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 Novadu 15. GRĀMATU  SVĒTKI       
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 

2016. gada 14.oktobrī
PROGRAMMA

9:30 – 14:00 Grāmatu komercizstā-
de  -   Krāslavas Varavīksnes   vidussko-
las foajē, N.Rancāna ielā 4                                                                                 

Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, „Zvaig-
zne ABC”, „Jumava”, „Nordik”, „Avots”, Divpadsmit.  

Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē svētku noslēgumā  
11:00 Grāmatu svētku atklāšana – Vidusskolas lielā zāle

Pieaugušajiem
11:30  Laikraksta “Latvijas Avīze” publiskā diskusija “Vai skopais 

maksās divreiz?”  : piedalās izglītības ministrs Kārlis Šadurskis (V), 
12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks (ZZS) -  Lielā zālē                                      

    14:00   “ Iepazīsti sevi un dzīvo labāk !” – kopā ar žurnāla “ 
Annas Psiholoģija”  redaktori  Annu Peipiņu – lielā zāle

   15.00 “Dārzs ar ziedošiem kokiem un krūmiem jaunā di-
mensijā” - tikšanās ar Nacionālā botāniskā dārza direktoru Andreju 
Svilānu ( Lauku Avīze) – lielā zāle

Bērniem un jauniešiem
   11.00   “Pasaka par dvīņumāsiņām” rakstnieces Ārantas Ra-

gastes stāstījumā cikla “ Piecu minūšu stāstiņi un lasāmmīklas” (Lau-
ku Avīze)  - bērnudārza “ Pīlādzītis” lielā zāle                                                                          

11:00 “Gudrā , nerātnā suņuka Rafī piedzīvojumi grāmatā “ Uz-
manību! Rafī nāk!” piedaloties  rakstniecei V itai Štelmaherei un viņas 
četrkājainajam draugam ( Jumava) – 1.-2.kl.

11.00 “ Papīra lapas pārvērtības” – radoša darbošanās  kopā ar žur-
nāla “ Praktiskie  rokdarbi” dizaineri Signi Folku  (Lauku Avīze)  -  3.-4.kl.

12:00  “Stāsts ar laimīgām beigām”. Tikšanās  ar grāmatas va-
roni suņupuiku Rufi , Rufīti, Rufologu un  autori Māru Jakubovsku” 
(Jumava) – 5.-6.kl.

12.00 “ Kā sakārtot sevi un attiecības ar līdzcilvēkiem” - saru-
na vidusskolēniem ar žurnālisti, žurnāla “ Annas Psiholoģija “ redaktori 
Annu Peipiņu 

Visiem svētku dalībniekiem
13:30 “Rudens dārza labumi” - cienasts svētku dalībniekiem 

skolas ēdnīcā
16:00 “ Muzikāls sveiciens no Varavīksnes” – skolas zālē
16:20 Jaunāko grāmatu izloze „Mana Veiksme”  - skolas zālē 

Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis,  Eiropas 
Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrā-
fi ja, Nacionālie bruņotie spēki, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, 
Zaļo un Zemnieku savienība, Valdis Zatlers, Inese Vaidere, Sandra Kal-
niete, Krāslavas novada dome, Krāslavas novada centrālā bibliotēka.

 Apsveicam 80 gadu jubilejā
Albertu RACIŅU!

Lai tavi mīļie un tuvie cilvēki vienmēr ir 
tev līdzās!

A.Orlovs, A.Ločmelis, O. Stavro, V. Frolovs

19. oktobrī plkst. 18.00 
Krāslavas Mūzikas 

skolas telpās (Rēzeknes 
ielā 4) notiks iedzīvotāju 

tikšanās ar Krāslavas 
novada vadošajiem 

darbiniekiem.

Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

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

 Esam priecīgi paziņot, ka tiem, kuri izvēlēsies abonēt 
laikrakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigumu 
- ekskluzīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīkamus 

suvenīrus. 
Bet tas nav viss! Mūsu lasītāji, kuri abonēs laikrakstu “Ezer-

zeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs publicēt divus 
privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada abo-

nentiem mēs dāvināsim vienu bezmaksas sludinājumu!
Atcerieties - abonēt vienmēr ir izdevīgāk, 

nekā pirkt atsevišķus numurus!       

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2017. gadam!

“Latvijas lepnums”, žēlsirdības sūtne

Izpelnīties sabiedrības mīlestību un pilsētas vēstu-
rē ierakstīt spilgtu lappusi – lemts izredzētajiem. Aiz-
vadītajā svētdienā virkni apsveikumu skaistajā dzīves 
jubilejā saņēma slavenās Krāslavas ēdnīcas veterāne 

un labdarības organizācijas “Caritas” dibinātāja Valen-
tīna Gekiša. Viņas sirds ir atdota cilvēkiem.

Alekseja GONČAROVA foto

Laikraksta “Ezerzeme”  redakcija 
pieņem sludinājumus katru darba 
dienu  no plkst. 8.00 līdz 17.00, kā 

arī pa epastu: ezerzeme@ezerzeme.lv
Tālr. 65681464.

• No 11. līdz 16. oktobrim Valsts 
policija sadarbībā ar Ceļu sa-
tiksmes drošības direkciju 
(CSDD) kampaņas “Pierādi 
sevi citur, nevis uz ceļa!” laikā 
veiks pastiprinātu ceļu satik-
smes uzraudzību, nodrošinot 
pēc iespējas lielāku policijas 
klātbūtni ceļu satiksmē. Kam-
paņa aicina autovadītājus 
apliecināt savas spējas un 
izlādēt enerģiju sporta zālē, 
virtuvē, darbā vai citur, nevis 
pie stūres - agresīvi un ātri 
braucot.

• Daugavpilī savā mašīnā at-
rasts miris miljonārs un uzņē-
mējs Eduards Zavadskis. Par 
notikušo ir sākts kriminālpro-
cess. Zavadskis ir AS “Ditton 
pievadķēžu rūpnīca” lielākais 
akcionārs, jo viņam pieder 
20% akciju. Pārējie uzņē-
muma īpašnieki ir Vladislavs 
Drīksne (19,92%), SIA “MAX 
Invest Holding” (13,635%), 
SIA “Maleks S” - 13,63% un 
SIA “Dvinsk MNG” (9,46%). 
Tāpat viņš vairākkārt ir minēts 
Latvijas miljonāru sarakstā, jo 
viņam pieder kapitāldaļas vai-
rākos uzņēmumos un viņa īpa-
šumā ir septiņi īpašumi Dau-
gavpilī un Daugavpils novadā.

• Uzņēmēji apgalvo, ka viņu 
konkurētspēja samazinās un 
iemesls tam ir nodokļu slogs, 
kā arī šogad krietni pieaugušie 
elektrības rēķini, līdz ar to par 
jaunām ražotnēm Latvijā uz-
ņēmumu vadītāji runā atturīgi 
un vairāk lūkojas uz kaimiņval-
stīm. Uzņēmēji uzskata, ka ir 
pēdējais laiks mainīt valsts at-
tieksmi pret ražotājiem, kas ir 
lieli nodokļu maksātāji. Ja tas 
netikšot darīts, uzņēmumu aiz-
plūšana turpināsies, tāpēc jā-
meklē iespējas uzņēmumiem 
sniegt atbalstu.
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Pasaulē “Shēmas”, kukuļi, mītiņi
Gada otrā puse politiķiem 

vienmēr ir sarežģīts laiks – līdz 
novembra sākumam jāpieņem 
nākamā gada galvenais finanšu 
dokuments, proti, valsts budžets. 
Pašreizējās nepārejošās krīzes 
apstākļos šis uzdevums šķiet vis-
pār neizpildāms. Budžetnieku pra-
sības celt algas, nodokļu ienāku-
mu trūkums, ekonomikas “pelēkā” 
sektora pieaugums – šāds „bur-
buļojošs katls” nevar nekļūt par 
“verdošu vulkānu”. Ko arī esam 
novērojuši pēdējās nedēļas laikā.

Sākuši, kā jau piedienas, me-
diķi – cilvēki, kuri pieraduši anali-
zēt un noteikt diagnozes.  Viņi sa-
rīkojuši mītiņu pie Saeimas ēkas, 
kur ir bijuši ne tikai saukļi, bet arī 
pati Nāve ar kapuci galvā un iz-
kapti rokā. Šādā veidā ārsti mēģi-
nājuši uzskatāmi izskaidrot politi-
ķiem, kas ar mums visiem notiks, 
ja arī šogad budžetā trūks naudas 
veselības aprūpei.

Pēc dažām dienām kļuva 
skaidrs, ka “metastāzes” ir ie-
kļuvušas daudz dziļāk, nekā to 
varētu iedomāties. Budžetā nau-
das ne tikai nav, bet nemaz nav 
paredzams, ka tā būs. Kāpēc tā, 
paskaidroja Valsts kontroles pār-
stāvji, tiekoties ar presi. Kā pazi-
ņoja valsts revidenti, budžeta pie-
prasījumi 10 (!) reizes pārsniedz 
iespējamos nodokļu ieņēmumus. 
Bet problēma nav tikai pārmē-
rīgajos pieprasījumos vien. Pēc 
Valsts kontroles viedokļa, Valsts 
ieņēmumu dienests  strādā hao-
tiski un pavirši izmeklē tā dēvētās 
“atmazgāšanas”  shēmas, kas pa-

redzētas, lai izvairītos no nodok-
ļiem. Piemēram, ātri un bez īpa-
šiem jautājumiem reģistrē firmas, 
bet pēc tam gadiem ilgi nelikvidē 
kompānijas, kas pastāv vienīgi 
uz papīra (tieši šādas visbiežāk 
tiek izmantotas nodokļu “mazgā-
tavās”). No vienas puses, pieaug 
“bezcerīgi” parādi valstij, no otras 
– ir atklāts ne mazums tādu, kam 
nodokļu maksāšana (par visai pie-
klājīgām summām) tiek atlikta uz 
vairākiem gadiem. 

Taču Valsts kontroles atzi-
nums ir vienīgi vienu amatper-
sonu ziņojums citām amatperso-
nām. Revidenti nevar ierosināt 
lietu vai kādu “ietupināt”. Savukārt 
korupcijas apkarotāji jeb KNAB 
to var, bet šīs iestādes izmeklē-
tāji un operatīvie darbinieki bija 
aizņemti ar politiķu “shēmošanu”. 
Pēc provizoriskas informācijas, 
tajā piedalījušās divas personas 
no nosacītajiem “Latvijas mil-
jonāru sarakstiem” – uzņēmējs 
Jūlijs Krūmiņš un baņķieris Ēriks 
Igaunis. Aizturēto Krūmiņu pēc 
diennakts palaida, aizdomas par 
Igauni nav apstiprinājušās. Domā-
jams, ka uzņēmēji ir vainīgi pie tā, 
ka ir iztērējuši partiju sponsorēša-
nai vairāk, nekā atļauts ar likumu.

“Zaudējumi” politiķu vidū bija 
šādi: KNAB darbinieki apmeklēja 
partijas “No sirds Latvijai” biroju. 
Parlamentā partiju pārstāv tikai 5 
deputāti, taču galvenais ir tas, ka 
partijas līdere ir bijusī Valsts kon-
troles vadītāja Inguna Sudraba. 
Tas liek citā leņķī skatīties uz ko-
rupcijas apkarotāju rīcību un pat 

raisa aizdomas par politisku pasū-
tījumu. Rodas jautājums, uz kuru 
nav atbildes: kāpēc Valsts kontro-
les atmaskojumi un izmeklēšanas 
darbība pret bijušās valsts kontro-
lieres partiju sakrita pēc laika?

Zaļo un zemnieku savienībai 
zaudējumi ir būtiskāki: norīkota 
sardze (vai apsardze – vajadzīgo 
pasvītrot) slimnīcā esošajam Jūr-
malas mēram Gatim Truksnim. Šī 
nav pirmā reize, kad viņš konfliktē 
ar likumu, būdams amatpersonas 
statusā: vēl ir atmiņā svaigs gadī-
jums ar 5000 eiro, kas iztērēti ap-
zeltītajai simboliskajai mēra ķēdei. 
Jūrmalas pašvaldība vispār nav 
diez ko veselīga darbavieta politi-
ķiem: no pieciem Trukšņa priekš-
gājējiem divi ir saņēmuši cietum-
sodu par kukuļiem (Juris Hlevickis 
un Raimonds Munkevics). 

Taču skaļākais tracis, lai cik 
apbrīnojami tas nebūtu, noticis Iz-
glītības un zinātnes ministrijā. Tur, 
acīmredzot izglītošanas nolūkos, 
nolēma ne vairāk ne mazāk kā 
sarīkot reālas “raganu medības”. 
Citiem vārdiem jauno Saeimā ie-
sniegto ministrijas likumprojektu 
nav iespējams raksturot. Saskaņā 
ar Izglītības likuma grozījumiem, 
skolotāju vai skolas direktoru ta-
gad varēs atlaist no darba, ja viņš 
mācību procesā veidos audzēk-
ņiem “nepareizu attieksmi pret 
sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 
sabiedrību un valsti”. Atlaišana 
nozīmē sava veida “vilka pasi”– 
skolotājs nedrīkstēs ieņemt peda-
goga amatu 5 gadus. Jau kļuvis 
skaidrs, ka parlaments tik viegli 

šo “jauninājumu” nepieņems. Pat 
izglītības ministra Kārļa Šadur-
ska kolēģi no “Vienotības” pret to 
iebilst, piemēram, deputāte Ilze 
Viņķele nosauca šo ierosinājumu 
par „signālu, ka mēs virzāmies uz 
policejiskas valsts pusi” un teica, 
ka tas nevarēs gūt Saeimas atbal-
stu. Deputāte taisnojās, ka neko 
neesot zinājusi par šo “sprādzien-
nedrošo” normu, jo ministrs nebi-
ja par to informējis savus partijas 
biedrus.

Skaidrs – ja tā reaģēja pat mi-
nistra Šadurska līdzgaitnieki, opo-
zīcija viņu vispār “izsmērēja gar 
sienu”. Patiešām, jēdzieni “pareizi 
vai nepareizi” nav juridiski termini 
un ir visnotaļ subjektīvi, līdz ar to 
grozījumi varētu kļūt par ērtu rīku 
cīņā pret nevēlamām personām. 
Jau ir cietušie – kāda avīze sa-
skaitījusi veselus 30 (!) “nelojālus” 
skolotājus, bet viena no galvas-
pilsētas privātskolām sarīkojusi 
īpašu preses konferenci, lai pa-
stāstītu, kā tai tika atņemta licen-
ce par piedalīšanos gājiena “Ne-
mirstīgais pulks” organizēšanā 
šī gada 9. maijā. Līdz ar to atkal 
rodas jautājums: kāpēc acīmre-
dzami provokatīvo un katrā ziņā 
“necaurejošo” normu vajadzēja 
iesniegt Saeimā, turklāt tieši šo-
brīd? Iespējams, tas tika darīts, lai 
novirzītu ļaužu uzmanību sarežģī-
tajā budžeta veidošanas periodā. 
Ceram drīzumā rast atbildi un pa-
ziņot to jums, dārgie lasītāji.

Darja ŽDANOVA

Rudens politiskā sezona ir sākusies ar skandālu virkni

Pasaules skolotāju diena Krāslavā

“Pārvietojoties pa dzīvi, mēs 
savā ceļā nepārtraukti sastopam 
skolotājus. Kāds mums ir ielicis 
pamatus bērnudārzā, kāds tur-
pināja izglītot pamatskolā, tad 
vidusskolā, augstskolā un arī 
dzīves skolā. 

Lai kāds bijis mūsu skolotājs, 
viņš noteikti ir devis mācību kat-
ram no mums. Būt skolotājam, tas 
ir kas īpašs. Šis arods nes īpašu 
bagātību, jo ļauj piedzīvot sava dar-
ba augļus – skolēnu sasniegumus. 
Tā nav tikai misija, bet gan sirds 
degsme un izaicinājums,” savā uz-
runā svinīgajā pasākumā, kas vel-
tīts Pasaules skolotāju dienai, teica 
Krāslavas novada Izglītības un kul-
tūras nodaļas vadītāja Lidija Miglā-
ne. “Cienījamie kolēģi, neraugoties 
uz izaicinājumiem visās darba jo-

mās, tai skaitā darba sa-
maksas jomā, skolotāji 
godprātīgi un nesavtīgi 
veic savu darbu, dāvājot 
bērniem mīlestību, zinā-

šanas un 
d z ī v e s 
p i e r e -
dzi. Visi 
m ū s u 
p e d a -
gogi ir 
pelnījuši 
vieslielāko pateicību un atzinību. Es 
katram no jums novēlu audzēkņu 
mīlestību, kolēģu un sabiedrības 
cieņu un, protams, stipru veselību!”

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
savā uzrunā atzīmēja, ka novadā 
šis gads nav no patīkamākajiem, 
jo ir nācies pieņemt lēmumus par 
skolu slēgšanu. “Gribētu, lai jūs 
sagaidītu rudeni, kad jums būs 
skaidrs par jūsu algām, kad būs 

skaidrs, no cik gadiem bērni ies 
skolā, kad būs skaidri klašu kom-
plekti un slodzes...” teica priekš-
sēdētājs. “Savā un novada domes 
vārdā vēlos pateikt paldies par jūsu 

darbu. Lai mums viss 
izdodas!” 

Atzinības rakstus, 
pateicības un spon-
soru sarūpētās balvas 
saņēma novada labā-
kie pedagogi - Viktorija 
Nalivaiko, Ināra Grā-
ve, Inga Laura, Solvita 
Mežiņa, Ērika Zariņa, 
Silvija Stivriņa, Irēna 
Truskovska, Ilona Bun-

to, Larisa Kizjalo, Zinaīda Bernā-
te, Vadims Atamaņukovs, Dzintra 
Dzalbe, Igors Markušonoks.

Sponsor vidū ir A/S “Swed-
bank”, SIA “Krāslava D”, AAS 
“BTA”, AAS “Balta”, Kombuļu un Iz-
valtas pagastu pārvaldes, z/s “Ba-
gātības”, z/s “Ezeriņi”, z/s “Vaicuļe-
vas avots”, Aivara Veštera ziedu 
veikals, SIA “Lapkovskis un dēls”, 
SIA “Ritms R”, SIA “Iviks”, SIA “RH 
Būve”, SIA “Kristafors”.

Speciālās balvas no sponsoriem 
SIA “Dārzkalni Ž” saņēma Dace 
Samsonoviča, Ilonai Vanagai balvu 
pasniedza z/s “Raudovišķi”, Dainai 
Andžānei un Ingai Skerškānei – re-
ģionālais veikalu tīkls “Beta”. 

Kā dāvana visiem novada sko-
lotājiem skanēja Daiņa Skuteļa 
koncerts. 

Iveta LEIKUMA

 Atcelts maksimālais braukšanas ātrums 100 
km/h uz galvenajiem autoceļiem

Iestājoties rudenim, no šodie-
nas visā valsts autoceļu tīklā 
maksimālais atļautais ātrums 
ir līdz 90 km/h.

Kā zināms, vasaras perio-
dā uz atsevišķiem valsts galve-
najiem autoceļiem maksimālais 
braukšanas ātrums bija palieli-
nāts līdz 100 km/h.

Paaugstinātais maksimālais 
ātrums vasarā bija šādos ceļu 
posmos:
•	 Tallinas šosejas (A1) Saulkras-

tu apvedceļā un posmā no Jel-

gavkrastiem līdz Svētciemam;
•	 Vidzemes šosejas (A2) posmā 

no Rīgas apvedceļa līdz pārva-
dam pār dzelzceļu Garkalnē;

•	 Daugavpils šosejas (A6) pos-
mā no Salaspils līdz Ikšķilei un 
no Nīcgales līdz Daugavpils ap-
vedceļam;

•	 Jelgavas šosejas (A8) posmā 
no Rīgas robežas līdz satik-
smes pārvadam Jelgavas ap-
vedceļā;

•	 atsevišķos posmos uz Jēkab-
pils–Rēzeknes ceļa (A12).

Iestājoties rudens laika aps-
tākļiem, aicinām autovadītājus 
ņemt vērā to, ka rīta un vakara 
stundās kļūst arvien tumšāks, re-
dzamību var pasliktināt arī biežā 
migla. Lietus un kritušo lapu dēļ 
ceļi var kļūt slideni, biežo vēja 
brāzmu rezultātā uz ceļiem var 
būt nolauzti koki vai to zari. Ai-
cinām autovadītājus izvēlēties 
atbilstošu braukšanas ātrumu un 
būt piesardzīgiem uz ceļa.

Lvceli.lv
Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 

www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
7 mēn. 21,11 25,09 18,40
8 mēn. 23,91 26,86 21,03
9 mēn. 26,89 32,26 23,67
10 mēn. 29,88 35,85 26,29
11 mēn. 32,86 39,43 28,93
12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Lietuvas Seima 
vēlēšanas

Svētdien notikušajās Lietu-
vas Seima vēlēšanās uzvarējusi 
uzņēmēja Ramūna Karbauska 
vadītā Zemnieku un zaļo savie-
nība, kas līdzšinējā parlamentā 
ir pārstāvēta tikai ar vienu depu-
tātu un nav pašreizējā valdošajā 
koalīcijā. Piecu procentu barjeru 
iekļūšanai Seimā pēc partiju sa-
rakstiem pārvarējušas arī opozī-
cijā esošā Viļņas mēra Remiģija 
Šimašus vadītā Liberāļu kustība, 
kas sev nodrošinājusi astoņus 
mandātus, kā arī valdošajā koa-
līcijā ietilpstošā impīčmenta ceļā 
no prezidenta amata atceltā Ro-
landa Paksa partija “Kārtība un 
taisnīgums” un opozīcijā esošā 
eirodeputāta Valdemāra Toma-
ševska vadītā partija “Lietuvas 
poļu vēlēšanu akcija-Kristīgo 
ģimeņu savienība”, kas katra 
nodrošinājusi piecus mandātus. 
Šajās vēlēšanās bija 14 saraksti, 
no tiem 12 sarakstus izveidoju-
šas atsevišķas partijas, bet divus 
sarakstus - partiju koalīcijas. 

Sprādziens Turcijā
Svētdien Turcijas dien-

vidaustrumos, eksplodējot ar 
sprāgstvielām piekrautai auto-
mašīnai, gājuši bojā 17 cilvēki. 
Deviņi no viņiem bijuši karavīri. 
Sprādzienā ievainoti 27 cilvēki, 
tai skaitā 11 karavīri. Automašīna 
eksplodēja kontrolpostenī brīdī, 
kad drošības spēki veica trans-
portlīdzekļu pārbaudes.

Noziegums Minskas 
centrā

Tirdzniecības centrā Balt-
krievijas galvaspilsētā Minskā 17 
gadus vecs jaunietis ar motor-
zāģi un cirvi uzbrucis pircējiem, 
nogalinot sievieti un ievainojot 
vēl vienu sievieti. Uzbrucējs aiz-
turēts notikuma vietā - tirdznie-
cības centrā “Jevropa”. Vispirms 
viņš ar motorzāģi uzbrucis kādai 
sievietei, kas no gūtajiem ievai-
nojumiem mirusi, bet pēc tam ar 
cirvi - vēl vienai sievietei, kas ar 
ievainojumiem krūtīs un plecā 
nogādāta slimnīcā. Par uzbrucē-
ja motīviem ziņu nav. Aizturētais 
ir Baltkrievijas pilsonis un Mins-
kas iedzīvotājs.

Spēcīgi plūdi un vētra 
Grieķijā

Spēcīga vētra vairākās Grie-
ķijas rietumu salās sestdienas 
rītā izraisījusi plūdus, kas radījuši 
plašus postījumus. Kefalonijas 
salā vētras nestais plūdu ūdens 
automašīnas un motociklus 
aizskaloja prom, bet mājas un 
veikali ir cietuši no lielā ūdens 
daudzuma. Piektdienas vaka-
rā applūda Atēnu ielas īsas, bet 
spēcīgas vētras laikā, kad tika 
nogāzti koki un daļā pilsētas tika 
pārrauta elektrības apgāde.
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Vai man ir iespēja kļūt par miljonāru?
Saskaņā ar Satversmes 107.pantu, 

“Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt 
veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas 
nav mazāka par valsts noteikto minimumu, 
kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un 
ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Darba devējam ir pienākums noteikt 
vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un 
sievietēm par tādu pašu darbu vai vienā-
das vērtības darbu. 

Tomēr, 21. gadsimtā Latvijā darba 
samaksas atšķirības starp sievietēm un vī-
riešiem arvien pieaug, pētījumā secinājusi 
Centrālā statistikas pārvalde (CSP).

Latvijā, tāpat kā citās valstīs, sievie-
tes, kas strādā algotu darbu, vidēji pelna 
mazāk nekā vīrieši, turklāt kopš gadsimta 
sākuma mēneša darba samaksas pirms 
nodokļu nomaksas atšķirība starp abiem 
dzimumiem ir pakāpeniski augusi.

2015. gadā sieviešu vidējā mēneša 
bruto darba samaksa bija par 16,2% ze-
māka nekā vīriešiem, un salīdzinājumā ar 
2014. gadu šis rādītājs ir pieaudzis par 0,8 
procentpunktiem.

Kā atzīmē CSP, algu atšķirības ar 
diskrimināciju viennozīmīgi nevarot skaid-
rot, jo ir dažādi iemesli, kāpēc sievietes ir 
zemāk atalgotas. Vairums sieviešu strādā 
nozarēs, kur vidējais atalgojums ir zems 
- izmitināšanas, ēdināšanas un sadzīves 
pakalpojumu uzņēmumos, mākslas un iz-
klaides nozarē, tirdzniecībā, veselības un 
sociālās aprūpes iestādēs.

Izņēmums ir finanšu un apdrošinā-
šanas darbību nozare, kur vidējā nozares 
alga ir visaugstākā valstī un no nodarbinā-
tajiem 74,3% ir sievietes, taču algu atšķirī-
ba ir vislielākā - 37,8%.

Savukārt valsts pārvaldē, kur abu 
dzimumu darba ņēmēju skaits ir gandrīz 
līdzīgs, sieviešu algas ir par 3,1% augstā-
kas.

Vairāk sievietes saņem arī tādā no-
zarē kā būvniecība, kur no visiem nodar-
binātajiem tikai 10% ir sievietes. Šādu 
paradoksu un atalgojuma atšķirības arī 
citās nozarēs varot skaidrot, tikai detali-
zētāk analizējot, kādās profesijās strādā 
abu dzimumu pārstāvji konkrētajā nozarē, 
salīdzinot darba pienākumus, atbildības lī-
meni, darba pieredzi un citus faktorus, kas 
ietekmē algas, atzīmē CSP.

Sieviešu mēneša algu un gada laikā 
gūtos darba ienākumus, kā arī izaugsmi 
darbā, ietekmē arī ilgstošas un īslaicīgas 
prombūtnes - nenostrādātais laiks, kas 
saistīts ar bērna piedzimšanu un slimību, 
pārtraukums darba gaitās bērna kopšanas 
atvaļinājuma laikā, kā rezultātā sievietes 
vidēji strādā mazāk stundu nekā vīrieši.

Stundas darba samaksas rādītājs, 
kuru mazāk ietekmē nostrādātais darba 
laiks, liecina, ka vidēji valstī atalgojuma 
atšķirības starp dzimumiem nav tik lielas. 
2014. gadā sievietes stundā pelnīja par 
12,8% mazāk nekā vīrieši, un, salīdzinot ar 
pārējām Eiropas Savienības (ES) valstīm, 
Latvijā šis rādītājs ir zemāks par vidējo ES.

2014. gadā lielākie rīcībā esošie ienā-
kumi bija mājsaimniecībās, kur galvenais 
pelnītājs bija vīrietis, - vidēji 412,3 eiro uz 
vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. 
Mājsaimniecībām, kur sieviete bija gal-
venā pelnītāja, šī summa bija ievērojami 
mazāka, - vidēji 355,6 eiro uz vienu māj-
saimniecības locekli mēnesī. Mājsaimnie-
cību budžetu apsekojuma dati liecina, ka 
galvenā pelnītāja dzimums patēriņa izde-
vumu līmeni būtiski neietekmē, turklāt šī 
izdevumu līmeņa atšķirība ir izlīdzinājusies 
pēdējo divu gadu laikā. Patēriņa izdevumu 
līmenis 2015. gadā mājsaimniecībās, ku-
rās galvenais pelnītājs bija sieviete, bija 
317,76 eiro vidēji uz mājsaimniecības lo-
cekli mēnesī, savukārt mājsaimniecībās, 

kurās galvenais pelnītājs 
bija vīrietis, - 314,29 eiro.

Vīrieši Latvijā vidēji 
saņem par 11,1% lielāku 
pensiju nekā sievietes, 
liecina Centrālās sta-
tistikas pārvaldes dati. 
2015. gadā vīriešiem iz-
maksātās vecuma pensi-
jas vidējais apmērs bija 
292,71 eiro, bet sievie-
tēm – 263,48 eiro.

Salīdzinot piešķirtās 
vecuma pensijas apmē-

rus, proporcionāli lielākam skaitam vīriešu 
tika piešķirtas pensijas līdz 200 eiro – 16% 
vīriešu un 9,9% sieviešu. Pensijas lielā-
kas par 300 eiro – 40,3% vīriešu un 24% 
sieviešu. Savukārt proporcionāli lielākam 
skaitam sieviešu tika piešķirtas pensijas 
no 200 līdz 300 eiro apmērā – 66,1% sie-
viešu un 43,7% vīriešu.

Pēc bezdarbnieku pabalstam noteikto 
izmaksas ierobežojumu atcelšanas 2015. 
gadā pieauga vidējais izmaksājamais bez-
darbnieku pabalstu apmērs.

2015. gadā izmaksātais bezdarbnieka 
pabalsts sievietēm pieauga par 13%, bet 
vīriešiem – par 12,1%. Atšķirības darba 
samaksā sievietēm un vīriešiem ietekmē-
ja arī izmaksājamā bezdarbnieku pabalsta 
apmēru: 2015. gadā vīriešiem izmaksātais 
bezdarbnieku pabalsta vidējais apmērs 
bija par 32,3% lielāks nekā sievietēm. Vī-
riešiem vidējais šī pabalsta apmērs bija 
257,88 eiro, bet sievietēm – 194,95 eiro.

Tīmekļa vietnē www.mysalary.lv 
(mana alga) skaidro, ka tāda lieta kā pre-
cīzs norobežojums vai robeža starp vīriešu 
un sieviešu profesijām nepastāv. Praksē 
šo atšķirību nosaka attiecīgajā profesijā 
strādājošo dzimuma pārstāvju pārsvars. 
No šī viedokļa tipisku sieviešu profesiju 
skaitā ietilpst mājkalpotāja, mājsaimnie-
cībā nodarbināta persona, istabene, ap-
rūpētāja, medmāsa, pārdevēja, viesmīle, 
kasiere, skolotāja, sekretāre, administrato-
re, administratīvā sekretāre vai loģistikas 
operatore. Šīs algas ir salīdzinoši zemas, 
un amats nenodrošina lielas turpmākās 
izaugsmes iespējas. Turpretim pastāv 
neliels skaits profesiju un amatu, kuros 
sievietes ar augstu izglītību ir izcilas un 
saņem labu algu: advokātes un tiesneses, 
sabiedrisko attiecību un mārketinga, ko-
munikāciju un mediju ekspertes.

Tāpat kā saistībā ar profesijām, nav 
vienkārši precīzi noteikt vīriešu un/vai 
sieviešu nozares. Taču sievietes skaitliski 
dominē kā darbaspēks apkopēju, (vese-
lības) aprūpes, viesnīcu un sabiedriskās 
ēdināšanas, mazumtirdzniecības, pamat- 
izglītības un atbalstošā sekretariāta, kā arī 
administratīvo funkciju amatos nozares un 
sfēras mērogā. 

Sievietes Latvijā nopelna lielākas al-
gas nekā vīrieši tikai zinātnes jomā un in-
ženierijas profesijās viņu karjeras sākumā. 
Sievietes-zinātnieces un inženieres ar darba 
pieredzi līdz 5 gadiem nopelna par 3% vai-
rāk nekā vīrieši. Arī sievietes, kas darbojas 

kā zinātnes līdzstrādnieces, nopelna par 3% 
vairāk nekā vīrieši ar līdzīgu darba stāžu. 
Tomēr pēc 5 gadiem dzimumu samaksas 
atšķirība kļūst labvēlīgāka vīriešiem, kuri 
līdzstrādnieku amatos nopelna līdz pat 11% 
vairāk nekā sievietes ar darba pieredzi no 11 
līdz 20 gadiem un par 18% vairāk zinātnes 
profesijās. Kaut arī vīrieši, kas ir skaitliskās 
un materiālās uzskaites darbinieki, pelna 
vairāk nekā sievietes visās darba stāža gru-
pās, algu starpība samazinās līdz ar ilgāku 
darba stāžu. Vīrieši vispirms pelna par 21% 
vairāk, bet pēc 20 gadiem samaksas atšķirī-
ba samazinās līdz 5%.

Tīmekļa vietnē (http://www.mysalary.
lv/) ir sadaļas – Jūsu alga. Darba likumi. 
Karjera.  Šeit var salīdzināt savu algu ar 
cilvēkiem, kas strādā tādu pašu darbu, 
piedalīties aptaujās un iegūt informāciju 
darba likumdošanā un padomus karjeras 
izaugsmē. 

Interneta personāla atlases uzņē-
mums “CV-Online Latvia” jau otro gadu 
pēc kārtas organizē Latvijas algu un at-
līdzību pētījumu. Tā galvenais mērķis ir 
atspoguļot reālo neto atalgojuma līmeni 
valstī dažādās amatu kategorijās strādājo-
šajiem, iekļaujot ne tikai pamatalgu, bet arī 
prēmijas un cita veida piemaksas.

Salīdzinot pētījuma datus Latvijas re-
ģionos un lielākajās pilsētās, jāsecina, ka 
vidējā neto darba samaksa Rīgā un Dau-
gavpilī atšķiras pat par 46%. Zemākais vi-
dējais atalgojums ir Latgales reģionā, bet 
augstākais – Pierīgā. 

Pētījuma rezultāti liecina, ka visaugstā-
kais vidējais mēneša neto atalgojums ir tā-
dos biznesa sektoros strādājošajiem kā IT, 
finanses, farmācija, bet zemākais – izglītība, 
veselības aprūpe un sabiedriskā ēdināšana. 
Šajos biznesa sektoros strādājošo vidējais 
neto atalgojums atšķiras līdz pat 55%.

Tātad, vai man, dzīvojot Latgalē, ir 
cerības kļūt par miljonāri?

To aprēķināt piedāvā tīmekļa vietne 
www.algas.lv. Šādu atbildi saņēmu pēc 
datu ievadīšanas:

“Ja Jūs veidotu uzkrājumus no pilnīgi 
visiem saviem ienākumiem, Jūs kļūtu par 
miljonāri 155 gadu vecumā.

Ja jūs atliktu malā 10 EUR katru mē-
nesi, Jūs kļūtu par miljonāri 498 gadu ve-
cumā.”

Varu sev novēlēt “Daudz baltu dieniņu!”
Iveta LEIKUMA

Rakstā izmantoti interneta resursi 
(LETA, CSP un rakstā minētie) 

Pilsētas labiekārtošana

Krāslava. Remontdarbi Raiņa un Lāčplēša ielās.
Alekseja GONČAROVA foto

25 Latvijas pilsētās un novados sākas 
Karjeras nedēļas pasākumi

Aktualizējot savlaicīgas tālākās izglītī-
bas un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas 
personiskās dzīves veidošanā, šodien 25 
Latvijas pilsētās un novados sākas ikgadē-
jais pasākumu cikls Karjeras nedēļa. Iedziļi-
noties šī gada tēmā “ES BŪŠU darba tirgū”, 
jaunieši varēs tuvāk iepazīt Latvijas darba 
vidi, tās noteikumus, profesijas un to pie-
prasījumu.

Vairāk nekā 500 ārpusskolas pasākumos 
visā Latvijā jaunieši varēs satikt vietējos darba 
devējus savā pilsētā un novadā, doties eks-
kursijās uz uzņēmumiem, apmeklēt profesio-
nālās un augstākās izglītības iestādes, tikties 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piedalīties ra-
došajās darbnīcās, profesiju meistarklasēs un 
aizraujošos konkursos, kā arī saņemt karjeras 
konsultācijas.

Plašs pasākumu klāsts pieejams arī izglī-
tības iestādēs. Karjeras nedēļas laikā notiek 
informatīvi pasākumi arī pedagogiem un vecā-
kiem, aicinot sniegt atbalstu jauniešiem karje-
ras izvēlē. 

Rīgā šodien plkst. 14.00 Karjeras nedē-
ļa tiks atklāta ar interaktīvu erudīcijas spēli 
“Pilsētas medības”, kas sāksies laukumā pie 

Kongresu nama 
un turpināsies cit-
viet pilsētā. Rīgā 
notiks arī ikga-
dējie starpskolu 
konkursi “Profe-
siju sīrups” un 
erudīcijas spēle 
“ZIINI! Ne MINI!”. 

Galvaspilsētā pieejamas arī ekskursijas uz uz-
ņēmumiem, neformālas apmācības “Kā atrast 
ideālo darbu?”, programmēšanas darbnīca un 
citas aktivitātes. Rīgā pasākumi turpināsies arī 
nākamnedēļ. 

Vairākās pilsētās, tostarp Rīgā, Karje-
ras nedēļas laikā notiek dokumentālās filmas 
“Kvanta kods” pirmizrāde, kurā ar Latvijas Uni-
versitātes profesora un kvantu fiziķa Vjačeslava 
Kaščejeva stāstu jauniešus mudinās izvēlēties 
studēt fiziku. Daudzviet notiek arī Rīgas Tehnis-
kās universitātes Karjeras centra izglītojošās 
filmas “Zaļais pipars” seansi, kas stāsta par 
karjeras veidošanu. 

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek 
25 Latvijas pilsētās un novados - Rīgā, Cēsīs, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, 
Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, 
Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dag-
dā, Preiļos, Tukumā.  Pirmoreiz pasākumu cikls 
notiek arī Līvānos, Bauskā, Limbažos, Smiltenē 
un Olainē. 

Visā Latvijā Karjeras nedēļu jau piekto 
gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldību izglītības 
pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas prog-
rammas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un 
informācijas tīkls Euroguidance. 

Karjeras nedēļas pasākumu programma 
25 Latvijas pilsētās un novados pieejama viet-
nē: www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela, savukārt 
jaunumi sociālajos tīklos Facebook: facebook.
com/KarjerasNedela  un Draugiem.lv: drau-
giem.lv/viaa. 
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Kā mēs kļuvām par modeļiem 

Lai visu saprastu, ir nepie-
ciešams apmeklēt mūsu Senioru 
skolu, kura jau otro gadu katru 
otrdienu darbojas mūsu pasakai-

najā novada bibliotēkā. Jā-jā, tur 
strādā labās fejas galvenās fejas 
V. Magidas vadībā. Viņas ir īstas 
fejas, jo nodrošina mums visu – 
ko mēs prasām, to arī saņemam. 
Kurš jau pēc pirmā lūguma ielai-
dīs pie sevis uz veselu gadu tik 
raibu publiku, kuru pēc tam mācīs 
un kurai rīkos “furšetus” ar aizjū-
ras ēdieniem?! 

Šīs skolas skolotāji – Rai-
monds Lazda un Tatjana Azama-
tova – ir īsti burvji. Jūs par viņiem 
noteikti jau zināt, jo lasījāt nopiet-
nus zinātniskos rakstus mūsu 
avīzē.

Viņi ir ļoti labsirdīgi cilvēki, 
kuri aizkustinoši un sirsnīgi iz-
turas ne tikai pret saviem vecā-
kiem, bet arī pret mums, svešiem 
cilvēkiem. Viņi palīdz mums kļūt 
jaunākiem gan iekšēji, gan ārēji. 

Tik un tā jums viss vēl nav 
saprotams, vai ne? Kā pedagoģe 
zinu, ka ne vienmēr izdodas mai-
nīt cilvēka attieksmi pret sevi un 
pret pasauli viena gada laikā. 

Svarīgs ir tas, ka mūs mācīja 
un audzināja ne tikai bibliotekāri 

un mūsu pasniedzēji, daudz ko 
esam iemācījušies cits no cita. 

Mūsu novadā un pilsētā ir 
daudz apbrīnojamu un talantīgu 

cilvēku. Bet ne vienmēr 
mēs sastopamies ar tiem 
tik bieži, lai kaut ko mācī-
tos no viņiem. Parasti tie 
ir ļoti strādīgi un aizņemti 
cilvēki. Taču mūsu skolā 
tas bija iespējams! 

Kādreiz, sniedzot 
medicīnisko palīdzību 
gados vecam tuviniekam 
(agrāk mēs, skolotājas, 
saņēmām apliecības par 
iegūto civilās aizsardzī-
bas medmāsas izglītību), 
es redzēju, 
ka pēc ma-
nas “firmas” 

procedūras - “kar-
tupeļu burkām ar 
medu” (amerikāņu 
recepte, kas dau-
dziem palīdz), cil-
vēks gūst, kaut arī 
nenozīmīgus,  to-
mēr apdegumus. 
Bet pēc saudzējo-
šas masāžas dau-
dziem paaugstinā-
jās asinsspiediens. 
Paldies lieliskajai 
dakterei T. Rāciņai, 
kura paskaidroja, 
ka dažiem vecāka 
gadagājuma cil-
vēkiem organisms 
kļūst tikpat maigs un viegli ievai-
nojams kā zīdaiņiem. 

Vēlāk arī no savas pieredzes 
es sapratu, ka viņu dvēsele ir tik-
pat viegli ievainojama. 

Ņemot vērā visu iepriekš mi-
nēto, mūsu pasniedzēji organizē-
ja savas stundas-lekcijas, prak-
tiskās nodarbības un ekskursijas. 
Reizēm mēs stīvējāmies: nevaru, 
negribu, man nesanāks... Nu, 

gandrīz kā bērni... 
Bet gan V. Pauliņš, gan M. 

Šuļgа, gan D. Lapsa un mūsu ko-
lēģe Dz. Slovecka ar apskauža-
mu neatlaidīgumu, mīļi, bet neat-
laidīgi pārliecināja mūs, ka “neba 
ne dievi podus apdedzina”. Tad, 
lūk, pēc A. Maijera muzikālās lek-
cijas, atceroties savas bērnu die-
nu stabulītes, gribējās skriet uz 
lauku, mežu, savu sakņu dārzu, 
lai tās izgatavotu. 

Šī gada pavasarī mūsu pa-
sniedzēji piedāvāja mums pie-
dalīties projektu konkursā. Mums 
bija jāizveido portreti – seniori 
kopā ar Krāslavas pamatskolas 
audzēkņiem, jo ar šo mācību 

iestādi mums izvei-
dojās labas, siltas 
attiecības. Pateica-
mies par to skolas 
direktorei V. Konce-
vičai un visam ko-
lektīvam. Starp citu, 
arī Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidussko-
la pievērš milzīgu 
uzmanību saviem 
bijušajiem kolē-
ģiem-senioriem. 

Vēlāk ideju 
mainīja - pozēsim 
vienatnē. Savācām 
domubiedrus un sā-
kām gaidīt rezultā-
tu. Un... zaudējām! 
Iespējams, kāds 
pat nopriecājās: ne 

īpaši gribējās “izstādīties” plašas 
publikas priekšā.  

Tomēr mēs ne visai labi pa-
zinām Tatjanu un Raimondu. Var-
būt viņi pat naktīs negulēja (mēs 
par to nezinām), bet izeju atrada. 
Viņi piesaistīja šim darbam lielis-
kas, jaunas, ļoti skaistas un talan-
tīgas sievietes-fotogrāfes, kuras 
sāka ar mums strādāt vasarā, 
savā brīvajā laikā.  

Un jūs jau esat nopratuši, ka 
tādā situācijā atkāpties jau ne-
varēja. Un darbs sāka kūsāt. Kā 
izrādījās, modeļa profesija 
nav nemaz tik vienkārša. Tat-
jana pārvērtās par vizāžisti 
un mierināja mūs. Raimonds 
mūs izklaidēja tik meistarīgi, 
ka smējās pat visnopietnākie. 
Bet cik daudz rekvizītu mums 
tika piedāvāts! Un mēs bei-
dzot izmantojām savus svēt-
ku tērpus, kurus nebija kur 
vilkt. Un cik daudz pacietības 
un fantāzijas bija jāpieliek 
lieliskajām meistarēm-fo-
togrāfēm Ingai Pudnikai, 
Guntai Ahromkinai, Oksanai 
Širokajai, Valijai Platacei un 
viņu jaunajai palīdzei Ulrikai! 

Pienācīgi novērtēt to 
visu viņu kolēģi varēja izstā-
dē, kas 4. oktobrī tika atklāta 
Krāslavas novada centrālajā 
bibliotēkā. 

Viss izdevās, pateicoties 
domubiedru kolektīva milzī-
gajam darbam.  

Atnāciet uz bibliotēkas 
jauno zāli un paskatieties, 
dārgie lasītāji! 

Mūsu skolā ir lieliski, kolorīti 
seniori. Vairākums - sievietes.   

Cieņu, mīlestību un pateicī-
bu bieži vien ir grūti izteikt prozā.

Mācības sākas rudenī, kad 

dvēselē rodas skumjas. Izrādās, 
mūsu skolā tās var izkliedēt. 

Журавлиным клином
Улетают хмурые обиды 
вдаль,
Серая печаль,
Бабий век недолго?
Завершен рассказ?
Не грусти, родная,
Это не про нас.

Tās ir rindas no Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas skolo-
tājas, manas draudzenes N. Ti-
mofejevas, dzejoļa.  

Un vēl es gribu jums novēlēt 
- nāciet uz mūsu skolu bibliotēkā, 
dārgie seniori!  Izjūtiet, ka laba 
dzīve sākas tieši pensijas laikā. 
Ņina GADUNA, Senioru skolas 

skolniece

Kad mēs dzirdam vārdu modelis, mums rodas asociācijas ar jaunām garkājainām 
skaistulēm vai moderniem skaistuļiem. Taču šoreiz būšu spiesta jūs pievilt vai... pārsteigt. 
Dažiem mūsu modeļiem droši vien jau ir vairāk nekā 70 gadi. Dažs labs uzdos jautājumu: “Nu, 
un kā jūs nonācāt līdz tādai dzīvei? Par ko te vispār var priecāties?”

To, ka šī vasara man būs 
īpaša, es sapratu jau pavasarī. 
Tieši pavasarī es kļuvu 14 ga-
dus jauns. Šis vecums beidzot 
deva man iespēju dabūt pirmās 
transporta vadītāja tiesības manā 
mūžā. 

Cerēju, ka vasarā beidzot da-
būšu dāvanā ilgi kāroto mopēdu 
un varēšu sacensties ātrumā ar 
vēju. Klusībā sen apskaudu ve-
cāko brāli Edgaru, kurš pie sava 
jaudīgā motocikla “HONDA’’stūres 
varēja joņot pa lielceļu. Man arī 
gribējās savu motociklista vasaru! 
Taču motocikls man vēl nebija pie-
ejams jaunības dēļ, bet uz mopē-
du cerēju gan.

Māmiņa manus lūgumus 
nopirkt mopēdu neatbalstīja. No 
manis viņa atgaiņājās kā no ap-
nicīgas mušas, teikdama: ”Īstam 
transportam, dēliņ, jābūt ar jumtu 
virs galvas. Kur tu lietū vai ziemas 
aukstumā tālu ar savu “tarkšķi” 
tiksi? Skaties, kā es iekāpju auto-
mašīnā un man ir gan ērti, gan silti 
tajā braukt. Bet tavs ”tarkšķis” būs 
tikai veltīga naudas tērēšana. Nav 
praktisks pirkums.” Tāpēc manus 

lūgumus nopirkt mopēdu viņa ig-
norēja, atrunādamās, ka: ”Tev, 
Armand, nav transporta vadītāja 
apliecības. Kad nokārtosi eksā-
menus CSDD, parunāsim par mo-
pēda pirkšanu.” 

Māmiņa cerēja, ka es rimšos. 
Nu kā viņa nesaprot, ka man gal-
venais nav tas, ir vai nav jumts 
virs galvas, kad es traucos pats 
patstāvīgi pa šoseju? Mamma ne-
zināja, ka viņas dēls ir neatlaidīgs 
un alkst panākt sava sapņa piepil-
dījumu par katru cenu. 

Negaidot, par manas “sa-
zvērestības” pret māmiņu līdz-
dalībnieku kļuva tētis, kurš mani 
atbalstīja finansiāli. Slepus no 
mammas “zubrīju” ceļu satiksmes 
noteikumus. Kopā ar draugu va-
saras sākumā veiksmīgi nokārto-
jām CSDD eksāmenus teorijā un 
braukšanas praksē Daugavpilī. 

Atzīšos, bija pagrūti, taču 
grūtības pārvarēju. Manī gailēja 
spīta dzirkstele, kas lika neapstā-
ties grūtību priekšā.

Nu, mopēda vadītāja aplie-
cība man kabatā! Lepnuma un 
laimes sajūta neaprakstāma. Tā 

gribējās pastāstīt māmiņai par ie-
guvumu, taču neteicu neko, jo gal-
venais parsteigums viņai vēl bija 
priekšā. Lai pārsteigums izdotos 
un to varētu nolasīt māmiņas sejā, 
es klusēju kā īsts sazvērnieks. Tē-
tis arī bija mēms kā zivs. 

Ilgi gaidīta nāca šī vasara. Tā 
neesmu nekad gaidījis pat mācību 
gada beigas, kā šo vasaru. Jo tie-
ši tad tētis apsolīja beidzot nopirkt 
man mopēdu. Nu, šī diena bija 
klāt. Slepeni no māmiņas kopā 
ar tēti sagaidījām kurjeru ar pre-
ci. Apskatījuši pirkumu, varējām 
to mēģināt darbībā. Jaunais mo-
pēds lepni vizuļoja vasaras saules 
staros, it kā teikdams: “Armand, 
būsim draugi! Lec man mugurā un 
joņosim!”. Mans prieks bija neap-
rakstāms.

Taču saldas uzvaras garša 
bija vēl priekšā. Redzēju mammas 
seju izstiepjamies garu jo garu no 
pārsteiguma, kad ar savu melno 
dzelzs rumaku lepni iebraucu pa-
galmā. Galvā man bija motociklis-
ta ķivere, rokās  motociklista cim-
di. Arī viss pārējais ekipējums bija 
atbilstošs. 

Kad mamma atguva 
runas dotības, viņa uzreiz 
pajautāja: “Un tiesības?!’’ 
Lepni parādīju vadītāja 
apliecību. Nu mātei bija 
mute vaļā: “Nu gan, Ar-
mand, tu esi neatlaidīgs!” 
Papīpināju viņai, paspīdi-
nāju gaismu un prom biju. 
Tā sākās šī vasara: ar 
skrējienu pretī saulei, ap-
dzenot vēju, pretī jauniem 
vasaras piedzīvojumiem. 
Tieši šī vasara būs neaiz-
mirstama, jo tā ir saistīta 
ar pirmo patstāvīgo braucienu pa 
lielceļu, pirmo neatkarību. Manā 
mūžā būs citas vadītāja aplie-
cības un citas vasaras, taču šīs 

Šī ir mana spilgtākā vasara!

Jau pēc “Ezerzemes” izsludinātā konkursa “Šī ir mana spilgtākā 
vasara!” rezultātu apkopošanas un paziņošanas, mēs saņēmām 
vēl trīs darbus. Paldies Jums, mūsu mīļie jaunie lasītāji - Artēmij 
Kozačuk, Alīna Popa un Artūr Rudak! Neskatoties uz to, ka stāstus 
saņēmām pēc konkursa, esam pateicīgi par jūsu atsaucību, tāpēc 
arī jūs gaidām redakcijā - Lāčplēša ielā 20, Krāslavā (darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00), lai pasniegtu jums nopelnītos suvenīrus.

Jūsu “Ezerzeme”

vasaras notikumus neaizmirsīšu 
nekad.

Armands Bebrišs, 14 gadi
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Atkaltikšanās ar Krievijas latviešiem jubilejas dienās Smoļenskā 
22-24. septembrī folkloras 
kopa “Sovvaļnīki” un Da-
gdas pašvaldības vadītāja 
S. Viškure apmeklēja Krie-
vijas Federācijas Smoļens-
kas pilsētas latviešu bied-
rības “Saknes” jubilejas 
pasākumus. 

Biedrības 100 gadu jubile-
jas pasākumu organizācijā lielu 
nozīmi ieņem mūsu novadnieks 
Ivars Strods ar ģimeni. Bied-
rības vadītāja T.Černova arī 
vairākkārt ciemojusies mūsu 
novadā. Iepriekš folkloras kopa 
uzstājusies Krievijas Vienības 
dienu pasākumos, kā arī de-
monstrējusi latviešu kultūru 
Smoļenskas pilsētas nacionālo 
mazākumtautību festivālos. Dag-
das novadam ir noslēgts sadar-
bības līgums ar Smoļenskas 
apgabala Monastirščinas rajona 
administrāciju, tādēļ arī tika sa-
ņemts ielūgums dalībai vairākos 
pasākumos, kas veltīti biedrības 
jubilejai. Tikšanās ar Smoļens-
kas latviešiem ir aizkustinājuma 
un emocijām bagāts notikums, 
vēl jo vairāk, ka šoreiz lielās 
jubilejas ietvaros biedrības va-
dītāji bija sagatavojuši plašu pa-
sākumu programmu. Smoļens-
ku šajās dienās apmeklēja arī 
LR vēstniece Krievijā 
Astra Kurme. Kopā ar 
Dagdas novada dele-
gāciju pasākumos ak-
tīvi piedalījās Saldus 
novada teātris “Druva” 
un Baškīrijas latviešu 
ciemu pārstāvji.

Daudzi latvieši 
Krievijā apmetās jau 
19.gs.beigās, jo šeit 
kalpiem un bezzemnie-
kiem cariskās Krievijas 
valdība par visizde-
vīgākajiem kredītiem 
piedāvāja nopirkt zemi. 
Tāpat kā daudzi latga-
lieši devās uz Sibīriju, 
Kurzemes un Vidze-
mes guberņu zemniekiem pie-
dāvāja nopirkt zemi ne tik tālu 
aiz Latvijas robežām. Īsā laikā 
zemnieki nostiprināja savas 
saimniecības, īpaši to veicināja 
Stolipina reformas lauksaimnie-
cībā, kas atbalstīja viensētas 
un lauksaimnieciskā ražošana 
auga. Kaut arī latvieši saņēma 
visneauglīgākās zemes ar me-
žiem un purviem, tomēr laika 
gaitā tika iekopti lauki, būvētas 
saimniecības ēkas, stādīti aug-
ļu dārzi un puķes. Tas raisīja 
skaudību, aizdomas un neuzti-
cību vietējos. Tādēļ latviešu ko-
pienas dzīvoja diezgan noslēgti. 
1897. gadā pēc tautas skaitīša-
nas datiem Smoļenskas apga-
balā uzskaitīja 3500 latviešus. 
I pasaules kara laikā no Rīgas 
evakuēja dzelzceļa darbnīcas 
un tādēļ latviešu īpatsvars pa-
rādījās arī pilsētās. Smoļens-
kas latviešu biedrība izveidojās 
1916. gadā, kad I pasaules kara 
laikā latviešu bēgļi aktīvi dibinā-
ja pašpalīdzības organizācijas. 
Sāka veidoties latviešu skolas, 
pašpalīdzības kases, laikraksti. 
Tika nodibināts latviešu teātris. 
Smoļenskas latviešu klubā bija 
dažādi pulciņi, koris, orķestris, 
sava izdevniecība. Jauna spē-
cīga latviešu aktivizēšanās no-
vērojama pēc 1920. gada, kad 
Latvijas Republika noslēdza 
miera līgumu ar Padomju Krie-
viju. Ideoloģisku apsvērumu 
(marksistisko uzskatu dēļ) dau-
dzi latviešu politemigranti devās 
uz “laimīgo” padomju valsti un 
atkal papildināja latviešu orga-
nizāciju rindas. Taču, mainoties 
PSRS nacionālajai politikai, 
latviešiem Krievijā tika pakļauti 
prātam neaptveramām represi-
jām. Biedrības un latviešu ak-

tivitātes Krievijā pilnīgi sagrā-
va padomju diktatora J.Staļina 
veiktās represijas 1937.-1938. 
g. Lielākā daļa latviešu tika ap-
vainoti nacionālismā un nošauti 
vai ilgi vēl spīdzināti padomju 
vergu nometnēs.

Jaunajā Smoļenskas latvie-
šu biedrībā ar nosaukumu “Sak-
nes” lielāku aktivitāti uzsāka jau 
pagājušā gadsimta 80. gados 
Smoļenskas apgabalā apme-
tušies latvieši. Biedrībā aktīvi 
darbojas latgalieši Ivars Strods 

un Anna Katkova. Skolotāja A. 
Katkova vada latviešu svētdie-
nas skolu, bet I.Strods veicis 
lielu darbu latviešu pēcteču ap-
zināšanā un organizēšanā. Vie-
ni no aktīvākajiem Smoļenskas 
latviešu organizācijas biedriem 
ir brāļu Nikolaja un Ivana Ozo-
liņu ģimenes. Viņi apsaimnieko 
lielas lauksaimniecības zemes 
platības arī bijušo latviešu cie-
mu teritorijā Rudņas rajonā. Šeit 
abi brāļi iecerējuši veidot ozolu 
audzi. Nikolajs Ozoliņš vadījis 
senās latviešu kapsētas Kašku-
rino ciemā atjaunošanas darbus 
un uzstādījis piemiņas krustu 
ar plāksni, kurā uzskaitīti visi 
latviešu represēto Kaškurino 
latviešu ciema ģimeņu vārdi. 
Jubilejas dienās brāļu Ozoliņu 
īpašumā simboliski tika iestādī-
ti pirmie 17 ozolu stādi.

22. septembrī Smoļenskas 
mākslas institūtā notika disku-
siju forums “Pierobežas tautu 
lokā”, kuru atklāja institūta au-
dzēkņi ar muzikāli horeogrāfis-
ku priekšnesumu, parādot arī 
latviešu deju. Forumā pieda-
lījās Smoļenskas Valsts Uni-
versitātes rektors J. Kodins, 
augstāko mācību iestāžu pār-
stāvji un dažādu sabiedrisko 
organizāciju un kultūras bied-
rību delegāti. Tika prezentēti 
vairāki priekšlasījumi par tautu 
kultūras sakariem, piedaloties 
Krievijas dažādu apgabalu 
augstskolu pārstāvjiem, kā arī 
dažādu kultūras biedrību aktī-
vistiem. Smoļenskas apgabalā 
aktīvi darbojas poļu, ebreju, 
ukraiņu, tatāru, kazahu, balt-
krievu, azerbaidžāņu, armēņu 
biedrības. Bet visaktīvākā tomēr 
šeit ir latviešu biedrība “Saknes” 
un tas ir biedrības vadītājas 

Tatjanas Černovas nopelns, jo 
viņa ir pazīstama žurnāliste un 
ietekmīga sabiedriskā darbinie-
ce. Debatēs ar priekšlasījumu 
“Starpkultūru dialoga redzējums 
un Latvijas - Krievijas kultūras 
un interešu izglītības attīstības 
iespējas pierobežas pašvaldī-
bas skatījumā” uzstājās Dagdas 
novada pašvaldības vadītāja S. 
Viškure. Pēc foruma referātiem 
uz lielās skatuves priekšne-
sumus sniedza folkloras kopa 
“Sovvaļnīki” un akordeonistu 

trio no Saldus.
Galvenais bied-

rības jubilejas pa-
sākumu notikums 
neapšaubāmi bija 
biedrības vadītājas 
Tatjanas Černovas 
sastādītās grāmatas 
“Омути Вель Реки” 
atklāšanas svētki 
pilsētas bibliotēkā. 
Autore neatlaidīgi tur-
pina vākt un apkopot 
materiālus par Rie-
tumkrievijas latviešu 
koloniju vēsturi un 
traģiskajiem cilvēku 
likteņiem. Klātesošo 
uzrunas un apsvei-

kumi papildināja video materiāli 
par latviešu ieceļošanas vēstu-
ri un apstākļiem, represiju vilni 
un biedrības atjaunošanu. Grā-
matas atklāšanas pasākumā 
klātesošie tika iepazīstināti ar 
grāmatas tapšanas vēsturi. Kā 
pirms simts gadiem, kad latvie-
šu biedrības tapšana veidojās 
cieši ar Smoļenskas latviešu 
teātra izveidošanu, tā arī šo-
brīd biedrības atjaunotā darbība 
saistās ar arhīvu apzināšanu 
un cilvēku atmiņu apkopojumu. 
Šajā pasākumā klāt bija LR 
vēstniece Krievijā Astra Kurme, 
Krievijas Federācijas sabiedris-

kās organizācijas “Miera fonds” 
Smoļenskas nodaļas vadītāja 
Jeļena Uļjaņenkova, Krievijas 

politiski represēto asociācijas 
Smoļenskas nodaļas vadītā-
ja Lilija Turčenkova (represētā 
latvieša Alfrēda Kazāka meita), 
Pareizticīgo Baznīcas Maska-
vas patriarhāta īpašais sūtnis 
tēvs Serafims (V. Averčenkovs), 
Smoļenskas Valsts Universi-
tātes rektors un bibliotēkas di-
rektore, kā arī daudzi latviešu 
pēcteči no Ozoliņu, Štrausu, 
Kazāku u. c. dzimtām.

Pasākumu 2.diena bija vel-
tīta Smoļenskas latviešu teātra 
aktieru piemiņai. Notika piemi-
ņas brīdis pie kinoteātra ēkas, 
kur šobrīd ir uzstādīta plāksne, 
kas atgādina, ka te darbojās 
Smoļenskas latviešu teātris. 
Pasākuma dalībnieki arī ap-
meklēja Katiņas memoriālo pie-
miņas kompleksu, kur iepazinās 
ar piemiņas vietām un izstāžu 
zālēm. Katiņas meža masīvā 
noslepkavoti tūkstošiem poļu 
un padomju Krievijas pilsoņu, 
šeit tika slepkavoti latviešu cie-
mu iedzīvotāji. Pēc atgriešanās 
Smoļenskā, Latvijas delegācija 
iestādīja simbolisko ozolu drau-
dzības alejā, kura izveidota pil-
sētas centrā. Pilsētas Aktieru 
namā notika tikšanās ar pilsētas 
radošo profesiju pārstāvjiem. 
Saldus amatierteātris izrādīja 
R.Blaumaņa lugu “Īsa pamā-
cība mīlēšanā “, kā arī Latvijas 
viesiem bija iespēja noskatīties 
Smoļenskas dramatiskā teātra 
izrādi.

Interesanti, ka latviešu 
biedrība aktīvi iesaista bērnus 
un skolniekus, lai iepazīstinā-
tu viņus ar latviešu kultūru un 
mākslu. Biedrības vadītājas 
mazmeita Uļjana aktīvi darbojas 
mākslas skolā un ir klāt visos 
biedrības pasākumos. Biedrībā 
aktīvi darbojas arī skolotājas 
Annas mazdēls, kurš pasākumā 

atskaņoja R.Paula melodijas 
no filmas “Ilgais ceļš kāpās”, 
bet visjaunākā biedrības dalīb-
niece Darja deklamēja tautas 
dziesmu virknējumu “Ej, Lai-
miņa, tu pa priekšu”. Latviešu 
valodas prasmes demonstrēja 
arī 12gadīgais Daņils no Baš-
kīrijas latviešu ciema, skan-
dēdams Jāņa Petera dzejoli. 
Krievijas latviešiem ļoti patīk 
R.Paula dziesmas un pasāku-
mu laikā vairākkārt visi dziedā-
ja R.Paula “Dzeltenās lapas”. 
Pasākumu laikā tā dalībnieki 
no Smoļenskas, Dagdas, Sal-
dus un Baškīrijas apmeklēja 
arī vairākus bijušos latviešu 
ciemus, kur notika tikšanās un 
sarunas, kas tikai rosina turpi-
nāt apzināt šīs zemes cilvēku 
traģiskos likteņus, meklēt pa-
vedienus, kas dziļāk atklāj - cik 
rosīga saimnieciski un sabied-
riski kulturāla dzīve kūsājusi 
kādreiz latviešu apdzīvotajos 
ciemos Krievijā.

Jānis Platacis, foto autors 
Dainis Platacis (folkloras ko-
pas “Sovvaļnīki” dalībnieki)

Folkloras kopas “Sovvaļnīki” priekšnesums jubilejas dienu atklāšanā Smoļenskas mākslas 
institūtā.

Biedrības kodols: Tatjana Strode, Nikolajs Ozoliņš un 
mūsu novadnieks Ivars Strods.

Domes priekšsēdētāja S. Viškure, 
tiekoties ar LR vēstnieci Krievijā A. 
Kurmi.

Valsts policija aicina 
– neesi egoists uz ceļa, 

nebrauc agresīvi!
10. – 16. oktobrī Valsts policija 
sadarbībā ar Ceļu satiksmes 
drošības direkciju (CSDD) 
kampaņas “Pierādi sevi ci-
tur, nevis uz ceļa!” laikā veiks 
pastiprinātu ceļu satiksmes 
uzraudzību, nodrošinot pēc 
iespējas lielāku policijas klāt-
būtni ceļu satiksmē. Kampa-
ņa aicina autovadītājus aplie-
cināt savas spējas un izlādēt 
enerģiju sporta zālē, virtuvē, 
darbā vai citur, nevis pie stū-
res – agresīvi un ātri braucot.

Ņemot vērā, ka ar agresīva-
jiem braucējiem ceļu satiksmē 
nākas saskarties ik dienu, Valsts 
policija aktīvi iesaistās kopīgi ar 
CSDD rīkotajā kampaņā, lai mazi-
nātu agresīvo autobraucēju skaitu 
uz ceļiem, ar mērķi uzlabot ceļu 
satiksmes drošību. Kampaņas 
“Pierādi sevi citur, nevis uz ceļa!” 
laikā autovadītāji ar dažādām ak-
tivitātēm tiks izaicināti sevi pierā-
dīt hobijos, darbā un citur, nevis 
trakojot uz ceļa. 

Agresīva braukšana ir pārkā-
pums, kurš ir aktuāls visās sezo-
nās. Agresīvie autovadītāji parasti 
ir emocionāli, neprognozējami un 
nereti rada bīstamas vai satiksmi 
traucējošas situācijas uz ceļa. 

Agresīvas braukšanas pazī-
mes izpaužas dažādi – ātruma 
pārsniegšana, luksofora signālu 
vai ceļa zīmju prasību neievēro-
šana, strauju manevru izdarīša-
na, vai, piemēram, vairākkārtēja 
braukšanas joslu maiņa, vai sa-
strēgumā esošu vai kolonnā brau-
cošu transportlīdzekļu apdzīšana 
pa pretējā virziena joslu, vai ap-
braukšana pa sabiedriskā trans-
porta joslu, ceļa nomali, ietvi vai 
citām vietām, kas nav paredzē-
tas transportlīdzekļu braukšanai. 
Transportlīdzekļu vadītāji, kuri uz 
ceļa uzvedas agresīvi, tādējādi 
apdraud ne tikai sevi, bet arī citus 
satiksmes dalībniekus. 

Valsts policijas statistikas dati 
par agresīvu braukšanu liecina, 
ka 2015. gadā par šo pārkāpumu 
sastādīti 867 administratīvā pār-
kāpuma protokoli. Savukārt šo-
gad jau deviņos mēnešos – 707 
administratīvā pārkāpuma proto-
koli, kas ir vairāk nekā pērn šajā 
pat laika posmā, kad tika sastādīti 
621 administratīvā pārkāpuma 
protokoli par agresīvu braukšanu.

Lai cīņa ar agresīvajiem 
transportlīdzekļu vadītājiem būtu 
efektīvāka, Valsts policija ir iero-
sinājusi veikt grozījumus Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodek-
sā, ar mērķi paplašināt agresīvas 
braukšanas definīciju. Tādējādi, 
līdz ar šo grozījumu ieviešanu, 
būs lielākas iespējas saukt pie 
atbildības kā autovadītājus, tā arī 
motociklistus, kuri izraisa bīsta-
mas un satiksmi traucējošas si-
tuācijas, apzināti neievērojot ceļu 
satiksmes noteikumus. 

Valsts policija atgādina, ka par 
agresīvu braukšanu transportlī-
dzekļa vadītājam paredzēts sods 
no 70 līdz 280 eiro un seši soda 
punkti. 

Valsts policija aicina vadītājus 
nebūt egoistiem uz ceļa – cienīt 
vienam otru un ievērot ceļu sa-
tiksmes noteikumus, jo tomēr ik-
viens transportlīdzekļa vadītājs ir 
atbildīgs par to, lai uz ceļa ikviens 
no mums justos droši. 

Lai pievērstu uzmanību agre-
sīvai braukšanai un citiem būtis-
kiem problēmjautājumiem ceļu 
satiksmē, Valsts policija izveido-
jusi vairākus videoklipus, kuros 
ar analoģijas palīdzību atainoti 
ikdienā sastopami ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpumi, kas nereti 
ir ar traģiskām sekām.

Video klipu “Egoisti uz ceļa” var 
aplūkot šeit: https://www.youtube.
com/watch?v=AB20sGxc_8k 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Mana dziesma
12.45 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Džungļu grāmata safari
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00 Ziņas
19.30 Visu laiku snieg. 
Melānijas hronika
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Latvijas Nacionālā filmu 
festivāla “Lielais Kristaps” 
noslēguma ceremonija
23.55 Zebra. Drošība un 

ātrums
0.10 Midsomeras slepkavības
1.55 Aculiecinieks

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kuldīgas iedvesma 
ceļotājiem
9.10 Momentuzņēmums
9.30 1000 jūdzes aiz Polārā 
loka
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
12.00 Sajūti Latgali
12.35 Vēju savaldītāji. Kiklādu 
salas
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā

14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.35 Eiropa fokusā
16.05, 21.25 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Gēnu mantojums. Tava 
iekšējā zivs.
22.15 Kultūru stāsti
23.25 Brīvība ratiņkrēslā
0.20 Anekdošu šovs 2
0.50 100 g kultūras. Personība
5.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu 
salas

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Kūkas katrai dienai
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte

9.10 Nekad nesaki nekad
10.20 Televeikala skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mīlestības vasara
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.40 Ziemas saule
20.40, 2.25 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 13. rajons. ķieģeļu 
savrupnami
0.00 Kāršu nams
1.20 Košākai dzīvei

TV3
5.00 Neesi ienaidnieks
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
7.00 Mans mazais ponijs.
draudzība ir brīnums
7.30, 13.15 Multfilmas

8.30, 17.55 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Bekstroms
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.40, 1.35 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
15.45, 3.20 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
0.40 Neesi ienaidnieks

TV3+
5.00, 15.30, 23.55 Māja-2
5.45, 12.10 Zaicevs+1
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Sarkanās rokassprādzes
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV shop
13.20, 20.00 Sporta skolotājs
21.00 Revizorro

22.05 Mf. Nēsātāji

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.50 Satikšanās vieta
16.25 Mežonis
18.05 Runājam un rādām
19.50 Šamanis 
21.40 Brālis par brāli
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Lielie vecāki
0.55 Brālis par brāli
4.50 Vasarnīcu lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 2.10 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!

11. oktobrī Ir iemesls! Olimpiskais cīņas gars
23. septembrī Krāslavas “Va-

ravīksnes” vidusskolas stadionā 
pulcējās skolēni no visām Krāslavas 
novada skolām un pirmo reizi arī au-
dzēkņi no PII “Pīlādzītis”, lai piedalī-
tos pasākumā “Olimpiskā diena”.

Kopējā rīta rosmē piedalījās 
vairāk nekā četri simti dalībnieku, 
kur bērni vingroja kopā ar saviem 
skolotājiem un audzinātājām.

Visvairāk spilgtu emociju izrai-
sīja stafetes skrējieni, kuros visjau-
nākajā grupā (2005. gadā dzimušie 
un jaunāki) pretstafetē uzvarēja 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 
komanda, otro vietu ieguva Krāsla-
vas pamatskolas sportisti un trešajā 
vietā Indras pamatskolas komanda.

Savukārt starp 2003.-2004. 
gadā dzimušiem skolēniem, pret-
stafetē zelta medaļas izcīnīja Indras 
pamatskolas komanda, sudraba me-
daļas ieguva Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas un bronzas medaļas - 
Krāslavas pamatskolas skolēni. 

Stafetes skrējienā 4x100m 
2001.-2002. gadā dzimušām meite-
nēm uzvaru svinēja Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas komanda, tai 
sekoja Izvaltas pamatskolas un Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas komandas. 
Zēniem šajā vecuma grupā zelta me-
daļas izcīnīja Krāslavas pamatskolas 
sportisti, tiem sekoja Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas un Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komandas.

Vidusskolas grupā stafetes skrē-
jienā gan jauniešiem, gan jaunietēm 
zelta medaļas izcīnīja Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas komandas, 
sudraba medaļas - Krāslavas Valsts 
ģimnāzisti.

Pasākuma turpinājumā bēr-
niem bija iespēja piedalīties daudz-
veidīgās sporta spēlēs. Paši jaunākie 
dalībnieki mērojās spēkiem kustību 
rotaļā “Tautas bumba”. Starp jauk-
tām komandām uzvarēja Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas 1. koman-
da, otrajā vietā Krāslavas pamat-
skola, bet trešajā Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas 2. komanda. 
Starp 2003.-2004. gadā dzimušām 
meitenēm šajā spēlē veiklākās un 
stiprākās izrādījās Krāslavas pa-
matskolas komandas dalībnieces, 
apspēlējot Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas komandu un Krāslavas 

Valsts ģimnāzijas komandu.
Savukārt futbolā starp visjau-

nākajiem zēniem uzvaru svinēja 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 
komanda, sudraba medaļas Krāsla-
vas pamatskolas zēniem un bronzas 
medaļas - Robežnieku pamatskolas 
komandai. “C” vecuma grupā uzvaru 
izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolēni, otrajā vietā Krāslavas pa-
matskolas zēni un trešajā Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas komanda.

Basketbolu spēlēja “C” vecu-
ma grupas zēni. Šajā vecuma grupā 
piedalījās četras komandas. Zelta 
medaļas ieguva Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas sportisti, sudraba medaļas iz-
cīnīja Krāslavas pamatskolas koman-
da un bronzas medaļas Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas komanda.

Brīvdabas volejbolā jaunietēm 
“B” un “A” vecuma grupās piedalījās 
pa divām komandām. Abās grupās 
uzvarēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
komandas, otrajā vietā ierindojās 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 
jaunietes. 

Vidusskolas grupā jauniešiem 
brīvdabas volejbolā zelta medaļas 
ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas 1. 
komanda, sudraba medaļas saņēma 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 
komanda un bronzas medaļas – Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas 2.komandai.

Pasākuma dalībnieki varēja pie-
dalīties konkursā volejbola “serve” uz 
precizitāti. Tajā visprecīzākā bija Krās- 
lavas pamatskolas komanda, tai se-
koja Indras pamatskolas komanda un 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda.

“Olimpiskajā dienā” varēja pie-
dalīties arī individuālās sporta akti-
vitātes - palēcieni ar lecamauklu un 
pievilkšanās pie stieņa.

Katrai skolai, kura piedalījās pasā-
kumā “Olimpiskā dienā”, izdevās izcīnīt 
vismaz vienu Olimpisko medaļu!

Paldies visiem skolotājiem par 
bērnu sagatavošanu pasākumam, kā 
arī liels paldies Krāslavas novada do-
mei par finansiālu atbalstu, ar kura 
palīdzību “Olimpiskā diena” kļuva 
par neaizmirstamu pasākumu un 
sniedza ikvienam gandarījumu par 
sporta sasniegumiem.

Ilona VANAGA, Krāslavas 
Sporta skolas metodiķe 

Amitāba Bačena dzimšanas diena 
Indijas kino ir īpašs. Nereāls sižets, negaidīti, 

emocionāli notikumu pagriezieni, tradīcija dziedāt 
un dejot, kad sirds gavilē vai skumst. Cēlsirdīgi va-
roņi, karikatūriski ļaundari. Bet galvenais - šajās fil-
mās labais vienmēr uzvar. Pagājušā gadsimta 80. 
gados Bolivudas (tā sauc Bombeju, Indijas pilsētu, 
kur atrodas lielākās valsts kinostudijas) produkci-
ja nodrošināja kinoteātriem lielus ienākumus. Un 
kinoteātrī “Zarja”, kas tajos laikos bija galvenā iz-
klaides vieta mūsu pilsētā, pilna zāle bija divos ga-
dījumos: notika kāda slavena aktiera radošais va-
kars (pie mums viesojās Broņevojs, Kostoļevskis, 
Kalniņš, Vicins ar Morgunovu un daudzi citi) vai 
afišu rotāja spilgts un daiļrunīgs filmas nosaukums 
(“Iemīļotais radža”, “Atriebība un likums”, “Pēc 
goda likumiem”, “Pils intrigu gūstā”, “Disko dejo-
tājs”, “Maizes gabals”) ar nelielu paskaidrojumu 
par izcelsmes valsti - “Indija”. Šis apakšvirsraksts 
garantēja, ka pat darba dienā pie kases pulcēsies 
daudz cilvēku, kuri vēlas iedziļināties Indijas kino 
daudzkrāsainajā un satraucošajā pasaulē. Aktie-
ru vārdus neviens īpaši neiegaumēja, bet, kad uz 
ekrāniem parādījās īsts grāvējs par godīga, cēlsir-
dīga un izpalīdzīga dejotāja Džimija sarežģīto dzī-
vi, vairs nebija cilvēka, kurš nezinātu, ka galveno 
lomu šajā filmā atveidoja Amitābs Bačens. 

Amitābs ir dzimis aristokrātu ģimenē, viņa 
tēvs, slavenais dzejnieks un sabiedriskais darbi-
nieks, Harivanšs Rajs Bačens, bija zināms ar sa-
viem liberālajiem uzskatiem. Neskatoties uz sting-
rajiem aizliegumiem noslēgt laulību starp dažādu 
kastu pārstāvjiem, kā arī aizliegumiem precēties 
dažādu reliģiju cilvēkiem, dzejnieks-hinduists ap-
precēja meiteni no dižciltīgas sikhu ģimenes. Taču 
Šekspīra un Puškina darbu tulkotājam, kā arī Dža-
vaharlala Neru draugam varēja piedot visu... Indijā 
tā tas bijis jau kopš seniem laikiem, paruna “kas 
atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim” šajā valstī 
tiek uztverta kā kaut kas mūžīgs un nelokāms.  

Amitābs kā krietns indiešu dēls pabeidza uni-
versitāti, kurā centīgi studēja literatūru un valo-
das, un saņēma diplomu ar kvalifikāciju, bet pēc 
tam devās uz Bombeju, lai realizētu savu sapni. 
Kļūt par aktieri zēns sapņoja jau kopš bērnības, 
pastāvīgi rīkoja mājās izrādes, varēja augu dienu 
nosēdēt kinoteātrī, vairākas reizes skatoties vienu 
un to pašu filmu. Vecāki uzstāja, ka ir jāiegūst laba 
izglītība un profesija, bet pret sava mantinieka vē-
lēšanos būt par aktieri izturējās ar sapratni: “Paies 
jaunība – kļūs solīdāks un atgriezīsies ģimenē.” 

Kino pasaule nesagaidīja nākamo zvaigzni ar 
atplēstām rokām. Tas bija saistīts ar viņa ādu, ku-
rai bija tumša nokrāsa, jo saskaņā ar Indijas kino 
standartiem šis jaunais cilvēks bija pārāk melnīg-
snējs. Neskatoties uz savu pievilcīgo ārieni, stalto 
augumu, brīnišķīgām spējām, režisori atteica Ami-
tābam... Bet pēc tam tie paši režisori bija spiesti 
“kost” elkoņus aiz dusmām.  

Protekcijai vienmēr ir liels spēks, bet Indijā 
- vienkārši satriecošs. Pēc palīdzības un protek-
cijas Amitābs Bačens vērsās pie bērnības drauga 
- Radživa Gandija, Indijas premjerministres Indiras 
Gandijas dēla. Ar nelielu un ļoti pieklājīgu vēstuli 
no diženā Džavaharlala Neru meitas, valdības va-
dītājas, Amitābam izdevās ietekmēt producentus. 
Drīz vien Bačens nospēlēja savu pirmo lomu. Ne-
skatoties uz to, ka filma neieguva lielu popularitā-

ti, jaunais aktieris saņēma 
nacionālo prēmiju par savu 
debiju.... Varai ir apbrīno-
jams dzinējspēks. 

Pirmā filma ar Amitā-
ba Bačena piedalīšanos 
(vārds “bačens” nozīmē 
“bullēns”, šī iesauka bija 
aktiera tēvam, ko izdomā-
ja viņa māte, bet pēc tam 
viņš izvēlējās to par savu 
pseidonīmu, dzejnieka bērni labprāt izmantoja 
tēva iesauku kā savu uzvārdu), kas kļuva tiešām 
populāra, bija ar nosaukumu “Septiņi indieši”. Pēc 
savas būtības šis kinodarbs atkārtoja slaveno filmu 
“Septiņi samuraji”, bet, protams, ar Indijai raksturī-
go specifiku. Loma bija neliela, bet viņu ievēroja. 
Aktieris sāka saņemt daudz piedāvājumu... no ra-
diostacijām. Lielie iespaidu atstāja viņa samtainā 
balss, kura izcili skanēja pa radio. Kinostudijas pie-
dāvāja viņam ieskaņot aktierus ar “neveiksmīgām” 
balsīm, bet Bačens nesteidzās pieņemt šādus pie-
dāvājumus. 

Piecu gadu garumā - no 1970. līdz 1975. ga-
dam - aktierim bija ne visai labas lomas, parasti 
tie bija otrā plāna varoņi. Bet 1975. gadā Amitā-
bam beidzot uzsmaidīja veiksme, viņam piedāvā-
ja galveno lomu filmā “Plēnējošās ogles”, PSRS 
teritorijā filma ir zināma ar nosaukumu “Atriebība 
un likums”. Līdz šim laikam neviena no Bolivudas 
kinofilmām nav pārspējusi šī kinodarba panāku-
mus. Bet Amitāba Bačena vārds ir pazīstams vi-
siem indiešiem, bez izņēmuma. Turklāt kopš tiem 
laikiem aktieris kļuvis par nacionālo varoni, elku, 
slavenību. Viņa varoņu galvenās īpašības (cēlsir-
dība, labestība, drošsirdība, godīgums) asociējas 
ar viņu pašu, ar aktieri, kam ir pārāk tumša āda, 
lai spēlētu prinčus, bet ir neparasti patīkama balss. 

Visapbrīnojamākais ir fakts, ka Amitābs arī 
reālajā dzīvē centās atbilst savam kinotēlam. Viņa 
kolēģi brīnījās: Bačens nekad nav kavējis filmēša-
nu, viņš vienmēr interesējās par to, kā klājas gais-
motājiem, nekad nepieļāva, lai kāds filmēšanas 
laukumā stāvētu kājās (obligāti lūdza atnest krēs-
lu). Pašlaik, kad viņa bagātība tiek vērtēta vairākos 
desmitos miljonu dolāru, aktieris daudz naudas 
velta labdarībai, viņš ir visu indiešu elks jau vairāk 
nekā četrdesmit gadus. 

Nostrādājis kinoindustrijā 46 gadus, Amitābs 
Bačens spēlēja lomas vairāk nekā 170 filmās. Pē-
dējā laikā viņa popularitāti paplašināja arī darbs te-
levīzijā - aktieris vadīja programmu “Kurš grib kļūt 
par miljonāru?” Amitāba draudzīgā ģimene – sieva 
un divi bērni – ir īsta ikona visiem indiešiem. Vie-
nīgais, kas nav izdevies simtiem miljonu skatītāju 
elkam – tā ir politiskā karjera. Tikai vienu reizi viņš 
pieņēma sava drauga Radživa Gandija piedāvā-
jumu balotēties parlamenta deputātu vēlēšanās. 
Viņu ievēlēja, protams, tikai viņš tā arī nenostrā-
dāja līdz sava termiņa beigām, jo atgriezās kino 
jomā... Tas, kas ilgu laiku uzturējās iluzorajā, ideā- 
lajā, pasakainajā kino pasaulē, nav gatavs barga-
jām politikas reālijām, un šo dzīves sfēru neviens 
nenosauks par pasakainu...  

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata safari
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 KARALISTE
21.50 Tēvs Brauns
22.45 Sāras mūzika
23.15 Ar sapni mugursomā
23.45 Personība. 100 g 
kultūras
0.45 Nāvējošie medikamenti
1.45 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija 
Sumatrā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Tas vari būt Tu.

9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 1000 jūdzes aiz Polārā 
loka
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
11.55 Atskats uz 1996.gada 
Atlantas Olimpiskajām spēlēm
13.05 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
16.05, 21.00 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.40 Personība. 100 g 
kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 Gēnu mantojums. Tava 
iekšējā zivs.

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Kūkas katrai dienai
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.05 Nekad nesaki 
nekad
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Lota un gaišā nākotne

14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.20 Ziemas saule
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Varas spēles
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Provokators

TV3
5.00 Neesi ienaidnieks
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30, 17.55 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Pēdējais īstais vīrs
10.35 Čaļi ar bērniem
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.40 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.45, 20.20, 3.10 
UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Cietākais rieksts
0.05 Neesi ienaidnieks
1.00 Pēdējais īstais vīrs
1.30 Izdzīvojušie
2.25 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.00, 15.30, 0.35 Māja-2
5.45, 12.10 Zaicevs+
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Sarkanās rokassprādzes
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Radi
10.50, 16.35 Univers

11.55 TV Shop
13.20, 20.00 Sporta skolotājs
21.00 Apsardze
22.05 Mf. Kā nozagt 
debesskrāpi 
1.10 Ģimenes bizness

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.25 Mežonis
18.05 Runājam un rādām
19.50 Šamanis. 
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Brālis par brāli
4.00 Jūras dēmoni

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.55, 
14.20, 16.55, 1.30 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
13.15, 3.25 Moderns 
spriedums
14.50 Par mīlestību
15.50 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05, 1.45 Aizmirsti 
un atceries
23.25 Vakara Urgants
0.05 Naktij tuvojoties

1.00, 5.55 EuroNews
3.15, 5.40 Smieklīgākie 
videoklipi
4.15 Mf. Pirmais randiņš

RenTV Baltic
5.50, 23.00 Skatīties visiem
6.15 Pazīsti mūsējos
6.35 Tētuka dēliņš
7.20 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.40 Okšķeris
13.05 Dokumentāls projekts
16.25 Varenie noslēpumi
20.50 Kosmisko stāstu diena
23.50 Kāpēc tev vajadzīgs 
alibi?

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Par mīlestību
15.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Aizmirsti un atceries
23.05 Nacionālās drošības 

aģents

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona 
Х
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālprojekts
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.15 TV barometrs
9.10, 20.00 Tāds darbs
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
10.55 Ērglis un cipars
11.55, 17.20 Mana burvīgā 
aukle
12.30, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 18.55 Astoņdesmitie
14.30 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 22.20 Eņģeļi un dēmoni
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.25 Onlains
23.55 Kā es satiku jūsu 
mammu

CETURTDIENA,  13. oktobris 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāmaa
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Džungļu grāmata safari
14.20 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns
1.05 Alpu dakteris
1.55 Midsomeras slepkavības
3.35 Sporta studija
4.20 LTV - 60
5.15 Momentuzņēmums
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 2.50 Baltic Grand Prix 
2013.
8.30, 3.45 Melns. Sarkans. 
Zelts. 4 vīri Ugandā

9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 1000 jūdzes aiz Polārā 
loka
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Sporta studijas diskusija
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Dzīvi apliecinošs skats 
uz nāvi
21.10 Leģendārie albumi. 
Elviss Preslijs.
22.10 Mūsu tēvs, kas mīti kokā
0.00 Eiropa koncertos
0.50 Kultūru stāsti
2.00 Anekdošu šovs 2
4.35 Dziesma Rīgai

LNT
5.00 Luī
5.30 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Kūkas katrai dienai
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.20 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Inga Lindstrēma. Mākoņi 
virs Zommarholmas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara

18.55 Ziemas saule
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Dakota
22.25 Nosvērtie
0.35 Greizais spogulis
4.45 Karamba!

TV3
5.00, 1.00 Neesi ienaidnieks
5.45, 14.40 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
7.00, 13.15 Multfilmas
8.30 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Kāsla metode
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.10 Rozenheimas detektīvi
15.45, 20.20, 3.10 
UgunsGrēks
18.00 Cepiens
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Grega dienasgrāmata-2. 
Rodriks rullē
23.05 Tā rodas bērni
1.55 Čaļi ar bērniem
2.25 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību

TV3+
5.00, 15.30, 1.25 Māja-2
5.45, 12.10 Zaicevs+1
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.35, 14.25 Comedy Women
9.35 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.20 Sporta skolotājs
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Madagaskara
21.45 Mf. Apsolīt - nenozīmē 
precēt

0.20 Pārrestartēšana

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Mežzinis
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.25 Satikšanās vieta
16.25 Mežonis
18.05 Runājam un rādām
19.40 Šamanis
21.30 Vairākums
22.50 Ekstrasensi pret 
detektīviem
0.25 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs. 
3.25 Jūras dēmoni
5.20 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.50, 17.45, 18.05 Vīriešu/ 
sieviešu
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.25 Izmailova parks
23.35 Masteršefs
2.35 1 in city
3.05, 5.50 EuroNews
3.35 Aizmirsti un atceries
5.00 Humora raidījums

5.40 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 14.35 Skatīties visiem
6.35 Tētuka dēliņš
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 15.20 Slepenās 
teritorijas
12.05 Okšķeris
13.05 Sasmīdini komiķi
16.25 Varenie noslēpumi
21.00 Čapmanes noslēpumi
23.05 Vadīt krievu stilā
0.05 Dīvaina lieta
0.55 Smieklu shēma

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.50 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Atpakaļskaitīšana
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Apvainojums
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss
23.00 Kas? Kur? Kad? 
0.10 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 

Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas 
noslēpumi
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.05 Mf. Pamātes pasakas
1.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 19.55 Tāds darbs
10.00 Reportieris
10.55 Mats matā
11.20 Onlains
11.50, 17.10 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 17.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 18.45 Astoņdesmitie
14.30 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 23.30 Eņģeļi un 
dēmoni 
21.10 Ekstrasensi - detektīvi
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.25 Mf. Paslēpes

PIEKTDIENA,  14. oktobris

11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.50 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05, 2.25 Mf. 
Aizmirsti un atceries
23.40 Vakara Urgants
0.25 Dzīve turpinās sākumam
1.40, 5.55 EuroNews

3.55, 5.20 Smieklīgi videoklipi
4.05 Mf. Laimīgā Žeņka!

RenTV Baltic
5.50, 22.55 Skatīties visiem
6.15 Vadīt krievu stilā
6.35 Tētuka dēliņš
7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Okšķeris
13.05 Humora raidījums

15.25, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Vareni noslēpumi
23.50 Kāpēc tev vajadzīgs 
Alibi?

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.05 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
Profilakse
15.00 Laiks rādīs!
16.15, 18.15, 21.00 Sporta 
ziņas
16.55 Precamies!

18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Aizmirsti un atceries
22.40 Baltkrievija bez 
robežām 
23.25 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 

Zona Х
Profilakse
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Māja ar lilijām
16.00 90 sekundes
16.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
20.00 Sieviešu ārsts
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.05 Pēdas
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.15 TV barometrs

Profilakse
15.00, 0.15 Onlains
15.30 PIN kods
16.15, 22.20 Eņģeļi un 
dēmoni
17.15 Gribu nokļūt TV
17.20 Mana burvīgā aukle
17.55 Nepiedzimsti skaista
18.55 Jaunkundze - zemniece
20.00, 23.25 Tāds darbs
21.10 Ekstrasensi - detektīvi
22.10 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.45 Kā es satiku jūsu 
mammu
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Tulkotāja

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
zirgus. Augstas cenas, tūlītēja 
samaksa. Tālr. 26037149. 

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez dokumen-
tiem.  Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi.  Meža izvedē-
ja, forvardera pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).       

T. 26677812, 20377801.

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
* liellopus kautuvei 

* jaunlopus nobarošanai
1.35 + pvn eur/kg buļļi 650+
1.25 + pvn eur/kg teles 550+

1.07 + pvn eur/kg govis 
700+

Samaksa tūlītēja. Svari. 

Tālr. 20553533, 20135740, 
20135741.

Plastikāta logi un 
durvis.

Metāla durvis. 
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

PĒC PIRCĒJU 
LŪGUMA

Piektdien, 14. ok-
tobrī z/s “Flaveri” 
pārdos dējīgu šķir-

ņu jaunas dējējvistas (5-6 
mēn.), gaiļus un labas dējēj-
vistas (10 - 12 mēn.). Pēc pa-
sūtījuma pīles, pīļtēviņi,pai-
palas. PĒDĒJO REIZI ŠAJĀ 
SEZONĀ! Tālr. 29142247

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.40, Kombuļi - 9.00, 
Izvalta - 9.15, Borovka - 
9.30, Krāslava (Ostas ielā) 
- 9.45, Skaista - 10.20, St. 
Skaista - 10.35, Kalnieši 
- 10.50, Piedruja - 11.05, 
Lupandi - 11.15, Vaicuļeva 
- 11.25, Indra - 11.30, Skuki 
- 11.45, Robežnieki - 12.00, 
Asūne - 12.15, Dagda - 
12.35, Ezernieki - 13.00, 
Andzeļi - 13.15, Andrupene 
- 13.30, Mariampole - 13.40, 
Jaunokra - 13.50, Priežmale 
- 14.00. 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
garāžu pretī slimnīcai. Tālr. 
29425821;
rotoru pļaujmašīnu Z-173, 
poļu, 1.65 m, mazlietota. Tālr. 
29166259;
malkas zāģēšanas iekārtu, pro-
fesionālu smirģeli, kalēju spīles, 
dārza ķerru, jaunu arklu un va-
gotāju, jaunu čuguna plīts virs-
mu, ieejas durvis (103. sērija). 
Tālr. 26313296;
“Jotul” krāsni 602, lietota, darba 
kārtībā. Tālr. 29166259;
benzīna trimeri (65 €), ģeneratoru 
(160 €), kompresoru, atslēgu kom-
plektu. Viss jauns. T. 28704679;
jaunu pusautomātisko metinā-
šanas ierīci 2 vienā, elektrodrāti 
(240 €), hameleonu masku (25 
€). Tālr. 28704679;
 govi ar teļu. Tālr. 26827248;
kaziņas. Tālr. 28220159;
sivēnus. Tālr. 26118722;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
graudus, miltus, kartupeļus. Tālr. 
29134527;
malku, kūtsmēslus. T. 29883267;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
traktorus MTZ 80, 82, 52, T-40, 
T-25, T-16, kā arī traktora pie-
kabes jebkurā stāvoklī. Tālr. 
22477403;
vasarnīcu Krāslavas apkaimē. 
Tālr. 29390278. 

DAŽĀDI
VAJADZĪGS celtnieks mājas re-
montam. Tālr. 29540916.
Paku pārvadājumi uz Angliju. 
Izbraukšana - 19. oktobrī. Tālr. 
29943959.

Lai sapnis balts, viņas dvē-
seli aijā
Un klusais miers ar saviem 
spārniem sedz...
Izsakām visdziļāko līdzjū-

tību un skumju brīdī esam 
kopā ar mūsu kolēģi Romu-
aldu Survilo, māmiņu mū-
žībā pavadot.

AS “Sadales tīkls” kolektīvs

Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, 

psiholoģe
“Jūsu problēmu risinā-

jums ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 17.10. līdz 20.10.
Dagdā – no 20.10. līdz 21.10.

Tālr. 26234797.

Tilta 
s v ē t k u 
tērps

Cik sen jūs esat 
gājis pa tiltu pāri 
Daugavai? Aizejiet 
un apskatieties: 
biedrība “Pīlādzītis 
klubs” par godu tilta 
25. dzimšanas die-
nai deviņi tā apgais-
mes lukturu stabi ir 
ietērpti svētku drā-
nās… Jubilejas rota 
priecē acis gan die-
nā, gan naktī. 

Aleksejs 
GONČAROVS

Laika periodā no 30.09.2016. līdz 07.10.2016. Krāslavas polici-
jas iecirknī reģistrēti 62 notikumi. Būtiskākie:

• 03.10.2016.g. Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., c. Augstkalne, ceļa 
posmā Krāslava-Kombuļi no traktortehnikas (trim traktoriem) divi 
jaunieši (13 un 15  gadi) iekļuva remontdarbu brigādes traktorteh-
nikā no kuras nozaga traktortehnikas aizdedzes atslēgas un citus 
sīkumus. Vainīgās personas noskaidrotas un sauktas pie atbildības 
likumā noteiktā kārtībā.

• Tika saņemti vairāki iesniegumi par naudas maku zādzību spē-
ļu zālē “Aladins”, Krāslavā, Tirgus ielā 1, kur cietušās personas 
naudas makus aizmirsa uz spēļu aparātiem, pēc kā tos nozaga. 
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, neatstājiet bez uzraudzības savas 
personīgās mantas.

Žurnāli oktobrī
UNA 
• S a r u -
nas ar tevi. Dace 
Rukšāne-Ščip-
činska. Paradī-
zes vecums.
• V i ņ a . 
Narkoloģe Inā-
ra Vārpa nav 

ērts cilvēks – nepiekāpīga savos 
uzskatos un brīžiem asa. Šī inter-
vija nav ērta � em, kuri šo uzskata 
par personības brīvības un iespē-
ju laikmetu. Un pilnīgi noteik�  šī 
saruna nav ērta arī pašai Inārai, jo 
tā ir pārāk atklāta un sāpīgi smel-
dzīga. Brīžiem līdz asarām.

• Mūsu vidū. Ekso� skais latvis-
kums. Skaidrā latviešu valodā 
viņas jūsmo par jūru, Liepājas 
vējiem, gleznainiem mežiem Ērgļu 
pusē, vasarās plūc pļavā pīpenes. 
Latviskums ne vienmēr ir � kai 
ārišķīgs, rotājies ar ausekļiem un 
apāvies pastalās. Tas mēdz būt 
arī klusi slēp� es aiz tumsnējas 
ādas un sprogainiem, melniem 
ma� em.

• Viņi. Vien dažas dienas pirms 
UNAS dzimšanas dienas savu 
80. jubileju svinēja režisors Jānis 
Streičs, kura vārds mūsu sarunva-
lodā jau sen ir kļuvis par kvalitātes 
zīmi. Spērām soli ārpus ierastā, uz 
sarunu aicinot ne � kai Jāni, bet arī 
viņa meitu Viktoriju Streiču, Kau-
ņas muzikālā teātra aktrisi.

• Viņa iedvesmo. Miera stāvokļi nav 

domā�  man. Modes dizainere un 
zīmola “Cinnamon Concept” dvē-
sele Antra Hanna Pujēna.

• Pieredze. Mazulis pēc 40. Vēlo 
mammu pieredze.

• Runā viņi. Vai laulība nogalina 
mīles� bu? Mūziķis un TV24 rai-
dījuma “Rampas ugunis” vadītājs 
Andris Kivičs sarunā ar ak� eri Ģir-
tu Ķesteri.

• Sti ls. Kādreizējā Rīgas Mode-
ļu nama modeles Astra Puriņa, 
Milena Gulbe un Vineta Groza par 
eleganci – skaistumu, kas neizzūd.

• Sti ls. Krāsu maģija. Atklāj māks-
linieku sevī un atrodi savu īsto 
akcentu!

• Drēbju skapis. Svinēt dzīvi kat-
ru dienu. Līderības mentore Irī-
na Pīgozne, kura vairāk nekā 22 
gadus ieņēmusi vadošus amatus 
„Swedbank” grupā par sievietes 
pašapziņu un pievilcību.

• Skaistums un veselība. Plas� skā 
ķirurģija krūšu skaistumam.

• Aromātu pasaulē. Īpašā aromāta 
stāstā dalās imidža dizainere Žan-
na Dubska, māksliniece Frančeska 
Kirke, aktrise Madara Botmane 
un modes māksliniece Natālija 
Jansone.

• Bez tā neizti kt. Must have tavai 
ādai un ideālam grimam.

• Gatavojam kopā! Svētku kūkas.
• Aktuālā intervija. Ir svarīgi paru-

nāt nopietni. Režisore Madara 
Dišlere.

• Idejas oktobrim. Mūzika, kino, 
grāmatas, teātris.

Veselība
• Zobārstniecība – visiem pa 

kabatai vai tomēr luksusa 
pakalpojums. 

• Dermatoloģija vairs neļauj 
garlaikoties. Intervija ar der-
matoloģi Māru Roni-Kupferi.

• Insulta paslēpes. Atrast &Ār-
stēt. Ā.T.R.I. Vai insults var 
pāriet pats no sevis? Un kādēļ 
ārstiem nepatīk jēdziens “mik-
roinsults”?

• Podagra – smalkais kāju slazds.
• Izķeram locītavu krakšķi. Vai 

esat dzirdējuši, kā skan locīta-
vu krakšķis? Izrādās, locītavu 
krakšķēšana var būt nopietnas 
saslimšanas simptoms, tāpēc 
svarīgi to noskaidrot.

• Riskantās spēles – medika-
mentu un pārtikas produktu 
mijiedarbība.

• “Veselības” atradumi, revi-
dējot veikalu plauktus. Pēc 
rūpīgas pētīšanas un vētīša-

nas mūsu 
izvēle bija 
par labu 
trim pro-
d u k t i e m . 
Tie visi ir 
cīsiņi, uz 
kuru etiķe-
tēm ir no-
rāde, ka tie 
paredzēt i 
bērniem. Nevienā no šiem pro-
duktiem nebija papildu E vielu 
un mehāniski atdalītas gaļas, 
cietes, asins seruma un citu 
uzlabotāju.

• Telpaugu ceļvedis – pareizā 
izvēle guļamistabai, pīpmanim 
un datortārpam. Telpaugi ne ti-
kai rotā māju, bagātina interjeru, 
tie arī attīra un mitrina gaisu tel-
pās. Jo īpaši svarīgi tas ir ziemā, 
kad telpas retāk vēdina un gaisu 
sausu dara centrālapkures sis-
tēmas.

Krimināls, notikumi

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  

29996309, 26393921, 
26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” 
iepērk

liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. 
Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.  
T. 20207132.
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