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Latvijā  20. novembrī 
aicinām jūs uz LIELO
GADATIRGU Dagdā.

Laipni lūgti!
T. 29415291. Īpašais piedāvājums cemen-

tam, čugunam, ķieģeļiem, aku-
mulatoriem un polikarbonāta 
siltumnīcām. Kā arī plaša būv-
materiālu izvēle (OSB, Riģipsis, 
bloki, vate, jumtu segumi, mai-
sījumi utt.)

Ar mums vienmēr lētāk!
Krāslavā, Tirgus ielā 15.

Tālr. 65622036. 

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

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

Laiku laikos,  mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2016. gadam!

Apsveicam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!

Svētku koncerti Krāslavā un Izvaltā.                                                                                                                           Alekseja GONČAROVA foto

 Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko stāsta sirds.
Tici zvaigznei debess 
tālē,
Kas virs tavas galvas 
mirdz.

Sirsnīgi sveicam dzim-
šanas dienā 

Solvitu Lavnikoviču, 
Inesi Borku - Ržečicku!

Invalīdu biedrība “Stariņš”

Krāslavas Sv. Ludvika 
Romas katoļu baznīcā izstāde 

„Lietuvas koka dievnami fotogrāfijās”. 
Fotogrāfiju autors Raimonds Paknis (Raimondas Paknys).  
 Izstādes atklāšana š. g. 20. novembrī plkst. 16.30.

 Izstāde tapusi sadarbībā ar Lietuvas Republikas 
vēstniecību Rīgā.

Veltījums 
Latgales gleznotājam 
Valentīnam Zlidnim
Tu, Dieva gaismas apstarots,
Pa baltu ceļu ej uz sava tēva 
mājām
Un tavu dzīves taku gleznu 
paklājs klāj.
Tu, mākslinieks, no Dieva nācis
Ar zelta otu savai tautai māj.
Tu saulē ej un norimst skarbi vēji
Un Latgale – tā tava māte,
Kas spēku dod un mīļus vārdus teic.
Tu – Latgale, tu viņas viedais dēls
Un tavi darbi viņas saules 
dziesma,
Tu – Latgale, tu viņas spožā 
liesma!

Gleznotājs Jānis Anmanis. 

Klajā laists Valentīna 
Zlidņa gleznu katalogs 

“Dzimis Latgalē”

Sestdien, 14. novembrī, Krās- 
lavas Vēstures un mākslas muzejā 
klusi un sirsnīgi noritēja gleznu 
kataloga “Valentī ns Zlidnis “Dzimis 
Latgalē”” prezentācija.  Pasākums 
sākās ar muzeja speciālista Eduar-
da Danovska sagatavoto video si-
žetu par dažiem mākslinieka dzīves 
pieturas punkti em, intervijām un 
viņa darbu reprodukcijām. Īpašo 
mākslinieka klātbūtnes gaisotni ra-
dīja muzeja krājumos esošo gleznu 
izstāde, viņa akordeons un otas. It 
kā Valentī ns būtu tepat, ti kai izgā-
jis, lai atvilktu elpu, tad atkal ienāk-
tu, iedzertu ar mums glāzi vīna un 
piedalītos savu darbu izstādē...

Diemžēl Valentī ns nu jau vai-
rāk kā piecus gadus ar mums kopā 
var būt ti kai atmiņās.

Pasākumā bija pulcējušies 
mākslinieka kolēģi, draugi un viņa 
mākslas cienītāji. 

Turpinājums - 2. lpp.

• Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) Finanšu policijas pārval-
de, veicot 15 kratīšanas Rīgā 
un Rīgas apkārtnē, apturējusi 
kārtējā noziedzīgā grupējuma 
darbību, kas darbojās sabied-
riskās ēdināšanas sektorā un 
veica nelikumīgas manipulā-
cijas ar kases aparātu datiem.

• Svētdienas vakarā pie Brīvības 
pieminekļa pulcējās vismaz 50 
cilvēki, lai protestētu pret imig-
rantu uzņemšanu. Klātesošie 
savā starpā runāja un uzvedās 
mierīgi. Lielākoties akcijā bija 
pulcējušies jauni cilvēki. Ak-
cija nebija ofi ciāli saskaņota, 
tās organizators sestdien savā 
“Facebook” profi lā publicēja 

aicinājumu viņam pievienoties 
“miermīlīgā protesta akcijā pret 
imigrantiem”, jo nevēlas pie-
dzīvot Latvijā tādus notikumus, 
kādi notika Francijā.

• Ministru kabinets vakar ārkār-
tas sēdē atbalstīja priekšlikumu 
no Valsts kases aizdot nacionā-
lajai aviokompānijai “airBaltic” 
80 miljonus eiro. Valsts aizde-
vuma izsniegšanai “airBaltic” 
tiks izmantoti Valsts kasē pie-
ejamie resursi, kuru nodrošinā-
šanai veikti aizņēmumi fi nanšu 
tirgos. FM uzsvēra, ka šis iz-
sniedzamais aizdevums valsts 
parādu nepalielinās.

Mums ticis 
viszilākais 

ezers,
Un rudākais rudzu 
lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmai-
zes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu 
jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
Sirsnīgi sveicam Jūs 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 
dienā!

Jūsu “Ezerzeme”

Mums ticis 
viszilākais 
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Pasaulē
Terorakts Francijā

13. novembra naktī visu pasauli 
pāršalca ziņa par teroraktiem Franci-
jā, kuros bojā gāja 132 cilvēki un vai-
rāk nekā 300 ievainoti. Atbildību par 
uzbrukumiem uzņēmies teroristiskais 
grupējums “Islāma valsts”. Uzbrukumi 
notika sešās vietās Parīzē un tos īste-
noja septiņi teroristi. Viņi darbojās 3 
komandās un bija bruņojušies ar Ka-
lašņikova automātiem un pašnāvnie-
ku vestēm. Kopš Parīzes teroraktiem 
Francijas policija veikusi vairāk nekā 
150 reidus pret islāmistiem. Francijas 
varasiestādes uzskata, ka pēc Parīzes 
teroraktiem Francijā un Eiropā tiek 
plānoti jauni uzbrukumi. Parīzes tero-
raktā ievainotie cīnās par savām dzīvī-
bām Francijas slimnīcās. Ārsti apgalvo 
– ievainojumi līdzinās kara brūcēm un 
daudzi no pacientiem ir dziļā šokā. 

Polija atsakās uzņemt 
imigrantus atbilstoši ES 

kvotām

Pēc naktī uz sestdienu notikuša-
jiem terora aktiem Parīzē Polija nevar 
uzņemt imigrantus, kas nelegāli iera-
dušies Eiropas dienvidvalstīs un kurus 
iecerēts sadalīt atbilstoši Eiropas Sa-
vienības (ES) kvotām. Komentārā, kas 
publicēts labēji orientētajā ziņu vietnē 
“wPolityce.pl”, Šimanskis norādījis, ka 
jaunā Polijas valdība jau iepriekš iebil-
dusi pret saistībām uzņemt savu.

Cīņa par ēteri
Likumdevēji strīdas par to, vai 
Latvijā būs raidīšana krievu 
valodā, bet, ja tāda būs, tad 
kādai tai jābūt.

 Elektronisko plašsaziņas li-
kumu grozījumi paredz radio raidī-
šanas revolūciju. Saskaņā ar ok-
tobrī pieņemtajiem grozījumiem, 
radiostacijām, kas Latvijā raida 
krievu valodā, tiek mainīti “spēles 
noteikumi”. Ja līdz šim valsts licen-
ce ļāva dažām radiostacijām 50% 
ētera laika raidīt latviešu valodā 
un atlikušos 50% – krievu, tad ar 
2016. gada 1. janvāri tām būs jā-
pāriet uz 100% raidīšanu latviešu 
valodā. No Saeimas tribīnes iz-
skanējuši vārdi par to, ka neesot 
pieļaujama Krievijas propagandas 
translēšana zem izklaides un mū-
zikas aizsega, taču likumdošanas 
dokumentos tika formulēts citādi: 
šādi “pārāk brīvi” noteikumi sa-
grozījuši tirgus situāciju, nostā-
dot komerciālo radiostaciju darbu 
nevienādos apstākļos. Eksperti 
skaidroja: vietējā “krievu” radio 
raidīšana pēc būtības ir retranslā-
cija. Ja arī netiek retranslēta visa 
radiostacijas “produkcija”, tad 
katrā ziņā – atsevišķi raidījumi 
un muzikālas kompozīcijas, kas 
nepārprotami ir daudz lētāk nekā 
ražot šo pašu “produkciju” valsts 
valodā. Ja ražošanas izmaksas 
ir lētākas, tad arī reklāmas rullīši 
maksā lētāk, līdz ar to pieaug rek-

lāmas plūsma.
Likumdošanas grozījumus 

atbalstījusi arī Latvijas Raidorga-
nizāciju asociācija. Tās vadītāja 
Gunta Līdaka uzskata, ka šie gro-
zījumi atjaunos taisnīgumu vietējā 
raidīšanā un piespiedīs krieviski 
runājošiem klausītājiem domātās 
radiostacijas veidot savu oriģinālo 
produktu, nevis retranslēt Krievijā 
tapušos raidījumus.

Savukārt uzņēmēji asi kri-
tizēja jauno likuma redakciju. 
Grozījumi ļoti augstu paceļ latiņu 
un neparedz nekādu pārejas pe-
riodu; pēc būtības, krievu valodā 
raidošajām radiostacijām tas glu-
ži vienkārši nozīme nāvi jau pēc 
pusgada – šāds viedoklis valda 
darījumu vidē.

Parlaments centās labot si-
tuāciju, oktobra beigās deputāti 
nobalsoja par “grozījuma grozī-
šanu”. Būtība ir tāda: pāreja uz 
latviešu valodu ir obligāta vienī-
gi tiem, kam licence atļauj nevis 
50%, bet 51% raidīšanu krievu 
valodā. Tāds sīkums kā 1 pro-
cents kardināli mainītu stāvokli – 
divas lielākās “krievu raidīšanas” 
radiostacijas varētu turpināt dar-
bu arī jaunajā gadā. “Apstākļos, 
kad tik daudz tiek runāts par Krie-
vijas propagandu un Maskavas 
kontrolētu plašsaziņas līdzekļu 
ietekmi, būtu nepareizi neraidīt 
krievu valodā. Ja notiks pāreja 

uz latviešu valodu, pašreizējā šo 
kanālu auditorija nonāks Kremļa 
informācijas ietekmē, ko mēs ne-
kādā veidā nevaram kontrolēt,” 
komentēja iniciatīvu deputāts Ar-
mands Krauze („Zaļo un zemnie-
ku savienība”).

Taču viņa bijušais partijas 
biedrs Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis “51 procenta” 
grozījumus nav apstiprinājis un 
nodevis tos atpakaļ Saeimā otrrei-
zējai izskatīšanai. Pēc prezidenta 
domām, “Latvijas ģeopolitiska-
jā situācijā ir jāmazina ārvalstu 
informatīvās telpas ietekme uz 
Latviju. Ir nepieciešama noteikta 
un skaidra valsts politika attiecībā 
uz valsts valodas un svešvalodu 
lietojumu elektroniskajos plašsa-
ziņas līdzekļos.”

Pēc deputāta Borisa Cilēviča 
(“Saskaņa”) viedokļa, prezidenta 
lēmums liek brīnīties, jo skaidri 
rāda – jebkāda raidīšana krievu 
valodā šķiet aizdomīga, jo tā var 
izrādīties naidīga propaganda. 
Tas liek krustu pāri sabiedrības 
integrācijas un saliedēšanas pro-
cesam. Pretēji iepriekš sacītajam, 
ka jāaizstāv Latvijas informatīvā 
telpa un vietējais ražotājs, koalī-
cijas partijas pieņem lēmumu, kas 
faktiski izvirza pilnīgi pretējus mēr-
ķus, pievēršot auditoriju Krievijas 
radiostacijām. 

Nav izslēgts, ka atkārtotas 
izskatīšanas rezultātā Elektronis-
ko plašsaziņas līdzekļu likumu ne 
tikai nemīkstinās, bet padarīs vēl 

bargāku. Koalīcijas partiju depu-
tāti, noklausījušies prezidenta vār-
dus, nolēma, ka jāregulē ne tikai 
ētera izklaidējošais saturs, bet arī 
tajā skanošās reklāmas. ZZS de-
putāti ierosinājuši ieviest normu, 
saskaņā ar kuru reklāma pa radio 
skanētu tikai latviešu valodā ne-
atkarīgi no tā, kādā valodā raida 
pati stacija. Ir pieņemts lēmums 
izveidot speciālu darba grupu gro-
zījumu sagatavošanai.

Savukārt pēc Latvijas Bizne-
sa savienības padomes priekš-
sēdētājas Elīnas Egles domām, 
reklāma ir saimniecisks, nevis 
valstisks jautājums, tāpēc ir bez-
jēdzīgi uz tās rēķina risināt integ-
rācijas vai nacionālās identitātes 
problēmas.

“Valodas kvotas” nav jau-
nums likumdošanā, kas regulē 
Latvijas masu mediju darbību. 
90. gadu vidū Radio un televīzijas 
likumā vairākos posmos iekļāva 
normu, saskaņā ar kuru Latvijas 
raidorganizācijām vismaz 75% 
ētera laika jāveltī raidījumiem 
valsts valodā. Tas kļuva par Lat-
vijas krievvalodīgās TV un radio 
beigu sākumu – skaitītāji un klau-
sītāji pārgāja uz kabeļu tīkliem, 
kas translē Krievijas kanālus. 
2003. gada jūnijā valodas kvo-
tas atcēla Satversmes tiesa pēc 
Saeimas opozīcijas deputātu pie-
prasījuma – tika atzīts, ka tās no-
nāk pretrunā ar Satversmes 100. 
pantu, kas garantē vārda brīvību.

Darja ŽDANOVA

Veltījums Latgales gleznotājam Valentīnam Zlidnim
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Tika atzīmēts, ka nebūt ne ne-
jaušas sakritības dēļ kataloga pre-
zentācija notiek 14. novembrī, iz-
skatās, ka šo datumu izvēlējies pats 
Valentīns, kaut gan iepriekš pasā-
kumam tika plānots cits datums. 
14. novembrī savu vārda dienu 
svin Vincents. Tieši Vinsenta van 
Goga darbi bija viens no mākslinie-
ka iedvesmas avotiem. “Esmu ie-
mīlējies Vinsentā van Gogā,” kādā 
intervijā reiz teica mākslinieks. 

Izrādās, arī Jānim Anmanim, 
dzejoļa, kas rotā kataloga piekto 
vāka lappusi, autoram, iedvesmas 
avots ir gan tas pats gleznotājs, gan 
viņa vārdā nosauktais kaķis Vincis.

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja direktors Valdemārs Gekišs 
kataloga prezentācijā teica: “Doma 
par Valentīna Zlidņa darbu katalo-
ga izdošanu bija radusies jau sen, 
vēl Valentīnam dzīvam esot, kad 
bija dzīva arī toreizējā Kultūras no-
daļas vadītāja Rita Barča. Tomēr 
dažādu apstākļu dēļ tas nebija ie-
spējams. Nu mēs esam nonākuši 
pie tā, ka šis darbs ir izdarīts.”

Pasākuma turpinājumā pa-
teicība tika izteikta darba grupai 
- Valsts Kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas Latgales reģionā-
lās nodaļas Valsts inspektorei Dzint-
rai Bukevičai, Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja direktoram Valde-
māram Gekišam, muzeja krājumu 
galvenajai glabātājai Allai Loma-
novskai, fotogrāfei Elvīrai Škutānei, 

dizainerim Raimondam Vindulim 
un tulkotājai Annai Verzai.

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs izteica pateicību par finan-
sējumu Krāslavas novada domei un 
Latgales reģiona attīstības aģentū-
rai, visiem tiem, kuri atļāva savā 
īpašumā esošos mākslinieka dar-
bus fotografēt un īpašu pateicību 
Valentīna Zlidņa ģimenei, kas zie-
doja muzejam viņa darbus.

Visiem klātesošajiem tika dā-
vāts tikko izdotais katalogs.

Turpinājumā izteicās tie, kuri 
personīgi pazina Valentīnu Zlidni. 

Viens no viņiem, Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors, 
mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks: 
“Labi, ka ir tādi cilvēki kā jūs, kas 
saglabā piemiņu, jo šī piemiņa ir 
pelnīta. Viņš mīlēja savu Krāslavu, 
“Kroslaveņu”, kā viņš teica... Viņam, 
nenoliedzami, bija ļoti liels talants. 
Šādu līmeni mākslā izdodas sa- 
sniegt tikai retajiem... Es domāju, 
ka par šādu izdevumu būtu priecīgs 
gan pats Valentīns, gan esam prie-
cīgi mēs – viņa kādreizējie draugi.” 

Krāslavas slimnīcas Ķirurģi-
jas nodaļas vadītājs, mākslinieks 
Vjačeslavs Aprups, pastāstīja, ka 
2009. gadā, kad viņam radās vēlē-
šanās gleznot, tieši Valentīns Zlid-
nis bija tas, kuram viņš lūdza pa-
domu šai jomā. “Uzskatu, ka viņš 
ir ne tikai Latvijas, viņš ir pasaules 
līmeņa mākslinieks.”

Līdzgaitnieku stāstos par sa-
skarsmi ar Valentīnu Zlidni tika iz-
gaismota mākslinieka daudzšķaut-

ņainā personība. 
Nelielā intervijā pēc prezentā-

cijas Valdemārs Gekišs pastāstīja: 
“Valentīns bija radoša perso-

nība, “ezis”, ļoti dažāds, bet nekad 
neturēja ļaunu prātu ne uz vienu. 
Viņš bija pelnījis, lai mēs izdotu 
šādu katalogu un mēs to izdarījām. 
Tā ir piemiņa Valentīnam, tā ir 
piemiņa Latgalei, piemiņa Krāslavai 
un tā ir arī dāvana Latvijas valsts 
97. dzimšanas dienā, jo Valentīns 
bija Latvijas patriots.”

Cik ilgā laikā tapa katalogs?
“Iecere izdot katalogu radās 

jau pirms diviem gadiem. Šī gada 
sākumā, pateicoties Krāslavas no-
vada domei, kura mums piešķīra 
līdzekļus, tika atbalstīts Latgales re-
ģiona attīstības aģentūrai iesnieg-
tais projekts. Darbs pie kataloga iz-
veides sākās šī gada pavasarī. Visa 
vasara un rudens pagāja, apzinot 
un fotografējot Valentīna Zlidņa 
gleznas.  Darbs bija, neteiksim, ka 

smags - tas bija patīkams, tomēr 
prasīja daudz laika. Šo katalogu, lai 
tas būtu pieejams visiem intere-
sentiem, mēs nododam arī Valsts 
Nacionālajai bibliotēkai, tam ir pie-
šķirts īpašs kods. “

Kā novērtējat katalogu?
“Katalogu saņēmām tikai šo-

dien, tāpēc nebija laika normāli 
izšķirstīt un novērtēt, bet pirmais 
iespaids – tā ir nopietna grāmata. 
Ticu uz vārda profesoram Osval-
dam Zvejsalniekam, kurš to novēr-
tēja ļoti augstu. Pirmais iespaids arī 
par poligrāfijas līmeni ir ļoti labs. 
Paldies maketētājam un dizainerim 
Raimondam Vindulim, kurš mums 
ieteica tipogrāfiju.”

“Aizejot aizsaulē, Valentīns Zlidnis 
piemiņu par sevi atstāja otas triepie-
nos uz audekla, ar zīmuli un ogli vilkta-
jās līnijās uz papīra, daudzajos viņa iz-
audzinātajos Krāslavas sportistos.

Patiesi ir Valentīna mākslas 
darbi, tādi, kāds bija viņš pats... Bet 

tāds viņš bija,” raksta Dzintra Buke-
viča kataloga ievadvārdos.

Vēlos izteikt arī personīgu pa-
teicību visiem, kas piedalījās katalo-
ga veidošanā. Valentīnu Zlidni iepa-
zinu tikai viņa pēdējos dzīves gados, 
kad pārcēlos dzīvot uz Krāslavu. 
Tomēr gaišā atmiņā saglabāšu viņu 
vienmēr, jo katru reizi, satiekot viņu 
uz ielas, tiku “samīļota” ar kompli-
mentiem un jutos kā dāma. 

Katalogā reproducēti Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzejā, 
Latgales kultūrvēstures muzejā un 
privātajās kolekcijās esošie darbi. 
Izmantotas Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja, Valdemāra Geki-
ša, Alekseja Gončarova, Borisa Tar-
ļecka, Sergeja Stavinska, Kristīnes 
Širvinskas fotogrāfijas. Iespiests 
tipogrāfijā Zemgus LB.

Šobrīd katalogu var apskatīt 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā.

                    Iveta LEIKUMA, 
A. GONČAROVA foto
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Aglonā lāpu skrējienā uzvaru guva draudzība 

Daudzviet Latvijā Lāčplēša die-
nai ti ek veltī ti   atceres pasākumi. 
Vieni iet dziesmotā lāpu gājienā, citi  
piedalās lāpu skrējienā, kaut kur no-
ti ek arī svecīšu nolikšana uz karavīru 
kapa.  

Krāslavā, sadarbībā ar Latvijas 
robežsardzi, noti ka tauti sku vainagu 
un kuģīšu palaišana Daugavā, lāpu 
gājiens un ziedu nolikšana pie pie-
minekļa.

Dagdas novadā noti ka lāpu 
gājiens no Dagdas vidusskolas līdz 
piemineklim  “Sērojošā māte” un  
jaunsargu svinīgs solījums.  Svariņu 
tautas namā ti ka organizēta akci-
ja    “Iedegsim gais-
mu Latvijai!”, kuras 
rezultātā radās sveču 
liesmoti  Latvijas or-
namenti .

 Taču  Aglonā 
noti ka lāpu skrējiens.  
Šāds lāpu skrējiens, 
kurā lāpa ir kā gais-
mas nesējs zināša-
nām par Latvijas vēsturi , tradīcijām 
un kultūru,  Aglonas novadā noti ka 
pirmo reizi.  Par  erudītākā un ātrā-
kā Lāčplēša ti tulu sacentās 16 ko-
mandas. Katrā komandā nemazāk 
kā četri dalībnieki, jo Latviju sti pru 
dara četru novadu - Vidzemes, Lat-
gales, Zemgales un Kurzemes – sa-
liedētī ba un esamība.

Uz starta līnijas draudzīgi no-

stājās komandas ar nosaukumiem, 
kas  atspoguļoja  gan  novadnieku 
patrioti smu, gan novada dabas 
bagātī bu, gan to, kādi gribam kļūt 
nākotnē- “Ausekļi”, “Strēlnieki”, 
“Degsme”, “Liesmiņas”, “Dzīvie”, 
“Grauzēji”, “Āboli”, “Žurkas”, “Briga-
da”, “Patrioti ” u.c.

Ar divu minūšu intervālu kat-
rai komandai ti ka dota iespēja sevi 
pierādīt četros uzdevumos. Maizes 
muzejā ti ka atkārtotas un apgūtas 
latvju rakstu zīmes. Kamēr vieni no 
komandas malkoja saimnieces Vijas 
Kudiņas silto zāļu tēju, otri tajā lai-
kā starp latvju zīmēm centās atrast 
Jumi, Ausekli, Austras koku.

 Pārti kas veikalā “Jumis” ko-
mandu dalībniekiem nācās atpazīt 
un sakārtot valsts vadīšanas secībā 
visus Latvijas prezidentus. 

Kas gan būtu prakti skais latvie-
ti s bez zināšanām kādā arodā. Bērnu 
un Jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
centrā “Strops” komandas starp 30 

darbarīkiem centās atrast 
to īsto.  Pēc uzdevumu 
veikšanas ti ka secināts, 
ka latvju meitenes ikdienā 
aktī vi piedalās mājsaim-
niecības darbos, jo tādus 
priekšmetus kā apaļvīli, 
paplāksni, gultskrūvi, ga-
lodiņu varēja ne ti kai at-
pazīt, bet arī  zināja to pie-
lietojumu. Daiļā dzimuma 
pārstāvēm nebija nekāds 
jaunums arī dīdeļnagla. Kā 
izteicās viena komandas 
dalībniece, “kā lai latvju 
meita nezinātu, kas ir dī-
deļnagla? Tā tak ir dīdītāja 
uz eiro remontu...”

Jautāsiet, kur tad noti ka Lat-
vijas vēstures faktu pārbaude? Kur 
gan citur, ja ne Kara muzejā, kur ap-
kārt izlikti e eksponāti   bija kā “slēp-
ti e špikeri”, kas noderēja krustvārdu 
mīklas atminēšanā. 

 Kā jau mēdz gadīti es, vēstures 
faktu pārbaude nenoti ka bez kurio-
ziem. Piemēram vēstures skolotāja 
sapinās jautājumā, kas skanēja šādi 
“Kas bija Bermonta karaspēka va-
donis?”. Lai atbildētu uz jautājumu 
ātrā tempā komandas biedriem ti ka 
atstāstī ta gandrīz visa 1918. gada 

noti kumu hronika, 
taču pareizā atbilde 
tā arī neti ka atrasta. 
Kā atzina skolotāja 
“uz mēles gala stāv, 
bet atcerēti es ne-
varu. Nu tak nesen 
saucu viņu...” Atbil-
des meklējumos, 
ti ka nosaukti  arī visi 
fi lmas “Rīgas sargi” 

galvenie varoņi, bet pats Bermonts, 
kas izskanēja jautājumā, uz to brīdi 
neti ka atrasts. Pēc skrējiena visa 
komanda saldi par to smējās, sakot 
“kad kājas kustas, galva atpūšas”. 

Visgrūtākais kontroles punkts 
izrādījās pēdējais, kad komandai, 
šūpolēs šūpojoti es, vajadzēja no-
dziedāt patrioti sku dziesmu. Dau-

dziem jauniešiem šūpošanās ie-
dvesmoja dziedāt  šūpuļdziesmas. 
Taču kopumā 16 komandas izdzie-
dāja dziesmas sākot no Latvijas 
valsts himnas “Dievs, svētī  Latviju”,  
“Div, dūjiņas”, “Bēdu manu lielu 
bēdu” līdz pat populārākajām lat-
viešu tautas dziesmām, tādām kā 
“Kur tu teci, gailīti  mans!”. 

Skaistais pasākums noslēdzās 
ar tējas dzeršanu un fi lmas “Pazust 
Latgalē” skatī šanos. 

Kura komanda bija ātrākā un 
erudītākā, ti ks noskaidrots un pa-
ziņots novada mājaslapā, bet lāpu 
skrējiena noslēgumā visi bija uzva-
rētāj, jo Lāčplēša dienas lāpu skrē-
jienā uzvaru guva Aglonas nova-
da pagastu dalībnieku draudzība. 
Draudzība starp novada pagasti em 
ti ka nosti prināta ar piemiņas mag-
nēti ņu ar novada simboliku un uz-
rakstu “Aglona”. 

Elizabete VIĻUMA-GRAŽULE

“Latvija man ir
kā mamma
un tētis…”
Novembris Latvijai ir īpašs 

mēnesis. Aizvien biežāk dzir-
dam, ka to dēvē par patriotisma 
mēnesi. Un kā gan citādi… 18. 
novembri mēs mīļi dēvējam par 
Latvijas dzimšanas dienu, bet 11. 
novembrī ar lepnumu un cieņu 
sirdī pieminam Latvijas varoņus, 
kuru drošsirdība, spēks un mīles-
tība pret savu zemi mums deva 
iespēju dzīvot neatkarīgā, patstā-
vīgā valstī. 

Novembrī, kad vēlā rudens 
necaurredzamā tumsa pārņem 
pasauli, kā cerība par Latvijas 
drošu un gaišu nākotni visās Lat-
vijas malu malās tiek iedegtas 
sarkanas un baltas sveces. Pie 
krūtīm piespraužot sarkanbaltsar-
kano lentīti, mēs visai pasaulei 
norādām uz savu nacionālo pie-
derību. Mums, latviešiem, tik ļoti 
piestāv Latvijas karoga krāsas…

Krāslavas pamatskolas vie-
na no prioritātēm ir piederības 
apziņa un lepnums par skolu, pil-
sētu un valsti. 

Skolotāju kolektīvs strādā, 
stiprinot izglītojamo patriotismu un 
valsts identitātes apziņu, kopjot 
skolas un vietējās kopienas tradī-
cijas un iesaistoties valstiski nozī-
mīgos notikumos un aktivitātēs. 

Jau ienākot skolā, var sajust 
skolas kolektīva - skolēnu, skolo-
tāju un vecāku - kopības sajūtu. 
Patriotisko noskaņu rada skolas 
telpās izvietotie simboli: uzreiz 
pie ieejas durvīm skolotājas Da-
ces Samsonovičas ideja - liels 
Latvijas sarkanbaltsarkanais ka-
rogs ar ozola lapiņām, uz kurām 
Krāslavas pamatskolas skolēni 
rakstīja veltījumus Latvijai. Ejot 
tālāk, visu apskatei izvietota māj- 
turības un tehnoloģiju stundās 
zēnu un skolotāja Imanta Dzir-
kaļa veidoto laiviņu Krāslavas 
ģerboņa formā izstāde. Bet otrajā 
stāvā acis priecē skolēnu, vecā-
ku un pedagogu kopīgais darbs 
– kuģīšu un vainadziņu izstāde. 
Gan kuģīšus, gan vainadziņus 
rotā Latvijas simboli - karodziņi, 

latvju zīmes. Novēroju, ka gan 
skolēni, gan pedagogi piederību 
savai valstij apliecina, piesprau-
žot sarkanbaltsarkanu lentīti pie 
krūtīm. Arī klasēs svētku noskaņu 
rada patriotiska rakstura rotājumi. 

Gatavojoties Latvijas svēt-
kiem, 4. klašu skolotājas Dace 
Samsonoviča, Ināra Mukāne un 
Irēna Jakovele pirms skolēnu 
rudens brīvdienām ceturtklasnie-
kus aicināja iesaistīties intere-
santā aktivitātē - izveidot skaistus 
plakātus, veltītus Latvijas dzim-
šanas dienai. 

Visu brīvlaika nedēļu bērni 
centīgi strādāja. Skolotājas bija 
devušas bērnu fantāzijai zaļo 
gaismu. Skolēni kopā ar vecā-
kiem, vecvecākiem un brāļiem, 
māsām aizraujoši strādāja, iz-
mantojot par Latviju atrodamo 
informāciju interneta dzīlēs, ap-
meklēja bibliotēku, Krāslavas 
muzeju un Tūrisma informācijas 

centru. Ieguldītais darbs ir vaina-
gojies ar skolotāju un skolasbied-
ru apbrīnu. Plakāti ar uzrakstu 
“Mana Latvija” liek apstāties pat 
vissteidzīgākajam. Attēli, latvju 
zīmes, tautas tērpi, senās Krās- 
lavas fotogrāfi jas, interesanti 
fakti, latviešu tautasdziesmas un 
visbeidzot - no sīkām pērlītēm 
izlīmēts Krāslavas pilsētas ģer-
bonis. 

Uzdevu radošo darbu auto-
riem, Krāslavas pamatskolas 4. 
klašu skolēniem, ierasto jautāju-
mu - Ko tev nozīmē Latvija? Ne-
daudz apdomājot sakāmo, viens 
caur otru bērni steidzās atbildēt. 
Apkopojot daudzās atbildes, iz-
veidoju atslēgas vārdu virkni - 
mājas, dzimtene, visskaistākā. 
Meitene vārdā Jolanta nonāca 
pie secinājuma, ka Latvija, lai arī 
maza valsts, viņai tā tomēr ir vis-
lielākā. 

Turpinājums 5. lpp. 
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Krāslavas Valsts ģimnāzija – mana skola

 “Krāslavas Valsts ģimnāzi-
ja – mana skola!” To ikdienā  ar 
mīlestību un lepnumu, ar pārlie-
cību un pateicību, ar sirsnību un 
uzticību, kā arī, protams, reizēm 
ar nogurumu un tajā pašā laikā 
ar neatlaidību saku un ar savu 
attieksmi parādu gan skolas sai-
mei – skolēniem, viņu vecākiem, 
kolēģiem, apkalpojošajam per-
sonālam -, gan arī tiem, kas par 
manu skolu lasa un informāciju 
gūst dažādos masu medijos.  

Piederība skolai neveidojas 
tikai no mūsu attieksmes pret sko-
lu, no tā, cik labi mēs tajā jūtamies 
vai jutāmies. To veido, pirmkārt, 
pati skola – labvēlīga vide, atsau-
cīgi un saprotoši skolotāji, brīniš-
ķīgi skolēni… Arī es esmu beigusi 
šo skolu, tajā laikā vēl 1. vidus-
skolu. Domāju, ka padsmit gadu 
vecumā galvenais ir, lai  nerastos 
nepatika un bailes pret mācību 
iestādi, un, ja rodas vēlme iet uz 
skolu, tad tas arī ir svarīgākais, 
kas vēlāk, pēc gadiem, rada vēl-
mi atgriezties. Ja ir bijuši un ir labi 
draugi, skolotāji, ar kuriem veido-
jušās labas attiecības, tad rodas 
piederība. 

Skolas organizētajos pasā-
kumos un tāpat, nejauši satie-
koties, ar bijušajiem skolēniem, 
man bieži saka, ka mūsu skolai ir 
kāda īpaša, mierīga un labsirdīga 
aura, kas ar gadiem kļūst arvien 
spēcīgāka un pievelk. Droši vien. 
Esot skolā katru dienu, šķiet, pie 
tās jau esmu pieradusi, bet citi 
no malas to jūt. Absolventu va-
karos, skolas jubilejās nā k klāt 
absolventi un saka: “Ja skolai ko 
vajag, zvaniet, rakstiet!” Arī tā ir 
attieksme. Protams, tajā pašā 
brīdī zinu - ne zvanīs, ne prasīs, 
bet, ja būs reize, kad vajadzēs, 

tad mums noteikti palīdzēs.  
Jūtot šādu atbalstu no apkār-

tējiem, šogad pieteicāmies Latvi-
jas  Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrības izsludinātajā 
konkursā “Pedagogam draudzī-
gākā izglītības iestāde 2015”. 
Lai novērtētu pedagogu sociālo 
drošību, darba organizāciju, per-
sonīgās izaugsmes iespējas, 
darba drošību, aizsardzību, mik-
roklimatu un savstarpējās attie-
cības, reputāciju un atalgojumu, 
žūrija viesojās 23 Latvijas izglī-
tības iestādēs. Jāpiebilst, ka no 
visas Latgales mēs bijām vienīgā 
izglītības iestāde! Paldies par at-
balstu sakām Regīnai Sakovičai, 
Krāslavas un Dagdas novada iz-
glītības darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājai, un Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas arodbiedrības 
priekšsēdētājai Dainai Andžānei 
par uzdrīkstēšanos un drosmi 
pieteikties konkursam.

 30.oktobrī tikām uzaicināti 
uz svinīgu apbalvošanu, kas noti-
ka Rīgas 2.vidusskolā. Saņēmām 
Atzinības rakstu un daudz patei-
cības vārdu par mūsu apņemša-
nos, uzdrīkstēšanos un … īpaši 
mīļo un patieso auru, kas valda 
mūsu skolā!

Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas kolektīva vārdā sveicu visus 
Latvijas Republikas Neatkarības 
proklamēšanas gadadienā! Novē-
lu novērtēt ģimeni un cilvēkus sev 
apkārt, atcerēties par viņiem katru 
dienu, bet  ne tikai svētkos, jo mēs 
jau esam tie, kas veido mūsu val-
sti! Novēlu, lai mēs visi, kas dzīvo 
Latvijā, cienām viens otru un citus, 
lai mēs esam sirsnīga, saprotoša, 
cilvēkus un dzīvi mīloša tauta!

llga STIKUTE,
KVĢ direktora vietniece

 Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību
12. novembrī Rīgā, Eiro-

pas Savienības mājā, notika ne-
valstisko organizāciju sanāksme 
“Runā cilvēki, kuri pieredzējuši 
nabadzību”. Pasākumu organizē-
ja un vadīja biedrība EAPN – Lat-
vija. Krāslavas novadu sanāksmē 
pārstāvēja biedrība “Skaistas at-
balsta centrs”. 

Sanāksmes mērķis bija no-
formulēt prasības un izstrādāt re-
zolūciju, kuru paredzēts iesniegt 
Eiropas PretNabadzības tīkla 
birojam, LR Prezidentam, LR Sa-
eimas priekšsēdētājam, LR Mi-
nistru Prezidentam, Labklājības 
ministram, Tiesībsargam, Latvi-
jas nevalstiskajām organizācijām 
un pašvaldībām, kā arī masu 
plašsaziņas līdzekļiem. Izstrādā-
tā rezolūcija tuvākajā laikā tiks 
publicēta mūsu laikrakstā.

Pirms rezolūcijas pieņem-
šanas notika diskusijas, kurās 
piedalījās arī Saeimas deputāte 
Silvija Šimfa.  Izvirzot savu kan-
didatūru darbam Saeimā, Šimfas 
kundze teica: “25 gadus krātās 
zināšanas un pieredzi valsts 
pārvaldes, sociālās drošības un 
sabiedrības veselības jomā iz-
mantošu Saeimā, lai cilvēki dzī-
votu ilgu, veselīgu, nodrošinātu 
mūžu, lai dzimtu arī valsts gaidīti 
bērni, lai atgrieztos aizbraukušie, 
lai lauki pildītos ar ģimenēm, lai 
pilsētvide ir draudzīga visiem, lai 
zinātkāri, radoši, talantīgi cilvēki, 
kuru spējas un darbs ceļ Latvi-
ju, ir šīs valsts pieprasīti un reāli 
atbalstīti.” Patīkami, ka deputāte 
atceras savus solījumus tautai arī 
pēc ievēlēšanas.

Nacionālajā sanāksmē Sil-
vija Šimfa stāstīja, ka pati naba-
dzību nav piedzīvojusi personīgi, 
jo vienmēr ir bijis darbs, bet, pro-
tams, ir saskārusies ar cilvēkiem, 
kuri dzīvo nabadzībā, sevišķi 
pirms darba Saeimā, kad strādā-
ja Pašvaldību savienībā par pa-

domnieci sociālajos un veselības 
jautājumos. “Man šis jautājums 
ir sirdij tuvs, un es patiesi vēlos 
izmantot visas savas iespējas, lai 
šī situācija kaut nedaudz sāktu 
mainīties. Uz manu atbalstu Sa-
eimā jūs varat būt pilnīgi droši.” 
Turpinājumā deputāte stāstīja, ka 
ir labi pazīstama ar nevalstiska-
jām organizācijām, kuras aizstāv 
nabadzīgo un sociāli atstumto 
cilvēku intereses Eiropas līmenī 
un ir ļoti labi, ka arī Latvijā ir iz-
veidota šī biedrība EAPN – Lat-
vija, jo pret nabadzību ir jācīnās 
šeit un tagad, nevis jāgaida, kad 
uzlabosies situācija valstī, jo: 
“Paēdušais izsalkušo nekad ne-
sapratīs, un tiem neēdušajiem ir 
jāpasaka, ka mēs esam neēduši, 
mēs gribam ēst, jo arī esam cil-
vēki, vienas sabiedrības locekļi 
un gribam dzīvot Eiropas Savie-
nības cilvēka cienīgu dzīvi.”

EAPN-Latvija valdes priekš-
sēdētāja Laila Balga ziņoja, ka 
no Saeimas ir saņemts kvalitatīvs 
vērtējums par tikšanos šī gada 
7. oktobrī Saeimā, kad notika 
deputātu diskusijas ar cilvēkiem, 
kuri pieredzējuši nabadzību. Šī 
sadarbība noteikti ir jāturpina, jā-
sadarbojas ar Sociālo un darba 
lietu komisiju Saeimā un citām 
komisijām, kuras atbilst Latvijas 
PretNabadzības tīkla darbības 
tēmai. Deputāte Silvija Šimfa at-
zinīgi novērtēja šīs tikšanās kvali-
tāti, kurā praktiski nebija vispārē-
ju saukļu, bet tika minēti konkrēti 
piemēri no reāliem cilvēkiem, 
reālām situācijām, kurās cilvēki 
nonākuši nabadzībā. “Tāda reali-
tātes sajūta Saeimas telpās sen 
nebija baudīta,” atzina deputāte. 
“Saeima, Ministru kabinets, ir tā 
vieta, kur aiz cipariem, aiz liku-
miem, diemžēl pazūd cilvēks ar 
viņa reālo dzīvi, reālo situāciju... 
Šādas tikšanās ar deputātiem no-
teikti ir jāturpina.” 

Latvijas delegācijas pārstāv-
ji 14. Eiropas nabadzīgo cilvēku 
konferencē, kas paredzēta 2015. 
gada 19.-20. novembrī Briselē, 
uzstājās ar prezentācijām par 
savu nevalstisko organizāciju 
darbību. Briselē četri Latvijas de-
legāti no nabadzību pieredzējušo 
cilvēku vidus kontaktēsies ar tā-
diem pašiem cilvēkiem no citām 
Eiropas valstīm, pārrunās savas 
problēmas un dalīsies pieredzē. 
Latvijas delegāciju vadīs biedrī-
bas EAPN-Latvija PeP nacionālā 
koordinatore Edīte Kalniņa.

Aicinu biedrības, kuras vē-
las dot iespēju cilvēkiem, kas 
dzīvo nabadzībā un sociālajā 
atstumtībā, uzlabot savu labklā-
jību, iesaistīties Latvijas PretNa-
badzības tīkla darbībā. Informā-
cija biedrības mājas lapā www.
eapn.lv.

Iveta LEIKUMA

Silvija Šimfa

 Mazpulcēnu neparastais piedzīvojums
Vislabākais skolotājs ir pie-

redze, tāpēc Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Krāslavas pamat-
skolas un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas mazpulcēni 5. no-
vembrī devās iepazīt Likteņdār-
zu Koknesē, veidot paši savas 
konfektes “Skrīveru saldumos” 
un izpētīt daudzveidīgus augus 
Latvijas Nacionālajā botāniskajā 
dārzā Salaspilī. 

Skolēni savu ceļojumu sāka 
ar Likteņdārzu – dāvanu Latvijai 
100.  dzimšanas dienā. Likteņ-
dārzs ir īpaša dāvana, jo apvie-
no gan piemiņu par pagātni un 
cerību par nākotni, gan cilvēku 
mīlestību un gatavību palīdzēt. 
Dārzs atrodas uz salas, tā platī-
ba ir 22 hektāri. Tā koncepcijas 
autors ir japānis Šunmio Masu-
no. Viņš vēlējās apvienot kokus, 
akmeņus un ūdeni arhitektūras 
mākslas darbā. Apmeklētājiem 
ir iespēja apskatīt ābeļu aleju un 
iestādīto mežu, grandiozo akme-

ņu krāvumu “Pelēkais saulriets”, 
kur katrs akmens simbolizē kādu 
cietušo dvēseli, skatu terasi, no 
kuras paveras elpu aizraujošs 
skats uz Daugavu un Kokneses 
pilsdrupām. Tomēr tas ir tikai sā-
kums Likteņdārza tapšanā. 

Pēc pastaigas cauri rudens 
brīnumdārzam mazpulcēni de-
vās uz Skrīveriem pie gardās 
“Skrīveru gotiņas” un “Aspazi-
jas saldumu” sērijas ražotājiem 
– “Skrīveru saldumiem”. Kad 
paņemam konfekti, reti aizdomā-
jamies, kā tā tiek ražota. Mums 
bija iespēja ar to iepazīties tu-
vāk. “Skrīveru saldumu” mērķis 
ir apvienot garšīgo ar veselīgo. 
To pierāda arī viņu produkcija, 
kas pagatavota no dabiskām 
sastāvdaļām. Tomēr katru kon-
fekti īpašu padara tas, ka tā tiek 
iesaiņota ar rokām. Katrai kon-
fekšu tinējai dienas laikā ir jāie-
saiņo aptuveni 60 000 konfekšu, 
kas nav nemaz tik viegli. Skolēni 

paši centās ietīt dažas kon-
fektes, tomēr tikai retajam 
sanāca tik skaisti iepa-
kotas konfektes kā piere-
dzējušajām tinējām. Taču 
mazpulcēni nenoskuma un 
nobaudīja garšīgos Skrīve-
ru saldumus.

Un kā jau īsti mazpul-
cēni, skolēni devās arī uz 
Nacionālo botānisko dārzu, 
lai iepazītu un papētītu jau-
nas un ne tik jaunas augu 
sugas. Botāniskais dārzs 
aizņem 129 hektārus lielu 

teritoriju, un tajā aug ap 17 080 
dažādu augu sugas. Dārzs ir sa-
dalīts daudzos sektoros, kur no-
teikti atradīsies katram apmek-
lētājam kaut kas interesants. 
Mazpulcēni apskatīja dažādus 
skujkokus un ziedaugus, tomēr 
viņiem visvairāk patika oranžēri-
jā – tuksneša, tropu un subtropu 
augi, ar kuriem ikdienā nevar sa-
stapties. Izrādās, ka banāni ne-
aug kokos, bet gan uz milzīgiem 
lakstaugiem. Ja ceļo pa Vidusjū-
ru, no baltiem ziediem labāk jā-
turas tālāk, jo dažas augu sugas 
ar tādiem ziediem ir ļoti indīgas 
- ja to sula nokļūst acīs, var kļūt 
pat akls. Pasaulē ir daudz augu 
sugu, ir prieks, ka vismaz nelielu 
daļiņu ir iespējams apskatīt arī 
Latvijā.

Ekskursija bija neaizmirsta-
ma un notikumiem pilna, tomēr 
tā nebūtu notikusi, ja Krāslavas 
novada dome nebūtu apmaksā-
jusi transportu, par ko mēs esam 
ļoti pateicīgi. Mēs vēlamies pa-
teikties arī SIA “Lapkovskis un 
dēls” autobusa šoferiem par pa-
tīkamo braucienu un paldies sa-
kām arī Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas direktoram Jānim Tukānam 
par atbalstu ekskursijas organi-
zēšanā.

Aiva STAŅĒVIČA,
Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas 12. klases audzēkne
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100 rozes no Austrālijas
Pārkāpjot mājīgā dzīvokļa 

slieksni, kurā dzīvo Nadežda 
Antonovna ar meitu Liliju, es 
nokļuvu ziedu valstībā. Simts 
tumši sarkanas rozes - tā ir Aus-
trālijā dzīvojošā radinieka dā-
vana. Simtgadnieces radinieks 
Oļegs tālajā zemē ir izveidojis 
veiksmīgu mūzikas pedagoga 
karjeru. Arī manā klātbūtnē viņš 
zvanīja no tālā, zaļā kontinenta, 
lai apsveiktu savu mīļo tanti - 
ilgdzīvotāju simts gadu jubilejā. 
Kad noteiktajā laikā viesos iera-
dās krāslaviešu un piedrujiešu 
delegācija, Nadežda, sagaidot 
viesus, vispirms steidza izstās-
tīt par milzīgo Austrālijas ziedu 
pušķi, kas aizņēma daļu istabas, 
kurā bija uzklāts svētku galds. 

Nodzīvot dzīvi nav viegli, 
to nevar salīdzināt ar lauka pār-
iešanu. Bet viss viņas liktenis 
- vecāku lauks Dvorčanos, Dau-
gavas krastā. Tikai upe zina, 
cik asaru un sviedru nācies liet 
turīgo vecāku meitai. Pārmaiņu 
gados uzreiz divas paaudzes 
zaudēja lielo māju, kurā vēlāk 

ierīkoja gan pagastmāju, gan 
skolu un kolhoza “Rītausma” 
pārvaldi. Vēstures dzirnakmeņi 
visnežēlīgākajā veidā vēlās pār 
viņas likteni. Viņa izturēja, izau-
dzināja meitas Liliju un Mariju, 
bet, kad pēc Staļina nāves no 
Magadana atgriezās viņas dzī-
vesbiedrs Josifs, viņi paši dzim-
tajā novadā uzbūvēja māju. 

Strādāja, galvu nepacēlusi - 
tas ir vistiešākais Nadeždas Vo-
ronas dzīves ceļa raksturojums. 
Viņas prieks un acuraugs - mei-
tu, mazbērnu un četru mazmaz-
bērnu laimīgie likteņi. Ilgā mūža 
noslēpums ir tikai viens - ne-
rimstošs darbs un ticība Visu-
varenajam. Pirms nedēļas viņa 
kopā ar meitu lūdzās pareizti-
cīgo baznīcā, labos laika aps-
tākļos iet ar meitu pastaigāties. 
Viņām ir paveicies dzīvot skais-
tajā Baznīcas ielā, kur dievnams 
atrodas vienas rokas stiepiena 
attālumā. Pavisam nesen viņa 
pavadīja vasaru savos mīļajos 
Dvorčanos. Mazā dzimtenīte ir 
viņas vislielākā laime. Nadežda 

joprojām atceras pirmās raiba-
ļas vārdu. To atveda no Kuļbo-
vas, tāpēc sauca par Kuļbu. Bet 
pēdējo Gauju viņa slauca līdz 

sāka ritēt devītā desmitgade. 
Smaidot viesiem, pasāku-

ma vaininiece stāstīja, ka visas 
savas dzīves laikā viņa ne vienu 
reizi nav saukusi “ātro palīdzību”. 
Ja neņem vērā acu ārstēšanu, 
tad arī slimnīcā nav bijusi. Dau-
dzo dāvanu vidū Krāslavas nova-
da domes un Piedrujas pagasta 
pārvaldes pārstāvji pasniedza ju-
bilārei veselības apdrošināšanas 
polisi. Jānis Geiba, Ērika Gabru-
sāne un Vija Bārtule gaviļniecei 
vēlēja stirpu veselību, lai polise 
nav jāizmanto. 

Kad Nadežda saņēma 
dāvanu no mūsu redakcijas - 
“Ezerzemes” gada abonemen-
tu, tad meita Lilija atzinās, ka 
mammu redze nedaudz pievī-
lusi. Taču vietējie jaunumi viņai 
patīk, tāpēc Lilija mūsu avīzi 
mammai lasa priekšā. Radio ju-
bilāre klausās pastāvīgi. Viņai ir 
nācies mācīties gan baltkrievu, 
gan latviešu skolā. Lai arī maz 
klasīšu bija, tomēr zināšanas 
galvā nostiprinājušās pamatīgi, 

uz visu dzīvi. Par lielu pārstei-
gumu klātesošajiem, jubilāre 
pēkšņi noskaitīja dzejoli latviešu 
valodā. 

Brīnišķīgi viņa atceras arī 
kāzas, kas svinētas četrdes-
mitajā gadā, bet tad nāca citi 
laiki… Bija ļoti žēl šķirties no 
sadzīves, kādi zirgi bija! Aizvai-
nojums par lielo netaisnību nav 
pārgājis joprojām. Viņi tik drau-
dzīgi strādāja savā saimniecībā, 
gaidīja ciemos pašu prezidentu 
Kārli Ulmani. Taču tam nebija 
lemts notikt… Lielajā, draudzī-
gajā zemnieku ģimenē viņa pie-
dzima piektā, pavisam bija devi-
ņi bērni. Līdz māsas simtgadei 
nodzīvojusi tikai Gaļina. 

Par godu skaistajai jubilejai 
meitas ir pasūtījušas banketu 
kafejnīcā. Bez šaubām, būs vēl 
simts rozes un neskaitāmi novē-
lējumi strādīgajai sievietei. 

Un neviļus Nadežda izteica 
trāpīgu frāzi - “Darbs dod vairāk 
nekā slinkums”.    

Aleksejs GONČAROVSApsveikums no sirds.

Tosts par jubilāres veselību. Ar mazmazmeitu - ģimnāzisti Ievu Ivonnu.

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Taču Evelīnas teiktais - Latvija 

man ir kā mamma un tētis - novem-
bra dienā, kad viesojos Krāslavas 
pamatskolā, skanēja īpaši…

Krāslavas pamatskolas au-
dzēkņi un pedagogi jau otro gadu 
11. novembri, Lāčplēša dienu, 
svin īpaši. Visi skolas audzēkņi 
dodas svētku gājienā līdz Latvijas 
likteņupei Daugavai. Kad saņēmu 
skolas administrācijas ielūgumu uz 
šo pasākumu, ne mirkli nešaubo-
ties, piekritu. Atceros, cik fantas-
tiska sajūta šajā pasākumā valdīja 
pirms gada. Man noteikti tur gribē-
jās būt arī šogad. Lai arī lietus spī-
tīgi centās pamatskolēnus noturēt 
skolas solos, tam bija jāatzīst sava 
sakāve. Pēc Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītājas Lidijas Miglānes, 
priesteru Eduarda Voroņecka un 
Rodiona Doļas, skolas padomes 

locekles Sanitas Kumpiņas un 6.b 
klases skolnieka Viestura Andžāna 
uzrunām, svinīgā gājiena kolonna, 
skanot dziesmām un karogiem plī-
vojot, kā viena liela ģimene braši 
virzījās uz galamērķi. Tur, sadarbo-
joties ar Latvijas Valsts robežsar-
dzi, Daugavas ūdeņos kā veltījums 
visai Latvijai tika palaisti bērnu vei-
dotie kuģīši un vainadziņi. Noteikti 
kāds nokļūs arī līdz Baltijas jūras 
ūdeņiem… 

Krāslavas pamatskolai izde-
vās radīt patiesi skaistus svētkus. 
To pamatā slēpjas tā kopības sajū-
ta, kas radīta starp skolēniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem. Bet pāri 
visam - mīlestība pret savu Latviju, 
ko simboliski atainoja kopīgi pa-
veiktie patriotiskā mēneša darbi.

Inga PUDNIKA
Autores foto

“Latvija man ir kā mamma un tētis…” Šķirošanas ABC
 Šogad rudens brīvdienas 30 

Indras pamatskolas skolēniem pagā-
ja diezgan neparasti, jo viņiem bija 
iespēja piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda finansētajā projektā 
“Šķirošanas ABC”.

Pirmajā brīvdienu dienā bēr-
niem piecos no rīta jau bija jādodas 
uz Jelgavu, lai apmeklētu vienīgo 
PET pudeļu pārstrādes uzņēmumu 
Baltijā “PET Baltija”.  Tur varēja ie-
pazīties ar visu pārstrādes procesu. 
Uzņēmums specializējas izlietoto 
PET (polietilēnteraftalāta) pude-
ļu otrreizējā pārstrādē, ražojot 
augstvērtīgas PET pārslas. Rūpnī-
ca darbojas 24 stundas diennak-
tī, 7 dienas nedēļā.

Uzņēmumā izgatavo caur-
spīdīgās PET pārslas, gaišās Mix 
PET pārslas, tumšās Mix PET 
pārslas un ražošanas blakuspro-
duktus. Produkcija tiek eksportē-
ta uz Dāniju, Poliju, Lietuvu, Itā-
liju, Nīderlandi, Somiju, Čehiju, 
Rumāniju un Luksemburgu.  

Uzņēmums kā izejmateriālu 
lieto caurspīdīgas un krāsainas PET 
pudeles, kuras iegūst no atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem 
Latvijā, izejmateriālus ievedot arī no 
Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, 
Somijas, Baltkrievijas u. c.

Nākošajās divās dienās nomet-
nes dalībnieki iepazinās ar šķirošanas 
noteikumiem, izmantojot mājasla-
pās www.zalais.lv un www.zalajosta.
lv pieejamos materiālus, kā arī veido-
ja paši savus radošos darbus. 

Vislielāko prieku sagādāja dar-
bošanās skolotājas Ērikas vadītajā 

darbnīcā, kurā no atkritumiem tika 
veidotas skaistas gleznas. Tagad tās 
ir apskatāmas skolā, bet pavisam 
drīz tās aizceļos uz NVO centru Rīgā.

Ceturtajā dienā tika svinīgi at-
klāti šķirošanas konteineri pie skolas 
ēkas, pēc tam nometnes dalībnieki 
devās škirošanas desantā pa Indras 
ciemu. Pavisam īsā laikā tika savākti 
pilni maisi atkritumu, kuri kopīgiem 
spēkiem tika sašķiroti. Šīs akcijas lai-
kā mēs iesākām arī kādu neparastu 

eksperimentu: ierakām zemē dažā-
du veidu atkritumus, lai pēc četriem 
gadiem pārliecinātos, kuri atkritumi 
sadalās un kuri paliek nemainīgi.

Nometnes laikā tika uzsākta arī 
izlietoto bateriju vākšanas akcija. 

Tā, jautri sarbojoties, pienāca 
nometnes pēdējā diena. Bērni ap-
skatīja izstādi, prezentēja sagatavo-
tos materiālus, kā arī iepazīstināja 
ar savām idejām, kā vēl var lietderīgi 
izmantot izlietotos iepakojumus un 
citas vairs nevajadzīgās mantas. Tika 
demonstrētas jau apnikušās matu 

gumijas kā aizsienamais ievārījuma 
burciņām, sērkociņu kārbiņas kā 
burvju triku inventārs, sagrieztās 
PET pudeles kā bumbiņu tveramais 
un citas interesantas idejas. 

Nometnes noslēgumā visus pār-
steidza svētku salūts, iepriecināja sal-
dais galds un uzjautrināja diskotēka.

Paldies SIA “Lapkovskis un 
dēls” par transportu braucienam 
uz Jelgavu, Indras un Piedrujas pa-
gasta šoferiem par savlaicīgu bērnu 
atvešanu uz nometnes nodarbībām 
(īpaši pirmdien piecos no rīta), skolas 
ēdnīcas darbiniekiem par garšīgajām 

brokastīm un pusdienām, skolas 
tehniskajam personālam par sa-
koptajām telpām.

Īpašs paldies Krāslavas no-
vada domei par piešķirto līdzfi-
nansējumu 562,50 EUR apmērā 
un LVAFA fondam par finansēju-
mu 1687 EUR.

Sirsnīgs paldies Krāslavas 
novada domes izpilddirekto-
ram Jānim Geibam un Ilgvaram 
Andžānam par izpalīdzību šķi-
rošanas konteineru piegādei uz 
Indras pagastu.
Pateicos arī aktīvajām un rado-

šajām skolotājām Ingai Jākobsonei, 
Ērikai Urbanovičai un Ilonai Beitā-
nei-Špakai par izdomu, organizējot 
ekoloģiskās ritmu spēles, veidojot 
skaistumu no atkritumiem, pārlie-
cinot bērnus, cik svarīga un nepie-
ciešama ir vides izglītība mūsdienu 
sabiedrībā. 

Vairāk par nometni var uzzināt 
facebook.com vietnē: www.facebo-
ok.com/indraspamatskola/?fref=ts

Nometnes vadītāja 
Vija SJADRO
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.35 Baltā   6.45 Sisidra
6.55 Uzpasaka
7.10 Joka pēc alfabēts
7.20 Lote no Izgudrotāju ciema
8.50, 11.50, 13.55, 15.05, 
15.55, 16.45, 19.00, 19.50, 
20.13, 20.17 Latvijai 97!
8.55 Valsts svētkiem veltīts 
ekumēnisks dievkalpojums
10.20 Mana dziesma
11.55 Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97. gadadienas 
Saeimas svinīgā sēde
12.35 Aculiecinieks
12.55 Nacionālo bruņoto 
spēku parāde

14.05 Grupas Galaktika 
koncerts 
15.10, 16.00, 19.05 Viens 
ciems. Visa Latvija
16.55 Latvija bilžu rāmītī
17.00 Ziņas
17.30 Latvijas Republikas prok-
lamēšanas gadadienai veltīts 
svētku koncerts
19.55 Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa svētku uzruna 
pie Brīvības pieminekļa
20.30 Panorāma
20.55 Latvijas himna - visā 
pasaulē! Svētku uguņošana
21.15 Mf. Rīgas sargi
23.30 Latloto. Viking Lotto
23.35 Midsomeras slepkavības
1.30 Selfridžs   5.00 Adreses
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos   6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 17.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris 
10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais 
11.40 Viesnīca Adlon
18.00 Šodien
18.20 Vai Rīga jau gatava? 
18.35 100 līdz 100
20.00 Sirdis un prāti
21.00 Latvietim būt?
22.00 Latviešu jaunie režisori
23.10 Viņas Majestāte Temza
23.45 Starp pasaulēm

0.45 LTV - 60
1.30 Eiropa fokusā

LNT
6.10, 10.35, 4.15 Karamba!
6.30, 2.35 Šodien novados
6.40 Mf. Saldā vasara
8.30 Degpunktā
9.00 LNT brokastis
10.00, 0.00 Dzīvīte
10.50, 19.00 Latvijas faili
11.50 Dzintara dziesmas
12.50 Mf. Vienīgā fotogrāfija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Dokumentālā filma
15.05 Mf. Vella kalpi
16.55, 18.00 Mf. Vella kalpi 
vella dzirnavās
20.35 LNT Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97.gadadiena

21.15 Lielkoncerts „Latvijas 
spēka dziesmas”
23.50 Svētku salūts
0.20 Mf. Aiz okeāna
2.00 Nikita 
2.45 Mf. Negals ar jaunavību
5.00 Salemas raganas
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Beibleidi 
6.35 Ķepu patruļa
7.00 Simpsoni 
7.35 Puika pret Kaķi
7.55 Šaubu ēnā
8.55 Mf. 7.rūķītis
10.30 Mf. Džūdijas Mūdijas 
aizraujošā vasara
12.30 Mf. Mapeti
14.40 Mf. Beverlihilsas čivava

16.35 Mf. Šanhajas bruņinieki
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 
21.00 Svētku salūts
21.10 Mf. Zaļais lukturis
23.25 Mf. Mapeti
1.35 Zem kupola
2.25 Virtuve
3.10, 5.00 NCIS. izmeklēšanas 
dienests   5.40 Ņujorkas karalis 

TV3+
7.00 Māja 2 8.00 Multfilmas 
10.10 Mf. Brokastis pie “Tifā-
nija”
12.40 Mf. Trīs dienas ar 
pamuļķi
14.10 Mf. Peles medības
16.05 Mf. Strīpainis

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 18. novembris

17. novembrī Ir iemesls!

Pa tumšajām Florences ielām sle-
pus iet melns kaķis, kādas drūmas 
šķērs- ielas pievārtē viņš sāk augt, ap-
stājas uz pakaļkājām un… pārvēršas 
par cilvēku. Vilkacis visu nakti seko 
Svētā Antonija klostera abatam. Viņš 
izpilda savas raganas pavēli… Šāds 
baiss stāsts viduslaiku Eiropai šķita 
pilnīgi ticams un reālistisks. Melnus 
kaķus tajos laikos uzskatīja par ļaunu-
ma iemiesojumu, par raganu kalpiem. 
Melnos minkas iznīcināja bez jebkādas 
žēlastības. Daži izmeklētāji uzskata, 
ka šāda nevainīgu dzīvnieku masvei-
da iznīcināšana noveda pie žurku po-
pulācijas palielināšanās, kas izraisīja 
briesmīgo mēra epidēmiju, kuras laikā 
dzīvību zaudēja vairāk kā 60 miljoni 
eiropiešu. Taču šie notikumi neko ne-
iemācīja. Melns kaķis joprojām tiek uz-
skatīts par nelaimju simbolu…

Kādas tikai briesmas nav uzveltas 
uz melno kaķu sirdsapziņas. Ir “izmeklē-
tāji”, kas atrod ziņas par šiem kaķiem Bī-
belē un Korānā, 
burvestību trak-
tātos un kabalas 
lūgšanās. Tamlī-
dzīgi apgalvo-
jumi aicina pie-
vērst uzmanību 
autoriem, nevis 
kaķiem, kuri no 
tā tikai cieš. 

Eksistē sim-
tiem māņticīgu 
pazīmju un ti-
cējumu, kas saistīti ar melniem kaķiem.  
Vairākums no tiem ir negatīvi. Nelaimī-
gos kaķus dzina prom no mājām negai-
sa laikā, spēra kājām, satiekot uz ceļa. 
Kaķis, kas nejauši nokļuvis pagalmā, tika 
uzskatīts par nāves un zaudējumu vēst-
nesi. Ja viņš uzlec uz krūtīm, sagaidāma 
nāve, metās kājās - nelaime ceļā, skaļi 
ņaud - piesauc nelaimi, ilgi klusē - velnu 
gaida. Lai ko darītu nabaga dzīvnieks, 
viss tiek traktēts “pret” viņu.

Taču ir valstis, kurās melns kaķis 
simbolizē veiksmi un laimi. Skotijā mel-
nu kaķi ciena un sargā. Saimnieces 
priekšnamā atstāja cienastus, cerībā, 
ka melns kaķis apciemos viņu mājokli - 
tas ir ticējums, ka mājās tad būs bagātī-
ba. Arī briti pret šo kaķi izturas ar cieņu. 
Kādreiz nevienas kāzas netika organi-
zētas bez melna kaķa līgavas klēpī. Visi 
gaidīja - melnais viesis nošķaudīsies vai 
nē. Šķaudas tika sagaidītas ar gavilēm - 
tas liecināja par ilgu un laimīgu laulības 
dzīvi.    

Neskatoties uz negatīvo attieksmi 
kopš viduslaikiem, cilvēki melnos kaķus 
labprāt izmantoja, lai vienotos ar ne-
labajiem. Tikai retais zina, ka kaķi, kas 
pārskrējis ceļu, ir jānoķer un jāpaglauda. 
Slāvi ticēja, ka tikai par melna kaķa kau-
lu var iegūt cepuri, kuru uzliekot cilvēks 
paliek neredzams, bet par dzīvu kaķi no 

Kaščeja saņemt 10 kapeikas, kas palī-
dzēs kļūt bagātam. 

Vairākās Ziemeļeiropas valstīs val-
dīja uzskats, ka pirms jaunā mājoklī ie-
vāksies cilvēki, tajā nakti jāpavada mel-
nam kaķim, lai tas izdzen visus ļaunos 
garus.   

Arī jūrniekiem patika melni kaķi, viņi 
tos ņēma līdzi tālos brauciens, ticot, ka 
melnais minka pasargās kuģi vētras lai-
kā. 

Austrumos, vēl kopš Senās Ēģiptes 
laikiem, melni kaķi bija īpašā cieņā. Jop-
rojām, piemēram, Japānā uzskata, ka, 
ja cilvēks novēl labu veselību melnim, 
kas nošķaudījies, viņam nekad nesāpēs 
zobi. 

Amerikas indiāņi ir pārliecināti - ja 
pie tavām mājām pieklīdis melns kaķis, 
tad drīzumā gaidāmas kāzas vai ģime-
nes pieaugums. 

Kosmosa ieņemšanas un digitalizā-
cijas laikmetā ir radušies jauni māņticīgi 
viedokļi. Taču vecās ieražas ne tik ātri 

atkāpjas no sa-
vām pozīcijām. 
Itālijā statistika 
par naidu pret 
kaķiem dzen 
šausmās. Vie-
na gada laikā 
Romā vien ne-
zināmos aps-
tākļos pazūd 
aptuveni 15 
tūkstoši melnu 
kaķu un ka-

ķeņu, bet atrast mājas antracīta krāsas 
kaķēnam ir praktiski neiespējami. Šāda 
situācija satrauc Itālijas apkārtējās vides 
un dzīvnieku aizsardzības asociāciju. 
Kopš 2007. gada 17. novembris Itālijā 
un visā Eiropā ir pasludināts par mel-
no kaķu aizsardzības dienu. Šajā dienā 
dzīvnieku aizsardzības organizācijas 
pasniedz goda rakstus visiem tiem, 
kuri palīdz apkarot veco uzskatu ietek-
mi. Šodien visā Eiropā aktīvisti vāks 
ziedojumus kaķu patversmēm, kā arī 
organizēs akciju, kuras ietvaros visiem 
gribētājiem pilnīgi par brīvu tiks dāvināti 
melni kaķēni. 

Melns kaķis visos laikos ir bijis labs 
reklāmas tēls. Joprojām cilvēki atceras 
Parīzes kabarē “Melnais kaķis”, Sanfran-
cisko bāru ar tādu pašu nosaukumu. Arī 
uz viena no Rīgas jumtiem rotājas melns 
kaķis, kas kļuvis par vienu no mūsu gal-
vaspilsētas simboliem. 

Šis tēls arī literātus un kino meis-
tarus nav atstājis vienaldzīgus. Banda 
“Melnais kaķis”, stāsts “Melnais kaķis”, 
runcis Begemots no Bulgakova romāna. 
Par melniem kaķiem sacer dzejoļus un 
dzied dziesmas. Uzskaitīt var ilgi. Tikai 
joprojām melniem kaķiem ir pārāk maz 
pielūdzēju. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Melno kaķu aizsardzības diena Itālijā

Laika periodā no 06.10.2015 līdz 
13.11.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 47 notikumi. Būtiskākie:
•	 8.novembrī Asūnes pagasta Reiņos tika 

konstatēta elektriskā ģeneratora un 
galdnieka darbgalda (ēvelē ar ripzāģi) 
zādzība no saimniecības ēkas. Notiek 
kriminālmeklēšanas pasākumi, vērsti 
uz noziedzīgā nodarījuma atklāšanu.

•	 10.novembrī Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par zādzību, 
kuras rezultātā no mājas Izvaltas 
ciemā tika nozagts televizors. Tas tika 
atrasts paslēpts netālu no notikuma 
vietas, izmeklēšana turpinās.

•	 11.novembrī Ūdrīšu pagasta Odiģānos 
mājas īpašniece konstatēja, ka izsitot 
loga stiklu izdarīta produktu un vīriešu 
zābaku “Belwest” zādzība. Notiek 
vainīgās personas meklēšana.

•	 Naktī uz 12.novembri Krāslavā, Lielā 
ielā no piemājas saimniecības ēkas tika 
izdarīta mopēda zādzība. Meklēšanas 
pasākumu gaitā transportlīdzeklis 
tika atrasts un atgriezts īpašniekam, 
kā arī noskaidrota vainīgā persona 
- Ž., dzim. 1984. g., agrāk vairakkārt 
tiesāts par mantiskiem noziedzīgiem 
nodarījumiem.

Lāčplēša dienas pasākums PII „Pienenīte”
Šī diena ir Latvijas brīvības cīņās kri-

tušo varoņu piemiņas diena, ko svin kopš 
1919. gada. Arī mūsu iestādē tā tika atzī-
mēta ar dažādām sporta aktivitātēm.

Sagatavošanas grupu audzēkņus 
sporta laukumā sagaidīja Laimdota un 
Lāčplēsis, kuri organizēja īstus spēka 
pārbaudes uzdevumus. Bet vislielāko 
pārsteigumu bērniem sagādāja ciemiņi – 

308. Krāslavas jaunsargu vienība Dzinta-
ra Patmalnieka vadībā, kuri demonstrēja 
savu ekipējumu, prasmes un iemaņas. Arī 
mūsu audzēkņiem tika organizētas dažā-
das stafetes un sacensības ar jaunsargu 
munīciju.

Bērni bija sajūsmā.
Pasākuma beigās tika organizēts ko-

pīgs jaunsargu un mūsu audzēkņu gājiens 
un svecīšu nolik-
šana brīvības cī-
nītāju piemiņai.

Lielu paldies 
sakām 308. Krās- 
lavas jaunsargu 
vienībai un  Dzin-
taram Patmal-
niekam, sporta 
skolotājai Violetai 
Antonovai un mū-
zikas skolotājai 
Maijai Bogdānei 
par pasākuma or-
ganizēšanu.

Pirmsskolas 
izglītības sko-

lotāja Vineta 
SIŅAKOVA.

Ivetas SOLIMAS 
foto.

Paziņojums
Aicinām piedalīties bez maksas ap-

mācībās latviešu valodas zināšanu piln-
veidei. Apmācību kurss - 12 nodarbības. 
Nodarbības ilgums - 2 stundas. Ievadno-
darbība notiks 2015. gada 23.novembrī 
plkst. 16:00. 

Norises vieta: Aronsona iela 3, Krāsla-
va, Varavīksnes vidusskolas sākumskolas 
telpās (2. stāvā). 

Apmācības tiek organizētas biedrības 
“Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”  projek-
ta “Vienā laivā esot, kopā  jāairē!” ietvaros. 
Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas 
(turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas “NVO fonds” 
apakšprogramma “Nevalstisko organizāciju 
projektu programma”. Projektu finansiāli at-
balsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Kontaktinformācija: 65622900, 65681102.

Krimināls, notikumi Daugavas krasts

Novembra atvadu zelts
Alekseja GONČAROVA  foto
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35 Melu pinekļos
10.35 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mežainīši
13.20 Kas te? Es te! 
14.10, 23.35 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
16.05 Melu pinekļos
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 Latvijas Kods
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Liecinieki
0.30 Dieva putniņi
5.00 Adreses
5.30 Saknes debesīs 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos   6.30 Pie stūres
7.00 Vienā valodā
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25, 10.05, 1.15, 5.00 LTV - 60
9.15 Alpu dakteris 
11.15 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad   11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 Bezengija. Alpīnisms 
Kaukāzā
13.00 Latvietim būt?
14.00 Tango
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.30 Meklējot sesto maņu. 
Ukraina
21.00 100 g kultūras
22.40 Ar sapni mugursomā
23.25 Sporta studija
0.15 Sirdis un prāti

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.05 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Latvijas faili
12.00 Mf. Zirgu aicinājums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Bērni un vecāki 
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
19.54 „Staro Rīga”. Dienasgrā-
mata   21.10 Lauku sēta 
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās 
0.35 Nikita 
1.15 Mf. Mīlestība bez notei-
kumiem
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 12.05, 5.40 Ņujorkas 
karalis    6.30 Ķepu patruļa
6.55, 13.05 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.15 Mf. Ģeniālais Džimijs 
Neitrons

18.05 Mf. Č/B
20.00 Mf. Hobits: Smoga posta 
zeme   23.10 Mf. Pandorum
0.15 Mf. Par brīnišķīgajām 
dāmām

TV5
7.55, 13.15 6 kadri
8.55, 13.00 Top-shop
9.10 Pandora
11.15 Mīlestības formula
13.45 Meklēju sievu ar bērnu
17.35 Mf. Operācija “I” un 
Šurika piedzīvojumi
19.30 Mf. Kandžas dzinēji
19.50 Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97. gadadienai 
veltītā Valsts prezidenta R. 
Vējoņa svētku uzruna
20.10, 21.10 Mf. Kaukāza gūs-
tekne   21.00 Svētku salūts
22.00 Vakars@22
22.25, 0.30 Kriminal+
23.00 Ārpus likuma
23.30 Departaments
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 4.00 Šodien   6.10 Rīts 
7.00 Muhtara atgriešanās
8.20 Mežsargs
10.00 Zvērināto tiesa
11.20 Ārkārtējs notikums
12.00, 17.40 Sasisto lukturu 
ielas   14.20 Izmeklētāju super-
komanda
16.00 Runājam un rādām
19.35 Zirnekļtīkls
21.40 Dienas anatomija
22.20 Cilvēks no nekurienes
0.15 Noziegums tiks atklāts
2.05 Dzīvokļa jautājums
3.05, 4.05 Advokāts
5.00 NTV rīts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas  10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Ziņas-M

10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Ludmila Gurčenko
22.00 Speciālais korespon-
dents
23.40 Reportāža no pagātnes
1.30 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.40 Euronews  6.35, 
9.00, 11.00, 17.10, 1.10 Ziņas
6.40, 11.30 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
12.00 Humora koncerts
13.50 Laimas Vaikules kon-
certs   15.50, 4.10 Moderns 
spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
Laiks   19.00 Lai runā!

20.00 Laiks
21.20, 23.05, 2.15 Iemīlējušās 
sievietes  
23.55 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Politika
5.50 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.20 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.39, 0.54 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas   
8.45, 16.25 Iesūdzi mani!
9.50 Top-shop 
10.05 Atgriezīsies - parunāsim 
12.00 Pasaules noslēpumi 
13.15 Slepenās teritorijas
14.20 Maldu teritorija 
17.30 Ģimenes drāmas
20.50 Varenie noslēpumi
23.00 Zini mūsējos!
0.00 Dokumentālais projekts
0.55 Skatīties visiem!!
5.35 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports   10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks  20.05 Varenā
21.50 Mf. Brubeikers

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!  6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.10, 21.05 Pēdas

9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Labais vārds
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas   12.10 Diena lielajā 
pilsētā   13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zoja
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.15 Ērglis un cipars
9.05 Kapeika kapeikā
9.30, 15.20 Slēgtā skola
10.30, 23.00 Kauli
11.30, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi   12.30, 18.05 Nepie-
dzimsti skaista
14.30, 22.10 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.45 Ēterā

CETURTDIENA, 19. novembris 8.55, 13.40 Komisārs Reksis 
10.00 Bulta
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Beibleidi 
14.35, 2.30 Pasaules stingrākie 
vecāki 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.50 Virtuve
18.00 Šaubu ēnā
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Bada spēles. Spēle 
ar uguni    1.00 Kinomānija 
1.30 Overtime TV
3.15, 5.00 NCIS. izmeklēšanas 
dienests 

TV3+
6.35, 17.35, 1.05 Māja 2
7.30 Mf. Zirnekļcilvēks
8.25 Randiņš ar zvaigzni
9.40 Ekstrasensi pret zināt-
niekiem
10.40, 15.30 Comedy Batls
11.50, 16.35 Tētuka meitiņas
12.50, 19.55 Divi tēvi un divi 
dēli   13.50 Ekstrasensu cīņas
18.40, 0.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Virtuve 
22.05 Mf. Jackass 3D

TV5
7.45, 17.30 Pacientu līga
8.45, 13.05 Top-shop
9.00 Pandora
11.05 Paspēt 24 stundās
12.05 6 kadri
12.35, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.20, 18.30 Nemelo man!
14.25, 23.30 Departaments
15.30, 19.50 Niknais
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22

23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 4.00 Šodien
6.10 Rīts 
7.00 Muhtara atgriešanās
8.20 Mežsargs
10.00 Zvērināto tiesa
11.20 Ārkārtējs notikums
12.00 17.40 Sasisto lukturu 
ielas  14.20 Izmeklētāju super-
komanda
16.00 Runājam un rādām
19.35 Zirnekļtīkls
21.40 Dienas anatomija
22.20 Cilvēks no nekurienes
0.10 Noziegums tiks atklāts
2.00 Vasarnīca
3.00, 4.05 Advokāts
5.00 NTV rīts

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Ziņas   10.35, 13.30, 
16.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Ludmila Gurčenko
22.00 V. Salavjova raidījums
23.40 Duša
1.35 Mf. Slepenās kancelejas 
ekspeditora piezīmes
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.15 Ziņas

6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
13.00 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.10 Moderns sprie-
dums  17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
Laiks   19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05, 2.15 Iemīlējušās 
sievietes
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.30 Pirms tumsas iestāšanās
5.50 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.39, 0.40 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vakari-
ņas    8.45 Iesūdzi mani!
9.50 Top-shop 
10.05 Atgriezīsies - parunāsim
12.05 Pasaules noslēpumi 
13.15 Slepenās teritorijas
14.20 Maldu teritorija 
16.25 Iesūdzi mani!
17.30 Ģimenes drāmas
20.50 Kara noslēpums 
22.55 V un S
23.50 Dokumentālais projekts
5.35 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts   8.05 Dzīvo 
vesels!    9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports 10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu

13.10 Divatā ar visiem
14.05, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!   19.00 Laiks
20.05 Vajag tikt skaidrībā
20.30 Varenā
22.15 Mf. Kolektīvā prasība

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

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 21.10 Ērglis un cipars
9.05 Kapeika kapeikā
9.30, 15.20 Slēgtā skola
10.35, 23.00 Kauli
11.30, 20.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi   12.30, 18.05 Nepie-
dzimsti skaista
14.30, 22.10 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
21.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.45 Ēterā

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 2.15 Kalle nāk
12.50 Mežainīši
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts  15.10 Maklauda meitas
18.00, 0.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15 Broukenvuda
0.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.10 Liecinieki
3.45 Midsomeras slepkavības 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Muhtars atgriežas 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Nesasniegtā Eiropas 
Savienība  10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45 Aculiecinieks
13.00 VIII Ziemeļu un Baltijas 
valstu dziesmu svētki
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 700 pasaules brīnumi
19.35 Aculiecinieks
19.55 Karš ar laikapstākļiem

21.05 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Nulles teorēma
0.00 Mf. Mana tēva divritenis
1.45 Latviešu jaunie režisori
2.50 Eiropa koncertos
3.40 LTV - 60

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.15 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs  10.00 Mežonīgā sirds
11.00 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Mīlestība ievaino
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Bērni un vecāki 
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
19.54 „Staro Rīga”. Dienasgrā-
mata
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.45 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!  0.35 Mf. Geimeris
4.35 Karamba!
5.45 Purvāji 

TV3
6.05, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.30 Ķepu patruļa
7.00, 13.05 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.30 Puika pret Kaķi
7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55 Komisārs Reksis 
10.00 Vajātājs
11.00 Ekstrasensu cīņas 
13.40 Puika pret Kaķi
14.10 Beibleidi 

PIEKTDIENA, 20. novembris 14.35, 2.25 Pasaules stingrākie 
vecāki 
15.45 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
16.50, 1.25 Virtuve
18.00 Šaubu ēnā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Muļķu laime
23.20 Mf. Izdomātie meli
1.55 UgunsGrēks 
3.10 NCIS. izmeklēšanas die-
nests   5.00 CSI. Lasvegasa 
5.40 Šefpavāru cīņas 

TV3+
7.00 Multfilmas
7.25, 17.35, 2.25 Māja 2
8.30 Zirnekļcilvēks
9.25 Randiņš ar zvaigzni
10.40, 15.30 Comedy Batls
11.50, 16.35 Tētuka meitiņas
12.50 Divi tēvi divi dēli
13.55 Ekstrasensu cīņas
20.00 Mf. Krūdi
21.50 Mf. Karalis runā
0.10 Mf. Elizabete

TV5
7.45, 17.30 Pacientu līga
8.45, 13.05 Top-shop
9.00 Pandora
11.05 Paspēt 24 stundās
12.05 6 kadri
12.35, 22.25 Kriminal+
13.20, 18.30 Nemelo man!
14.25 Departaments
15.30, 19.50 Niknais
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
1.05 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Šodien  6.10 Rīts 
7.00 Muhtara atgriešanās
8.20 Mežsargs
10.00 Zvērināto tiesa
11.20 Ārkārtējs notikums
12.00 Sasisto lukturu ielas
14.20 Izmeklētāju superko-
manda
16.00 Runājam un rādām
17.40 Vairums
18.45, 22.35 Zirnekļtīkls
23.35 Noziegums tiks atklāts
1.30 Likuma ments
5.30 Savvaļa 

RTR Planēta Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00 16.50, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Ģimenes detektīvs
14.00 Mūsu cilvēks
15.00 Lauku dakteris
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Jau 70!
22.05 Atvaļinājums vasarā
0.00 Mf. Skolas valsis
1.50 Šarls de Gols. Viņa augstī-
ba prezidents
3.55 Smieklu istaba
4.45 Neaizmirstules

PBK
6.00, 1.30 Euronews   6.30, 
9.00, 11.00, 14.30, 17.10 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
13.05 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu

15.55, 3.55 Moderns sprie-
dums
17.55, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas Laiks
19.00 Mākslas filma
20.00 Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.35 Izmailova parks
0.35 Vakars ar I.Urgantu
2.00 1inCity
2.30 Mf. Laimīgā, Žeņka!
3.45, 5.35 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.25 Zaldāti
7.20 Bērnu klubs
7.39, 0.49 Laika prognoze
7.40, 19.45 Saviesīgas vakari-
ņas  8.45, 16.25 Iesūdzi mani!
9.50 Top-shop 
10.05 Varenie noslēpumi
12.10, 20.50 Pasaules noslē-
pumi 
13.20 Slepenās teritorijas
14.20 Maldu teritorija 
17.30 Ģimenes drāmas
22.00 Dīvaina lieta
23.00, 0.50 Skatīties visiem!!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.00 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.20 Tas notika Peņkovā
17.20 Gaidi mani Baltkrievija

17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks  20.05 Mans 
bizness  21.50 Kas? Kur? Kad? 
Baltkrievijā
23.20 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.45 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Veiksminieks 
Paška  11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.00 Taisīts PSRS
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.15 Zelta slazds
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00 Panorāma  20.45 Mūsējie
20.55 Mf. Mīlākais Lūsijai
23.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Ērglis un cipars
9.00 Kapeika kapeikā
9.35, 15.20 Slēgtā skola
10.40 Kauli
11.30 Ekstrasensi-detektīvi
12.30 Nepiedzimsti skaista
14.30, 22.25 PIN kods
16.55 Bafija pret vampīriem
17.55 Trīs X  20.10 Ekstrasensu 
cīņas. Titānu karš
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.15 Reportieris
0.00 Visuvarenie Džonsoni
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IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aitas. Tālr. 26260786.

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

•	 Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

•	 Uzraksti uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

LAIKA ZIŅAS
18.11. 19.11. 20.11.

+ 5 ...+ 7  + 5 ...+7  + 5 ... + 7

D   2 m/s DR  4 m/s D   4 m/s

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

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

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

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādāša-
nas pakalpojumi. Mežizstrādes 
pakalpojumi, meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).     
T. 26677812.

Reklāma un sludinājumi

SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaunlopus. 
Samaksa ar pārskaitījumu. 
Tālr. 64622475, 25435533.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
T. 65323848, 26373728, 

29996309.

SIA “Stivuls”
pārdod jaunas autoriepas:
R13 — no 32 €, R14 — no 

33 €, R15 — no 38 €, R16 — 
no 40 €, R17 — no 48 €.

Dāvanā vējstiklu mazgāšanas 
līdzeklis (5 l).

Krāslava, Indras iela 32 b.
Tālr. 29147390, 29167019.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

IK “Jacina”
Plastikāta logu centrs 
Plastikāta logiem atlaides 

līdz 25 % (6  kameru vācu 
profils).

Tikai pie mums, pasūtot logus, 
dāvanā saņemsiet montāžas 
darbu pakalpojumu un putas. 
Metāla durvis  no 125 eiro.

Krāslavā, Lāčplēša ielā 17  1.
Tālr. 27878088, 28675525, 

28230237.

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

sonai
Juridiskai 
personai

Personām ar 
invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Novembra tradīcija

Krāslavas mūzikas skola. Svētku koncerts - jauna programma!
                         Alekseja GONČAROVA foto

jaunu akrila vannu iepakojumā 
(150 x 70), ar kājiņām. 80 €. Tālr. 
26018670;
virtuves iekārtu, ledusskapi, 
veļas mašīnu, dīvānu, paklāju. 
Tālr. 22053960;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
sausu malku. T. 25462098.

mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688;
mežus īpašumā visā Latgalē. Kār-
tojam dokumentus. Samaksa pie 
notāra. Augstas cenas. T. 29131196;
mežus, cirsmas. Augstākās cenas. 
Tūlītēja samaksa. T. 29324128;
traktorus MTZ 52, 80, 82 jebkurā 
kārtībā. Tālr. 22415466;
nivelieru komplektu. T. 26369269;
aļņu, briežu un stirnu ragus. Tālr. 
22402950;
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Piedāvā darbu mehāniķim, darbs 
ar ražošanas iekārtu. Zvanīt no 
plkst. 8 līdz 17. Tālr. 27827666.
Meklēju aukles vai vecu cilvē-
ku aprūpētājas darbu Krāslavā, 
izskatīšu visus variantus. Tālr. 
26341690.
PĀRDOD vai IZĪRĒ 2istabu dzī-
vokli Krāslavā. Tālr. 29390278.
Santehniķa pakalpojumi. Tālr. 
20569257.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Visa veida zemes darbi. Tālr. 
28601483.
Firma sniedz pašizgāzēja pa-
kalpojumus (kravnesība  16 t, 
grants, smiltis, šķelda) un mi-
niekskavatora pakalpojumus. 
Tālr. 29186835.
Atdosim labās rokās 3 mēn. ve-
cus kucēnus. Tālr. 26357228.

24. novembrī Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) būs 
medfirma “AURIS”. Aicinām 
visus, kam ir dzirdes traucē-
jumi. Pārdošanā būs dzirdes 
aparāti, to rezerves daļas, pie-
laikošana un labošana. 

Meistara tālr. 26019076.

Slimnīcas telpās (bijuša-
jā terapijā) atvērta sievie-
šu frizētava. Jūs apkalpos 
friziere Ināra. 

Tālr. 28702930.

Mazmeita meklē Vladimi-
ra Mickēviča radurakstus 
pa mātes līniju. Dzimis ap 
1897. gadu Kapiņu pagastā 
Rafaela un Konstances (?) 
Mickēviču ģimenē. 

Tālr. 25154110.  

Žurnāli novembrī-decembrī

“Ilustrētā Pasaules Vēsture”
Kamikadze spārnotajā 

lādiņā “Ohka”

Kamikadžu uzbrukumi ir 
efektīgi un iedveš šausmas ame-
rikāņiem, taču lidmašīnu upu-
rēšana Japānai izmaksā pārāk 
dārgi. Otrā pasaules kara beigās 
tā sāk izmantot lidojošas bumbas 
“Ohka” – speciālu pašnāvnieku 
lidaparātu ar saplākšņa spārnu, 
kur vieta ir tikai vienam pilotam 
un 1200 kg sprāgstvielu. 

Četru prezidentu tēlus 
izkaļ Rašmora kalnā

1924. gadā Dienviddakota 
nolīgst pazīstamu tēlnieku, lai 
radītu unikālu pieminekli, kas pie-
vilinātu štatam tūristus. Četrpad-
smit gadus Rašmora kalnā top 
iespaidīga četru ASV prezidentu 
skulptūra – pārvarot Lielo dep-
resiju, pasaules kara draudus un 
skulptora haosu finansēs. 

Katona spītīgā cīņa ar 
Cēzaru

Senators Katons Jaunākais 
dedzīgi aizstāv Romas republi-
kas viskonservatīvākos ideālus. 
Vairāk par visu viņš ienīst kara-
vadoni Jūliju Cēzaru. Kad Katons 
aptur iesāktās reformas, Cēzars 
ar savu armiju dodas uz Romu, 
un sākas cīņa uz dzīvību un nāvi.

Takera auto – ģeniāls 
fiasko

Kad ASV konstruktors Pres-
tons Takers prezentē savu moder-
nās automašīnas prototipu, tā 
brīža autobūves gigantiem ir, par 
ko satrūkties. Daudzie jaunināju-
mi sola panākumus, tomēr Takera 
projekts dīvainā kārtā izgāžas. 
Latviešu anarhisti tero-

rizē Bostonu

1908. gada jūlija otrajā pusē 

Bostonas sabiedrību šokē nežē-
līga laupīšana kādā krogā. Trīs 
vīri sašauj īpašnieku un vairākus 
apmeklētājus, tad aizbēg ar kasi. 
Seko dramatiska pakaļdzīšanās 
un nozieguma izmeklēšana, kura 
policiju aizved pie latviešu kopie-
nas. 
Slaktiņš pēc kuģa avārijas

Kad holandiešu tirdzniecī-
bas kuģis “Batavia” 1629. gada 
jūnijā netālu no Austrālijas 
krasta uzskrien rifam, sākas 
mēnešiem ilgs murgs. Lielā-
kā daļa apkalpes un pasažie-
ru gan izglābjas un patveras 
salās, taču varu sagrābj despo-
tisks komandas loceklis. 

Meža biezoknī dzīvo 
deviņus gadus

1944. gada 30. janvā-
rī Leontīne Romāne Viļakā 
salaulājas ar bijušo Latvijas 
armijas virsnieku Broņislavu 
Slucki. Pēc padomju oku-

pācijas viņas vīrs pievienojas 
nacionālajai pretošanās kustībai. 
Čekisti sāk vajāt Slucka tuvi-
niekus, un Leontīne seko vīra 
pēdās. Jaunajā “Vēstures acu-
liecinieks” sērijā “Mežs kļuva par 
viņu mājām” lasi Leontīnes Sluc-
kas pieredzes stāstu!0
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