudis saņem dāvanā valsts karo-
gus, kurus šuvušas vietējās šuvējas, In-
drā mēdz dāvināt valstij. Jā, jā, dāvināt 
mūsu mazajai Latvijai dzimtenes mīlestī-
bas apliecinājumus caur īpašiem darbiem! 
Jaunākā iecere – projekts “Pieci soļi Līdz 
Latvijas simtgadei”, kuru uzņēmās realizēt 
Indras aušanas darbnīcas audējas ar visu 
ieinteresēto iedzīvotāju atbalstu, proti, ik-
viens var pielikt savu roku šīs savdabīgās 
dāvanas tapšanā.

Tautas nama direktore, audēja Anžela 
Kuzminska: „Līdz valsts simtgadei katrā 
gadā noaudīsim vienu gobelēnu, bet pre-
zentēsim tos visus tikai Latvijas 100 gadu 
jubilejā, ne dienu agrāk! Neteiktu, ka šo-
gad mums izdevās masveidā piesaistīt 
iedzīvotājus, bet daži desmiti bija. Tostarp 
mūsu audējas, jaunatne, pat tūristi vienu 
dienu ieradās tieši brīdī, kad mēs strādā-
jām pie pirmā gobelēna un kāds no viņiem 
arī izmantoja iespēju ieaust dažus diegus 

kopīgajā darbā. Tas būs unikāls, iedzīvo-
tāju kopīgi radīts gobelēns, kuru iepriekš 
nevienam nerādīsim, arī medijiem nē, jo 
šī dāvana Latvijai simtgadē ir plānota kā 
pārsteigums. Pirmais gobelēns nesen no-
ņemts no stellēm un paslēpts lādē. Darbs 
vēl nav pabeigts, to vajag uzstiept uz pa-
matnes un ievietot rāmī, noformēt.”

Lai arī audēju veikumu man neparā-
dīja, tomēr pirmā gobelēna tēmu atklāja 
gan – mežs. Nākošgad aušanas darb-
nīcās atkal klaudzēs stelles un jaunajam 
darbam būs cita tēma – ūdens. Par to, ka 
šāda akcija rit, iedzīvotāji tiek informēti ar 
afi šu starpniecību, un izplatot informāciju 
no mutes mutē. Jebkurš Indras iedzīvotājs 
var atnākt uz aušanas darbnīcu, un viņam 
pat nav jāmāk aust. Tik daudz, kā pareizi 
ieaust dažus diegus kopīgajā gobelēnā, 
ierādīs vietējās audējas, un pēc tam viss 
ritēs bez aizķeršanās. Starp citu, ņemot 
līdzdalību šajā projektā, ir iespēja par kri-
patu vairāk redzēt un uzzināt nekā tiem, 
kuri noslinkojuši. 

Jau 4 gadus Indras Mākslas un mūzikas sko-
la sadarbojas ar Daugavpils televīziju DAUTKOM, 
kuras vajadzībām mākslas skolas bērni izgatavo 
Ziemassvētku suvenīrus. Balta māla fi gūra tiek 
apgleznota ar keramikas krāsām, noglazēta un 
tai pielīmēts magnētu. Bērniem šajā aizraujošajā 
nodarbē ar padomiem palīdz mākslas skolas pe-
dagogi Ērika Zarovska un Māris Susejs. 

M. Susejs: „Sadarbība ar televīziju Dautkom 
paredz, ka mūsu skolas bērni par saviem māla iz-
strādājumiem saņems samaksu. Tādā veidā tele-
vīzijas pārstāvji izsaka pateicību un atbalsta rado-
ši aktīvus bērnus. Savukārt televīzijas kolektīvam 
ir būtiski sajust bērnu auru un roku darba siltumu. 
Viņi uzskata, ka šajā bezpersoniskajā laikā ir vitāli 
svarīgi vērst uzmanību uz personiskām lietām, ku-
ras nes informāciju par izgatavotāju  - bērnu, kurš 
savām rokām darinājis darbu.

Gadu no gada mainās radošo darbu tēmas. 
2015. gads būs kazas gads, tapēc bērni ar interesi 
pievērsās kazas tēla interpritācijai. 

Noslēdzot šo gadu Indras Mākslas un mūzi-
kas skolas bērni aicina visus novada ļaudis vairāk 
eksperementēt ar radošajām aktivitātēm padarot 
savu dzīvi krāsaināku.”

Top dāvana savai valstij simtgadē 
Pēdējo gadu laikā Indra bie-
ži tiek dēvēta par rožu ciemu 
un tas ir pamatoti. Kā zināms, 
rozes bieži tiek izmantotas 
kā mīlestības simbols, pa-
sniedzot tās mīļotajam cil-
vēkam. Acīmredzot Indrā ir 
daudz mīlošu cilvēku, tostarp 
daudz tādu, kuri ļoti mīl savu 
mazo dzimteni un Latviju. 
Ticiet vai nē, bet šajā piero-
bežas ciematā patriotisma 
un dzimtenes mīlestības ir 
vairāk, nekā dažviet citur Lat-
vijā. 

Indras Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi šajā izglītības iestādē apgūst 
dejas pamatus un vizuāli plastisko māks-
lu. Šeit ir radoši pedagogi un notiek daudz 
interesantu lietu, diemžēl visos notikumos 

nevaram būt klāt un pastāstīt par tiem sa-
viem lasītājiem, jo no Krāslavas līdz Indrai 
ir mērāms tāls ceļš. 

Turklāt daži rotājumi dzīvo īsu laika 
sprīdi. Skolotājs Māris Susejs ieviesis bēr-

niem aizraujošu tradīciju 
– kad kādam ir dzim-
šanas diena, visi ķeras 
klāt otām un krāsām, lai 
apgleznotu kājas, rokas, 
sejas un jautri izpriecā-
tos. Tā, kā šajā attēlā. 
Pēc tam, protams, viss 
krāšņums tiek nomaz-
gāts, paliek vien skaistas 
atmiņas par kārtējo brī-
nišķīgi nosvinēto dzim-
šanas dienu. 

Lappusi sagatavoja 
Juris ROGA

Ja svinēt, tad krāšņi un jautri 
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Muzeja ekspozīcijas „Ru-
dens 2014” atklāšanas laikā es 
apsveicu Liliju ar piedalīšanos 
šajā prestižajā izstādē un atzi-
nos, ka neesmu aizmirsis par 
aicinājumu atnākt ciemos. Kad 
ir vislabāk pastaigāties pa puķu 
karaļvalsti? Protams, gada vis-
drūmākajā periodā, gaidot ziemu. 
Es apciemoju mākslinieci 
viņas darbnīcā. Un kārtē-
jo reizi pārliecinājos: nav 
nekā interesantāka par 
aizrautīga cilvēka stās-
tu. Jebkurš mākslinieks ir 
dzejnieks savā dvēselē, 
un es to izjutu, klausoties 
savu sarunas biedri. 

Par gleznotājiem, kas 
dod priekšroku otai, au-
deklam un eļļas krāsām, 
esmu rakstījis ne reizi vien, 
bet akvareļa tehnika līdz 
šim laikam man bija no-
slēpums. Saprotot to, Lilija 
nodarbojās ar izglītošanu: 
„Ar akvareļkrāsām jāstrā-
dā ātri, jo īpašs papīrs, kas 
speciāli paredzēts zīmē-
šanai ar akvareļu krāsām, 
ir dārgs prieks. Ja mazliet 
novilcināties, tad viss būs 
vējā. Darba procesā ātri 
žūstošās akvareļu krā-
sas it kā pašas atrod sev 
vietu. Veiksme uzsmaida 
tikai tad, ja pareizi izvē-
lējies krāsu un toni. Pa-
rasti zīmēju dabu un kluso dabu 
ar ziediem - mans iecienītākais 
žanrs. Piemēram, akvarelis „Sau-
lespuķes”, starp citu, tās ir ma-
nas mīļākās puķes. No sākuma 
skicēju ar zīmuli dabas ainavu, 
tad pielieku savu fantāziju. Otrais 
etaps - zīmēšana ar lielu otu pa 

slapju papīru, kas 
ir uzklāts uz mitra 
auduma. Tālāk – 
jāpievērš uzma-
nība lapu, krāsu, 
ziedlapiņu fak-
tūrai. Nākamajā 
dienā - korekcija 
pa sausu virspusi 
un tad - lazējums 
ar slapju otu, kas 
arī piešķir akvare-
lim nepieciešamo 
harmoniju. Piere-
dze nāk ar laiku, 
un ne vienmēr pir-
majā reizē autoru 

gaida veiksmīgs rezultāts. Šie 
darbi var saglabāt savas krāsas 
ilgāku laiku, ja akvareļi nenonāk 
tiešu saules staru iedarbībā.”

Viesmīlīgā saimniece parā-
dīja man vairāk nekā desmit dar-
bus. Gan ainavās, gan klusajās 
dabās vērojams autores individu-

ālais stils – īpatnēja noskaņa un 
krāsu harmonija. Lilija atzīstas, 
kas priekšroku dod dzeltenajai 
krāsai kombinējumā ar citām krā-
sām, patīk sarkano un zilo toņu 
daudzveidība. Ūdens proporcija 
nosaka sižeta spilgtumu. Un tik-
šanās noslēgumā Lilija parādīja 
man neparastu kluso dabu ar 

āboliem un bum-
bieriem. 

Īsta māks-
linieka daiļrade 
vienmēr ir daudz-
veidīga. Lilijai 
Tamai ir arī eļļas 
gleznas, kādu 
laiku viņa aizrā-
vās ar floristiku. 
Krāslavietes ie-
mīļota atpūtas 
vieta ir Baltijas 
jūras piekraste, 
par piemiņu no 
Jūrmalas ir atves-
tas glezniņas no 
koka gabaliņiem, 
ko noslīpēja viļņi, 
un vēl akmenti-
ņi, gliemežvāki… 
„Nekas netika pa-
kļauts mehāniskai 
apstrādei, jo daba 

ir vislabākais mākslinieks, man 
atlika tikai piešķirt darbam vaja-
dzīgo krāsu gammu, kas saskan 
ar jūras toņiem,” meistare atklāja 
savu floristikas darbu noslēpumu.

Savulaik Lilija Tama daudz 
ko iemācījās no mūsu talantīgā 
mākslinieka Valentīna Zlidņa. No 
Latvijas mākslas korifejiem viņai 
īpaši tuvi ir Jāņa Brektes, Kārļa 
Sūniņa akvareļi, kā arī krāsla-
vietes Nadīnas Lavreckas darbi. 
Bet nesenajā rudens vernisāžā 
Krāslavas muzejā viņu patīkami 
pārsteidza daudzu dalībnieku ra-
došie panākumi, piemēram, Mari-
nas Procevskas darbs „Ceriņi”. Ir 
jāuzsver, ka arī četri Lilijas Tamas 
mākslas darbi šajā izstādē aplie-
cināja autores talantu un prasmi 
strādāt ar dažādiem materiāliem.

Trīsdesmit radošās darbības 
gadu laikā radītas vairāk nekā 
divsimt gleznas. Ir mākslas darbi, 
kas devās tālā ceļā - uz Čehiju, 

Poliju, Krieviju, dažas tika uzdā-
vinātas draugiem un radiem un 
tagad rotā viņu mājokļus, citas 
gaida savus pircējus mākslas sa-
lonā.

Skolotāja pēc aicinājuma ir 
laimīga par to, ka viņas darbu tur-
pina skolēni. Viņu vidū ir tie, kam 
tēlotājmāksla kļuvusi par dzīves 
jēgu vai par dzīves lielāko aizrau-
šanos. Lilija ļoti labi atceras sa-
vus audzēkņus -  Ivetu Dunsku, 
Ingunu Ļevšu, Annu Zemblicku, 
Juliannu Moisejenkovu un dau-
dzus citus. Mātes sirds priecājas 
par to, ka dēls Andris, Latvijas 
Mākslas akadēmijas Tēlniecības 
nodaļas absolvents, turpina šo 
radošo dinastiju, pašlaik viņš ir 
reklāmas firmas „R.Renesanse” 
vadītājs. Lilijai Tamai ir četri maz-
bērni, viņa lepojas ar to, ka vecā-
kais mazdēls Viesturs, diplomēts 
ģeologs un dizaineris, arī aizrau-
jas ar tēlotājmākslu.

Zinu un turpinu apgalvot: 
pilsēta pie Daugavas lokiem – 
daudzu radošu cilvēku šūpulis. 
Un šis raksts par mūsu talantīgo 
krāslavieti ir pārliecinošs mana 
viedokļa apliecinājums.

Aleksejs GONČAROVS

Baltās lilijas no Lilijas

No 24. oktobra līdz 20. novem-
brim Krāslavas novada dome aicināja 
iedzīvotājus izteikt domas par nova-
da attīstību pēdējo piecu gadu laikā. 
Anketa bija pieejama elektroniskā 
formātā www.kraslava.lv, informējot 
sabiedrību vietējā presē un sociālajos 
tīklos. Uz aptaujas anketas jautāju-
miem atbildēja 104 iedzīvotāji. 

Lielākā daļa aptaujāto iedzīvotā-
ju (33 iedzīvotāji) ir valsts un pašval-
dības institūciju darbinieki, tiem seko 
privāto uzņēmumu darbinieki (21 ie-
dzīvotājs) un studenti (16 iedzīvotāji). 

Visaktīvāk uz anketas jautāju-
miem atbildēja krāslavieši (70 iedzī-
votāji), otrajā vietā ierindojas citviet 
(Rīgā, Daugavpilī, ārzemēs) dzīvojošie 
novadnieki (13 iedzīvotāji), tiem seko 
pagastu iedzīvotāji. Diemžēl aptauja 
nav sasniegusi pierobežas -- Indras, 
Kalniešu, Piedrujas un Robežnieku 
pagastu iedzīvotājus. 

27 iedzīvotāji uzskata, ka aktīvi 
iesaistās vietējo jautājumu risināšanā 
(17 no tiem ir kādas biedrības biedri, 
9 iedzīvotāji - pašdarbības kolektīvu 
vai interešu pulciņu biedri), 42 iedzī-
votāji labprāt to darītu. Diemžēl lie-
lākā daļa - 75 iedzīvotāji atzinuši, ka 
neiesaistās pilsoniskās sabiedrības 
aktivitātēs.

Par laimīgas dzīves priekšnosa-
cījumiem Krāslavas novadā atzītas 
labas darba iespējas (49% atbilžu), 
droša vide (40% atbilžu), stabils at-
algojums (33% atbilžu), kvalitatīvi 
sabiedriskie pakalpojumi, daudzvei-
dīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
un laba infrastruktūra (27% atbilžu). 
Labus kaimiņus, latvisku vidi, uzticību 
novada pārvaldei un labas izglītības 
iespējas kā  laimīgai dzīvei nepiecie-
šamus atzīmējuši mazāk par 15% ap-
taujāto.

Kopumā iedzīvotāji pozitīvi 
vērtē novada attīstību laika posmā 
no 2009. – 2014. gadam; 53% res-
pondentu jeb 54 iedzīvotāji attīstību 
novērtējuši ar „4” piecu ballu skalā, 
30% (31) ar atzīmi „5”. Vairāk kā puse 
aptaujāto iedzīvotāju ( 61% respon-
dentu) atzina, ka pēdējo gadu laikā ir 
uzlabojusies arī viņu personīgā dzīves 
kvalitāte. Tuvāko piecu gadu laikā lie-
lākā daļa aptaujāto - 80% plāno palikt 
Krāslavas novadā. 

Iedzīvotāji vērtē  infrastruktūru 
un  pakalpojumus

      Vērtējot paveikto transporta, loģis-
tikas un sakaru pakalpojumu nozarē, 
iedzīvotāji par labu atzīst transpor-
tam domāto ielu/ceļu infrastruktūras 
sakārtošanu (79% respondentu), kā 
arī ietvju, celiņu, gājēju pāreju kvali-
tāti (84% respondentu). Jāatzīmē, ka 
nozarē panākts ievērojams uzlabo-
jums, jo pirms četriem gadiem Krāsla-
vas novada domes veiktajā aptaujā, 
67 % aptaujāto iedzīvotāju ielu un 
ceļu stāvokli vērtēja galvenokārt ne-
gatīvi. 

Gandrīz vienādās daļās dalās ar 
ielu apgaismojumu apmierināto (54 
iedzīvotāji) un neapmierināto (46 ie-
dzīvotāji) viedokļi. Interneta kvalitāte 

apmierina 87% aptaujāto, pasta pa-
kalpojumi – 77%.

Iedzīvotāji norāda uz sekojo-
šiem uzlabojumiem augstākminētajā 
nozarē – pilsētā diennakts tumšajā 
laikā nepieciešams apgaismojums ie-
dzīvotāju drošībai un vandālisma ma-
zināšanai, jāveido loģistikas centrs, 
jāturpina pagastu ceļu tīkla un neas-
faltēto pilsētas ielu rekonstrukcija, 
pilsētā jāorganizē sabiedriskā trans-
porta kustība.

Pozitīvi uzlabojumi veikti 
ūdensapgādē (83 iedzīvotāji ir ap-
mierināti), kanalizācijas sistēmās (86 
iedzīvotāji), atkritumu savākšanā un 
izvešanā (78 iedzīvotāji), publisko ēku 
siltināšanā (62 iedzīvotāji). Iedzīvo-
tājus neapmierina namu apsaimnie-
košana (62 iedzīvotāji) un atkritumu 
šķirošana (41 iedzīvotājs). Iedzīvotāji 
norāda, ka jāuzlabo iekšpagalmu infra-
struktūra, sakārtojot auto stāvvietas, 
bērnu rotaļu laukumus, apzaļumojot 
teritorijas (74% atbilžu), steidzami 
nepieciešama daudzdzīvokļu namu 
siltināšana (56% atbilžu) un apgais-
mojuma infrastruktūras ierīkošana/at-
jaunošana (36% atbilžu). Lielākā daļa 
iedzīvotāju uzskata, ka daudzdzīvokļu 
namu siltināšana būtu jāuzņemas ap-
saimniekotājam (53% atbilžu). 

Iedzīvotājus pārsvarā apmierina 
pirmsskolas un vispārējās izglītības 
pakalpojumu kvalitāte (66% respon-
dentu apmierināti), domas dalās par 
mūžizglītību (24% apmierināti, 27% - 
neapmierināti), profesionālo izglītību 
(26% apmierināti, 23% neapmierinā-
ti) un interešu izglītību (38% apmieri-
nāti, 26% - neapmierināti). Novadnie-
ki uzskata, ka mūžizglītības pasākumi 
ir pieejami pārsvarā bezdarbniekiem, 
Bērnu un jauniešu centram būtu 
jāstrādā arī vakaros, profesionālās 
izglītība mācību programmas jādara 
pieejamas arī meitenēm. 

Viskritiskāk iedzīvotāji vērtē 
ēdināšanas pakalpojumus (63% ir 
neapmierināti), veselības aprūpi  un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas (58% ir neapmierināti), sporta 
infrastruktūras un pakalpojumu kvali-
tāti un pieejamību (40% ir neapmie-
rināti). Tūristu un vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai steidza-
mi būtu jānodrošina ēdināšanas pa-
kalpojumu pieejamība vakaros un 
brīvdienās, jāveido ģimenes aktīvās 
atpūtas centrs (t. sk. baseins), jāveido 
brīvā laika (īpaši brīvdienu) pavadīša-
nas vietas jauniešiem, jāpiesaista jau-
ni, kvalificēti mediķi. 

Par viskvalitatīvāk sniegto pa-
kalpojumu atzīta zaļo zonu un vides 
apsaimniekošana pilsētā (92% jeb 96 
iedzīvotāji ir apmierināti), laukos ar 
vides sakoptību ir apmierināti 56% 
(58 iedzīvotāji), īpaši atzinīgi vērtējot 
koptās kapsētas.

Turpinājums sekos.

Informāciju apkopoja 
Gunta AHROMKINA, 

Krāslavas novada domes Attīstības 
nodaļas Telpiskās plānošanas un 

projektu speciāliste
Autores foto

Krāslava gandrīz 
gatava, novads top!

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē Krāslavas novada attīstību 

Avīzes raksti rodas dažādos apstākļos un vei-
dos, un šis ir tas gadījums, kad interesants 
temats pats pieklauvēja pie mana dzīvokļa 
durvīm. Tas bija vasarā, kad uz sliekšņa parā-
dījās Lilija Tama ar lielu baltu liliju pušķi: „Zie-
di no manām puķu dobēm - no visas sirds. 
Paldies par jūsu fotoizstādi! Arī man šis gads 
bija veiksmīgs, atnāciet, kad būs brīvs laiks, 
paskatieties uz maniem jaunajiem darbiem!”
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Senioru sadancis

Pirms ļaut kādam kāpt 
uz skatuves, viens no pasā-
kuma vadītājiem — Volde-
mārs Varslavāns – jautāja: 
“Kāda puķe zied Ziemassvēt-
kos?” “Ziemas roze!” atska-
nēja zālē un laimīgais varēja 
doties pēc balvas –  “gotiņas”! 
Šajā vakarā bieži runāja lī-
dzībās un arī dāvinātā gotiņa 
bija nevis piena devēja, bet 
populārā konfekte. Nākamais 
jautājums: “Kādi ziedi Krāsla-
vu rotā visu gadu?” Protams, 
ka mežrozīte, proti, deju kopa 
“Mežrozīte”, kuru vada Aloida 
Andžāne. Tieši viņiem bija 
gods ar pirmajiem dejas so-
ļiem atklāt Ziemas sadanci 
“Satiksimies dejā”. Turpināju-
mā skatītājiem tika piedāvāti 
turpat trīs desmiti priekšne-
sumu. Bija pārstāvēti ne tikai 
Krāslavas un Dagdas novadi, 
kopskaitā deju kopas bija no 
vairāk nekā desmit novadiem 
un apdzīvotām vietām. Vairā-
ki kolektīvi uzstājās vienlaicī-
gi, tādejādi visnotaļ krāšņais 
koncerts neizvērtās nogur-
dinošā pasākumā. To loģiski 
noslēdza “Zelta atvasara” 
no Rēzeknes (vadītāja Olga 
Deksne) ar deju “Ziemas-
svētku rīts”. 

Milzīgo dejotāju pulku 
emocionāli uzrunāja Krāsla-
vas novada domes deputāts, 
Izglītības un kultūras nodaļas 
kultūras metodiķis Jāzeps 
Dobkevičs: “Dārgās meite-
nes! Sirds pilna! Jūs esat tās 
zvaigznes, kas silda, apgais-
mo ceļu, iedvesmo, palīdz 
cilvēkam orientēties ziedu 
pasaulē! Paskat, šodien te 
ir magones, mežrozītes, rū-
žeņas un citas puķes, kuru 
vārdā nosaukti krāšņie kolek-
tīvi. Mīļās meitenes! Šodien 

skaista diena, un no šodienas sā-
kas pārsteigumu dienas, kurās dā-
vina dāvanas līdz pat gadu mijai!” 

Turpinājumā tika pasniegti pa-
teicības raksti kolektīvu vadītājiem. 
Jāzeps katru no viņām iegrieza 
dejas virpulī, izpelnoties publikas 

ovācijas.
J. Dobkevičs: “Ir cilvēks, ku-

ram esmu pateicīgs līdz šai baltai 
dienai, ka paņēma mani darbā kul-
tūras namā, neticot nekādām vēs-
tulēm, neieslīkstot dziļās pārdo-
mās un iespaidos. Suminām deju 
kopas “Mežrozīte” vadītāju Aloidu 
Andžāni, šī pasākuma iniciatori un 
organizatori!”

Tūlīt pat zālē izveidojas gara 
rinda sveicēju ar ziediem un dāva-
nām rokās.

Juris ROGA, autora foto

Gadu gaidīts pasākums 

6. decembrī Krāslavas kultūras namā notika Latgales 
senioru deju kopu Ziemas sadancis „Satiksimies dejā”, 
kas ir gadu gaidīts pasākums. Aizsteidzoties notiku-
miem priekšā — gadam ir četri gadalaiki, un šajā pa-
sākumā redzējām gan pavasara dvesmu, gan vasaras 
karstumu, gan rudens krāšņumu un vēsumu no ziemas. 
Tik bagātīga un plaša bija Ziemas sadanča programma!
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Klāt laiks, kad gribas ticēt 
brīnumiem un, bieži vien, arī sa-
gaidīt tos. Pat ja nojaut, ka Zie-
massvētku vecītis nav īsts - ticēt 
Ziemassvētku brīnumam ir skais-
ti. Brīnums ir kupla, zaļa eglīte 
ar spīdīgām mantiņām, un liela, 
draudzīga ģimene. Ziemassvētku 
brīnums ir labestība cilvēku attie-
cībās. Miers, harmonija, saticība, 
aizdegtas sveces un 
tuvo cilvēku sirds sil-
tums. Ziemassvētku 
brīnums ir tad, kad 
gaiss ir piepildīts ne 
vien ar piparkūku un 
mandarīnu smaržu, 
bet arī ar gaišu mīles-
tību, ticību un cerību. 
Krāslavas pamatskolā 
nu jau vairākas nedē-
ļas klusi, bet ar brīnu-
ma gaidīšanu sirdī, 
klasēs radoši rosās 
skolēni un skolotāji, 
gatavojot rotājumus, 
apsveikumus un pa-
sākumu scenārijus 

Ziemassvētkiem.
Īsta radošā darbnīca ir tad, 

kad visiem prieks! 4. decembra 
pēcpusdienā kopā pulcējās da-
žāda vecuma skolēni, lai kopā 
darinātu īpašas apsveikuma kar-
tiņas labdarībai. Pateicoties LSK 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu komitejas un Røde Kors 
Nord-Trøndelag atbalstītajam 
projektam “Tikai kopā sapņi kļūst 
krāsaini”  visi nepieciešamie ma-
teriāli darbnīcai “Ziemassvētku 
brīnums” tika sagādāti, atlika tikai 
ar radošu dzirksti ļauties darbam. 
Darbnīcu vadīja skolotāja Jeļe-
na Japiņa, kurai nu jau labu laiku 
par vaļasprieku kļuvusi atkļātņu 
veidošana. Skolotāja soli pa so-
lim iepazīstināja ar Ziemassvētku 
atklātnīšu veidošanas tehnoloģi-
ju. Un kārtējo reizi jāsaka- mēs 
neesam ideāli, mēs esam unikāli, 
jo katra bērnu darinātā atklātnī-
te pārsteidza ar savu veinreizību 
un  neatkārtojamību. Patīkami 
pārsteidza bērnu atbildīgā attiek-
sme pret to, ko viņi darīja - bija re-

dzams, ka viņi no sirds centās, lai 
tieši viņu darinātās Ziemassvētku 
atklātnītes kādam svētkos sa-
gādātu prieka mirkļus. Arī bērni 
saņēma skaistas pateicības par 
paveikto darbu, jo dots devājam 
atdodas. Paldies skolotājai Jeļe-
nai Japiņai par radošās darbnīcas 
organizēšanu. Radošās darbnī-
cas ir burvīgs veids, kā bērniem 
mācīt par svētkiem, par pašu ro-
kām un ar mīlestību gatavoto lietu 
īpašo nozīmi ne tikai sev, bet arī 
citiem. Atklātnītes tiks nogādā-
tas Krāslavas novada Sociālajā 
dienestā, bet vēlāk- kā jauks un 
sirsnīgs sveiciens- dosies pie tie, 
kuri visvairāk alkst uzmanības un 
svētku sajūtas.

Lai gaišs Ziemassvētku brī-
numa gaidīšanas laiks!

Projekta „Tikai kopā sapņi kļūst 
krāsaini” koordinatore, Krāslavas 

pamatskolas psiholoģe 
Velta DAŅIĻEVIČA

Nepalaid garām savu brīnu-
ma mirkli un nelaupi to citiem!  Lai 
Tev brīnumaini Ziemassvētki!

Radošā darbnīca “Ziemassvētku brīnums”

Patiešām, daudzviet pasau-
lē ir īpašas, brīnumiem apveltītas 
Dievmātes svētgleznas, tostarp arī 
mūsu Aglonā. Taču Gvadalupes 
Dievmātes attēls ir īpašs ar savu 
savdabīgumu, atšķirību no citiem 
īpašajiem, jo… nav cilvēku roku 
darināts. Tas atrodas Gvadalupes 
Dievmātes godam veltītajā bazi-
likā netālu no Meksikas galvas-
pilsētas Mehiko, kas ir viena no 
apmeklētākajām katoļu svētvietām 
pasaulē. Svētceļnieki nu jau piecus 
gadsimtus ierodas šeit, lai godinā-
tu šo neparasto svētgleznu, Die-
vmātes pašportretu, kura priekšā 
uzklausīti daudzi, šķietami neizpil-
dāmi lūgumi. Visvairāk cilvēku šeit 
pulcējas 12. decembrī, kad tiek svi-
nēti Gvadalupes Dievmātes svētki. 

Kā tad radusies šī savdabīgā 
glezna, kurai vēsturē nav līdzīgas?

Žēlsirdīgā Vissvētākā Jaunava 
Marija vēlējās dāvāt savu mīlestī-
bu, palīdzību un aizsardzību zemei, 
kuras iedzīvotāji gadsimtiem ilgi 
bija praktizējuši daudzdievību un 
upurējuši saviem elkiem cilvēkus. 
Pēc franciskāņu misionāru ieraša-
nās šajā valstī, 1525. gadā tika no-
kristīti pirmie meksikāņi, viņu vidū 
arī jaunais indiānis Huans Djego. 
1531. gada decembrī, Dievmāte 
nu jau piecdesmitgadīgo acteku 
Huanu uz Tapejaka kalna izvēlējās 
par apustuli savu nodomu īsteno-
šanai. Viņa sūtīja Huanu pie Me-
hiko bīskapa Cumarragas ar ziņu, 
ka Viņa vēlas, lai šeit uzceļ Viņas 
godam veltītu dievnamu. Bīskaps 
nenoticēja Huana stāstam un pie-
prasīja kaut ko pārliecinošāku, 
kādu zīmi. 

Kad noskumušais Huans no-

deva Dievmātei šo vēsti, Viņa lika 
tam uzkāpt pakalnā, sakot: “Tur tu 
atradīsi daudz puķu, noplūc, salasi 
tās un atnes man.” Huans Djego 
ļoti labi zināja, ka augšā uz pakal-
na, uz apledojušās, akmeņainās 
zemes nevar augt neviena puķe, 
tomēr nešaubījās par Dievmātes 
vārdiem. Viņš paklausīja un patie-
šām salasīja veselu klēpi ar spēcīgi 
smaržojošām rozēm, kuras aiz-
nesa Dievmātei. Viņa rūpīgi ietina 
puķes tilmā - tradicionālajā indiāņu 
apmetnī. Pavēlējusi neatvērt tilmu 
un tā saturu attaisīt tikai bīskapa 
klātbūtnē, Dievmāte lika Huanam 
pastāstīt bīskapam visu pēc kār-
tas, ko redzēja un darīja.

Huans, paļāvības pilns, de-
vās uz pilsētu pie bīskapa. Pēc 
ilgas gaidīšanas indiānis beidzot 
tika ielaists pie bīskapa. Dziļi pa-
klanījies, viņš sāka stāstīt visu pēc 
kārtas, ko Debesu Karaliene bija 
darījusi, lai atsūtītu ekselencei pie-
prasīto zīmi. Apliecinājis to, ka uz 
pakalna akmeņainās, apledojušās 
zemes viņš patiešām atradis rozes, 
Huans savu stāstījumu noslēdza 
šādi: “Es noplūcu rozes un aiznesu 
Viņai. Viņa tās pati ar savām rokām 
sakārtoja un ielika atpakaļ manās 
drānās, lai es jums tās aiznesu kā 
lūgto zīmi un lai jūs piepildāt Viņas 
vēlēšanos un varat atzīt manas 
vēsts patiesumu. Te tās ir. Skatie-
ties, ņemiet tās!” ar šiem vārdiem 
viņš atlaida tilmas galus vaļa, rozes 
nokrita zemē un tai pat brīdī uz til-
mas brīnumainā veidā parādījās 
Gvadalupes Diev- mātes brīnišķī-
gā svētbilde. Bīskaps un visi klāt-
esošie pārsteigti un pilni godbijīga 
izbrīna noslīga ceļos. Nu arī Huans 

Djego apmulsis paraudzījās lejup 
un bija pavisam pārņemts no tā, 
ka uz sava apmetņa ieraudzīja De-
besu Dāmas brīnišķīgo attēlu, tieši 
tādu pašu, kādu viņš bija redzējis 
uz Tapejaka.

Dievmāte bija attēlota ar lūg-
šanā saliktām rokām, viņas mel-
nie mati, ko sedza apmetnis, brīvi 
slīga pār pleciem un ietvēra sejas 
nevainojamo ovālu. Acis bija vieg-
li pievērtas, un sejā rotājās tikko 
jaušams smaids. Viņa 
bija nostājusies ar 
vienu kāju uz pusmē-
ness, kas bija spalvo-
tā acteku čūsku dieva 
simbols, ar to skaistā 
Debesu Dāma gribēja 
parādīt, ka Viņa ir uz-
varējusi šo varenāko 
no visiem acteku die-
viem. Viņas mēteļa zil-
zaļā krāsa - acteku ķē-
niņa krāsa - norādīja 
uz Viņas karalisko cie-
nību, un 46 zvaigznes 
uz Viņas mēteļa ļāva 
secināt - Viņa ir lielāka nekā debe-
su zvaigžņu dievi. Un, visbeidzot, 
vismazākajā no zīmēm, mazajā, 
melnajā krustiņā viņas kleitas kak-
la izgriezumā, viņi atpazina spāņu 
kristīgo simbolu, kas palīdzēja vi-
ņiem saprast: iekarotāju reliģija ir 
arī Gvadalupes Jaunavas reliģija, 
kurai jākļūst arī par viņu reliģiju.

Nākamajā dienā pēc brīnu-
mainās Gvadalupes Kundzes at-
tēla rašanās bīskaps lika parādīt 
precīzu Dievmātes parādīšanās 
vietu, tūlīt tur tika uzsākta kapelas 
būve. Tikai divas nedēļas vēlāk ne-
novērtējamais  dārgums visas tau-
tas pavadībā tika svinīgi aiznests 
uz pirmo akmens kapelu Tapejakā. 
Dienu un nakti spāņi un indiāņi bija 
kopā strādājuši, lai uzbūvētu šo 

vienkāršo dievnamu, ko bīs-
kaps Cumarraga nekavējo-
ties nodeva Huana Djego va-
dībā. Tur pazemīgais vizionārs no 
Gvadalupes askētiski un pateicībā 
nodzīvoja savas dzīves pēdējos 
17 gadus - cellē tieši pie svētnīcas 
- kā lūdzējs un dedzīgs Dievmā-
tes apustulis. Nekad viņš nepagu-
ra stāstīt tūkstošiem indiāņu, kuri 
viņu uzskatīja par svēto, notikumu 
ar svētbildi un atkārtot Dievmātes 
maiguma pilnos vārdus. No viņa 
mutes radās Gvadalupes dzīvā tra-

dīcija, un viņa klausītāji 
saprata: kristiešu Māte 
ir arī viņu māte.

Bet mīļās Gvada-
lupes Kundzes godinā-
šana izplatījās pa visu 
zemi, pati Marija ietek-
mēja varenos atgrie-
šanās uzplūdus, kas 
aptvēra visas Mek-
sikas ciltis, rases un 
reliģijas. Viens no iz-
šķirošajiem faktoriem, 
kas izraisīja meksikā-
ņu atgriešanos, bija 
brīnumiem apveltītās 

Gvadalupes Dievmātes svētbildes 
fenomens.

Gvadalupes attēls līdz pat šim 
laikam arvien ir bijis izpētes objekts 
daudziem zinātniekiem, kuru pētī-
jumu rezultātā radušies vispārstei-
dzošākie secinājumi. Vēl joprojām 
zinātnei ir palicis pilnīgi neizskaid-
rojams fakts, ka rupjā tilma no ag-
aves šķiedrām, kuras maksimālais 
lietošanas ilgums ir 20 gadi, vēl 
pēc gandrīz piecsimt gadiem nav 
izrādījusi ne vismazākās nolieto-
šanās, iršanas vai sadalīšanās 
pazīmes. Turklāt krāsas vēl jopro-
jām saglabājušas savu svaigumu 
un mirdzumu. Zinātniskā izpētē 
arī konstatēts, ka uz un pašās 
šķiedrās nav nekādas krāsas, ka 
tas nav gleznojums, drīzāk attēlam 

piemīt fotogrāfijas raksturs.
Jaunavai no Gvadalupes at-

tēlā ir tās septiņas tipiskās melnās 
strīpas pār klēpi, kuru nozīmi zina 
iztulkot katrs acteks - šī sieviete ir 
gaidībās. 1995. gadā ar sirdspuk-
stu izmeklēšanas metodi tika izda-
rīts neticams atklājums - uz attēla 
Marijas klēpja apvidū nepārprotami 
bija dzirdami sirdspuksti, tika no-
teikts, ka bērna dzimšana ir tuvu. 

Gvadalupes Dievmātes svēt-
nīcu četras reizes ir apmeklējis 
arī svētais pāvests Jānis Pāvils 
II. Sava trešā apmeklējuma laikā 
1999. gadā Svētais tēvs pasludi-
nāja 12. decembri par Gvadalupes 
Dievmātes piemiņas dienu un uzti-
cēja Gvadalupes Dievmātes mīlo-
šajai aizsardzībai cilvēka dzīvības 
rašanos, lūdzot Viņas aizsardzību 
vēl nedzimušajiem bērniem, īpa-
ši tiem, kuriem draud briesmas 
tikt nogalinātiem abortā. Savukārt 
2002. gadā pāvests kanonizēja par 
svēto Gvadalupes Dievmātes vizio-
nāru Huanu Djego.

Skaists Gvadalupes Diev-
mātes attēls atrods goda vietā arī 
krāslaviešu Podjavu mājā. “Ko jūsu 
ģimenei nozīmē šī svētbilde?” jau-
tāju daudzbērnu māmiņai Olgai. 
Viņa pastāstīja, ka pēc Huana Dje-
go kanonizācijas, iepazīstoties ar 
pazemīgā svētā indiāņu dzīves-
stāstu un viņa lomu brīnumainā 
Dievmātes attēla tapšanā, tas viņu 
ģimenei kļuvis vēl tuvāks. Huans 
Djego mēģināja izvairīties no Diev- 
mātes un Viņas uzticētās misijas. 
Mēs taču arī bieži tā darām, seci-
na Olga. Tāpat kā miljoniem ticīgo 
visā pasaulē, arī dievbijīgā daudz- 
bērnu Podjavu ģimene piesauc 
Gvadalupes Dievmāti, lūdzot par 
savu ģimeni, - lai tā tiktu sargāta un 
stiprināta.

Genovefa KALVIŠA

Fenomenāls Dievmātes attēls
Reiz kāda paziņa, kurai patīk skatīties meksikāņu seriālus, man 
jautāja: “Ar ko īpaša ir Gvadalupes Dievmātes svētbilde, kuru tā 
godina Meksikā?”

Ticības lietas

Balvas aizsācēji 2008. gadā 
ir biedrības “Kukuži” un “Latgolys 
Producentu Grupa”, bet pērn Lat-
galiešu kultūras balvas rīkošanā 
iesaistījās Latgales vēstniecība 
GORS. 2014. gada balvai preten-
dentu pieteikumi tiek pieņemti 20 
nominācijās, kas skar sabiedris-
kās aktivitātes, mūzikas un litera-
tūras sfēras. 

Ik gadu Latgaliešu kultūras 
gada balvas pasniegšanas cere-
monijā satiekas aktīvākie ļaudis, 
kuru darbības, dzīves aicinājuma 
un rosīšanās lauks ir latgaliešu 
kultūra vai ar to saistītas nozares. 
Katru gadu balvu pasniegšanas 
ceremonija tiek kuplināta ar lat-
galiskiem muzikāliem priekšne-
sumiem. “Boņuks 2014” pasāku-
ma pirmajā daļā iecerēts vēlreiz 
izrādīt oktobrī pirmizrādi piedzī-
vojušo uzvedumu “Francis”, kas 

veltīts ievērojamajam valstsvīram 
Francim Trasunam. Uz apbalvo-
šanas ceremoniju klātienē ir gai-
dīts ikviens interesents.

Aizpildītas pieteikuma anke-
tas balvai “Boņuks 2014” elek-
troniska dokumenta formātā vai 
aizpildītas tiešsaistes pieteiku-
ma veidā Latgales vēstniecība 
GORS gaidīs līdz 2015. gada 15. 
janvārim. Iesniegtos pieteikumus 
izvērtēs kompetenta žūrija savu 
jomu profesionāļu sastāvā.

Tiešsaistē anketas aizpildā-
mas: http://ej.uz/Bonuks2014 

Saziņai un jautājumiem: bo-
nuks@rezekne.lv

Nolikums un plašāka infor-
mācija: http://latgalesgors.lv/lv/
latgaliesu-kulturas-gada-bal-
va-bonuks 

Edīte HUSARE, Latgales 
vēstniecības GORS Mārketinga 

nodaļas vadītāja

Aicina pieteikt pretendentus 
Latgaliešu kultūras gada balvai 

“Boņuks 2014”
Sākusies pretendentu pieteikšana Latgaliešu kultūras 
gada balvai “Boņuks 2014”. 2015. gada 22. februārī balvas 
tiks pasniegtas jau septīto reizi. “Boņuks” ir vienīgā balva, 
kas īpaši izceļ un godina sasniegumus latgaliešu kultūras 
dzīvē.

29.11. - Dega saimniecības ēkas piebūve 20m2 
Krāslava, Sila iela 

30.11. - Vienstāvu jaunbūvē dega griestu pārsegums 10m2 
Krāslava, Ādmiņu iela 

02.12. - Vienstāvu neapsaimniekotā ēkā dega bēniņu pārsegums 
100m2 
Krāslava, Lielā iela 

06.12. - Noslīkušā izcelšana no ūdens 
Aglonas nov., Grāveru pag., Grabavščizna, Jazinkas ez.

VUGD Latgales reģiona 
brigāde informē (25.11. - 09.12.2014)
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12. decembrī Ir iemesls! Demogrāfija bez liekām emocijām

Dzimstības līmeņa pazemi-
nāšanos veicināja vairāki vēstu-
riski aspekti, un novērst to ietek-
mi nav iespējams. Demogrāfiskā 
aina mūsdienu sabiedrībā ir mai-
nījusies neatgriezeniski, visi ie-
priekšējie problēmas risinājuma 
varianti vairs nav aktuāli, nav jē-
gas lolot cerības un sapņot par ag-
rākās kārtības atgriešanos. Daudz 
produktīvāka rīcība – sagatavot ti-
camu prognozi par demogrāfisko 
procesu attīstību nākotnē un pēc 
tam apspriest iespējamos adaptā-
cijas variantus, kas palīdzēs pār-
varēt radušās grūtības.

Pēdējā laikā masu informāci-
jas līdzekļos parādījās raksti par 
depopulāciju (iedzīvotāju skaita 
samazināšanās). Šajās publi-
kācijās pats šī jautājuma uzstā-
dījums ir tāds, it kā jau iepriekš 
paredzot vienkāršu risinājumu. 
Bieži vien šo materiālu autori ir 
pārliecināti, ka valstij nepiecie-
šams aktīvāk īstenot politiku, 
kas sekmē dzimstības līmeņa 
paaugstināšanos. Turklāt tikai 
dažos rakstos lasītāju uzmanība 
tiek pievērsta nepieciešamībai 
ņemt vērā iedzīvotāju personis-
kās prioritātes, kas ir saistītas ar 
tādām intīmās dzīves sfērām  kā 
ģimenes veidošana un bērnu ra-
dīšana.

2014. gada martā pētījumu 
centrs SKDS publicēja Latvijas 
iedzīvotāju aptauju par jautāju-
miem, kas ir saistīti ar ģimenes 
dzīvi (“Ģimene: ideāls un realitā-
te”). Pētījuma gaitā tika aptaujāts 
1000 respondentu. Aptaujas re-
zultāti atspoguļo reālu ģimenes 
institūcijas stāvokli Latvijā, kā arī 
atklāj Latvijas iedzīvotāju repro-
duktīvās uzvedības tendences.

Tika noskaidrots, ka vairāk 
nekā 73 % respondentu piekrīt 
apgalvojumam, ka ilgstošas ne-
reģistrētas partnerattiecības var 
tikt pielīdzinātas ģimenei. Tie paši 
73 % aptaujāto uzskata par pie-
ņemamām seksuālās attiecības 
pirms kāzām. Vairāk nekā puse 
respondentu (54 %) nepiekrīt ap-
galvojumam par to, ka par ģimeni 
pāri var dēvēt tikai tad, ja viņiem 
ir bērni. Turklāt sieviešu vidū to ir 
par 6 % vairāk (57 %) nekā vīrie-
šu vidū (51 %). Apmēram tikpat 
daudz respondentu (vairāk nekā 
puse) uzskata, ka, ja ģimenē ir 
nepilngadīgi bērni, tad vecākiem 
bērnu dēļ nav jāpaliek laulībā, arī 
tad, ja kopdzīve nav izdevusies. 
Tas liecina par to, ka pašlaik sa-
biedrībā ir izplatīti liberāli uzska-
ti par ģimenes dzīvi - ģimenes 
galvenais uzdevums ir attiecības 
starp partneriem neatkarīgi no 
viņu oficiālā statusa un bērnu esa-
mības. Tajā pašā laikā ilggadējā 
statistika viennozīmīgi pierāda, ka 

civillaulība ir daudz mazāk noturī-
ga attiecību forma, tajā dzimst vi-
dēji mazāk bērnu nekā oficiāli tiek 
reģistrēts.

Uz tā paša SKDS pētījuma 
jautājumu par to, kam būtu jāuz-
ņemas rūpes par gados vecākiem 
cilvēkiem, nedaudz vairāk kā puse 
(53%) aptaujāto Latvijas iedzīvo-
tāju atbildēja, ka tas ir veco cilvē-
ku ģimenes un bērnu pienākums. 
Apmēram trešdaļa (35 %) pārlie-
cināti, ka tas būtu jādara valdībai 
un visai sabiedrībai. Tikai 34 % 
aptaujāto norādīja, ka paļaujas uz 
savu bērnu atbalstu, ja tāds būs 
viņiem nepieciešams vecumdie-
nās. Aptuveni 30 % respondentu 
vairāk paļaujas uz valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmu. Zīmīgi, 
ka 23 % respondentu uzskata, 
ka ne bērni, ne valsts nesniegs 
viņiem atbalstu, acīmredzot šie 
iedzīvotāji cer tikai uz saviem 
spēkiem un naudas uzkrājumiem. 
Izvērtējot atbildes, vērojama pozi-
tīva korelācija atbilstoši aptaujāto 
vecumam - jo vairāk gadu respon-
dentam, jo vairāk viņš paļaujas uz 
bērniem un uz valsti. Un otrādi, 
jo jaunāks respondents, jo vairāk 
viņš rēķinās tikai pats ar sevi, vai 
arī vispār nav gatavs atbildēt uz šo 
jautājumu, jo nav par to domājis. 

To pašu tendenci atspoguļo 

arī atbildes uz jautājumiem par to, 
vai vienas ģimenes ietvaros ir ie-
spējama vairāku paaudžu kopdzī-
ve. Tikai 9% aptaujāto Latvijas ie-
dzīvotāju atzīmēja, ka labāk būtu, 
ja ģimenē kopā dzīvotu trīs un vai-
rāk paaudzes. 70 % atbildēja, ka 
vecākiem ar nepilngadīgiem bēr-
niem (vidējā un jaunākā paaudze) 
ir jādzīvo atsevišķi no vecākās 
paaudzes. Bet uz jautājumu, vai 
ir pieņemami atstāt mazus bērnus 
vecvecāku aprūpē, lai uz 2-3 ga-
diem dotos strādāt uz citu valsti, 
gandrīz piektdaļa respondentu 
(19 %) atbildēja apstiprinoši.

Viens no aktuālākajiem jautā-
jumiem mūsdienu Latvijā - bērnu 
skaits ģimenē. Aptaujas ietvaros 
respondentiem tika uzdots jau-
tājums par to, kāds bērnu skaits 
ģimenē būtu vēlams tagadējā 
Latvijas sociāli ekonomiskajā si-
tuācijā. Pēc aptaujas rezultātiem, 
optimālā bērnu skaita vidējais 
aritmētiskais rādītājs pašreizējā 
Latvijas situācijā ir 2.14 bērni. Šis 
skaitlis atbilst minimālajam ne-
pieciešamajam dzimstības līme-
nim, lai notiktu iedzīvotāju skaita 
atražošanās (vienkārša paaudžu 
nomaiņa). Ar šādu dzimstības lī-
meni iedzīvotāju skaits valstī nā-
kamjā paaudzē nav mazāks nekā 
iepriekšējā. Taču šie noteikumi ir 
spēkā tikai tādā gadījumā, ja lielā-
kā daļa bērnrades (fertilā) vecuma 
sieviešu dzīvo kopā ar pastāvīgu 

partneri. Saskaņā ar statistikas 
datiem pašlaik Latvijā vidējais 
faktiskais bērnu skaits uz vienu 
fertilā vecuma sievieti ir 1,44 bēr-
ni, turklāt aptuveni 30 % sieviešu 
vecumā no 25 līdz 49 gadiem nav 
precējušās un nekad nav stājušās 
oficiālā laulībā (Centrālās sta-
tistikas pārvaldes dati par 2013.
gadu).

SKDS pētījuma laikā respon-
dentiem tika uzdots jautājums arī 
par to, kāds ir vēlamais (ideālais) 
bērnu skaits, ja tiktu nodrošinā-
ti visi nepieciešamie materiālie 
apstākļi (stabili ienākumi, labi 
sadzīves apstākļi, pieejama visu 
līmeņu izglītība un kvalitatīvi me-
dicīniskie pakalpojumi utt.). Res-
pondenti uzskata, ka labvēlīgos 
apstākļos vidējais vēlamais bēr-
nu skaits ir 2.51 bērni uz vienu 
ģimeni (tas ir visu atbilžu vidējais 
aritmētiskais rādītājs). Šī pētījuma 
rezultāti liecina par to, ka vismaz 
līdz tam laikam, kad tiks sasniegti 
subjektīvi labvēlīgie dzīves aps-
tākļi, Latvijas iedzīvotāji nav gata-
vi tam, lai viņu ģimenē būtu tāds 
bērnu skaits, kas ir nepieciešams 
depopulācijas procesa palēninā-
šanai (ja neņemt vērā iedzīvotāju 
skaita samazināšanos sakarā ar 
emigrāciju). Ņemot vērā pašrei-
zējo sociāli ekonomisko situāciju 
valstī, nav pamata cerēt uz to, ka 
tuvākajā nākotnē tiks radīti visi 
iepriekšminētie priekšnoteikumi 
dzimstības līmeņa paaugstināša-
nai. Līdz ar to valsts programmas, 
kas paredz naudas pabalstu pa-
lielināšanu un citus jauno ģimeņu 
atbalsta veidus ar mērķi uzlabot 
dzimstības radītājus, nesasniegs 
ievērojamus rezultātus.

Pētījumu centra SKDS sa-
biedriskās domas aptaujas re-
zultāti, kas tika apkopoti šī gada 
martā, ir ļoti līdzīgi citu pētījumu 
rezultātiem pēdējo gadu laikā. 
Piemēram, tā paša SKDS aptau-
jas 2010. un 2012. gadā, kā arī 
apjomīgs pētījums „Iedzīvotāju 
reproduktīvā veselība. Pārskats 
par situāciju Latvijā (2003-2011)”, 
ko veica biedrība „Papardes 
zieds”, un tā rezultātos bija vēro-
jama līdzīga aina. Apkopojot visu 
informāciju, var secināt, ka dau-
dzu Latvijas iedzīvotāju apzināta 
izvēle - nenoslēgt oficiālu laulību, 
dzemdēt vienu vai divus bērnus, 
un parasti tas notiek tikai pēc tam, 
kad ir iegūta izglītība un uzsākta 
profesionālā karjera.

Latvijā šī situācija nav izņē-
mums, līdzīga aina ir vērojama 
lielākajā daļā ES valstu. Saskaņā 
ar „Eurostat” datiem, tādās ekono-
miski attīstītajās valstīs kā Vācija, 
Šveice, Austrija, kā arī “katoliska-
jā” Itālijā un Spānijā dzimstības lī-
menis ir tāds pats kā Latvijā - 1,4 
bērni uz vienu fertilā vecuma sie-
vieti. 27 Eiropas valstu vidū tikai 
Īrijā un Francijā dzimstības rādī-
tāji ir atbilstoši iedzīvotāju vien-
kāršas atražošanas līmenim, tas 
ir 2,0 vai mazliet vairāk.

Turpinājums sekos
Tatjana AZAMATOVA

5. raksts. Pēdējo gadu demogrāfiskās tendences Frenka Sinatras dzimšanas diena
Savā dzīvē viņš visu darīja 

pats. Neviens nevarēja palīdzēt 
zēnam no itāliešu ģimenes, kas 
dzīvoja Ņūdžersijā, viņam pašam 
vajadzēja izsisties uz augšu. Taču 
viņam vienmēr piemitis cīņas 
gars, turklāt Frenks bija vienkārši 
neticami veiksmīgs cilvēks, kaut 
gan reizēm arī neticami nelaimīgs. 
Galējību viņa dzīvē bija pārpā-
rēm. Toties rezul-
tāts - visu kāpumu 
un kritumu vērts. 
Mūsdienās Frenka 
Sinatras daiļrade 
ir pasaules muzi-
kālā mantojuma 
sastāvdaļa, Sinatra 
ir Amerikas zelta 
balss...

1915.gada 12. 
decembrī Marti-
na un Natālijas Sinatru ģimenē 
dzimis pirmdzimtais dēls. Viņu 
nosauca par Frensisu Albertu 
(itāliski – Frančesko Alberto). Nā-
kamās slavenības tēvs, būdams 
visīstākais sicīlietis, uzņēmās vi-
sas raizes, kas bija saistītas ar 
ģimenes iztikas līdzekļiem, mātei 
bija medicīniskā izglītība, bet par 
medmāsu viņa strādāja tikai līdz 
kāzām un pēc dēla piedzimšanas 
pilnībā veltīja sevi ģimenei - no-
darbojās ar mājas saimniecību 
un dēla audzināšanu. Sinatras 
dzīvoja Hobokenas pilsētiņas 
Itāļu kvartālā, kas pēc savas 
būtības jau tolaik tika uzskatīta 
par vienu no Ņujorkas priekšpil-
sētām. Šī vieta bija nemierīga, 
Amerikā jau izplatījās itāļu mafija, 
kas kontrolēja daudzus uzņēmu-
mus, arodbiedrības, kā arī regu-
lēja „ielas grupējumus”. Huligānu 
un kaušļu vidū policijas redzes-
lokā  vairākas reizes nonācis arī 
Frenks Sinatra. Ar īpašiem „va-
roņdarbiem” viņš neizcēlās, taču 
viņa tēva siksna nebija nolikta 
malā, bet māte viņa dēļ naktīs 
bieži raudāja... 

Frenks ilgi nevarēja izvēlē-
ties savu nākamo profesiju. No 
13 gadiem viņš sāka pelnīt, uz-
stājoties vienā  no vietējiem bā-
riem. Viņš dziedāja vienkāršas 
dziesmiņas un spēlēja ukuleli 
(maza ģitāra). Viņa priekšnesumi 
ļoti patika publikai, bet Sinatra vēl 
nedomāja par dziedātāja karjeru. 
Viņa tēvs pastāvīgi mainīja darba-
vietu: strādāja par ugunsdzēsēju, 
bārmeni, krāvēju, bet reizēm pat 
cīnījās boksa ringā,  viņš bija ļoti 
temperamentīgs, arī spēku Dievs 
viņam bija devis. 

Pakāpeniski Frenka priekš-
nesumi arvien mazāk atgādināja 
pašdarbību. Sinatra piedalījās 
vairākos konkursos, piedāvāja 
savus pakalpojumus vietējām ra-
diostacijām. Viņu aicināja... Bet 
izcilu peļņu nepiedāvāja, taču 
jauns un gudrs dziedātājs arī 
nepieprasīja naudu par saviem 
priekšnesumiem. Galvenais vi-
ņam bija slava. Nākamais so-
lis karjerā - grupa, kurā Sinatra 
sapulcēja tādus pašus kā viņš 
- „huligānus” no Itāļu kvartāla. 
Bet galvenais notikums viņa dzī-
vē bija 1933.gadā: Džērsisitijas 
pilsētā Frenks apmeklēja Binga 
Krosbija koncertu. Kopš tā laika 
viņš stingri apņēmās kļūt tieši par 
dziedātāju...

1939.gadā Frenkam Sinat-
ram pievērsa uzmanību slavenā 
džeza orķestra vadītājs. Viņu 
pieņēma darbā  par 75 dolāriem 
nedēļā – tas bija ļoti solīds hono-
rārs pagājušā gadsimta 30.ga-
dos! Pirmā skaņuplate iznāca jau 
1940.gadā. Pārplīsušās bungā-

diņas dēļ (dūru vicināšanas re-
zultāts) Sinatra kara laikā netika 
iesaukts armijā. Taču viņa iegul-
dījums cīņā pret fašismu bija liels, 
jo viņa dziesmu ieraksti ļoti patika 
angļu un amerikāņu karavīriem, 
kas sapņoja par mierīgu dzīvi, 
klausoties Frenka mīlestības ba-
lādes.

1941.gadā Sinatra sāka 
filmēties kino. 
Viņa filmogrāfija 
– gandrīz pus-
simts filmu, lie-
lākā daļa no tām 
bija veiksmīgas. 
Viņa apbalvoju-
mi – „Oskars” un 
divi „Zelta globusi” 
kā labākajam ak-
tierim otrā plāna 
lomā. Pielūdzēji 

ļoti gaidīja viņa koncertus, tāpēc 
pirms priekšnesuma pie koncert-
zāles pulcējās policisti, tai skaitā 
jātnieku policija, kas palīdzēja sa-
valdīt pārāk dedzīgus Sinatras ta-
lanta cienītājus. Viņš dziedāja tā, 
ka sievietes zaudēja prātu, bet vī-
rieši slaucīja prieka asaras. Gada 
laikā viņš varēja nopelnīt piecdes-
mit tūkstošus dolāru - tolaik tā bija 
ļoti liela nauda. Taču 50. gadu sā-
kumā viss strauji mainījās...

Sinatram sākās romāns ar 
aktrisi Avu Gārdneri, un viņš iz-
šķīra laulību ar savu sievu. To 
Amerika nevienam nepiedod. 
Biļetes uz viņa koncertiem vairs 
nepirka, skaņu ierakstu studijas 
anulēja visus līgumus, dziedātā-
jam radās daudz parādu. 

Turklāt Frenks nopietni sa-
aukstējās un zaudēja balsi. Avī-
zes rakstīja par viņu kā par „cilvē-
ku no pagātnes”. Tas viss atstāja 
lielu iespaidu uz dziedātāju, un 
vairākas reizes viņš mēģina izda-
rīt pašnāvību. Tā pagāja gads... 
Briesmīgs gads slavenā dziedā-
tāja dzīvē... 

Kad balss tika atgūta (pēc 
nopietnas un dārgas ārstēšanas, 
kuru, ja ticēt baumām, apmaksā-
ja mafija) dziedātāja karjerā atkal 
sākās kāpums... 1952.gadā viņa 
koncerti Lasvegasā izraisa lielu 
ažiotāžu, zāles pilnas un visas 
biļetes izpārdotas. 

Milzīgi honorāri, skatītāju mī-
lestība, desmitiem miljonu fanu 
– taču tas nevarēja aizstāt Sinat-
ram ģimenes laimi. Dziedātājs 
nebija laimīgs mīlestībā. Vairākas 
laulības, tad  šķiršanās... Tikai 
1976.gadā viņam sākās laimī-
ga kopdzīve ar Barbaru Marksu, 
kuru Frenks „atsita” savam drau-
gam. Ceturtā sieva bija par viņu 
9 gadus jaunāka, taču Sinatram 
viņa kļuva par mūža pirmo un pē-
dējo mīlestību...

1971.gadā Sinatra paziņo-
ja, ka noslēdz karjeru. Bet jau 
pēc trim gadiem devās pasaules 
turnejā. Liktenis lēma tā, ka vēl 
90.gadu vidū Sinatra uzstājās 
uz skatuves, kaut gan arvien re-
tāk. Publika gaidīja viņu, publika 
gribēja dzirdēt viņa slavenākās 
dziesmas - „Mans ceļš”, „Sveši-
nieks naktī”, „Ņujorka”. Publika 
lūdza, un tai viņš nekad nevarēja 
atteikt. 

1998.gadā pēc kārtējā infar-
kta Frenks Sinatra aizgājis mūžī-
bā ... Viņa dziesmas ir vienas no 
pārdodamākajām līdz šim laikam. 
Klausoties viņa nemirstīgos hī-
tus, ikviens dzirdēs kaut ko savu, 
īpašu. To, ko tikai viņam vienīga-
jam  gribēja teikt izcils dziedātājs, 
Amerikas zelta balss...

Andrejs JAKUBOVSKIS

Mirušie novembrī 
(Dagdas novadā)

Iļjina Prokofjeva (dzim.1929.g.)
Milda Sokolovska (dzim.1923.g.)
Helēna Makrecka (dzim.1929.g.)
Antoņina Soroka (dzim.1941.g.)
Lidija Ivanova (dzim.1935.g.)
Jānis Purmalis (dzim.1940.g.)
Juzefa Ļoļāne (dzim.1934.g.)

Illarions Nikolajevs 
(dzim.1932.g.)

Grigorijs Martinovs 
(dzim.1962.g.)

Viktorija Kozlovska 
(dzim.1934.g.)

Lūcija Zeiza (dzim.1937.g.)
Izsakām līdzjūtību mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Kā samazināt demogrāfisko izmaiņu negatīvas sekas?

Pētījuma rezultāti liecina par to, ka vismaz līdz tam laikam, 
kad tiks sasniegti subjektīvi labvēlīgie dzīves apstākļi, Latvijas 
iedzīvotāji nav gatavi tam, lai viņu ģimenē būtu tāds bērnu 
skaits, kas ir nepieciešams depopulācijas procesa palēninā-
šanai
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Par šo un to, par visu ko

Šis jautājums aktuāls visos 
gadalaikos. Ir nopērkami dažā-
di universālie līdzekļi, kas bieži 
smakas nevis likvidē, bet vien-
kārši samaisa - piemēram, radot 
sasvīduša citrona aromātu, tāpēc 
der atcerēties dažus vienkāršus 
ieteikumus. 

Nepatīkamās smakas avots 
ir baktērijas, kurām siltums un 
mitrums ir ideāli vairošanās aps-
tākļi. Jo ilgāk jūs staigājat apa-
vos, nenovelkot tos no kājām, jo 
vairāk baktēriju savairojas apavu 
pēdiņās un citās kurpju vietās. 
Tāpēc, pirmais un svarīgākais 
noteikums, - novilktus apavus 
vienmēr atstājiet vaļējus, lai tie 
ātrāk izžūtu. Nekad neievietojiet 
novilktos apavos zeķes, zāba-
kiem neaizvelciet rāvējslēdzi un 
novietojiet stulmus tā, lai zābakos 
cirkulētu gaiss.

Lietainā laikā pirms izieša-
nas no mājām, apstrādājiet apa-

vus ar pretmitruma līdzekļiem; 
tie mazāk izmirks un ātrāk izžūs. 
Labāk gan būtu, ja katrai sezonai 
jums būtu vismaz divi apavu pāri 
- kamēr vienus valkā, otri žūst.

Nepatīkamās smakas likvi-
dēšanai apavos tiek ražoti dažādi 
dezodoranti un dezinfekcijas lī-
dzekļi. To efektivitāti gan var no-
teikt, vienīgi lietojot šos līdzekļus. 
Apstrādājiet ar tiem katru vakaru 
apavu iekšpusi, cenšoties netrā-
pīt uz apavu virsmas (no dažiem 
sprejiem uz apaviem var rasties 
pleķi).

Ja nevarat atrast saviem 
apaviem piemērotu atsvaidzinā-
tāju veikalos, izmantojiet pārbau-
dītu tautas līdzekli - ūdeņraža 
pārskābi. Samitriniet tajā vates 
tamponu un izrīvējiet apavu iekš-
pusi.

Iegādājieties maināmās apa-
vu pēdiņas no dabīga materiāla, 
kuras var ņemt laukā, vēdināt un 
mazgāt. Regulāri apstrādājiet tās 
ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Atsevišķos gadījumos varat 
ķerties pie radikālākiem līdzek-
ļiem. Ievietojiet savus apavus 
ietītus polietilēna plēvē uz nakti 
ledusskapja saldētavā. Visas bak-
tērijas izsals. Tikai jāņem vērā, ka 
izejamos apavus (piem., lakādas) 
šādai apstrādei pakļaut nedrīkst. 
Pēc izņemšanas no saldētavas, 
pagaidiet, līdz apavi sasilst līdz 
istabas temperatūrai, un tikai tad 
aujiet tos kājās.

www.epadoms.lv

Kārtainie salāti ar 
 melnajām plūmēm un 

vistu
10-15 melnās žāvētās plūmes
300-400 g vārītas vistas filejas
2 vārītas olas
200-300 g šampinjonu
1-2sīpoli
1 gurķis 
Krējums

Melnās plūmes un vistu  sa-
griež gabaliņos. Šampinjonus 
apcep kopā ar sīpoliem. Liek 
kārtās - plūmes, vista, sēnes ar 
sīpoliem, sarīvētas olas, svaigs 
gurķis. Starp kārtām liek krējumu 
un nedaudz sāls.

Cepumu kārums ar 
 riekstiem un plūmēm

700 g Selgas cepumu
150 g sviesta
100 g iebiezinātā piena ar 
cukuru/ kakao
100 g žāvētu plūmju bez kau-
liņiem
100 g lobītu lazdu riekstu

1. solis – pusi no cepumiem 
sadrupina, liek bļodā un sadru-
pina ar rokām, otru pusi samaļ 
virtuves kombainā vai ar blende-
ri līdz sīkām drupatām, pievieno 
sadrupinātajiem cepumiem.

2. solis -  lazdu riekstus sa-
smalcina ar nazi vai nedaudz 
uzmaļ ar blenderi līdz parupjiem 
riekstu gabaliņiem, plūmes pār-
griež uz pusēm. 

3. solis – riekstus un plūmes 
iejauc sadrupinātajos cepumos. 
Katliņā izkausē sviestu, iejauc ie-
biezināto pienu ar kakao un pie-
vieno cepumu masai.

4. solis – masu kārtīgi izmīca, 
veido stingrus ruletes formas kuku-
līšus, cieši ietin pārtikas plevē un 
ļauj nostāvēties ledusskapī. Pa-
sniedz plāni sagrieztus pie tējas.
Noderīgi

Šādi sagatavotu kārumu var 
sagatavot lielākos daudzumos un 
satītu uzglabāt saldētavā vairā-
kus mēnešus. Pirms baudīšanas, 
iepriekšējā dienā, to pārvieto no 
saldētavas uz ledusskapi, lai at-
laižas.

Ķirbju kūka ar 
 brūklenēm

Biskvītam 
300 g ķirbja 
25 g rozīņu 
25 g valriekstu 
1 ola
80 g brūnā cukura 
50 g sviesta
60 g miltu
3 g cepamā pulvera
citrona miziņa 
20 g svaiga ingvera 
2 tējk. kanēļa cukura

Pildījumam
200 ml saldā krējuma
300 g brūkleņu
100 g baltā cukura 

Ķirbi sarīvē uz smalkas rī-

ves. Olu sakuļ ar cukuriem. Mil-
tus sajauc ar cepamo pulveri. Pie 
sakultās olas pakāpeniski pievie-
no miltus, iemaisa mīkstu svies-
tu, tad pievieno sarīvēto ķirbi, 
ingveru, sasmalcinātus riekstus, 
rozīnes un citronu miziņu. Cep 
iepriekš uzkarsētā krāsnī 180°C 
aptuveni 30 minūtes. Kad kūka 
atdzisusi, to pārgriež horizontāli 
uz pusēm. Apakšējo kārtu pār-
klāj ar saputotu saldo krējumu 
un daudz brūklenēm. Pārliek 
pāri virskārtu, un visu vēlreiz pār-
klāj ar putukrējumu un dekorē ar 
ogām.

Spageti ar ķiplokos 
 ceptām garnelēm

Īsts brīvdienu ēdiens, kad 
gribas sevi nedaudz palutināt ¬  
aromāts no ķiplokos ceptajām 
garnelēm, svaigums no ķirštomā-
tiņiem un spinātiem.

Sastāvdaļas (2 personām)
160 g spageti
Sāls pēc garšas
1 ēdamk. eļļas cepšanai
30 g sviesta
300 g svaigu vai atlaidinātu 
garneļu, iztīrītu, bez galvām, 
bet ar astītēm
2 ķiploku daiviņas, notīrītas un 
sagrieztas plānās šķēlītēs
1 ēdamk. krēmsiera
1 sauja mazo spināta lapiņu
100g ķirštomātiņu, pārgriezt uz 
pusēm

Uzvāra ūdeni, pievieno sāli. 
Ieber spageti ūdenī un vāra 7 - 9 
minūtes līdz pilnas gatavības pas-
tai. Caurdurī nokāš lieko ūdeni. 
Spageti liek bļodā un iemaisa 
krēmsieru, kamēr tas izkusis. Pie-
vieno spinātu lapiņas, samaisa. 
Kamēr spageti vārās, uz pannas 
uzkarsē eļļu un sviestu. Tajā ap-
cep ķiploku šķēlītes (aptuveni 2 
minūtes uz mazas liesmas). Liek 
garneles un cep, kamēr tās gata-
vas. Noņem no pannas un noliek 
malā. Spageti kārto šķīvjos, virsū 
liekot ķirštomātiņus un garneles 

ar ķiplokiem.

Supergardi pīrādziņi ar 
tomātiem un biezpienu!

Aromātiski un gardi pīrādzi-
ņi, var pasniegt karstus, garšos 
arī auksti
Sastāvdaļas mīklai :

3 - 3,5 glāzes miltu
1 glāze ūdens
4 ēd.k eļļas
1 tējk.cukura
1 tējk. sāls
Pildījumam:
5 tomāti
200 g brinza vai biezpiens
2 ķiploka daiviņas
zaļumi
Eļļa cepšanai

Karstā ūdenī sajauc cukuru 
un sāli, pievieno miltus un eļļu, 
visu rūpīgi samaisa un ļauj mīklai 
pusstundu atpūsties. Ņem pusi 
no mīklas un izrullē apaļu, virsū 
liek tomātu šķēlītes, 3-4 cm attā-
lumā vienu no otras. Uz tomātiņa 
liek biezpiena pildījumu - biez-
pienu sajauc ar sāli, zaļumiem 
un saspiestu ķiploku. Pārklāj otru 
izrullētu mīklas plāksni un ar glāzi 
izspiež pīrādziņus. Vāra karstā 
eļļā!

Rīsu bumbiņas ar sieru
1,5 glāzes rīsu
100 g siera
1 glāze vistas 
buljons
1 sīpols
2 ķiploka daiviņas
150 g milti

Katliņā uzvāram 
1,5 glāzes ūdens, 
ieberam rīsus un 
vāram 10 minūtes, 
nemaisot. Sviestiņā 
apcepam sagrieztus 
sīpolus un ķiplokus, 
pieberam rīsus un 
pusglāzi buljona, pa-
sautējam, pielejam 
atlikušo buljonu un 
rīvētu sieru, tad ļau-

jam atdzist. Veidojam no masas 
bumbiņas, apvārtam tās miltos, 
tad rīvmaizē un liekam ledusska-
pī uz 1 stundu. Vāram karstā eļļā. 

Lazanja ar teļa gaļu un 
ananāsiem

Lazanjas plāksnes,
teļa gaļa,
krējums,
burkāni,
sīpoli,
ananāsi,
sviests, piens.
milti,
siers,
muskatrieksts,
pipari, sāls

Smalki sakapā teļa gaļu. Ap-
cep gaļu ar sīki sagrieztiem  sī-
poliem un sarīvētiem burkāniem, 
pieliek piparus un sāli, pārlej ne-
daudz krējuma un sautē kādas 5 
minūtes, pieliek sagrieztu ananā-
su.  Pagatavo mērcīti no kausēta 
sviesta un piena, pieliek muskat-
riekstu, sāli un piparus. Cepam-
formu iesmērē ar sviestu, uzlej 
nedaudz mērcīti un liek lazanjas 
loksni. Pa virsu liek gaļas kārtu 
ar dārzeņiem, tad atkal lazanjas 
loksni, uzlej mērcīti un atkal gaļas 
- dārzeņu kārtu. Pēdējā kārta - rī-
vēts cietais siers. Cep cepeškrās-
nī 20 - 30 minūtes 180 grādos.

Svece ir garīgās gaismas sim-
bols un uguns stihijas atspoguļo-
jums mūsu materiālajā pasaulē, un 
tai piemīt liels dziedniecisks spēks. 
Atkarībā no sveces krāsas, mēs 
piepildām telpu ar dažādu vibrāciju 
starojumu. Tas sajaucas ar mūsu 
organisma starojumu, papildinot 
un harmonizējot mūsu čakru darbī-
bu un ietekmējot organisma fiziolo-
ģisko stāvokli, iedarbojoties visos 
tā līmeņos, - fiziskajā, emocionāla-
jā, mentālajā un garīgajā.

Vairāk vai mazāk apzināti mēs 
izvēlamies dažādu krāsu sveces, 
vadoties pēc savām šī brīža sajū-
tām un paļaujoties uz intuīciju. Krā-
su terapija pētī dažādu gaismas 
staru ietekmi uz mūsu pašsajūtu, 
veselības stāvokli, panākumiem vi-
sās dzīves sfērās. Atkarībā no sve-
ču krāsas un tās radītajām vibrāci-
jām, mēs varam sevi harmonizēt 
un iepriecināt dažādos mīlestības 
enerģijas aspektos.

Balta svece - tas ir tīrības 
un spēka simbols. Tā pastiprina 
citu krāsu sveču iedarbību, kurām 
deg blakus. Tā ir attīroša, cerību 
modinoša. To var izmantot, lai ie-
vadītu jaunas enerģijas dziednie-
cības vai jebkurā citā procesā. Ja 
tikai tā nav pati lētākā svece, tās 
dūmi attīra visu tās vietas negati-
vitāti, kurā to dedzina. Kad svece 
beidz dūmot, šo vietu var uzskatīt 
par attīrītu.

Melnai svecei ir liels 
spēks. Tā ir no spēcīgākajām aiz-
sargājošajām svecēm. To izmanto 
dažādos rituālos, lai atklātu no-

slēpumus, meditācijās ar nolūku 
ienest gaismu neziņas jeb neiz-
pratnes tumsā. Tā stabilizē un pa-
modina atbildības sajūtu. Vislabāk 
to dedzināt vienlaicīgi ar baltu sve-
ci. Pārmērīgs daudzums melnās 
enerģijas var izsaukt depresiju.

Sarkana svece - mīles-
tības, veselības un apmierinātas 
godkāres simbols. Tā ir kaisles 
un seksuālā spēka krāsa, kurā 
izpaužas mūsu pamata dzīvības 

enerģija.
Sārta (rozā) krāsa sim-

bolizē mīlestību un panākumus. 
Tā rosina apziņu tīrai un cienīgai 
dzīvei. Stimulē nolūku tīrību, pa-
plašina patiesības un panākumu 
horizontus.

Oranža svece - prieka un 
radošas izpausmes simbols. To 
var izmantot meditācijās, lai sti-
mulētu garīgus sasniegumus. Tā 
palīdz piesaistīt savā dzīvē pa-
tīkamus un vajadzīgus cilvēkus, 
dzīvniekus un vēlamos priekšme-
tus.

Dzeltena (zelta) - tā ir 
sveces liesmas krāsa, ar kuru 
mēs ieejam meditācijā. Tajā mēs 
varam redzēt savu vēlmju piepil-
dījumu. Zelta nokrāsas palīdz iz-

prast sapņus un stimulē tos.
Zaļa svece - augšanas, 

virzības uz priekšu un attīstības 
svece. Tā izlīdzsvaro ķermeņa un 
prāta enerģijas. Tā palīdz atvēr-
ties apziņas līmeņiem, kas izprot 
mūsu dzīves patieso dabu un bū-
tību. Tai piemīt atjaunojošs efekts 
un tā piesaista pārpilnību.

Zila svece - tā ir garīgās 
izpratnes simbols. Tā pamodina 
iekšējās uztveres spējas. Tā ir 
arī dzīves simbols, kas atver ap-
ziņā lielāku uzticību apkārtējam. 
Šī svece ļoti palīdz dziedināt bēr-
nus. Zilas sveces parasti izmanto 
vieglas naudas piesaistīšanas ri-
tuālos.

Pelēkā un sudraba 
svece - skaidrības simbols. Uz to 
var meditēt, lai vieglāk izprastu, kā 
uzsākt kaut ko jaunu. Tā aizskar 
zemapziņas līmeni, kurš zina, 
kurp aizvedīs mūsu dzīves ritenis. 
Šī svece labvēlīga tiem, kas ap-
gūst astroloģiju, jo palīdz izprast 
zvaigžņu ietekmi uz mums. Tā pa-
modina cilvēkā visdziļāko dabisko 
intuīciju.

Brūna svece - neitrāla 
svece. Piezemējoša. Tā palīdz at-
tīstīt vērīgumu un skaidrību. Uz to 
var meditēt, lai atrastu pazudušus 
priekšmetus. Tā ir Svētā Antonija 
krāsa, kurš aizsargā un atbalsta 
tos, kas meklē pazudušas lietas.

Violetā un purpura 
svece - garīguma, varenības un 
varas simboli. Tie atnes pacēlu-
mu, panākumus un garīgu vēlmju 
sasniegšanas enerģiju.

Receptes

Aizdedz to sveci, 
kura tev vajadzīga

Kā atbrīvot apavus no 
sviedru smakas?
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Televīzijas programma

SVĒTDIENA, 14. decembris

PIRMDIENA, 15. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.25 Volless un Gromits
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Itālija, mana mīla
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
15.10 Kas var būt labāks par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15, 3.55 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Mf. Lauras vēlmju sa-
raksts
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Mf. Gultas otrā pusē
23.25 Spēlmaņu nakts 2014
2.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
3.10 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 3.15 LTV - 60
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā

8.50 Attīstības kods
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
12.20 Mana ģimene
12.55 Pasaules čempionāts 
florbolā
15.20 Spēles veselībai
15.35 Varenā Misisipi 
16.25 Pasaules čempionāts 
florbolā
19.05 Mf. Ziemassvētku tiesas 
prāva
20.50 Strongman Champions 
League 2014 Latvia
22.50 Noziegums
23.55 Eiropa koncertos
0.50 Pasaules stāsti
1.20 Alpīnists Reinholds Mesners
3.55 Dziesmu svētki Rīgai - 
800

LNT
6.05 Kādas slimības vēsture
7.00 Nedēļa novados
7.25, 4.30 Jauniņā
9.00, 3.25 LNT Brokastis
10.00 Latvijas faili
11.00 Ražots Eiropā
11.30, 14.05, 17.30, 19.55, 
21.00 ”Eņģeļi pār Latviju” lab-
darības maratons
11.45 Mis Mārpla. To viņi 
dara ar spoguļiem 
14.35 Mf. Grūtā nākotnes izvēle
16.30 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 

18.00 Dallasa 
20.10 LNT ziņu TOP 10
23.25 Mf. Dzīvības koks
2.00 Mf. Grūtā nākotnes iz-
vēle
4.10 Ķerto līga 

TV3
6.20, 4.25 Luī 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20 Aģents Dadlijs 
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideālas vakariņas 
13.40 Iespējams tikai Krievijā 
14.10 Mf. Pollija ir klāt
16.05 Mf. Par bitēm
18.00, 3.00 Dullās sacensības 
19.00 Nekā personīga
20.00 Mf. Transformeri
23.00 Mf. Borna ultimāts
1.10 Mf. Orku kari
3.45 Medikopters 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.00 Skapis 
8.55 Mf. Cilvēki He
9.25 Jauniņā
10.25 Skūpstamies
12.20 Mf. Pamesti sniegos
14.50 6 kadri
15.20 Mf. Flabers
17.20 Intuīcija
19.40 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Ellespuika 2. Zelta 
armija
23.20 Galvenais aizdomās tu-
ramais
0.15 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 14.40 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.50, 0.15 Izmailova parks
12.45 6 kadri
13.30 Personīgās lietas
14.55 Īpašās nozīmes aģents
18.45 Uz nažiem
20.00 Tālbraucēji
22.10 Mf. Likteņa zīme
2.00 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 16.45 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.40 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselī-
bu un skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.20 Mf. Un tomēr es mīlu. 
14.45 Mf. Dievam ir savi plāni
17.10 Melnbalts
18.15 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks
21.55 Kā apprecēt miljonāru
1.30 Tolstojs. Svētdiena
2.20 Euronews
2.50 Mf. Laimīgās līdakas ko-
mandieris
4.25 Jūrmala
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.30 Afromaskavietis
7.25 Jūrmala
8.20, 12.20 Iekārojamā. Seri-

āls
12.05 Top-shop 
20.25 Izmeklēšanas noslēpu-
mi 
0.05 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
4.20 Smieklu istaba
5.10 Kad viņu nemaz negaidi
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 Divi jaunā mājā
15.10, 2.55 Smieties atļauts
16.50 Mežģīnes
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mākslas filma
0.55 Laimes formula

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 Leģendas Live
12.25 Sazvērestības teorija
13.20 Es mīlu Baltkrieviju
14.30, 15.20 Republikas īpa-
šums
15.15 Sports
17.05, 20.05 Ledus laikmets
19.00 Kontūras
21.00 Miss Pasaule 2014
22.50 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1
6.15 Mf. Alibi - cerība, alibi - 
mīlestība
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.15 Brīnums
9.45 Par ēdienu! 
10.25 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.10 Izmeklēšanas noslēpumi
12.50 Pārnesumkārba
13.30 Eurovision
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. Meža ezers
18.05 Mf. Nakts viesis
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Viņš, viņa un es

Baltkrievija 2
5.55 Augstāk par jumtu
6.25 Mf. Gnomeo un Džuljeta
7.40 Avatars. Leģenda par 
Aange
9.00 Fitnews
9.35 Saprast un neitralizēt
10.15, 19.20 TV barometrs
10.20, 20.20 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
11.30 Tūrists
12.25, 15.25 Biatlons
13.20 Маmma - detektīvs
16.20 Mf. Plēsējs 2. 
18.30 Superloto.
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
21.35 Pārlādēšana
22.20 Futbols
23.45 Tikšanās ar ...

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province

6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profe-
sionāļi
10.30 Mf. Lauras vēlmju sa-

raksts
12.15, 14.05, 15.00 Top-Shop 
12.30 Sporta studijas disku-
sija
13.30 Aculiecinieks
13.45 Vai Rīga jau gatava? 
14.25 Zili brīnumi! 
17.10 Momentuzņēmums

17.25 Skats no malas
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts

22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.20 Valdība
0.25 Itālija, mana mīla
1.25 De facto
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 

SESTDIENA, 13. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.25, 12.50 Volless un Gromits
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 Semija piedzīvojumi
12.45 Man ir tīri zobi! 
13.00 Vai Rīga jau gatava?
13.20 Eksperti dīvānā
14.05 Vakars ar Renāru Zelti-
ņu
15.10 Daugavieši
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Kino diena
18.00, 22.25 Ziņas
19.05 Eiropas Kinoakadēmijas 
balvas pasniegšanas ceremonija
22.40 Latloto. Eurojackpot
22.50 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
23.45 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 
1.30 Viktora Lapčenoka jubi-
lejas koncerts
3.10 Vakars. Pietura. Jasmīns
4.40 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 15.00, 3.00 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, 5.00 Ātruma cilts
11.00 Sporta studija
11.45 Pasaules stāsti
12.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
13.00 Alpīnists Reinholds 
Mesners
15.40 Mana ģimene
16.15 Dakteris Rafto
17.15 Lielais pārgājiens
18.05 Anekdošu šovs 
18.35 Eiropa koncertos
19.30, 21.00 PK bobslejā
20.30 Spots
22.00 Midsomeras slepkavī-
bas 
23.45 SOKO Vismāra
0.40 Mf. Dienu putas
4.30 Tavs auto
5.30 Autosporta programma 

LNT
6.00, 2.20 Kādas slimības vēs-
ture
7.00 Degpunktā 
7.30 Jauniņā
9.00, 3.05 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Uzmanību, gatavību, 
remonts!
12.30 Galileo 
12.55 Mf. Kā balta lapa
14.45 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
16.50 Ideju kauss 2014
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Atgriezties mājās
19.00 Latvijas faili
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Mis Mārpla. To viņi 
dara ar spoguļiem 
0.10 Mf. Maikls Kleitons
4.35, 5.45 Ķerto līga 
5.00 Amerikāņi

TV3
6.15, 4.30 Luī 
6.40 Betija Vaita un vecie ērmi
7.05 Pērtiķu karalis
7.25 Mf. Monstru skola
9.15 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.30 Ievas pārvērtības
11.15 Gandrīz ideālas vakariņas
13.25 Ekstrasensu cīņas 
15.00 Mf. Bezpalīdzīgā
16.55 Mf. Viens pats mājās 3
19.00, 4.00 TV3 Ziņas
19.35 Mf. Par bitēm
21.30 Mf. Pollija ir klāt
23.25 Mf. Laipni lūgti Mūz-
portā
1.35 Mf. Bezpalīdzīgā
3.15, 5.00 Medikopters 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.35 Nereālais stāsts
10.05 Sapņu māja
10.35 Skapis 
11.35 Dežūreņģelis
13.35 Mf. Bēthovens 5
15.25 6 kadri
16.00 Mf. Kas gaidāms, kad 
gaidāms bērns
18.10 Ledus laikmets 3
20.00 Virtuve 
21.00 Mf. Pamesti sniegos
23.20 Mf. Māsas
1.10 Mākslas filma

TV5
7.55 Es ārstēju
8.55, 14.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 1.30 Biznesa pieeja
10.45, 23.50 Izmailova parks
12.50 Uz nažiem

14.15 Īpašās nozīmes aģents
18.05 Greizais spogulis
20.00 Mf. Nacionālā maršrut-
nieka īpatnības
2.00 Kriminal+
2.25 Mūzika

PBK
6.00, 5.30 Mūzika
6.30, 2.15, 5.50 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudri-
nieki
9.25 Vārds mācītājam
9.50 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.55 Mf. Pieci gadi un viena 
diena
14.20 Ideālais remonts
15.20 Kas grib kļūt par miljo-
nāru?
16.30, 17.25 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.15 Mf. Mačs. 
2.45 Mf. Tiesības uz pīrādziņu
4.15 Jūrmala

RenTV Baltic
6.00, 11.05, 12.15, 21.00 Ska-
tīties visiem!
6.45 Tūristi
8.35 Tīrs darbs
9.30 Plānotās vakariņas
10.05 Slepenās teritorijas
12.00 Top-shop 
12.30 Pasaules noslēpumi 
13.35 Kādi ļaudis
14.35 Dīvaina lieta
15.35 Maldu teritorija 
17.40 Jums pat sapņos nav 

rādījies
22.00 Jūrmala
0.10 Dokumentālais specpro-
jekts
1.00 Dokumentālais projekts

RTR Krievija
5.20, 7.15 Mf. Viņa mīlestība
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Zi-
ņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.20, 13.20 Ziņas-M
10.30 Mana planēta
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.45 Tas ir smieklīgi
16.35 60 tikai vienreiz dzīvē!
19.45 Mf. Kad viņu nemaz ne-
gaidi
23.35 Mf. Atdošos labās rokās
1.40 Mf. Atpakaļceļš
3.35 Krievu Aļaska
4.20 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 gudri-
nieki
11.50 Mf. Džeina Eira
14.15 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Lielās sacīkstes
16.50 100 miljoni
17.45 Lira nacionālā muzikālā 
prēmija
20.05 Šovakar
21.50 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā
23.50 Mf. Trakulīgās māsiņas

Baltkrievija 1
5.45 Būtība
6.10 Vārds mācītājam 
6.20 Mf. Viņš, viņa un es
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50, 22.40 Brīnums
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Kulinārā diplomātija
11.10 Remonta stāsts
11.45 Veselība 
12.25 BaltkrievijaLIFE
12.50 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30, 23.50 Liela starpība
16.20 Mf. Cita sieviete
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Alibi - cerība, alibi - 
mīlestība
23.40 Sports

Baltkrievija 2
7.10 Tikai pieaugušajiem
7.25 Avatars. Leģenda par 
Aange
7.55 Baltkrievu virtuve
8.35, 20.15 TV barometrs
8.40 Mf. Gnomeo un Džuljeta
10.05, 20.20 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
11.15 Kapeika kapeikā
11.55, 15.25 Biatlons
13.25 Ekstrasensu cīņas
14.55 Ir nu gan!
17.00 Comedy woman
18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Ikri
19.40 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 6 no 49
20.05 KENO
21.30 Tikšanās ar ...
22.05 Bafija pret vampīriem
5.45 Mf. Lakstīgala
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20.05 Iedzimtais grēks
22.20 Kā apprecēt miljonāru
23.20 Breakdance pasaules 
čempionāts

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.25 Zona 
X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.05, 19.00 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Bezdalīgas ligzda
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.30 Radu būšana 

16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.45 Grūtas dienas vakars
0.20 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.05 Fitnews
9.40 Mītu mednieki
10.45, 21.55 Virtuozi
11.50 Ikri.
12.25, 17.50 Universitāte
13.30, 18.55 Tautu sadrau-
dzība
14.30 Comedy woman
16.50, 23.05 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
20.40, 23.35 Spoki
23.00 Gribu nokļūt televīzijā!!

OTRDIENA, 16. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Dzīvnieki - profe-
sionāļi
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00 Mf. Ziemassvētku tiesas 
prāva
12.45, 14.05, 14.55 Top-Shop 
13.00 Melu laboratorija
14.25 Gārfīlda šovs
17.10, 19.15, 23.25 100 g kul-
tūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Sazāļotie kareivji
0.10 Mf. Gultas otrā pusē
1.50 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Laiks uzņēmējiem
11.50 Nedēļas apskats
12.10 TV Mozaīka
12.30 Vārds uzņēmējiem
12.50, 0.20 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.30 Vienmēr formā!
18.35 Ekstrēmie kadri 
20.00 Sporta studija
20.45 Maskēties, lai izdzīvotu
21.45, 5.30 Tavs auto
22.15, 5.00 Autosporta prog-
ramma 
22.45 Noziegums
23.50 Ekstrēmie kadri 

LNT

6.20 Boba burgeri 
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skat-
logs
9.55 Mf. Vudū iesācējiem
12.00 Dallasa 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Mf. Lota un gaišā nā-
kotne
23.10 Nikita
0.40 Dombura studija
4.35 Karamba!
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10 Tētuka meitiņas
9.15, 1.05, 5.00 Medikopters 
10.25 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.25 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35 UgunsGrēks 
16.55, 2.45 Rozenheimas de-
tektīvi 
18.00 Gandrīz ideālas vakari-
ņas 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 12
21.00 Motīvs?
22.05 Mākslīgais intelekts
23.05 Slepkavība 
0.05 Calendar Live
3.30 Būt par papucīti 

TV3+
6.40, 17.50, 3.00 Māja 2
7.30, 14.30, 21.00 Ekstrasen-
su cīņas 

8.30 Smieklīgākie Amerikas 
video.
9.00 Šovbiznesa slepenie ma-
teriāli
10.05 Amazonietes
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.30, 19.55 Divi tēvi un divi 
dēli
18.55, 1.35 Brīvlaiks Meksikā 
22.40 Es atceļu nāvi
23.45 Mf. Netīrās dejas

TV5
7.00, 12.55 Paralēlā pasaule
8.00, 14.00 Pats sev režisors
8.50 Kino detaļās
9.50, 12.40 Top-shop
10.05 Mf. Likteņa zīme
12.05, 22.25, 1.15 Kriminal+
14.55, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
17.00 Cilvēks: tiesības uz mū-
žīgo dzīvi
18.00, 0.50 Dzīves patiesība
18.35 Ģimenes drāmas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Smieties atļauts
1.45 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 1.10 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 4.00 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Mf. Mažors
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Mf. Mirkļa struktūra
2.20 Mf. Tuvā tālienes
5.00 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 12.55 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strelka

7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35, 12.30, 0.15 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Izmeklēšanas noslēpu-
mi 
13.25 Jūrmala
14.15, 18.30 Drošs līdzeklis
15.15 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic eks-
trasensi-detektīvi
23.50 Ziņas 24
0.40 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Jurijs Andropovs. Terra 
Inkognita
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 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 3.15 Tiešais ēteris
20.00 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
23.45 Ņūbergs. 70. gadus vē-
lāk
0.40 Kamenskaja
1.35 Nāve zem burām

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 Dzimtsarakstu nodaļa
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks

10.30, 22.25 Šefpavārs līdz-
ņemšanai
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 5.45 Vai Rīga jau gata-
va? 
15.45, 1.35 Labākais no Euro-
maxx
18.45 VTB Vienotā līga
21.00 Bezceļu tūrisms
21.30 Varenā Misisipi 
23.20 Midsomeras slepkavī-
bas 
1.05 Bezceļu tūrisms
5.00 Sporta studija

LNT
6.15, 4.45 Bernards
6.30, 2.50 Nedēļa novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skat-
logs
9.50 Mf. Mīlestība Taizemē
11.50 Runā Rīga 
12.25 Karamba!
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?!
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Dombura studija
23.05 Kāršu nams 
0.30 LNT ziņu TOP 10
1.25 Purvāji 
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.25, 12.30 Ūsainā aukle 
6.50 Pērtiķu karalis
7.20, 13.05 Bīdemeni krust-
ugunīs
7.50, 13.40 Varenais Zirnekļ-
cilvēks
8.10 Tētuka meitiņas
9.15, 5.00 Medikopters 
10.25, 3.35 Būt par papucīti 
11.25 Māmiņu Klubs
12.00 Gatavo 
14.00 Atriebība
15.00, 5.55 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks
16.55 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Gandrīz ideālas vakari-
ņas 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Transformeri. pie-
veikto atriebība
2.45 Nekā personīga

TV3+
7.10, 17.50, 2.15 Māja 2
8.00 Mf. Ellespuika 2. Zelta 
armija
10.20, 16.40 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
11.25, 15.35 Comedy Club
12.25 Intuīcija
14.30 Ekstrasensu cīņas 
18.55, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Divi tēvi un divi dēli
21.00 Šerloks Holmss
23.00 Mf. Polifaksa kundzes 
negaidītā misija

TV5
6.45 Tālbraucēji
8.50 Personīgās lietas
9.50, 12.40 Top-shop
10.05 Riska faktors
11.05, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 22.25, 1.10 Kriminal+
12.55 Paralēlā pasaule 
14.05 Mf. Nacionālā maršrut-
nieka īpatnības
18.00, 0.40 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
19.50 Sasisto lukturu ielas
22.00 Vakars@22
23.00 Smieties atļauts
1.35 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 Nežēlīgā romanse
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.15 Eiropas balss
14.50 Gaidi mani
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Mf. Mažors
23.50 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Raidījums
2.00 Mf. Izklaide večukiem
3.25 Mf. Tamāras Aleksandro-
vas vīrs un meita
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.55 Izmeklētāji
6.25 Multfilma

6.45, 13.55 Belka un Strelka
6.59 Laika prognoze
7.00 Firmas vēsture
7.55 Iesūdzi mani!
8.50 Skatīties visiem!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Izmeklēšanas noslēpu-
mi 
12.25, 0.25 112
13.25 Jūrmala
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.20 Nemelo man!
20.45 Maldu teritorija 
23.00 Pasaules noslēpumi 
0.00 Ziņas 24
0.50 Kriminālās spēles

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Debesu vairogs
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Zi-
ņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 3.15 Tiešais ēteris
20.00 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
23.45 Mūsu ķermeņa ķīmija. 
Vitamīni
0.40 Kamenskaja
1.35 Nāve zem burām

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 Zi-
ņas

5.05 Mūsu rīts
8.05 Kontūras
9.00 Dzīvo vesels!
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Laika atskaite
18.00 Gaidi mani
19.00 Laiks
20.05 Principa jautājums
21.15 Mf. Tur, kur tek upe
23.35 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.10 Zona 
X
8.10 Galvenais ēteris
9.05 Redaktoru klubs
9.45 Zvaigžņu dzīve 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des

11.10 Mf. Nakts viesis
12.50, 14.55 Cita sieviete
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
23.50 Sports
0.00 Mf. X-cilvēki

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 9.05, 20.30 TV baro-
metrs
8.05, 15.40 Saška
9.40 Saprast un neitralizēt
10.15 Маmma - detektīvs
12.15 Bafija pret vampīriem
14.40 Mītu mednieki
16.50, 23.00 Taxi
17.50 Universitāte
18.55 Tautu sadraudzība
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35, 23.30 Spoki. Seriāls
21.50 Virtuozi
22.55 Gribu nokļūt televīzijā!!

PATEICĪBA
Esam pateicīgi visiem, kuri bija kopā ar mums šajā 

smagajā brīdī - mūsu dārgo un mīļo vīru, tēvu un vec-
tēvu Vladimiru Vjatkinu pavadot mūžībā.

Pateicamies visiem, kuri varēja atvadīties no viņa. 
Visiem, kuri varēja pavadīt viņu pēdējā dzīves ceļā. 
Visiem, kuriem nebija šādas iespējas, bet kuri varē-
ja viņu pieminēt ar labu vārdu.  Tie, kurus Vladimirs, 
dzīvs esot, ir kaut kā aizvainojies - tīši vai netīši - pie-
dodiet viņam un pieminiet ar labu. 

Lai mūžīga gaisma mūsu dārgajam un mīļajam Vla-
dimiram.

Mīlošie un sērojošie sieva, bērni, mazbērni

PRECIZĒJUMS
Raksts un fotoreportāža “Indra cauri laikmetiem” 

(“Ezerzeme”, 25.11. 2014 un 05.12. 2014) ir par visa 
Indras pagasta 75. jubileju nevis tikai par Indras, kā 
tas izriet no virsraksta. Indras pagasts tika izveidots ar 
Saeimas lēmumu 1939. gada 19. jūlijā, apvienojot di-
vas teritorijas dzelzceļa vienā un otrā pusē: daļu bijušā 
Pustiņas pagasta (tagadējā Robežnieku pagasta) un 
daļu Piedrujas pagasta. Atvainojamies par sagādāta-
jām neērtībām.

Citādā pasaule
•	 Luksofors 2015.
•	 Gada horoskops 2015.
•	 Saskandinām uz Kazas ve-

selību!
•	 Rēķiniet un lieciet 2015. ga-

dam strādāt savā labā!
•	 Raksturs nosaka cilvēka 

likteni. Intervija ar populā-
ro astroloģi un pasniedzēju 
Māru Ošuroku.

•	 Uguns rituāls ar Indijas gar-
šu.

•	 Medmāsiņa zelta stīga.
•	 Vai Tīreļpurvā joprojām karo latvju strēlnieki?

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

Reklāma un sludinājumi

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

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, 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

 Laikraksta“Ezerzeme”
redakcijapieņem sludinājumus 
katrudarbadienuno plkst. 

8.00 – 17.00.
Tālr. 65681464.

Izsniedzam  aizdevumu 
pret nekustamo 

īpašumu.
Tālr. 27837644,20292842

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

ATLAIDES LĪDZ 47%
Brīvības10,Krāslava,tālr.22402950.

Dagda,tālr.25992850.

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

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

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

43 gadus vecs itālis (labs, atlē-
tisks) vēlas iepazīties ar 25 - 35 
gadus vecu latvieti nopietnām, 
romantiskām attiecībām un ie-
spējamu laulību. Maksimāla uz-
ticība. Tas nav aģentūru sludi-
nājums.  danilo.bruni71@gmail.
com.
Sieviete (52 gadi) vēlas iepazī-
ties ar vīrieti, kuram nav sveša 
lauku dzīve. Tālr.28644027.

IEPAZĪŠANĀS

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

VAJADZĪGSIEPIRKUMUSPECIĀLISTS
DARBAMKRĀSLAVĀ

Darbapienākumi:
•	Piegāžu pasūtījumu veikšana no partneriem Eiropā 

un ārpus tās
•	Piegāžu koordinēšana ar ražošanas plāniem
Prasības:
•	Pozitīva un smaidīga personība
•	Strukturēta pieeja problēmu risināšanā
•	Uz klientu orientēta domāšana
•	Ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināša-

nas
Piedāvājam:
•	Stabilu un uzticamu darba devēju
•	Spraigu darbu, uz attīstību vērstu priekšniecību
•	Garantētu visu nodokļu apmaksu un sociālās garan-

tijas

Lūgums rakstīt un sūtīt CV uz e-pastu: kadri.nemo@
inbox.lv līdz šī gada 22. decembrim Atsāk darbu frizēta 

Jaunā ielā 2, Krāslavā.
Laipnilūdzam!
Tālr. 27557714

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 68

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

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

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

AIZDEVUMI 
PENSIONĀRIEM! 
Tikai līdz 10. janvārim! Jūs

patīkami iepriecinās nosa
cījumi Ziemassvētku aizde
vumiem un dāvanas! Laipni
gaidīti!
Krāslavā,Brīvībasielā24,
Dagdā,Daugavpilsielā8

(piektdienās 10:30 -12:30).
Tālr. 65622735,28229290.

Paļdis!
Myuža mīrā 

ir davusēs 
myusu mama, 
baba i vac-
vacuomuote 
AļbinaLeiku
ma (Augusta 
i Veronikys Celeitānu meita, 
dzym. Izvolta pogosta Lela-
jūs Pokuļūs). Izdzeivuots gars 
i navīglys styprys Latgolys 
sīvītis myužs: 29.06.1925–
29.11.2014. Izaudzāti četri 
bārni, paleidzāts sešim moz-
bārnim, sagaideiti divi pyrmī 
mozmozbārni. Juos 90 godu 
jubileju dīvamžāļ svieteisim 
jau vīni... 

Paļdis vysim, kas beja kūpā 
ar mums gryutajuos ituo rudi-
ņa dīnuos, paļdis vysim, kas 
Mamuku palaide myužeibys 
ceļā 4. decembrī – bazneic-
kungam Doļai, saļmu dzīduo-
tuojim Reigā i Geņgereišūs, 
Izvolta bazneicys varganistei, 
koram, kaiminim, rodim, drau-
gim, myusu dorba kolektivim. 

Sirsneigs paļdis Kruoslovys 
rajona centraluos slimineicys 
vadeibai par atsauceibu, tai-
pat slimineicys personalam, 
kas guodova par Aļbinys Lei-
kumys veseleibu: par profe-
sionalitati dokterim Klagišai, 
Aprupam, Makņai, par nasav-
teibu i sapratni nūdalis muo-
seņom, viriejom, a seviški 
– sanitarem Natalijai, Katjai, 
Irinai, Martai. Lai veseleiba 
palatys bīdrinem Zentai, Elvi-
rai, Marijai!

Pateiceibā - Leikumi

Zobārstniecība, protezēšana 
(ārstēšana, restaurācija, izga-
tavo protēzes). 

Tālr. 65425366,28621435

SIA “IVI gāze” sveic savus 
klientus Ziemassvētkos un Jau-
najā gadā. Piedāvā autogāzi ar 
0.035EUR atlaidi no norādītās 
cenas par litru. Realizē 50 l gā-
zes balonus - 22.70EUR.
Klientiem,uzrādotatlaižu

karti,pensionāriemuninva
līdiem 10 % atlaide.

Vasarnieku 9, Krāslava. Tālr. 
29575471, 65625222

ZviedrijasfirmaPĒRK zemes 
īpašumus, mežus, daļēji izcir-
stus mežus. Tālr. 26645115.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Zviedrijasfirmaspārstāvji
LatgalēPĒRKdažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

Līvānu māju. Tālr. 26390325;
2-istabu dzīvokli pilsētas centrā 
ar daļējām ērtībām vai MAINA 
pret labiekārtotu. Tālr. 28479066;
garāžu Pļavu ielā (7. bloks, nr.7). 
Tālr. 28888456; 
“OPEL Zafira” - 2.2 TDi, 2004., 
visas ekstras, sudrabkrāsas, TA 
līdz 25.08.2015. Tālr. 27879221;
“VW Passat” -1.8, gāze/ ben-
zīns, 1991., TA līdz 08.2015. 
Tālr. 29162403; 
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
virtuves plītis un to detaļas, ka-
mīnus, dūmvadus, tapetes. Ie-
spējama piegāde. Krāslavā, Tir-
gus ielā 8a. Tālr. 29840847;
dzirnavas (380 V). T. 27741456;
slaukšanas aparātu. T. 
26489165;
mucas - 200 l ar metāla vāku, 
1000 l ar krānu; cisternas - 25 l. 
Tālr. 29498229;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
televizorus “Samsung”, “SEG” 
(krāsaini, ar pulti); jaunas zie-
mas riepas 195/65/15 - 150 €. 
Tālr. 25998312;
pašaustus lina galdautus, mel-
nus vīriešu ādas zābakus (41. 
izm.), vilnas zeķes, saimniecī-
bas maisus. Tālr. 26025566;
cūkas dzīvsvarā gaļai. Tālr. 
26622593;
2 grūsnas teles no pienīgām go-
vīm. Tālr. 28368013,29416604;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 29129873;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
kvalitatīvus kartupeļus “Vineta”, 
miežus, kviešus. Iespējama pie-
gāde. Tālr. 28387496;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
auzas. Tālr. 26512601;
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
graudus (kviešus “Vasara”, au-
zas). Tālr. 28631943;
lietotus sausus dēļus, ķieģeļus, 
caurules. Tālr. 29517757;
kurināmās kūdras briketes - 
85 €/ tonna. Ar piegādi. Tālr. 
29409413;
sausu vai svaigi zāģētu malku. 
Tālr. 26793485;
malku, dēļus, nomaļus. Tālr. 
29728133.

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. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas ce-
nas, samaksa pie notāra. Va-
jadzības gadījumā izsniedzam 
avansu. Tālr. 29131196, wood-
holding@inbox.lv;
mežusarzemi,cirsmas.Aug
stascenas. Tālr. 29158702;
nelielu malkas cirsmu. Aizaugu-
šus grāvjus. Tālr. 26282015; 
zemi, mežu, cirsmas. Palīdzē-
sim noformēt dokumentus. Tālr. 
26395187;
sausu, skaldītu malku (alksni, 
apsi) 35-37 cm. Tālr. 29845234;
traktoru T-40 un MTZ priekšējās 
un aizmugurējās riepas. Tālr. 
28658540;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

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

T. 26538824; 29106312
www.kurmisi.com

VAJADZĪGS C, E kat. Autova-
dītājs Krāslavā un tās novadā. 
Apmaksa pēc vienošanās. Tālr. 
20208886;
Paku pārvadājumi uz Londonu. 
Izbraukšana 27. decembrī. Tālr. 
29943959,29790824;
MŪRĒ, REMONTĒ visa veida 
krāsnis, kamīnus, dūmvadus, 
plītis. Tīru dūmvadus un krāsnis. 
Tālr. 29329151.
Virpotāja pakalpojumi. Tālr. 
20224567.
Metāllūžņu izvešana, demontā-
ža. Tālr. 29279852.

PAZAUDĒTA bērnu mape ar 
mūzikas notīm un grāmatām 
(zila). Mūzikas skolas apkār-
tnē. Atlīdzība garantēta. 

Tālr. 29123861

SIA„RENEMP”
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

26393921.

Uzņēmums pērk augošu 
mežu.Tālr. 25960091
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