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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Ļaunumam - melnais prieks

2. lpp.

Programmu “ Skolas piens”  un 
“Augļi skolai” līdzšinējās darbības 

rezultāti

3.  lpp.

Izmaiņas autovadītāju apmācībā

3.lpp

Pasākumi Krāslavas māmiņu klubā

4.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas 
un daudz citas aktuālas un noderīgas informā-
cijas.

Speciālas cenas akumulato-
riem, OSB, riģipsim, akmens 
vatei un cementam, kā arī 
plašs klāsts preču par izdevī-
gām cenām.

Tirgus iela 15, Krāslav a
Tālr. 65622036, 28359679.

Latvijā

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!

• Vakar studenti no visas Latvijas piedalījās protes-
ta gājienā Rīgā, uzstājot uz adekvātu fi nansējumu 
augstākajai izglītībai. Ministru prezidents Māris 
Kučinskis (ZZS) vakar piketējošajiem studentiem 
pie Saeimas solīja nesamazināt valsts budžeta 
fi nansēto studiju vietu skaitu. viņš norādīja, ka 
jārisina jautājums par to, kādām studiju program-
mām tiek piešķirtas budžeta vietas. Premjers at-
zīmēja, ka pēdējos gados jau ticis daudz darīts 
saistībā ar eksaktajām zinātnēm, tomēr viņš no-
rādīja, ka, iespējams, jārunā par budžeta vietām 
tajās studiju programmās, pēc kuru absolvēšanas 
nav iespējams atrast darbu. Gājienā piedalījās 
aptuveni 1000 studējošie, mācībspēki un augst-
skolu rektori. 

• Par partijas “Latvijas attīstībai” (LA) vadītāju sest-
dien atkārtoti tika ievēlēts tās līdzšinējais priekš-
sēdētājs Juris Pūce. Par Pūci tika balsots visos 
96 derīgajos biļetenos, bet vēl divi biļeteni tika 
atzīti par nederīgiem.

• Izmantojot likumā dotās iespējas, Latvijā 77 neat-
liekamās medicīniskās palīdzības sertifi cētie ārsti 
un ārstu palīgi devušies izdienas pensijā, taču šo 
pieredzējušo ārstu iztrūkumu nav izdevies aiz-
pildīt, tāpēc sertifi cētu ārstu vietā dažviet strādā 
Medicīnas koledžas studenti. NMPD vadītāja Sar-
mīte Villere stāsta, ka 85% no visām ātrās palī-
dzības brigādēm ir ar MK noteikumiem atbilstošu 
brigādes sastāvu. Pārējās brigādēs mediķu trūku-
ma dēļ pagaidām nav iespējams nodrošināt serti-
fi cētu vadītāju. Situācija nav apskaužama rudens 
un ziemas sezonā, kad darbinieki sāk slimot. “Tad 

par brigādes vadī-
tāju kļūst tas, kurš ir pieejams,” saka Villere.

• Šajā mācību gadā Latvijā mācās vai uzsāks mā-
cības kopumā 600 studenti no Indijas. Latvijas 
vēstnieks Indijā Aivars Groza uzsvēra, ka tie ir cil-
vēki, kuri dzīvos Latvijā, aicinās pie sevis ciemi-
ņus no Indijas un atstās Latvijā savu naudu. Pēc 
studijām viņi atgriezīsies Indijā, kur savā ziņā kļūs 
par Latvijas pārstāvjiem.

• Pagājušajā nedēļā traģiski notikumi risinājušies 
Daugavpilī. Naktī no 25. uz 26.oktobri Dubrovi-
na parkā, memoriālā pie mūžīgās uguns ap pus-
nakti uzliesmoja un sadega jauns vīrietis. Polici-
ja pieļauj, ka puisis izdarījis pašnāvību, taču lai 
noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, tiks 
veikta ekspertīze. Puisis izmantojis degmaisīju-
mu. Dmitrijs bija viens no talantīgākajiem Latvijas 
triatlonistiem. Dienu pirms savas nāves vīrietis 
publicējis atvadu vēstuli sociālajos tīklos. Viņš 
rakstīja, ka atpakaļceļa nav, jo viņš ar savu nāvi 
vēloties atraut cilvēkus no mobilo tālruņu un dato-
ru ekrāniem, lai viņi ieraudzītu to, kas notiek ap-
kārt, un lai pajautātu sev, kāpēc es dzīvoju.

• Svētdienas vakarā slimnīcā nogādāti trīs pus-
audži no Latgales, kuri mēģinājuši ostīt līmi. 
Jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem mēģinā-
juši apreibināties, ostot momentlīmi, tādējādi viņi 
saindējušies ar kodīgām vielām. Tāpat vakar uz 
slimnīcu nogādāta kāda 15 gadus veca meitene, 
kura atrasta, guļam alkohola reibumā. Jauniete 
bijusi grūti kontaktējama.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem.  Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi.  Meža izvedēja, forvar-
dera pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).     

  T. 26677812, 20377801.

Plastikāta logi 
un durvis.

Metāla durvis. Iekštel-
pu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 8a 
(Veikals Maxima)
Tālr. 20377801

Šodien numurāZemnieku svētki Dagdā

Dagdā aizritējusi zemnieku balle.  Starp daudzajām dāvanām bija arī  “Ezerzemes”  
balvas - gada abonomenti. Mēs no sirds sveicam mūsu laureātus: Oskaru un Karīnu 
Kavunus no Konstantinovas un Ezernieku zemnieku Jāni Jubeli. Svētku reportāža - 
nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

Valdība atbalsta minimālās algas 
palielināšana līdz 380 eiro

Valdība pirms nedēļas atbalstīja Labklājības ministrijas 
(LM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta notei-
kumos, kas paredz minimālās mēneša darba algas pa-
lielināšanu no 370 līdz 380 eiro.

380 eiro lielo minimālo darba algu būs jāsāk izmaksāt no 
1.janvāra.

Šāds 10 eiro minimālās darba algas pieaugums darba de-
vējiem izmaksās 12,36 eiro, ieskaitot sociālās apdrošināšanas 
iemaksas.

Pēdējie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati parāda, 
ka aprīlī Latvijā bija 177 800 darba ņēmēju, kuriem darba ie-
nākumi ir minimālās mēneša darba algas apmērā jeb 370 eiro 
un mazāk. Privātajā sektorā strādā 144 500 šādu cilvēku, bet 
sabiedriskajā sektorā - 30 600 cilvēku.

Savukārt darba ņēmēju skaits, kuriem darba ienākumi bija 
tieši minimālās mēneša darba algas apmērā, šī gada aprīlī bija 
33 000 cilvēku, tai skaitā privātajā sektorā tādu bija 25 400 un 
sabiedriskajā sektorā - 7100 cilvēku. 

 SVECĪŠU VAKARS 
Pustiņas draudzē

5. novembrī ielūdzam apmeklēt savu 
radu kapus, aizdegt  sveces  uz kapu kopi-
ņām un 16.00 noklausīties Pustiņas baznī-
cā Aglonas bazilikas kori. 
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Pasaulē

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

Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas 

konsultāciju diena 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone, Edīte 
Milevska un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departa-
menta referents Aleksejs Makuševs 2016. gada 11. 
novembrī no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.30 Krāslavā, 
Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavas novada pašvaldī-
bas iestādes “Sociālais dienests” telpās sniegs 
konsultācijas un metodisko palīdzību Krāslavas 
novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesī-
bu aizsardzības jomā, kā arī audžuģimeņu un aiz-
bildnības jautājumos. 

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti kon-
sultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautā-
jumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību 
un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo 
attiecību jautājumiem.

 Papildus informāciju variet saņemt pa tāl-
ruņiem 65422336, 26808567 vai 26809432.

Novada ceļu pārbūve
Krāslavas novada dome paziņoja, ka 2017. 

gadā pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELF-
LA) atbalstu tiek paredzēts veikt ceļa “Kalvīši - L.
Gengeri - Mazie Suveizdi - Izvalta” (0,00 – 1,70 
km) pārbūvi Izvaltas pagastā, ceļa “Kalte - Kras-
noļenka” (posmā no 1,00 – 2,79 km) pārbūvi 
Krāslavas pagastā, ceļa Kombuļi - L.Zīmaiši” (0,00 
– 3,94 km) pārbūvi Kombuļu pagastā, ceļa “Meža 

Doski – Žaunerāni” (~2 km) pārbūvi Aulejas pa-
gastā, ceļa “Vaivodi - Rusakova - Indra” (~3 km) 
pārbūvi Indras pagastā, ceļa “Kalnieši - Pakuliški” 
(~1,5 km) pārbūvi Kalniešu pagastā, ceļa “Vec-
borne - Kaplava” (0,00 - 1,88 km) pārbūvi Kapla-
vas pagastā, ceļa “Stremki - Lupandi” (~1,9 km) 
pārbūvi Piedrujas pagastā, ceļa “Pleiku apbrauca-
mais ceļš” (~1,2 km) pārbūvi Robežnieku pagastā 
un stratēģiskā ceļa “St. Krāslava – Vilmaņi” (~ 3 
km) pārbūvi Ūdrīšu pagastā. Pasākuma ietvaros 
līdz 2020. gadam Krāslavas novadam ir pieejami 
2,43 miljoni eiro ELFLA finansējuma, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību lauku teritorijās.

Tradicionālais lāpu gājiens
11.novembrī, Lāčplēša dienā, notiks tradi-

cionālais lāpu gājiens līdz piemineklim “Māte Latgale 
raud”. Pulcēšanās 16.45 Baznīcas ielā. 18.00 kultūras 
namā svētku koncerts “Saules mūžu Latvijai!”

Pieredzes apmaiņas brauciens 
tūrisma nozares speciālistiem

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezer-
zeme” sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas 
centriem 10. - 11.novembrī rīko divu dienu pieredz-
es apmaiņas braucienu tūrisma nozares speciālis-
tiem un uzņēmējiem. Brauciena laikā būs iespēja 
apmeklēt Latgales tūrisma objektus. Dalības mak-
sa - 15 EUR (ēdināšana). Pieteikšanās Krāslavas 
novada tūrisma informācijas centrā līdz 7.novem-
brim.

Cīņa ar nelegālajiem “šķīvjiem”
Portāls mixnews.lv vēsta, ka Latvijas valdībai 

nodotas izskatīšanai “Latvijas Mediju politikas pa-
matnostādnes” līdz 2020. gadam. Neskatoties uz 
to, ka par to ir atbildīga Latvijas Kultūras ministrija, 
dokumentu ir parakstījis justīcijas ministrs Dzintars 
Rasnačs. Latvijas prese raksta, ka laikam nav ne-
kādas starpības, jo abi ministri pārstāv nacionālo 
apvienību Visu Latvijai! - TB/LNNK.

Vienā no punktiem ir minēts, ka, lai atbalstītu 
Latvijā radītās informācijas uzticamību, tā piedāvā 
kombinēt to ar neatkarīgu ārvalstu producentu ra-
dītiem izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem. 
Dokumentā minēts: “Par primāro auditoriju jākļūst 
ekonomiski aktīvo nacionālo mazākumtautību daļai 
un jauniešiem.”

Turklāt, lai “cīnītos ar Krievijas mediju lāci, 
mūsu mediju Lācplēši dosies pa mājām tiešā vārda 
nozīmē: ir paredzēti pasākumi nelikumīgas TV iz-
skaušanai, t.i., satelīttelevīzijas antenas.”

Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddi-
rektore Gunta Līdaka skaidro, ka cīņa notiks ar neli-
kumīgo šķīvju lietotājiem. 

“Tas notiek ne tikai tāpēc, lai cīnītos ar Krievijas 
kanāliem. Tas jādara tāpēc, lai sakārtotu nelikumī-
gās pārraidīšanas sistēmu, jo no tās cieš Latvijas 
biznesa vide. Taču, manuprāt, tas nav visefektīvā-
kais cīņas veids, lai izveidotu spēcīgu medijvidi Lat-
vijā,” viņa teica.

Krāslavas novadā

Ļaunumam - melnais prieks 
Šķiet, ka vandalisms Krāsla-
vā jau iet mazumā, taču laiku 
pa laikam tas tik un tā atgādi-
na par sevi. Nesen atkal tika 
salauzts viens no kociņiem.

 Jau sen pamanījām, ka 
huligānu izgājieni biežāk vēro-
jami brīvdienās, kad jauniešu 
pūļiem nav, ko darīt. Diemžēl 
jau aizgāja nebūtībā laiks, kad 

mūsu pilsētas iedzī-
votājiem deju vakari 
tika piedāvāti divas 
un pat trīs reizes 
nedēļā. Bet tagad - 
daži svētki visa gada 
garumā? Un kas ir 
interesanti: masu pa-
sākumu dienās van-
dalisma akti parasti 
netiek konstatēti. 
Brīnišķīgi atceros tos 
laikus, kad kultūras 
nama pasākumi ne 
tikai kā ar magnētu 
pievilka jaunatni un 
radīja romantisku 
noskaņu, bet arī dis-
ciplinēja. 

Jaunie kultūras 
“darboņi” šajā sfērā, 
ko vada visi (te var 
atcerēties krievu pa-
runu par septiņām 
auklēm, kuru uzrau-
dzībā atstātais bērns 
palika bez acs), aiz-
mirsa par galveno 
funkciju – jaunatnes 

brīvā laika organizēšanu va-
karos, jo bez jauniešiem nav 
iedomājama Latvijas nākotne. 
Krāslavas izgudrojums – uz-
karināt visai jaunatnei dzērāju, 
narkomānu, huligānu un van-
daļu birkas, lai vienkārši aiz-
cirstu KN durvis brīvdienās. 
Krāslavas puiši un meitenes, 
kas vēlas jautri pavadīt savu 
brīvo laiku, jau sen mēro ceļu 
uz deju pasākumiem, kas no-
tiek kaimiņpilsētās un ciemos. 
Ir pienācis laiks apgūt jauniešu 
atpūtas vakaru organizēšanas 
pieredzi Konstantinovā! Bet 
pašorganizēšanās piemēru 
jau vairākus gadus demonstrē 
Krāslavas pensionāri, cilvēki, 
kas visbiežāk rīko savus atpū-
tas pasākumus mūsu pilsētā. 
Vai tad tā nav paradoksāla 
situācija, ko stūrgalvīgi nevē-
las saprast pilsētas varas pār-
stāvji? Krāslavā, kas katastro-
fālā ātrumā zaudē cilvēkus, 
pastāv ne tikai demogrāfiskās 
problēmas. Visgarlaicīgākās 
brīvdienas studentiem, sest-
dienas un svētdienas bez deju 
vakariem un diskotēkām, sti-
hijveida tusiņi pie dabas krūts, 
bēniņos un pagrabos – tāda ir 
mūsu bēdīgā realitāte, kurai 

nav redzamas beigas. Un šie 
nebeidzamie vandalisma akti 
ar skaidri redzamu jauniešu 
rokrakstu izskatās kā protests 
pret tik “bagātīgu” kultūras pa-
sākumu piedāvājumu jaunat-
nei. 

Kultūra un žūpība - ne vi-
sai savienojami jēdzieni. Ir tik 
vienkārši pamest novārtā šo 
problēmu, lai pēc tam nepār-
traukti nomelnotu mūsdienu 
jaunatni. Normālu puišu un 
meiteņu ir daudz vairāk, tāpēc 
dziļi kļūdās tie, kas mēģina 
uzlikt treknu krustu jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespē-
jām. Deju laukumos jaunatne 
iepazīstas, iemīlas, bet pēc 
tam viņi arī apprecas. Atņemt 
mūsu jauniešiem tādu iespēju 
– tas ir cinisma kalngals. Galu 
galā mēs paši radām ļaunprā-
tīgus cilvēkus, no kuriem pēc 
tam sabiedrība ir spiesta mek-
lēt aizsardzības līdzekļus. Ne-
glābs arī dārgas videokame-
ras, ja mēs nesāksim piedāvāt 
jaunatnei tos pasākumus, ko 
viņi jau sen gaidīja. 

Mēs būvējam baseinu, la-
biekārtojam pilsētu, tikai kurš 
gan izmantos šos priekus, ja 
jaunatne tik un tā turpina pa-

mest Krāslavu? Kamēr mēs 
turpināsim saglabāt strausa 
pozu, melnais ļaunums trium-
fēs. 

Salauztā kociņa vietā Brī-
vības ielā labiekārtotāji jau nā-
kamajā dienā iestādīja jaunu. 
Priekšzīmīga operativitāte. Bet 
jauniešu atpūtas vakaru orga-
nizēšanas problēma Krāslavā 
tiek apspriesta “Ezerzemes” 
lappusēs jau vairāku gadu ga-
rumā. Pagaidām rezultāts ir 
nulles līmenī. 

Aleksejs GONČAROVS 

Vēsturisks līgums starp ES 
un Kanādu

Eiropas Savienības (ES) un Ka-
nādas līderi svētdien parakstījuši brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanā-
du (CETA). Svinīgā dokumenta parakstīšanas ceremonija notika Bri-
selē. Tagad vienošanās jāapstiprina Eiropas Parlamentam - tā daļēja 
piemērošana dzīvē var sākties nākamā gada sākumā, taču pilna rea-
lizācija, kura sevī ietvers pretrunīgu investīciju aizsardzības sistēmu, 
stāsies spēkā vien pēc aptuveni 30 nacionālo un reģionālo parlamentu 
ratifikācijas. 

Nekārtības pret bēgļiem Lietuvā
Lietuvas pilsētiņā Ruklā vietējie iedzīvotāji ar akmeņiem apmē-

tājuši pusaudžu vecuma bēgļus no Sīrijas. Policija saņēma informā-
ciju, ka divi vietējie jaunieši aizskāruši un grūstījuši divus četrpadsmit 
gadus vecus Sīrijas pilsoņus, kuri tajā brīdī devās mājās no skolas. 
Vietējie viņus arī nomētāja ar akmeņiem. Bēgļu izmitināšanas cen-
tra darbiniece izsauca mediķus, jo vienam bēglim no apmētāšanas ar 
akmeņiem uz ķermeņa bija palikuši zilumi, otram reiba galva un bija 
slikta dūša. Ruklā atrodas bēgļu centrs, kur pašlaik dzīvo vairāk nekā 
130 bēgļu no Tuvajiem Austrumiem.

No amata atkāpjas Islandes premjers
Islandes premjerministrs Sigurdurs Ingi Johansons svētdien pazi-

ņojis par atkāpšanos, reaģējot uz savas labēji centriskās Progresīvās 
partijas neapmierinošajiem rezultātiem sestdien aizvadītajās parla-
menta vēlēšanās, kurās tā zaudējusi vairāk nekā pusi savu līdzšinējo 
mandātu un palikusi aiz šobrīd opozīcijā esošās Pirātu partijas. Prog-
resīvā partija, kas kopš 2013. gada darbojusies koalīcijā ar konserva-
tīvo Neatkarības partiju, ieguvusi astoņus mandātus jeb par 11 mazāk 
nekā iepriekšējās vēlēšanās.

Plūdi Ēģiptē
Spēcīgu lietusgāžu izraisītos plūdos Ēģiptē gājuši bojā vismaz 22 

un cietuši vēl 72 cilvēki. Upuru skaits var izrādīties lielāks, jo iespējams, 
ka ir ģimenes, kuras savus tuviniekus jau apbedījušas, bet vēl nav ziņo-
jušas par to varas iestādēm. Plūdi, kas Ēģiptē sākās ceturtdien, skāru-
ši Sīnāja pussalas dienviddaļu, Sarkanās jūras piekrasti un Sauhāgas 
provinci. Sestdien valdība paziņoja, ka cietušajiem reģioniem atvēlēs 
palīdzību 50 miljonu Ēģiptes mārciņu (piecu miljonu eiro) apmērā.
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Iz mednieku dzīves!
Mednieka loma dabā

Manuprāt, būt par mednieku ir viens 
no populārākajiem hobijiem mūsdienās. 
Mednieki ir ne tikai vīrieši, bet arī sievie-
tes. Katram no mums ir kāds hobijs vai 
aizraušanās, bet ne vienmēr tas ir dabai 
noderīgs, savukārt medniecība dabai ir ļoti 
nepieciešama.

Mednieki ir tie cilvēki, kuri cenšas darīt 
tā, lai daba pastāvētu un plauktu. Pateico-
ties medniekiem, joprojām pastāv mūsu 
ekosistēma. Kļūt par mednieku nav nemaz 
tik vienkārši. Cilvēkam ir jāprot rīkoties ar 
šaujamieroci, nazi, jābūt labā fiziskā formā, 
protams, ir svarīgi arī tas, lai cilvēks būtu 
dabas draugs, lai stingri ievērotu mednieku 
likumus, spētu pieņemt pareizus lēmumus 
sarežģītās situācijās. Lai prastu rīkoties cil-
vēcīgi gan attieksmē pret saviem kolēģiem 
medniekiem, gan citiem cilvēkiem.

Mednieki perfekti pārzina savas mežu 
un lauku teritorijas, rūpējas par meža dzīv-
niekiem jebkurā gadalaikā, kā arī cīnās ar 

plēsējiem, kas apdraud putnus un mazos 
zīdītājus. Mednieki cīnās par vides aiz-
sardzību, tāpēc medniekus nevar nosaukt 
par tiem, kuri nogalina dzīvniekus prieka 
pēc. Viens no svarīgākajiem mednieka 
palīgiem ir viņa medību suns. Īsts medī-
bu suns ir liela vērtība, kas nav mērāma 
naudas izteiksmē, tas nav tikai rīks, bet 
arī līdzvērtīgs kolēģis, mīlulis un labākais 
draugs. Latvijā lielākoties izmanto dzinēj-
suņus, laikas, takšus u.c. sugu suņus.

Vietā, kur esmu dzimusi un augusi, 
kopš neatminamiem laikiem ir neliels, taču 
brīnišķīgs mednieku kolektīvs “Asūne”. Šī 
mednieku kolektīva darba mērķis ir attīstīt 
nenoplicinošu medību saimniecību, apvie-
not medniekus medību organizēšanai un 
atpūtai, iesaistīt savus biedrus medījamo 
dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā 
un bagātināšanā, izkopt un pilnveidot me-
dību tradīcijas, pilnveidot medību un mak-
šķerēšanas ētiku, pārstāvēt mednieku in-
tereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, 
interese un iniciatīvu valsts, sabiedriskajās 

organizācijās un citur, palīdzēt valsts iestā-
dēm apkarot malu medniecību un zvejnie-
cību savā medību iecirknī.

Jaunākais mednieku kolektīva pārstā-
vis ir Sandis Rakickis, kurš aktīvi piedalās 
medībās un palīdz bezspēcīgiem dzīvnie-
kiem atgūt savus spēkus un nodrošina 
tiem dzīvesvietu. Otrs jaunais mednieks ir 
Jānis Stepiņš, kuram šī nodarbe nākusi no 
tēva. Jāņa ģimenē praktiski visi prot rīko-
ties ar šaujamieroci. Visi Stepiņu ģimenes 
locekļi atbalsta savus medniekus - Jāni 
un viņa tēvu Ivaru, un, iespējams, topošo 
mednieku Oskaru. Šajā ģimenē uz med-
nieka lomu var pretendēt ne tikai vīrieši, 
bet arī sievietes. Arī Līga Stepiņa ir laba 
medniece, viņa atzīst, ka “labprāt piedalos 
mednieku sacensībās, jo tas ir jautri un ir 
ļoti patīkami pavadīt laiku kopā ar ģimeni”.

Mednieku kolektīva “Asūne” biedri ir 
ļoti radoši, atsaucīgi un godprātīgi. Esmu 
lepna, ka manā ciematā ir tādi cilvēki, kuri 
palīdz saglabāt dabas košumu, sagādā 
zvēriem drošību un tajā pašā laikā rūpējas 

par savām ģimenēm, citiem cilvēkiem.

Diāna LUKJANSKA, 9. kl. Asūnes 
pamatskola

Alekseja GONČAROVA foto

Turpinām publicēt Asūnes pamatskolas skolēnu iesniegtos darbus konkursā par mednieku lomu ikdienā, 
viņu nozīmi.

Izmaiņas autovadītāju apmācībā
No 1. novembra stājas spēkā jaunas 

izmaiņas topošo autovadītāju apmācībā un 
pārmaiņas skars gan teorētiskās apmācī-
bas kursus, gan braukšanas nodarbības. 
Izmaiņas stājušās spēkā ar diviem 
mērķiem – pirmkārt, labāk sagatavot 
jaunos autovadītājus, otrkārt, šādā veidā 
valsts mēģina cīnīties ar ēnu ekonomiku.

Tiem, kuri ceļu satiksmes noteikumu 
teorijas apgūšanu uzsāks no 1. novem-
bra, jārēķinās, ka apmācībās ieviestas 
jaunas tēmas, piemēram, bīstamu situāci-
ju paredzēšana uz ceļa, dažādu satiksmes 
dalībnieku uzvedības uz ceļa izvērtēšana.

Tāpat tiek ieviesta modulārā apmācī-

bu sistēma, kas cilvēkiem ir ērtāks pasā-
kums. Gadījumā, ja kādas nodarbības ir 
izlaistas, tad izlaisto moduli var apmeklēt 
sev ērtā laikā ar citu apmācības grupu.

Līdz šim topošajiem autovadītājiem 
pirms došanās uz  CSDD braukšanas 
eksāmenu bija jāpiedalās 14 obligātās 
braukšanas nodarbībās kopā ar instruk-
toru. Tagad būs vairāk - 20 nodarbības.

Turpmāk visi norēķini par obligātajām 
braukšanas nodarbībām notiks autoskolā. 
Individuāli samaksāt uz rokas instruk-
toram vairs nevarēs. Šī norma ieviesta, 
lai mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru 
autoskolās. 

Aglonas internātvidusskolas komanda spēlē
 “Jaunie Rīgas sargi”

Rēzeknes novada Bērzgalē Micānu ezera pussali-
ņā oktobrī ieradās nedaudz vairāk kā simts jaunieši 
-- no Aglonas internātvidusskolas, Bērzgales, Dri-
cānu, Lielvārdes, Gulbenes, Jaunstrūžānu, Kau-
natas, Krustpils, Lubānas un Nautrēnu skolām, lai 
visas dienas garumā sacentos un noskaidrotu āt-
rāko, spēcīgāko un saliedētāko komandu.

Aglonas internātvidusskolas komanda “Kamencas 
vanagi” šajā spēlē piedalījās arī pagājušajā gadā 
Valmierā. Šogad mūsu komandā piedalījās Viktorija 
Timofejeva, Kristīne Buiniča, Laura Valaine, Reinis 
Lauskis, Pēteris Ruskulis, Sergejs Bernāns. Laura un 
Sergejs bija komandas pieredzējušākie dalībnieki, bet 
Viktorijai, Kristīnei un Reinim lieti noderēja jaunsargu 
nodarbībās iegūtās zināšanas.

Spēle “Jaunie Rīgas sargi“ atraktīvā veidā popularizē 
Jaunsardzes kustību un Nacionālos bruņotos spēkus 
(NBS) pusaudžu un jauniešu vidū. Tās virsuzdevums ir 
veidot patriotisku, pilsoniski apzinīgu un Latvijas vēsturi 
zinošu jauno paaudzi, kas orientējas valsts aizsardzības, 
drošības politikas un starptautiskajos jautājumos, prot 
komunicēt un strādāt komandā, kā arī darboties āra 
dzīves apstākļos.

Spēlē tika atainotas 1918. un 1919. gada Brīvības 
cīņas, apgūstot vēstures notikumus, kas bija par pamatu 
Latvijas valsts izveidei.

Spēlei bija divi posmi. Piecās teorētiskajās darbnīcās 
tika apgūtas prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, 
orientēšanās, vajadzīgā ekipējuma atlasīšana, nometnes 
ierīkošana, šaušana un vēstures fakti. Pēc tam šīs 
zināšanas un iemaņas bija jāizmanto otrajā posmā ― 
misijas skrējienā.

Komandas saliedētība un teātra sportā apgūtās 
prasmes bija nepieciešamas “Kamencas vanagu” 
karoga prezentēšanā. Komandas devīze: “Esi drosmīgs 
un attapīgs, tad veiksme sekos līdzi!” palīdzēja izpildīt 
misijas uzdevumus.

Spēli vadīja atvaļinātais Nacionālo bruņoto 
spēku virsseržants, starptautisko operāciju dalībnieks, 
kaskadieris, militārais konsultants un aktieris Ziedonis 
Ločmelis, bet galvenais tiesnesis bija Gatis Berdinskis.

Paldies spēles organizatoriem – Jaunsardzes un 
informācijas centram, Bērzgales pašvaldībai, ēdnīcas 
“Rīts” pavārēm un šoferim Jurim Laizānam.

Dzintra Rateniece, Aglonas internātvidusskolas 
vēstures skolotāja (www.aglona.lv)

ZM informē

Zemkopības ministrijas īstenotās Eiro-
pas Komisijas programmas “Skolas piens” 
un “Augļi skolai” vairāku gadu laikā ie-
mantojušas lielu popularitāti skolēnu vidū. 
Programma “Skolas piens” tiek īstenota 
kopš 2004./2005. mācību gada, bet prog-
ramma “Augļi skolai” – kopš 2010./2011. 
mācību gada.

“Svaigs un veselīgs uzturs ir viens no 
veselīga dzīvesveida pamatnosacījumiem, 
tāpēc mums tas ir jāmāca bērniem kopš 
mazotnes. Ar šo abu programmu palīdzību 
ir iespēja rosināt mūsu jaunatni ikdienā lie-
tot veselīgu uzturu un, kas nav mazsvarīgi, 
arī pieradināt pie Latvijā ražoto lauksaim-
niecības produktu dabiskās garšas. Abas 
programmas ir izdevies īstenot, pateicoties 
ikgadējam valsts un Eiropas Savienības 
atbalstam, valsts atbalsts sevišķi nozīmīgs 
bijis “Skolas piena” programmai,” uzsver 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Programmā “Skolas piens” bērnudārzu 
audzēkņi un vispārējo izglītības iestāžu 1.-
9. klašu skolēni katru mācību dienu var sa-
ņemt glāzi piena bez maksas, bet 10.-12. 
klašu skolēni pienu var saņemt par paze-
minātu cenu. Turklāt bērnudārzu audzēkņi 
un vispārējo izglītības iestāžu skolēni par 
pazeminātu cenu programmā var saņemt 
arī vairākus citus piena produktus, piemē-
ram, kefīru, jogurtu. Savukārt programmā 
“Augļi skolai” vispārējo izglītības iestāžu 
1.-9. klašu skolēni noteiktos ziemas mē-

nešos trīs reizes nedēļā bez maksas var 
saņemt 100 gramus svaigu augļu (ābolu, 
bumbieru, dzērveņu) vai dārzeņu (burkā-
nu, kāļu, kolrābju, kāpostu, ķirbju) vai to 
asorti porciju.

Ja “Skolas piena” pirmajā (2004./2005.) 
mācību gadā programmā iesaistījās 13 iz-
glītības iestādes, tad 2015./2016. mācību 
gadā bija iesaistījušās jau 1084 izglītības 
iestādes jeb 233 814 audzēkņi (83% no 
kopējās mērķauditorijas). No 2004. līdz 
2016. gadam programmā “Skolas piens” 
būs izlietotas vairāk nekā 24 tūkst. tonnas 
piena produktu 14,3 miljonu eiro vērtībā 
(valsts un ES finansējums).

Ja programmā “Augļi skolai” pirmajā 
(2010./2011.) mācību gadā iesaistījās 537 
izglītības iestādes, tad 2015./2016. mācī-
bu gadā bija iesaistījusies jau 781 izglītī-
bas iestāde jeb 164 608 skolēnu (94% no 
kopējās mērķauditorijas). No 2010. līdz 
2016. gadam programmā “Augļi skolai” 
ir izlietotas 3843 tonnas augļu un dārze-
ņu 6,3 miljonu eiro vērtībā (valsts un ES 
finansējums). 

Zemkopības ministrija vērš skolu 
uzmanību, ka š.g. 1. novembrī sāksies 
produktu izdale programmā “Aug-
ļi skolai”, kas ilgs līdz 2017. gada 17. 
februārim. Savukārt programmā “Sko-
las piens” produktu izdale noris nepār-
traukti visu mācību gadu. 

Programmu “Skolas piens” 
un “Augļi skolai” līdzšinējās darbības rezultāti Kopā ar Pinokio pasaku pasaulē

Biedrība “Grāmatas  bērniem’’ sadar-
bība ar RCB Bērnu literatūras nodaļu izs-
ludināja konkursu, kas veltīts Karlo Lor-
encini 190 gadu jubilejai. Viņš ir lasītāju 
iemīļotās grāmatas “Pinokio piedzīvoju-

mi. Koka lelles stāsts” autors. Šis darbs 
tulkots vairāk nekā 90 valodās. Konkursa 
devīze un tēma bija “Kopā ar Pinokio pa-
saku pasaulē”.

“Varavīksnes” skolu pārstāvēja 
gleznotāji: 12.b klases skolēni, 
7.c klases visi skolēni, Džesika 
Zdanovska no 5.a klases un  AFS 
studenti Homera un Alessia.  Mēs 
lepojamies, ka augstāko atzinī-
bu “Diploms’’ saņēma Marianna 
Lepere no 7.c klases un Homera 
Bevilacqua Miguel no 12.b klases. 
Apsveicam!

Jeļena KLIMOVA

No lasīitāju vēstulēm
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Krāslavas māmiņu klubā 

Apgūstam mūzikas instrumentu spēli 

Mācāmies šūpuļdziesmas
Nosvinējis savu pirmā gadiņa 

jubileju, Krāslavas māmiņu klubs 
turpina aktīvi darboties. Viena no 
oktobra svētdienas pēcpusdienām 
tika veltīta šūpuļdziesmām. 

Šī tēma man ir ļoti tuva un mīļa. 
Savulaik daudz dziedāju meitiņas 
gaidībās, punci glāstīdama, un vē-
lāk, mazuli auklēdama. Varbūt arī 
tāpēc meita izauga ar tik skanīgu 
balsi? Lai gan pati ar labām vokā-
lām dotībām lepoties nevaru, in-
stinktīvi jutu, ka nav svarīgi, ja kādu 
noti nodziedu aplam, galvenais ir 
emocijas, mīlestība, ar kādu dziedu. 

Mūzikas terapeiti apstiprina, ka 
šūpuļdziesmas ir būtiski sākt dzie-
dāt jau tad, kad bērniņš mātes klēpi 
vēl tikai aug. 16.grūtniecības nedēļā 
bērniņš jau sāk dzirdēt, bet vecāku 
balsis atpazīt spēj ap 32. grūtniecī-
bas nedēļu. Tādēļ, piedzimstot un 
izdzirdot pazīstamo balsi, bērns iz-
jūt mieru, jo zina, ka tā pati balss, 
kas iepriekš lika justies labi un droši, 
ir tepat līdzās.

Dziedot šūpuļdziesmu, māte 
bērnu piespiež sev tuvu klāt, vai 
šūpo šūpulītī līganām, ritmiskām 
kustībām, ieaijājot bērnu miegā. 
Bērns dzird nomierinošo balss tem-
bru, kas papildināts ar ritmiskām, 
monotonām kustībām, kādās tiek 
šūpināts. Visas darbības kopā rada 
meditatīvu noskaņu, un bērns no-

mierinās, viņam uzlabojas elpošana 
un nostabilizējas sirdsdarbība.

Tā mātes darīja senos laikos 
un kāpēc nepārņemt labo pieredzi 
mūsdienās? 

Cik daudz šūpuļdziesmu jūs zi-
nāt? Protams, mūsu slaveno “Aijā 
žūžū lāča bērni”, kas iekļauta pasau-
les labāko šūpuļdziesmu krājumā, 
“Velc, pelīte, saldu miegu”, “Circenī-
ša Ziemassvētki”... varbūt kāds vēl 
vairākas, bet es kādreiz iztiku ar šīm 
un izlīdzējos arī ar kādu pašas sace-
rētu, ar piedziedājumu “ā - ā – ā”. 

Tā nu, lai kopā padziedātu, atce-
rētos zināmās un apgūtu jaunas šū-
puļdziesmas, devos uz Krāslavas 
māmiņu kluba rīkoto pasākumu. Uz 
to mani pamudināja ne vien profe-
sionālā interese, bet arī tas, ka ne-
sen iepazinos ar kādu mazu, jauku 
meitenīti, kura iemieg labāk, ja viņai 
dziedu. 

Man par lielu prieku, uz pasā-
kumu māmiņu klubā tika uzaicināti 
Ilze Mežniece un Rodions Doļa. 
Ar Ilzi iepazināmies šovasar, sa-
runu festivālā LAMPA, Cēsīs. Tur 
Ilze stāstīja par permakultūras jeb 
dabai un cilvēkam draudzīgu saim-
niekošanas principu ieviešanu savā 
saimniecībā Ambeļu pagastā, mā-
cīja gatavot kokteili no nezālēm un 
cienāja ar dažādām augu un ziedu 
tējām. 

Ilze ir arī kultūras biedrības 
vadītāja, spēlē dažādus mūzi-
kas instrumentus un ir apveltīta 
ar skanīgu balsi. Bet, pirmkārt, 
Ilze ir piecu bērnu māmiņa, ku-
ras jaunākajai atvasītei nupat 
palikuši divi gadiņi. Protams, 
šūpuļdziesmu tēma Ilzei ir ak-
tuāla un tuva. 

Priesteris Rodions kokles 
spēli apguvis pašmācības 
ceļā, piedalās dažādos pasā-
kumos un labprāt dalās savās 
zināšanās ar citiem. 

Auklējot mazuli, māmiņa 
vienlaicīgi nevar spēlēt mūzikas 
instrumentu, bet mācoties dzie-
dāt, ļoti patīkams ir dziesmas 
instrumentālais pavadījums. 

Ilzei līdzi bija kokle, ģīga un 
tamburīns, Rodionam – kokle, 

Ilze visiem klātesošajiem bija saga-
tavojusi dziesmu vārdus un notis. 

“Kādas ir jūsu attiecības ar šū-
puļdziesmu?” vaicāja Ilze. Izrādījās, 
visas māmiņas vairāk vai mazāk 
dzied, bet vēlētos iemācīties vairāk 
dziesmu. Ilze stāstīja par to, ka ir 
dziesmas, kuras īsti nevarētu saukt 
par šūpuļdziesmām, bet tad, kad tās 
dziedi, kļūst vieglāk, gaišāk. Kāpēc 
tad, kā svētības vēlējumu savam 
bērnam, to nedziedāt pirms miedzi-
ņa? Viena no tādām dziesmām ir 
“Laimiņ, mūža licējiņa”. Ilze stāstīja 
arī par to, ka tautas dziesmā galve-
nais ir vārds, tāpēc, ja aizmirstas 
kāda melodija, droši var dziedāt 
labi zināmos vārdus, pieskaņojot 
tos citai melodijai. Tie vārdi, kuri nāk 

prātā dziedot, arī būs īstie, kas tajā 
brīdī ir visvajadzīgākie. 

Protams, ka, midzinot bērniņu, 
vispiemērotākās dziesmas ir ar pie-
dziedājumu “ā-ā-ā...” Lokot skaņu 
dažādos augstumos, var aizstāt arī 
dažkārt aizmirsušos vārdiņus. 

“Cuci, ļuļi, mozi bārni”, “Žūžū, 
ļuļū mozais bārns”, “Peļeit, peļeit” 
-kopā tika izdziedātas vairākas 
dziesmas, bet ne pārāk daudz, lai 
nesajūk. “Pārējās apgūsiet mājās,” 
Ilze mudināja.

Sirsnīgā, brīvā, radošā, siltā at-
mosfērā laiks Māmiņu klubā ritēja 
nemanot. Noslēgumā tika nostipri-
nātas divas no iepriekš dziedātajām 
šūpuļdziesmām. Māmiņu dziedāju-
mu lieliski papildināja Rodiona vīriš-
ķīgā balss.

Runājot par vīrieša lomu bērna 
audzināšanā, perinatālā psihotera-
peite un mūzikas terapeite Mirdza 
Liepiņa uzsver, ka būtiska nozīme 
šūpuļdziesmu dziedāšanā ir arī tē-
vam. Senākos laikos tēvs strādāja, 
mātes ziņā bija pavarda sargāšana 
un bērnu audzināšana. Mūsdie-
nās aizvien vairāk sāk izlīdzināties 
plaisa starp vīrieša un sievietes 
lomu bērnu audzināšanā. Tagad 
ne tikai mātes, bet aizvien biežāk 
arī tēvi dodas dekrēta atvaļinājumā 

un paliek mājās audzināt bērnu tā 
pirmajos mēnešos. Šādos gadīju-
mos pavisam nepareizi ir domāt, ka 
dziedāšana ir jāatstāj mātes ziņā. 
Tēva loma bērna audzināšanā un 
tā psiholoģiskajā un fiziskajā attīstī-
bā ir tikpat būtiska, cik mātes loma, 
skaidro Liepiņa. Lielisks piemērs 
tam ir pazīstamā latviešu mūziķa 
un dziesminieka Kārļa Kazāka šū-
puļdziesmu albums, kura dziesmas 
iedziedājuši Latvijā pazīstami tēvi, 
tostarp pavārs Mārtiņš Sirmais, ak-
tieris Juris Keišs un žurnālists Dīvs 
Reiznieks.

Aplami ir domāt – man nav balss, 
ko tad es! Tikai sabojāšu bērnam 
dzirdi! Muļķības! Bērnam nav svarī-
gi, cik precīzi un muzikāli tiek izpildī-
ta dziesma, galvenais ir attieksme, 
dziedāšanas process un emocijas, 
kas tiek gūtas, dziedot dziesmu. 
Tas ir neatsverams ieguvums bērna 
attīstībā un ģimenes harmonijā, ap-
galvo mūzikas terapeite. 

Dziedāt mazulim – tas ir tik 
skaisti un vērtīgi! 

Paldies Krāslavas māmiņu klu-
bam par iniciatīvu! Ar prieku gaidīšu 
nākamo tikšanos ar Ilzi Mežnieci. 
Tā būs veltīta kokles spēlei. 6. no-
vembrī plkst.15:00 aicinātas visas 
māmiņas, kuras vēlas muzicēt. 

25. novembrī Krāslavas 
māmiņu klubs rīkoja muzikālo 
darbnīcu, lai tiktos ar akordeona 
spēles pedagogu, mūzikas ins-
trumentu meistaru Artūru Savicki. 
Viņa paštaisītie instrumenti pie-
saistīja kuplu interesentu pulku. 

Par šo unikālo darbnīcu jau-
tāju Krāslavas māmiņu kluba pār-
stāvēm Ievai Maļinovskai un Danai 
Lahtionovai: “Tā kā vēlējāmies, lai 
pasākumu apmeklē pēc iespējas 
vairāk interesentu, nolēmām, ka 
tas jāpiedāvā bez maksas. Šoreiz 
izmantojām Krāslavas novada do-
mes gada sākumā biedrībai pie-
šķirto finansējumu. Tāpat mums, 
māmiņu klubam, ir izveidojusies 
lieliska sadarbība ar kaimiņiem – 
PII “Pīlādzītis” kolektīvu un sevišķi 
ar metodiķi Jeļenu Vorošilovu. Pa-
teicoties Jeļenai, kura pati ir mūzi-
kas cienītāja un muzikālās izglītī-
bas atbalstītāja, pasākums notika 
pirmsskolas iestādes telpās”. 

PII “Pīlādzītis” zālē pulcējās 
gan māmiņas un tēti ar mazuļiem, 
gan bērnudārza audzēkņi un pe-
dagogi. Kā noskaidrojām, jaunā-

kais apmeklētājs bija vēl nepilnu 3 
mēnešu vecumā. Par laimi, drau-
dzīgā pulkā vietas un instrumentu 
muzicēšanai pietika visiem. 

Savā radošās muzicēšanas 
studijā “Jandāliņš” Preiļos mūzikas 
pedagogs vada nodarbības bēr-
niem no divu gadu vecuma. Pa-
rasti grupā ir ne vairāk par 10 - 13 
bērniem. Tas, kā Artūrs tika galā ar 
krietni lielāku skaitu bērniem, bija 
uzskatāms aplieci-
nājums viņa rado-
šumam un pedago-
ģiskajam talantam. 
Muzicēšanā tika ie-
saistīti visi dalībnieki. 
Arī vecāki un pirms-
skolas skolotāji, kuri 
ar prieku tam ļāvās.

Muzikālajā no-
darbībā tika izman-
toti Artūra Savicka 
pašdarinātie instru-
menti – čaukstošas 
un skanošas pelītes 
pašiem mazākajiem, 
ritma kociņi, maraka-
si, tamburīni, klabekļi 

un citi dažnedažādi skanoši 
instrumenti. Bērni gan sē-
dēja, gan “brauca vilcieniņā” 
gan dejoja un pat gulēja, 
ieklausoties dziesmā. Brī-
dī, kad skaļuma kļuva par 
daudz, zāles vidū tika veik-
smīgi sameklēts klusums.

Muzikālo instrumentu 
meistars labprāt dalījās sa-
vās prasmēs, katram bija 
iespēja patstāvīgi vai ar ve-
cāku palīdzību pagatavot 
sev kādu no instrumentiem. 
Visi klātesošie tika sadalīti 
vairākās grupās, kurās no 

sagatavēm pēc parauga pagata-
voja sev tīkamo instrumentu, ar 
kuru muzicēt mājās. PII “Pīlādzītis” 
pedagogi arī iesaistījās instrumen-
tu gatavošanā. 

Jautāju pieredzes bagātajai 
muzikālajai audzinātājai Marijai 
Gasperovičai, kā viņa vērtē šo 
nodarbību: “Ļoti jauki. Brīnišķīga 
nodarbība. Sevišķi prieks par tiem 

vecākiem, kuri piedalījās kopā ar 
bērniem. Kopā būšanas laiks tika 
pavadīts ļoti pilnvērtīgi. Protams, 
arī es pati esmu priecīga par pie-
dalīšanos, jo daži instrumenti un to 
pagatavošanas iespējas arī man 
bija jaunums.”

Pirmsskolas skolotāja Anita 
Smirnova: “Strādāju ar 2-3 gadu 
vecuma bērniem. Šodien guvu 
daudz jaunu, labu ideju darbam 
grupā. Tās noderēs ne tikai muzi-
kālajām, bet arī citām nodarbībām 
ar bērniem.”

Pēc pasākuma, kad bērni 
priecīgi devās mājup, pedagogi vēl 
interesējās par to, kā dzima šāda 
ideja – pašam gatavot instrumen-
tus, kādi materiāli tiek izmantoti to 
gatavošanai, kur tos iegādāties. 
Artūrs Savickis pastāstīja: “Viss 
sākās ar to, ka, strādājot Jaunsila-
vas pamatskolā, darbam trūka pa-
līglīdzekļu. Kā zināms, iegādāties 
tos ir dārgs prieks. Esmu instru-
mentālists, tāpēc meklēju iespējas, 

kā tikt pie mūzikas instrumentiem, 
lai bērni varētu muzicēt. Vēlējos 
izveidot instrumentālo ansambli. 
Daļu instrumentu varējām atļau-
ties nopirkt, bet izrādījās, ka ritma 
instrumenti, regulāri lietojot, ātri sa-
lūzt. Tāpēc sāku darināt tos pats, 
jo tad tos bija iespēja arī pašam sa-
labot. Instrumentus gatavojot, ska-
tos video pamācības, eksperimen-
tēju. Tagad varu izgatavot lielāko 
daļu instrumentu savu audzēkņu 
vajadzībām un arī uz pasūtījumu – 
citiem. Ja ir vēlēšanās, rīkoju meis-
tarklases instrumentu gatavošanā 
gan individuāli, gan kolektīviem, 
piemēram, skolām, pirmsskolas 
iestādēm. 

Materiāli instrumentiem ir vis-
dažādākie. Piemēram, bungas, 
kas līdzīgas džambai, tika gatavo-
tas no kanalizācijas caurules. Pie 
teļādas palīdzēja tikt Gunārs Igau-
nis. Galvenais ir vēlēšanās, iespē-
jas var atrast.”
Lappusi sagatavoja Iveta LEIKUMA

Artūrs Savickis: “Visi esam mūziķi kopš dzimšanas!”
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Šī ir mana spilgtākā vasara Ainiņas no lauku dzīves

Ballīte Šķeltovā - retro, viesi, 
teātris, lotereja, izstāde...

Alekseja GONČAROVA foto.

V a s a r a ! 
Saule un laime! 
Laime tāpēc, ka 
mazbērniem ir 
brīvlaiks! Un viņi 
atbrauks uz lau-
kiem nevis vien-
kārši elpot svai-
gu gaisu, bet lai 
baudītu dabu!!! 

Tā ir laime - 
redzēt sev blakus mazbērnus, smaidīt viņiem 
un gatavot kaut ko garšīgu! Viņi ies uz ezeru 
un makšķerēs.  

Un viss bija tieši tā. Mazbērni atbrauca, 
gāja uz ezeru, peldējās un makšķerēja. Ve-
cākais mazbērns noķēra līdaku ar svaru 5 kg! 
Aiz prieka viņam pat kājas nodrebēja, un viņš 
gandrīz palaida to atpakaļ ezerā! Protams, 
mazbērni ne tikai ķēra zivis, bet arī palīdzēja 
savam vectētiņam saimniecības darbos: baro-
ja un dzirdīja teļus, pļāva zāli ar pļaujmašīnu. 

Bet arī tas vēl nebija viss. Mums pavei-
cās aizlidot uz Itāliju, uz brīnišķīgo Adrijas jūras 
piekrasti! Tur bija tik skaisti: tīrs ūdens, smiltis! 
Mazbērni baudīja jūru un sauli. Bet pēc paisu-
ma krastā parādījās mazi, skaisti krabji, bērni 
ļoti priecājās un smējās, jo tie, pēc viņu do-
mām, ir tik jocīgi. Bija daudz jaunu iespaidu par 
redzēto citā valstī un tās skaistumu! Mēs brau-
cām uz Romu – tā ir vienkārši burvīga pilsēta 
ar senu vēsturi! Staigājām pa tiltu pāri Tibras 
upei, bijām centrālajā Vatikāna laukumā! Vien-
kārši neaprakstāmas izjūtas! Priecājāmies par 
slaveno Trevi strūklaku, kurā ūdens bija tik tīrs 

kā eņģeļa asaras. 
Rimini pilsētā mēs priecājāmies par strūk-

laku čiekura veidā! To savulaik apbrīnoja pats 
Leonardo da Vinči. Bet Cēzars izveda no Ri-
mini savu karapulku. Vēl mēs apmeklējām 
pundurvalsti - Sanmarīno. Tā arī ir sava veida 
pasaka - uzbūvēt cietoksni tika augstu kalnos, 
tas ir īsts brīnums, ko radīja cilvēku rokas! 

Bet pats galvenais ir tas, ka šis ceļojums 
mums bija liels pārsteigums. Un, protams, mēs 
šo vasaru neaizmirsīsim nekad, tā paliks mūsu 
atmiņās mūžīgi!  Tā ir tik liela laime - iepazīt 
pasauli, apmeklēt citas pilsētas, redzēt citu 
valstu iedzīvotājus un pagaršot citus ēdienus 
(viss bija tik garšīgs)! Itāļi ir ļoti laipni un spor-
tiski. Viņi brauc ar velosipēdu uz darbu, uz 
pludmali un vienkārši izklaidējas! 

Vēlu visiem cilvēkiem tik brīnišķīgus brau-
cienus un jaukus iespaidus par redzēto vasarā! 
Mums pašiem aiz prieka vai pamira sirds. Bet, 
kad priecājamies, šķiet, ka viss sliktais kaut kur 
vienkārši pazūd. Beidzās slimības un skumjas. 
Bet prieks un jauni iespaidi palīdz dzīvot tālāk! 

Priecājieties par mūsu pasauli, cilvēkiem! 
Priecājieties par draugiem un tuviniekiem! Tad 
mums šķiet, ka sirds ir tik liela, ka var dalīties 
priekā ar visu pasauli! Galvenais, lai mūsu pa-
saulē vienmēr valdītu miers! Lai vienmēr spīd 
spoža saule, bet apkārt čivina putni! Lai pūš 
viegls vējiņš un līst silts vasaras lietutiņš! Bet 
pēc tam – ogošana un sēņošana. Tā taču ir 
vasara! Bet vasarā ir viss: dzīve, mīlestība, ce-
rība un ticība nākotnei! 

Šī vasara uz visiem laikiem paliks manā 
sirdī... Un ne tikai manā, bet arī manu maz-

bērnu un mei-
tas sirdī, jo viņi 
baudīja šo brī-
numu kopā ar 
mani. 

Irīna ZUKULE, 
Krāslavas no-

vads, Skaistas 
ciems. 

Krimināls, notikumiValsts Policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Preiļu 
iecirkņa informācija par būtiskākajiem re-
ģistrētajiem notikumiem Aglonas novadā 
periodā no 20. septembra līdz 20. oktob-
rim.

Preiļu iecirkņa elektroniskajā notikumu 
žurnālā tika reģistrēts 21 notikums.

Tika reģistrēti: viens dīzeļdegvielas zā-
dzības fakts Aglonas novada Kastuļinas 
pagastā – uzsākts kriminālprocess, viens 
miesas bojājumu nodarīšanas fakts Aglonas 
pagastā – uzsākts kriminālprocess, divi cil-
vēku apmaldīšanās gadījumi (personas veik-
smīgi atradušās), četri sadzīves konflikti – 
tiek veiktas pārbaudes. Tika reģistrēts viens 
ugunsgrēka fakts Aglonā,  notiek pārbaude.

Aglonas novadā konstatēti būtiski ceļu 
satiksmes pārkāpumi –1 persona vadīja au-
tomašīnu bez vadītāja apliecības, 2 perso-
nas vadīja velosipēdu alkohola reibuma stā-
voklī  (virs 2,0 promilēm).

Latvijas administratīvais pārkāpumu ko-
dekss paredz sodu par transportlīdzekļa va-
dīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, 
ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konsta-
tētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 
1,5 promiles. Velosipēda un mopēda vadī-
tājam uzliek naudas sodu simt septiņdes-
mit eiro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam 
piemēro administratīvo arestu no desmit līdz 
piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu 
no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt eiro 
un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesī-

bas uz četriem gadiem.
Valsts policija atgādina: Palielinās 

diennakts tumšais periods, kā arī biežāk ir 
nokrišņi un migla, gājēju drošībai uz ceļiem  
liela nozīme ir gaismu atstarojošo elemen-
tu lietošanai. Tāpēc atgādinām – diennakts 
tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vien-
mērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas 
pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atsta-
rojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem 
gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Katrs pats ir atbildīgs par savu drošību, 
arī kļūstot par ceļu satiksmes dalībnieku. 
Gājējam ir svarīgi ne tikai ievērot ceļu sa-
tiksmes noteikumus, bet arī būt redzamam 
autovadītājam. Gaismu atstarojoši elemen-
ti ir jālieto ne tikai tādēļ, ka to nosaka ceļu 
satiksmes noteikumi, bet gan tādēļ, ka tas ir 
nepieciešams Jūsu un Jūsu bērnu drošībai, 
veselībai un pat dzīvībai.

Aicinām arī vecākus rādīt piemēru sa-
viem bērniem, nēsājot gaismu atstarojošus 
elementus, kā arī atgādināt bērniem, cik 
svarīgi lietot gaismu atstarojošus elementus 
diennakts tumšajā laikā.

Rūpēsimies par savu un mazo novad-
nieku drošību.

Andris Valainis, VP Latgales reģiona pār-
valdes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas 

nodaļas vecākais inspektors
 (www.aglona.lv)

Laika periodā no 21.10.2016. līdz 
28.10.2016. Krāslavas iecirknī tika reģis-
trēti 64 notikumi. Būtiskākie:
•	 Naktī uz 22.oktobri Krāslavā, izsitot durvju 

logu SIA “Krāslavas avots” piederošā nolik-
tavā, tika nozagts metāla skapis, kurā atra-
dās skaidra nauda 1740 eiro. Kriminālmeklē-
šanas pasākumu rezultātā tika noskaidrotas 
vainīgās personas - 3 cilvēki, visi vietējie ie-
dzīvotāji, divi no tiem agrāk tiesāti.

•	 Naktī uz 22.oktobri Krāslavā, kafejnīcā “To-

des”, no somiņas tika nozagts mobilais tele-
fons Huawei P8 Lite. 

•	 Tajā paša naktī, netālu no minētās kafejnī-
cas atstātajai automašīnai VW Passat tika 
izsists  sāna stikls. Tika uzsākti kriminālpro-
cesi, notiek izmeklēšana.

•	 25.oktobrī Robežnieku pagasta zemnieki, 
Jalovas ciema apkaimē konstatēja ģenera-
tora “Tigeris” zādzību, kas bija atstāts laukā.

Sagatavoja Krāslavas iecirkņa Kriminālpo-
licijas nodaļas priekšnieks J.Ščukins

 Laikraksta “Ezerzeme”  redakcija 
pieņem sludinājumus katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  2. novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
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 Ceturtā studija
11.15 Mana dziesma
12.45 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.15 Vides fakti
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Zem latviešu karogiem. 
Varoņu dzimšana
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras 

slepkavības
1.05 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03 Bezceļu tūrisms
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Iepazīsimies - esmu 
audžuģimene.
9.10 Aculiecinieks
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
12.00 Sajūti Latgali!
12.35 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku.
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta

15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.25 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Lielo ezeru dzīlēs
22.15 Latviešu jaunie režisori. 
23.15 20 dabas šedevri
23.45 Nepieradinātā Amerika
0.45 100 g kultūras. Personība

LNT
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās 
maltītes
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.15 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mīlas melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces

15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 2.00 Ziemas saule
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Infekcija
0.20 Kāršu nams
1.35 Košākai dzīvei
4.50 Bernards

TV3
6.50 Ķepu patruļa
7.20, 13.10 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Bekstroms
10.55, 21.00 Ekstrasensu cīņas
12.00 Rozenheimas detektīvi
14.30, 1.10 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
15.35, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks

22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
0.40 Smieklīgākie videokuriozi
2.10 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību

TV3+
5.00, 15.30, 0.20 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV shop
13.25, 20.00 Sporta skolotājs
21.00 Revizorro
22.05 Mf. Nedēļa bez laulībām

NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
7.30 Jūlijas Visockas studija
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis

11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Iekšējā izmeklēšana
20.40 Mēris
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Kruķis
3.00 Vasarnīcas lietas
4.05 Braucam un ēdam

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 2.20 Ziņas
6.35 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
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks   21.15 Aiz kadra

1. novembrī Ir iemesls!

Mirušo diena Meksikā 
Nāve nemaz nav smieklīga, 

bet gan briesmīga. Tā domā ei-
ropieši. Nāves baiļu avots ir ne-
ziņa. Droši vien tieši saistībā ar 
šo noslēpumaino parādību cilvē-
ka dzīvē tiek pārbaudīts ticības 
spēks. Daži tic aizkapa dzīvei, 
citi uzskata, ka nāve ir cilvēku 
dzīves likumsakarīgs fināls un 
aiz tās robežām nav absolūti 
nekā. Līdz šim laikam neviens 
nevarēja pierādīt ne pirmo, ne 
otro... Bet Centrālās Amerikas 
indiāņi zināja par nāvi absolūti 
visu, tāpēc neviens pat nedomā-
ja baidīties no tās. Īpaši tādēļ, 
ka tieši mirušajiem ir veltīti vieni 
no jautrākajiem un spilgtākajiem 
svētkiem Meksikā, Salvadorā, 
Gvatemalā, Hondurasā... 

Pirms trīs tūkstošiem gadu 
acteki un maiji, olmeki un kečua 
atzīmēja mirušo svētkus, godinot 
nāves dievieti Miktlansiuatli. Pa-
rasta dieviete, mirušo valstības 
pavēlniece, tika attēlota svārkos, 
ko veidoja klaburčūskas, būtnes, 
kas pieder gan mirušo pasaulei, 
gan garu pasaulei. Nāves godi-
nāšanas dienā indiāņi izrotāja 
savas mājas ar samtenēm. Tās 
dēvēja par nāves puķēm. Tika 
uzskatīts, ka šīs skaistās brūnās 
puķes piesaista mirušo dvēse-
les ar savu īpašo aromātu. Līdz 
šim laikam Meksikā ir pieņemts 
izpušķot kapus tieši ar samte-
nēm... 

Līdz ar kristietības atnākša-
nu uz indiāņu zemi, senie svētki 
ieguva jaunu saturu, taču ārēji 
praktiski nekas nemainījās. Visu 
svēto dien, 1. novembrī, Meksi-
kā sagaida mirušo bērnu dvē-
seles. Tiek uzskatīts, ka tīrām 
dvēselēm ir privilēģija - pabūt 
ar saviem radiem mazliet ilgāk. 
Viņiem gatavo saldumus, kas ir 
baisi pēc izskata, bet īstenībā ir 
ļoti garšīgi. No cukura un augļu 
sulām šajā dienā gatavo gal-
vaskausus, kas ir visdažādākās 
krāsās. Saldumus liek uz īpaša 
mājas altāra. Turpat saliek arī 
mirušo fotogrāfijas. Šie altāri 
ir izrotāti ar puķu rāmīšiem un 
spilgtiem paklājiņiem, tāpēc iz-
skatās ļoti spilgti. 

Šajās dienās Meksikā ir pie-
ņemts apmeklēt kapsētas, šie 
apciemojumi ir galvenā ģimenes 
izklaide Mirušo dienā. Tas ir sais-
tīts ar kādu īpašu tradīciju - atce-
rēties jautrus un smieklīgus at-

gadījumus no mirušo dzīves, 
skaļi smieties, aicinot dvēseli 
apmeklēt savas dzimtās mā-
jas. Aizejot no kapsētas, radi 
saliek celiņu, ko veido aizde-
dzinātas sveces, lai dvēsele 
neaizmaldītos un atrastu sa-
vas mājas. 

Rīt, 2. novembrī, mājās pa-
rādīsies pieaugušo mirušo dvē-
seles. Tām tiks sagatavots no-
pietnāks cienasts - īpašā “mirušo 
maize”. Visai baisais nosaukums 
nekādi nav saistīts ar šī kulinā-
rijas izstrādājuma smalko garšu. 
Svētku maizei tiek izmantoti vis-
labākie smalka maluma kviešu 
milti, saldkrējuma sviests, olas, 
piens, cukurs, sukādes, vaniļa 
un apelsīnu esence. Maize tiek 
cepta apaļa klaipa formā, ku-
ram virsū ir uzliktas divas mīklas 
strēmelītes, kas simbolizē kau-
lus. Vēl viens obligāts grezno-
jums ir neliels galvas kauss, kas 
arī ir izcepts.  

Mirušo dienā nevar iztikt 
bez karnevāla. Vispopulārākais 
kostīms ir skelets, bet maska - 
galvaskauss. Gājienu laikā cil-
vēki nes krāšņas lelles - skele-
tus, kas ir apģērbti vislabākajās 
kleitās un kostīmos. Gājienus 
papildina dejas, dziesmas, jaut-
ra mūzika. Bet... Tas viss notiek 
lielpilsētās, galvaspilsētās... Bet 
laukos turpina saglabāt vissenā-
kās paražas un tradīcijas, kuras 
nekādi nevar saprast eiropieši 
un ar kurām jau ilgāk nekā pie-
cus gadsimts cīnās Baznīca... 

Laukos svēti ciena sentēvu 
tradīcijas un saudzīgi glabā... 
mirušo senču galvaskausus. Šo-
dien indiāņu mājās pie altāriem 
sentēvu fotogrāfiju vietā tiks iz-
likti īsti galvaskausi, ko rotās 
samtenes un krāsainas lentes. 
Dāvanas šajā dienā pasniedz 
gan mirušajiem, gan dzīvajiem. 
Bērni ar nepacietību gaida šos 
svētkus, jo no pieaugušajiem 
viņi šodien saņems rotaļlietu – 
sunīti Izkuintli, šim suņukam ir 
jāpalīdz sentēvu dvēselēm pār-
varēt plašo Čikonauhuapanas 
upi, kas atdala mirušo pasauli 
no dzīvo pasaules.  

Mirušie šodien saņems no 
radiniekiem vairākas dāvanas: 
ūdeni - lai remdinātu slāpes, sāli 
- lai saglabātu kaulus (tas dos 
iespēju dvēselei arī nākamgad 
apciemot radus), pelnu krustu - 

lai ātrāk izpirktu visus grēkus, un 
maizi - īpašu, garšīgu un skaistu.  

Dažās valstīs ir tradīcija pa-
vadīt nakti no 1. uz 2. novembri 
kapsētā. Vakarā visa ģimene 
pulcējas pie radinieka kapa, uz 
šejieni atnes saldumus, vissmal-
kākos ēdienus, bieži atved dzie-
dātājus, kuri izklaidē dvēseles. 
Pēc saulrieta visa ģimene liekas 
gulēt blakus kapam un guļ līdz 
pašam rītam. Tas ir tāpēc, lai 
būtu patīkami mirušajam, kura 
dvēselei tādā veidā ir iespējams 
“saskarties” ar savu ģimeni mie-
ga laikā. 

Šodien Meksikas iedzīvo-
tāji smejas un priecājas, dejo 
un dzied, ģērbj spilgtu apģērbu. 
Nāve nav nekas briesmīgs, tas 
ir jautri – šāds ir svētku lozungs. 
Kaut gan šajā dienā ir visai ne-
parastas paražas, svētki ļoti labi 
“sadzīvo” ar kristietību. Visa ģi-
mene šodien aizlūgs par saviem 
sentēviem, bet rīt no rīta pirmā 
ēdienreize varēs sākties tikai 
pēc kopējās rīta lūgšanas, bet 
par “mirušo maizi” meksikāņi 
sauc dievmaizi - hostiju. Baz-
nīca jau sen nepievērš tik lielu 
uzmanību pagānu tradīcijām un 
cenšas piešķirt visiem šiem ri-
tuāliem un ceremonijām saturu, 
kas ir saistīts ar Bībeli. 

Gvatemalā šodien debesīs 
tiks palaisti simtiem gaisa pūķu. 
To uzdevums - padzīt ļaunos 
garus, kuri var iztraucēt mirušo 
un dzīvo “tikšanos”. Ekvadorā 
vārīs ķīseli no melnās kukurū-
zas miltiem un ceps pīrādziņus 
lellītes formā. Bet Spānijā ceps 
kastaņus un “cienās” ar tiem mi-
rušos.  

Vai mums tas ir kāds brī-
nums? Protams, ka ne. Latvijā 
turpinās Veļu laiks, tas nozīmē, 
ka dzīvie gaida no mirušajiem 
atbildes uz neatrisināmiem jau-
tājumiem, atstāj tiem cienastu...   

Mēs visi esam radinieki 
mūsu mazajā planētā... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

SportsKrāslavas 

21.- 22. oktobrī  Krāslavas 
Sporta skolas šāvēji piedalījās 
Dobelē notikušajā Latvijas Jaunat-
nes čempionātā ložu šaušanā ve-
cākajā vecuma grupā -stāsta šau-
šanas treneris Sergejs Šveds. 

Pirmajā dienā šāvēji sacentās sa-
režģītākajā vingrinājumā MŠ-3x20 
(20 šāvieni guļus, stāvus un no ceļa). 
Krāslavas šāvēji uzrādīja labus re-
zultātus: Mareks Mjadjuta ierindojās 
2.vietā ,Rihardam Misjunam 4.vieta, 
bet Dana Soskova ar personīgo re-
kordu ierindojās 5.vietā.

 Otrajā dienā šāvēji sacentās 
divos vingrinājumos: MŠ-30 (30 šā-
vieni guļus) un PŠ- 40 (40 šāvieni ar 

pneimatisko šauteni).
Šaušanā guļus Rihards Plo-

ciņš, uzrādot augstu rezultātu-287 
punktus, ierindojās  3.vietā, Rihards 
Misjuns 5. vietā, Mareks Mjadjuta 
6. Vietā, Artūrs Verigo 7.vietā, bet 
meiteņu konkurencē Danai Sosko-
vai ar personīgo rekordu 288 punkti  
- 3.vietā.

Šaušanā ar pneimatisko šauteni 
personīgo rekordu uzrādīja Mareks 
Mjadjuta un ar to ierindojās 4.vietā, 
Rihards Plociņš ieguva 5.vietu un 
Rihards Misjuns 6.vietu.

Kopvērtējumā starp 12. ko-
mandam krāslavieši ieguva 4. 
vietu.

šāvēji Latvijas čempionātā

Cīkstoņi noslēdza Latvija čempionātu sēriju
Cīkstoņiem ir aizritējis pē-

dējais Latvijas čempionāts, kas 
norisinājās 21. - 22. oktobrī Dau-
gavpilī starp jauniešiem (2001. 
- 2003. dzim. g.). Mūsu sportisti 
no tā pārveda četras medaļas. 
Pirmās vietas ir mūsu meitenēm - 
Danielai Sutānei sva-
ra kategorijā līdz 44 
kg un Karīnai Andžā-
nei svara kategorijā 
līdz 40 kg. Jauniešu 
vidū otro vietu svara 
kategorijā līdz 42 kg 
ieguva Artūrs Gon-
čaronoks, bet Kon-
stantīns Dombrovskis 
visspraigākajā cīņā 
svara kategorijā līdz 
66 kg izcīnīja trešo 
vietu. Šajā pašā sva-
ra kategorijā labus re-
zultātus uzrādīja Dai-
nis Kozinda. Cīnoties 
par bronzu, viņš pie-
kāpās vairāk piere-
dzējušajam cīkstonim 
un ierindojās piektajā 
vietā, kas viņam ir 

labs rādītājs, jo Dainis pirmo reizi 
startēja šāda līmeņa sacensībās. 

Atlika apkopot visu čempio-
nātu rezultātus. Par tiem ziņosim 
nedaudz vēlāk. 

Treneri Jurijs ČILIKINS un 
Jevģēnijs TARVIDS
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
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 Ceturtā studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Tēvs Brauns
23.25 Ar sapni mugursomā
23.55 Personība. 100 g 
kultūras
0.55 Hilarija Klintone. uz naža 
asmens

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03 Bezceļu tūrisms
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Dzimis Eiropā. 
9.00, 14.35 Zaglīgie pērtiķi

9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars 
atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Notikumu skatlogā
13.35 Skats rītdienā.
14.05 Nedēļas apskats
15.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
15.35, 1.40 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 Lielo ezeru dzīlēs

LNT
6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.20 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Mīlas fjordos. Sieviete 
pludmalē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā

18.55, 1.35 Ziemas saule
20.40, 2.20 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.10 LNT ziņu dienests 
piedāvā. Donalds Tramps
23.30 Čikāgas liesmās
0.50 Provokators

TV3
6.50 Ķepu patruļa
7.20, 13.10 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55, 0.35 Čaļi ar bērniem
10.55 Ekstrasensu cīņas
12.00 Rozenheimas detektīvi
14.30 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.35, 20.20, 3.00 
UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Prometejs
1.05 Apokalipses vēstneši

TV3+
5.00, 15.30, 0.00 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35, 18.50 Kijeva dienā un 
naktī
10.35, 16.35 Univers
11.45 Mf. Par to, kā rūķis 
pameta mājas
11.55 TV Shop
13.25, 19.55 Sporta skolotājs
21.00 Mf. Horoskops veiksmei
22.55 Apsardze
1.00 Ģimenes bizness

NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
7.30 Jūlijas Visockas studija
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 4.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.40 Iekšējā izmeklēšana
20.35 Mēris
22.30 Kruķis
0.25 80-to diskotēka

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs
12.55 Moderns spriedums 
14.50, 0.05 Par mīlestību
15.55, 17.45, 18.05 Vīriešu/ 
sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Noslēpumainā 
kaisle
23.35 Vakara Urgants
1.10, 5.55 EuroNews
1.40 Ekstrasensu cīņas
3.20, 5.05 Smieklīgākie 
videoklipi
3.35 Humora raidījums

RenTV Baltic
5.45, 23.00 Skatīties visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.25 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
12.00, 18.35 Dziednieks
13.05, 0.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Šokējošo hipotēžu 
diena

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 1.00 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Par mīlestību
14.10 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Noslēpumainā kaisle
22.20 Dialogs ar J. Jevtušenko
23.20 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.40 Zona 
Х
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Es atstāšu jums 
mīlestību
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.10 TV barometrs
8.05, 17.35 Tāds darbs
8.55, 19.55 Ekstrasensi - 
detektīvi
9.50, 21.15 Online
10.20, 16.00 Mana burvīgā aukle
10.55, 16.40 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 18.35 Stila ikona
13.10 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05 Eņģeļi un dēmoni
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
21.50 Kā es satiku jūsu mammu

CETURTDIENA,  3. novembris 

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
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 Alekss Igo. Melnā saule
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns
1.05 Alpu dakteris
1.55 Midsomeras slepkavības
3.35 Aizliegtais paņēmiens
4.30 Sporta studija

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Bezceļu tūrisms
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Neatklātie Tuvie austrumi
8.30, 3.05 Melns. Sarkans. 
Zelts. 4 vīri Ugandā

9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei
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 Latvijas sporta varoņi. 
Bobsleja zvaigznājs
15.35 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Obama un karš
21.05 Leģendārie albumi. 
Simply Red.
22.05 Ielu advokāts
0.15 Eiropa koncertos
1.10 Latviešu jaunie režisori. 
2.10 Anekdošu šovs 3
2.35 LTV - 60
3.30 Mikrofona dziesmas

LNT

6.00, 14.20 Reičela Alena. 
Vienkāršās maltītes
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.15 Bernards
10.30, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
11.50 Īstais Maikls
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Lūpukrāsu pavēlnieces

15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Ziemas saule
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Tumsa
22.25 Nosvērtie
0.30 Greizais spogulis
4.35 Karamba!

TV3

6.50, 13.10 Multfilmas
8.20 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Kāsla metode
10.55 Ekstrasensu cīņas
12.00 Rozenheimas detektīvi
14.30 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.35, 20.20, 3.10 
UgunsGrēks
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Smokings
23.05 Dilemma
1.25 Izdzīvojušie
2.25 Apokalipses vēstneši

TV3+

5.00, 15.30, 2.00 Māja-2
5.45, 12.10 Interni
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35 Kijeva dienā un naktī
10.30, 16.35 Univers
11.45 Mf. Modinātājs
11.55 TV Shop
13.25 Sporta skolotājs

18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Bēdz!
22.05 Mf. Izstumtais
1.00 Pārrestartēšana

NTV Mir

6.00 Eņģeļi un dēmoni
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.20 Viņu tradīcijas
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Mf. Dakteris Nāve
13.00, 1.40 Satikšanās vieta
15.20 Piektdienis
18.25 Ekstrasensi pret 
detektīviem
19.55 Sasisto lukturu ielas
21.55 Koncerts 
23.50 Mf. Mana māja - mans 
cietoksnis
3.40 Laulātie

PBK

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.30, 
14.20 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.15, 8.25, 9.25 Labrīt!
10.00, 12.00, 14.45 Mf. 
Gardemarina, uz priekšu!
17.15, 18.05 Mf. Cīņa par 
Sevastopoli
18.00, 20.40 Latvijas laiks
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.20 Koncerts
23.20 MasterŠefs
2.35 1 in city
3.05, 5.50 EuroNews
3.35 Mf. Kubaņas kazaki
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.40, 14.55, 22.55 Skatīties 
visiem
6.30 Afromaskavietis
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 Dziednieks
13.10 Sasmīdini komiķi
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Čapmanes noslēpumi
0.00 Dīvaina lieta
0.50 Smieklu shēma

ONT

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.40 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Mf. Kazaņas kazaki
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Mf. Tīrās debesis 
12.10 Mf. Mans maigais un 
mīļais zvērs 
14.20 Mf. Cīņa par 
Sevostopoli
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Balss
21.55 Kas? Kur? Kad?
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 15.30 Es atstāšu jums 
mīlestību
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.00 Mf. Pēdējais karalienes 
gājiens
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2

6.00 TV rīts
8.00, 22.55 TV barometrs
8.05, 17.35 Tāds darbs
8.55 Reportieris
9.40 Mats matā
10.10, 16.00 Mana burvīgā 
aukle
10.45, 16.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.45, 18.35 Stila ikona
13.10 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05 Ērglis un cipars
19.55 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.20 Gribu nokļūt TV
22.30 Mf. Reds

PIEKTDIENA,  4. novembris

21.40, 23.05 Noslēpumainā 
kaisle
23.55 Dialogs ar Jevģēniju 
Jevtušenko
1.05 Sazvērestības teorija 
1.50, 5.55 EuroNews
2.35 Ekstrasensu cīņa
4.20 Humora raidījums
5.30 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.00 Vadīt krievu stilā
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas

7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dziednieks
13.05 M. Zadornova koncerts
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Zinātnes piekrāptie
0.00 Visšokējošākās 
hipotēzes
0.50 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 1.25 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Par mīlestību
14.10 Laiks rādīs!
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā

19.00 Laiks
20.05 Šakālis
21.55 25 gadi pēc PSRS
22.40 Dialogs ar J. Jevtušenko
23.40 Nacionālās drošības 
aģents

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 
Zona Х
8.10, 20.45 Pēdas

9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Mf. Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Māja ar lilijām
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.40 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts

8.00, 20.55 TV barometrs
8.05, 17.40 Tāds darbs
8.55, 19.55 Ekstrasensi - 
detektīvi
9.55, 21.10 Online
10.20, 16.05 Mana burvīgā 
aukle
10.55, 16.40 Nepiedzimsti skaista
11.55, 18.35 Stila ikona
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Ērglis un cipars
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. T. 26524409.

ATDODU promveša-
nai padomju laiku ēku 
- pārseguma paneļi, si-
likātķieģeļi. Dagdas no-
vadā.    Tālr. 29378276

Izsakām sirsnīgu patei-
cību priesterim Rodionam 
Doļam, SIA “Krāslava D” 
kolektīvam, NVA Krāsla-
vas filiāles kolektīvam, SIA 
“ĢEO OK” kolektīvam, īpaši 
Abaroviču un Škaparu ģi-
menēm un visiem radiem, 
kaimiņiem un paziņā, kuri 
izvadīja pēdējā gaitā Mihai-
lu Daļecki.

Sieva, meita

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.

ATDOŠU 
labās rokās 
dzīvošanai 
l a u k o s 
pieaugušu 
runcīti. Labi 
audzināts, 
k ā r t ī g s , 
ruds. Var turēt telpās, bet 
viņam labāk patīk atrasties 
ārā. Draisks, mīļš. 

Tālr. 29843537.

IEPĒRK 
METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531.

Žurnāli novembrī

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

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2 - istabu dzīvokli. LĒTI! Tālr. 
22301169, 22415169;
2 - istabu dzīvokli (balkons, atse-
višķas istabas, 4/5, Aronsona 20, 
36 m2), 2800 €. Tālr. 29661587;
SIA “STIVULS” pārdod ziemas 
riepas R 14 no 26 €, R 15 no 27 
€, R 16 no 28 €, R 17 no 42 €. 
Krāslavā, Indras ielā 32 b. Tālr. 
29147390, 29167019;
lietotus krāsns ķieģeļus - 0.10 €/ 
gab., gāzbetona blokus - 0.50 €/ 
gab. Tālr. 26990070;
kazu (2 gadi). Tālr. 24830248;
burkānus, sīpolus, cūkgaļu. Tālr. 
26527904;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
rudzus, auzas. Tālr. 29910209;
lapu koku malku klučos. 
Piegāde. Tālr. 27534876;
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;
pastāvīgi iepērk īpašumus, mežus, 
var daļēji vai pilnīgi izstrādātus, 
lauksaimniecības zemi, var aizau-
gušu vai nekoptu. Sadarbojamies 
ar starpniekiem. T. 29224449.

DAŽĀDI
Sieviete meklē darbu, ir soci-
ālā aprūpētāja apliecība. Tālr. 
24800921.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Tālr. 28601483.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, 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.

Dari Pats
Radīts ar mo-

torzāģi. Ķēdes mo-
torzāģa vadību Vilnis 
Krasovskis ir apguvis 
līdz smalkākajām ni-
ansēm, un tagad šo 
meistarību viņš liek 
lietā veidojot koka 
tēlus: lāči, pūces, zirgi, 
ērgļi, eži, vilki... 

Atsegt vecās, 
skaistās griestu sijas. Kuram 
gan nepatīk masīvas koka pārse-
guma sijas griestos?! Kantrī stila 
klasika, kas jebkurai mājai piešķir 
īpašu auru. Turklāt siju atsegša-
na palielina arī telpas augstumu, 
Ziemassvētkos varēsiet uzsliet 
augstāku egli! Piedāvājam pa-
raugu, kā var atsegt masīvkoka 
sijas iepriekš apšūtos, apmestos 
griestos. 

Sols no betona un koka. 
Skaistule un briesmonis – tā var 
raksturot Dari Pats piedāvāto sola 
konstrukciju: augstvērtīga cietkok-
sne ar elegantu rakstu un raupjš 
betons. Kāpēc gan neapvienot 
abus materiālus kopā, izgatavojot 
mēbeles pagalmam, dārzam?!

Sagatavojieties rudens lie-
tavām.  Jumta teknes netiek galā 

ar lietusūdens daudzu-
mu vai nu aizsērējumu, 
vai bojājumu dēļ. Vai 
arī vienkārši nav tādam 
apjomam paredzētas. 
Un tikmēr pārplūstošas 
noteksistēmas bojā 
mājas sienas! Bet labā 
ziņa: noteksistēmas 
apkope, remonts un 
pat pilnīga nomaiņa 
nav nekas sarežģīts!

Jaunas ārdurvis. 
Nekas nav mūžīgs, un arī mājas 
ārdurvis kādreiz nolietojas un pra-
sās pēc nomaiņas. Jaunas durvis 
ne tikai uzlabo fasādes kopskatu, 
bet arī labāk tur siltumu un uzlabo 
mājokļa drošību. Dari Pats atklāj 
durvju nomaiņas procesu soli pa 
solim!

Rītdienas materiāls: super- 
izolācija. Fenolisko putu plātnes 
– šobrīd efektīvākais siltumizolā-
cijas materiāls, kas nonācis līdz 
masveida ražošanai! Fenolisko 
putu plātņu siltumvadītspējas koe-
ficients ir no 0,020 līdz 0,024 W/m 
K. Turklāt zemāko, t.i., labāko, 
rādītāju sasniedz jau pie 45 mm 
biezuma. Piedāvājam praktisku 
paraugdemosntrējumu, siltinot 
māju ar fenolisko putu plātnēm.

Dārza Pasaule
Dārza darbu praktisko padomu 

ceļvedis atgādina, kā tehnika jāgatavo 
ziemai un kā jāizvēlas jaunas šķēres 
dārza darbiem. Bet par to, kā vasaras 
garo darbdienu māktajiem dārzkop-
jiem tagad pielabināt miegu, stāsta 
farmaceite Vija Eniņa. 

Mazas un apaļas, slaidas, ātrau-
dzīgas – tūjas. Kas jādara, lai tās labāk 
izskatās, žurnāls stāsta pastāvīgajā 
rubrikā “Kolekcijas augs” .

Ainavu dārzs ar objektiem – 
kādu to šovasar redzēja fotogrāfs un 
žurnāliste? Rādām arī saviem lasītā-
jiem – šoreiz Īras un Svena Rasu brī-
nišķīgais dārzs Raiskuma “Rožlejās”.

2016. gada skaistā-
kās peonijas. Šo peoniju 
skaistumu neuzteic katrā 
izdevumā, tomēr tās ir no-
vērtējuma cienīgas. Gribat 
redzēt? Ieskatieties no-
vembra “Dārza Pasaulē”.

Saruna ar speciālis-
tu novembrī – ar puķu 
rūpnīcas saimnieku no 
Jēkabpils puses, vienu 

no Latvijas podu puķu audzētavas 
“Sedumi” īpašniekiem Sarmi Kalniņu. 
Viņu ziedētājas ir vai visos pārtikas un 
dārzlietu lielveikalu tīklos.

Vēlreiz par neparastiem augiem. 
Tiem rozīnes aug kokā. Koks kā koks, 
bet zaros gardumi.

Kļavas ar saldu sulu! Visas tādas 
nav. Nacionālā botāniskā dārza speciā-
liste Aiva Bojāre stāsta par saldākajām 
kļavām. Vai jums tāda jau ir? Sulu teci-
nāsiet? Ja nav, pavasarī vērts iestādīt.

Kāposti šogad labi auga, bet ne 
visu vēlo šķirņu galviņas der skābēšanai. 

Topinambūri kartupeļu vietā? 
Pastkastīte – mājas vizītkarte. 

Kāda ir jūsējā? Drīz pasts sāks izplatīt 
jauna veida pastkastes.

Sveiciens svētkos! 
Novembris ir valsts svētku 
mēnesis. Dekorējam māju, 
darbavietu.

“Dārza Pasaules” lasī-
tāji jautā, speciālisti atbild. 
Ja arī tev nav skaidrs, kā kopt 
kādus augus, kā panākt skais- 
tākos ziedus, izlolot garšīgā-
kās ogas, augļus, pajautā: 
darzapasaule@dienaszurnali.lv

Rudens: istabā un aiz loga

Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas nūjotāji 
uz Latvijas čempionāta pjedestāla 

Sestdien, 29. oktobrī, notika Latvijas kausa 
nūjošanā izcīņa, ko organizēja LTSA (Latvijas 
Tautas Sporta Asoiācija) un INWA (Starptau-
tiskās Nūjošanas Federācijas). Čempionāts 
sastāvēja no pieciem posmiem, kas norisinā-
jās gada laikā. Pēdējais, “Vidzemes kauss”, 
tika izcīnīts Ogrē. 

Krāslavas novadu pārstāvēja Diāna Kononova 
un Nikolajs Filčenkovs. 

Tikai šī gada jūlijā viņi izgāja padziļinātu nūjo-
šanas tehnikas apguves kursu, piedaloties specia-
lizētajā vasaras nometnē “NūJoMe - 2016”. Svarīgi 
piebilst, ka šo pasākumu 
ar apmācībām nūjošanā 
un papildus disciplīnām 
jogā un meditācijā izvei-
doja un vadīja tagadējie 
mūsu novada iedzīvotāji - 
Dana un Aleksandrs Lah-
tionovi no Indras novada 
organizācijas “Cilvēka 
Attīstības Centrs”.

Neskatoties uz to, 
ka Diāna un Nikolajs pie-
vienojās cīņā par Latvijas 
kausu tikai trešajā no 
pieciem posmiem, viņi kā 
jaunpienācēji spēja uzrā-
dīt ļoti augstus rezultātus. 

Un tā, Diāna Kononova izcīnīja trešo vietu Latvijas 
Kausa izcīņā starp sievietēm vecuma kategorijā S1, 
bet Nikolajam Filčenkovam izdevās izcīnīt prestižo 
“sudrabu” starp vīriešiem visspēcīgākajā un ātrāka-
jā grupā V1.

Viņu sasniegumi ir likumsakarīgs rezultāts, pa-
teicoties neatlaidīgajam sagatavošanās darbam. 
Turklāt tas neaprobežojās tikai ar liela attāluma pār-
gājieniem ar nūjām. Treniņu programmā tika iekļauti 
jogas vingrinājumi locītavu elastīgumam un izturī-
bai, kā arī meditācija labākām koncentrēšanās spē-
jām, lai varētu izturēt 21 km garo nūjošanas gājienu 

čempionātā.
Emocionāli Diāna 

un Nikolajs ir apņēmī-
bas pilni turpināt treni-
ņus starpsezonu laikā, 
lai pilnvērtīgi ar jauniem 
spēkiem uzsāktu 2017. 
gada čempionātu un uz-
veiktu esošos konkuren-
tus no Liepājas, kuri ie-
ņēma pirmo vietu. Diāna 
Kononova atzīst: “Emo-
cijas, kas gūtas, citā vei-
dā nevar gūt.”

Novēlēsim veiksmi 
un apņēmību mūsu no-
vadniekiem!
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