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PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu pro-
fili. Tālr. 28230237, 65621730.

Latvijā un pasaulē
•	 Daudzi no to astoņu Latgales novadu iedzīvotā-

jiem, kur Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ izsludi-
nāts ārkārtas stāvoklis, atrodas citā informatīvajā 
telpā, tādēļ šajā reģionā ir cilvēki, kas nemaz ne-
zina par bīstamo slimību. Dienests vienojies ar 
vietējām pašvaldībām par informācijas ievietoša-
nu vietējos bezmaksas laikrakstos. PVD inspek-
tori dodas uz saimniecībām, kur ir cūku noviet-
nes, un sniedz informāciju par infekcijas slimību.

•	 Pateicoties valsts sniegtajam atbalstam neauglī-
bas problēmu risināšanai, pasaulē nākuši vismaz 
57 bērni. Līdz 2014. gada 10. aprīlim programmā 
iesaistītajām sievietēm notikušas 57 dzemdības. 
NVD pārstāvji pieļauj, ka pasaulē ir nākuši vai-
rāk nekā 57 bērniņi, ņemot vērā, ka medicīniskās 
apaugļošanas rezultātā bieži rodas daudzaugļu 
grūtniecība. 

•	 Veselības ministre Ingrīda Circene (V) tomēr no-
lēmusi pati atkāpties no amata un jau tuvākajā 
laikā viņa Ministru prezidentei Laimdotai Strauju-
mai (V) varētu iesniegt demisijas rakstu.

•	 Šogad ir krasi pieaudzis ceļu būvdarbu kvalitā-
tes pārbaužu skaits, ko veic VAS ‘’Latvijas Valsts 
ceļi’’ (LVC). Laika posmā no 25. jūnija līdz 2. jūli-
jam LVC Ceļu laboratorija ir veikusi 726 dažādus 
kvalitātes testus un mērījumus 189 autoceļu ki-
lometros.

•	 Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” un partija 
“Gods kalpot Rīgai” (GKR) parakstīs līgumu par 
kopīgu dalību Saeimas vēlēšanās. “Saskaņas” 
līderi Saeimas vēlēšanās varētu būt pašreizē-
jie Saeimas deputāti Jānis Urbanovičs, Andrejs 
Elksniņš, Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, kā arī bi-
jušais LPP/LC politiķis Krišjānis Peters.

•	 Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) pārceļo-
ties uz jaunajām telpām Gaismas pilī, nu tukšas 
palikušas iepriekšējās ēkas, kurās ilgus gadus 
glabājās LNB krājums. „Valsts nekustamie īpašu-
mi”, kuru pārvaldībā atrodas trīs LNB ēkas, vēl 
nav pieņēmusi lēmumu, ko ar tām iesākt.

•	 Aizvadītajā gadā Latvijā invaliditāte pirmo reizi 
noteikta 17 600 cilvēkiem, kas ir augstākais rā-
dītājs pēdējo astoņu gadu laikā, liecina Slimību 
profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā 
statistika par 2013.gadu.

•	 Latvijas pilsoņi ir tiesīgi ieceļot un uzturēties Mon-
golijā līdz 30 dienām bez vīzas, ja ieceļošanas 
mērķis ir tūrisms vai darījuma brauciens.

Kas tiesa, tas tiesa - lielā futbola va-
sara! Pasaules kaislības kūsā ne tikai 
saulainajā Brazīlijā… Pagājušā sestdiena 
izvērtās par ilgi gaidītiem bumbas spēles 
Krāslavas fanu svētkiem. Tveice, kas at-
griezusies, nemaz netraucēja jauna skatī-
tāju rekorda uzstādīšanai. Diktors stadio-
nā nosauca precīzu skaitu - 220! Lieliski 
sagatavotajā “Varavīksnes” skolas futbola 
stadionā tika aizvadīta kārtējā Austrumlī-
gas futbola spēle: FK “Krāslava” pret FB 
“Gulbene-2”.

Mūsu izlases treneris Vadims At-
amanjukovs no pirmās atbildīgā mača 
minūtes prata veidot aizsardzību tā, ka 
vairums spēles laika tika aizvadīts pie 
pretinieku vārtiem. Precīzi izplānotie uz-
brukumi sasniedza mērķi: jau pašā spēles 
sākumā Aleksandrs Maksimovs atklāja 
spēles rezultātu, tie bija viņa sestie vārti 
sezonā. Pēc tam Edgars Jurčenoks pre-
cīzi vārtos raidīja soda sitienu, bet trešos 
vārtus iesita spēlējošais treneris Vadims 

Atamanjukovs.
Otrajā puslaikā Krāslavas futbolisti 

viesien nedeva ne mazāko cerību uz uz-
varu. Bumba gulbeniešu vārtos tika raidīta 
septiņas reizes. Ceturtos un piektos vārtus 
iesita Edgars Ungurs, sestos - Jānis Cau-
ņa, bet 91. minūtē atkārtotu dāvanu skatī-
tājiem sniedza Edgars Jurčenoks.

Gribas pieminēt arī skatītāju draudzī-
go atbalstu. Ar skaļiem saucieniem “Vajag, 
vajag, vajag vārtus!” līdzjutēji motivēja 
Krāslavas komandu raidīt bumbu gulbe-
niešu vārtos. 

Nākamā spēle Krāslavā notiks 3. au-
gustā, kad pie mums viesosies komanda 
no Madonas. Es atceros to neaizmirstamo 
periodu, kad pagājušā gadsimta 50. - 60. 
gados šajā pat stadionā pulcējās gandrīz 
visi krāslavieši. Patīkami, ka futbola kais-
lības atgriežas mūsu pilsētā. Līdzjutēju 
atbalsts - puse no panākumiem!

Aleksejs GONČAROVS

I Brazīlijas kaislības Krāslavā

Par ārkārtas  situāciju 
 Dagdas  novadā un 
masu pasākumu 

 atcelšanu
Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas 

sēdē tika nolemts izsludināt ār-
kārtas situāciju Āfrikas cūku mēra 
skartajā teritorijā, tajā skaitā arī 
visā Dagdas novada teritorijā.

Sakarā ar to, no 7. jūlija visi 
masu pasākumi Dagdas novadā 
tiek atcelti!  Arī Dagdas novada 
piecu gadu jubilejas svinības, kas 
bija paredzētas no 23. līdz 26. jūli-
jam, nenotiks.

Kora skola  dodas
 uz  PUERI  CANTORES

  kongresu -  festivālu Parīzē
Laikā  no  7. – 15. jūlijam Aglonas bazilikas Kora 

skolas kora  grupa ciemosies Parīzē, kur  piedalī-
sies  Vispasaules  bērnu un  jauniešu koru federā-
cijas PUERI CANTORES kongresā-festivālā. PUERI 
CANTORES reizi divos gados pulcina korus no visas 
pasaules. Darbojoties koru federācijā PUERI CAN-
TORES, bērni un jaunieši bagātina savu muzikālo 
pieredzi un iepazīst citu tautu kultūru.

Aglonas bazilikas Kora skolas koris PUERI 
CANTORES biedrs ir no 2004. gada. Koristi  pie-
dalīsies visos kopīgajos pasākumos (tajā  skaitā arī  
dievkalpojumā Parīzes Dievmātes katedrālē, Galā  
koncertā) kā arī dziedās nacionālajā dievkalpojumā. 
Kori pavadīs priesteris Rolands Abrickis, Pueri Can-
tores Latgales federācijas sekretāre Inese Stūre.

T. KOMARE, Aglonas novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

•	 Izvērtējot iedzīvotāju pieteiku-
mus, augstākais Līvānu nova-
da apbalvojums Līvānu Goda 
pilsonis 2014 piešķirts Jānim 
Klaužam, LR 11.Saeimas de-
putātam – par drosmi, patrio-
tismu un neatlaidību Līvānu 
novada iedzīvotājiem būtisku 
mērķu sasniegšanā, par izcilu 
sniegumu investīciju piesaistē 
vairāk kā 10 gadu garumā un 
nozīmīgu devumu novada in-
frastruktūras sakārtošanā.

•	Daugavpilī un nova-
dā dzīvo 316 ilgdzīvotāji. 
Visi 316 iedzīvotāji, kuru dzīves-
vieta ir deklarēta Daugavpilī vai 
Daugavpils novadā, ir dzimuši 
1924. gadā, un tas nozīmē, ka 
viņiem ir pāri 90 gadiem.

•	 PVD veiks pastiprinātu ēdinā-
šanas un tirdzniecības vietu 
kontroli Aglonas svētku norises 
laikā, īpašu uzmanību veltot 
produktu aprites higiēnai, izse-
kojamībai, atkritumu apsaim-
niekošanai. Kopā ar Valsts po-
liciju PVD inspektori kontrolēs 
cilvēku pārvietošanos infekcijas 
skartajā zonā un to, lai cūkgaļas 
produkti no infekcijas skartās 
zonas nenonāktu Aglonā.

Latgales ziņas
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- Kādā teritorijā ieviesta ka-
rantīna?

- Tā ir 3 km aizsardzības zona 
Krāslavas novada Robežnieku un 
Piedrujas pagastos un Dagdas 
novada Asūnes pagastā, kur tika 
reģistrēts cūku mēris, kā arī 10 
km uzraudzības zona apkārt Krā-
slavas novada Indras, Kalniešu, 
Skaistas pagastiem un Dagdai, 
Dagdas novada Dagdas, Konstan-
tinovas, Svariņu, Bērziņu un Ķepo-
vas pagastiem.

- Ar ko nodarbojas jūsu die-
nesta darbinieki?

- Pārtikas un veterinārā dienes-
ta darbinieki apseko saimniecības, 
noņem paraugus laboratoriskiem 
izmeklējumiem, atbilstoši reģistram 
nosaka dzīvnieku skaitu un veic to 
identifikāciju, kontrolē mājdzīvnieku 
sastāvu. Līdz 4. jūlijam PVD inspek-
tori ir apsekojuši vairāk nekā 2168 
piemājas saimniecības, no tām 
313 tādas, kurās tiek turētas cūkas. 
Laboratoriskiem izmeklējumiem 
paņemti 861 asins paraugi. Un, 
protams, mūsu darbinieki informē 
iedzīvotājus par drošības pasāku-
miem, aizliegumiem un ierobežo-
jumiem, kas attiecas uz dzīvnieku 
pārvadāšanu un pārvietošanu, par 
cūku un cūkgaļas apgrozījumu. 

- Uzskaitiet, lūdzu, kaut da-
žas prasības, kas jāievēro cūku, 
kas pakļautas riskam inficēties 
ar Āfrikas cūku mēri, turētājiem.

- Tā, pirmkārt, ir sanitāro 
normu, kas attiecas uz bioloģisku 
dzīvnieku drošību, ievērošana. Pie 
telpas, kur atrodas cūkas, ieejas 
obligāti jāatrodas dezinfekcijas pa-
klājiņam. Cūkām ir jāatrodas slēgtā 
telpā, lai cūkām nebūtu kontakta ar 
mežacūkām, klaiņojošām lapsām,  
jenotiem un citiem dzīvniekiem. 
Jāpiebilst, ka bez PVD atļaujas 
nedrīkst mājas cūku mītnē izvie-
tot citus dzīvniekus. Regulāri jā-
veic telpu apstrāde pret kukaiņiem 
asinssūcējiem, arī pašas cūkas jā-
sargā no tiem, jāiznīcina grauzēji.  
Mednieki nedrīkst iet uz fermām 
apģērbā, kurā devās medībās. 
Nepieļaut citu personu dzīvnieku 
iekļūšanu teritorijā. Un visbeidzot, 
pats svarīgākais , ko es gribētu 
lūgt saimniecību īpašniekiem - ne-
kavējoties ziņot mūsu dienestam 
par visiem saslimušajiem un bojā 
gājušajiem dzīvniekiem.

- Kas attiecas uz cūku un 
cūkgaļas pārvadāšanu…

- Karantīnas zonā ir aizliegta 
jebkāda veida cūku pārvadāšana 
transportlīdzekļos ārpus to atraša-

nās vietas. Tāpat nedrīkst pieļaut, 
ka transportlīdzekļi, kas tiek lietoti 
karantīnas zonā, izbrauktu no tās 
bez iepriekšējas tīrīšanas un dezin-
fekcijas. Pats par sevi saprotams, ka 
nedrīkst realizēt gaļu, subproduktus, 
cūkas, sivēnus, kas atradušies Āf-
rikas mēra skartajās teritorijās. Un 
vēlos brīdināt, nekāda “demokrātija”, 
pareizāk - patvaļa - šajā gadījumā ir 
pilnīgi nepieļaujama!

- Un tomēr drosmīgie ir…
- Diemžēl. Pagājušajā nedēļā 

izdevās aizturēt transportlīdzekļa 
vadītāju, kurš bija šķērsojis karantī-
nas zonu Robežnieku pagastā. To 
pārbaudot, tika atrasta gaļa. Pēc 
ilgām sarunām saimniekam gaļa 
tika atdota, bet parakstoties par to, 
ka viņš sagaidīs PVD ekspertīzes 
rezultātus. Vēlāk noskaidrojās, 
ka cūkas šajā saimniecībā nav 
reģistrētas. Tajā pašā dienā tika 
aizturēta vēl viena mašīna, kurā no 
Robežniekiem uz Dagdu mēģinā-
ja izvest 40 kg cūkgaļas. Policijas 
redzeslokā nokļuva arī kāds kā-
jāmgājējs, kurš nesa 4 kg cūkga-
ļas, 1 kg speķa un kaut kādu gaļas 
masu. Nācās iepazīties ar vēl kādu 
riska cienītāju, kurš apejot policijas 
posteni, nogādāja Krāslavā sivē-
nus no karantīnas zonas. Šo dar-
bu veic PVD un Latgales policijas 
darbinieki. Ar nožēlu jāteic, ka pie-
mēru, kad cilvēki pārkāpj PVD no-
teikumus, sakot “Es taču nezināju!” 
ir pietiekami daudz.

- Tas nozīmē, ka cūkgaļa, 
kas iegūta karantīnas teritorijā, 
tirgū vairs nevar nokļūt?

 - Var. Ja PVD apstiprinās, ka 
40 karantīnas dienu laikā un pēc 
tās dzīvnieks nav pakļauts infek-
cijas riskam, tad neviens nevarēs 
aizliegt to vest uz kautuvi.

 - Vai ir daudz nereģistrētu 
cūku?

- Nevarētu teikt, ka maz. Par 
šo neizdarīto darbu saimnieki, pro-
tams, nožēlos, kad sāksies kom-
pensāciju izmaksa. 

- Daudzi interesējas par to, 
cik nopietni darbi tiks veikti in-
fekcijas apturēšanas procesā. 
Piemēram, vai netiks izdots rī-
kojums, iznīcināt visas cūkas 
inficētajā zonā, kā tas notika 
Baltkrievijā? Un vai nebūs aiz-
lieguma tās audzēt pēc slimības 
apkarošanas?

- Pagaidām šāds jautājums 
netiek aktualizēts, bet situācija ir ļoti 
nopietna. Es saprotu cilvēku uztrau-
kumu, bet vienīgais, ko varu ieteikt 
saimniecību īpašniekiem - nepa-

kļaut cūkas riskam un izmantot gaļu 
jau tagad, negaidot Ziemassvētkus 
vai kādus citus svētkus. 

 - Starp citu, par svētkiem. 
Teritorijā, kur izsludināta karan-
tīna, tie tiks atcelti?

 - Tas attiecas tikai uz masu pa-
sākumiem, kuros piedalās dzīvnieki.

- Vai jūs esat gatavi cīņai ar 
tik nopietnu slimību kā Āfrikas 
cūku mēris?

- Zināma pieredze cīņā ar 
Āfrikas cūku mēri mums ir. Kas 
attiecas uz finansējumu, valdība 
un Zemkopības ministrija šobrīd 
meklē rezerves, lai varētu veikt 
visus nepieciešamos pasākumus. 
Protams, ceram arī uz ES atbalstu. 
Šobrīd pats galvenais - darbību 
operativitāte un visu dienestu sa-
skaņots darbs.

Liela nozīme ir arī sadarbī-
bai ar robežvalstīm. Piemēram, ja 
Baltkrievijā šī problēma tiks noklu-
sēta, ar Āfrikas cūku mēri inficētās 
mežacūkas nāks uz Latviju, tad tā 
var izvērsties ne tikai par Baltijas 
valstu un Polijas problēmu. 

-Baltkrievijā reģistrētais Āf-
rikas cūku mēra uzplaiksnījums, 
manuprāt, liek mūsu pirerobe-
žas reģionam vienmēr būt gata-
vībā.

- Pilnībā tam piekrītu un uz-
skatu, ka Latgalē ir jābūt kaut kādai 
bāzei šādu ārkārtas situāciju gadī-
jumā. Vismaz speciāli ierīkota vie-
ta bojā gājušo cūku un mežacūku 
sadedzināšanai. Gaidīt, kamēr no 
Saldus šurp ieradīsies lietuviešu 
uzņēmums “Renete”, kas specia-
lizējies dzīvnieku līķu sadedzinā-
šanā, bez šaubām, nav labākais 
variants.

 - Cerēsim, ka Āfrikas cūku 
mēris nekļūs par masveida epi-
dēmiju. Paldies par interviju.

Valentīna SIRICA

Aktuāla intervijaAntons LAZDĀNS: 
“Šajā jautājumā nekāda demokrātija nav 

pieļaujama!”
Ceturtdien Saeima izsludināja ārkārtas stāvokli teritorijā, kurā pastāv klasiskā un Āfrikas 
cūku mēra izplatīšanās risks (Aglonas, Zilupes, Ciblas, Krāslavas, Dagdas novados un 
daļēji arī Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas novados). Ārkārtas režīms uzsāka darbību 2. 
jūlijā un turpināsies līdz 1. oktobrim. Lai koordinētu darbības šajā teritorijā, ir piesaistīts 
Pārtikas veterinārais dienests (PVD). Par to, kas tiks veikts mēra izplatīšanas apturēšanas 
procesā un par problēmām, kas var rasties plānoto darbību realizēšanā, lasiet šajā intervi-
jā ar Dienvidlatgales Pārtikas veterinārā dienesta pārvaldes vadītāju Antonu LAZDĀNU.

 Nr. Dzīvnieku suga EUR par 
dzīvnieku

1. Sivēni svarā līdz 30 kg 42.69

2. Nobarojamās cūkas svarā:

2.1. 31 kg - 80 kg 85.37

2.2. virs 81 kg 128.06

3. Pārraudzībā esoša: 

3.1. sivēnmāte 284.57

3.2. kuilis 426.86

4. Citi pieauguši vaislas dzīvnieki 
(sivēnmāte, kuilis) 227.66

Lauku atbalsta dienests in-
formē, ka saskaņā ar 2005. gada 
15. marta Ministru kabineta no-
teikumiem Nr.177 “Kārtība, kādā 
piešķir un dzīvnieku īpašnieks 
saņem kompensāciju par zau-
dējumiem, kas radušies valsts 
uzraudzībā esošās dzīvnieku in-
fekcijas slimības vai epizootijas 
uzliesmojuma laikā”, dzīvnieku 
īpašnieks var saņemt kompen-
sāciju par zaudējumiem, kas ra-
dušies valsts uzraudzībā esošo 
dzīvnieku infekcijas slimību un 
epizootiju uzliesmojuma laikā.

Lai saņemtu zaudējumu 
kompensāciju, dzīvnieku īpaš-
nieks 10 darbdienu laikā pēc Pār-
tikas veterinārā dienesta inspek-
tora akta saņemšanas iesniedz 
Lauku atbalsta dienesta reģionā-
lajā lauksaimniecības pārvaldē 
šādus dokumentus:

• iesniegumu saskaņā ar No-
teikumu Nr. 177 9. pielikumu;

• dokumentus, kas apliecina 
īpašumtiesības uz dzīvnieku (pir-
kuma līgumu, grāmatvedības vai 
dzīvnieku aprites dokumentus - 

cūku kustības kopsavilkums);
• gadījumos, ja dzīvnieki tiek 

pārvadāti, nepieciešama preču 
pavadzīme, kas apliecina, ka 
dzīvnieks nokauts kautuvē vai 
iznīcināts (ja dzīvnieks tiek iznī-
cināts uz vietas iepriekšminētais 
dokuments nav nepieciešams);

• ja vēlas saņemt kompen-
sāciju par dezinfekcijas pasāku-
miem saistībā ar Āfrikas cūkas 
mēra uzliesmojumu ganāmpulkā, 
nepieciešams iesniegt rēķinu vai 
citu grāmatvedības dokumentu, 
kas apliecina, ka iepirkti dezinfek-
cijas līdzekļi vai saņemti dzīvnie-
ku turēšanas vietas dezinfekcijas 
pakalpojumi.

Lauku atbalsta dienests 10 
darbdienu laikā pieņem lēmumu 
par kompensācijas apjomu un 90 
dienu laikā pēc iesnieguma sa-
ņemšanas izmaksā kompensā-
ciju, to pārskaitot dzīvnieku īpaš-
nieka norādītajā bankas kontā. 

Kompensācijas apmērs par 
cūkām saskaņā ar Noteikumu 
Nr.177 2. pielikumu:

LAD informē

Kompensācijas par  zaudējumiem, kas 
radušies dzīvnieku infekcijas slimības 

Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā

Kā viņi atrod viens otru? 
Kas nosaka to, kā izveidojas 
sadarbība? Ko iegūst viena un 
otra puse?  – to vēlamies uz-
zināt un pastāstīt, lai vairotu 
pārliecību, ka sadarbība starp 
uzņēmēju un personu ar inva-
liditāti ir iespējama. 

Tāpēc Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisija un laikraksts Diena ai-
cina – piesaki uzņēmumu, kurā 
izveidojusies ilgstoša un pozitīva 
sadarbība starp personu ar inva-
liditāti un darba devēju! Raksti uz 
noverte@dienasmediji.lv vai aiz-
pildi anketu www.diena.lv/nover-
te vai sūti vēstuli uz Diena, akcija 
„Novērtē to, kas Tev ir!”, Mūkusa-
las iela 15, LV-1004! Mēs apko-
posim labos piemērus stāstos, ko 
publicēsim rakstu sērijā 

Ne katrs ir gatavs nodarbināt 
personu ar invaliditāti, un, „lai gan 
eksistē arī objektīvi kavēkļi, nozī-
mīga daļa iemeslu, kāpēc darba 
devēji ir atturīgi pret sadarbību ar 
personu ar invaliditāti, ir balstīti 
stereotipos, pieņēmumos un aiz-
spriedumos, kas mazināmi, stās-

tot par veiksmīgas sadarbības 
piemēriem tepat Latvijā,” skaidro 
Veselības un darbspēju ekspertī-
zes ārstu valsts komisijas (VDE-
ĀVK) vadītājs Andris Zīverts. 

Projekts „Novērtē to, kas 
Tev ir! ” ir daļa no Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas īstenota Eiro-
pas Sociālā fonda lidzfinansēta 
projekta „Darbspēju vērtēša-
nas sistēmas pilnveidošana” 
(Nr. 1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/
NVA/001), kura ietvaros laikā līdz 
2014.gada 15.decembrim tiks 
īstenotas dažādas sabiedrības 
informēšanas aktivitātes par piln-
veidoto invaliditātes noteikšanas 
sistēmu šobrīd un iecerēm nākot-
nē.

Piesaki uzņēmumu, kurš 
 nodarbina personu ar  invaliditāti

Saprotošāki, atbildīgāki un solidārāki nekā citi – tādi ir 
personu ar invaliditāti darba devēji, kas brīvprātīgi dara 
vairāk, nekā kāds no viņiem to varētu prasīt. Uzņēmīgāki, 
drosmīgāki un spītīgāki nekā citi – tādi ir cilvēki ar inva-
liditāti, kas atrod savu īpašo darba devēju un nodibina at-
tiecības, kas nes augļus abām pusēm. 

Gribam pastāstīt par to! 

Pateicoties Dagdas novada 
pašvaldības 2014. gada aprīlī 
izsludinātajam konkursam „Sa-
biedrība ar dvēseli 2014”, cilvēku 
ar īpašām vajadzībām biedrība 
„Atbalsts”, noslēdzoties jūnijam,  
īstenoja sen loloto ieceri — uz-
stādīja publiski pieejamu lapeni 
brīvā laika pavadīšanai ”Vese-
lības un sociālo pakalpojumu 
centrs „Dagda”” teritorijā tā klien-
tiem un apmeklētājiem. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta cilvēku 
ratiņkrēslos un māmiņu ar ratiem 
ērtai iekļūšanai lapenē un tās iz-
mantošanai.

Projekta mērķis ir brīvā laika 
pavadīšanas infrastruktūras iz-
veide un sociālās vides uzlaboša-
na Dagdas novada iedzīvotājiem 
veselības un sociālo pakalpoju-
mu centra „Dagda” teritorijā. Pro-
jekta izmaksas — 1000 
EUR, no kuriem 50% ir 
Dagdas novada pašvaldī-
bas finansējums. Projek-
ta īstenošanas termiņš: 
2014.gada maijs — jūlijs

Biedrība „ATBALSTS” 
vēlas pateikties Dagdas 
novada pašvaldībai par 
izsludinātā konkursa ideju 

un finansiālu atbalstu biedrību, 
nodibinājumu un nereģistrētu ie-
dzīvotāju ideju realizēšanā, kas 
bez pašvaldības atbalsta būtu 
grūti īstenojams!
Ineta KOKARE, projekta vadītāja

Lapene Dagdas novada iedzīvotāju priekam un labsajūtai!
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Jaunās sirdis vienmēr ir 
vēlmju pārpildītas. Līdzīgi kā es 
bērnībā sapņoju par fotoaparātu, 
tā mūsdienās meitenes un zēni 
kvēlo nepacietībā kļūt par jaunā-
ko portatīvo datoru, sarežģītāko 
Smartphone, velosipēdu un skū-
teru īpašniekiem. Un divreiz patī-
kamāk sapni īstenot ir, pielietojot 
savus spēkus. Pirmā alga, bez 
šaubām, - notikums, ko atceras 
visu mūžu. Godīgi nopelnītā nau-
da paaugstina pašvērtējumu, dod 
tiesības ar to rīkoties pēc savas 
gribas. Un galvenais: pusaudzis 
brīnišķīgi saprot, ka darbs – tā ir 
arī personīgā vājuma pārvarēša-
na. Jo eiro un dolāri no debesīm 
nekrīt, bet darba diena ir ievē-
rojami garāka par svētku dienu. 
Plaukstošā un sakārtotā Krāslava 
– lieliska līksme, kas priecē pil-
sētnieku un daudzo tūristu, kuru 
skaits ar katru gadu palielinās, 
sirdis. Un jaunās paaudzes plān-
veidīgajai iekļaušanai labiekārto-
šanā ir īpaša audzinoša nozīme. 
Krāslavas jauniešu tradīcijas 
turpinājumā arī šogad tiek reali-
zēts projekts ar Nodarbinātības 
aģentūras un darba devēja, kon-
krēti, firmas „Labiekārtošana K”, 
līdzekļu piesaisti. Un, kā stāsta 
Svetlana Saksone, pašvaldības 
uzņēmuma vadītāja vietniece, 
skolēni strādā ar īpašu centību. 
Tas ir tas gadījums, kad īpaša 
kontrole nav nepieciešama. Mani 
ieinteresēja atbildes uz jautāju-
mu par pirmo algu, un, pārlieku 
neatraujot no lietderīgā darba 

jauniešus, es uzdevu vasaras 
darbiniekiem īsu jautājumu – kā 
viņi izmantos nopelnīto naudiņu?

Dāvidu Skerškānu es sasta-
pu labiekārtošanas firmas kabine-
tā, kur viņš saņēma norādījumus. 
Rokās – dzīvē pirmais darba lī-
gums. Puisis priecājās – rīt uz 
darbu. Pirmo reizi dzīvē! Iepazinā-
mies, un noskaidroju, ka Dāvids, 

pabeidzot mācības pamatskolā, 
tagad turpinās mācības ģimnāzi-
jā. Bet, lūk, uz uzdoto jautājumu 
saņēmu pavisam negaidītu atbil-
di: „Pirmo algu atdošu māmiņai, 
tā gribu viņai izdarīt ko patīkamu. 
Mums ar divām māsām ir viss, tā-
pēc arī ir pateicības sajūta.”

Ar Baibu Silavu esam ļoti 
labi pazīstami. Viņa dziedāja 
ansamblī „Krāslaviņa”, spēlēja 
saksofonistu orķestrī, bet šogad 
pabeidza mācības divās skolās 
– pamatskolā un mūzikas sko-
lā. Iestājās Daugavpils mūzikas 
vidusskolā un nolēma vasaras 
brīvdienas pavadīt lietderīgi. Un 
ne pirmo reizi: pagājušajā gadā 
par nopelnīto naudiņu viņa īste-
noja ļoti interesantu braucienu 
uz Rīgu. Atzīstos, arī man ir grūti 
šķirties no apdāvinātās jaunietes. 
Paldies Tev, Baiba, ka Tu kopā ar 
savām dziedošajām draudzenēm 
rotāji manas fotoizstādes atklāša-
nas dienu! Par savu nākamo algu 
viņa izteicās tā: „Kabatas naudai 
ir jābūt vienmēr, lai varētu nopirkt 
to, kas iepatīkas. Kārdinājumu ir 
tik daudz!”

Desmitās klases skolnieku 
Andreju Korčaginu nofotografē-
ju darba instruktāžas laikā kopā 
ar Svetlanu Saksoni. Aiz mugu-
ras jau divas darba nedēļas, bet 
Andrejs neslēpj, ka viņam ir pa-
veicies ar komandu. Tā ka katra 
diena nes prieku, bet par personī-
gā budžeta nākamajiem izdevu-
miem vēl domā. Ir varianti, viens 
labāks par otru. 

Nu jau devītās klases skol-
niece Irina Romankiva atbild, ne-
pārtraucot darbu, un neslēpj, ka 
bija sapņojusi pastrādāt un nopel-
nīt naudu.  Atzīstas, ka darba die-
nas beigās reizēm ir smagi, bet, 
sevi pārvarot, „Varavīksnes”  sko-
las audzēkne gūst gandarījumu. 
Darba brīvdienas – tas ir brīniš-
ķīgi! Bet kādu mērķu sasniegša-

nai izmantos savu pirmo kapitālu 
– pagaidām ir noslēpums. Ak, šie 
meiteņu noslēpumi...

Ģimnāzijas desmitās klases 
skolnieks Ainārs Juhna uzauga 
manu acu priekšā. Jau sajuka 
skaits, cik reizes esmu fotografē-
jis talantīgo akordeonistu kā visu 
Latvijas muzikālo skolu iespēja-
mo konkursu un festivālu uzva-
rētāju. Līdzīga kāpšana mākslas 
Olimpa kalnā nav iespējama bez 
nenogurstoša darba, un tāpēc arī 
darbīgā vasara dzīvespriecīga-
jam jaunietim – jau izveidotā rak-
stura apstiprinājums. Par pirmās 
algas tērēšanu viņam ir konkrēts 
plāns – iegādāties firmas LG mo-
bilo telefonu. 

Apkopojot īslaicīgās tikša-
nās sarunas, uzskatu par savu 
pienākumu no visas sirds pateik-
ties vecākiem un pedagogiem, 

kuri izaudzināja īstus patrioptus. 
Aleksejs GONČAROVS

Pirmā alga
Darbs cilvēku godā, bet katrs trūkums ir slinkuma se-
kas. Slinkai aitai pašas vilna par smagu...

Pirmā alga, bez šaubām, - notikums, ko atceras visu 
mūžu. Godīgi nopelnītā nauda paaugstina pašvērtējumu, 
dod tiesības ar to rīkoties pēc savas gribas.

Latvijas Lauku kon- 
sultāciju un izglītības centra 
(LLKC) augkopības speciālistu 
veiktā vasarāju ražas 
prognozēšana šobrīd liecina 
par labām vasarāju – kviešu 
un rapšu – ražām. Savukārt 
LLKC dārzkopības speciālisti 
norāda, ka aizvadīto dienu 
lietainais laiks dārziem nācis 
tikai par labu.

Šopavasar vasarāju sēju bija 
iespēja uzsākt agri, pašā aprīļa 
sākumā, kā rezultātā vasarāju 
lauki izskatās ļoti labi. Produktīvo 
stiebru skaits vasaras kviešiem 
un miežiem ir nedaudz lielāks kā 
citus gadus, un tas ļauj cerēt uz 
labām vasarāju ražām. Kopumā 
vasarāju ražas LLKC eksperti 
prognozē lielākas nekā vidēji 
Latvijā pēdējo gadu laikā.

Vidējā miežu raža Latvijā tiek 
prognozēta 2,6 t/ha. Veicot ražas 
apsekošanu, LLKC eksperti 

miežos novērojuši samērā lielu 
slimību izplatību. Ja tās netiks 
ierobežotas, ražas potenciāls 
kritīsies.

Vidējā vasaras rapšu raža 
Latvijā tiek prognozēta 1,6 t/ha. 
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
saimniekiem nākas cīnīties 
ar krustziežu spīduļa invāziju 
vasaras rapsī. No šī kaitēkļa 
nenosargātajos laukos uz labu 
ražu necerēt. Laukos, kur augu 
aizsardzības pasākumi veikti 
korekti, plānotā raža būs pat ļoti 
laba. 

Vidējā bet auzu raža Latvijā 
tiek prognozēta 2,3 t/ha.

Dārzeņi. LLKC vecākais 
speciālists dārzkopībā Imants 
Missa skaidro, ka mitrais un 
lietainais laiks dārziem nācis 
par labu, taču šobrīd pienācis 
laiks, kad tajos strauji varētu 
sākt attīstīties dažādi kaitīgie 
organismi. Mitrums īpaši bija 
nepieciešams kāpostaugiem 
un ķirbjaugiem (kabačiem, 
patisoniem, gurķiem u.c.), 
kuriem gan līdz šim mazliet 
pietrūka siltuma. Taču tuvāko 
dienu prognozētais karstais laiks 
situāciju uzlabos. Lietainais laiks 
kaitējis zemenēm, kam ir zema 
ogu kvalitāte un stādījumos 
izplatās pelēkā puve. Lai ar to 
tiktu galā, pēc ogu laika stādījumi 
jāsakopj (jāizravē, laicīgi 
jānogriež lapas utt.) vai jāierīko 
jauni stādījumi.

Iveta TOMSONE, LLKC 
sabiedrisko attiecību vadītāja 

Lietainais laiks 
sējumiem un dārziem nācis par labu

Informācija lauksaimniekiem

Latvijas lauksaimnieki jūtas 
piekrāpti, ka neviens no jaunievē-
latajiem Eiropas Parlamenta depu-
tātiem neplāno darboties lauksaim-
niecības komitejā, tikai Sandra 
Kalniete (V) tajā būs kā aizvietotā-
ja. Zemnieku saeimas Lauksaim-
niecības politikas eksperts Mārtiņš 
Trons Latvijas Radio atklāja, ka so-
lījumi pirms vēlēšanām gan lauk-
saimniekiem bijuši pavisam citi, 
un darba lauksaimniecības jomā 
vēl ir gana daudz, kam būtu nepie-
ciešams Eiropas parlamentāriešu 
atbalsts.

„Īsti priecīgi mēs ne-
esam. Jo arī pavērtējot 
pirms  Eiropas Parlamen-
ta vēlēšanām politisko 
partiju programmas, tie-
šām lielā daļā gadījumu 
bija kaut kas ierakstīts 
par tiešmaksājumu izlī-
dzināšanu, godīgu lauk-
saimniecības politiku. 
Pirms vēlēšanām bija 
arī uzstādījumi no atse-
višķiem politiķiem – tādā 

gadījumā, ja viņi tiek ievēlēti, tad, 
protams, viņi ies un darbosies 
lauksaimniecības  komitejā,” sa-
cīja Zemnieku saeimas eksperts.

„Mēs ļoti cerējām, ka tie-
ši Sandra Kalniete būs gatava 
strādāt lauksaimniecības komi-
tejā. Tāpat bija šādi uzstādījumi 
no Zaļo un zemnieku savienības 
– tanī gadījumā, kad kāds viņa 
pārstāvis tiks ievēlēts, tad priori-
tāte būs darbs lauksaimniecības 
komitejā,” sacīja Trons.

www.lsm.lv

Kritizē Latvijas deputātu nevēlēšanos 
strādāt lauksaimniecības komitejā

Eiropas Parlamenta deputāti
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Īstie dabīgi rudie – liels re-
tums. Viņu ir ne vairāk kā 2 % no 
visiem uz zemeslodes dzīvojoša-
jiem. No otras puses, starp slave-
nībām, kuri mainīja vēstures gai-

tu, viņu ir neproporcionāli daudz. 
Rudi bija Napoleons un Čērčils, 
Van Gogs un Galilejs, impera-
tors Nerons un karalis Dāvids, un 
daudzi citi. Visvairāk rudo dzīvo 
Skotijā ( ne velti tieši tur ir ra-
dies kaujas sauciens - Ruadh gu 
brath! (Rua gu bra!)  - lai dzīvo ru-
die!), Īrijā un ASV. Antropologi uz-
skata, ka matu rudā krāsa – ķeltu 
rases, neandertāliešu radinieku, 
kuri izkaisīti pa visu Eiropu, gēnu 
izpausme. Lai nu kā, bet ķelti ir 
Eiropas pamatiedzīvotāji, un viņu 
gēni izpaužas tagad visām tau-
tām. Ir vēl viena versija, fantas-
tiska. Ufologisti uzskata, ka rudie 
ir atlidojuši no citas zvaigžņu sis-
tēmas. Starp rudajiem ir desmit 
reizes vairāk sastopami ekstra-
sensi, nekā starp blondu, brūnu 
un melnu matu īpašniekiem...

Tehnikuma studentu vidū 
viņš izcēlās vienmēr. Protams, 
pirmkārt, jau ar to vien, ka nepa-
manīt viņu vienkārši nebija iespē-
jams. Spilgti rudie mati arī bija ie-
gansts visiem zināmajai iesaukai, 
par kuru viņš nekad nav apvai-
nojies, vien uzskatīja to par fakta 
konstatāciju un apkārtējo skaudī-
bas apliecinājumu. Drīz vien gan 
tehnikumā, gan „Varavīksnes” 
skolā saprata, ka aiz spilgtās 

un neierastās Arkādija Vasiļjeva 
ārienes slēpjas arī spilgta radošā 
personība. Četru mācību gadu 
laikā Arkādijs piedalījās daudzos 
ārpusklases pasākumos. Viņš 

labi dzied, sacer dziesmas. Vēl 
var piebilst, ka viņš ir atbildīgs un 
uzticams cilvēks. Reizēm pat bija 
grūti iedomāties, kā viņš var visu 
paspēt, jo paralēli mācībām un 
radošajai darbībai viņš vēl pagu-
va piestrādāt, lai varētu būt finan-
siāli neatkarīgs. Galvenokārt pa-
teicoties viņa centībai, tehnikumā 
radās sava JAK komanda, viņš 
piedalījās divās „Varavīksnes” 
jaungada pasakās, viņu intere-
sēja arī teātris – esmu pārlieci-
nāts, ka viņa „Rudo” no izrādes 
„Ķirzaka” daudzi labi atceras. 
Arkādijs vienādi labi sarunājas 
trīs valodās – latviešu, latgaļu un 
krievu. Uz manu uzdoto jautāju-
mu: „Kādā valodā Tu domā?” drīz 
vien sekoja ātra un pārliecinoša 
atbilde: „Latgaliešu, bet skaitu es 
krievu valodā, tā ir ātrāk.”

Sadarboties ar Arkādiju bija 
vienkārši. Uz skatuves viņš dar-
bojās nopietni, enerģiski un rūpīgi. 
Vecāko klašu skolēnu un kursa-
biedru vidū viņš bija populārs, bet 
tajā pašā laikā nekādas „zvaigžņu 
slimības” pazīmes viņā novērotas 
netika. Tieši otrādi, viņš vienmēr 
bija mazliet kautrīgs. 

Visos jautājumos viņam ir 
personīgais viedoklis un mēģināt 
viņu pārliecināt nemaz nav tik 

viegli. Kā ikviens radošs cilvēks, 
Arkādijs ir ļoti emocionāls un tem-
peramentīgs. Ja viņš sašutumā 
ekspluadē, tas saistīts ar kādu 
netaisnību attiecībā pret apkār-
tējiem. Nenomierinās līdz brīdim, 
kamēr neuzvarēs taisnība vai vis-
maz nepaziņos visiem savu pre-
cīzi argumentēto protestu. 

Unikāla ir viņa iespēja atrast 
kopēju valodu ar dažāda vecuma 
cilvēkiem. Viņa latviešu valodas 
skolotāja Irēna Gončarova, kad 
es viņai palūdzu nosaukt Arkā-
dija galvenās rakstura iezīmes, 
atbildēja: „Pieklājība un ļoti laba 
humora izjūta. Jokot viņš māk, 
un arī citu jokus teicami saprot.” 
Un vēl viena rakstura iezīme, 
ko nosauks visi, kas pazīst Ar-
kādiju – viņš vienmēr un visur 
gatavs palīdzēt, pat ja tas kaitē 
viņa personīgajām interesēm. 
Pēc izlaiduma ceremonijas teh-
nikumā 28. jūnijā mēs parunājām 
ar Arkādiju par dzīvi, nākotnes 
plāniem, perspektīvām, sēžot uz 
viņa diplomizstrādājuma – dārza 
soliņa. Šajās perspektīvās nav 
vietas darbam ārzemēs, nav ne-
kādas bezcerības vai neskaidrī-
bas. Tāpēc ir konkrēti mērķi un 
uzdevumi. Ir vēlme ieraudzīt Pa-
rīzi, Maskavu, Sočus, apmeklēt 
Dāniju un citas valstis... Bet tas 
viss neietilpst tuvākajos plānos. 
Arkādijs pēc būtības ir mājās sē-
dētājs un tālie ceļojumi viņu ne 
pārāk valdzina. Jau pirmajā jūlijā 
tehnikuma absolvents iesniedza 
dokumentus Valsts Robežsar-
dzes koledžā Rēzeknē. Tur viņš 
vēlas apgūt robežsarga kinologa 
profesiju. Jaunizceptā kokap-
strādes jomas speciālista plānos 
ir arī vieta tehnikumā iegūtajai 
specialitātei. Kopumā, spriežot 
pēc sarunas, Arkādija plāni ir uz-
rakstīti gandrīz visai dzīvei. Mērķi 
ir konkrēti. 

Runā, ja cilvēks grib sasmī-
dināt Dievu, tad viņam ir jāiz-
stāsta savi plāni. Bet taču viss ir 
atkarīgs no cilvēka un šo plānu 
satura. Ja esi sevī pārliecināts, 
bet tavi plāni ir labi pārdomā-
ti un reālistiski, tad viss noteikti 
izdosies. No visas sirds novēlu 
Arkādijam Vasiļjevam veiksmi un 
izdošanos visās iecerēs. Lai viss 
izdodas un nokārtojas! Jo viņš ir 
ļoti labs cilvēks. 

Kā šādos brīžos patīk ie-
saukties skotiem – Rua gu bra! 
– Lai dzīvo rudie!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Arkādijs Vasiļjevs un viņa diplomdarba „šedevrs”. 

Arkādijs Vasiļjevs: “Es domāju latgaliski”

3. jūlijā Latvijas Republikas 
Saeimā ārkārtas sesijas sēdē 3. 
lasījumā ar 77 balsīm PAR, vien-
balsīgi tika pieņemti grozījumi 
likumā “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos”, kas ir būtisks so-
lis, lai beidzot apturētu lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes 
tirdzniecību investoriem, bet sa-
glabātu ražotāju rokās. 

Biedrības „Zemnieku saei-
ma” priekšsēdētājs Juris Laz-
diņš: „Mums nav pieņemama 
situācija, ka investoriem Latvijā 
pieder aptuveni 15% lauksaim-
niecības zemes un ka atseviš-
ķos reģionos fiktīvie darījumi, kur 
lauksaimniecības zeme tiek pirk-
ta un pārdota, sastāda pat 25%. 
Lai šādas darbības ierobežotu, 
kopā ar Zemkopības ministriju 
pirms diviem gadiem sākām dar-
bu pie grozījumiem likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvi-

dos”. Mēs apzināmies, ka pie-
ņemtie grozījumi likumā ir smags 
kompromiss un pilnībā neierobe-
žos zemes nonākšanu investīciju 
darījumiem, bet esam gandarīti 
par likumprojekta apstiprināšanu 
3. lasījumā Saeimā un ceram, 
ka jau vasarā tiks veidoti Minis-
tru kabineta detalizēti noteikumi 
zemes iegādes ierobežojumu ie-
viešanai. Mēs esam finiša taisnē 
un darīsim visu, lai pēc iespējas 
ātrāk kopīgi sasniegtu galamērķi 
– likums realitātē stātos spēkā.”

Atgādinām, ka grozījumos 
likumā „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” ir iekļauti kritēriji, 
kuri tiktu piemēroti lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes iegā-
dei, lai veicinātu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nonākšanu 
tam paredzētajam nolūkam – 
lauksaimnieciskajai ražošanai, 
nevis investīciju darījumiem.

Grozījumu prasības attiek-
sies uz fiziskām personām, kuru 
īpašumā esošā platībā jau pār-
sniedz vai pēc iegādes pārsniegs 
10 hektāru platību, juridiskām 
personām tie ir 5 ha. Pirmā roka 
zemes iegādē būs kopīpašnie-
kiem, nomniekiem, turklāt tādiem, 
kam līgumi it reģistrēti vietējā 
pašvaldībā un Latvijas Zemes 
fonda pārvaldniekam.

Likumprojektā noteikta 2000 
hektāru robežu, kas var piederēt 
vienai fiziskai vai juridiskai perso-
nai valsts līmenī, tiesa, ar piebil-
di, ka pašvaldībās platību iero-
bežojumus varēs pieregulēt pēc 
vietējiem apstākļiem, u.c. zemes 
iegādes kritēriji.

Informāciju sagatavoja 
ZSA sabiedrisko attiecību 

 speciāliste Līva LIEPNIECE

Zemnieku saeima: tika pieņemts vēsturisks 
 lēmums lauksaimniecībā

Katrai lietai ir sava dzīve, arī 
cena. Uzreiz pēc dzimšanas lieta 
nokļūst pie pārdevēja. Tai ir svētku 
izskats, tā ir visiem nepieciešama, 
to visi pērk, priecājas par to... Pa-
iet laiks. Lietas izskats vairs nav tik 
svinīgs, tā krietni mazāk sagādā 
prieka, jo pie tās jau ir paguvuši 
pierast, arī cena kļuvusi krietni 
zemāka. Bet laiks turpina iet savu 
gaitu... Lietas izskats kļūst nožēlo-
jams, izraisa aizkaitinājumu, cena 
– par kapeiku var nopirkt... be tik-
līdz lieta pārcietusi visādas taisnī-
bas un netaisnības 100 gadu ga-
rumā (bet tas izdodas tikai nejauši 
un ne citādi), tā lietas cena strauji 
palielinās, bet te jau lietu apgrozību 
uz planētas vairs nenosaka pārde-
vēji un pircēji, bet gan antikvāri un 
kolekcionāri.

Bodīte pie Dagdas tirgus ie-
ejas ar uzrakstu „T-vo Antikvārs” 
nepaliek nepamanīta. Telpas platī-
ba ir ļoti maza, taču piedāvājums ir 
pelnījis lielu izpēti.  Nepaspēju at-
skatīties, kad man pretī nāca sim-
pātiska meitene. Vēlāk noskaidro-
ju, ka viņa ir veikala īpašniece un 
pārdevēja.

Ieva Kalēja-Rasnača ir dzimu-
si Kurzemē, kora diriģentes profe-
siju ieguvusi Rīgā, pēc precībām 
labprāt pametusi galvaspilsētu, lai 

pārceltos uz dzīvi vīra mājās ezera 
Eži krastā. Ir, protams, arī nelie-
la saimniecība. Ideja atvērt šādu 
tirdzniecības vietu prātā esot bijusi 
abiem. Pati Ieva kolekcionē porce-
lāna un keramikas izstrādājumus, 
bet vīrs aizrāvies ar numismātiku 
un ar kara tematikas lietām. Saim-
niekiem svarīgi bija radīt vietu, 
kur varētu pulcēties domubiedri, 
cilvēki, kuri aizrāvušies ar kolek-
cionēšanu, senatnes cienītāji, lai 
viņiem būtu iespēja satikties, ap-
mainīties ar jauniem ieguvumiem 
un jaunumiem. „Antikvārā” ne tikai 
pārdod senas leitas, amatnieku 
radītus priekšmetus, traukus, mo-
nētas, gleznojumus un grāmatas, 
bet te arī pērk senus priekšmetus, 
restaurē tos, kā arī piedāvā lietu 
apmaiņu. Tāda, lūk, „biedrošanas” 
sanākusi.

Pirmajā acumirklī šķiet, ka 
mazajā bodītē priekšmeti salikti 
nejauši, nesistemātiski. Pēc tam, 
kad acis sāk „pierast”, var redzēt, 
ka katram priekšmetam te ir sava 
vieta. Rodas dīvainas izjūtas, ka 
lietas pēta tevi, nevis otrādi. 

Vitrīna ar porcelāna figūriņām 
ikvienam atgādinās vecmāmiņas 

bufeti, ko reiz rotāja šādi sunīši, mei-
tenes tautas tērpos, kaķīši, lapsiņas 
utt. Taburete, rotāta ar adītu sedziņu, 
auduma pārklāji... Kad tu skaties uz 
servīzēm, kas no bufetes tika izņem-
tas tikai lielu svētku reizēs,bērnība it 
kā atgriežas tevī. Slinki un cēli lais-
tās melhiora galda piederumi. Te pat 
smarža ir īpaša. Laikam tā smaržo 
laiks, kas nesaprotamā un brīnumai-
nā veidā nosargājis šīs trauslās sen-
dienu liecības. 

Bodītes sienas rotā glezno-
jumi, ko radījuši gan vietējie, gan 
citi. Bet grāmatu kastē var atrast 
30. gadu žurnālus, arī visai retus 
izdevumus.

Ieva ar lepnumu demonstrēja 
bļodu, ko salīmējusi no pieciem 
gabaliem, tik prasmīgi, ka plaisas 
gandrīz nav pamanāmas. Viņa 
visu laiku runāja un runāja. Klau-
sīties bija interesanti, jo viņa ir cil-
vēks, kas patiesi aizrāvies ar savu 
nodarbi. Gadās, ka laulāto rokās 
nonāk muzeju cienīgi artefakti, tad 
veikala īpašnieki tos nogādā īstajā 
vietā. Ieva ļoti labi apzinās atšķirību 
starp lietām, kurām jābūt muzejā 
un kuras var rotāt privātkolekcijas. 
Pavisma nesen bodītes saimnieki 
nodeva Dagdas muzejam Krievijas 
impērijas laika vietējās pašvaldī-
bas zīmogu. 

Veikals strādā jau ceturto mē-
nesi. Pa šo laiku saimniekiem ir pa-
rādījušies patstāvīgie klienti, drau-
gi un domubiedri. „ Cilvēki te ir ļoti 
atsaucīgi” – apgalvo Ieva. Veikalā 
var iegādāties ne tikai antikvariātu, 
bet arī mūsdienu amatnieku izstrā-
dājumus.

Atcerieties, kā putnu tirgotājs 
filmā „17 pavasara mirkļi” visus 
skaistākos putnus nesa dziļāk vei-
kalā, prom no pircēju acīm, jo viņam 
bija žēl putnus pārdot. Var just, ka 
līdzīgs stāsts ir arī šeit. Mana vizī-
te bija agri no rīta, pārdevēja tikko 
grasījās vērt vaļā veikaliņu. Vēlāk 
es novēroju, kā viņa pie ieejas izli-
ka dažas grāmatas, priekšmetus...
Piesaistīja pircēju uzmanību? Tas 
drīzāk nozīmēja to, ka senatnes 
cienītāju klubs ir atvērts apmeklētā-
jiem un gaida visus, kuri ciena savu, 
senču  un tautas pagātni...

Atvadoties Ieva aicināja atnākt 
vēl. Ja gadīsies, noteikti ienākšu. Lai 
atkal atcerētos brīnumaino un bezrū-
pīgo laiku, seno bufeti un sunīšus... 
Manuprāt, es bērnībā vienu tādu sa-
dauzīju, apbēdinot savu vecmāmiņu...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Senatnes bode Dagdā

Ieva Kalēja-Rasnača, senatnes bodītes saimniece, ar restaurēto bļodu.
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AS „Sadales tīkls” darbību 
vasaras sezonā būtiski ietek-
mē zibensizlāde un tās izraisītie 
postījumi – tiek bojāti elektrolīniju 
balsti, transformatora apakšstaci-
jas un elektroenerģijas skaitītāji. 
Zibens izlādes vieta un ceļš nav 
prognozējams, bet, lai pasargātu 
savu īpašumu, ikvienā objektā ir 
nepieciešamas zibens aizsardzī-
bas iekārtas. 

Lai aizsargātu īpašumu un 
elektroiekārtas no pārspriegu-
ma, katrā ēkā jāuzstāda papildus 
zibens un komutācijas pārsprie-
guma aizsardzības iekārtas. Ēku 
iekšējie elektrotīkli ir elektroener-
ģijas lietotāju īpašums un katram 
klientam pašam ir jārūpējas par 
savu elektroiekārtu aizsardzību 
un to drošu ekspluatāciju. Zibens 
aizsardzības iekārtas jāierīko ēku 
īpašniekiem, uzticot šo darbu 
sertificētiem speciālistiem. 

Neatslēgtas elektroierīces 
negaisa laikā var tikt bojātas, 
radot papildu drošības risku un 
materiālus zaudējumus. Piemē-
ram, lai pasargātu televizoru, 
nepietiekami to izslēgt ar pulti. 
No strāvas avota jāatvieno arī te-
levizora vads un šādi jārīkojas ar 
visām sadzīves elektroiekārtām. 
Visbiežāk no zibens radīta pār-
sprieguma, tiek bojāti televizori, 
TV dekoderi, datori, apsardzes 
un ugunsdrošības signalizācijas 
iekārtas, apkures katli un ūdens 
sūkņi, veļas un trauku mazgāja-
mās mašīnas, telefoni, kopētāji 
u.c. negaisa laikā pie elektrotīkla 
pieslēgtas iekārtas. Zibensizlā-
des rada spēcīgus magnētiskos 
laukus, spējot izraisīt bojājumus 

līdz pat 2 km rādiusā no zibens-
izlādes vietas.

AS „Sadales tīkls” apkopotā 
informācija norāda, ka pērn zi-
bens ietekmē tika bojāti 590 elek-
troenerģijas skaitītāji, bet šī gada 
pirmajā pusē bojājumi izraisīti jau 
160 skaitītājiem.

Arī Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta statistika lieci-
na, ka pēdējos gados pieaug ob-
jektu un elektroiekārtu degšanas 
gadījumu skaits, kuru iespējamais 
iemesls ir zibens izlāde. Pērn 
glābšanas dienests reģistrējis 49 
ugunsgrēkus, kas, salīdzinot ar 
2012. gadu, ir par 18 ugunsgrē-
kiem vairāk. Uguns izlādes laikā 
deguši koki un meža zemsedze, 
elektrības balsti, transformatori, 
vadi un sadzīves elektroierīces, 
kā arī būtisku postījumu zibens 
izraisījis, radot ugunsgrēkus dzī-
vojamās mājās un saimniecības 
ēkās. 2013.gadā zibens ietekmē 
degušas 28 dzīvojamās un saim-
niecības ēkas.

AS „Sadales tīkls” atgādina, 
ka negaisa laikā var lūzt koki un 
zari, pārraujot elektrolīniju vadus 
un radot bīstamas situācijas, 
kas apdraud iedzīvotāju dzīvību. 
Iedzīvotājiem konstatējot bīsta-
mu situāciju elektrolīniju tuvumā 
- negaisa laikā uz elektrolīnijas 
nogāzies koks, pārrauti elektrolī-
nijas vadi vai zibens bojāti balsti, 
aicinām nekavējoties ziņot, zva-
not uz AS „Sadales tīkls” klientu 
servisa bojājumu pieteikšanas 
tālruni 80200404.

Tatjana SMIRNOVA, AS 
„Sadales tīkls” komunikācijas 

speciāliste

AS „Sadales tīkls” atgādina

Par sava īpašuma zibens 
 aizsardzību jādomā ikvienam

Кalniešu ritmi.                                                                                               Alekseja GONČAROVA foto

Būvniecība - 
tā ir attīstība

Latvijas jaunatklāšanas rai-
dījuma TE! veidotāju komanda ir 
apņēmusies radīt jaunu, līdz šim 
nebijušu TV raidījumu – brīvdabas 
spēli, kas kopīgā azartā apvienos 
3 paaudžu ļaudis no visiem Latvi-
jas lauku novadiem. 

Spēle “Ciemos” pamodinās 
to azartu, kas Latvijas iedzīvo-
tāju starpā dzirkstī brīžos, kad 
“jāsamizo” kaimiņciems futbola 
mačā vai jāuzvar cīņā par sakop-
tāko pagasta sētu. Galu galā, šīs 
spēles rezultātā noskaidrosies, 
kurā Latvijas novadā un ciemā mīt 
visvarošākie ļaudis. 

Spēlei aicina pieteikties trīs 
paaudzes – jaunību, briedumu un 
viedumu. Tās noteikumi balstīsies 

uz spēju sadarboties šo 
paaudžu starpā. Tā-

tad, viens spēlē-
tājs komandā būs 
tas, kuru sauc par 

pusaudzi un jau-
nu jaunieti (14 – 22 

g.v.), otrs pārstāvēs brieduma pa-
audzi, kurš iepriekšminētajiem va-
rētu būt tēvs vai mamma (35 – 50 
g.v.), bet trešais spēlētājs būs no 
vieduma paaudzes, kurš abiem 
iepriekšējiem varētu šo to iemācīt 
(60 – 75 g.v.). 

Spēlei var pieteikties gan ko-
mandā, gan atsevišķi. Dalībnie-
kiem komandā nav obligāti jābūt 
radiniekiem, bet jābūt no viena 
ciema vai vismaz novada. 

Lai pieteiktos, dalībniekiem ir 
jāuzraksta par sevi tā, lai nebūtu 
garlaicīgi lasīt. Tas var būt viens 
teikums vai viena lapa. Klāt jā-
pievieno fotogrāfija. Vēl labāk, ja 
pieteikumu nofilmē (kaut vai ar te-
lefonu) un dalībnieki pastāsta par 
sevi bez rakstīšanas.

Rakstu darbus vai filmēto jā-
sūta uz epastu raidijumsciemos@
gmail.com vai pa pastu uz VFS 
Films Lapu ielā 17, Rīgā, LV – 1002. 
Pieteikumus gaida līdz 15. jūlijam. 
Vairāk informācijas www.vfs.lv.

Piesakies CIEMOS!

Visvairāk izsaukumu ir bijis Vidzemē. Kur-
zemē ir bijis mazāk izsaukumu, bet neitralizēto 
sprādzienbīstamo priekšmetu daudzums ir ap-
tuveni 3 reizes lielāks nekā Vidzemē. Arī Latgalē 
šogad, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pus-
gadu, izsaukumu daudzums ir krietni pieaudzis. 
Visvairāk šogad tika atrasti II Pasaules kara arti-
lērijas un mīnmetēju lādiņi.

Izsaukumu skaits un atrasto sprādzienbīs-
tamo priekšmetu daudzums ir palielinājies ap-
rīlī. Lielākoties tas ir saistīts ar sniega nokušanu, 
lauku un būvniecības darbiem, kā arī atpūtnie-
ku aktivitātēm. Šobrīd ļoti daudz izsaukumu 
nāk no sēņotājiem un ogotājiem, kas mežos 
atrod sprādzienbīstamos priekšmetus.

Salīdzinot ar šī gada ziemas un pavasara 
mēnešiem, pērn šajā pašā laikā NMN rotas spe-
ciālisti saņēma nedaudz mazāk izsaukumu - 528 
izsaukumus - un iznīcināja aptuveni 1500 sprā-
dzienbīstamu priekšmetu.

Šī gada pirmajos sešos mēnešos Zemes-
sardzes 54. Inženiertehniskā bataljona 
Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas 
(NMN) rotas karavīri jau ir iznīcinā-
juši 2855 Latvijas teritorijā atrastus 
sprādzienbīstamus priekšmetus.

Visu nedēļu Latvijā valdīs 
karstums, un tā kā valsts lielā-
kajā daļā nenolīs ne piles lietus, 
problēmas laukos sāks sagādāt 
sausums, liecina prognozes.

Nedēļas nogalē palielinā-
sies pērkona negaisu iespējamī-
ba, tomēr, ja arī tie veidosies, tie 
nokrišņus atnesīs nelielā teritori-
jā. Sausuma dēļ strauji pieaugs 
ugunsbīstamība Latvijas mežos, 
bet mazdārziņu īpašniekiem jā-
gatavojas dārzu laistīšanai. Visu 
nedēļu saglabāsies visai augsts 
ultravioletā starojuma līmenis, jo 

ozona slānis virs Latvijas šone-
dēļ būs samērā plāns, tomēr tā 
biezums nebūs būtiski zem nor-
mas - ap 320-340 Dobsona vie-
nību. Ultravioletā starojuma in-
dekss sasniegs 6.-7. līmeni, kas 
ir augsts. Cilvēkiem ar gaišu ādu 
dienas vidū iespējams apdegt 
pat desmit minūšu laikā. Staro-
jums ir augstāks ūdeņu tuvumā.

Pašreizējās prognozes 
rāda, ka karstums mazināsies ap 
16. jūliju, tomēr pastāv iespēja, 
ka tas var turpināties ilgāk.

Visu nedēļu saglabāsies karstums, 
problēmas sāks sagādāt sausums

R U T E Z D Č E U C M A
I K B I R M I N G E M A
O Z I P L O K K P L R L
D E S A V A Ā U C L V N
E R L A I O G Z L E G V
Ž R Z S P C A C A A R Z
A P U K B A K U Z H U J
N S A N P A U L U S F P
E D H N S D R N P E P E
I O B D A F E M K K L K
R A M R N D N E J U T I
O D N T S K N Z U D E N
M T O K I J A K O P O A

Krustvārdu mīklas atbildes (Ezerzeme Nr.50)

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) lūdz iedzīvotājus būt uzmanī-
giem un atrastos sprādzienbīstamos priekšmetus neaiztikt. Vieta, 
kurā tie atrasti, iespēju robežās jānožogo, jāiezīmē un par atradu-
mu jāziņo tuvākajā Valsts policijas nodaļā (tālruņa numurs 110) vai 
zvanot uz tālruņa numuru 112. Pēc informācijas saņemšanas uz 
notikuma vietu dosies NMN speciālisti, kuri atrastos priekšmetus 
neitralizēs.

Iznīcināti 2855 sprādzienbīstami priekšmeti
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Televīzijas programma

Pasaulē ir daudz ikvienam pazīsta-
mu un zināmu pilsētu. Tūristi no visas pa-
saules cenšas apmeklēt Romu, Ņujorku, 
Londonu, Pekinu, Tokio, Maskavu...  Arī 
Parīze ir šajā sarakstā. Francijas galvas-
pilsēta jau vairākus gadsimtus eiropiešu 
vairumam šķiet vispievilcīgākā pilsēta. 
„Ieraudzīt Parīzi un nomirt...”, „Parīze ir 

mises vērta!”, „Parīze – tie ir svētki, kas 
vienmēr ir ar tevi!” – un cik vēl parunu, 
teicienu, aforismu ir saistīts ar šo pilsētu. 
Pat tie, kuri nekad nav tur bijuši, zina tā-
dus nosaukumus kā Latīņu kvartāls, Luvra, 
Elizejas lauki, Notre Dame de Paris, Kapu-
cīnu bulvāris, Grenela krastmala... Visi tos 
pazīst, pateicoties literatūras šedevriem, 
kinofilmām, ziņu sižetiem. Un katras ielas, 
laukuma, muzeja vai pieminekļa nosau-
kums ir patīkams ausij un rosina fantāziju. 
Parīze – iemīlējušos cilvēku pilsēta... Ķeltu 
nocietinātajai apmetnei, kas atradās Sik-
vanas (Svētās) upes vidū, nosaukums bija 
Lutēcija. Jāsaka, ka pats vārds ir cēlies no 
latīņu „lutum” (dubļi, staignājs, purvs), 
tas nozīmē, ka arī šo nosaukumu sev līdzi 
atnesa romieši. Kā šo apmetni dēvēja paši 
ķelti, mums nav zināms. Parīziju cilts, kas 
uzbūvēja šo nocietinājumu, pat iedomā-
ties nevarēja, ka kādreiz dos nosaukumu 
vispievilcīgākajai pilsētai uz Zemes. 52. 
gada 8. jūlijā pirms mūsu ēras Jūlija Cēza-
ra karaspēks ieņēma šo nocietināto vietu. 
Aizsargājoties no iebrucējiem, parīziji no-
dedzināja visus tiltus un nostiprinājumus. 
Romiešiem atlika sala, uz kuras bija vien 
kaudze ogļu un pelnu, ko arī drīz vien viņi 
pārvērta vienkāršā nostiprinātā nometnē. 
Šajā pašā gadā parīziji, apvienojoties ar ci-
tām gallu ciltīm, leģendārā vadoņa Vercin-
getoriga vadībā mēģināja atgūt zaudēto 
zemi. Diemžēl bez panākumiem...

Lutēcijai Pariziorium, kā romieši 
dēvēja jauno cietoksni, lielas nozīmes im-
pērijas dzīvē nebija, tas joprojām palika 
kā diezgan pieticīgs tirdzniecības centrs, 
kā viens no daudziem Gallijā. Bet arī ro-
mieši nav mūžīgi. Pagāja 400 mierīgas 
provinciālas dzīves gadi. Eiropā iebruka 
mežonīgie huņņi, kurus neviens nespēja 
apturēt. 451.gadā, kad romiešu klātbūt-
ne Gallijā kļuva pavisam neskaidra, bet 
Lutēcija eksistēja tikai pateicoties ģildes 
laiviniekiem, kuri pārvadāja tirgotājus pāri 
Sikvanai, kas uz to brīdi jau bija kļuvusi 
par Sēnu, pie pils vārtiem ieradās huņņu 
armija, kas vairāk līdzinājās cilvēku jūrai. 
Pilsētnieki sprieda, kā viņiem rīkoties: 
vai nu vienkārši aiziet no pilsētas, vai arī 
pirms aiziešanas visu nodedzināt. Negai-
dot sarunā iesaistījās jauna sieviete, kura 
dzīvoja ļoti noslēgti Lutēcijas nomalē un 
par savu lielo dievticību bija iesaukta kā 
Ženevjeva (debesu meita). Viņas vārdi bija 
stingri, aizvainojoši, bet patiesi: „Ja vīrie-
ši nolēma bēgt, lai vien bēg. Es uzrunāju 
sievietes. Paliksim savās mājās un lūgsim 
Dievu, lai sargā pilsētu.  Tas kungs mūs sa-

dzirdēs!” Lutēcijas vīrieši bija tik sašutuši, 
ka ķēra akmeņus, lai Ženevjēvu nomētā-
tu. Viņu kaisli nomierināja viņu sievas un 
mātes, ko iedvesmoja vientuļnieces vārdi. 
Iedzīvotāji sāka nopietni gatavoties ilga-
jai aizsardzībai. Un tad notika brīnums, 
ko vēsturnieki ilgi centās izskaidrot. Vieni 
apliecināja, ka huņņiem nebija vajadzīga 
Lutēcija, un tāpēc viņi devās uz Gallijas 
dienvidiem. Kāds apliecināja, ka Ženevje-
va kādā tumšā naktī tikās ar Atillu un pār-
liecināja viņu atstāt Lutēciju, jo tajā plosās 
holēra. Skaidri zināms ir tikai viens, Atilla 
nesāka uzbrukumu nocietinātajai pilsētai 
uz Sēnas, devās uz dienvidiem un drīz vien 
bija pilnībā sagrauts. Kopš šī notikuma 
Ženevjēva kļuva par neapstrīdamu autori-
tāti, viņas domas vienmēr tika uzklausītas. 
Pagāja 13 gadi, un pilsētai atkal uzbruka, 
šoreiz franki, ko vadīja karalis Hilderiks. 
Pilsētai draudēja bads un slimības, jo tā 
bija aplenkta no visām pusēm. Šoreiz Že-
nevjēva norādīja liellaivām, kas veda pār-
tiku, ceļu pa upi. Pilsēta bija nodrošināta 
ar visu nepieciešamo un izturēja blokādi. 
Un arī tas nebūt nav pēdējais Parīzes vien-
tuļnieces lielais darbs. Franki atgriezās 
pēc 12 gadiem, tos vadīja Hilderika dēls 
Hlodvigs. Šoreiz viss tika atrisināts mierīgā 
ceļā. Sarunas vadīja pati „debesu meita”.  
Apmēram desmit gadus turpinājās aplen-
kums, līdz beigu beigās frankiem pilsētas 
vārti tika atvērti, bet tas notika tikai pēc 
tam, kad Hlodvigs pieņēma Kristu. Pil-
sēta ne vien netika sagrauta, bet arī vēl 
nostiprināta un atjaunota. Tajā parādījās 
baznīcas, klosteri, bet galvenais – tā kļuva 
par Franku karalistes galvaspilsētu. Svē-
tā Ženevjēva – Parīzes debesu aizstāve. 
Karu, bada, epidēmiju laikā parīzieši lūdza 
palīdzību „debesu meitai”, trauku ar svē-
tās relikvijām nesa pa pilsētas ielām un... 
nelaimes atkāpās. Pilsēta turpināja augt, 
nostiprināties, pilnveidoties. Viduslaikus 
nomainīja Renesanse, tad Baroka un Ro-
koko ēra, Klasicisms... Katrs gadsimts grez-
noja Parīzi, ko sargāja laiks un liktenis. Ka-
raliskās pilis, laukumi, bulvāri, krastmalas 
– viss šajā pilsētā izcēlās ar īpašu šarmu un 
skaistumu. Divu gadu tūkstošu laikā Parīze 
ne vienu reizi vien ir pārdzīvojusi grūtus 
laikus. 9. gadsimtā tajā iebruka vikingi, 15. 
gadsimtā šeit saimniekoja angļi, reliģiozie 
kari paņēma sev līdzi simtiem tūkstošu 
cilvēku dzīvības (Valpurģu nakts vien ko 
nozīmē), Lielās revolūcijas laikā jakobīņi, 
pārlieku lielās varas iedvesmoti, uz Grē-
vas laukuma sadedzināja Svētās Ževjēvas 
relikvijas, bet Otrā pasaules kara laikā pa 
Elizejas laukiem lepni soļoja nacisti. 1944. 
gada augustā no pilsētas rātes ēkas balko-
na ģenerālis de Golls izteica slaveno frāzi: 
„Parīze apgānīta, Parīze salauzta, Parīze 
izmocīta, bet Parīze ir brīva!” Sākās vare-
nās pilsētas jauno laiku vēsture. Šodien 
Parīzē dzīvo mazliet vairāk kā divi miljoni 
iedzīvotāju. Francijas galvaspilsēta pārdzī-
vo nebūt ne labākos laikus, bet nemainīgi 
paliek viens – tā joprojām ir viselegantākā 
un pievilcīgākā pilsēta tūristiem un tiem, 
kuri ir iemīlējušies. 

Franču galvaspilsētas ģerbonī ir at-
tēlota gallu buru laiva – cieņas veltījums 
Lutēcijas laiviniekiem. Uz ģerboņa rotājas 
uzraksts – „Fluctuat nec mergitur”, kas no-
zīmē – „Šūpojas, bet negrimst”. Tas tiešām 
ir par Parīzi!

Andrejs JAKUBOVSKIS

TREŠDIENA, 9. jūlijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35,15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Lilīhammera
10.30,19.35 Izmisušie vecāki
11.20,12.50,15.00 Top-Shop 
11.35 Vienas vasaras zieds
12.20 Laikmeta formula
13.10 Vai Rīga jau gatava? 
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00,23.30 Ziņas
18.50,1.40 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15, 23.45 Pasaules koru olim- 
piāde 
23.55 Zebra
0.10 Nebridis nezināsi, cik dziļš, Emi-
lis Melngailis
1.10 Laikmeta formula
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Citādi latviskais
 
LTV-7

6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05,1.05 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Eiro ieviešana Igaunijā
7.35 Rīga 2014
7.40 Tādas lietas
8.00 Automoto raidījums 
8.20 Komercdarbība šodien
8.40 Brīvdienu ceļvedis
9.00 Projekts Nākotne
9.30,13.50,16.40,22.45 PK Futbolā
11.55,18.05 Bezvēsts pazudušie 
12.55,15.50 Mežonīgās sirdis 
17.32 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35,1.35 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
20.05 Globalizācija 3000
20.35 Zinātniskās fantastikas pra-
vieši
21.30 Apzinies saistības
22.15, 5.30 Makšķerēšanas 
noslēpumi
5.00 SeMS 

LNT
6.10,3.55 Zīlniece
6.45,4.20 Šodien novados
7.00,2.25 900 sekundes
9.00,20.35,2.00 Galileo 

9.35,14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Dzīves šūpolēs
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00,19.00 1001 Nakts
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35,1.10 Runāsim atklāti
15.40,5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Vegasa
23.10 Mf. Dzīvības cena
4.35 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10,11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00,13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25,12.55 Smurfi
7.50,0.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Labais Bens, briesmas uz 
kalna
10.50 Kobra 
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.45 Alkas pēc laimes
16.05,20.20,3.25 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50,0.40 Radu būšana
19.00,3.50 TV3 Ziņas
19.30,4.20 Bez Tabu

21.00 Virtuve
22.10 Reiz sensenos laikos 
23.15 Citplanētiešu iebrukums
2.35,5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Simpsoni 
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10,15.35 Comedy Batls
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25,19.55 Interni 
16.40 Laimīgi kopā 
17.50,1.35 Māja 2
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 
23.50 Mf. Slazds

TV5 
7.15,13.30 Pats sev režisors
8.05,12.20 Kremļa kursanti
9.05,19.00,22.25,0.30 Mūsu tēma
9.50,12.05 Top-shop
10.05,16.50 Samāra
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50,19.50 Kruķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Trīs reiz par mīlestību

1.10 Mūzika
 
PBK
6.00 Labrīt
9.00,11.00,14.45,17.00,1.05 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Izglābt vīru
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55,4.40 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Departaments
23.35 N.Gvozdikova. Mīlēt - nozīmē 
piedot
0.35 Euronews
1.35 Mf. Vaņušina bērni
3.20 Mf. Stacijas vērotājs
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.45,14.10 Multfilmas
6.59,19.39 Laika ziņas
7.00,13.10 Skatīties visiem!
7.55,15.25 Ģimenes drāmas
8.55,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Nosvērti un laimīgi
14.30,18.30 Drošs līdzeklis
16.25 Nemelo man!

Parīzes dibināšanas diena 53. gadā 
pirms mūsu ēras

8. jūlijā Ir iemesls!

Laika periodā no 27.06.2014.
līdz 04.07.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 57 no-
tikumi. Būtiskākie:
•	 Naktī uz 27. jūniju Dagdā tika 

uzlauztas vairākas garāžas 
un pagrabtelpas. Tika nozagta 
degviela un dažādas mantas. 
Tika uzsākts kriminālprocess, 
notiek izmeklēšana.

•	 29. jūnijā Krāslavas iecirknī tika 
saņemts iesniegums par to, ka 
Krāslavas katoļu kapos Rēzek-
nes ielā tika apganītas 2 apbe-

dījuma vietas: izrauti stādi, ar 
akmeņiem apmesti pieminekļi, 
sadauzīti trauki. Operatīvi- 
meklēšanas pasākumu gaitā 
tika noskaidroti vainīgie: 3 per-
sonu grupa, no tiem 2 nepiln-
gadīgie. Turpinot izmeklēšanu, 
tika noskaidrots, ka nepilngadī-
gie bez tam vēl izdauzīja stiklus 
automašīnai SUBARU, kas at-
radās Ezerkalna ciemā un ap-
ciemoja dažādus mazdārziņus. 
Izmeklēšana turpinās.

•	 3. jūlijā tika uzsākts krimināl-
process par zādzību no garā-
žas Krāslavā, Pļavu ielā, kuras 
gaitā tika nozagti 2 motorzāģi, 

4 apkures radiatori un atslēgu 
komplekts. Notiek kriminālmek-
lēšanas pasākumi, vērsti uz 
nozieguma atklāšanu.

•	 Naktī uz 4. jūliju policijas norī-
kojums saņēma izsaukumu uz 
Andzeļu pagastu, c. Klīsmeti, 
kur noticis ģimenes skandāls. 
Tika noskaidrots, ka vīrs, lai 
draudi būtu ietekmīgāki, de-
monstrēja dzīvesbiedrei neliku-
mīgi glabātu medību bisi. Iero-
cis tika izņemts, vīrietim draud 
kriminālatbildība pēc Kriminālli-
kuma 233. p. 2. d. 

Krimināls, notikumi

Kā gleznotāji rada brīnumus, izmantojot otas, krāsas un audeklu, 
tāpat izcilais Krāslavas mākslinieks Jevģēnijs Iļjinecs ir atradis savu 
izpausmes veidu ar… cirvja palīdzību. Viņš ņem koka gabalu, nocērt 
visu lieko. Tā radās arī lielā lāča figūra. Tā nav parasta, bet gan jubi-
lejas - desmitais pekainis. Tas ir iemesls, ali apsveiktu. To arī labprāt 
dara mūsu redakcija.

Alekseja GONČAROVA foto

Mākslas pasaule

Krāslava ir viena no četrām 
Latvijas pilsētām un vienīgā vie-
ta Latgalē, kur notiks jauna TV3 
raidījuma filmēšana. Raidījuma 
pamatā ir latviskas dzīves vērtī-
bas, tradīcijas un ēdiens, ēdiena 
pagatavošanas veidi, kultūras un 
izklaides iespējas reģionos. 

Saskaņā ar raidījuma kon-
cepciju, katru pilsētu apciemos 
kāds konkrētajā novadā pazīs-
tams cilvēks, kura vārds paliek 
pārsteigums novada iedzīvotā-
jiem līdz pat raidījuma filmēšanai, 
kopā ar slavenajiem mūziķiem 
Olgu Rajecku un Gunti Veitu, kā 
arī aktieri Mārtiņu Meieru.
Plānojiet pavadīt 9. jūliju 
Krāslavā un dienas vidū 
centrālajā laukumā jums 
noteikti laimēsies sastapt 
mūsu slavenības un kļūt 
par raidījuma filmēšanas 
procesa dalībnieku.

Krāslavā 9.  jūlijā 
tiks filmēts jauns 
TV3  raidījums

MEKLĒJU TEVI!
Ilona Zvonika (Romanovska), 

dzim. 1979. gada 17. jūnijā, 
meklē savu māsu Vitu Ro-
manovsku, Anatola m., dzim. 
1976. gada 7. septembrī. Vita 
mācījās Aglonas internātskolā, 
pēc tam viņu adoptēja. Vitai ir 
vēl trīs māsas - Iveta, Ilona un 
Svetlana. Svetlanu esam at-
raduši ar laikraksta Rēzeknes 
Vēstis palīdzību, viņa dzīvo 
Rēzeknes novadā. Iveta un Ilo-
na dzīvo Krievijā, Stavropoļs-
kas novadā un ļoti vēlas atrast 
savu māsu. Paldies visiem, 
kuri varēs sniegt palīdzību.

Ar cieņu, Ilonas skolotāja 
Ija Sorokina (ija.sorokina@
inbox.lv).
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5.00 Ātruma cilts
5.30 Makšķerēšanas noslēpumi

LNT
6.10 Zīlniece
6.45,4.30 Šodien novados
7.00,3.00900 sekundes
9.00,20.40 Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Divas nedēļas priekšnieka 
krēslā
12.00 Dzintara dziesmas
13.00,19.00 1001 Nakts
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35,2.15 Runāsim atklāti
15.40,5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
20.35 Basketbols TV
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Mf. Sirdsāķītis
0.25 Mf. Deja uz varavīksnes
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10,11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samu-
raji
7.25,12.55 Smurfi
7.50,23.55 Simpsoni 
8.50 Mf. Labais Bens 2: melnais 
zelts
10.35 Virtuve
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.30 Alkas pēc laimes
16.05,20.20,3.10 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50,0.25 Radu būšana
19.00,3.40 TV3 Ziņas
19.30,4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Mehāniķis
2.20,5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Simpsoni 
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10,15.35 Comedy Batls
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25,19.55 Interni 
16.40 Reāli puikas 
17.50,1.00 Māja 2

CETURTDIENA, 10. jūlijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35,15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Dziedātspēks
10.35,19.30 Izmisušie vecāki
11.25,23.20 Pasaules koru olimpiāde
11.35,13.20,15.00Top-Shop 
11.50 Savējie
12.50,5.30 Citādi latviskais 
13.35E. Rozenštrauha dziesmu kon-
certs
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00,23.05 Ziņas
18.45,1.25 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
1.10 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Dzimis Eiropā

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 0.15 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Eiro ieviešana Polijā
7.35 Rīga 2014
7.40 Vide, veselība un mēs
8.00 Reģionālā attīstība Latvijā
8.20 Darbs. Izglītība. Karjera
8.40 Vārds uzņēmējiem
9.00 Pie stūres
9.30,13.50,16.40 PK Futbolā
11.55,18.05 Bezvēsts pazudušie 
12.55,15.50 Mežonīgās sirdis 
17.32,1.10 Olimpiskie zelta mirkļi

19.00 Šodien
19.35,0.45 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
20.05 Projekts Nākotne
20.35 Kalpotāji un saimnieki
21.45 Ātruma cilts
22.15 Piedzīvojums dabā
22.45Motociklisti
23.15 Klimata pārmaiņas
5.00 Ātruma cilts
5.30 Makšķerēšanas noslēpumi

LNT
 6.10 Zīlniece
6.45,4.30 Šodien novados
7.00,3.00 900 sekundes
9.00,20.40 Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Divas nedēļas priekšnieka 
krēslā
12.00 Dzintara dziesmas
13.00,19.00 1001 Nakts
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35,2.15 Runāsim atklāti
15.40,5.00 Ģimenes drāmas
16.50,18.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
20.35 Basketbols TV
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Mf. Sirdsāķītis
0.25 Mf. Deja uz varavīksnes
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10,11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00,13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25,12.55 Smurfi
7.50,23.55 Simpsoni 
8.50 Mf. Labais Bens 2: melnais zelts
10.35 Virtuve
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.30 Alkas pēc laimes
16.05,20.20,3.10 Viņas melo labāk 

16.40 Voroņini
17.50,0.25 Radu būšana
19.00,3.40 TV3 Ziņas
19.30,4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Mehāniķis
2.20,5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Simpsoni 
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10,15.35 Comedy Batls
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25,19.55 Interni 
16.40 Reāli puikas 
17.50,1.00 Māja 2
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Spicais puika
23.55 Pokers

TV5 
7.15,13.30 Pats sev režisors
8.05,12.20 Kremļa kursanti
9.05,19.00,22.25,0.30 Mūsu tēma
9.50,12.05 Top-shop
10.05,16.50 Samāra
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50,19.50 Kruķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Nevaru pateikt ardievas
1.10 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt
9.00,11.00,14.45,17.00,0.50 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Skola resnīšiem
13.45 Mūsu laikā

15.00 Divatā ar visiem
15.55,4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Departaments
23.15 Zinaīda Kirijenko
0.15 Euronews
1.00 Zvaigžņu lietus
1.30 Mf. Sargiet vīriešus
2.55 Mf. Uz Murmanskas ceļa
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.40,14.10 Multfilmas
6.59,19.39 Laika ziņas
7.00,13.25 Skatīties visiem!
7.50,15.25 Ģimenes drāmas
8.55,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
14.30,18.40 Drošs līdzeklis
16.30 Nemelo man!
20.45 Ellīgā virtuve
22.20 Kara noslēpums 
0.25 Ekstrasensu cīņas
5.55 Manas brīnišķīgās..

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30,0.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Mf. Edvards Šķērrocis

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.35 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10,19.40,1.00 Zona X
9.10 Diversants. Kara beigas
11.05, 20.00 Ceļā uz sirdi
12.10 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 21.50 Slāvu gadatirgus Viteb- 
skā 2014
15.30 Azazels
16.40 Pēdas
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20, 1.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.00 XXII Vitebskas gadatirgus 
svinīgā atklāšana
0.30 Grūtas dienas vakars Slāvu ga-
datirgū Vitebskā
1.55 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Pagātnes ēna
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 0.25 Doilovu lieta
11.45, 23.35 Īstenā ceļa zīme. Seriāls
12.45, 19.50 Superintuīcija 
13.45 Reāli puikas
14.50 Universitāte. Jaunās kompītnes
15.55, 22.35 Viesnīca Bābele
17.05 Raidījums
18.55 Mīlestība rajonā. Seriāls
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Saša Taņa. Seriāls

PIEKTDIENA, 11. jūlijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35,15.15 Mīlas viesulis 
9.35Dziedātspēks
10.35,19.30 Izmisušie vecāki
11.25, 23.20 Pasaules koru olim- 
piāde
11.35,13.20,15.00 Top-Shop 
11.50 Savējie
12.50,5.30 Citādi latviskais 
13.35 E. Rozenštrauha dziesmu 
koncerts
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00,23.05 Ziņas
18.45,1.25 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
1.10 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Dzimis Eiropā

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05, 0.15 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Eiro ieviešana Polijā
7.35 Rīga 2014
7.40 Vide, veselība un mēs
8.00 Reģionālā attīstība Latvijā
8.20 Darbs. Izglītība. Karjera
8.40 Vārds uzņēmējiem
9.00 Pie stūres
9.30,13.50,16.40 PK Futbolā
11.55,18.05 Bezvēsts pazudušie 
12.55,15.50 Mežonīgās sirdis 
17.32,1.10 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35,0.45 Īrija ar Džeimsu Nesbi-
tu
20.05 Projekts Nākotne
20.35 Kalpotāji un saimnieki
21.45 Ātruma cilts
22.15 Piedzīvojums dabā
22.45 Motociklisti
23.15 Klimata pārmaiņas

20.45 Ellīgā virtuve
22.20 Lielie noslēpumi
0.20 Ekstrasensu cīņas
5.55 Manas brīnišķīgās..

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30,1.20 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports

11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Mf. Attaisnotie meli

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.25 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10,19.40,1.05 Zona X
9.10 Diversants. Kara beigas
11.05, 19.55 Ceļā uz sirdi
12.10 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Azazels
16.35 Pēdas

17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20 Speciāla reportāža
21.00 Panorāma
21.40 Slāvu gadatirgus Viebskā 014
21.45 Futbols RIO 2014
22.50 Futbols 
0.55 Aktuāla intervija
1.45 Sports
Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 17.55 Pagātnes ēna
10.05 Baltkrievu virtuve

10.40,0.40 Doilovu lieta. Seriāls
11.35, 23.45 Īstenā ceļa zīme. Seriāls
12.35, 19.55 Superintuīcija 
13.40, 18.55 Reāli puikas
14.45, 21.40 Universitāte. Jaunās 
kompītnes
15.50,22.40 Viesnīca Bābele
17.00 Reportieris
20.55 Reālā pasaule
21.25 Superloto 5 no 36. KENO
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!

21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Spicais puika
23.55 Pokers
 
TV5 
7.15,13.30 Pats sev režisors
8.05,12.20 Kremļa kursanti
9.05,19.00,22.25,0.30 Mūsu tēma
9.50,12.05 Top-shop
10.05,16.50 Samāra
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50,19.50 Kruķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Nevaru pateikt ardievas
1.10 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.50 
Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Skola resnīšiem
13.45 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55,4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Departaments
23.15 Zinaīda Kirienko
0.15 Euronews
1.00 Zvaigžņu lietus
1.30 Mf. Sargiet vīriešus
2.55 Mf. Uz Murmanskas ceļa
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.40,14.10 Multfilmas
6.59,19.39 Laika ziņas
7.00,13.25 Skatīties visiem!
7.50,15.25 Ģimenes drāmas
8.55,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
14.30,18.40 Drošs līdzeklis
16.30 Nemelo man!
20.45 Ellīgā virtuve
22.20 Kara noslēpums 
0.25 Ekstrasensu cīņas
5.55 Manas brīnišķīgās..

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.30,18.00,1.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts

9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Laika atskaite 
16.15 Mf. Sala
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.50 Sanktpēterburgas Baltās nak-
tis

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10,19.20 Zona X
9.10 Diversants. Kara beigas
11.05, 19.55 Ceļā uz sirdi
12.10, 1.00 Mistiskie stāsti
13.05 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 21.50 Slāvu gadatirgus 
Vitebskā 2014
15.35 Pēdas
16.25 Ģimenes melodrāmas
17.15 Mana patiesība 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
0.45 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Pagātnes ēna
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40 Prāta vētra
11.15 Div ar pus pavāri
11.50 Mf. Kļūdas
13.25 Superintuīcija 
14.30 Mīlestība rajonā. Seriāls
15.35 Saša Taņa. Seriāls
16.35 Viesnīca Bābele
18.55 Mf. Solis augšup 2
20.45 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.30 Соmеdу Batls 
22.35 Reportieris
23.25 Comedy woman
0.20 Mf. Ņujorka, es tevi mīlu!

•	 Juniors meklē adrenalīnu! Kas 
tas ir, un kur to var “saķert” Lat-
vijā. 

•	 Reportāža no “Ilustrētās Junio-
riem” sapņu nometnes.

•	 Fotostāstā: Minimundus – mi-
niatūru celtņu un pieminekļu 
parks.

•	 Nākotnes transports – busiņš 
bez vadītāja.

•	 Jūlijā Jēkabu un Annu diena.
•	 Futbola talismans bruņnesis 

zem lupas.
•	 Basketbola megazvaigzne 

Maikls Džordans.
•	 Hammurapi likumu “īkšķis”.
•	 Ciltis ar dīvainām rotām.
•	 Iespaidīgā kara pilsēta — Ka-

rosta.
•	 Ko pēta “dīvāna astronomi”.
•	 “Tavs jūlijs” ar jauniem pasā-

kumiem, vietām, ko apmeklēt, 
grāmatu jaunumiem, zoo un 
kino erudītu konkursiem.

•	 “Ilustrētās Junioriem” eksperti 
apciemo Tauriņu māju Botānis-
kajā dārzā.

Žurnāli jūlijā
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LAIKA ZIŅAS
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 28761515.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339;
Dagda, Rīgas iela 2a, 
tālr. 28686822;
Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339, 25633212.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

“Ezerzeme”;indekss:3019;Reģ.apl.Nr.000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevēja-SIA“LER8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma,sludinājumi-tālr.65681464
Fakss-65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku TA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 cm 

43 EUR/m³

Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI
Aizņemieties atbildīgi, 

izvērtējot savu spēju atdot 
aizdevumu.

Тālr.28609904,20292842.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS.
Plastikāta logi: vācu 6 kameru pro-
fili. Atlaides līdz 40%! METĀLA
DURVIS. T. 28675525, 65621730.

Viss satīts nu kamolā ciešā,
 Kur katrai dienai mezgls 
siets.
 Tā pavediens tinies no 
dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis 
sniegts.

 
Dagdas novada pašvaldī-

ba izsaka visdziļāko līdzjūtī-
bu Larisai Tukišai,  māmuļu 
aizsaulē pavadot.

Piektd ien , 
11. jūlijā pār-
došanā būs 
jaunas da-
žādu krāsu 
(arī šķirne 

Legaria), dējīgas vistiņas 
(3 - 5 mēn.). Pēc pa sū tī ju ma 
diennakts cāļi, broileri, pīlē-
ni (1 mēn.) un paipalas. Tālr. 
29142247, šo fe ris 29158908. 

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 
8.45, Kombuļi - 9.10, Izvalta 
- 9.30, Borovka - 9.45, Krās la-
va (Os tas ie la) - 10.00, Skais-
ta – 10.50, st. Skais ta – 11.10, 
Kalnieši – 11.25, Pie dru ja – 
11.40, Lupandi – 11.55, Vai-
cuļeva - 12.05, In dra – 12.15, 
Sku ki – 12.35, Ro bež nie ki 
– 12.50, Asū ne – 13.15, Dag-
da – 13.35, Ezer nie ki – 14.00, 
Andzeļi – 14.15, Andrupene 
– 14.40, Mariampole – 14.50, 
Jaunokra – 15.00, Priežmale 
– 15.15.

māju Krāslavā ar zemi. Tālr. 
65622010, 26040207;
pusi mājas Daugavpilī (Grīva). 
Tālr. 26671610;
dzīvokli Tirgus ielā 2-1, 96 m2, 4 
istabas, 2 līmeņos; apbūves ga-
balu Upes ielā 9. Tālr. 26412060;
2-istabu dzīvokli Vienības ielā 65. 
Tālr. 26024532;
1-istabas dzīvokli, 39 m2, 1. stāvā. 
Cena pēc vienošanās. Tālr. 28206558;
1-istabas dzīvokli, 34 m2. Podnie-
ku ielā, 3. st. Tālr. 28683023;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, sedans, 
1994., jauna TA, tumši zaļš. Tālr. 
29497975;
LPKS “Astašova” - cisternu (10 
kubi) - 300 EUR+PVN, “Siguldu”- 
1150 EUR + PVN, kultivatoru - 
215 EUR + PVN. Tālr. 28728797;
kombainu “CLAAS Consul”. Tālr. 
26707713;
skuteri, 49 cm3. zvanīt pēc 17.00. 
Tālr. 25607577; 
mopēdu “Wonjan WJ 50” (2013). 
Tālr. 28699907; 
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
divas lielas mirtes. Lēti! Tālr. 
25150657;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
malku. Tālr. 29189194;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Piegāde. Tālr. 25949788;
malku. Skaldītu un klučos; GAZ - 
52 riepas; rezerves daļas no VW 
Passat D, 1994. Tālr. 29272379.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
 zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto 
zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas 
cenas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
zemes īpašumus. Platībai 
nav nozīmes. Samaksa uzreiz 
skaidrā naudā. Tālr. 20631111;
cirsmas, L/S zemi, nenoformētus 
mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. T. 26346688;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804. 

MAINU pusi mājas Krāslavā pret 
lauku viensētu. Iznomāju istabu. 
Tālr. 25274016.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Zīlēšana ar taro kārtīm. Aizrunā 
psoriāzi, alkoholismu. Mīlestības 
un uzticības pareģošana. Tālr. 
25320417.
Vajadzīgs bajāns. Izskatī-
sim visus priekšlikumus. Tālr. 
29573045, 26994686.

TULKOJUMI
•	 Dokumentu tulkošana ar tul-

ka un notāra apliecinājumu
•	 Visa veida tekstu tulkošana

Parādes iela 17-1A, Daugav-
pils (pretī TC Ditton Nams gal-
venajai ieejai)

tālr. 22050022; 28210936
e-pasts:maximus_d@inbox.lv

VSAC „Latgale” filiāle  „Krastiņi” 
AICINA darbā medicīnas 
māsu. Amata pienākumu pil-
dīšanai nepieciešamās pras-
mes: vidējā profesionālā iz-
glītība, ārstniecības personas 
reģistrs, sertifikāts „psihiatrijas 
māsa” vai „māsas specialitā-
tē”. Sīkāka informācija pārru-
nās un pa telefonu. CV sūtīt uz 
e-pastu: krastini@vsaclatgale.
gov.lv vai pa faksu 65629907.  
Kontaktpersona – filiāles vadī-
tājs Uldis Paukšens. 

Tālr. 29494851

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi.  
Pārdodam malku (3 m). 

Tālr. 26677812, 20377801 

SIA “RUMBA centrs” aicina 
darbā pārdevēju - krāvēju.

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

IEPĒRK Gailenesunmellenes
Katru dienu no 9.00 līdz 15.00

Aiz veikala “Maxima”. 
Tālr. 25286017

Iepērkgailenesunmellenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

 “Baltiņi” katru dienu no 14.00 - 
20.00. Un visā novada  teritorijā. 

Tālr. 26840027.

II Brazīlijas kaislības 
Krāslavā

Laikraksts “Ezerzeme” aicina ierasties pēc ho-
norāra savus ārštata korespondentus: 

Dzintaru PATMALNIEKU, Annu MAĻINOVSKU, 
Veltu DANILEVIČU,  B.TARĻECKI, 
Aigu KRUTI, Igoru PLATONOVU, 

Raiti TIMMU.
Honorāru var saņemt redakcijā - Lāčplēša ielā 20, 

katru darba dienu 8.00 - 17.00. Tālr. 65681464


