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Nākamais laikraksta 
“Ezerzeme” numurs iznāks 
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Latvijā Šodien numurā
Patriotisma 

audzināšanas stunda
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Tiesības uz laimi
4.lpp

Ko Aglonas novada dome 
atbildēja ministrijai 

par Priežmales 
daudzdzīvokļu māju

5.lpp

Novembris - valsts svētku laiks…

Jau astoto reizi Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika pat-
riotisko dziesmu konkurss “Latvijai!”. Gadiem ejot, tradicio-
nālā un populārā konkursa formāts ir audzis plašumā, tāpēc 
šogad skatītāji pulcējās plašajā kultūras nama zālē. Koncer-
ta programmu atklāja ģimnāzistu koris, bet starp konkursa 
numuriem uzstājās pilsētas un Indras skolu ansambļi.

Bija arī skatuviskais pārsteigums, kad sadarbības part-
neri - Visaginas ģimnāzija - piedāvāja savu labāko māksli-
niecisko pašdarbnieku priekšnesumus. Zāle ilgi aplaudēja 
balles deju dejotājiem Ērikai Čirikaitei un Šarunam Jankevi-
čus. Bet par konkursa uzvarētājiem ziņosim nākamajā laik-
raksta numurā.                         Alekseja GONČAROVA foto

Sadzīves 
elektropreču 

veikals piedāvā 
jaunus telefonus 
( no 16 €), veļas 

mazgājamos 
automātus 
(no 189 €), 

ledusskapjus 
(no 129 €) un citu 
sadzīves tehniku 
un datortehniku. 
Piedāvājam arī 
firmas “FORD” 

elektro
instrumentus. 
Bezprocentu 

kredīts. 
Brīvības 16/2, 

Krāslava. Tālr. 
27707288

18. novembrī
 plkst. 15.00 

Krāslavas kultūras 
namā notiks senioru 

pasākums, veltīts 
Latvijas Neatkarības 

dienai. 
Gaidām Jūs svētku 

noskaņojumā. Līdzi ņe-
mams groziņš. 

Uz tava sliekšņa labestības 
ziedi zied,

jau durvis atverot, tie dvēselē 
spēj prieku liet.

Pār Tavu slieksni gribas svētkos
pārkāpt, iet un sajust svētību,

ko cilvēks cilvēkam spēj sniegt.

Sirsnīgi sveicam savu kolēģi 
Tamāru RĀCIŅU 

skaistajā jubilejā!
Paldies liktenim, ka mēs sati-

kāmies, kopā ilgu gadus strā-
dājam, priecājamies un raizēja-
mies. Novēlam stipru veselību, 
izturību, apkārtējo cilvēku atbal-
stu un laimi ik dienas.

Ar mīlestību, kolēģi - ģimenes 
ārsti un māsiņas.

23 gadus kopā ar Jums!
 
 

Aizdevumi pensionāriem 
un strādājošajiem! 

 
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās no 10:30-12:30)
Tālr. 65622735, 28229290

Sveicam
 50 gadu jubilejā 

Vjačeslavu Kevreli!
Vēlam veselību, dzīvesprieku 

un trāpīgus šāvienus!
Mednieku kolektīvs “Gusena”

•	 Sabiedrības iniciatīvu portālā 
“Manabalss.lv” sākta paraks-
tu vākšana, lai noteiktu agrāku 
ziemas riepu nomaiņas termiņu 
automašīnām. Iniciatīvas iesnie-
dzējs Kristiāns Sotaks piedāvā 
grozīt pastāvošo kārtību, no-
sakot, ka ziemas riepām jābūt 
uzstādītām trīs līdz piecu dienu 
laikā pēc tam, kad Latvijas Vi-
des, ģeoloģijas un meteoroloģi-
jas centrs reģistrē, ka diennakts 
vidējā gaisa temperatūra ir 
zemāka par plus pieciem grā-
diem. Šajā pašā portālā notiek 
parakstu vākšana, lai noteiktu 
slimnīcu atbildību, no tām iz-
rakstot pacientus. Kā iniciatīvas 
iesniedzēja norādīta Laila Ge-
dvarde. Pirms izrakstīt pacientu 
no stacionāra, ārstam speciālis-
tam vajadzētu izvērtēt pacienta 
veselības stāvokli, noskaidrojot, 
vai pacients pats var doties mā-
jās, rosina Gedvarde. 

•	 Sākot ar 2017. gada 1. janvā-
ri, mikrouzņēmumu nodoklis 
uzņēmumiem ar apgrozījumu 
līdz 7000 eiro būs 5%, uzņēmu-

miem ar apgrozījumu no 7000 
līdz 100 000 eiro pirmos trīs ga-
dus – 5%, savukārt no ceturtā 
gada – 8%. Svarīgi ņemt vērā, 
ka trīs gadu termiņš attiecas 
uz mikrouzņēmuma darbības 
ilgumu un arī tajā nodarbināto 
stāžu kā mikrouzņēmumu dar-
biniekiem. No nākamā gada vi-
siem mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātājiem par saviem darbi-
niekiem būs jāveic minimālās 
valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas. 2017. 
gadā tās būs jāveic 3/4 apmērā 
no minimālās mēneša darba al-
gas jeb no 285 eiro. 

•	 Lai nodrošinātu šogad 1. sep-
tembrī sākto pedagogu darba 
samaksas reformu, atbilstoši li-
kumā par valsts budžetu 2016. 
gadam noteiktajam nesadalīto 
finansējumu 1 726 808 eiro ap-
mērā šogad plānots sadalīt Lat-

vijas pašvaldībām kā vienreizēju 
papildu mērķdotāciju pedagogu 
algām bez finansiālās ietekmes 
uz turpmākajiem gadiem. 126 
672 eiro paredzēts iedalīt Dau-
gavpilij, 75 886 eiro - Liepājai, 70 
823 eiro - Jelgavai, 38 528 eiro - 
Ventspilij, 36 604 eiro - Jūrmalai, 
30 541 eiro - Valmierai, 29 615 
eiro - Jēkabpilij, bet Rēzeknei 
plānots piešķirt 28 376 eiro.

•	 Latvijā šā gada septembrī bez-
darba līmenis bija 9,2%, kas bija 
astotais augstākais rādītājs starp 
Eiropas Savienības (ES) dalībval-
stīm. Pēc “Eurostat” datiem, aug-
stāks nekā Latvijā ES dalībvalstu 
vidū bezdarba līmenis septembrī 
bijis Spānijā - 19,3%, Horvātijā 
- 12,6%, Kiprā - 12,0%, Itālijā - 
11,7%, Portugālē - 10,8%, Fran-
cijā - 10,2% un Slovākijā - 9,4%. 
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Pasaulē Klusums pirms budžeta
Reti mierīgi ir pagājusi pē-

dējā Saeimas sēde – nebija ne 
vētrainu debašu, vienam otru 
apvainojot, ne tautas mītiņa pie 
parlamenta ēkas. Priekšā ir svēt-
ki, svinīgas runas un apsveiku-
mi. Pēc tam, visticamāk, viss ies 
ierastu ceļu, jo novembra beigās 
Saeimai jāpieņem 2017. gada 
budžets, par kura caurumiem jau 
tagad runā kuluāros, spriežot, ka 
visus aizlāpīt nevarēs.

Visskaļāk pret nākamā 
gada finansējuma “apcirpšanu” 
protestēja mediķi un studenti. 
Nesen atklājās, ka neapmierinā-
tajiem piepulcējušies arī tiesīb-
sargājošo iestāžu darbinieki. Kā 
jau rakstīja “Ezerzeme”, uguns-
dzēsēji un policisti tiesā pierā-
dīja savas tiesības saņemt pa-
augstinātu virsstundu apmaksu. 
Iekšlietu ministrija izdarīja pret-
gājienu – piedāvāja kompensēt 
pārstrādāto laiku nevis ar nau-
du, bet ar papildus brīvdienām. 
Pagaidām notiek pārrunas, taču 
policisti jau paziņojuši, ka arī ir 
gatavi protestēt.

Līdz nesenam laikam ne-
bija īsti skaidrs, vai nākamgad 
vispār tiks iekasēti nodokļi. 
Gandrīz pus gadu Valsts ieņē-
mumu dienests darbojās bez 
vadītāja, jo nebija ko iecelt 
amatā. Pēdējā VID vadītāja Inā-
ra Pētersone atkāpās no amata 
pēc vairākiem skandāliem ar Fi-
nanšu policijas darbiniekiem – 
saskaņā ar mediju informāciju, 
policisti acīmredzami dzīvojuši 
pāri saviem līdzekļiem. Nāka-
mā iespējamākā VID vadītājas 
amata kandidāte – Valsts vides 
dienesta ģenerāldirektore Inga 
Koļegova – arī ir “nogājusi no 
distances”.  Uzmanīgi izpētījuši 
viņas ienākumu deklarāciju, acī-
gie žurnālisti atklājuši ievēroja-
mas summas, ko amatpersona 
it kā katru gadu esot saņēmusi 
no radinieka – uzņēmēja. Pēc 
vairākiem konkursiem punkts 
“nodokļu lietā” tika pielikts pa-
visam nesen. Šo augsto amatu 
ieņēmusi Ilze Cīrule. Viņa līdz 
šim strādājusi privātā apdroši-
nāšanas biznesā, bijusi valdes 
locekle un ieņēmusi citus vado-
šus amatus. Vai jaunā VID va-
dītāja spēs strādāt pa jaunam 
un atbrīvot nodokļu resoru no 
neslavas?

Garais stāsts par VID va-
dītāja iecelšanu nav vienīgais, 
un par sistēmisku krīzi valsts 
pārvaldē tiek runāts arvien bie-
žāk. Nesen palikuši bez vadī-
tāja galvenie cīnītāji pret valsts 
degradēšanu – Korupcijas no-
vēršanas un apkarošanas bi-
roja (KNAB) darbinieki. KNAB 
priekšnieks Jaroslavs Streļ-
čenoks formāli netika atlaists, 
taču viņu piespieda piedalīties 
konkursā, lai varētu strādāt arī 
nākamajā termiņā, bet neviens 
kandidāts, arī pats Streļčenoks, 
konkursu nav izturējis. Izrādījās, 
ka valdībai arī nav neviena, ar 
ko viņu varētu aizstāt. Kā rāda 
nodokļu dienesta lieta, augstie 
valsts amati pašlaik nav ejoša 

prece. Piemēram, spriežot pēc 
mediju ziņojumiem, lauvas tie-
su no sava darba laika minētais 
Streļčenoks veltīja tam, lai tie-
sātos ar saviem bijušajiem vai 
esošajiem kolēģiem, kaut vai ar 
to pašu negrimstošo Jutu Strīķi. 
Pakļautie apstrīdējuši teju katru 
rīkojumu – sākot ar rājienu un 
beidzot ar atlaišanu no darba. 
Tiesa, beigu beigās KNAB Streļ-
čenoka vadībā tomēr demons-
trēja savus muskuļus. Lielākā 
valdošā partija – “Vienotība” – 
tika aplikta ar naudas sodu par 
pārmērīgajiem pirmsvēlēšanu 
tēriņiem, uz kā pamata arī zau-
dējusi valsts finansējumu. Sa-
protams, ka partijas kase vairāk 
veidojas no ziedojumiem nekā 
valsts palīdzības, tāpēc šis “at-
vadu” solis nodarīs politiķiem 
drīzāk morālus, nevis ekono-
miskus zaudējumus.

Savukārt politiķu (arī val-
došo) attieksmi pret korupcijas 
apkarošanu uzskatāmi demons-
trēja svaigākais parlamenta 
skandāls. Pirms pus gada, tieši 
pēc VID vadītājas Ināras Pēter-
sones demisijas, uz mediju celtā 
atmaskojumu viļņa Saeimā tika 
izveidota komisija korupcijas 
skandālu izmeklēšanai VID un 
citās fiskālās institūcijās. Taču 
valdošo partiju pārstāvji uzreiz 
parādīja savu attieksmi pret šo 
izmeklēšanu. Komisijas vadītāja 
amatā tika iecelts neatkarīgais 
deputāts, bijušais “Vienotības” 
pārstāvis Veiko Spolītis. Sliktā-
ku būtu grūti izvēlēties. Līdz tam 
brīdim KNAB divreiz (!) aplika 
Spolīti ar naudas sodu par to, 
ka viņš nebija aizgājis no uzņē-
mējdarbības, kļūstot par depu-
tātu. Turklāt minētais deputāts 
dabūja nosēdēt 5 diennaktis un 
samaksāt palielu naudas sodu 
par braukšanu alkohola reibu-
mā... Pus gada laikā komisija tik 
tikko spēja sanākt uz dažām sē-
dēm, tās priekšsēdētājs Spolītis 
nespēja sagatavot atzinumu par 
komisijas darbu. Tāpēc novem-
bra sākumā Saeima pirmoreiz 
savā vēsturē nobalsoja par to, lai 
aicinātu deputātu atmaksāt val-
stij nopelnīto. Proti, Veiko Spolī-
tim un viņa kolēģim no “Zaļo un 
zemnieku savienības” Guntim 
Kalniņam tika uzlikts par pie-
nākumu atmaksāt 15 tūkstošus 
eiro, kas tika saņemti par šo “iz-
cilo” darbību komisijā. Tiesa, pa-
tosu nedaudz mazināja fakts, ka 
aicinājuma autors bija deputāts 
Artuss Kaimiņš, kurš pazīstams 
galvenokārt ar savām ekscen-
triskajām izdarībām. Būdams 
mākslinieks pēc dabas, Kaimiņš 
sevi neapgrūtināja ar jurispru-
dences niansēm. Problēma ir tā, 
ka pašlaik neeksistē mehānisms, 
kā varētu “tautas kalpa” naudu 
atdot tautai atpakaļ. Tāpēc nav 
izslēgts, ka parlamentārie korup-
cijas apkarotāji, kas savu apka-
rošanas misiju ir izgāzuši, savu 
naudu tomēr paturēs. Līdz ar to 
kukuļņēmēji arī necietīs.

Darja ŽDANOVA 

Svētku novēlējumi Latvijai No sirds...
Jānis Tukāns, 
Krāslavas 
novada domes 
deputāts: 
“Latvijai novēlu 
izturību smagos 
brīžos, izaugsmi. 
Saglabāt tautu 
un dzīvot par 
godu tautai.”

Irēna Bikuļčite, 
Visaginas 
ģimnāzijas 
pedagogs: 
“Katrs cilvēks savā 
sirdī glabā dzimteni. 
Mūsu dzimtene 
ir Lietuva, Jūsu 
- Latvija. Jums, 
mīļie draugi, novēlu 
radīšanas prieku - lai 
plauktu valsts!”

Glorija 
Urbanoviča no 
Indras, 10. klases 
ģimnāziste: “Lai 
Latvija kļūst par 
laimīgu cilvēku zemi! 
Bet dziesmas lai 
skan gan svētkos, 
gan ikdienā. 
Plauksti, mana 
dzimtā Latgale!”

Sniegotā rudens balle Skaistā
Sniegotā novembra sestdie-

nas vakarā Skaitas pagasta Tau-
tas namā lauku ļaudis pulcējās uz 
tradicionālo rudens ražas svētku 
pasākumu, kura ietvaros šogad 
notika ēdienu konkurss “Ābols 
manā šķīvī”.

Konkursam astoņas Skaistas 
un Kalniešu pagastu saimnieces 
pieteica 11 dažādus ēdienus, kuru 
sastāvā tika izmantoti āboli. 

Velta Skrebele piedāvāja seno 
kārumu – krāsnī ceptus ābolus un 
ābolu čipsus, Sandra Babrovska – 
ābolu pīrāgu, Romualda Umbraš-
ko – ābolu uzputeni ar nosaukumu 
“Ābolu putenis” un salātus “Kad 
satiekas dārzeņi, oga un ābols”. 
Gunta Ļaksa Timinska 
vērtēšanai piedāvāja ābo-
lus šokolādē “Ābolu ezī-
tis”, Ludmila Peculeviča 
– plātsmaizi “Rudens fan-
tāzija”, Gundega Grišāne 
– sarkano ābolu čipsus 
un plātsmaizi “Ābolītis”, 
Karīna Rukmane – ābo-
lu sulu un Marina Ļuta – 
ābolu un ķiršu plātsmaizi.

Tautas nama zāli, 
līdztekus ziedu un ābolu 
dekoriem, rotāja fantas-
tiskās lelles – saimnieku 
pāris, kas izciemojušās 
lielajā zemnieku ballē Krāslavā, nu 
ir atgriezušās pie savas autores – 
Guntas Ļaksas Timinskas.

Klātesošos svētku koncertā ie-

priecināja Kalniešu Tautas nama de-
jotājas, sieviešu vokālais ansamblis 
“Fantāzija” un Skaistas Tautas nama 

deju grupa “Harmonija”. 
 “Šajā svētku laikā man gribas 

sveikt jūs visus pagājušajā Lāč- 
plēša dienā un gaidāmajā valsts 
dzimšanas dienā! Lai jums visiem 
veselība, dzīvesprieks un izturī-
ba! Paturiet vienmēr sirdī Latviju!” 
uzrunā aicināja Skaistas pagas-
ta pārvaldes vadītāja Gundega 
Grišāne.

Lauku ļaudis uzrunāja arī 
Krāslavas novada deputāte, spe-
ciāliste lauku attīstības jautājumos 
Viktorija Lene: “Es gribu teikt jums 
mīļu paldies par to, ka jūs esat šeit, 
ka jūs esat laukos. Braucot tum-
šajos vakaros mājās, es redzu, ka 
gaisma vēl logos spīd. Tik daudzas 

mājas ir palikušas tukšas! Tomēr 
vēl ir cerība, ka kāds atgriezīsies, 
varbūt uzsāks savu biznesu lau-
kos.. Dzīvosim tā, lai mēs viens 

otru cienītu, dzīvosim tā, lai 
mēs viens otru saprastu un 
bagātinātu, lai ar Dieva palīgu 
mūsu pēcnācēji varētu būt par 
mums lepni! Lai stipra veselī-
ba jums un jūsu mīļajiem, lai 
Dieviņš lauksaimniekiem dod 
lietu tad, kad tas ir vajadzīgs, 
lai spīd saulīte, kad to vajag. 
Lai nav tā, kā šogad, kad se-
šas nedēļas no vietas lija lie-
tus... Paldies jums par jūsu 
smago darbu, par to, ka jūs 
sagatavojāt lopbarību, paldies, 

ka izturējāt zemās piena iepirkuma 
cenas, kas bija pazeminājušās līdz 
kritiskajai robežai...”

Dāvanā lauksaimniekiem tika 
pasniegti svētku kliņģeri. 

Pēc koncerta un uzrunām sā-
kās konkursam pieteikto 
ēdienu degustācija un vēr-
tēšana. Sīvā konkurencē, 
balsojot, pirmā godalga tika 
piešķirta ēdienam “Ābolu 
putenis”, autore - Romual-
da Umbraško. Otro vietu 
saņēma četras saimnie-
ces – Sandra Babrovska, 
Ludmila Peculeviča, Karīna 
Rukmane un Marina Ļuta. 
Godpilno trešo vietu izcīnīja 
Guntas Ļaksas – Timins-
kas āboli šokolādē. 

Man izdevās iegūt no 
saimniecēm dažu ēdienu 

receptes. Iesaku arī jums:
“Ābolu putenis”- tasīte ceptu 

ābolu mīkstumu, 4 olu baltumi, cu-
kurs pēc garšas. Visu saputo gaisī-
gās putās. 

“Ābolu pīrāgs” – sviestā apcep 
nomizotu ābolu šķēles, cepot pār-
kaisa ar cukuru, lai karamelizējas. 
Saliek veidnē. Citā traukā sajauc 
200 g biezpienu, 1/2 l skāba krē-
juma ar 2-3 olām un cukuru (pēc 
garšas), pievieno šķipsniņu sāls. 
Maisījumu pārlej āboliem. Cep līdz 
paliek zeltaini brūns.

“Ābolu ezītis” – nelielus ābo-
lus nomizo, sagriež daivās, izņem 
serdes, uzsprauž uz kociņa un 
iegremdē izkausētā šokolādē. Sa-
sprauž liela ābola pusē.

Labu apetīti!
Iveta LEIKUMA 

Moldovas prezidenta 
vēlēšanas

Moldovā svētdien notikušajā 
prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā 
uzvarējis prokrieviskais kandidāts 
Igors Dodons, liecina rezultāti, kas 
iegūti pēc 97% balsu saskaitīšanas. 
Sociālistu partijas līderis Dodins sa-
ņēmis 55,3% balsu, bet viņa proei-
ropeiskā konkurente Maija Sandu 
- 44,7% balsu.

Krievijā aiztur “Islāma 
valsts” grupējumu
Krievijas Federālais drošības 

dienests (FDD) aizturējis desmit cilvē-
kus no Vidusāzijas, kas saistīti ar tero-
ristisko grupējumu “Islāma valsts”, un 
plānojuši veikt uzbrukumus Maskavā 

un Sanktpēterburgā. FDD izplatītajā 
paziņojumā teikts, ka aizturēšanas 
veiktas ar Tadžikistānas un Kirgizstā-
nas palīdzību. Aizturētie plānojuši uz-
brukumus sabiedriskām vietām abās 
lielākajās Krievijas pilsētās, izmantojot 
automātiskos šaujamieročus un pašiz-
gatavotas sprāgstvielas.
Indonēzijā uzbrūk bērniem

Svētdien Indonēzijā kāds vīrie-
tis, braucot ar motociklu, apsvaidījis 
ar tā dēvētajiem “Molotova koktei-
ļiem” bērnus, kuri spēlējušies pie 
baznīcas dievkalpojuma laikā. Tas ir 
jaunākais uzbrukums reliģisko mi-
noritāšu pārstāvjiem pasaulē apdzī-
votākajā valstī, kur musulmaņi veido 
iedzīvotāju vairākumu. Indonēzijā ir 
arī lielas kristiešu, hinduistu un bu-

distu 
k o p i e -
nas. Uzbru-
cējam mugurā bija teniskrekls ar 
uzrakstu “džihāds”. Viņš ir notverts, 
un notiek izmeklēšana. 

Zemes nogruvums
 Norvēģijā

Lielā zemes nogruvumā Norvē-
ģijas dienvidaustrumos gājuši bojā 
trīs Lietuvas pilsoņi. Nelaime Sēru-
mas pašvaldībā, uz austrumiem no 
Oslo, notikusi ceturtdien pēcpus-
dienā. Saskaņā ar Lietuvas Ārlietu 
ministrijas rīcībā esošo informāciju 
lietuvieši strādājuši kādā būvobjek-
tā. Pēc policijas ziņām, bojāgājušie 
ir 27, 43 un 47 gadus veci lietuvieši.
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Patriotisma audzināšanas stunda 

10. novembrī Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļā (KNBC BLN) no-
tika tematiskais pasākums “Tra-
dīcijas Lāčplēša dienā toreiz un 
tagad”.

Pasākums sākās ar sarkanbaltsarka-
no lentīšu (uzvaras simbola) piesprauša-
nu, lai godinātu karavīrus, kas cīnījušies 
par Rīgas atbrīvošanu un sekmējuši Lat-
vijas valsts nodibināšanu un sveču iede-
dzināšanu varoņu piemiņai.

Sekoja bibliotēkas darbinieku saga-
tavotie jautājumi skolēniem, lai precizētu 
zināšanas par Lāčplēša dienu. Krāslavas 
pamatskolas 5. klases skolēni, kuri kopā 
ar skolotāju Natāliju Raudivi piedalījās 
pasākumā, aktīvi atbildēja un demons-
trēja labas zināšanas par šo mūsu valstij 
svarīgo dienu.

KNCB Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja Viktorija Urbanoviča pastāstīja 
klātesošajiem par Lāčplēša dienas tra-
dīcijām gadu gaitā. Stāstījums sākās ar 
citātu no dokumentālās filmas “Bermon-
tiāde” – “Varoņu gars nemirst, nemirst 
kamēr tautā vēl ir dzīva viņu piemiņa. 
Piemiņa esot vienīgā paradīze, no kurie-
nes mūs nevar izdzīt.” 

„Ir jārunā par karu, lai saglabātu 
mieru!” ir pārliecināta Viktorija Urbano-
viča. “Lāčplēša diena ir uzvaras diena. 
Latvijas galvaspilsētas brīvības atgūša-
nas diena un latviešu cīnītāju piemiņas 
diena. 1919. gada novembrī mūsu kara-
vīri ne tikai atbrīvoja Rīgu no Bermonta 
karaspēka, bet arī ieviesa pārliecību par 
saviem spēkiem visu latviešu sirdīs.

Lāčplēša diena reiz bijusi Lāčplēša 
ordeņa dibināšanas, nevis atceres die-
na. Gadiem ejot, arī 11. novembra svēt-

ku nosaukums mainījies vairākkārt, ap 
1935. gadu tie bija - Armijas, Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru, kara invalīdu un 
Brīvības kara 
dalībnieku svēt-
ki. Savu eso-
šo nosaukumu 
svētki ieguva ti-
kai 1988. gadā. 
Kā karavīru 
atceres diena 
tā pirmo reizi 
atzīta 69 gadus 
vēlāk.

P a d o m j u 
laikos atklāti 
Lāčplēša diena 
netika svinēta. 
Toreiz tēma par 
Latviju kā ne-
atkarīgu valsti 
cilvēkiem bijusi tabu.

Šobrīd latviešiem tradicionāls noti-
kums 11. novembra vakarā ir doties pie 
Rīgas pils nolikt svecīti un at-
cerēties par latviešu patriotiem, 
kuri cīnījās par mūsu valsti. 
Izrādās, ka pirmo reizi latvieši 
svecītes pie Rīgas pils devās 
nolikt 1988. gadā, kad Lāčplē-
ša diena vēl nebija atzīta par 
atceres dienu. Oficiāli tas notika 
gadu vēlāk - 1989. gadā - šādu 
lēmumu pieņēma Latvijas Tau-
tas fronte un Latvijas Nacionā-
lās Neatkarības Kustība.

Jau kopš 1988. gada Lāč- 
plēša dienā tradicionāli notiek 
dažādi pasākumi - militārā parā-
de, lāpu gājiens, vainagu nolik-
šanas ceremonija Brāļu kapos 
un pie pulkveža Oskara Kalpa-

ka pieminekļa, kā arī piemiņas 
brīdis Sudrabkalniņā. Mūs-
dienās līdztekus par tradīci-
ju kļuvušajiem pasākumiem 
Lāčplēša dienā norisinās arī 
koncerti kultūras centros un 
dievnamos, izstādes, lekcijas 
un radošās darbnīcas.

Galvenā atšķirība starp 
Lāčplēša dienas atzīmēšanu 
kādreiz un šobrīd ir Lāčplēša 
ordeņa ieguvēju neesamība.

Šodien mūsu svēts pie-
nākums ir nodot jaunajai pa-
audzei varonīgo senču gara 
mantojumu saudzīgai glabā-
šanai, lai neizsīktu Lāčplēša 
bezbailīgais gars!” teica KNBC 
BLN vadītāja. 

Pasākuma turpinājumā 
KNBC bibliogrāfe Anna Bar-

tuša prezentēja Lāčplēša Kara ordeņa 
(LKO) kavalieru biogrāfisko vārdnīcu — 

grāmatu “Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
ri” un pastāstīja par Krāslavas novada 
LKO kavalieriem. 

Krāslavas valsts ģimnāzijas vēstu-
res skolotājs Aleksandrs Kadenecs da-
lījās iespaidos, kas gūti tikšanās laikā 
ar LKO kavaliera Artūra Aparnieka mei-
tu Ināru, kura vasarā bija atbraukusi no 
Brazīlijas. Emocionālais stāstījums noslē-
dzās ar skolotājas Janīnas Gekišas dze-
joli, veltītu Artūram Aparniekam viņa 120. 
jubilejā.

Pasākuma dalībnieki tika iesaistīti 
krustvārdu mīklas par Lāčplēša dienas 
tradīcijām atminēšanā. 

Bibliotekāre Žaneta Moiseja iepazīs-
tināja ar bibliotēkā esošajām grāmatām 
par Latviju. Vecāku pārdomām bibliotekā-
ri ieteica aktuālu informāciju no J.Čakstes 
muzeja “Auči” arhīva materiāliem: 

Latvijas Valsts pirmais prezidents 
Jānis Čakste bija arī pirmais, kurš jaun-
dibinātajā valstī vērsa laikabiedru uz-
manību tautas dzimstības veicināšanas 
nepieciešamībai. Jau 1919. gada 17. no-
vembrī, kad Latvijas armija vēl turpināja 
valstī vajāt bermontiešus, viņš uzrunāja 
tautietes ar “diskrētu lūgumu”: “Tagad nu, 
mīļās tautietes, kad Latvija ir pierādījusi, 
ka viņa ir dzīvotspējīga, tagad, kur visas 
sirdis pukst priekš šīs mūsu Latvijas, kur 
visas rokas priekš viņas strādā, kur jūs 
pašas ne vien nenogurušas strādājat, bet 
pat ziedojāt tai savas rotas, tagad es vēl 
jūs lūgtu - padariet mūs stiprus, dodiet 
mums bērnus!”

No bibliotekāru puses izskanēja no-
vēlējums: “Lai Latvijā dzimtu vairāk un 
veseli bērni, Latvijas valsts miera sargā-
tāji, nācijas labklājības veidotāji!!!”

Pasākuma noslēgumā tika demons-
trēta dokumentālā filma “Bermontiāda”.

Bibliotēkas darbiniekiem tika izteikta 
pateicība par izcilu patriotisma audzinā-
šanas stundu.

Iveta LEIKUMA

14 iespējas, kā bērnam stāstīt par Latviju
Mazo ekspertu skola (www.ma-

zoekspertuskola.lv) sniedz 14 pado-
mus, kā mazajam vienkārši un saprota-
mi parādīt, ko nozīmē valsts, tauta un 
kādēļ jāsvin Latvijas dzimšanas diena.

 “Piederības izjūta rodas ģimenē, esot 
kopā ar sev tuviem cilvēkiem un mācoties 
no vecākiem. Par tik abstraktu lietu kā 
piederība vai nacionālā identitāte visla-
bāk pirmsskolas vecuma bērnam stāstīt, 
rādot konkrētus piemērus ar piedalīšanos 
svētku pasākumos, maltītes gatavošanu 
un svinīgu tērpu. Dzimšanas diena maza-
jam ir saprotams un tuvs jēdziens, tādēļ 
vērts atzīmēt valsts svētkus – tā bērns 
sāks izprast arī piederību tautai un valstij,” 
stāsta Zane Avotiņa, centra “Skalbes” un 
Mazoekspertuskola.lv psiholoģe. Par pie-
derību tautai svarīgi runāt ikdienā, ne tikai 
svētku reizēs, kā arī būtiski to godāt un ru-
nāt par to pozitīvi, uzsver Avotiņa.

Lai bērnā veicinātu nacionālās 
identitātes veidošanos ikdienā:
1. Stāsti, cik svarīgi runāt un rakstīt lat-

viešu valodā pareizi (bez vārdu aizvie-
tošanas ar svešvārdiem un anglicis-
miem).

2. Māci bērnam valodu caur spēlēm un 
rotaļām, piemēram, krāsojamiem uz-

devumiem (http://ej.uz/6vyx). 
3. Lasi bērnam priekšā vai kopā lasiet lat-

viešu tautas pasakas, tautasdziesmas 
un daiļliteratūru (piemēram, Ineses 
Zanderes grāmatu “Lupatiņu rīts”, Leo-
na Brieža dzejoļu grāmatu “Saputrotā 
putra”, Luīzes Pastores darbu “Petra 
un sniegpārslu meistars” vai detektīv-
stāstu sēriju bērniem “Mākslas detek-
tīvi” u.c.)

4. Klausieties latviešu mūziku un skatie-
ties filmas, multiplikācijas filmas un iz-
rādes latviešu valodā.

5. Regulāri pastaigājieties vai brauciet 
pārgājienos dabā – rādi bērnam Latvi-
jas skaisto dabu, stāsti par valsti (kur 
atrodamies, kas ir galvaspilsēta, kāda 
jūra ir blakus, kura ir augstākā virsotne 
un dziļākais ezers).

6. Ejiet uz bērniem saistošiem muzejiem 
– rādi Latvijas mākslinieku darbus, pār-
runā kultūras notikumus un stāsti par 
nozīmīgām personībām. Starp citu, 
LNNM regulāri piedāvā mūsdienīgas 
darbnīcas bērniem, savukārt Rīgas 
Motormuzejs liks lepoties ar pašmāju 
izgudrojumiem.

7. Samīļo bērnu – stāsti par ģimeni, sak-
nēm un vietu, no kuras ir nācis, rādi 

fotoalbumus un nodod atmiņu stāstus.
Svētkos pievērs uzmanību deta-

ļām:
8. Rādi, kā svin dzimšanas dienu! Starp 

18. novembri un Latvijas dzimšanas 
dienu liekama vienādības zīme. Tā 
bērnam būs vieglāk uztvert šo ziņu, ja 
mājās svētkus atzīmēsiet gluži tāpat, 
kā svinat katrs savu jubileju. 

9. Sarūpē svētku galdu – pagatavo ģi-
menei latviskus ēdienus no vietējiem 
produktiem.

10. Velc svētku drēbes – gan bērniem, 
gan sev tērpā iekļauj tumši sarkanu 
un baltu krāsu.

11. Rotā mājas Latvijas karoga krāsās, 
piemēram, izkārtojot sarkanbaltsar-
kanas sveces vai ar bērnu kopā izga-
tavojot un izdekorējot māju ar karo-
dziņiem (http://ej.uz/qvcc).   

12. Sagatavojiet cits citam dāvanas sais-
tībā ar Latviju, jo dzimšanas diena 
nav iedomājama bez dāvanām!

13. Radi kopības izjūtu – ej ar bērnu uz 
dievkalpojumu baznīcā vai noska-
tieties armijas parādi, ejiet uz salūtu 
vai gluži vienkārši ciemos pie citiem 
ģimenes draugiem, kas arī svin Lat-
vijas svētkus.

14. Pagatavojiet un kopīgi mielojieties ar 
saldo ēdienu Latvijas karoga krāsās.

Recepte ”Daudz laimes, Latvija”
Autore: G. Rišķe. 

Sastāvdaļas 4 lieliem un maziem ēdājiem:
75 g baltās šokolādes,
75 g (3/4 dl) saldā krējuma,
75 g sablendēts biezpiens,
75 g saldētas avenes,
2 ēdamk. cukura
Sasmalcini šokolādi un izkausē karstā 

ūdens peldē. Viegli saputo saldo krēju-
mu. Uzmanīgi iecilā izkausēto šokolādi un 
biezpienu putukrējumā. Krēmu liec glāzēs 
un ļauj tam atdzist ledusskapī (~ 30 min.). 
Tikmēr atlaidini avenes un samaisi tās ar 
cukuru. Vari arī sablendēt, lai masa būtu 
vienmērīgāka. Pārlej aveņu mērci pār bal-
tās šokolādes krēmu un uzglabā ledusska-
pī līdz pasniegšanas brīdim. Ja mājās nav 
aveņu, tās droši var aizstāt arī ar zeme-
nēm, vai kādām citām ogām pēc izvēles. 

Baltās šokolādes vietā vari izmantot 
dabīgo jogurtu.

Citas receptes un uzdevumus bēr-
niem par godu Latvijas dzimšanas dienai 
meklē www.mazoekspertuskola.lv.
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Tiesības uz laimi 

Kas ir vajadzīgs cilvēkam pilnīgai lai-
mei? Jumts virs galvas, iemīļotā profesija, 
ļoti labi, ja tas ir pastāvīgs darbs, un mīļotais 
cilvēks blakus. 

Tas viss ir Mickevičiem. Sastapt darba 
dienas rītā visu ģimeni – tā ir problēma, bet 
man paveicās. Ģimenes galva jau paspējis 
aizbraukt uz Skrudalienu (viņš ir mehāniķis 
bioelektrostacijā), pavarda glabātajai darbs 
zemnieku saimniecībā “Klajumi” nav katru 
dienu, vecākais dēls Vitālijs ir atbraucis 
mājās no Rīgas, bet skolnieks Daniils aiz-
kavējās mājās, lai satiktos ar korespon-
dentu. Kad veidojām ģimenes foto – neva-
rēju novērst acis: skaisti, jautri, sabiedriski 
un ļoti draudzīgi cilvēki. Trīs štata darbi-
nieki lauku ģimenē - milzīga veiksme, divi 
spēcīgi palīgi - labklājības ķīla. 

Pārkāpis kotedžas slieksni un ierau-
dzījis mūsdienīgo interjeru, ilgi nevarēju 
noticēt tam, ka tā ir tā pati kolhoza dis-
pečeru telpa, kuru kādreiz apmeklēju 
vairākkārt. Ģimenei izdevās pārveidot 
līdz nepazīšanai drūmo ķieģeļu ēku, kas 
tagad ir kļuvusi par Kaplavas rotu! Ticēju 
un neticēju... Patiešām – ne jau vieta dara 
cilvēku lielu. 

Kopā mēs šķirstījām ģimenes albu-
mus. Draudzīgi nopūtāmies: cik ātri skrien 
laiks. Kāzu fotogrāfijās – tik skaists pāris, 
ka acis neatraut. Starp albuma lapām - ie-
dzeltējušas “Ezerzemes” lappuses. Savus 
ģimenes arhīvus man pastāvīgi rāda gan 
pilsētas dzīvokļos, gan lauku mājās. Mic-
keviči vecākie draudzīgi nodevās atmiņām. 
Un bija arī skumjas: divdesmit gadu garumā 
neiztika bez grūtībām. Pirmais pārsteigums 
– Irīna nāk no senās pilsētas pie Ņevas. 
Viņas vecāki astoņdesmitajos gados, pildot 

dienesta pienā-
kumus, apmek-
lēja mūsu Pār-
daugavu. Starp 
citu, Krāslava 
un Priedaine 
jau sen bija pa-

zīstamas Ļeņingradas iedzī-
votājiem kā kūrortparadīze. 
Notika kaut kas neiedomā-
jams, pilsētnieki nolēma kļūt 
par kolhozniekiem, un tolaik 
ieceļotājus laukos sagaidīja 
ne tikai ar sālsmaizi, bet arī ar 
mājokļiem.  

Bijušajiem Ļeņingradas 
iedzīvotājiem Tolkaliniem 
kolhozs piešķīra plašu māju, 
Irīna sāka mācīties vietējās 
deviņgadīgās skolas sestajā 
klasē, māsa Svetlana gāja 
bērnudārzā. Viss bija labi, 
taču sākās lūzuma periods - 
smagie deviņdesmitie gadi, 
kuros mana raksta varoņiem 
sākās dzīves romantiskākais 
posms. Iveta, Irīnas labākā 
draudzene, iepazīstināja viņu 
ar brāli Sergeju. Sen zināma 

lieta: notika tas, kam arī bija jānotiek - drau-
dzība, aplidošana, mīlestība, kāzas. Tās no-
tika 1994. gadā. Jaunlaulāto centieni dzīvot 
patstāvīgi arī ir saprotami. Sergeja vecāki 
par kolhoza pajām ieguva savā īpašumā 
dispečeru ēku, kurā viņi nosvinēja jautras 
kāzas, bet pēc tam pamazām uzsāka mājas 
kapitālo rekonstrukciju. Desmit gadu garu-
mā bijušās kolhoza iestādes sienās notika 

tik grandiozas pārmaiņas, kas vārdos nav 
aprakstāmas. Nākamais etaps - otrā stāva 
labiekārtošana. Sūrā darbā nopelnītos latus 
un eiro Mickeviči stūrgalvīgi ieguldīja savas 
saimniecības attīstībā un mājokļa pārvei-
došanā. Skaisti dzīvot neaizliegsi. Savas 
ģimenes lietas viņi veica tik taupīgi, ka iztika 
bez lieliem kredītiem. Tad - kā pēc pasūtīju-
ma – asfalts savienoja Kaplavu ar Krāslavu 
un Daugavpili. Īsta laime! Tiesa, pa naktīm 
zem pašiem logiem pārvietojas tālbraucēju 
mašīnas, bet Irīna joko: “Zemnieki necieš 
bezmiega dēļ.” 

Visgrūtākajos gados, kad bija jācīnās 
par izdzīvošanu, bijusī pilsētniece iemācījās 

slaukt govis un apguva 
pārējās lauku dzīves 
gudrības. Arī tagad, 
atceroties ģimenes 
dzīves sākumu, Ser-
gejs un Irīna atzīstas: 
“Bija grūti, bet mūsu 
bērni nekad neizjuta 
trūkumu.” Turklāt ve-
cāki iegādājās visu, 
kas nepieciešams 
veiksmīgai saimnieko-
šanai: trīs traktorus ar 
aprīkojumu, trīs vieglās 
automašīnas - lietotas, 
protams. Pagalmā ir 
teicama pirts, dārzā - 
ābeles, plūmes, ķirši, bumbiere, aug dažādi 
dārzeņi, ir siltumnīca... Viena žēl: savas ze-
mes viņiem ir tikai 60 āri, bet izglābj nomā-
tā zeme. Ilgi meklēja darba specializāciju, 
un galu galā izvēlējās perspektīvu virzienu 
- Herefordas šķirnes gaļas liellopu audzē-
šanu. Apbrīnojami mājdzīvnieki, četru gadu 
laikā ne reizi nebija vajadzīgs veterinārārsts. 
Augu gadu viņi atrodas ārā, tikai spēcīgu 
salu un puteņu periodā slēpjas zem noju-
mes, bet sniegs viņiem ir daudz labāks nekā 
ūdens, sienu ruļļos viņi paši atritina.  

Sāka ar pieciem liellopiem, bet tagad to 
ir vairāk nekā divdesmit. Pusgadu vecus te-

ļus izpērk zibenīgā ātrumā, lūk, arī manā 
klātbūtnē Sergejs runāja pa telefonu par 
dzīvas produkcijas noietu. Ganības - ne-
pilnas versts attālumā no mājām. Vasarā 
galvenā zootehniķa pienākumus labprāt 
izpilda skolnieks Daniils. Katru nedēļu ir 
jāmaina ganības, tāpēc ir jāpārceļ gandrīz 
simts elektrogana plastikāta mietiņi. Starp 
citu, jaunākais dēls nākotnē vēlas kļūt par 
speciālistu elektronikas jomā, viņa iemī-
ļotais instruments ir lodāmurs. Viņš jau 
mēģināja pilnveidot aploka elektroiekārtu. 
Vecākais brālis aizgāja sava tēva pēdās: 
pašlaik viņš strādā par mehāniķi galvas-
pilsētas firmā. Brīvdienās raujas uz Kapla-
vu, lai, kā pastāstīja Irīna, atpūstos mājas 
darbu veikšanas laikā. Šī gada vasarā ļoti 
grūti bija sagatavot barību ziemai. Kad bija 
vispiemērotākie laika apstākļi - zāle vēl 
nebija izaugusi, bet pēc tam bija otrādi. 
Vārdu sakot, mocījās kā nekad, bet liello-

piem sātīga barība ir nodrošināta. Ģimenē 
ir divi traktoristi, trīs autovadītāji, bet Daniils 
pagaidām brauc ar 
skuteri un kvadraciklu 
– šis transports ir ļoti 
vajadzīgs saimniecībā.  

Ļoti mūsdienīga 
ģimene: divi parasti da-
tori, planšetdators, lie-
lisks televizors. Daniils 
savā klasē ir viens no 
labākajiem mācībās, 
apmeklē mūzikas sko-
lu, patstāvīgi apguvis 
sešu stīgu ģitārspēles 

pamatus. Viņa 9.а nesen kļuva par uzvarē-
tāju kārtējā Jautro un atjautīgo kluba spēļu 
posmā. Mamma – līdzjutēja – apstiprināja, 
ka uzvara bija pelnīta un skaista. Viņa izjuta 
lielu prieku, kas paliks atmiņā uz ilgāku laiku.  

Jau trešo reizi Mickeviči vecākie pieda-
lījās zemnieku ballē Krāslavā. Pirmajā reizē 
nedaudz kautrējās, bet tagad jau jutās droši: 
gandrīz visi ir pazīstami! Patīkama saskars-
me ir dārgs prieks, ar gaļas liellopu audzēša-
nu pašlaik nodarbojas daudzi cilvēki – tāpēc 
ir, par ko padiskutēt ar citiem zemniekiem, 
katram - sava pieredze. Un Mickeviči šajās 
ballēs vienmēr saņem apbalvojumus - par 
pievilcīgu kotedžas un sētas ainu, par saim-
niecības attīstību... Šogad viņiem paveicās 
divreiz - aploksne no pagasta pārvaldes un 
vēl - “Ezerzemes” gada abonements, kas 
pastiprināja svētku noskaņu. Kopā draudzīgi 
priecājās par īpašo degustāciju, kurā nepār-
protams hīts bija Kaplavas zoss cepetis. Ne 
bez lepnuma Irīna atklāja man noslēpumu: 
ar savu pavārmākslu kārtējo reizi paspīdēja 
Sergeja māte - Anna. Arī vedekla ir kulinā-
rijas eksperimentu cienītāja: garšīgs mājas 
ēdiens ir papildus prieks. Un labas veselības 
pamats!  

Mūsu saruna nebija ilga. Vitālijs veda 
brāli uz skolu, bet Sergejs piedāvāja apskatīt 
ziemas ganības. Vaislas bullis Nātrijs ir ga-
nāmpulka lepnums. 

Būšu godīgs: ļoti negribējās šķirties no 
cilvēkiem, kas izstaro prieku un pārliecību. 
Ne katram tiek dota laime, to var sasniegt, 
pateicoties nenogurstošam darbam. Un bez 
saticības ģimenē katra diena nebūs prieka 
pilna. 

Aleksejs GONČAROVS 

Kas priekš manis ir vasara? Vasara ir 
kā neaizmirstams ceļojums, kurā tu 
dodies katru gadu. Vasara ir jautrība, 
atpūšanās, draugi, viss, ko nepaspēji 
izdarīt skolas laikā. Vasarā tu iegūsti 
neaizmirstamas atmiņas un šī vasara 
priekš manis bija neaizmirstama....  

Šovasar es biju ļoti interesantā nometnē Dau-
gavpilī. Gandrīz katru dienu mums bija ekskur-
sijas pa Daugavpili, braucām arī uz Akvaparku 
Jūrmalā. Katru vakaru nometnē notika diskotē-
kas un pikniki pie dabas krūts. Nometnē laiks pa-
skrēja nemanot, bija arī atbraukuši ciemiņi, kuri 
mums mācīja taisīt vaska sveces, mēs bijām arī 
izjādē ar zirgiem. Tā kā netālu no mums atradās 
Stropu ezers, kur mēs airējāmies ar kanoe lai-
vām, bija ļoti patīkami, jauki, mazliet arī grūti, vē-
lāk mēs šļakstoties mazliet arī samirkām! Nomet-
nē bija ļoti jauki skolotāji. Šos mirkļus es nekad 
neaizmirsīšu, jo tā ir pirmā pieredze nometnēs. 

Braucot no nometnes, ar vecākiem piebrau-
cām pie skatutorņiem, kuri atrodas pie Dau-

gavas.  Uzkāpām tajos un bija tik skaisti, mani 
pārņēma sajūsma, jo ainava pie Daugavas ir ļoti 
neparasta. Tagad atmiņas ir ļoti skaistas, tā ir vie-
na no skaistākajām vietām Latvijā. 

23. jūlijā biju arī Dagdas novada svētkos “An-
nas Dagdā”, kuru īpašais viesis bija Roberto Me-
loni. Pirms viņa uzstāšanās izskanēja koncerts ar 
Dagdas novada un pat ārvalstu viesiem. Bija viesi 
no Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas. Man ļoti 
patika dziedātāju duets no Baltkrievijas, tomēr 
nepārspējams bija Roberto Meloni koncerts. Bija 
daudz cilvēku, it īpaši bērnu, kuri lūdza bildes 
un autogrāfus. Es arī ieguvu autogrāfu un bildi! 
Pirmo reizi satiku Roberto Meloni un parunāju 
ar viņu. Man palika labas atmiņas no šī koncerta.

Vasaras vidū biju ar draudzeni kempingā Engu-
rē, pie jūras. Daba tur ir nepārspējama, jūra, viļ-
ņi, putni un apkārt mežs. Kempingā notika sporta 
spēles, kurās mēs piedalījāmies. Paspējām arī ar 
draudzeni izpeldēties jūrā, bija auksti ieiet, bet 
peldēt jūrā bija ļoti patīkami un jauki. Dienā vai-
rākas reizes gājām sauļoties un peldēties. Sporta 
spēlēs bija disciplīnas, kuras varēja izpildīt mazs 
bērns, bet bija tāds, kurās varēja piedalīties tikai 
pieaugušie, piemēram, spēlēt jūrā futbolu. Spor-
ta spēļu beigās bija diskotēka gan ar mūsdienu, 
gan tautas mūzikas skanējumu. Biju ļoti priecīga 
par šo atpūtu pie jūras, jo tur ļoti labi atpūtos un 
tā bija labākā atpūta šovasar. Jūrā es iemācījos 
nirt ar niršanas brillēm.  Bija ļoti skaisti zemūdens 
skati.

 Pēc atpūtas kempingā ar draudzeni un brālē-
nu devāmies pastaigā pa naksnīgo Rīgu. Tie bija 
neaizmirstami skati! Krastmala, Vecrīga, vecās 
Rīgas ielas.... Biju ļoti pārsteigta, jo Rīgu naktī 
nebiju redzējusi un dienā tādus skatus nevar ie-

raudzīt! 
 Augusta beigās, pirms 

skolas, biju pie sava brāļa Jūrmalā. Kas 
tā par atpūta Jūrmalā, ja neesi bijis pie 
jūras, mēs, protams, aizgājām un bija 
tik skaists saulriets, mēs ļoti daudz 
bildējāmies un šis vakars ļoti ātri pagā-
ja... Mēs iegājām restorānā pie jūras 
un vērojām kā saule saskaras ar jūru....                

Ciemojoties pie brāļa, bijām aiz-
braukuši uz Ķemeru Nacionālo par-
ku, kur gājām pa 3 kilometrus garo 
“Baskāju taku”. Tajā ir ļoti daudz 
veselīgu uzdevumu, piemēram, iet 
pa sīkiem un lieliem akmeņiem, čie-
kuriem, iziet labirintu, kurš sastādīts 
no akmeņiem. Bija jāiet iekšā mālā 
līdz ceļiem un tad jāieiet aukstā ūde-
nī.... Jāstaigā bija arī pa stikliem, protams, tas viss 
bija jādara basām kājām. Vēlāk mēs iegājām vēl 
vienā labirintā, kas izveidots no visiem cilvēku 
vārdiem, kuri atrodami latviešu kalendarā. Neti-
cami, bet tā ir. Es atradu arī savu un savu drau-
dzeņu vārdus. Vēlāk mēs iegājām istabā, kurā 
var ierudzīt bezgalību, istaba sastāv no daudziem 
spoguļiem. Man, protams, ļoti patika! Tas bija 
neaizmirstami un es vēlētos tur atgriezties...

 Pirms tam mēs bijām apmeklējuši Baltās Nak-
tis. Tas bija ļoti interesanti, jo naktī bija tik daudz 
cilvēku, kuri arī apmeklēja to pasākumu. Rīgā bija 
daudz objektu, ko apmeklēt, tur notika koncerti 
un dažādi pasākumi no 16.00 līdz pat nākamās 
dienas 5.00 rītā. 

 Rīgā bijām arī Zoodārzā. Pirmo reizi tur biju 6 
gadu vecumā, tagad - 12 gados, daudz kas tur ir 
mainījies. Arī mana uztvere par to visu ir mainīju-

sies, pieauagot viss pat sāka vairāk patikt, uzzinā-
ju un skatījos ar lielāku interesi.

Ar brāli bijām arī Zinoo centrā (Zili Brīnumi) 
Rīgā, bija ļoti interesanti un laiks pagāja ļoti ātri... 
Tur bija dažādi eksperimenti, spēles, uzdevumi, 
bet man un draudzenei ļoti patika spoguļu labi-
rints, tur bija ļoti interesanti! Tādā pašā centrā es 
biju arī Daugavpilī, vienīgi tur bija viss savādāk, 
citi uzdevumi un eksperimenti, tomēr man vai-
rāk patika Rīgā, jo tur bija daudz dažādu uzdevu-
mu un bija mazliet interesantāk.

Šī vasara bija visinteresantākā un neaizmirs-
tamākā no visām vasarām. Bija daudz piedzīvo-
jumu un ceļojumu. Satiku paziņas un draugus, 
gribētu atkārtot šo vasaru vēl un vēl, pagarināt 
kaut par vienu nedēļu, lai izpriecātos un paspētu 
izdarīt to, ko vēl nepaspēju...
Anna Marija VAIŠĻA, 12 gadi (Ezernie-

ku pagasts, Dagdas novads)

Šī ir mana spilgtākā vasara!
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Ko Aglonas novada dome atbildēja ministrijai par Priežmales daudzdzīvokļu māju
Vienā no iepriekšējiem laikraksta nu-
muriem informējām lasītājus, kā viens 
daudzdzīvokļu mājas Priežmalē īrnie-
ka iesniegums, uz kuru dome nesnie-
dza atbildi, nonāca līdz ministrijai. 

Jautājuma izskatīšanas laikā pašval-
dības īpašums tika apsekots, iemūžināts 
video. Tika konstatēts, ka, iespējams, tas 
ir nedrošs dzīvošanai un apdraud īrnieku 
dzīvības. No domes puses tiek izīrēti dzī-
vokļi, kas neatbilst LR likumu un normatī-
vo aktu prasībām - nav atbilstošu apkures 
elementu, dzīvokļos nedarbojas elektroin-
stalācija, valda antisanitāri apstākļi. 

Tāpat tika konstatēti citi iespējamie 
pārkāpumi - apkures elementu izbūvē ne-
tiek ievērotas būvniecības prasības, kas 
rada draudus ēkas konstrukcijas deformā-
cijai, netiek ievērots vienlīdzības princips 
fi nansējuma piešķiršanā dzīvokļu remont-
darbiem u.c. Par situāciju šajā pašvaldības 
mājā tika informēta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, kas iepa-
zīstoties ar video, atzina, ka mūsu pamanī-
tie apstākļi dzīvokļos tiešām ir pārkāpumi, 
tāpēc lūdza Aglonas novada domi sniegt 
skaidrojumu par radušos situāciju.

Savā vēstulē Ministrija skaidri un la-
koniski defi nēja savu lūgumu - “Lūdzam 
Aglonas novada domi informēt ministriju 
par video pausto situāciju, kā arī nosūtīt 
ministrijai dzīvojamo telpu pārbaudes (ap-
sekošanas) aktus, kas attiecas uz video 
redzamās mājas apsekošanu, kā arī infor-
mēt par pašvaldības plānoto rīcību gadīju-
mā, ja ar pārbaudes (apsekošanas) aktu ir 
konstatēta nepieciešamība veikt remonta 
darbus.”

Tātad ministrijas lūdz informēt, nosūtīt 
apsekošanas aktus, atspoguļot savu turp-
māko rīcības plānu. 

Ko ministrijai atbildēja Aglonas nova-
da dome? Lasot novada domes atbildi mi-
nistrijai, nākas secināt, ka pašvaldību vai-
rāk interesē pārkāpumi, kas tika veikti no 
video veidotāju puses, nevis pašvaldību 
pārkāpumi - izīrēt dzīvokļus, kas neatbilst 
likuma un normatīvo aktu prasībām. 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, 
par ko Aglonas novada dome informē mi-
nistriju sakarā ar problēmu šajā daudzdzī-
vokļu mājā, ir kārtējais viņu pamanītais 
pārkāpums no fi lmētāju puses, jo fi lmētāji, 
pirms veikuši fi lmēšanu, nav to saskaņo-
juši ar ēkas īpašnieku - Aglonas novada 
domi. Patvaļīgi esot apsekojuši 
dzīvokli, kas netika izīrēts, tātad 
ielauzās svešā pašvaldības īpa-
šumā, kas ir likuma pārkāpums. 
Tas nekas, ka tieši šajā neizīrētajā 
pašvaldības dzīvoklī video kame-
ra fi ksēja visantisanitārākos aps-
tākļus, kas rada draudus dažādu 
kukaiņu izplatībai visā mājā. Kā 
sakāmvārds vēsta “Savā acī baļķi 
nemana, mūsu “video” acī skabar-
gu pamanīja”. 

Interesanti, kur atbildētāja uz 
ministrijas vēstuli - H. Streiķe bija 
novērsusi savas acis, kad vienā no video 
redzamajiem kadriem bija redzams pats 
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs 
Pēteris Bekišs? Laikam pašvaldības īpa-
šuma krāšņu korozijas raibumā un sienu 
pelēkumā, ko jūs lasītāji redzējāt iepriek-
šējā raksta fotogrāfi jās, pārvaldes vadītājs 
video netika labi pamanīts. Tāpēc apgalvot 
ministrijai, ka fi lmēts tika,  nesaskaņojot ar 
īpašnieku, būtu aplami vai melīgi.

Var vien iedomāties, kā izskatītos at-
ļaujas iegūšana Aglonas novada domē 
ar vēlmi nofi lmēt šo māju, ja pirms gada 
fi lmēšanas process notika, bet no pašval-
dības puses tik un tā nebija nekādas re-
akcijas.

Aglonas novadā daudziem vēl nav 
aizmirsusies novada domes deputāta V. 
Krimana vēlme kā deputātam apsekot 
pašvaldības dārgakmeni - graustu Aglo-
nas centrā, ko deputāti bez apskates no-
pirka par 30 000 eiro jaunas multifunkcio-
nālas ēkas būvniecībai. Deputātam ofi ciāli 
izdevās apskatīt šo īpašumu, par kuru tika 
atdoti 30 000 eiro no nodokļu maksātāju 
līdzekļiem, tikai pēc diviem mēnešiem. Ja 
deputātiem likuma kārtā jāgaida divi mē-
neši uz objekta apsekošanu, cik mēnešus 
gaidītu video veidotāji? Par to laikam lieki 
fi lozofēt. Kā viens pasaulslavens opera-

tors teica - “Kur neļauj fi lmēt, tur vēlas kaut 
ko slēpt, bet tieši tur top visinteresantākie 
kadri”.

Savā atbildes vēstulē Aglonas nova-
da dome, taisnodamās piemin vēl kolhoza 
laikus, neskatoties uz to, ka pēdējie kolho-
zi šajā pusē tika likvidēti jau pirms vairāk 
nekā 25 gadiem. 

Kolhoza laiku pieminēšana šajā vēs-
tulē nav šokējošākais moments. Šokē 
novada domes apgalvotais, ka īrnieki tiek 
nosaukti kā galvenie vainīgie, jo patvaļīgi 
esot izbūvējuši krāsnis, to nesaskaņojot ar 
Aglonas novada domi. Kaut gan zināms 
fakts, ka iepriekšējā gadā pati dome vienā 
dzīvoklī veica plīts un krāsns būvēšanu, 
maksājot par šo pakalpojumu kādai fi rmai. 
Arī šogad novada dome iegādājās viena 
dzīvokļa vajadzībām ķieģeļus, lai veiktu 
plīts pārbūvi. Par kādu patvaļīgu būvniecī-
bu dome ministrijai min? Par savu? Nedo-
māju, ka Aglonas novada domes būvvalde 
ofi ciāli atļāva uz 6 m nesošā paneļa vidus 
izbūvēt vairāk nekā pusotras tonnas sma-
gu plīti un griestu panelī, tieši tajā pašā 
vietā - pa vidu - caursist caurumu dūmva-
da ierīkošanai. Ja pati novada dome neie-
vēro būvniecības normatīvos aktus, kāpēc 
par to neinformē ministriju? 

Nevar noliegt, ka tik tiešām krāšņu ap-
kure paneļu mājā uzradās pēc kopējās ap-
kures sistēmas likvidācijas 90. gados, taču 
no tā brīža pagājis krietns laiks un dzīvokļu 
īrnieki jau sen mainījušies. Vai tiešām jau-
najiem īrniekiem būs jāatbild par iepriekšē-
jo īrnieku patvaļīgajām darbībām? 

Iepriekšējā rakstā minējām arī par 
īrnieku kopsapulces sasaukšanu, kuru or-
ganizēja novada dome 26. oktobrī - taču 
tās laikā novada dome nespēja atbildēt 
ne uz vienu īrnieku jautājumu. Īrniekiem 
netika atbildēts uz galveno jautājumu, cik 
droši atrasties šajā mājā. Tāpat īrnieki 
netika iepazīstināti ar dzīvokļu un mājas 
apsekošanas aktu, ko vajadzēja sagatavot 
būvvaldei.

Liels izbrīns bija, lasot atbildes vēs-
tulē, ka būvvalde šo ēku bija apsekoju-
si. Nez kāpēc, kad šī gada 26. oktobrī 
notika īrnieku kopsapulce, neviens no 
novada domes speciālistiem nespēja ie-
pazīstināt īrniekus ar būvvaldes atzinu-
ma aktu. Taču ministrijai tika paziņots, 
ka būvvaldes apsekojums un akta sa-
stādīšana notikusi jau 12. oktobrī, uzreiz 
pēc ministrijas vēstules saņemšanas.

Īrniekus ar apsekošanas aktu iepazīsti-
nāt nevarēja, bet ministriju iepazīstināja? 
Ministrija ir svarīgāka par īrniekiem un to 
uzdotajiem jautājumiem?  Ko būvvalde no-
rāda apsekošanas aktā:

“1) Dzīvokļos ierīkotā apkure neatbilst 
regulējošo normatīvo aktu prasībām.

2) Dzīvokļos esošie inženiertīkli ir ne-
pilnīgi uzturēti.

3) Dzīvokļos nepieciešams kosmētis-
kais remonts.

4) Pagrabstāvā konstatēts paaugsti-
nāts gruntsūdeņu līmenis.

Jāsecina, ka, ierīkojot apkuri dzīvok-
ļos, īrnieki nav saskaņojuši krāšņu izbū-
vēšanu ne ar novada pašvaldību, ne ar 
būvvaldi, kā tas būtu jādara saskaņā ar 
noslēgtajiem īres līgumiem.  Tātad krāsnis 
dažos dzīvokļos izmūrētas patvaļīgi, neie-
vērojot būvniecības prasības.”

Ja novada dome būtu ievērojusi LR 
likumu un normatīvo aktu prasības, izīrē-
jusi dzīvokļus, kā to nosaka likums - ar 
apkures elementiem, kas ir darba kārtībā, 
droši vien īrniekiem nevajadzētu pašiem 
tos būvēt un pārkāpt īres līguma prasības. 
Arī pirms dažiem mēnešiem novada do-
mes izīrētais dzīvoklis ir bez krāns un plīts 
darba kārtībā. Jaunajam īrniekam tā būs 
jāsaved kārtībā, lai varētu tur dzīvot. Tātad 

jaunais īrnieks au-
tomātiski kļūs par 
īres līguma prasību 
neievērotāju?  

Ar īrnieku ro-
kām un līdzekļiem 
dome sakārto savu 
īpašumu, bet patei-
cībā par to īrniekus 
nosauc par īres 
līguma noteikumu 
pārkāpējiem? 

Aglonas nova-
da dome, kā vienu 
no radušās situā-
cijas iemesliem 
piemin fi nanšu trū-
kumu. Pašvaldība 
informē, ka tās budžetā nav bijis līdzekļu 
mājas remontdarbiem, taču tajā pat laikā 
novada dome aizmirst informēt ministri-
ju, ka 2015. gadā novada priekšsēdētāja 
H. Streiķe novada iedzīvotājus informēja, 
ka budžetā tika ietaupīti līdzekļi vairāku 
tūkstošu apmērā un radās ekonomija. Uz 
kā rēķina tika ekonomēts? Vai saimnieks 
savā novadā nav spējis atrast līdzekļu pie-
lietojumu? 

Taču tajā pat laikā ministrijai tiek in-
formēts, ka Aglonas novada dome 2017. 
gadā plāno piešķirt līdzekļus mājas re-
montdarbiem. “Aglonas novada pašvaldī-
ba nākamā gada budžetā plāno paredzēt 
līdzekļus daudzdzīvokļu mājas Priežmalē 
nepieciešamākajiem remontdarbiem, ar 
mērķi pakāpeniski uzlabot dzīvojamās mā-
jas stāvokli, lai saglabātu to ekspluatācijai 
derīgā stāvoklī.”

Nav izprotams šis vienpersoniskais 
solījums domes vārdā, jo līdz šim novada 
domē nevienā komiteju sēdē par šādu ie-
ceri vai plānu netika pieminēts. Lēmumus 
domē pieņem deputāti, nevis viens priekš-
sēdētājs. Šāda atbilde vairāk liecina par 
pilnvaru pārkāpšanu no priekšsēdētāja 
puses un liecina, kā tad īsti domē notiek 
lēmumu pieņemšana. Neviens deputāts 
par to nav informēts, bet ministrijai tiek 
pasniegts, ka lēmums tiek gatavots. Šāds 
gadījums novada domē nav pirmais, kad 
deputāti par saviem turpmākajiem lēmu-
miem uzzina no vēstulēm vai preses. Droši 
vien kādā no tuvākajām komitejas sēdēm 
deputātiem tiks paziņots, ka šie līdzekļi 
jāplāno, jo ministrijai jau atbildēja, ka tie 
ieplānoti.

2013. gadā šādā pat veidā 
deputāti no preses uzzināja, ka 
bez viņu līdzdalības tika izlemts, 
ka bazilikas priekšā notiks sociā- 
lās mājas būvniecība, notiks mul-
tifunkcionālas ēkas būvniecība, 
notiek tehnisko projektu izstrāde 
u.c. Kaut gan uz to brīdi neviens 
šāda satura domes lēmums vēl 
nebija pieņemts. Četru gadu lai-
kā lēmumus paguva pieņemt, bet 
nevienai ēkai pamatus tā arī neiz-
devās atklāt. Kārtējā ažiotāža, kas 
noslēgusies papīra formātā. 

Nevar apgalvot, ka novada dome mi-
nistrijai melotu, taču māc bažas, ka līdz 
galam no domes puses nepateiktais vai 
noklusētais īrniekus nostāda neērtā situ-
ācijā. Aglonas novada dome piemin “Uz-
skatām, ka saskaņā ar pastāvošo likum-
došanu īrnieki ir priviliģētākā stāvoklī kā 
īpašnieki, jo pašvaldībai kā dzīvokļa īpaš-
niekam jāuztur nekustamais īpašums par 
saviem līdzekļiem bez jebkādas īrnieku 
līdzdalības (īrnieki nemaksā pat minimālo 
īres maksu).” 

Interesanti, kāpēc dome mi-
nistrijai noklusēja par reālo situāci-
ju, par ko minēja īrnieku kopsapulcē? 
Kopējais mājas parāds sastāda 2 500 eiro, 
no kuriem 1 400 eiro sastāda divu dzīvokļu 
īre un tikai 1 100 eiro pārējo īrnieku pa-
rāds. Daudziem īrniekiem nekad nav bijis 
parāds. Protams, dome ministrijai nepalie-
lījās, cik gadus pati dome nav sekojusi sa-
maksai par īri, ja zināms, ka vidēji mēnesī 
īre nepārsniedz 20 eiro. 

Tāpat novada dome informē, ka no-
vada pašvaldība 2015. gadā piešķīrusi fi -
nanšu līdzekļus dzīvokļu Ilzas ielā 18, k-1, 
Priežmalē, Kastuļinas pagastā remontam 
EUR 7 506,21 apmērā. Ļoti skumji, ka 
netika minēts, kādā veidā šie tūkstoši tika 
sadalīti. Ja tiktu pievienota tāme, droši 

vien ministrija konstatētu šo nevienlīdzību 
dzīvokļu remontos, par kuru iepriekšējā 
rakstā tika pieminēts. Vienam īrniekam 
tiek remontēts dzīvoklis līdz eiro remonta 
atbilstībai, kas ar likumu pat nav obligāta, 
bet citiem - kā paši vēla, lai remontē par 
saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem.

Skumji, ka novada dome savā atbil-
des vēstulē ļoti plaši apraksta sižetā re-
dzēto īrnieku sociālo stāvokli, kaut gan to 
ministrija nemaz nelūdza. 

“Sižetā darbojošās personas nav 
darbnespējīgas vai invalīdi, kas nebūtu 
spējīgi veikt nekādus darbus. Pie tam per-
sonas saņem sociālos pabalstus: mājokļa 
pabalstu apkurei, pabalstu GMI nodroši-
nāšanai, personas nekur nestrādā gadiem 
ilgi un nepūlas veikt elementārus dzīvokļu 
remontdarbus (kosmētisko remontu, ko 
jāveic īrniekam par saviem līdzekļiem sa-
skaņā ar īres līgumu).

Dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašnie-
kiem pašvaldība nesniedz palīdzību īpa-
šuma uzturēšanai, arī tiem, kas ir vairāk 
sociāli mazaizsargāti kā sižetā redzētie 
Priežmales iedzīvotāji.”

Ļoti žēl, ka novada dome ministriju 
neinformēja, kā nesen H. Streiķe presei 
lielījās, ka bazilikas priekšā būvēs mūsdie-
nīgu, modernu sociālo māju. Interesanti, 
kāpēc tad H. Streiķe masu medijiem nezi-
ņoja, ka sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji 
būs priviliģētākā stāvoklī nekā parastie no-
vada iedzīvotāji, kuri dzīvo parastās, ne tik 
modernās mājās?

Vai Aglonas novada dome savā atbil-
des vēstulē ministrijai nenonāk pretrunās 
pati ar sevi? Domāju, ka novada domes 
apgalvojums “pašvaldība nesniedz palī-
dzību īpašuma uzturēšanai, arī tiem, kas 
ir vairāk sociāli mazaizsargāti kā sižetā re-
dzētie Priežmales iedzīvotāji” par pašval-
dību pasaka visu. Ar kādām tad tiesībām 
pašvaldība šos “vairāk sociāli mazaiz-
sargātos” savā novadā neapzinās un ne-
sniedz likuma noteiktā kārtībā palīdzību?

Vai galvenais mērķis atbildot bija pa-
rādīt īsto novada priekšsēdētājas seju, 
skatoties un vērtējot tos iedzīvotājus, kuri 
īrē šajā mājā dzīvokļus? Ir zināms, ka šajā 
mājā dzīvokļus īrē arī strādājoši īrnieki, 
kuri strādā pašvaldības iestādē. 

Grozi kā gribi, šī māja ir pašvaldības 
īpašums, un visa atbildība gulst uz tās 
īpašnieku - pašvaldību, neatkarīgi no tā, 
kādi īrnieki īrē šo īpašumu. Likums nosa-
ka, ka fi lmēšana svešā īpašumā var notikt 
arī bez īpašnieka piekrišanas, ja fi lmē ar 
mērķi konstatēt pārkāpumu, ko šajā gadī-
jumā konstatēja arī ministrija. 

Ko par Aglonas novada domes atbildi 
atbildēs ministrija, par to kādā no turpmā-
kajiem rakstiem. Tiem īrniekiem, kuri īrē 
pašvaldības dzīvokļus, jāatceras, ka jums 
ir tiesības pieprasīt no pašvaldības dzīvok-
li, kas atbilsts LR likumiem un normatīvo 
aktu prasībām. 

Ministrija norāda, ka likuma “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. 
panta trešā daļa nosaka, ka dzīvošanai 
derīga telpa ir apgaismojama, apkurinā-
ma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicī-
gam patvērumam un sadzīves priekšmetu 
izvietošanai un atbilst Ministru kabineta 
noteikumos paredzētajām būvniecības un 
higiēnas prasībām. 

Video materiāls par situāciju šajā paš-
valdības mājā apskatāms YouTube kanā-
lā: Mf5FFM0agXM un  xPyPTzLPNjA. 

Turpinājums sekos.

 Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 16. novembris
LTV1

6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
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 Mana dziesma
12.45 Sāras mūzika
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 Latvijas Kods. Runātāji
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
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Lai dzīvo bērni 6.
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, 5.00 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku.

13.05 
Automo-

to 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 Meklējam jūraszirdziņus - 
dzīvus vai mirušus.
22.15 Latviešu jaunie režisori. 
23.20 Ekstrēmie kadri 2
23.50 Nepieradinātā Amerika
0.45 Personība. 100 g kultūras

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 R. Alena. Tikai 
saldumi
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. Pils 
miglā
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, 1.55 Ziemas saule
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Nekrietnās spēles

0.10 Kāršu nams
1.30 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 0.40 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 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
14.30 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.35 UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20, 3.00 UgunsGrēks
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
2.35 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.00, 15.30, 0.10 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
11.50 Multfilma
11.55 TV shop
13.25 Sporta skolotājs
19.55 Virtuve
21.00 Revizorro
22.05 Mf. tas neveiklais mirklis
1.10 Pazīsti mūsējos

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Šodien
5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 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 Atmaksa
20.35 Dzinējsuņi
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Svešais rajons
3.00 Vasarnīcas lietas
4.05 Dzīvais un mirušais ēdiens

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55, 
2.05 Ziņas     6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10, 2.20 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!    20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50, 23.05 Mažors
0.05 Vakara Urgants
0.45 Sazvērestības teorija
1.35, 5.55 EuroNews
3.10 Nosvērti un laimīgi
5.25 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М

10.55, 0.00 Radi
13.40, 2.05 Dzīves noteikumi
14.05 Šapovalovs
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Melnais kaķis
22.00 Vakars ar V. Solovjovu

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.34 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 Dīvaina lieta
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, 1.00 Ziņas
5.05 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 Noslēpumainā kaisle

21.55 25 gadi pēc PSRS
22.40 Vakara Urgants
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, 22.20 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 Zelta pasaule
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.35 Sporta diena
23.50 Majora Sokolova geteri

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.10 Online
8.35, 17.40 Tāds darbs
9.25, 19.55 Ekstrasensi - detektīvi
10.20, 16.05 Mana burvīgā aukle
10.55, 16.40 Nepiedzimsti skaista
11.50, 18.40 Stila ikona
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 21.10 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.15 Kā es satiku jūsu mammu
23.05 Kauli

15. novembrī Ir iemesls!
Shichi-Go-San - galvenie bērnu svētki Japānā 

Daudzi zina, ka Japānas 
bērnu audzināšanas sistēma ļoti 
atšķiras no Eiropas. Līdz septi-
ņiem gadiem vecāki ļauj savām 
atvasēm burtiski visu. Šajā ve-
cumā nevienu bērnu nesoda par 
viņa nedarbiem vai blēņām. Vēl jo 
vairāk - Japānas kalendārā ir tādi 
svētki, kad visas dēlu un meitu 
vēlmes ir jāizpilda bez nekādām 
ierunām. Vecāki pacietīgi pārdzīvo 
šo periodu, bet tad, kad bērns sa-
sniedz septiņu gadu vecumu, kar-
dināli maina savu attieksmi, kļūst 
par prasīgiem un stingriem audzi-
nātājiem, kuriem jānodrošina, lai 
bērns apgūtu daudzus likumus un 
tradīcijas. Šie likumi un tradīcijas ir 
japāņu dzīvesziņas pamats. 

Šodien Uzlecošās saules ze-
mes dievnamos var satikt daudz 
trīs, piecus un septiņus gadus ve-
cus bērnus, kam mugurā ir tradi-
cionālie tautas tērpi. 15. novembrī 
japāņi svin Shichi-Go-San svētkus, 
šis nosaukums tulkojumā nozīme 
“septiņi-pieci-trīs”. 

Japānā viss nav tā, kā ir pie-
rasts eiropiešiem. Sāksim ar to, 
ka īstenībā bērniem, kurus godina 
šajā dienā, nav trīs, pieci vai septi-
ņi gadi, bet gan divi, četri un seši. 
Tas ir saistīts ar bērna vecuma rē-
ķināšanu - no ieņemšanas brīža. 
Atbilstoši tradīcijai, kurai ir jau tūk-
stoš gadu, bērns Japānas ģimenē 
dzimst gadu vecs, pirmsdzemdību 

attīstības periods tiek rēķināts kā 
pirmais dzīves gads. Taču līdz ar to 
“brīnumi” nebeidzas... 

Nepāra skaitļus Japānā ir 
pieņemts uzskatīt par laimīgiem, 
bet trīs, piecus un septiņus gadus 
- par ļoti svarīgiem posmiem bērna 
dzīvē. Paruna “Līdz septiņiem ga-
diem – kami vidū” - nozīmē, ka līdz 
septiņu gadu vecumam bērni ne-
tiek uzskatīti par 100%-īgiem cil-
vēkiem. Jauna cilvēka dzimšanas 
laikā zemē parādās arī viņa garī-
gais dubultnieks no dievu (kami) 
pasaules, kas uzmanīgi seko tam, 
kā pret jauno dvēseli izturas mir-
stīgie, it īpaši vecāki. Visus septi-
ņus gadus bērns nezaudē saikni 
ar “augšējo” pasauli, būdams pēc 
savas būtības dievs, kas dzīvo 
cilvēku vidū. Ar to ir saistīta at-
tieksme no vecāku puses, taču 
mūsdienās tā ir lielākoties tradīci-
ja, nekā svētā ticība kami – dievu 
– spēkam.  

Galvenais šīs dienas svētku 
laikā ir apmeklēt dievnamu. Lūg-
ties par bērnu veselību un viņu 
labo garastāvokli – ir vecāku un 
pašu bērnu pienākums. Brīnu-
mainā kārtā tētiem un mammām 
izdodas iemācīt viņu izlutinātajiem 
bērneļiem uzvedības noteikumus 
dievnamā un galvenās lūgšanas. 

Paražas, kas saistītas ar bēr-
nu pieaugšanas etapiem, izveido-
jās laikmetā, kad bērnu mirstība 

Japānā bija vienkārši drausmīga. 
Ikviens bērna nodzīvotais gads 
bija ģimenes uzvara. Bet viszīmī-
gākie datumi - “trīs-pieci-septiņi” - 
tika atzīmēti īpaši krāšņi. 

Trīs gadu vecumā bērnam 
vairs nenodzen matus, turpmāk 
tiem ir jābūt gariem un skaistiem. 
Piecu gadu vecumā zēnu matus 
pirmo reizi savāc astītē uz pakau-
ša, bet meitenēm ir divas astes - 
sānos. Zēni piecos gados pirmo 
reizi uzvelk tradicionālo vīriešu ap-
ģērbu - hakamu - samuraja bikses. 
Kādreiz Japānas bruņinieki-kareivji 
pirmo reizi veda savus piecgadī-
gus dēlus uz feodāļa galmu. Septi-
ņos gados meitenēm pirmo reizi uz 
kimono parādījās “obi” josta, kas 
aizstāja vienkāršu auklu, ko viņas 
nēsāja pirms tam. Kopš šī brīža 
meitene kļuva par īstu sievieti, kaut 
gan apprecēties viņa varēja tikai 
pēc septiņiem gadiem. 

Šodien svētku tērpus pērk 
tikai visturīgākie vecāki. Tradicio-
nālā tērpa vērtība septiņgadīgam 
bērnam ir simttūkstoš jēnu (875 
eiro). Daudzi iznomā tērpu uz 
dažām dienām, kas ir nedaudz 
lētāks prieks, bet tik un tā cena 
ir pietiekami augsta. Lielākā daļa 
vecāku ģērbj savus bērnus paras-
tos Eiropas parauga uzvalkos un 
kleitās, taču visas pārējās tradīci-
jas tiek stingri turpinātas. 

Svētku kārumi (iztikt bez 

tiem nav iespējams, jo tie ir bēr-
nu svētki!) šajā dienā arī ir īpaši. 
Konfektes baltā un rozā krāsā, 
kas pēc savas formas atgādina 
garus un tievus kociņus (titose), 
kas iesaiņotas spilgtā kastītē, 
kurā ir attēloti četri galvenie svēt-
ku simboli: tsuru-kame (dzērve un 
bruņurupucis) - ilggadība un gud-
rība, setikubai (priede, bambuss 
un plūme) - veselība un izturība. 
Ar šīm spilgtajām kastītēm bērni 
un vecāki pastaigājas pa parkiem 
un pilsētas ielām, aktīvi fotografē-
jas. Tiek pasūtītas veselas fotose-
sijas, īpaši tiem, kam jau ir septiņi 
gadi. “Pēdējā bērnības diena” pa-
iet spilgti un jautri. Mājās japāņus 
gaida vakariņas. Uz galda obligāti 
ir rīsi un pupiņas, kā arī cepta zivs. 

Nākamās dienas rīts sākas 
septiņgadīgiem japāņiem pilnīgi 
citādāk... Reizēm viņi pat nepazīst 
savus vecākus un pārdzīvo milzī-
gu stresu. Visām blēņām un kap-
rīzēm pienāk gals, tagad par vi-
siem nedarbiem ir jāsaņem sods. 
Stingrs režīms un minimāls izklaižu 
skaits - tāda tagad ir bērna dzī-
ve, jo, kļuvis pilngadīgs, viņš labi 
zina, ka tikai pilnīga pašatdeve 
un neparasts neatlaidīgums palī-
dzēs iestāties universitātē un kļūt 
sekmīgam. Japānas skolu vecāko 
klašu audzēkņu vidū ir populāra 
paruna: “Gulēsi trīs stundas dien-
naktī - iestāsies universitātē, gulēsi 

4 stundas – apkaunosi savu ģime-
ni”. Būt par īstu japāni nav vienkār-
ši... 

Šodien tūkstošiem pusaudžu, 
raugoties uz “sapucētiem” bēr-
niem, atcerēsies savas bezrūpīgās 
dienas, bet vēl - paklusām ļauni 
priecāsies, iedomājoties šīsdienas 
triumfatoru turpmāko šoku, jo pa-
gaidām viņi vēl neapjauš, ka bērnī-
bas dienas ir beigušās. 

Bet tie, kam šajā dienā vēl ir 
trīs un pieci gadi, dažu gadu garu-
mā vēl varēs izbaudīt pilnīgu brīvī-
bu un palikšanu bez soda, kas ir 
atļauts kami pasaules pārstāvjiem.  

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

CETURTDIENA, 17. novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
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 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 Personība. 100 g kultūras
0.25 Kiberhuligānisms
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 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, 1.45 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 Meklējam jūraszirdziņus - 
dzīvus vai mirušus

LNT
5.00, 4.45 Karamba!

5.40 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 R. Alena. Tikai saldumi
6.30, 3.00 LNT  “900 sekundes”
8.40, 0.25 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Un tad ieradās Vanda
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, 1.50 Ziemas saule
20.40, 2.35 Degpunktā
21.00 Latvieši Amerikā. 5 noveles
22.25 Latvijas Radio Bigbenda 
50. gadu jubilejas koncerts
0.45 Starp putniem un cilvēkiem
1.10 Provokators

TV3
5.00, 1.10 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55, 0.40 Čaļi ar bērniem
10.55 Ekstrasensu cīņas

14.30, 2.10 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.35, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks
21.00 Kāsla metode
22.00 Pērtiķu planētas atmoda

TV3+
5.00, 15.30, 23.50 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
11.55 TV Shop
12.40 Reāli veči
13.10, 19.55 Virtuve
21.00 Mf. Pēterburga. Vasara. 
Mīlestība.
22.40 Apsardze
0.55 Ģimenes bizness

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien      5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 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 Atmaksa
20.35 Dzinējsuņi
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Svešais rajons
3.00 Mūsu uzraugs
4.05 Braucam un ēdam!

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55, 
2.00 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 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Mažors
23.50 Vakara Urgants
0.30 Iļjas Lagutenko septiņas 
jūras
1.30, 5.55 EuroNews
2.15 Nosvērti un laimīgi
5.20 Smieklīgākie videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55, 0.00 Radi
13.40, 2.05 Dzīves noteikumi
14.05 Šapovalovs
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Melnā skola
22.00 Duelis

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.34 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, 0.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Zinātnes piekrāptie
20.50 Šokējošo hipotēžu diena

ONT
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SESTDIENA,  19.  novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats!
10.00 Mazie detektīvi un Baltās 
dāmas noslēpums
10.30 Kaut kur uz zemes
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni
12.00 Dievkalpojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Daudz laimes!
14.20 Latvijas sirdsdziesma
15.15 Ķepa uz sirds
15.50 Zoodārzu mazuļi
16.20 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras   17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas    18.20 Province
18.50 Balss pavēlnieks
20.30 Panorāma  20.50 De facto
21.25 Mammu, es Tevi mīlu!
23.00 Itālijas Dolomītu Alpi
0.00 LR Neatkarības at-
jaunošanas gadadienai veltīts 
koncerts “Mūsu balsis brīvībai”
2.00 Bēgļiem ir sejas

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.05 Kas te? Es te!
6.35 Brīnumskapja skola
7.05 Dardarija   7.40 Zebra
8.00 Lucavsala. Piemēslot aizliegts!
8.20 Laipni lūgti Interalias 
Republikā!

8.30, 5.00 Skats rītdienā.
9.00, 4.30 Izglītība un karjera
9.30, 5.30 Nedēļas apskats
10.00 Vides fakti
10.30 Ielas garumā
11.00 Alpu dakteris
12.40 Jorinde un Joringels
13.50 Ansītis un Grietiņa.
15.00 Tagad tava kārta
16.35 VEF. 54.sezona.
17.55 Pie bagātās kundzes
19.00 700 pasaules brīnumi
19.30 Sešas balles pēc Rihtera skalas
21.15 Lielais Gregs
22.15 Eņģelis sirdī
23.15 Eiropa koncertos
0.10 Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 
1.05 Draugu nodevība

LNT
6.30 Kontakts kopā ar doktoru 
Čārlzu Stenliju     7.00 Galileo
7.30 Dzimuši policisti
8.30 Latvji, brauciet jūriņā!
9.00, 4.00 LNT brokastis
10.00 Košākai dzīvei
10.30 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
13.30 R. Paula jubilejas koncerts
16.00 Par precībām un šķiršanos
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Noziegumam pa pēdām
20.10 LNT ziņu TOP
21.05 Lieliskais gadsimts
23.25 Viņi atgriežas
0.20 Ideāla diena mīlestībai

1.55 Amerikāņi
2.40 Par precībām un šķiršanos
4.45 Karamba!

TV3
6.50 Transformeri. tālākā cīņa
7.20 Mazo mīluļu veikaliņš
7.50 Teletūbiji
8.20, 12.05 Smieklīgākie video-
kuriozi           8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo   10.00 Superbingo
11.05 Impērija
13.05 Relikviju mednieki
15.00 Tātad… Karš!
17.00 Lācēna Padingtona piedzīvojumi
19.00 Nekā Personīga
20.00 Izklausies redzēts
22.45 Apollo 13
1.40 Amerikāņu šausmu stāsts
2.40 Iespējams tikai Krievijā

TV3+
6.30 Kristīgā programma
7.00 Kino detaļās
8.00 Uzmanību, bērni!
9.35 Jaunkundze - zemniece
10.50 Revizorro    12.00 Samara
16.05 Masteršefs   17.10 Tētis sprukās
19.15 Nosvērti cilvēki
21.00 Mf. Karību jūras pirāti
0.00 Motīvs

NTV Mir
6.35 Mežonīgā pasaule
7.00, 9.00, 15.00 Šodien
7.20 Skate    7.55 Stringeri
8.25 Ēdam mājās

9.20 Pirmais raidījums
10.00 Tehnikas brīnumi
10.55 Vasarnīcu lietas
12.00 Mūsu uzraugs
13.05 Braucam un ēdam
14.00 Muhtara atgriešanās
15.20 Dzīve kā dziesma
17.00 Izmeklēšanu vada…
18.00 Nedēļas akcenti
18.55 Kino šovs
21.30 Mf. Mala    23.55 Koma
1.50 Alibi uz diviem
3.45 Zinātniskā vide

PBK
6.00, 10.00, 12.35 Ziņas
6.15 Spēlē ermoņikas
6.55 Ideāls remonts
7.50, 10.20 Multfilmas
8.25 Veselība
9.30 600 sekundes par veselību 
un skaistumu
9.40 Piezīmes
11.05 Kamēr visi mājās
12.00 Fazenda
13.00 Humora raidījums
15.40 Labāk par visiem
17.35 Mats matā
21.00 Laiks
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.10 Mf. Vorošilovas šāvējs
1.50 EuroNews
2.20 Mf. Kareivis Ivans Brovkins
5.15 Smieklīgi video

RTR Planēta (Baltija)
4.05 Mf. Vaļkas nelaimes
7.20 Pats sev režisors

8.10 Smieklu panorāma
8.40 Rīta pasts
9.20 Vēstis-M
10.00, 13.00. 19.00 Vēstis
10.20 Smieties atļauts
13.20 Mf. Tēvi un vectēvi
15.00 Mf. Kurp aiziet mīlestība
17.00 Zilais putns
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Df. Patriarhs
0.30 Eksperti
2.15 Mf. Tēvi un vectēvi

RenTV Baltic
5.55, 12.15 Skatīties visiem!
6.40 Smieklu shēma
7.30 Karavīri
8.30 Tīrs darbs
9.25 Mintrans
10.15 Visnoderīgākā programma
11.10 Godīgs remonts
13.25 Tālbraucēji
0.05 Kara noslēpums
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6.00 Rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas sprediķis
8.20 Multfilmas
8.35 Piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.45 Vasarnīca
10.15 Dieva priekšā visi mēs vienādi
11.15 Evolūcija. Bērni
11.45 Viena aizspogulijā
12.50 Mats matā
15.15 Sporta ziņas
16.00 Ukrainas talanti

19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets
22.30 Baltkrievija bez robežām 
23.15 Vecuma pavēlnieks

Baltkrievija 1
5.50 Mf. Es zinu par taviem 
noslēpumiem    7.30 Rīts
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 Arsenāls     8.45 Radi
10.05 50 receptes
11.10 Centrālais reģions
11.35 Ātrumkārba
12.10 Mf. Kāzu nebūs
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.15 Mf. Rita 17.00 Eirovīzija 2016
19.35 Laika ziņas
20.00 Galvenais ēters
21.10 Mf. Mirklis

Baltkrievija 2
6.00 Pamuļķis
6.35, 19.55, 23.40 TV barometrs
6.40 Elementāri
7.20 Kulinārijas eksperimenti
7.55 Pārsteidz mani
9.50, 10.55, 12.25, 14.00, 15.45, 
17.20 Vislabākā diena “Dvoikā”
10.20 Jūsu loto. Piecīti. 
11.15 Jaunkundze - zemniece
12.50 Mīlestība onlainā
14.20 Mf. Mazais stjuarts
16.10 Mf. Zirnekļcilvēks
19.05 Mūs neapmānīsi
19.35 Divi rubļi
20.30, 21.10 Mf. Neatlaid mani
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO.

SVĒTDIENA,  20. novembris

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 1.05 Ziņas
5.05 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
22.50 Vakara Urgants
23.30 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, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 Zona Х
8.10, 21.15 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes

10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Zelta pasaule
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma

20.45 Aktuāla intervija
23.50 Sporta diena
0.00 Majora Sokolova geteri

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.10 TV barometrs
8.05 Onlains
8.30, 17.35 Tāds darbs

9.20, 19.55 Ekstrasensi - detektīvi
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, 21.15 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.15 Kā es satiku jūsu mammu
23.05 Kauli

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Uzvelc tautastērpu!
6.30 Multfilmas
7.25 Ūdensbumba resnajam runcim
8.55 Valsts svētkiem veltīts 
ekumēnisks dievkalpojums
10.15 Mazie laupītāji
11.55 Saeimas svinīgā sēde
12.45 Sirmais. Kulta ēdieni
13.55 NBS parāde
15.00 Valsts apbalvojumu svinī-
gās pasniegšanas ceremonija
16.25 Latvijas Kods. Runātāji
17.00 Ziņas
17.30 LR proklamēšanas 98. ga-
dadienai veltīts svētku koncerts
18.50 Priekšvārds filmai Gūten-
morgens un Vienciems
18.55 Gūtenmorgens un Vienciems
19.55 Valsts prezidenta Raimon-
da Vējoņa svētku uzruna pie 
Brīvības pieminekļa
20.20 18 Latvijas. 
20.30 Panorāma
20.55 Latvijas himna - visā pa-
saulē! Svētku uguņošana.
21.15 Manas tautas likteņdziesmas
23.35 Latvijas sirdsdziesma
0.35 Tēvs Brauns
1.25 Midsomeras slepkavības
3.10 Aizliegtais paņēmiens
4.00 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā

6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Neatklātie Tuvie austrumi
8.30 Aculiecinieks
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras
13.30 Personība. 100 g kultūras
14.30 LTV - 60
15.00 Kas mēs esam?
15.20 Maklauda meitas
16.10 Pie bagātās kundzes
19.00 Ziņas
19.25 Ābols upē
22.00 Spēlmanis
0.00 Eiropa koncertos
0.50 Latviešu jaunie režisori. 
1.55 Vai Rīga jau gatava?
2.10 Manas tautas dziesmas
3.55 LTV - 60
5.00 Pie stūres

LNT
5.00 Vilfreds
5.20 Kārdinājuma varā
6.05 Reičela Alena. Tikai saldumi
6.35 Ideāla diena mīlestībai
8.30 Dzīvīte
9.00, 3.20 LNT brokastis
10.00 Latvieši Amerikā. 5 noveles
11.15 Sprīdītis
13.00 Lielkoncerts “Latvijas 
spēka dziesmas”
15.05 Ceplis

PIEKTDIENA, 18. novembris 17.10 Tās dullās Paulīnes dēļ
17.50, 20.00 Ziņas sešos
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
19.00 R. Pauls. Biļetes izpārdotas
20.40 LR proklamēšanas 98. 
gadadiena. Tiešraide no 11. no-
vembra krastmalas. Svētku salūts
21.15 R. Paula jubilejas koncerts
23.35 Cilvēks dzelzs maskā
1.35 Solists  4.05 Šaubu ēnā
4.50 Bernards

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
5.50 Īstās mājsaimnieces. Orindža
6.50 Multfilmas
9.45 Nakts lielveikalā
11.35 Anabella Hūpere un Nan-
taketas spoki
13.30 Freds 3. vasaras nometne
15.10 Suns, kurš izglāba vasaru
17.05 Vecie čomi
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20, 3.00 UgunsGrēks
21.00 LR proklamēšanas 98. 
gadadiena. Tiešraide no 11. no-
vembra krastmalas. Svētku salūts
21.10 Nakts muzejā. 
23.20 Viesnīca “Diženā Budapešta”

TV3+
5.00 Māja-2      5.45 Interni
6.10 Reāli veči   6.30 Jaunatne
7.30 6 kadri    8.10 Mf. 7. rūķis
10.00 Mf. Kā radīt ideālu puisi
12.00 Samara
16.10 Mf. Zobu feja
18.15 Mf. Zambezija

20.00 Mf. Hobits
22.55 Mf. Haizivju burve

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien    5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05  Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.35 Satikšanās vieta
15.20 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Ekstrasensi pret detektīviem
20.25 Sasisto lukturu ielas
22.20 Vairākums 
23.35 Mēs un zinātne. Zinātne un mēs.

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 16.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Moderns spriedums
12.40 Precamies!
13.55 Par mīlestību
14.30 Izmailovas parks
16.50 Svētku koncerts 
20.00 Laiks    20.40 Latvijas laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.30 MasterŠefs
1.30 Vakara Urgants 2.10 1 in city
2.40, 5.50 EuroNews

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis

10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55, 0.15 Radi
13.40, 2.20 Kājām ejot....
14.05 Šapovalovs
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.50 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
22.10 Mf. Paradīzes mājokļi

RenTV Baltic
5.45, 13.05, 0.35 Skatīties visiem
6.30 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 18.35 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55 Ģimenes drāmas
11.00, 14.10 Slepenās teritorijas
12.05 Dziednieks
15.20, 23.30 Dīvaina lieta
16.25, 20.50 Čapmanes noslēpumi
19.45 Šamaniete

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, 0.05 Ziņas     5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 20.00 
Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums 
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Kareivis Ivans Brovkins
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks   20.05 Balss
22.05 Kas? Kur? Kad?

23.20 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 Zelta pasaule
15.35 Df. Uz neiespējamības robežas
16.00 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.00 Mf. Es zinu par taviem 
noslēpumiem
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.20 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35, 17.35 Tāds darbs
9.25 Reportieris
10.10, 16.00 Mana burvīgā aukle
10.50, 16.35 Nepiedzimsti skaista
11.45, 18.35 Stila ikona
13.10 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05, 0.05 Mf. Trīspadsmit
19.55, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.15 Gribu nokļūt TV
22.25 Mf. Neatlaid mani

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Aizliegtais paņēmiens
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Vispera
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Jorinde un Joringels
11.40 Ansītis un Grietiņa
12.50 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
13.20 Adreses
13.50 Es mīlu ēdienu!
14.25 M. Jansons un R. Pauls 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra 90. jubilejas koncertā
16.25 Zem latviešu karogiem. 
Varoņu dzimšana
17.00 Itālijas Dolomītu Alpi
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Es - savai zemītei
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas sirdsdziesma
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.25 Mana dziesma
22.55 Ausma
0.40 Spēlmanis
2.40 Zuši

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03 K. Znotiņš. It kā pats, it kā cits
6.30 Anekdošu šovs 1
7.00 Sajūti Latgali!

7.30 Province   8.00 Uz Tobago. 
8.30, 4.30 Automoto raidījums nr.2
9.00, 5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
9.30, 5.30 Aktualitātes
10.00, 2.15 Bezceļu tūrisms
10.30 V.I.P.
11.15, 0.30 Sporta studija
12.05 Alpu dakteris
13.45 Cilvēka spārni
14.40 Bez aizvainojuma
15.30 Aizliegtais paņēmiens
16.30 Aculiecinieks
16.50 Pārbaudes spēle basket-
bolā sievietēm. Latvija - Čehija
19.10 Eiropa koncertos
20.05 Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 
21.00 Inspektors Lūiss. 7.sezona
22.45 Draugu nodevība
1.15 PK atlases spēļu futbolā apskats

LNT
5.00 Kārdinājuma varā
7.00 Galileo
7.30 Dzimuši policisti
8.30 Attīstības kods
9.00, 4.00 LNT brokastis
10.00 Laimīgs un vesels
10.30 Starp putniem un cilvēkiem
11.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
13.00 Leģenda par delfīniem
15.10 Tev pienācis pasts
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Sirds aicinājums
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts

23.20 Nekā personīga
1.30 Leģenda par delfīniem
3.15 Salemas raganas

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos
5.50 Īstās mājsaimnieces. Orindža
6.55 Multfilmas
9.25 Smieklīgākie videokuriozi
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Auto ziņas
11.10 Precētie pret brīvajiem
12.10 Vecie čomi
14.05 Izklausies redzēts
16.50 Nakts muzejā.
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35 Lācēna Padingtona piedzīvojumi
21.35 Tātad… Karš!
23.35 Relikviju mednieki
1.30 Pērtiķu planētas atmoda
4.25 Iespējams tikai Krievijā

TV3+
7.00 Kino detaļās
8.00 Uzmanību, bērni!
9.05 Multfilmas
9.15, 2.00 Lietišķa pieeja
9.30 Jaunkundze - zemniece
10.50 Pārrestartēšana
12.00 Samara   17.00 Mf. Hobits
19.55 Masteršefs
21.00 Mf. Oz: Varenais un briesmīgais
23.40 Mf. Iemīlējies Šekspīrs

NTV Mir
6.35 Mežonīgā pasaule
7.00, 9.00, 15.00 Šodien

7.20 Vēlreiz sveicināti!
7.50 Gatavojam 
8.15 Ar mazuļa lūpām
9.25 Galvenais ceļš
10.05 Mirušais un dzīvais ēdiens 
11.00 Dzīvokļu jautājums
12.05 Dubultstandarti
13.05 Reiz…
14.00 Muhtara atgriešanās
15.20 Dzīve kā dziesma
16.05 Miljonu vērts noslēpums
18.00 Centrālā televīzija
19.00 Jaunās Krievijas sensācijas
20.00 Tu neticēsi!
21.00 Redzu - zinu
22.55 Starptautiskā kokzāģētava
23.50 Df. Kultūras kods.
0.50 Mf. Koma 

PBK
6.20, 10.00, 12.00, 16.50 Ziņas
6.30 Moderns spriedums
7.25 Multfilmas
7.50 Gudrinieki un gudrinieces
8.45 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja uzruna
10.25 Es mīlu tevi, Latvija
11.15 Garša
12.25 Humora raidījums
12.50 Žurkuķērāja stabule
17.05 Ledus laikmets
20.00 Laiks   20.20 Balss
23.05 Maksims Maksims
0.30 Šovakar
1.40, 5.30 EuroNews
2.10 Masteršefs
4.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)

4.05 Mf. Pazudušie daiveri
7.00, 10.20 Vēstis
7.20 Mf. Precētais vecpuisis
9.05 Ģimenes albums
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.40 Humora raidījums
13.20 Mf. Nemīlamais
17.00 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Vaļkas nelaimes
23.50 Mf. Apprecēt kapteini

RenTV Baltic
5.55, 13.30 Skatīties visiem!
6.20 Pie mums visi mājās
7.10, 12.15 Nosvērti un laimīgi
10.15 Humora raidījums 
14.05 Vēl nav vakars
15.10 Čapmanes noslēpumi
17.25 Visšokējošākās hipotēzes
19.30 Sasmīdini komiķi
21.25 Maldu teritorija
23.30 Koncerts     1.05 Sāls

ONT
6.00 Sestdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilmas
8.25 Veselība    9.25 Garša
10.00 Ideāls remonts 
10.55 Gudrinieces un gudrinieki
11.40 Humora raidījums
11.50 Ģēniji un ļaundari
12.20 Veiksme pūrā
13.00 Sibīrijas princis
15.15, 20.00 Sporta ziņas
16.45 Kurš vēlas kļūt par miljonāru?
17.50 Mans bizness 
20.05 Šovakar

21.20 Viss būs labi
22.05 Maksims Maksims

Baltkrievija 1
5.20 Būtība
5.45 Mf. Es zinu par taviem 
noslēpumiem   7.30 Tuvplāns
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50 Radi    10.05 50 receptes
11.10 Lielā selfiju tūre
11.50 Transformācija
12.25 Remonta stāsti 
13.05 Veselība    14.15 Ukraina
14.45, 20.40 Mf. Zelta būris
20.00 Panorāma
22.25 Mf. Kāzu nebūs
0.05 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 Mf. Dažādie
6.55 Ērglis un cipars 
7.50, 22.55 TV barometrs
7.55 Laimīgi kopā
9.55 Mf. Mazais Stjuarts
11.20 Mats matā
11.55 Pamuļķis
11.45 Kipras lielā ilūzija
12.35 Jaunkundze - zemniece
13.40 Mīlestība onlainā
14.55 Ekstrasensu cīņas 
17.00 Ģimene  
18.15 Pārsteidz mani! 
20.10, 21.05 Mf. Zirnekļcilvēks
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO.
22.45 Gribu nokļūt TV
22.55 Mf. Ar labu nakti!
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Mūža vakars krēslas spār-
niem  
Tumsu auž un zvaigznes 
dedz.  
Un pār gadiem aizgājušiem  
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Zenona Butnicka ģimenei 
un piederīgajiem, no viņa uz 
mūžu atvadoties. 

Jana Butnicka ģimene

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Sergejam Juhnevičam un viņa 
ģimenei sakarā ar Mečislava 
Zenona Butnicka nāvi. 
Mednieku kolektīvs” Gusena” 

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. Tālr. 29198531.

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
garāžu karjerā. Tālr. 26975104;
“MAZDA 323 F” - 1.5 benzīns, 
1997., TA līdz 10.2017. Labā 
stāvoklī. Tālr. 26834554. Zvanīt 
vakaros. 
ekspluatējamu “FORD Escort” - 
1.4, 1991. LĒTI! Tālr. 29102852;
“VW Golf II”- 1.6 TD, TA līdz 
29.11.2016. Tālr. 29363224.
 “GAZ 52” - 1981., pašizkrāvējs, 
virsbūve GAZ 53, izkrauj uz 3 pu-
sēm, TA līdz 3.11.2017.Cena pēc 
vienošanās. Labā stāvoklī; “Mer-
cedes Benz A170 D” - TA līdz 
3.11.2017., LV nav ekspluatēta. 
Tikko no Itālijas, nobraukums - 
130 tūkst. Labā stāvoklī. Tālr. 
28798825;
universālas dzirnavas KDU - 2. 
Cena pēc vienošanās. T. 26473072;
kokskaidu plāksnes (1.20 x 2.7 m), 
biezums - 1.6 cm. 30 gab. Tālr. 
26400745;

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688.

DAŽĀDI

Celtniecības firmā uz pastāvīgu 
laiku VAJADZĪGS logu montāžas 
darbu veicēji, palīgstrādnieki un 
brigadieris. Tālr. 27878088.
VAJADZĪGI vīrieši un sievietes 
(18 - 45 g.) darbam Vācijā. Tālr. 
28998809.
Automazgātuve IK “MOTOR 
SPA” aicina darbā strādnieku. 
Tālr. 25970755.
Sieviete meklē darbu. Pieskatīs 
vecus, slimus cilvēkus, palīdzēs 
saimniecības darbos. Krāslavā. 
Tālr. 26031828. 
Zāģēju, skaldu, lieku malku. Tālr. 
26283028.
Paku pārvadājumi uz Angliju. Iz-
braukšana 22.11. Tālr. 29943959.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.  Meža 
izstrādāšanas pakalpojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).     

  T. 26677812, 20377801.

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus.T. 26524409.

22. novembrī Krāslavas cen-
tra aptiekā (Brīvības ielā 8) 
būs medfirma “AURIS”. Ai-
cinām visus, kam ir dzirdes 
traucējumi. Pārdošanā būs 
dzirdes aparāti, to rezerves 
daļas, pielaikošana un labo-
šana. 

Meistara tālr. 26019076.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pār-
skaitījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921, 

26447663.

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.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. 

Samaksa tūlītēja.  
 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS 
GAĻA” 

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

Lauku rītdiena

Krāslava,“Saimnieks 2016“
ATTĒLOS: Aivars Dzalbs, Aigars Trušelis, Kristiāns Lipšāns, Mārtiņš un Māris Leņi;
Raitis un Zaiga Vītoli, Viktorija un Jānis Leikumi.

Alekseja GONČAROVA foto.

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;
jaunas mēbeles no Krievijas. Pa-
sūtījumi no kataloga. T. 29880811;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Me-
tāla un alumīnija diskus. Velosi-
pēdus. Montāža uz vietas. Tālr. 
29479733;
STEIDZAMI! LĒTI! Āzi (1.5 g.). 
Tālr. 28745969;
aitumātes, aunus, 2 Šarolē govis. 
Graudus, miltus. Tālr. 29134527;
sivēnus. Tālr. 28207018; 
sivēnus. Tālr. 28683927;
āpšu taukus. Tālr. 29344127; 
kartupeļus. Tālr. 27131681;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
skaldītu malku. Tālr. 26645115;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

Krimināls, notikumiLaika periodā no 04.11.2016. līdz 
11.11.2016. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 67 notikumi.  Būtiskākie:
•	 5. novembrī Dagdas iecirknī tika uzsākts krimināl-

process par ādas mēbeļu un ledusskapja zādzī-
bu no SIA “Tenisa klubs” Ezerniekos. Tās pašas 
dienas vakarā, realizējot operatīvu informāciju, 
Rēzeknes pilsētā tika aizturētas divas agrāk tie-
sātas personas un izņemta daļa zagtās mantas.

•	 5. novembrī policijā pēc palīdzības vērsās Robež-
nieku pagasta, Poreči ciema iedzīvotājs, kuram 
apnika ilgstoša sausas, skaldītās malkas zādzī-
ba, kas ilgusi sistemātiski dažu mēnešu garumā. 
Izmeklēšanas gaitā tika noskaid-
rots, ka aizdomas krita uz cie-
tušā radinieku, kurš uz izmeklē-
šanas darbības brīdi ieslēdzās 
savā mājā un kategoriski attei-
cās komunicēt ar policistiem. 8. 
novembrī tika pieņemts lēmums 
nogādāt viņu pie izmeklētāja, 
taču 1961. g. dzimušais P. izrā-
dīja aktīvu pretošanos policijas 
darbiniekiem, cenšoties sadurt 
ar uzasinātu metāla stieni, bet 
pēc tam, vicinoties ar cirvjiem, 
centās mērķtiecīgi kādu ievainot. 
Pēc aizturēšanas, ievērojot aiz-
turēšanas apstākļus, vīrietis tika 
apsekots pie attiecīgā ārsta, kurš 
konstatēja garīgās saslimšanas 
pazīmes, kā rezultātā aizturētais 
tika nogādāts psihiatriskajā slim-
nīcā. 

•	 5. novembrī Ūdrīšu pag. tika 
apstādināta automašīna, kuras 

vadītājs izrādījās alkohola reibumā. G., dzimis 
1981. g., mēģināja piekukuļot policistus, lai netik-
tu sastādīts administratīvais protokols, sakarā ar 
to tika uzsākts kriminālprocess, pamatojoties uz 
Krimināllikuma 323.p.1.d. (kukuļdošana).

•	 Naktī uz 7. novembrī Ezernieku ciemā no glabā-
tuves tika nozagti 9 gāzes baloni, notiek vainīgo 
personu noskaidrošana. 

Sagatavoja Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas priekšnieks J. Ščukins

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.

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

LAIKA ZIŅAS
16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11.
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