
Ilmār PABIN!
No visas sirds sveicam tevi

50 gadu jubilejā!

Mēs jau sen tevi pazīstam kā 
labu mednieku, tāpēc vēlam tev 
vienmēr būt trāpīgam medībās. 
Vēlam būt viltīgākam par jebkuru 
zvēru un mājas no medībām at-
griezties tikai pilnām rokām. Lai 
ierocis nepieviļ un mājās vienmēr 
gaida mīļie. Veiksmi it visā!

Mednieku kolektīvs “Bērziņu 
mednieks”

No vasaras mācies mūžu 
dzīvot - 
Mācies krāsas un siltumu krāt, 
Katram dzīvotam mirklim, 
Pieliekot mīļumu klāt.

Sirsnīgi sveicam jubilejā 

Māru MIGLĀNI!
Ligija un Vasīlijs Ivanovi  
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā:
Āfrikas cūku mēra 

 radītie zaudējumi pieaug
Reportāža no kārtējās novada ār-
kārtas situāciju komisijas sēdes.

3.lpp
Viss par savvaļas karpu 

jeb  Turies, Eiropa!
Pētera Sardiko rekordloms.

4.lpp
Taiseits Latgolā! 

Daugavpilī atrodas veikals “O! 
Marta”, kurā tiek pārdotas pre-
ces, kas ražotas Latgalē.

2.lpp
Ceļmalas krusts kā 

 cerība
Janīnas Miglānes un viņas mei-
tas Valentīnas pūļu rezultātā 
Skaistas pagasta Bogdānos at-
jaunots ceļmalas krusts.

3.lpp
Jaunsargu nometne “Esi 

aktīvs!”
Mūsu jaunsargi piedalījās nomet-
nē Daugavpils novadā, 34. Ze-
messardzes bataljona teritorijā.

7.lpp

Kā arī TV programma, noderīgi 
padomi un daudz citas 
interesantas informācijas.

Atkal sensācija: makšķernieks Pēteris Sardiko Daugavas ūdeņos noķēris 22 kg 
smagu sazānu.

I  Viss par savvaļas karpu jeb Turies, Eiropa!

LLKC Krāslavas nodaļa sadar-
bībā ar biedrību „Krāslavas 
rajona partnerība”, lauku tū-
risma uzņēmējiem, mājražotā-
jiem un jauniešiem, aktivitātes 
„Atbalsts lauku jauniešiem uz-
ņēmējdarbības veicināšanai” 
dalībniekiem, organizēja pie-
redzes apmaiņas braucienu 
uz Alūksnes novada Alsviķu 
pagasta zemnieku saimniecī-
bu „Vējiņi”, Veclaicenes pa-
gasta zemnieku saimniecību 
„Mauriņi”, Malienas pagasta 
zemnieku saimniecību „Zie-
meļi”, Gulbenes novada Stā-
merienas pagasta zemnieku 
saimniecību „Birzupes 2”, SIA 
„Mū Siera” ražotni Gulbenes 
novada Beļavas pagastā. 

Brauciena mērķis bija veici-
nāt labas pieredzes un prakses 
apguvi un pārņemšanu uzņēmu-
mos, saimniecībās vai organi-
zācijās. Brauciens tika finansēts 
no Valsts Lauku tīkla finanšu lī-
dzekļiem un tajā piedalījās inte-
resenti no Dagdas un Krāslavas 
novadiem, kā arī lauku attīstības 
konsultanti. 

Turpinājums 5. lpp.

19. jūlijā plkst. 10.00 
tiks  atvērts jauns 

veikals “ARGO”!

Laipni lūdzam!
Priecāsimies Jūs redzēt! Āronsona ielā 7, Krāslavā

Latvijā un pasaulē
•	 Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) no trešdienas pie-

ņem partiju vēlēšanu kandidātu sarakstus. Pirmajā 
dienā gan neviena partija savu sarakstu nav iesnie-
gusi, un iespējams, kādi politiskie spēki nogaidīs līdz 
iesniegšanas termiņa beigām 5. augustā. Tikmēr 
sociālās aptaujas liecina, ka pirmo reizi pēdējo gadu 
laikā “Vienotībai” popularitātes ziņā izdevies apsteigt 
“Saskaņas centru”. 

•	 Finanšu policija pagājušajā nedēļā veica vairākus 
desmitus kratīšanu saistībā ar kriminālprocesu par 
izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valsts 
budžetam zaudējumus vairāk nekā 11 miljonu eiro 
apmērā. Tā ietvaros tika aizturētas 14 personas, no 
kurām divas joprojām atrodas apcietinājumā.

•	 Valsts kapitāla daļas bankā „Citadele” varētu tikt pār-
dotas līdz šajā rudenī notiekošajām Saeimas vēlē-
šanām, prognozē Privatizācijas aģentūra. Šobrīd in-
dustrijā notiekošais liecina, ka valstij ir izredzes atgūt 
atlikušos „Citadeles” bankā ieguldītos līdzekļus, kuru 
apjoms ir ap 130 miljoniem eiro, tomēr, pēc ekspertu 
domām, par klupšanas akmeni var kļūt apstāklis, ka 
par pārdošanas sarunām iepriekš noplūda informā-
cija. 

•	 Eiropas Parlaments trešdien pieņemtajā rezolūcijā 
atbalstījis Lietuvas uzņemšanu eirozonā 1.janvārī, 
informēja Eiroparlamenta preses dienests. 

•	 Lielbritānijas policija arestējusi 660 personas, kuras 
tiek turētas aizdomās par pedofiliju. Tā paziņojusi bri-
tu Nacionālā noziegumu apkarošanas aģentūra.

•	 Pašlaik tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par 
to, lai aizliegtu gaisa laternas, kas kļuvušas par ak-
sesuāru daudzām svinībām. Taču tās jau ir aizliegtas 
daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Austrijā, Vāci-
jā, Maltā, Spānijā, Itālijā. Kontrolēt laternu lidojumu 
ir praktiski neiespējami. Atsevišķas laternas nav no 
ugunsdroša papīra, bet tas ir viegli aizdegošs. Laterna 
vējā sašķiebjas, uguns tiek klāt un tā kļūst par atklātu 
uguns objektu. Tādas liesmojošas tās nokrīt lejā. 

•	 Bērnu slimnīcā no 1.septembra personas identifikā-
cijai vairs nepieņems autovadītāja apliecību. Slimnī-
ca nolēmusi sekot likumam, kas nosaka, ka personu 
apliecinošs dokuments ir tikai pase vai elektroniskā 
identifikācijas (eID) karte. Tas gan neattieksies uz 
ārkārtas situācijām, kad palīdzību sniegs jebkurā ga-
dījumā.

Mācību vizītē 
pie Vidzemes 

mājražotājiem

Krāslavas TIC un draugi aicina uz naksnīgu 
pastaigu pa Krāslavu 18. jūlijā plkst. 22.00

Pulcējamies Krāslavas vēsturiskajā centrā, 
18. novembra laukumā.

Noslēgums grāfu Plāteru pils pagalmā.
Pasākuma ilgums ~ 2 stundas.

Tālr. uzziņām: +371 26487763

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā 23. jūlijā plkst. 16.00 
tiks atklāta Ļubovas TARLECKAS gleznu izstāde

“Noticiet brīnumam”.

Sestdien, 26. jūlijā, 
plkst. 18.00

Rāznas Nacionālajā parkā, Rēzek-
nes novada Mākoņkalna pag. 
Atpūtas bāzē “Dana” 

ANNAS DIENAS.
Pasākumu vadīs 

Guntis Skrastiņš.
Nakts balle kopā ar Bernadetu un 

Jāni Eversi. 
Īpašais viesis Žoržs Siksna.

Laikraksta 
“Ezerzeme”

redakcija

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 – 17.00.

Tālr. 65681464.
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 Katru dienu mēs apmek-
lējam lielveikalus. Ejot garām 
letēm, mēs izvēlamies to, kas 
mums ir nepieciešams. Kādreiz 
veikala letēs atrast produktus, 
ražotus ārvalstīs, bija diezgan 
sarežģīti. Savukārt šodien vajag 
pacensties, lai sameklētu vietējā 
ražojuma preces. Nesen reklā-

ma aicināja iegādāties vietējās 
preces. Tagad šīs reklāmas vairs 
nav. Konkurence – tas ir labi, un 
brīva izvēle ir ikvienam. Diemžēl, 
bet vietējā ražojuma preces vis-
biežāk ir dārgas, nav tik izrekla-
mētas, ne vienmēr iztur kvalitā-
tes konkurenci... Bet katru reizi, 
kad mēs pērkam kādu lietuviešu, 
igauņu, vācu, poļu, spāņu preci, 
mēs palielinām citas valsts bu-
džetu, kaut ļoti minimāli, bet pa-
lielinām. Jūs teiksiet, ka viņi arī 
iegādājas mūsu preces. Pērk, 
droši vien... Bet es šaubos, ka 

spāņi nevar iztikt bez mūsu špro-
tēm... 

Jau divus mēnešus Daugav-
pilī „visdzīvākajā” vietā – Rīgas 
ielā – darbojas veikals „O! Marta”, 
kas pircējiem piedāvā suvenīrus, 
grāmatas, mūzikas diskus, teksti-
lu, dziju, ekoloģiskus produktus. 
Šķiet, nekā īpaša, ja vien nebū-

tu uzraksta „Taiseits Lat-
golā”. Piedāvājums veikalā 
ļoti krāsains, daudzveidīgs. 
Visu produktu vienojošais 
faktors - ražoti Latvijā un 
Latgalē. Sortimenta suvenī-
ru nodaļai var droši paiet ga-
rām, ar to mūs nepārsteigs, 
katrā pilsētiņā ir suvenīru 
veikaliņi, kuros tiek tirgota 
vietējo amatnieku produk-
cija: segas, adītas zeķes, 
sedziņas un galdauti, kera-
miskie trauki, svečturi utt. 
Bet, lūk, grāmatu galds gan 
iespaidīgs. Kurš gan būtu 
iedomājies, ka par Latgali 
ir uzrakstītas tik daudz grā-
matas, izdoti fotoalbumi. 
Piedāvāta vēsturiskā litera-
tūra, ir garīga satura un bēr-
nu grāmatas. Skatu priecē 
arī mūzikas nodaļa: mūsu 
novada tradicionālā un 
mūsdienu mūzika kompakt-

diskos. Veikaliņa produktu nodaļa 
pavisam neliela, bet apbrīnoja-
ma.  Liels klāsts sukāžu un pasti-
lu, darinātu no vietējām ogām un 
augļiem - dzērvenēm, upenēm, 

cidonijām, ķirbjiem, mellenēm, 
rabarberiem utt. Sulas no Dag-
das novada: ābolu, ābolu-upeņu, 
ābolu – aroniju. Ekoloģiski gaļas 

konservi no Mārupes: jēra gaļa, 
teļa gaļa, daudzveidīgas pastē-
tes. Iespaidīgs ir arī piedāvātās 
dzijas klāsts. 

Pārdevēja bija neierasti pre-
timnākoša un runīga. Pasūdzē-
jās, ka viņu veikalā Krāslava vēl 
joprojām nav pārstāvēta. Aicināja 
amatniekus un firmu pārstāvjus 
pārdot savu preci ar sava uzņē-
muma starpniecību, vēl jo vairāk 

tāpēc, ka daudzās firmās ražo-
šanas apjomi nav lieli un lielie 
tirdzniecības tīkli nav ieinteresēti 
šādā sadarbībā, un vispār - lie-

Taiseits  
  Latgolā!

Mūsu labklājība ir mūsu pašu rokās. Šīs idejas banalitāte 
nenoliedz tās aktualitāti un patiesumu. Mēs drīz vien pie-
radām pie tā, ka Latgale nav veiksmīgākā vieta mūsu val-
stī, nemaz nerunājot par Eiropu. Lozungs – „Izvēlies savu, 
pērc vietējo!” – pirmo reizi izsaknēja ne vakar un arī ne 
Latvijā.

lākajai daļai suvenīru veikalu ir 
savi sagādnieki. Lieta jauna, bet 
ļoti nepieciešama. Protams, ka 
pircēji visbiežāk ir tūristi, kam lie-
lākā daļa piedāvāto preču – ne-
iedomājama eksotika. Bet katrs 
iesākums ir grūts!

Daudzās Eiropas valstīs vie-
tējā produkcija veikalos tiek mar-
ķēta ar īpašām, spilgtām zīmēm, 
ko uzreiz pamana. Pie mums, lai 
izlasītu, kāda ir tā vai cita produk-
ta ražotājvalsts, nākas izmantot 
lupu. Un laika arī jau parasti nav 
tik daudz, lai pētītu uzlīmes. 

Kādam tas liksies „vietējība” 
un primitīvs patriotisms. Bet dzī-
ve taču sastāv no sīkumiem. Var 
simtiem gadu skaļi lādēt tumsu, 
bet var arī katru dienu, klusējot 
aizdedzināt mazu svecīti. Kas 

dos lielāku labu-
mu? Norvēģijā 
redzēju lielu tirdz-
niecības centru, 
kas specializējas 
tautas tērpu un at-
tiecīgo aksesuāru 
pārdošanā. Nor-
vēģu bagātības 
liecinieks? Vai arī 
viegli iemīlēt ba-
gātu valsti? Bet ti-
camākais – savas 
kultūras un sevis 
cienīšana. 

Tirgus liku-
mus nevar mainīt. 
Izdzīvo stiprākais, 
bet arī par sevi 
aizmirst nedrīkst. 
Protams, ka pirks 
to, kas ir kvalitatīvs 
un nepieciešams. 
Mūsu apstākļos, 
kad cilvēkiem 
pirktspēja nav 
augsta, izvēle vis-
biežāk ir par labu 
lētākajai produkci-
jai. Un te jau vairs 
nedomā par pircē-
ju patriotismu. Re-
zultātā – noslēgts 
riņķis. Pērkam ne 
savu – zogam no 
sevis – ienākumi 

 Bet dzīve taču sastāv no sīkumiem. Var simtiem gadu ska-
ļi lādēt tumsu, bet var arī katru dienu, klusējot aizdedzināt 
mazu svecīti. Kas dos lielāku labumu?

Visas vasaras garumā “Ghet-
to Games” ietvaros trīs izbrauku-
mu sērijā Krāslavā, stāvlaukumā 
pie veikala “Beta” (Aronsona iela 
7), tiks aizvadīts “Ghetto Basket” 
turnīrs ielu basketbolā. Iepriekšē-
jais posms tika aizvadīts 13. jūni-
jā ar Rēzeknes „Ezerzeme” bas-
ketbolistu uzvarām vīriešu grupā.

Sākums: pl. 12.00, reģistrā-
cija – no pl. 11.00 vai iepriekš re-
ģistrējoties mājas lapā.

Dalības maksa: jaunākajās 
grupās – bezmaksas, vecākajās 
grupās – 3 EUR.

„Ghetto Basket” turnīra da-
lībnieki sacenšās pamtgrupās: 
vecākā grupā — 1997. gadā dzi-
mušie un vecāki spēlētāji, U16 — 
1998. gadā dzimušie un jaunāki 
spēlētāji, sievietes — 1997. gadā 
dzimušas un vecākas.

Savukārt jau pl. 14.00 (reģis-
trācija — no pl. 13.00) Krāslavā 
pirmo reizi tiks aizvadīta „Ghetto 
Dance 2014” deju cīņu atlase uz 
superfinālu 30. augustā Rīgā, kur 
visiem dalībniekim bez vecuma 
ierobežojuma ir iespēja piedalī-
ties Hip-hop 2 pret 2 vai House 
1 pret 1 deju stilu atlasē. Dalīb-
niekus vērtēs vieni no labākajiem 
hip-hop un house dejotājiem — 
Rusya, Artūrs Ļitvaks un Anas-
tassia Tukova. Dalība „Ghetto 
Dance” — 2,00 EUR

“Ghetto Games” izbraukuma 
posms Krāslavā notiek sociālā 
projekta „Es zinu, Tu to vari!” ie-
tvaros. Lielākā daļa projekta „Es 
zinu, Tu to vari!” pasākumu vel-
tīta tieši jauniešu mērķauditorijai. 
Projekta mērķis ir iedvesmot jau-
niešus būt fiziski aktīviem un vei-
dot izpratni, ka veselīgs un aktīvs 
dzīvesveids un atteikšanās no 
dažādu atkarības vielu lietošanas 
palīdz sasniegt nospraustos mēr-
ķus. Projekta ietvaros notiks vai-
rāk kā 58 pasākumi visā Latvijā. 

Krāslavas „Ghetto 
Basket” izbraukumu 

noslēdzošais posms un 
”Ghetto Dance” atlase

Sestdien, 19. jūlijā, tiks aiz-
vadīts ielu kultūras un spor-
ta kustības „Ghetto Games” 
noslēdzošais Krāslavas 
izbraukumu sērijas posms 
ielu basketbolā. Paralēli pir-
mo reizi Krāslavā norisinā-
sies „Ghetto Dance 2014” 
atlase.

nav lieli – esam spiesti pirkt lē-
tāko, bet ne vietējo. Kur, lai rod 
izeju no šī noslēgtā apļa? Nezi-
nu. Var jau palikt viss kā iepriekš: 
ēst Polijas ābolus, dzert Igaunijas 
pienu, iepirkties veikalos Lietuvā 
un pašiem ar sevi ļoti lepoties...  

Lai atvērtu veikalu, kurā tir-
gotu TIKAI Latvijā ražotas pre-
ces, jābūt lielam optimistam, dro-
šam un veiksmē pārliecinātam 
cilvēkam. Īpaši, ja blakus tirgo 
firmas Lee Cooper apģērbus, 
desu no Spānijas un augļus no 
Āfrikas. Kā teica viens mūsdienu 
rakstnieks: „Optimists ir tas, kas 
skatās peļķē, bet redz tur mēne-
si. Pesimists – kurš skatās peļķē, 
redz tur mēnesi un saka: „Tā aiz-
rijās”.”

Tas, kurš „redz mēnesi”, vis-
biežāk ir klusētājs un domātājs, 
bet, lūk, par to, ka „mēnesis aiz-
rijās”, par to parunāt mīl daudzi. 

Veikals „O! Marta” pagaidām 
nav vispopulārākais Daugavpils 
centrālajā ielā. Atslēgas vārds ir 
„pagaidām”. Viss vēl priekšā!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto
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Kristietības simbola - krusta 
- priekšā mēs paklanāmies. Pirm-
kārt, tāpēc, ka krustā sists, par 
cilvēku grēkiem asinis izlēja Die-
va dēls Jēzus Kristus. Kā aizsar-
gu, kā cerību uz Dieva aizstāvību 
mēs valkājam kaklā iesietu krusti-
ņu. Brīžos, kad jāpārvar grūtības 
un zaudējumi cēla mērķa dēļ, ap-
tveram īsto Bībeles vārdu “nest 
savu krustu” jēgu. 

Tradīcija krustojumos un 
ciemu iebraucamo ceļu malās 
uzstādīt krustus Latgalē aizsākās 
19. gadsimtā. Tai seko visu reli-
ģisko konfesiju pārstāvji. Krusti 
garām gājējiem un braucējiem at-
gādina par ikdienas dzīvi un vaja-
dzību dzīvot pēc Dieva likumiem. 
Vasarās lauku iedzīvotāji pie 
krustiem lūdzas. Sevišķi maijā, 
kas katoļu baznīcas kalendārā ir 
Sv. Dievmātes Marijas mēnesis. 
Lūgšanās, kā likums, piedalās 
sievietes, kuras dzied baznīcas 

dziesmas par Marijas ciešanām 
un vēršas pie Viņas ar litānijas 
vārdiem. Cilvēki galvenokārt paši 
rūpējas par šiem krustiem: rotā ar 
ziedu pušķiem un vītnēm, ierīko 
ap tiem soliņus un žogus.

Bogdānos ir aptuveni 15 
mājas, bet arī te ticīgie pulcējas 
pie krusta, lai nodotos lūgšanām. 
Krustu atjaunoja Janīna Miglāne 
un viņas meita Valentīna. Par 
šo sieviešu neparasto dzīvi es 
uzzināju no Kalniešu pagasta ie-
dzīvotāja Josifa Blaževiča. Savu 
stāstu viņš beidza ar vārdiem: 
“Nav zudis tas, kas nelaimē kritis, 
bet gan tas, kurš garā vājš.” Jā-
saka, ka arī pats Josifs ir pacēlis 

krustu Kalniešu 
pagasta Pod-
gurjas ciemā. 
Viņš tolaik bija 
vēl jauns puisis, 
strādāja kol-
hoza stallī, lai 
palīdzētu vecā-
kiem invalīdiem 
nodrošināt ar 
ēdienu daudz-
bērnu ģimeni. 
Josifa tēvs ne-
ticēja, ka dēlam 
izdevās vienam 
pašam pacelt 
smago ozolko-
ka krustu. “man 
toreiz it kā kāds būtu devis papil-
dus spēkus. Par pacelto krustu 
atceros visu mūžu. Zinu, ka Dievs 
mani sargāja, kad dzīvībai drau-
dēja briesmas”- saka Josifs.

Tā nu ir sanācis, ka Janīna 
agri zaudēja savu dēlu, divus 

mazdēlus un vīru. Un nelaimē 
vēlreiz pie durvīm klauvēja pirms 
septiņiem gadiem: meitai Valen-
tīnai ārsti amputēja vienu, drīz 
vien arī otru kāju. Traģēdija noti-
ka, varētu teikt, uz līdzenas vie-

tas. Lietainā vakarā, atgriežoties 
no darba lauku veikaliņā, meitai 
stipri izmirka kājas. Drīz vien vi-
ņai stipri sāka sāpēt kājas īkšķis, 
bet Valentīna tam nepievērsa ne-
kādu uzmanību, paļaujoties uz 
ārstēšanu mājas apstākļos. Pēc 
mēneša iekaisums jau bija tādā 
līmenī, ka mediķiem kāju izglābt 
neizdevās. Pēc Valentīnas teiktā, 
sākumā bija šoks un, protams, 
bez asarām neiztika. Zaudējot 

arī otru kāju, viņa nepārme-
ta Dievam: “Par ko?”. Turklāt 
daudzus pacientus, kuri zau-
dējuši kājas, ārsti aicināja iet 
pie viņas uz palātu, teikdami: 
“Tur mums guļ optimiste”. 

Pa šo laiku Valentīna jau 
ne reizi vien ir mēģinājusi ap-
stāties uz protēzēm, lai mā-
cītos patstāvīgi staigāt. Visi 
viņas mēģinājumi beidzās ne-
veiksmīgi, jo viena problēma 
mijās ar citu. Šobrīd uzvara 
vairs nav aiz kalniem. Valen-
tīna cer, ka ātri kļūs par palī-
gu mammai, kurai apritējuši 
82 gadi. Skaidrs, ka ar divām 
pensijām neko daudz neuz-
sāksi, jo ir bieži jābrauc pie 
ārstiem un uz konsultācijām 
par protezēšanu. Sava govs, 
cūkas, vistas - labs atbalsts, 
bet vadīt saimniecību sievie-
tei gados, nav viegli. Janīna 
kopš jaunības ir čakla strād-
niece. Kolhozu laikos vairāk 
nekā divdesmit gadus ir no-
strādājusi putnkopības fermā. 
Par dzīvi nesūdzas arī tagad, 
tikai lūdz Dievu, lai viņai paildzina 
mūža dienas, ko varētu pavadīt 
ar savu mīļoto meitu. 

Atvainojiet par sentimenta-
litāti, bet arī rakstot šo raktu es 
visu laiku atcerējos Janīnas un 
Valentīnas acis. Neparasti gaišas 
un pazemīgas… Ticība. Lūk, tas 
šodien izglābs šīs divas sievie-
tes, kuras viena otrai ir ārkārtīgi 
svarīgi cilvēki. Pārbaudījumus, 
kas viņām uzlikti, sievietes uztver 
kā Dieva rūpalas un paļaujas uz 
Viņa žēlsirdību, cienīgi nesot sev 
uzlikto krustu. 

Miglānu mājās 
vienmēr priecājas 
par labu cilvēku 
un priesteru vie-
sošanos. Vienā 
no savām vizītēm 
Krālsavā šo ģimeni 
apraudzīja Latvijas 
Romas katoļu Baz-
nīcas kardināls Ju-
liāns Vaivods, kurš 
vairs nav ar mums 
kopš 1990. gada.

Arī šodien Ja-
nīnai un Valentīnai 
uzmanības ne-
trūkst. Valentīnai 
bieži zvana bijušie 
kolēģi no Krāslavas 
universālveikala, 
kur viņa strādāja 
gandrīz 30 gadus. 
Īstie draugi kļuvuši 
vēl tuvāki. Viena no 
tādām draudzenēm 
- Romualda Čivkule 
- uz Miglānu mājām 

steidz katrā brīvā mirklī. Ģimene 
vienmēr var rēķināties ar radinie-
ku, kaimiņu un pagasta pārvaldes 
palīdzību. Jāteic, ka Skaistas pa-
gasta pārvaldes vadītāja Gunde-
ga Grišāne un citi pašpārvaldes 
darbinieki piedalījās jaunā krusta 
iesvētīšanas pasākumā. 

Nevaru nepiebilst, ka pēc 
krusta iesvētīšanas visi klāteso-
šie tika aicināti uz Miglānu mā-
jām, kur, pateicībā par sniegto 
palīdzību, sievietes bija klājušas 
bagātīgu galdu. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Ceļmalas krusts kā cerība
Pagājušajā svētdienā Dagdas un Skais-
tas Romas katoļu draudžu dekāns Pāvels 
Odiņš iesvētīja jaunu krustu Skaistas pa-
gasta Bogdānos. Tas tika uzstādīts iepriek-
šējā, vecā krusta, kas kalpoja kopš 1991. 
gada, vietā. 

Janīna Miglāne

Valentīna Miglāne

 Josifs Blaževičs (pa kreisi)

Āfrikas cūku 
mēra radītie 
zaudējumi 

pieaug
Kārtējā Krāslavas nova-
da ārkārtas situāciju ko-
misijas sēdē, kas notika 
trešdien novada domē, 
tika paziņotas jaunākās 
ziņas par Āfrikas cūku 
mēra radītajiem zaudē-
jumiem lauksaimnie-
kiem, par kompensāciju 
summām un slimības 
apkarošanas pasākumu 
palielināšanu.

Pēc Dienvidlatgales Pārtikas 
un veterinārā dienesta vadītāja 
Antona Lazdāna vārdiem, Āf-
rikas cūku mēris pēdējo dienu 
laikā tika konstatēts zemnieku 
saimniecībā Bērziņu pagastā, 
kur nācās likvidēt pilnīgi visus 
dzīvniekus - 41 cūku, kā arī di-
vām mājas cūkām Kalniešu pa-
gastā. Pēc PVD datiem, periodā 
no 26. jūnija līdz 16. jūlijam Āfri-
kas cūku mēris konstatēts 8 mā-
jas cūkām un 23 mežacūkām. 

Ņemot vērā to, ka infekcija 
turpina izplatīties, tiks ieviestas 
daudz stingrākas prasības un 
veicamie pasākumi, lai nodroši-
nātu drošību tajā teritorijā, kurā 
reģistrēti Āfrikas cūku mēra 
gadījumi. Līdz 31. jūlijam cūku 
turētājiem ir jāveic telpu, kurās 
atrodas dzīvnieki, dezinfekcija 
un tīrīšana, arī barības galdus 
un aprūpes priekšmetus, kurus 
visu laiku regulāri jātīra. Tajās 
saimniecībās, kur šīs prasības 
netiks izpildītas, cūkas var tikt 
likvidētas un cūku turpmāka 
audzēšana var tikt aizliegta, kā 
minimums gadu. 

Āfrikas cūku mēra attīstību 
visu laika uzrauga PVD. Līdz 
14. jūlijam PVD inspektori ir pār-
baudījuši 3776 lauku viensētas 
un ir fiksējuši 564 saimniecības, 
kurās kopā mājo 2186 cūkas. 
Laboratoriskiem izmeklējumiem 
paņemti 1444 asins paraugi. 

Jāpalielina būs ne tikai sani-
tārie pasākumi, lai nodrošinātu 
inficētajā teritorijā drošību, bet 
arī transporta kustība, iekļaujot 
šosejas. Naktī uz trešdienu ir 
izdevies apturēt vēl vienu mēģi-
nājumu izvest gaļu no Kalniešu 
pagasta. Posteņu skaits uz ce-
ļiem, pēc Antona Lazdāna vār-
diem, tiks palielināts, bet trans-
portlīdzekļu kontrole karantīnas 
un uzraudzības zonā notiks visu 
diennakti. 

Kompensāciju summas, ko 
valdība ir paredzējusi izmaksāt 
no valsts budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem, 
protams, pilnīgi neatbilst zem-
nieku cerībām: 115 eiro par kuili 
vai sivēnmāti, 65 eiro par pus-
cūci un 25 eiro par sivēnu. Un 
diez vai viņus iepriecina fakts, 
ka kompensācijas var saņemt 
tās Āfrikas cūku mēra skartās 
saimniecības, kurās tiek ievēro-
ta cūku bioloģiskā drošība.

Sēdē izskatīja arī inficēto dzīv-
nieku utilizācijas problēmu. Šajā 
sakarā jautājumu vēl ir daudz 
gan pašvaldību vadītājiem, gan 
medniekiem, kuri jau uzsākuši 
piespiedu meža cūku šaušanu. 
Nedēļas laikā tika likvidētas 35 
mežacūkas.

Valentīna SIRICA
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Pagājušajā piektdienā re-
dakcijā uzzinājām satriecošu 
ziņu: upē pie Indricas baznīcas 
noķerts rekordsmags sazāns - 22 
kg! Nezināju ticēt vai neticēt, bet 

vasaras sensācijas autors Pēteris 
Sardiko man ir ļoti labi pazīstams. 
Kopā ar viņu un viņa azartisko 
sievu Dzintru vairākkārt esam 
makšķerējuši, bet nekad neesmu 

pieķēris draudzīgo 
pāri visizplatītākajā 
makšķernieku neti-
kumā - pārspīlēša-
nā.  Taču pats esmu 
bijis liecinieks, tam, 
kā Dzintra atstāj ar 
garu degunu zem-
ledus copmaņus. 
Žēl, ka laimīgajā 
vasaras dienā Pē-
teris makšķerēt de-
vās viens, bet foto-
sesijas laikā viņam 
vienkārši nebija pa 
spēkam ilgi pozēt ar 
fantastisko trofeju. 
Nācās saukt palīgā 
sievu - makšķernie-
ci, viņa nepretojās 
tam. Lai Daugavpils 
pāris zina, ka mūsu 
Kalniešu makšķer-
nieki ir pārāki.  

S a t r i e c o š ā 
ziņa mūs tik ļoti 
uzkurināja, ka es 
atcēlu plānotās tē-
mas atspoguļoša-
nu, bet pie stūres 
sēdās aizņemtā 

redaktore Marina Nipāne. Kā gan 
citādi - uz spēles likts viņas dzim-
tā ciemata, Kalniešu gods. Savu-
kārt es, ieraugot upes monstru, 

no pārsteiguma kļuvu vai mēms 
- nevar būt!.. Atguvos tikai tad, 
kad Pēteris man kā suvenīru uz-
dāvināja 5 cm diametra zvīņas. 
Arī pats sensācijas autors tikai 

tad saprata, kas notiek. 
Pretrunā klasiskajai loģikai, 

ka lielas zivis ķeras tikai rīta ag-
rumā, Pēteris prata upes gigantu 
izvilināt pusdienlaikā, par ēsmu 
izmantojot mušu kāpurus un slie-
kas. Kārtējo reizi atverot mūžam 
aktuālo Leonīda Sabanejeva 
(1844-1898) grāmatu, uzzināju, 
ka savvaļas karpas oža ir ļoti labi 
attīstīta. Tāpēc fīdera aprīkojuma 
barība un dabisko tārpu “smar-
ža” darīja savu: nespēja pretoties 
upes dzīļu ilgdzīvotāja šādam 
kārdinājumam. Taču par savu 
dzīvību savvaļas karpa cīnījās 
līdz pēdējam mirklim, iztinot visu 
pusotra simta metru izturīgo mak- 
šķerauklu (0.3 mm). Pieredzēju-
šais makšķernieks nepieļāva ne-
vienu kļūdu un pus stundas laikā 
no pretējā krasta izvilka nezināmo 
milzi. Kad nogurdinātā zivs kara-
liene jau krastā uz mirkli nomieri-
nājās, Pēteris viņu izcēla smiltīs. 
Un tikai tad atvilka elpu. Kaut kas 
tāds notiek tikai vienreiz mūžā. Tā 
ir vislielākā makšķernieka laime. 

Starp citu, makšķerēšanas 
dzīves profesors šīs interesantās 
zivs aprakstam veltījis 34 lappu-
ses! Uzskatu par savu pienākumu 
iepazīstināt lasītājus ar šīs karpu 
dzimtas pārstāves interesantāka-
jiem dzīves momentiem. 

Pirmā ziņa: nosaukums 
“karpa” ir cēlies no grieķu vārda 
“auglis”, kas arī izskaidro šīs zivs 
neparasto auglību. Sazāns - tas 
jau ir šīs upes zivs kirgīziešu no-
saukums. Zivs ieceļojusi no Krie-

vijas dienvidiem. Kas 
attiecas uz auglību, 
tad trīs kilogramus 
smagas mātītes ikru 
skaits sasniedz pus 
miljonu. Bet neskato-
ties uz visu to, Baltijas 
ūdens baseinā šī zivs 
ir reti sastopama. Ne-
gatīvs rādītājs ir tem-
peratūras režīms. Ziv-
ju nārsts notiek pēc 
samu nārstošanas, 
bet mūsu apstākļos 
tā ir pēdējā jūnija de-
kāde. Vislabākie aps-
tākļi - ūdens, kas sa-
sniedzis vāroša piena 
temperatūru, precī-
zāk - 18-20 grādi, 
kas Baltijas reģionā 
sastopams visai reti. 
Zemā temperatūrā 
sazāniem ikru vispār 
var nebūt, bet ilglaicī-

gi turoties zemai temperatūrai tie 
masveidīgi iet bojā. 

Labos apstākļos mazuļi sa-
sniedz desmit centimetru lielumu. 
Domāju, ka tieši temperatūra ir 

noteicošais faktors, ka šo zivju 
Daugavā ir tik maz. 

Pirmo reizi piecus kilogra-
mus smagu sazānu es fotografēju 
pirms trīsdesmit pieciem gadiem. 
Tas bija noķerts “zem ozoliem” 
pie pašas Krāslavas. Brīnišķīgais 
makšķernieks Aleksandrs Kras- 
nikovs, kurš vairs diemžēl nav 
kopā ar mums, izvilināja skaistuli, 
izmantojot par ēsmu dēles. Da-
žādos gados ir bijuši reti gadīju-
mi, kad arī ziemā ir nomakšķerēti 
lieli sazāni.   Tas ir pilnīgi pretēji 

L. Sabanejeva apgalvojumam: 
ka aukstā laikā karpveidīgās zivis 
sastingst un pārtrauc uzņemt ba-
rību. Pirms dažiem gadiem “Ezer-
zeme” ziņoja par to, ka krāslavie-
tis Boriss Rims ir noķēris gandrīz 
desmit kilogramus smagu milzi, iz-
mantojot mormišku. Naivi uzska-
tīju, ka lielāku eksemplāru mūsu 
Daugavā nemaz nav. Bet te lūk - 
divkārša sensācija. Iespējams, ka 
pēdējās karstās vasaras sekmēja 
retās zivs attīstību. Turklāt upes 
gultne ir bagāta ar zivju barību.  L. 
Sabanejevs sazānus uzskata pat 
par cūkām, kas neatsakās ne no 
kādas augu un dzīvnieku valsts 
zivju ēsmas. Dīķu karpas un sav-
vaļas karpas labprāt ēd kukaiņus, 
sīkus mīkstmiešus. Pavasarī kar-

pas izvēlas meldru zarus un citus 
ūdensaugus, kā arī varžu un agri 
nārstojošu zivju ikrus. Vasaras 
delikateses - gliemji, spāres, vēži. 
Maldās tie, kuri domā, ka Dau-
gavā nav vēžu. Tie te mājo, tas 
liecina par to, ka Daugava sāk at-
kopties no ķīmiskā piesārņojuma. 
Atveseļošanās process ilga pus-
otra desmita gadu. Pieaugušas 
dīķu karpas un savvaļā dzīvojošie 
sezāni neatsakās arī no citu ziv-
ju mazuļiem, tāpēc Volgas ielejā 
nereti izdodas šīs zivis noķert ar 

vizuļiem.
Pēdējais, ko vēl gribu pie-

bilst par karpveidīgo zivi - tai 
piemīt neparasta spēja izdzīvot. 
Ja tai mutē ieliktu maizes gabali-
ņu piesūcinātu ar šņabi vai etiķi, 
tā mitrā zālē izdzīvotu vairāk kā 
diennakti. Šim mērķim vispiemē-
rotākās ir nātres. Tā apgalvo L. 
Sabanejevs, kura biezo grāmatu, 
iespējams, esmu pārlapojis simto 
reizi. Tajā arī izlasīju par vairāk kā 
simts gadus seno rekordu: Voro-
nežas upē esot bijis noķerts 68 kg 
smags sezāns! Bet žurnālā “Mak-
šķerējiet kopā ar mums” izlasīju 
par mūsdienu mednieku trofejām 
Krievijā - 19.2 kg smags sezāns. 
Apskaud, Eiropa un Āzija! 

Aleksejs GONČAROVS

Cilvēks un dabaII Viss par savvaļas karpu jeb Turies, Eiropa!
Kad pirms mēneša lasītājiem izstāstīju par 17 kg smagas 
savvaļas karpas noķeršanu Daugavā, tad iedomājos, ka at-
kārtoti šādu brīnumu savā mūžā nepiedzīvošu. Kā es kļū-
dījos!.. Daugavpiliešu Valērija un Allas Krjučkovu rekords 
noturējās tieši 26 dienas. 

Pētera Sardiko laime

Nedziestošās atmiņas: nakts upes krastā

Borisa Rimsa ziemas skaistulis

Sezāns, kas noķerts tālajā 1979. gadā
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Laimē starojošos līga-
vu un līgavaini es nejauši 
satiku pils pagalmā, kur 
viņus sagaidīja pats grāfs 
Plāters. Profesionālā inte-
rese mani tā pārņēma, ka 
vienā no kāzu pasākuma 
pauzītēm iepazinos ar jau-
no pāri. Iepazīšanās nori-
tēja viegli: Anita - krāsla-
viete, bet viņas izredzētais 
Edgars - no kaimiņpilsētas 
Daugavpils. Abi ar augstā-
ko izglītību, dzīvos privāt-
mājā Naujenē. Un pats sva-
rīgākais - nodarbinātības 
problēma veiksmīgi atrisi-
nāta. Daudz laimes, jaunā 
Ķecu ģimene!

Aleksejs GONČAROVS

Laime dzimtenē

Mācību vizītē pie Vidzemes mājražotājiem
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Zemnieku saimniecība 
„Vējiņi”

 Saimniecībai pieder 50 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes. Ir attīstītas bioloģiskās saim-
niekošanas metodes. Daļu zemes 
iznomā citiem apsaimniekotājiem, 
sev paturot nelielu daļu: kur 1,2 
ha lielā platībā audzē upenes, 0,5 
ha - avenes, 0,3 ha aizņem ābeļ-
dārzs. Saimniece strādā algotu 
darbu skolā. Skolotājiem vasaras 
mēnešos ir atvaļinājums, tādēļ 
Antra Paegle pievērsusies ogulāju 
un ābeļdārza apsaimniekošanai. 
Ogas tiek realizētas „Rimi” veika-
lu tīklā, tirgū un pārstrādātas sulā, 
pēc tam - sīrupā. Savāktās ogas 
tiek nogādātas Gaujienā, kur tiek 
pārstrādātas bioloģiski sertificē-
tā uzņēmumā. Saimniece saņem 
atpakaļ sīrupu realizēšanai gala 
patērētājam vai degustēšanai. 

Bioloģisko ogu sīrups ir veselīgs 
un tirgū pieprasīts produkts. Tas ir 
labs un vērtīgs piemērs brauciena 
dalībniekiem un  ideja iespējamai 
kooperācijai. 

Zemnieku saimniecība 
„Mauriņi”

Saimniecība tika nodibināta 
1992. gadā. Kopš 2000. gada dar-
bojas kā bioloģiskā saimniecība, 
no 2003. gada - vides veselības 
saimniecība. Apsaimnieko kopu-
mā 160 ha lielu zemes platību. 
Iesaistīta platību dabiskās apganī-
šanas projektā ar ekstensīvo šķir-
ņu krustojumu liellopiem un Konik 
Polsky zirgiem, kā arī citos projek-
tos. Audzē arī gaļas liellopus, aitas 
un citus dzīvniekus. Vāc un gatavo 
zāļu tējas, pirtsslotas, saimniecībā 
ir viesu nams un veselības pirtiņa. 
Zemnieku saimniecība darbojas 
īpaši atbalstāmā dabas teritorijā, 
blakus atrodas arī dabas liegums. 

Gunita Virka organizē bioloģisko 
saimniecību sadarbību lauku labu-
mu grozu veidošanai un nogādei 
tiešās tirdzniecības klientiem pēc 
pieprasījuma, kā arī atbraucējus 
cienā ar dabīgi audzētu, veselību 
stiprinošu pārtiku.

Zemnieku saimniecība 
„Ziemeļi” 

Saimniecības „Ziemeļi” saim-
nieki Ināra un Roberts Zeltiņi, 
audzē apmēram simts ārstniecī-
bas augu veidus, no kuriem tiek 
gatavotas augu tējas. Daļa no 
saražotās produkcijas tiek nodota 
dakterim Artūram Tereško, kā arī 
tiek piedāvāta pircējiem gadatirgos 
vai novadu pilsētu svētkos. Pēdējā 
laikā aptiekās un citur tiek pārdo-
ti dažādu ievestu tēju maisījumi. 
Saimnieks uzskata, ka cilvēka or-
ganismam vislielākais labums ir no 
Latvijas laukos izaudzētajām un ie-
vāktajām tējām, jo to aktīvās vielas 

tiek labāk uzņemtas. „Kāpēc gan 
izmantot svešzemju augus, piemē-
ram, Altaja žeņšeņu, ja tepat Latvi-
jā var ievākt leizeju jeb marālsakni, 
kas ir tikpat vērtīga!” saka Roberts. 
Tā kā šis augs jāaudzē piecus ga-
dus, Zeltiņi to ik gadu iestāda pa 
kādai vadziņai. Pēc iespaidīgās 
un izzinošās lekcijas brauciena da-
lībniekiem bija iespēja iegadāties 
Zeltiņu saražoto produkciju - ārst-
niecības tējas. 

Zemnieku saimniecība 
„Birzupes 2” 

Saimniecības īpašnieks Vi-
lis Kļaviņš brauciena dalībniekus 
iepazīstināja ar maizes cepšanas 
tradīcijām brīvā dabā. Viesmīlīgais 
saimnieks un saimniece katram no 
mums ierādīja kā uz ugunskura 
izcept smaržīgu un gardu maizes 
kukulīti, kas vēlāk labi garšoja ar 
brūkleņu ievārījumu vai medu. Tas 
ir interesants piedāvājums lauku 
tūrisma attīstībai vai dažādošanai, 
jo maizes cepšanā labprāt iesais-
tās ikviens  brauciena dalībnieks. 
Cilvēkiem ļoti patīk darboties brīvā 
dabā, klausoties atraktīvo saimnie-
ku stāstījumu, izjust smaržas un 
garšas enerģiju, kā arī iegādāties 
pēc sentēvu receptēm uz kļavu la-
pām ceptus maizes klaipus.

SIA “Mū Siera” ražotne
Uzņēmuma īpašniece Vita 

iepazīstināja ar siera ražotnes vēs-

turi, darbības pirmsākumiem. Ie-
priekš Vita bija strādājusi Rīgā, kur 
ieguva zināšanas un darba piere-
dzi. Atgriezās  savā dzimtajā pusē 
un apņēmības pilna izveidoja uz-
ņēmumu un uzsāka siera ražošanu 
mājas apstākļos. Nelielajā ražotnē 
strādā četri darbinieki un dienā 
pārstrādā aptuveni tonnu atdze- 
sēta piena. Saražotās produkcijas 
sortiments baudāms 30 sieru vei-
dos. Pircēju iecienītākie un piepra-
sītākie izstrādājumi ir ķimeņu siers, 
siers ar papriku un burkāniem, ar 
amoliņu, saldais siers ar rozīnēm 
un aprikozēm. Īpašu atzinību iz-
pelnījušās biezpiena bumbiņas 
olīveļļā vai citā eļļā ar zaļumiem un 
papriku. Klātesošie ieguva zināša-
nas siera ražošanas procesā un 
izbaudīja dažādu sieru izcilo gar-
šu. Vita iedrošināja brauciena da-
lībniekus, it īpaši jauniešus, attīstīt 
uzņēmējdarbību, strādāt un radīt 
savus īpašos „produktus”.  Pie-
redzes apmaiņas brauciens bija 
lietderīgs un motivējošs, spilgtiem 
iespaidiem un idejām bagāts. Pa-
sākuma dienas kārtībā bija iekļauti 
dažādi uzņēmējdarbības piemēri, 
līdz ar to brauciena dalībnieki guva 
jaunas, radošas idejas biznesa at-
tīstībai vai dažādošanai.

Terēze BRAZEVIČA, 
LLKC Krāslavas nodaļas 

 uzņēmējdarbības konsultante

•	 Mūziķes Ditas Krenbergas tomātu lai-
ka gaspačo. Ļoti gardi, turklāt neuzba-
ro, kas nav mazsvarīgi

•	 Gadu ilgā eksperimentā laužam mī-
tus par cukuru. Gatavojot ievārījumus, 
droši  varat pirkt lētāko

•	 Trīs būtiski jautājumi, kas jānoskaid-
ro, ja vēlaties nopirkt saldētavu augļu, 
ogu, dārzeņu saldēšanai

•	 Vīnziņi degustē maigos, saldenos, va-
sarīgos Francijas Luāras ielejas sārtvī-
nus Rose D’Anjou

•	 Eksperti degustē aukstās zupas no liel-
veikalu kulinārijas plauktiem

•	 Ar ko cits no cita atšķiras turku, grieķu 
un bulgāru jogurts? Ko no tiem gatavot?

Žurnāli jūlijā
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Kopumā Daugavpils Māk-
slas un vēstures muzejs darbo-
jas radoši un ārkārtīgi neierasti. 
Izmisīgi, jo tikai izmisīgi entuzi-
asti šajā vispasaules tīmekļa un 
datorspēļu laikmetā var mēģināt 
ieinteresēt apmeklētājus ar savu 
kulturāli izglītojošo iestādi. Dina-
burgas muzejnieku centieni ne-
bija veltīgi, šī gada maijā viņi sa-
ņēma balvu „Zelta puteklis 2013”, 
ko Latvijas Muzeju biedrība katru 
gadu pasniedz dažādās nominā-
cijās. Šoreiz biedrība Daugavpils 
kolēģu darbu novērtēja nomināci-
jā „Bērniem draudzīgs”. Nevajag 
aizmirst, ka tas ir vecākais valsts 
muzejs Latgalē (tas tika dibināts 
1938. gadā). Uzzinot par jauno 
izstādi, devos gūt jaunus iespai-
dus uz kaimiņos esošo „megapo-
li”. Muzeja ēka tiešām ir viena no 
skaistākajām visā Daugavpilī. Un 

kā gan tā saglabājās pašā pilsē-
tas centrā? Nejaušība... Paejot 
garām pāris bezzobainiem lau-
vām, kas sargā durvis, es gāju 
iekšā. 

Es biju vienīgais apmeklē-

tājs. Samaksājis diezgan simbo-
lisku summu, es tiku ielaists ap-
lūkot vēsturisko ekspozīciju, kas 
mani interesēja jo īpaši. Jāsaka, 
darbinieki šeit ir īpaši laipni un 
draudzīgi, gatavi atbildēt uz jeb-
kuru jautājumu. Man jautājumu 
nebija. Vēl jo vairāk tāpēc, ka gal-
veno ekspozīciju es redzēju ne 
vienu reizi vien, mani interesēja 
tikai divas izstādes: „Ceļš uz tem-
pli” un „Pateicība pagātnei”. Di-
naburga – Dvinska – Daugavpils 
– vienmēr bija daudznacionāla, 
un, tas nozīmē, arī daudzkonfe-
sionāla pilsēta. Šodien šeit ir se-
šas pareizticīgo, sešas vecticīb-
nieku, četras katoļu baznīcas un 
viens luterāņu dievnams. Pirmā 
izstāde apmeklētājus iepazīstina 
ar bagāto un daudzveidīgo pil-
sētas baznīcu sakrālo atribūtiku: 
senatnīgas ikonas, garīdznieku 

apģērbi, krustā sišana, garīgā 
literatūra utt. Nekad nebiju do-
mājis, ka Daugavpils muzejam ir 
šādi šedevri: ikonu vidū ir vien-
kārši apbrīnojami, unikāli un reti 
darinājumi. Mani īpaši ieintere-

sēja tā ekspozīcijas daļa, kas 
veltīta luterāņu baznīcai. Vēl 
bez lietām, apģērba un svēt-
bilēm šeit ir daudz fotogrāfiju, 
kurās redzami tie dievnami, 
kas tika sagrauti, iznīcināti, 
garīdznieki, kuri šajos dievna-
mos kalpojuši pirms daudziem 
gadiem. Neliela izstāde, kas 
sastāv no mazliet vairāk nekā 
200 eksponātiem, ir spējīga 
pastāstīt par daudz ko – par 
nopietno un svarīgo. Muzejā ir 
arī „Dzintara istaba”, pieticīga, 
neliela. Šīs ekspozīcijas daļā 
ir dzintara rotas, ko veidojuši 
vietējie juvelieri. XIX gadsimta 
beigu un XX gadsimta sākuma 
viesistaba – tā ir noformēta 
izstāde „Pateicība pagātnei”. 
Modernisma laikmetu - kom-
plicētu, ar sarežģītu stilu, kas 
ir neierastu formu, interesantu 

līniju un krāsu apvie-
nošanas pārsātināts – 
pārstāv attiecīgā laika 
īstās mēbeles, interje-
ra priekšmeti, trauki, 
grāmatas, mūzikas 
instrumenti no muze-
ja glabātuvēm. 

Visa istaba ir sa-
dalīta vairākos mājī-
gos stūrīšos. Uz galda, 
šķiet, nekārtīgi nomesta 
grāmata, pie sienas se-
natnīga fotogrāfija, uz 
elegantas bufetes atro-
das svētku patvāris. Viss 
dzīvības piepildīts, katrs 
priekšmets steidzas ap-
meklētājam pastāstīt 
kaut ko savu, īpašu. 

Divi manekeni, kas 
novietoti telpā, ar mēr-
ķi vēl vairāk atdzīvināt 
ekspozīciju, manuprāt, 
ienes kaut ko pretdabis-
ku, neīstu. Bet nu gan... 

aplūkot izstādi tie netraucē...
20. gadsimta sākuma at-

mosfēra ir izveidota ļoti ticama. 
Vēl mazliet, un ieskanēsies cilvē-
ku balsis, klavieru skaņas, kleitu 
čaukstoņa... Kas ir simts gadi 

vēsturei? Gandrīz nekas... Cilvē-
kam – tā ir visa dzīve. Bet paliek 
sajūta, ka tas viss – bufetes, pat-
vāri, gleznas rāmīšos, graciozi 
dīvāni un krēsli – ir ļoti labi pazīs-
tams. Atmiņā ataust vecmāmiņas 
māja, kas pilns ar pagājušā laik-

meta lieciniekiem, kad dāmas ga-
rās kleitās un elegantās cepurēs, 
bet kavalieri uzvalkos un kakla-
saitēs nesteidzīgi sarunājās, 
gaidot, kad tiks pasniegta vakara 
tēja ar smaržīgām barankām...

Izstādes atmosfēra vēl ilgi, lī-
dzīgi garai šleifei, stiepās līdzi arī 
pēc tam, kad jau izgāju no muze-
ja. Rīgas iela – bijusī Pēterbur-

gas - ir pilna ar jauniešiem, kuri 
pārīšos lēni pastaigājas. Garas 
kleitas, cepures, kaklasaites un 
uzvalki palika muzejā. Senatnes 
burvīgums izgaisa...

Lai varētu ceļot laikā, nav 
vajadzīgas sarežģītas laika ma-

šīnas, par ko rakstīja Velss vai 
Bredberijs. Pietiek atnākt uz mu-
zeju. Kāpēc? Droši vien tāpēc, lai 
pasapņotu par nākotni un ietu uz 
to. Ne tumsā un ne taustoties, bet 
precīzi zinot galamērķi. Vēsture, 
kas tiek glabāta muzejos, kalpo 
nākotnei...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

„Pateicība pagātnei”

Izstādes „Ceļš uz templi” eksponāti

Kas ir simts gadi vēsturei? Gandrīz nekas... Cilvēkam – tā ir 
visa dzīve. Bet paliek sajūta, ka tas viss – bufetes, patvāri, 
gleznas rāmīšos, graciozi dīvāni un krēsli – ir ļoti labi pazīs-
tams.

Jaunas izstādes 
Daugavpils muzejā

Vasara – jaunu iespaidu un atpūtas laiks. Šogad laiks mūs bieži vien pārsteidz, 
kaut gan stabils tas pie mums nekad nav bijis. Bieži vien ko jaunu un interesan-
tu mēs palaižam garām tur, kur, šķiet, viss ir zināms un pārbaudīts. Daugavpils 
muzejs – nav ne Luvra, ne Ermitāža, ne Pergamons un arī ne Prada. Savukārt 
šeit nesen tika atvērtas jaunas zāles, kur tika izvietotas izstādes no šīs kultūras 
celtnes glabātavas. 

Meditācijas pasaulē.
Alekseja GONČAROVA foto

Iekšējā miera meklējumos
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Pagājušajā nedēļā notika 
nometnes trīs dienas, kur pieda-
lījās 14-21 gadus veci jaunsargi. 
Nometnē „Esi aktīvs” piedalījās 
307. Dagdas, 308. Daugavpils, 
310.Ilūkstes, 311.Jaunaglonas 
un 308.Krāslavas jaunsargu vie-
nība. No katras vienības ieradās 
astoņi jaunsargi, sportiski, aktīvi 
un gatavi pārstāvēt savu vienību 
un pilsētu. Šoreiz arī man bija ļoti 
grūti vienoties ar jaunsargiem, lai 

piedalītos šādā pasākumā - ļoti 
daudzi atteicās, jo bija jau sa-
meklēts darbs vasaras periodam, 
citam (kā izrādās) bija grūti aiziet 

pie ārsta un 
izņemt ne-
pieciešamo  
izziņu par 
vese l ī bas 
stāvokli, citi 
brauca uz 
laukiem un 
p a l ī d z ē j a 
v e c v e c ā -
kiem lauku 
darbos, citi, 

sadzirdējuši, 
ka vajadzēs 
p a s p o r t o t , 
uzreiz attei-
cās, jo vasa-
rā esot jāat-
pūšas… Bet 
prieks, ka ir 
jaunieši, kuri 
godam de-
vās pārstāvēt  
savu novadu. 
Tie bija -  (no 
R o b e ž n i e -
kiem) Ilmārs 
M u r ā n s , 
Artūrs Šar-
kovičs, Ed-
gars Kairāns, 
R a i m o n d s 
Jacina; (no 

Krāslavas) Maksimiliāns Beina-
rovičs, Anita Ivanova, Nikita Niki-
tins, Egils Grišāns. 

Nometne sākās brīnišķīgi 

- bija saulains laiks, visiem bija 
labs noskaņojums, visi vēlējās 
parādīt savas prasmes un paska-
tīties, ko māk citi. Pirmajā dienā 
bija ekskursija pa 34. ArtBN , iero-
ču prezentācija, kur bērniem bija 
iespējams nodarboties ar haubi-
ču, un ekskursija pa Daugavpils 
cietoksni, kur gids sniedza daudz 
interesantas informācijas, kā 
sāka veidoties cietoksnis un cik 
nozīmīgs tas bija mūsu vēstures 
attīstībā. 

Pēc tam bija daudz aktivitā-
šu (futbols, pludmales volejbols, 
šķēršļu josla, vasaras biatlons, 
stafete ). Pēdējā dienā tika orga-
nizēta draudzīgā stafete, kur bija 
iespējams paradīt, kā visi kopā 
māk risināt grūtības, nestrīdoties 
pieņemt lēmumus. 

Noslēgumā bija apbalvoša-
na. Labākā no visiem bija Jau-
naglonas komanda, tā arī saņē-
ma pirmo vietu, mūsu komanda 

šoreiz ierindojās pēdējā vietā. 
Liels paldies fi rmai „Krāsla-

vas D” par ļoti garšīgu ēdināšanu. 
Protams, bez Krāslavas novada 
domes atbalsta mēs nemaz ne-
būtu tikuši uz šo nometni. Bet vis-
lielākais atbalstītājs bija Rekrutē-
šanas un jaunsardzes centrs.

Paldies jaunsargu vecākiem 
par atbalstu un uzticēšanos!

308. Krāslavas jaunsargu 
vienības instruktors 

Dzintars PATMALNIEKS

Lasītāja ieteikts temats

Asini prātu

1 2

5

3 4

6

9 10

11

14

12

13

8

7

Horizontāli

1. Pilnīga dzīvības procesu iz-
beigšanās organisma šūnās un 
audos.
6. Skandināvu un citu Baltijas 
jūras zemju pirāti viduslaiku pe-
riodā.
9. Feodāls zemes īpašuma veids.
11. Zinātne par atmosfēru, tās 
struktūru, īpašībām un tajā notie-
košajām fi zikālajiem procesiem.
12.  Monoteistiska reliģija, kura 7. 
gadsimtā radās Arābijas pussalā.
13. Uzskatu un ticības kopums.
14. Stāvoklis, kam raksturīga dzi-
ļa bezsamaņa, reakcijas trūkums 
uz ārējie kairinājumiem, elpoša-
nas un asinsrites traucējumi, re-
fl eksu izzušana.

Vertikāli

2. Periods starp senajiem un jau-
najiem laikiem.
3.  Pilsētu un pilsētnieku skaita 
pieaugums kādā teritorijā.
4. Biosfēras pamatvienība, kurā 
patstāvīgi notiek enerģijas, vielu 
un informācijas aprite.
5. Laikapstākļi noteiktā vietā un 
laikā.
6. Komfortabla ārpilsētas māja ar 
dārzu vai parku.
7. Publiska amatpersona, kura 
rokās ir izpildvara nesuverenā 
teritorijā, un tas ir pakļauts valsts 
vadītājam.
8. Romieši, kam nebija grieķiski - 
rombiskās izglītības.
10. Gāzveida apvalks, ko debess 
ķermeņi savas gravitācijas dēļ 
no tur ap sevi.

Krustvārdu mīklu sastādījusi Anna MAĻINOVSKA
Atbildes meklējiet nākošajā “Ezerzemes“ izdevumā.

Jaunsargu nometne „Esi aktīvs” Daugavpilī

Krāslava. Šķēršļu josla ceļā pie ģimenes ārsta.
Alekseja GONČAROVA fotoapvainojums

Vasaras laiks ir nometņu un pārgājienu 
laiks. Arī  jaunsardze organizē daudz 
pārgājienu, nometņu, kurās var piedalī-
ties visi bērni, kuri mācību gada laikā no-
pietni apmeklēja nodarbības.. Brīvlaikā 
viņiem ir iespēja pilnveidot savas zinā-
šanas, pasportot un atpūsties  ar saviem 
draugiem. Šoreiz mūsu nometne notika 
34. ArtBN zemessardzes bataljonā Dau-
gavpils teritorijā.

Policija lūdz 
 palīdzību pazudušas 
 sievietes meklēšanā
Krāslavas policijas iecirknis meklē 

bezvēsts pazudušo Janīnu Butnic-
ku (dzim. 1939. g.), kura 2014. gada 
12. jūlijā ap plkst. 01.30 naktī  izgāja 
no savām mājām Kalniešos un līdz 
šim brīdim nav atgriezusies. Visiem, 
kuri ir redzējuši vai kam ir jebkāda 
informācija par J. Butnickas atra-
šanās vietu, lūdzam ziņot tuvākajā 
policijas iecirknī vai pa telefoniem 
65603409, 64603500.

“Dvēseles atspulgs”

Līdz 1. jūlijam Dagdas Tūrisma 
informācijas centrā bija apskatāma 
Viktora Ivanova akvareļu gleznu 
izstāde ar tādu nosaukumu. Izstāde 
tapa sadarbībā ar novadpētniecības 
biedrību “Patria”.

Izstādes atklāšanā apmeklētāju 
skaits bija diezgan kupls un ikvienam 
bija iespēja iepazīti es ar Viktora Iva-
nova bagāto māksliniecisko dzīves  
redzējumu un tā krāsaino atspogu-
ļojumu viņa gleznās, aprunāti es ar 
mākslinieku un uzdot viņam sev in-
teresējošus jautājumus. Izstādes at-
klāšanas pasākumā ar savu muzikālo 
priekšnesumu apmeklētājus priecē-
ja Dagdas mūzikas skolas audzēkne 
Aleksandra Orlova.

Dagdas TIC
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Par šo un to, par visu ko Uztaisi pats!

Dīvāns
Vēlies atpūsties pie dabas 

ar ērtībām, bet lielajai draugu 
un radu saimei nepietiek krēslu? 
Nesatraucies, tev ir iespēja ātri 

un galvenais vienkārši uztaisīt 
pašam savus krēslus no sie-

na klučiem. Attēlā redzams 
dīvāns, bet esi kreatīvs! Tie 
var būt atsevišķi krēsliņi, 
soli, varbūt pat galdiņi. Lai 

izveidotu krēslus, krauj siena 

klučus blakus vai vienu virs otra, 
tādējādi modelējot pats savu mē-
beļu dizainu. Lai krēsli būtu sta-
bilāki, vari tos apsiet ar izturīgu 
striķi.

Esi uzmanīgs, siens ir uguns 
nedrošs, tādēļ nebūtu prāta darbs 
veidot “mēbeles” tuvu ugunsku-
ram. Ieteikums - lai būtu patīkama 
sēdēšana, paklāj uz siena klučiem 
segas vai kādu pārklāju un papil-
dini ar muguras spilventiņiem. 

Vēlies kārtīgi atpūsties? 
Izmanto siena klučus kreatīvi!

Baseins
Lai karstajā laikā iepriecinātu 

bērnus, kā arī atveldzētos pats, 
uztaisi improvizētu baseinu. Tam 
tev būs nepieciešami zemi siena 
kluči, striķis, ūdens, kā arī saim-
niecības plēve. Plēves platums 
un garums atkarīgs no baseina 
lieluma. Kā redzams attēlā, ba-
seins var būt apļa formas, bet var 

būt arī kvadrātains. Izkārto siena 
klučus vēlamajā formā un ieklāj 
plēvi, apkārt apsien ar izturīgu 
striķi, lai baseina malas nesa-
gāžas. Zem baseina vari paklāt 
kādu mīkstāku segu, vai izbār-
stīt sienu, lai nav jāsēž uz plikas 
zemes. Pagaidi, kamēr karstajos 
saules staros uzsildās ūdens, un 
baudi ūdens priekus! 

Lai patīkama atpūta!

•	 Nelasiet vecas un bojātas sē-
nes;

•	 Pārtikā nav lietojamas sēnes, 
kuras vairākkārt sasalušas un 
atkusušas;

•	 Lasiet tikai labi pazīstamas sē-
nes;

•	 Sēnes jālasa tikai grozos, jo 
plastmasas traukos tās ātri bo-
jājas;

•	 Nelasiet sēnes ceļu malās, kur 
tās uzsūc smago metālu pie-
sārņojumus;

•	 Pārnesot sēnes mājās, tās ne-
kavējoties jāpārstrādā, jo kavē-
šanās var izraisīt saindēšanos 
pat ar ēdamām sēnēm.

Saindēšanās izpausmes 
un pirmā palīdzība

Saindēties var gan ar 
indīgām, gan vecām un pār-
augušām, gan nepareizi ap-
strādātām un sagatavotām 
ēdamām sēnēm. Atkarībā no 
tā, ar kādām sēnēm notikusi 
saindēšanās, tās simptomi 
var parādīties, sākot no da-
žām līdz 8-10 stundām un il-
gāk pēc maltītes. Arī simptomi 
var būt dažādi. Raksturīgākās 
pazīmes ir vemšana, vājums, 

svīšana, vēdergraizes.
Pirms ārsta ierašanās slim-

niekam nepieciešams izraisīt 
vemšanu, iedodot izdzert 4-5 glā-
zes vārīta ūdens ar sodu, bet pēc 
tam ar pirkstu uzspiež uz mēles 
saknes. Šādu kuņģa skalošanu 
izdara vairākas reizes. Zarnu 
traktu attīra ar klizmu, ņemot 1.5 l 
ūdens. Var lietot arī aktivēto ogli, 
bet nekādā gadījumā alkoholu.

Kāpēc gailenes nemēdz 
būt tārpainas?

Pati izdevīgākā sēne, pro-
tams, ir gailene - tā nekad ne-
mēdz būt tārpaina. Daudzi sēņo-
tāji noteikti gribējuši noskaidrot, 

Grāmatas nenoliedzami ir 
zināšanu avots, taču vienlaikus 
- arī putekļu krātuve. Kad grāma-
tu daudzums pārsniedzis kādu 
noteiktu kritisko masu, tā vien 
šķiet, ka tās it kā vairojas pašas: 
uz plauktiem vairs nav vietas, un 
grāmatas krājas uz rakstāmgal-
da, palodzes un pat uz grīdas. 
Patiesībā nav tik sarežģīti ieviest 
kārtību.

Vispirms grāmatas jāsašķi-
ro un jāizvieto pēc kāda noteikta 
principa: grāmatas par mākslu, 
kopotie raksti, detektīvi, fantasti-
ka, dāmu romāni.

Kārtojot ar mīkstu flaneļa 
drānu jānoslauka ne tikai plauk-
ti, bet arī grāmatas. Ja plauktiem 
ir stikla durtiņas - jānomazgā arī 
tās.

Atsevišķa vieta ierādāma 
mācību grāmatām, vārdnīcām un 

citiem līdzīga satura izdevumiem. 
Turpat līdzās var novietot bērnu 
grāmatas. 

Grāmatu putekļi spēj jutī-
giem cilvēkiem izraisīt alerģiju, 
tāpēc uzkopšanas laikā jālieto 
marles apsējs un noteikti jāatver 
logs.

Beidzot plauktu uzkopšanu, 
grīda jānoslauka ar mitru lupatu 
un jānoslauka putekļi, kas nosē-
dušies uz palodzēm un mēbelēm.

Kā ēdams  arbūzs 
un melone

Mājās parasti nekādu problē-
mu nav, toties, ja šie augļi tiek pa-
sniegti restorānā, viesībās vai kādā 
svinīgā banketā, daudziem nākas tos 
taktiski ignorēt un ne jau tālab, ka 
auglis negaršo, bet gan tāpēc, ka nav 
zināms, kā to pareizi ēst sabiedrībā. 

Arbūza šķēlīti bez kautrēšanās 
var ņemt ar roku un uzlikt sev uz 
šķīvīša (ja to noliek ar miziņu pret 
sevi - to var uzskatīt par augstāko pi-
lotāžu). Pēc tam ēd, izmantojot nazi 
un dakšiņu, - nogriež mazu gabaliņu 
un liek mutē. Ja mutē gadījusies sēk-
liņa, to vispirms novieto uz dakšiņas, 
bet no tās - uz šķīvja maliņas.

Ar meloni viss ir vēl vienkāršāk: 
no kopējā trauka to uz- l i e k 
sev uz šķīvja ar mizi-
ņu uz leju. Mīkstu-
mu vairākās vietās 
i e g r i e ž 
līdz pat 
m i z i ņ a i 
un ēd, vis-
pirms katrā 
atsevišķajā ga-
baliņā iedurot dakšiņu un pēc tam to 
atdalot ar nazi. 

 Par naudu…
•	 Naudu nedrīkst aizņemties otr-

dienā - visu mūžu būsiet parā-
dos.

•	 Nauda jāsaņem ar kreiso roku, 
bet jāatdod ar labo roku.

•	 Noteikti mājās puķupodā jā-
iestāda naudas koks. Turklāt 
tas jāizdara pašam - jānolauž 
mazs dzinumiņš, jāiestāda, jā-
kopj un jālolo. Naudaskoks ne 
tikai izdaiļos interjeru, bet arī 
uzlabos materiālo stāvokli.

•	 Dažas monētas vai papīra 
nauda jāpaliek virtuvē zem 
galdauta vai vaskadrānas - tad 
mājās vienmēr būs nauda.

•	 Naudai tīk, kad to skaita. Bet 
tikai ne tai, kas ir krājkasītē 
(tad tā pārstās uzkrāties) un ne 
vēlu vakarā.

•	 Nauda iet pie naudas. Bet tā 
labprāt iegriežas arī tajā mājā, 
kur slota stāv nolikta ar sariem 
uz augšu.

•	 Naudai piemīt īpašība aizplūst 
kā ūdenim. Lai tas nenotiktu, 
visiem krāniem un santehnikai 
jābūt kārtībā. 

kāpēc tā.
Tāpēc, ka šīs oranždzelte-

nās sēnes sporās ir viela - hitīn-
manoze, kuru vaboles un kāpuriņi, 
kā arī cilvēka organismā mītošie 
parazīti necieš ne acu galā. Dau-
dzas ārvalstis ļoti aktīvi iepērk 
gailenes, bet ne jau tādēļ, lai 
papildinātu savus pārtikas krāju-
mus. Sēnes izmanto farmācijas 
uzņēmumi, kas no tām minēto 
vielu iegūst tīrā veidā un izmanto 
ārstniecības preparātiem. Dzī-
vē šī viela ir visnotaļ kaprīza - tā 
nepacieš termisku apstrādi, noār-
dās jau 60 grādu temperatūrā. Arī 
auksto sālījumu nav vērts izman-
tot - līdzīgu efektu izraisīs sāls. 
Iznāk tā  - gatavo tā vai citādi, 
tomēr labuma nekāda, tā vis nav.

Pavisam cita lieta ir gaile-
ņu izvilkums spirtā vai degvīnā: 
divas ēdamkarotes svaigu sa-

smalcinātu gaileņu aplej ar 
150 g degvīna un divas nedē-
ļas nostādina ledusskapī. Pēc 
tam nefiltrē, bet tikai periodiski 
sakrata. Lieto pa tējkarotei uz 
nakti. Kurss - viens mēnesis 
(šī deva paredzēta vienam 
kursam). Efekts būs pārstei-
dzošs: no spalīšiem un citiem 
parazītiem nebūs ne miņas. 
Saindēties ar gailenēm nav ie-
spējams, tika vēlams tās lasīt 
ekoloģiski tīrās vietās.

Ieteikumi sēņotājiem

Kā  sakārtot mājas 
 bibliotēku

Banānu mēslojums
Smalki sagriež banānu mi-

zas un izžāvē. Augu pārstādīša-
nas laikā izveido mēslojuma slāni 
vai vienkārši sajauc to ar augsni. 
Izžāvētas mizas var samalt ka-
fijas dzirnaviņās. Sanāk tumši 
brūns pulveris, kuru var pievienot 
augu podos pirms laistīšanas, vai 
izšķīdināt ūdenī un izmantot kā 
šķidru mēslojumu. Banānu mēs-
lojums der ziedošiem augiem, 
patīk rozēm. Augu krāšņu ziedē-
šanu provocē kālijs, kas ietilpst 
banānu sastāvā.

Cukura mēslojums
1 tējkaroti cukura vienmērīgi 

izber uz zemes pirms laistīšanas 
vai izšķīdina 2 tējkarotes cukura 
glāzē ūdens. Šo mēslojumu veic 
vienreiz nedēļā. Cukurs sadalās 
glikozē un fruktozē. Glikoze, sa-
vukārt augos pilda 2 funkcijas:

♦Kalpo par auga veidoša-

nās materiālu, tas ir no glikozes 
veidojas sarežģītas organiskās 
molekulas (ciete, celuloze, lipīdi, 
olbaltumvielas, nukleīnskābes).

♦Ir visu augu dzīvības proce-
su enerģijas avots: audu veidoša-
nās, barības vielu uzsūkšanās no 
augsnes, elpošana.

Zobu pulveris
Pusglāzē ūdens sajauciet 

2 ēdamkarotes zobu pulvera, 1 
ēdamkaroti vara sulfāta, 2 ēdam-
karotes koksnes pelnu (tie baro 
sakņu sistēmu). Tad atbīdiet zemi 
pie saknēm un samitriniet lakstu 
ar šo šķīdumu. Pēc tam nelaistiet 
augu vienu nedēļu un novietojiet 
to sausā vietā. Šī metode palī-
dzēs cīņā pret sakņu puvi, kas 
nereti gadās no auga laistīšanas 
ar aukstu ūdeni, no caurvēja. 
Istabas augiem nepatīk skāba 
augsne. Būtu labi laiku pa laikam 
tos piebarot ar siltu (22 C gr.) 

zobu pastas šķīdumu (1 l ūdens 
+ 1/3 pastas tūbiņas). Augsnē no-
nāk kalcijs un baro saknes.

Kartupeļu novārījums
Augiem patīk ciete. Pēc kar-

tupeļu vārīšanas šķīdumu nolejiet 
un atdzesējiet, tad ar to var apliet 
istabas augus. Ciete 
uzkrājas kā enerģijas 
rezerve nelabvēlīgiem 
apstākļiem. Augi uz-
vedās kā cilvēki – visu 
bērniem. Ciete krājās 
bumbuļos, sēklās, sī-
polos, negatavos aug-
ļos – orgānos, kas nes 
atbildību par auga vai-
rošanos.

Kafija
Mēslojiet istabas 

augus ar izlietotiem ka-
fijas biezumiem. Tajos 
ir daudz slāpekļa, kas 

augiem ļoti patīk. Pēc tam augu 
labāk stipri nelaistīt, lai slāpeklis 
varētu izplatīties vienmērīgi. Tur-
klāt kafija padara augsni irdenā-
ku. Kafijas biezumus īpaši mīl to-
māti, tāpēc tos vēlams pievienot 
pie tomātu iestādīšanas.

5 dabīgi mēslojumi istabas augiem
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Par šo un to, par visu ko

Par un ap horoskopa zīmēm 
ir dzirdēts un runāts daudz. Ir 
daudz patiesību un sakritību gan 
ikdienas horoskopos, gan tiem 
pielāgotajās cilvēku rakstura īpa-
šībās. Pastāv arī dārgakmeņi, 
kas līdz ar zodiaka zīmi tiek pie-
dāvāti katram attiecīgā laikā dzi-
mušajam. Kādi ir akmeņi, un ko 
tie nozīmē, to šoreiz stāsta por-
tāls espati.lv. Izmanto šīs zināša-
nas, izvēloties savas rotaslietas!

 
Katrai horoskopa zīmei esot 

viens valdošais dārgakmens, ne-
skatoties uz to, ka valkāt drīkst 
arī dažādas citas rotas. Valdošie 
dārgakmeņi, tāpat kā katras zo-
diaka zīmes valdošā stihija un 
planēta, spējot gan daudz pa-
stāstīt par cilvēku, gan noteikt 
rakstura īpašības, pasargāt un 
pat ārstēt.

 Auns. Stihija – uguns; val-
došais akmens – rubīns. Rubīns 
pieder dārgo akmeņu kategorijai. 
Dārgakmens ir sarkanā krāsā, 
taču tas mēdz būt arī ar melnu 
nokrāsu, vai dažādu toņu sarka-
nās krāsas sajaukums. Svarīgi 
zināt, kas ir labas kvalitātes ru-

bīns, lai pasargātu sevi no tā „ne-
vēlamas ietekmes”.

 Vērsis. Stihija – zeme, 
valdošais akmens – safīrs. Zilais 
safīrs uzlabojot finansiālo stā-
vokli, sargā veselību, palīdz gūt 
panākumus, cieņu. Dzeltenais 
safīrs gādā par tā valkātāja labu 
veselību, gudrību, īpašumu, ilg-
mūžību un ietekmi sabiedrībā.

Dvīņi. Stihija – gaiss; val-
došais akmens – topāzs. Tas ir 
spēka akmens. Parasts topāzs ir 
bezkrāsains, taču apstrādāts tas 
var būt dažādās krāsās – dzel-
tens, zils, rozā, persiku, zaļš, sar-
kans, brūns. Tas ir viens no popu-
lārākajiem akmeņiem, ko pielieto 
finansiālā stāvokļa uzlabošanai. 

 Vēzis. Stihija – ūdens; val-
došais akmens – smaragds. Tas 
tiek uzskatīts par ļoti dārgu dārg-
akmeni. Labs un kvalitatīvs sma-
ragds ir skaists, dzidrs un atsta-
ro gaismu, tas ir bez jebkādiem 
punktiem vai plankumiem. Sma-
ragds tiek uzskatīts par vislabvē-
līgāko akmeni – laimes amuletu.

 Lauva. Stihija – uguns; 
valdošais akmens – dimants. Di-
mants parasti ir bezkrāsains, to-
mēr, atkarībā no piemaisījumiem, 

ir atrodami arī brūni, dzelte-
ni, zaļi, zili, purpura, rozā, 

sarkani, pelēki un mel-
ni. Vislabvēlīgākais 

ir dimants, kas ir 
caurspīdīgs ar ne-
daudz zilu nokrā-
su. Dimants, kas 
ir ar sarkanu vai 
dzeltenu nokrāsu, 

ir izdevīgs un labvēlīgs kā agrāk 
ķēniņiem, tā mūsdienās politiska-
jiem līderiem, jo dzeltenā nokrā-
sa dod panākumus un labklājību. 
Dimants ar baltu nokrāsu piemē-
rots cilvēkiem, kuri dara reliģiska, 
sociāla un garīga rakstura darbu. 
Melna toņa dimants palīdz tiem, 
kuri dara vienkāršus darbus, ne-
ieņem augstus amatus.

 Jaunava. Stihija – zeme; 
valdošais akmens – jašma. Tas 
visbiežāk ir dubļaini sarkanbrūns 
ar dzeltenu, bet mēdz būt arī zaļā 
krāsā. Jašma ir piemērota tiem, 
kuri vēlas ātri nopelnīt naudu, bet 
nenes ilgstošu finansiālu labklājī-
bu.

 Svari. Stihija – gaiss; val-
došais akmens – akvamarīns. 
Tas ir pieejams dažādos zilos 
toņos (pārsvarā gaiši zilganzaļš). 
Tas ir piemērots maigai ādai, tā-
pēc īpaši labi piestāvēs jaunām 
sievietēm. Akvamarīns ir piemē-
rots pārliecinātiem ticīgiem cilvē-
kiem. Ideāli piemērots šis dārgak-
mens ir tiem, kuriem dzimšanas 
datumā ir trijnieks un dzimšanas 
skaitļu kopsumma ir trīs. Piemē-
rots cilvēkiem, kam ir problēmas 
ar sava ego un temperamenta 
kontrolēšanu.

 Skorpions. Stihija – 
ūdens; valdošais akmens – opāls 
(īpaši melnais). Tas ir mirdzošs 
dārgakmens, kas var būt dažādos 
krāsu toņos, piemēram, melnā, 
sarkanā, dzeltenā, kas kombinē-
tas ar baltu krāsu. Melnais opāls 
ir laimes akmens. Kopš seniem 
laikiem tas tiek uzskatīts par uzti-
cības un uzticēšanās simbolu.

 Strēlnieks. Stihija – 
uguns; valdošais akmens – gra-
nāts. Tas ir sarkanā vai tumši sar-
kanā krāsā. Granāts saistīts ar 
lēnprātību, sirsnību, patiesumu, 
atklātību, labdarību, pastāvīgu-
mu. Īpaši labs politiķiem, ārstiem, 
aizsardzības jomā strādājošiem 
cilvēkiem. Granāts simbolizē 
uguni, ticību, drosmi, patiesību, 
žēlastību, līdzcietību, uzticību.

 Mežāzis. Stihija – zeme; 
valdošais akmens – topāzs un 
turmalīns. (Topāza aprakstu la-
sīt pie horoskopa zīmes „Dvīņi”.) 
Turmalīns var būt dažādās krā-
sās – zilā, dzeltenā, rozā, sarka-
nā, melnā, zaļā. Ieteicams tiem, 
kuri vēlas uzlabot savu statusu 
un finansiālo stāvokli. Turmalīns 
palīdz mācību procesā gūt labā-
kus rezultātus pētījumos, iegūt 
augstākus rezultātus dažādos 
konkursos. Turmalīns tiek uzska-
tīts par auglības simbolu.

 Ūdensvīrs. Stihija – 
gaiss; valdošais akmens – tirkīzs. 
Zils ar gaišākām un tumšākām 
brūnām lauztām līnijām. īpaši 
piemērots 1., 3., 4., 6. un 8.da-
tumā dzimušajiem. Šis dārgak-
mens apzīmē drosmi, godīgumu, 
laimi un mīlestību, piešķir vispā-
rējo labklājību. Tas ir vērtīgs amu-
lets ceļotājiem.

 Zivis. Stihija – ūdens; 
valdošais akmens – ametists. 
Tas ir purpura krāsas akmens. 
Piemērots finanšu ekspertiem, 
datorzinātniekiem, uzņēmējiem. 
Palīdzot gūt profesionālo izaugs-
mi. Ja ametists tiekot palikts zem 
spilvena pirms nakts miera, tas 
nodrošina mierīgu un kvalitatīvu 
miegu. Ametists ir sirsnības, dro-
šības un miera simbols.

Izmanto horoskopu, lai izvēlētos 
savas rotaslietas Vai tu zināji, 

ka…

•	 aptuveni puse zemeslodes ie-
dzīvotāju nav redzējuši sniegu.

•	 visvecākajai bērnu rotaļlietai ir 
3000 gadu. Tā atrasta Senās 
Prūsijas teritorijā un glabājas 
Luvrā.

•	 Amerikas dienvidrietumos dzī-
vojošā mazā klinšu vāvere pār-
spēj visus izturības rekordus. 
Viņa spēj iztikt bez ūdens simts 
dienas. Otrās vietas ieguvējs - 
kamielis - bez ūdens var dzīvot 
tikai trīsdesmit dienas.

•	 starp cilvēkiem, kas publicē 
iepazīšanās sludinājumus, 35 
procenti ir precējušies.

•	 pīļu pēkšķēšanai nav atbalss, 
un neviens joprojām nevar pa-
teikt - kāpēc.

•	 zilonis ir vienīgais dzīvnieks, 
kurš neprot palēkties.

•	 sievietes acis mirkšķina divreiz 
biežāk nekā vīrieši.

•	 neviens cilvēks nespēj nolaizīt 
savu elkoni. To neļauj mūs ana-
tomiskā uzbūve. 

•	 gliemeži var pavadīt miegā trīs 
gadus.

•	 krokodili neprot izbāzt mēli.
•	 šķiltavas ir izgudrotas agrāk 

par sērkociņiem.

Auzu pārslas ar avenēm
50 g auzu pārslu,1 glāze piena, 
500 g aveņu, ½ glāzes cukura, 
putukrējums, augļi.

Auzu pārslas uzbriedina vā-
rītā pienā, piejauc cukuru un ave-
nes. Ja auzu pārslas vēl sausas, 
uzlej vēl pienu. Ēdienam virsū 
liek putukrējumu un avenes.

Upeņu zupa ar biezpiena 
klimpām

25-30 g upeņu sulas, 300 g 
ūdens, 25 g cukura, 4 g kartu-
peļu cietes.
Klimpām: 75 g biezpiena, ½ 
olas, 8 g kviešu miltu, 2 g kartu-
peļu cietes, 5 g cukura, sāls.

Upeņu sulai pielej ūdeni, 
pievieno cukuru, kartupeļu cieti 
un uzvāra. Biezpienu izmaļ gaļas 
maļamajā mašīnā, pievieno olu, 
sāli, cukuru, kviešu miltus, kartu-
peļu cieti un samīca. No masas 
veido apaļas klimpas, liek verdo-
šā sālsūdenī un vāra, līdz tās pa-
ceļas ūdens virspusē. Klimpas no 
ūdens izņem un saliek uz lēzena 
trauka. Pirms pasniegšanas liek 
upeņu zupā.

Jāņogu zupa ar auzu 
pārslām

30-40 g jāņogu sulas, 300 g 
ūdens, 40 g cukura, 4 g kartu-
peļu cietes, 35 g auzu pārslu.

Jāņogu sulai pielej ūdeni, 
pievieno cukuru (25 g), kartupeļu 
cieti un uzvāra.

Auzu pārslas kopā ar cuku-
ru (15 g) uz pannas maisot kar-
sē, līdz cukurs karamelizējies un 
pārslas viegli apgrauzdētas.

Liek traukā un pasniedz ar 
jāņogu zupu.

Receptes Ērkšķogu zupa ar klim-
pām

400 g ērkšķogu, 200 g cukura, 
20 g kviešu miltu, 1,5-2 l ūdens.
Klimpām: 100 g miltu, 1 ola, ¼ 
glāzes ūdens, sāls, cukurs pēc 

garšas.
Ērkšķogas nomazgā, vāra 

cukurūdenī mīkstas, uztumē ar 
aukstā ūdenī atšķaidītiem mil-
tiem, uzvāra un atdzesē. Olas 
dzeltenumu sakuļ, pielej ūdeni, 
pieliek nedaudz sāls, cukuru un 
miltus, saputotu olas baltumu, 
viegli samaisa, ar tējkaroti atdala 
nelielas klimpas un liek vārīties 
karstā ūdenī. Klimpas uz sieta at-
dzesē un īsi pirms pasniegšanas 
pievieno zupai.

Maizes salāti
1 ķieģelītis rupjmaizes, siers, 
ķiploks un paciņa majonēzes.

Maizi apcep no abām pu-
sēm, tad ierīvē ar ķiploku un sa-
griež kubiciņos. Pa virsu pārlej 
majonēzi un pēc tam uzkaisa 
sieru (sarīvētu). Ja vēlas, pārber 
nedaudz garšvielu maisījuma.

Augļu saldējums
3 olu dzeltenumi, 1 glāze piena, 
1 glāze augļu vai ogu (avenes, 
mellenes, meža zemenes, 
u.c.), 1 paciņa vaniļas cukura, 

1 glāze cukura.
Olu dzeltenumus samaisa ar 

cukuru, līdz tas izkusis. Pienu uz-
vāra, karstam pieber vaniļas cu-
kuru, izmaisa, pielej olu masai un 
sakuļ. Pievieno samiksētus aug-
ļus vai ogas, maisa, kamēr masa 
atdzisusi. Liek saldētavā. Saldē-
šanas laikā ik pa brīdim jāmaisa.

Krāsnī cepti kartupeļi ar 
zaļumu sviestu

Kartupeļi, zaļumu sviests, krē-
jums, marinēti vai sālīti gurķi.

Zaļumu sviests: Jums vaja-
dzēs sviestu (var arī neīsto 72%), 
pētersīļu buntīti, 2-3 ķiploka dai-
viņas. Sasmalciniet pētersīļus un 
ķiploka daiviņas. Varat blenderī, 
varat ar nazi sakapāt. Tad iejau-
ciet mīkstā sviestā, kārtīgi izmai-
siet un izlieciet sviestu uz pārti-
kas plēves, sarullējiet desiņā, tad 
varēsiet laiku pa laikam nogriezt 
nost apaļas ripiņas un izmantot. 
Bet varat arī uzglabāt traukā un 
katru reizi ar nazi vai karoti atdalīt 
neregulāras formas gabalus, ja 
nav nepieciešamas ripiņas.

Pagatavošana: Uzkarsējiet 
krāsni. Pa to laiku nomazgājiet 
kartupeļus, pārgrieziet uz pusēm, 
salieciet uz cepešplāts. Cepeš-
plāti varat nedaudz apslacīt ar 
olīveļļu vai tā vietā varat likt ce-
pamo papīru.

Kartupeļus apsāliet un lieciet 
plāti krāsnī vidējā karstumā, lai 
neapdeg uz kādām 20 - 40 minū-
tēm. Viss atkarīgs no kartupeļu 
lieluma. Pēc 20 min izvelciet un 
pārbaudiet ar dakšu vai nazi, kar-
tupeļi mīksti vai vēl jāpacep.

Kamēr kartupeļi cepas, sarī-
vējiet uz rupjās rīves marinētu vai 
sālītu gurķi un samaisiet ar krēju-
mu. Būs jums gurķu mērce. Kad 
kartupeļi gatavi, ņemiet ārā no 
krāsns, lieciet uz šķīvja, 
un uz katras kartu-
peļa pusītes uzlie-
ciet zaļumu sviestu, 
lai tas izkūst un sa-
sūcas kartupelī. Varat ar 
dakšiņu sadurstīt cauru-
mus kartupelī, kur sviestam 
satecēt iekšā. Un pasniedziet ar 
gurķu mērci. 

Vienkāršs ēdiens, bet ļoti 
garšīgs. 

Lai jums labi 
garšo!

Kā pagatavot 
 “visgaisīgāko” 

 kartupeļu biezputru?
Katrā ģimenē ir savs iecienītais 

veids, kā gatavot kartupeļu biezput-
ru: vienās mājās izmanto seno me-
todi ar kartupeļu stampiņu, citur tiek 
ņemti talkā dažādi modernāki ins-
trumenti un spiedes. Galvenais, lai 
rezultāts nebūtu tapešu līmei līdzīga 
masa, kas nerada vēlēšanos ēdienu 
nogaršot.

Neskatoties uz to, kādu 
instrumentu esi ieradis iz-

mantot, ir viens 
kartupeļu sagata-
vošanas knifiņš, 
kas padarīs jeb-

kuru biezputru vieglu 
un gaisīgu. Noslēpums 

slēpjas tajā, ka kartupeļi nav 
jāvāra - jaunie nemizoti jācep cepeš-
krāsnī, kamēr tie kļūst mīksti (lielākos 
jāpārgriež uz pusēm vai pat vairākās 
daļās). 

Rezultātā iegūtais kartupelis būs 
sausāks nekā tad, ja tas būtu pusstun-
du vārījies ūdenī - līdz ar to šādu kar-
tupeli būs vieglāk sastampāt, un tas 
nekad nepārvērtīsies saķepušā masā. 

Vīriešiem nervu sistēma ir 
daudz jutīgāka nekā sievietēm, tāpēc 
viņus ir vieglāk izsist no līdzsvara. 
Nevar, protams, teikt, ka sievietēm 
pret ģimenes konfliktiem ir biezāka 
āda, taču, lai nokaitinātu viņas, va-
jadzīgi daudz intensīvāki kairinātāji.

Kā zināms, gan sievietes, gan 
vīrieši ķildas laikā mēdz izmantoto 
negodīgus paņē-
mienus. Sievietes kā 
argumentu izmanto 
asaras, bet vīrieši uz 
ilgāku laiku iegrimst 
sevī un apbruņojas 
ar klusēšanu.

Lai gan partnera vai problē-
mas ignorēšana kaut kādā mērā arī 
palīdz vīriešiem atvairīt stresu no 
sevis, šāda uzvedība stresa situāciju 
pastiprina sievietei. Tāpēc arī vīriešu 
uzvedība tik nomācoši iedarbojas 
uz sievietēm. Kad sieviete pamana, 
ka vīrietis no kaut kādiem strīdu 
jautājumiem cenšas izvairīties, viņa 

visbiežāk cenšas 
apspriest tieši šos 
jautājumus. Toties 
sievietes daudz ag-
rāk aizmirst konflik-
tus un vieglāk pie-
dod pāridarījumus. 

Kā mēs  ķildojamies
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā 6.30 Šķiršanās
7.00 Parandžas un augsti papēži
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs 8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Mežainīši
10.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir ie-
spējams
10.30 Mf. Rokas nost no Misisipi
12.20 Radīti mūzikai 14.05 Skārleta
15.45 Vai Rīga jau gatava?
16.05 Dzimis Eiropā
16.35 Liels, lielāks, lielākais 
17.30 Es - savai zemītei 18.00 Ziņas
18.30 Melu laboratorija
19.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 8. Pasaules koru olimpiāde
23.55 Mf. Biutiful
2.30 Inspektors Lūiss
4.05 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
4.50 Spilgtie ekrāni
5.00 Caurspīdīgā elektronika 5.10 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas 8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas 10.10 Attīstības kods
10.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti 12.45 Troksnis 
13.30 Motociklisti
14.00 Mieru vai taisnīgumu?
15.00 8. Pasaules koru olimpiāde
19.05 Mf. Leones dzīve
20.50 Lanževēna burvju triki
21.50 Midsomeras slepkavības 
23.40 SOKO Vismāra
0.30 Labākais no Euromaxx
1.00 Kad vēji dzied burās
3.05 Imanta - Babīte pietur...
4.05 SeMS 4.30 Ātruma cilts
5.00 Makšķerē ar Olti

LNT
6.15 Aģents Čaks 7.00 Galileo
7.35 Jauniņā 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 2.35 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Vampīra dienasgrāmatas 
12.55 Mf. Mīlestība depresijas laikā
14.50 Glābiet mūsu ģimeni
16.35 Policists no pagātnes
17.40 Mode Jaunajā vilnī
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Atgriezties mājās
20.35 ”Jaunā viļņa 2014” dienasgrā-
mata 20.45 Dzintara dziesmas
21.50 Imantdienas
23.25 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi
0.40 Greizais spogulis

4.05 Boba burgeri 
4.25 Karamba! 5.45 Bernards

TV3
6.45 Redakai 7.10 Darbarūķis Menijs
7.40 Suņuku superkomanda
8.10 Šīna planēta
9.00 Šefpavāru cīņas 
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.10 Gandrīz ideāls randiņš 
13.10 Mīlestība savvaļā
14.10 Mf. Nacionālā drošība
16.00 Mf. Doktors Dūlitls 3
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Vidusskolas mūzikls. Izlaidu-
ma gads
21.55 Mf. Draugi ar bērniem
0.05 Koru kari
3.10, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.55 Simpsoni 5.40 Dzīvās lelles 

TV3+
7.05 Multfilmas 8.25 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās 11.00 Skapis
12.00, 1.55 Māmiņas
13.20 Mf. Trijatā kanoe
15.25 Mākslas filma
17.50 Mf. Monstru māja
19.50 Mode Jaunajā vilnī
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Mazulis par $30 000 000
23.55 Mf. Mamma nav varonis

TV5
8.00 Vēsture detaļās
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10 Savedēja
11.10 Tālu un vēl tālāk
12.10 Vareno mīļākās
13.25 Iemāci man dzīvot
14.30 Nereālais stāsts 15.00 6 kadri
15.25, 19.50 Jaunais vilnis
15.35 Mf. Vienkārši Džeksons
17.30 Greizais spogulis
19.40 Mode Jaunajā vilnī
20.00 Viens pats mājās
23.15 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.15 Mūsu tēma 1.00 Mūzika

PBK
6.35, 5.20 Mūzika
7.05, 9.00, 11.00, 17.15 Ziņas
7.15 Kontrolpirkums
7.40 Multfilmas
8.15 Kamēr visi mājās
9.20 Vārds mācītājam
9.35 Kulinārais raidījums
10.15, 20.30 Jūrmala
11.35 Aleksandrs Širvindts
12.50 Mf. Skaistule
17.40 JAK 20.00 Laiks 21.25 Šovakar
23.20 Euronews 23.55 Tornis
2.00 Mf. Negaidīti
3.40 Mf. Tuksneša baltā saule

RenTV Baltic
6.00, 12.15, 20.55 Skatīties visiem!
7.15 Multfilma
8.10 Mf. Upei divi krasti

12.55 Mums pat sapņos nav rādījies
15.40 Pasaules noslēpumi 
16.45 Slepenās teorijas
17.45 Maldu teorijas  19.55 Veca lieta
22.00 Jūrmala
0.00 Konkrētas nācijas organizācija

RTR Planēta
6.50, 1.00 Mf. Mīlestības melodija
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
7.15, 10.10, 13.20 Ziņas-М
7.25 Mf. Ļubočka 8.35 Multfilmas
9.30 Pārlādēšana
10.20 Prjaņiku mājiņa
10.50 100 gadīga cilvēka dzīves likumi
11.35 Jūra lūdz ceļiem
13.25 Visa Krievija
13.40 Privātdetektīvs
14.10 Liela ģimene
15.05 Smieties atļauts
16.40, 4.00 Sestdienas vakars
18.15 Raidījums 20.00 Mf. Cerība
23.20 Baltā studija 
0.05 Romances romantika
2.30 Mf. Es sev uzdāvināšu brīnumu

ONT
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilmas 9.20 Veselība
10.25 Kulinārais raidījums
11.05 Ideālais remonts 12.05 TV-taxi
12.30 Galvenā loma
13.30 Mākslas filma 15.00 Mirklis
16.15, 21.00 Sports
16.20 Mf. Cilvēks no Kapucina bulvāra
18.05 Mf. Sala 21.05 Šovakar
22.45 Mf. Plēsoņa
0.45 Mf. Smukulītis Džonijs

Baltkrievijas TV 1
7.20 Būtība 7.45 Mf. Baltā kleita
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 23.20 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu! 11.30 Vasarnīca
12.10 Uzticies un pārbaudi
12.50 Nezināmā Baltkrievija
13.30 Pārbaudījums 
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
15.30, 0.35 Liela starpība
16.40 Slāvu gadatirgus Vitebskā 2014 
19.00 Mf. Paldies par mīlestību
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Viki Kristīna Barselona
0.25 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.20 Burvju skola
8.35 Mf. Aizstātā karaliene
9.45 Baltkrievijas virtuve
10.25, 21.05 TV barometrs
10.30, 21.40 Interni
12.30 Div ar pus pavāri
13.05 Augstāk par jumtu
13.40 Mf. Finiša taisne
15.35 Mf. Pēdējais kino varonis
18.00 Comedy woman
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Superintuīcija  21.00 KENO
21.10 Reālā pasaule
23.40 Mf. Tu no kuras planētas?

SESTDIENA, 19. jūlijs

SVĒTDIENA, 20. jūlijs

Hotdoga diena ASV

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Šķiršanās
7.00 Kad stārķis palidojis garām
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Mežainīši
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Eksotiskās salas 
12.00 Dievkalpojums
13.00 Ielas garumā
13.30 Zoodārzu mazuļi
14.00 Bez mīlestības nedzīvojiet
14.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.35 Saldā indes garša
16.30 Pēdējās lāču teritorijas
17.30 Dzimis Eiropā
18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Dzintara meklētāji
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Kā izglābt laulību?
23.00 Mf. 360
1.00 Liels, lielāks, lielākais 
1.50 Vai Rīga jau gatava?
2.05 Gintas Krievkalnas solokoncerts 
3.00 Mf. Biutiful
5.25 100 g kultūras 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Rūpes par tevi

8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Makšķerē ar Olti
11.00 Zebra
11.15, 4.05 PK Futbolā
13.15 Eiropa koncertos
14.05 Mf. Leones dzīve
15.50 Bilija Konolija 66. ceļš
16.45 Anekdošu šovs 
17.15 Mf. Liesmojošās sirdis
18.55 Patriarhs
20.40 Mf. Sarežģītais vecums
22.15 Grupas Pērkons koncerts 
0.25 Skārleta
2.00 SeMS 
2.50 Pasaules stāsti
3.20 Sporta studija

LNT
6.00 Boba burgeri 
6.20 Aģents Čaks
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā 
9.00, 4.05 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi
12.45, 2.45 Mf. Marmaduks
14.25 Dzintara dziesmas
15.30 Dauntonas abatija 
17.40 Mode Jaunajā vilnī
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 Latvijas faili
21.10 ”Jaunā viļņa 2014” dienasgrā-

mata 21.20 Viesnīca Grand Hotel
23.25 Pēdējie Grimmi
0.20 Cīnītājs

TV3
6.35 Simpsoni 
7.00 Denijs spoks 
7.30 Darbarūķis Menijs 
8.00 Suņuku superkomanda
8.20 Smieklīgākie videokuriozi 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga
11.35 Gandrīz ideāls randiņš
13.35 Mf. Vidusskolas mūzikls. izlaidu-
ma gads
15.55 Mf. Skaistuma salons
18.00, 0.50 Dullās sacensības 
19.00, 4.50 TV3 Ziņas
19.10 Mīlestība savvaļā
20.10 Mf. X-Cilvēki 2
22.55 Mf. Orku kari
1.40 Šefpavāru cīņas 
2.30 Saimnieks meklē sievu 
3.25 Mīlestības sirdspuksti 
4.10 Dzīvās lelles

TV3+
7.15 Multfilmas
7.45 Skapis
8.40 Gribu ticēt
9.50, 19.50 Mode Jaunajā vilnī
10.00 Kaulu licējs
11.10 Smieklīgākie Amerikas video
11.35 Mf. Pizas tornis
13.50 Mf. Dārgumu meklētāja O.K.
16.00 Mf. Mazulis par $30 000 000
18.35, 1.15 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.10 Mf. Zagļa kodeks

23.10 Slepenie sakari 
0.10 Pokers 5.55 Māja 2

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.30 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15, 19.40 Mode Jaunajā vilnī
10.25 Savedēja
11.30 6 kadri
11.50, 19.50 Jaunais vilnis
12.00 Dzīves patiesība
12.55, 23.50 Personīgās lietas
13.45 Slazds. Seriāls
17.40 Labi joki
20.00 Likvidācija
21.55 Smieties atļauts
0.30 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00 Ziņas
6.10 Spēlē harmonikas
6.50 Kontrolpirkums
7.15 Kalpoju Tēvijai!
7.45 Multfilma
8.00 Veselība
9.20 Nelāgās piezīmes
9.35 Jūrmala
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda 
12.05 Divas zvaigznes
13.50 Mf. Skaistule
18.10 Slavas minūte
20.00 Laiks
20.30 Atkārto!
23.05 Mf. Jaunā vecā māja
0.50 Euronews
1.20 Kas? Kur? Kad?
2.35 Mākslas filma
4.10 Mf. Pavārs

5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.40 Firmas stāsts
8.15 Resnīšu skola. Seriāls
12.15 Provokators. Seriāls
16.00 Šāvējs. Seriāls
0.00 Kara noslēpums 

RTR Planēta
8.20 Pats sev režisors
9.00 SmiekluPanorāma
9.25 Nozaudētais pasts
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.10, 13.20 Ziņas-М
10.45 Dzīvnieku pasaulē
11.20 Par dekoru
12.10 Karstums 
13.25 Mf. Apdrošināšanas aģents
14.35 Kājām. Maskavas bulvāri
15.05 Vairāk kā mīlestība
15.45 Absolūtā dzirde
16.30, 5.00 Mf. Dzīve pēc dzīves
18.05 Caru lieta 
20.00 Svētdienas rīts
21.45 Mf. Rasputins
23.10 Mf. Līgava

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilmas 
9.35 Nelāgas piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda
11.15 TV-taxi
11.40 Dzīves vieta
12.40 Mf. Kurjers
14.15 Mf. Lūk tā ir mīlestība!
16.15 Sports

Ēdiens amerikāņiem – tā ir svēta lie-
ta. Galvenais – garša: tai jābūt piesātinātai; 
smaržai – pievilcīgai; izskatam – elpu aiz-
raujošam; cenai – zemai. Lūk, arī visi ame-
rikāņu kulinārijas kritēriji. Protams, ka jeb-
kurš amerikāņu ēdiens sakņojas eiropeisko 
kulināru izdomā. Kaut gan bieži vien tieši 
Amerikā ēdiens gūst jaunu piepildījumu 
un patiesu popularitāti. Vācieši apliecina, 
ka desu un cīsiņus izgudroja tieši viņi. Strī-
dēties ir bezjēdzīgi kaut vai tikai tādēļ, ka šī 
produkta vislielākā izvēle ir tieši Vācijā. Kā 
arī iesauka „desinieki”, pēc kuras daudzās 
Eiropas valstīs atpazīst vāciešus, tāpat vien 
tā nebūtu „pielipusi”.

Tas notika 1487. gadā Frankfurtē. 
Miesnieks, kura vārdu 
vairs neviens neatceras, 
izdomāja cīsiņus pārdot 
kopā ar diviem gabali-
ņiem maizes. Laiki bija 
grūti, salvetes neviens 
neizmantoja, bet rokas 
mazgāja tikai lielos svēt-
kos. Tā ka maize kalpoja, 
pirmkārt, kā higiēnas lī-
dzeklis. Garais cīsiņš miesniekam atgādināja 
kaimiņu suni – taksīti – vāciski Dašhund (Da-
chhund). Lūk, arī jaunā ēdiena nosaukums. 
Miesnieka izgudrojums iepatikās, bet nekā-
das sensācijas nebija... Tā pagāja četri gad-
simti... Un, lūk, viens no vācu emigrantiem 
šo Dašhunda ideju atveda uz ASV. 

Skrienot ātri paēst – tas ir amerikāņu 
stilā. Laiks – nauda, neko nepadarīsi. Tieši 
tāpēc „ātrās ēdināšanas” (fast-fud) indus-
trija dzima tieši tur. Cīsiņš ar maizi iedzī-
vinājās. Pirmajā pārdošanas gadā (1871.) 
izdevās realizēt 3684 porcijas, 10 gabalus 
dienā! Tikai nosaukumu bija sarežģīti at-
cerēties. 1901.gadā reklāmas mākslinieks 
Dargans, zīmējot kārtējo plakātu ar Daš- 
hundu, pilnīgi aizmirsa, kāds nosaukums ir 
šai garšīgajai lietai.  Bija kaut kāda saistība 
ar suni... Padomāja un uzrakstīja: „Pagar-
šojiet mūsu „karstos suņus”!”  - , tas ir, hot 
dogus. Jaunais nosaukums ātri kļuva popu-
lārs. Šodien hotdogus var nopirkt gandrīz 
uz katra stūra, un ne tikai ASV. Interesanti, 
ka hotdogus uzskatīta par „kājās stāvo-
šiem”  ēdieniem. Amerikā nav neviena res-
torāna, kur tiktu pasniegts „karstais suns”. 
Tā ir pārvietojamo grilu, augsto galdu, mū-
žīgi skrienošo klientu prece... 

18. jūliju ASV uzskata par „Hotdoga 
dienu”. Šo lēmumu 1957. gadā pieņēma 
valsts Tirdzniecības palāta. Eksistē pat Hot-
doga un cīsiņa nacionālā padome. Pado-
mes galvenais uzdevums: šī populārā pro-
dukta kvalitātes, reklāmas un degustācijas 
kontrole. 

No kā tad sastāv visīstākais hotdogs? 
Pirmkārt, tas ir cīsiņš, kas sacepts uz gri-
la bez papildus taukvielām. Otrkārt, tā ir 
baltmaize, maizes gabaliņi palikuši tālā 
pagātnē, bet iegarenā smalkmaizīte ļauj 
„dašhundu” apēst skrienot.  Treškārt, tās 
ir garšvielas – klasiskajā variantā tas ir ke-
čups vai sinepes. Sinepes – amerikāņu vai 
franču – saldās, bet kečups, tieši otrādi, 
-ass. Francūži liek klāt dižonas sinepes ar 

medu un pūdēto sieru, grieķi – spinātus, 
kas apcepti ar ķiloku, un dabīgo jogurtu, 
Izraēlā hotdokus piepilda ar humusu un 
salātlapām, Ukrainā pievieno krējumu un 
apceptu bekonu, Meksikā priekšroka tiek 
dota asām sviesta pupiņām, tomātiem un 
sīpoliem. Katrā valstī „karstais suns” tiek 
gatavots īpaši. Nemainīgi vien paliek četri 
principi: maizītes mīklā noteikti jāiejauc 
sviests un piens, pirms hotdoga gatavoša-
nas maizīti noteikti vajag uz pannas apcept; 
cīsiņu cept tikai grilā vai uz atklātas uguns; 
izmantot saldas mērces; fantazēt ar pil-
dījumu (tomāti, gurķi, siers, redīsi, sīpoli, 
sviesta pupiņas, spināti, salātu lapas un viss 
pārējais, ko jums saka priekšā fantāzija). 

Tēma par fast-fuda 
un daļēji hotdoga kaitī-
gumu neradās vakar. 19. 
gadsimta beigās ārsti brī-
dināja, ka līdzīga pārtika 
ir kaitīga organismam. 
Īpaši apķērīgu komersan-
tu atbildes reakcija bija 
kāds joks: viņi dažus sa-
vus darbiniekus ietērpa 

baltos halātos un ielaida tirdzniecības zālē 
kā vienkāršus klientus. Aprēķins bija vien-
kāršs – paskatieties, pie mums hotdogus, 
burgerus un ceptus kartupeļus pērk pat 
ārsti! Katru gadu hotdogu cienītāju aso-
ciācijas padome rīko sacensības hotdogu 
ēšanā, ievērojot stingrus noteikumus: uz 
hotdogiem liet kečupu ir atļauts tikai perso-
nām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu; 
hotdogu drīkst ēst tikai ar roku palīdzību; 
mērci no rokām nedrīkst noslaucīt salvetē, 
to drīkst tikai nolaizīt; ir aizliegts hotdogu 
likt uz šķīvja. Pēc statistikas datiem, Ne-
atkarības dienā (4. jūlijā) amerikāņi apēd 
150 miljonus hotdogu. Bet gada laikā katrs 
amerikānis – no zīdaiņa līdz cienījama 
vecuma sirmgalvim – apēd 60 „karstos 
suņus”, neņemot vērā pat to, ka ārsti ceļ 
trauksmi – fast-fudi ir kaitīgi jūsu veselībai. 

Vēl bez klasiskā varianta ir arī citi 
paņēmieni, kā gatavot cīsiņus. Ne mazāk 
populārs paņēmiens - korndogs. Cīsiņu ie-
vieto šķidrā mīklā, kas ir pagatavota no ku-
kurūzas miltiem, un tad cep. Parasti korn-  
dogus pasniedz ar pagalītēm, piedevas kā 
parasti –sinepes un kečups. Korndogam ir 
arī īpaši svētki, tie tiek atzīmēti marta pir-
majā sestdienā. 

Cīsiņu mīklā izgudroja angļi, šim ēdie-
nam nosaukums ir „sivēns segā”, mīkla tam 
tiek pagatavota saldena, bet mērces netiek 
izmantotas. 

Reti kurš zina, ka ir arī „aukstais 
suns”. Bet šis ēdiens ir salds un ekskluzī-
vi vācisks – kalte hund. Deserts sastāv no 
cepumu drumstalām, kas dāsni mērcētas 
šokolādes mērcē, apbērtas ar mandelēm 
un pūdercukuru. Savā būtībā tas atgādina 
mūsu dzimto desertu „kartupelis” vai mā-
jas „ezīšus”. 

Nu ko? Pa vienam hotdogam? Nu ja 
tikai svētku dēļ... Ne katru dienu....

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Televīzijas programma18. jūlijā Ir iemesls!



112014. gada 18. jūlijs

6.10 Zīlniece
6.45, 4.45 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Mājupceļš
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.30 Runāsim atklāti
16.35 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Mode Jaunajā vilnī
18.00, 0.50 Kārdinājuma varā
20.35 Glābšanas misija 112
21.10 Jaunais vilnis

TV3
6.10, 5.40 Ņujorkas karalis 
6.35, 7.25, 12.55 Smurfi
7.00 Spēka reindžeri samuraji
7.50, 1.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Doktors Dūlitls 
10.50 Bīstamā paradīze
11.50 Ņujorkas karalis 
13.20 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks 
15.05 Alkas pēc laimes
16.05, 3.20, 20.20 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini 
17.50 Radu būšana 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kobra 
23.15 Atriebība
0.15 Amerikāņu šausmu stāsts 
1.40 Alkas pēc laimes
2.30 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
5.55, 17.30, 0.05 Māja 2
6.40 Multfilma 
7.00, 14.20 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.40, 19.45 Mode Jaunajā vilnī
8.50 Slēgtā skola 
11.00, 15.20 Comedy Batls
12.05, 18.35 Grūtniece 16
13.10, 19.55 Interni 
16.25 Reāli puikas
21.00, 1.10 Mitjaja stāsti
22.10 Mf Ruslans

TV5
7.15, 15.40 Pats sev režisors
8.05, 14.35 Kremļa kursanti
9.05, 19.20, 1.50 Mūsu tēma
9.50, 20.10 Jaunais vilnis

10.00, 20.00 Fashion New Wave
10.10, 12.25 Top-shop
10.25 Mf. Lielā mīlestība
12.40 Mf. Briļļainais
16.30, 23.55 Anna German. Seriāls
18.50 Vakara ziņas
2.35 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas 
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
16.00, 3.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies 18.55 Lai runā
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Stacija 23.20 Pēdas
0.00 Euronews
0.40 Mf. Bez tiesībām kļūdīties
2.15 Mf. Deju placis

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.05 Multfilmas
7.04, 19.39 Laika prognozes
7.05, 13.0 Skatīties visiem!
7.55, 15.25 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Nosvērti un laimīgi
14.25 Iesūdzi mani
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīga virtuve
22.25 Mums pat sapņos nav rādījies
0.20 Ekstrasensu cīņas
2.20 112

RTR Planēta
7.00 Krievijas rīts
11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Ziņas-Mas-
kava 11.20 Maize un nauda
12.05 Par pašu galveno 
13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
13.40, 6.10 Manas dzīves saimnieks
14.25 Īpašs gadījums
15.10 Tumšie ūdeņi
17.00, 5.25 Kamēr stacija guļ
17.50 Samāra 19.50, 4.40 Piecinieki
20.35 Galvenais ēteris
21.50 Bandītu karaliene
23.30 Divas ziemas un trīs vasaras
0.20 Cīņa par salūtu
1.05 Pērļu spēles
1.55 17 pavasara mirkļi
2.50 Mf. Mēs, zemāk parakstījušies

4.10 Ģēniji un ļaundari

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 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 Jasmīns. Seriāls
13.10 Pēdas
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
22.55 Zem aizsega. Seriāls
23.55 Mākslas filma
1.25 Nakts ziņas

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
10.55, 19.55 Advokāte
12.10, 1.05 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Valsts padomnieks
16.35 Volfs Messings
17.40 Ģimenes melodrāmas
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.30 Grūtas dienas vakars
0.50 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Naida diena
10.00 Baltkrievijas virtuve
10.45, 0.35 Doilu lieta
11.40, 23.45 Marionešu dejas 
12.35, 19.55 Superintuīcija
13.40 Mīlestība rajonā. Seriāls
14.40, 21.35 SašaTaņa
15.45, 22.35 Viesnīca Bābele
16.55 Augstāk par jumtu
17.30 Karsts ūdens
18.55 Mīlestība rajonā
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO
23.40 Gribu nokļūt televīzijā

PIRMDIENA, 21. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.40 Mīlas viesulis 
9.30 Mf. Dzintara meklētāji
11.10 Izmisušie vecāki
12.10, 13.25, 15.25 Top-Shop piedāvā
12.25 Eksotiskās salas 2
13.40 Mf. Rokas nost no Misisipi
16.40 Mežainīši
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 100 g kultūras Personība
19.35 Izmisušie vecāki
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 3
22.10 Saldā indes garša
23.25, 5.00 Dzimis Eiropā
23.55 Mf. Kā izglābt laulību?
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latvis-
kais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.5. 1.35 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 Spots
7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Darbs. Izglītība. Karjera
7.55 Brīvdienu ceļvedis
8.15 Skats rītdienā
8.35 Pie rīta kafijas
8.55 Automoto raidījums nr 2
9.15 Vienmēr formā!
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40 Rifu dakteri
11.35 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35 SeMS ceļo
13.40 Futbols
16.15 Rifu dakteri
17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
20.20 Bilija Konolija 66. ceļš
21.15 Sporta studija
22.00 Midsomeras slepkavības 

OTRDIENA, 22. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.30 Izsauciet vecmāti 
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.25, 13.15, 15.00 Top-Shop piedāvā
11.40 Mf. Liesmojošās sirdis
13.30 Pēdējās lāču teritorijas
14.30 Ielas garumā 
16.15 Mežainīši
16.45 Mārvijs Hemmers
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50, 1.30 100 g kultūras. Personība
20.30 Panorāma
21.15 Pasaules vēsture
22.15 Lilīhammera
23.25 Trīs Kurzemes grācijas
1.00 Laikmeta formula
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latvis-
kais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 0.35 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 Spots 7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Reģionālā attīstība Latvijā
7.55 Nedēļas apskats
8.15 Vide, veselība un mēs
8.35 Aktualitātes
8.55 Biznesa klase
9.15 Globalizācija 3000
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie
10.40 Rifu dakteri
11.35 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35 SeMS ceļo
13.40, 20.05 Vienmēr formā!
14.10 Futbols 16.15 Rifu dakteri
17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35, 1.05 Zoodārzu mazuļi
20.35 Kamerūna
21.05 Klimata pārmaiņas
22.05 Sporta studija 22.55 Patriarhs
1.35 Pietura - Kuldīga
5.00 Nekurienes iemītnieki
5.30 Parandžas un augsti papēži

LNT
5.00, 15.35 Ģimenes drāmas
5.45 Ticīgo uzvaras balss

23.55 Mf. Sarežģītais vecums
5.00 Sporta studija

LNT
5.00, 12.30 Karamba!
5.45 Ticīgo uzvaras balss
6.15 Bernards
6.30 Nedēļa novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00 Galileo
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Atgriezties mājās
11.55 Runā Rīga 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.35, 5.00 Ģimenes drāmas
16.35 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Mode Jaunajā vilnī
18.00, 1.30 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Glābšanas misija 112
21.15 Jaunais vilnis. Dienasgrāmata.
21.25 Mf. Melnā vēža spīlēs
23.30 Amerikāņi
0.30 Latvijas faili
4.30 Boba burgeri

TV3
6.05 Smieklīgākie videokuriozi 
6.35 Multfilmas
10.35 Māmiņu Klubs
11.10 Rīta pikniks
11.50 Ņujorkas karalis 
12.55 Smurfi
13.20 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks 
15.05 Alkas pēc laimes
16.05 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini 
17.50 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
20.20, 3.10 Viņas melo labāk
21.00 Bīstamā paradīze
22.10 Melnais saraksts
23.05 Bagātnieku dakteris 
0.05 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Ņujorkas karalis 

TV3+
5.55, 17.30, 0.20 Māja 2
6.40 Multfilma 
7.00, 14.20 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.50, 19.45 Fashion New Wave
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.20 Comedy Batls
12.15, 18.35 Grūtniece 16
13.20 Neredzamais cilvēks
16.25 Reāli puikas
19.55 Interni 
21.00, 1.30 Mitjaja stāsti. Seriāls 
22.10 Mf. Mačete

TV5
6.05 Viens pats mājās
9.05, 19.00, 22.25, 2.35 Mūsu tēma
9.50, 22.35 Jaunais vilnis
10.00, 20.00 Mode Jaunajā vilnī
10.10, 12.30 Top-shop
10.25 Dāma ar raksturu
11.30 Maskava. Trīs stacijas
12.45 Labi joki
14.35 Smieties atļauts
16.30, 0.45 Anna German. Seriāls
18.50 Vakara ziņas
20.10 Mf. Briļļainais 22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
22.45 Mf. Lielā mīlestība
3.15 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.40 Dzīvo vesels!
15.00 Divatā ar visiem
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies
18.55 Lai runā
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10 Stacija. Seriāls
23.25 Pēdas. Seriāls
0.05 Euronews
0.40 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām
1.50 Mf. Kurjers
3.30 Mf. Brieduma atestāts

RenTV Baltic

6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.05 Multfilmas
7.04, 19.39 Laika prognozes
7.05 Tīri pa dzīvi
8.00, 15.25 Ģimenes drāmas
8.55 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
13.25 Skatīties visiem!
14.25 Iesūdzi mani
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
19.40 Saviesīgas vakariņas
20.45 Ellīga virtuve
22.25 Maldu teorijas
0.25 Ekstrasensu cīņas
2.25 112

RTR Planēta
7.00 Krievijas rīts
11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Ziņas-Mas-
kava 11.20 Maize un bads
12.05 Par pašu galveno
13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
13.40, 6.10  Mana dzīves saimnieks
14.25, 3.55 Īpašs gadījums
15.15 Vairāk kā mīlestība
17.00, 5.25 Seriāls 17.50 Samāra
19.50, 4.40 Liecinieki
20.35 Galvenais ēteris
21.50 Bandītu karaliene
23.30 Divas ziemas un trīs vasaras
0.20 Pretizlūkošanas pēdējais romen-
tiķis
1.05 Šo vēstuli es rakstīju cimdos
1.55 17 pavasara mirkļi
2.50 Mf. Mēs, zemāk parakstījušies

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Jasmīns. Seriāls
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Aleksandrs Čerbjakovs

16.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām 17.20 Sergejs Bezrukovs
18.20 Slavas minūte
20.00 Kontūras 21.05 JAK
23.15 Mf. Pērtiķu planētas sacelšanās

Baltkrievijas TV 1
7.35 Mākslas filma

9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.00 Radu būšana
10.50 Par ēdienu!
11.25 Nezināmā Baltkrievija
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 13.10 Pārnesumkārba
13.50 Pārbaudījums 

14.25 Dialogs par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Zvaigžņu dzīve
16.40 Slāvu gadatirgus Vitebskā 2014 
19.00 Mf. Baltā kleita
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Sievietes cita dzīve

Baltkrievijas TV 2
7.30 Burvju skola
8.20 Mf. Princis aiz septiņām jūrām
9.50 Prāta vētra
10.20, 20.25 TV barometrs
10.25, 21.45 Interni
12.25 Div ar pus pavāri 
13.05 Superintuīcija 

14.05 Mf. Trīs karaļvalstis. Drakona 
atgriešanās 16.00 Mf. Solis augšup 3D
18.00 Соmеdу Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO 21.10 Reālā pasaule
23.35 Mf. Pēdējais kino varonis

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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. 

Kompānijas AVON reģionālā 
menedžere projekta ietvaros 
MEKLĒ pārdošanas palīgu 
- koordinatoru Aglonas nova-
dā. Piedāvāju sadarbību uz pil-
nu vai pusslodzi. Pienākumi: 
zvanu veikšana, prezentāciju 
organizēšana un vadīšana, 
tiešā tirdzniecība, klientu kon-
sultēšana.

Pieteikties var rakstot 
uz e-pastu anita-avon@inbox.
lv vai zvanot pa tel. 26366391

18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.55 Zem aizsega. Seriāls
23.55 Ķīniešu servīze
1.35 Nakts ziņas

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Mana taisnība
11.00, 19.55 Advokāte
12.10 Zvaigžņu dzīve
13.15 Mf. Mīlas pārlidojums
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Valsts padomnieks
16.30 Mūsējie
16.45 Mf. Paldies par mīlestību
19.20 Arēna
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
23.25 Aktuāla intervija
0.15 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Naida diena
10.30, 1.10 Doilu lieta. Seriāls
11.30, 23.40 Marionešu dejas. Seriāls
12.35 Princis aiz septiņām jūrām
14.00 Div ar pus pavāri
14.35 Mf. Trīs karaļvalstis. Drakona at-
griešanās
16.30, 0.30 Pārlādēšana
17.10 Raidījums
18.55 Mīlestība rajonā
19.50 Superintuīcija
20.45 Reālā pasaule
21.25 KENO 21.30 SašaTaņa
22.30 Viesnīca Bābele
23.35 Gribu nokļūt televīzijā
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Mēs klusi paliekam
 šai krastā,
Vēji šalkos 

un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, 

kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

Alīnai Kozlovskai, māti mū-
žībā aizvadot.

Krāslavas novada PI 
“Sociālais dienests” 

kolektīvs

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Josifa Ļuļa piederīgajiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Mednieku kolektīvs 
“Gusena” 

“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.

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

Izdevēja - SIA “LER 8”.
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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

LAIKA ZIŅAS
ST                19.07. SV              20.07. PR               21.07. OT               22.07.

+17 ... +23 +16 ... +23 +16 ... +25 +17 ... +24

 Z              3 m/s  A             1 m/s A                 5 m/s A              5 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna 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

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

SI A “VBKL” 
pie dā vā be to na iz strā dā ju
mus: ie tvju plāk snes, ap ma
les, fa sā des plāk snes, 6 vei du 
žo ga sta bus, vā zes, ar hi tek tū
ras iz strā dā ju mus, ka pu ap
ma les, so lus, ba lus trā des, at
kri tu mu ur nas. Mon tā ža.

Tālr. 28893839. Ūd rī šu pa
gasts, dz. sta ci ja Krās la va.

IEPĒRK

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedāvā 
meža izvedēja pakalpojumus. 
Tālr. 20377801, 26677812

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis (Lat vi jas, 

Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša na, 

ap da re (tālr. 20219116, Ge nā dijs).
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 

65681152, 20220306.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samak-
sa tūlītēja. Svari. Tālr. 

20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. Samaksa 
tūlītēja. T. 28761515.

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.

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.

Reklāma un sludinājumi

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomēram bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

T. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558

ES platību appļaušana 
ar smalcinātāju.
Tālr. 26362307

Pieminekļi, apmales, uzrakstu un portretu gravēšana.
Piegāde un uzstādīšana.

IK „Akmens DEO”
Strādājam bez brīvdienām. Krāslava, Atmodas iela 11 

Тālr. 26191207 (Tele2), 20258848 (LMT). 

Z/S “MADERA” - lopus dzīvsva-
rā. Svari. Tālr. 26563019;
SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

BEZĶĪLAS 
 AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr. 28609904, 20292842.

PATEICĪBA
Izsakām pateicību priesterim 

Janušam Bulašam, dziedātājām, 
radiem, kaimiņiem un paziņām, 
kuri izvadīja pēdējā gaitā mūsu 
dārgo vīru, tēvu, vectēvu un vec-
vectēvu Vladimiru Dunski.

Piederīgie

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

IZĪRĒ 1,5 - istabu dzīvokli studen-
tiem Daugavpilī. Tālr. 29774606.
MAINA 1.5 - istabu privatizētu 
dzīvokli (5. st., 36,5 m2) pret lie-
lāku dzīvokli 1. vai 2. stāvā ar 
lodžiju vai balkonu. Vēlams re-
monts. Tālr. 27188917.
IZĪRĒ vai PĀRDOD pusi mājas 
ar zemi Šķaunē. Tālr. 27598207.
Meklēju krāvēja, kurinātāja dar-
bu. Skaldu, lieku malku, veicu 
darbus ar trimeri. Tālr. 29789264.
VAJADZĪGA sieviete invalīda 
apkopei. Tālr. 28256128.
Muzikants spēlē jubilejās, kāzās 
un citos saviesīgos pasākumos. 
Tālr. 26739402.
MŪRĒJU visa veida krās-
nis, kamīnus, dūmvadus, plī-
tis. Remonts un tīrīšana. Tālr. 
29329151.
Meža izvešanas pakalpojumi. 
Tālr. 28690966.
Atdošu timotiņa platību (~2,5 ha) 
pļaušanai. Tālr. 28483810.
KRŪMGRIEŽA pakalpojumi. 
Tālr. 28295726.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Veicam visa veida METINĀŠA-
NAS darbus (sliekšņi, arka, izpū-
tēji u.c.). Tālr. 27088196.
Artēzisko aku URBŠANA. Tālr. 
29142220.
PĻAUJU platības ar pļaujmašī-
nu - smalcinātāju. T. 26384445. 
METĀLLŪŽŅU demontāža un 
izvešana. Tālr. 29279852.
Vēlos IEPAZĪTIES ar vīrieti līdz 
75 gadiem. Tālr. 20344777. 
Vēlos IEPAZĪTIES ar 65-70 ga-
dus vecu sievieti kopdzīvei. Tālr. 
20339864.

steidzami — māju Ezerniekos 
100 m no ezera. Ir saimniecības 
ēkas. Tālr. 20417828.
māju Vaivados, Indras pag. (3K) 
2,6 ha zemes, blakus 2 ezeri. 
Tālr. 25949905;
viensētu Kaniešu pag. 3,5 ha ze-
mes, 12km no Krāslavas. Tālr. 
26305848;
vasarnīcu. Tālr. 26046404; 
garāžu karjerā. Cena pēc vie-
nošanās. Tālr. 28467808, 
65623908;
2-istabu dzīvokli (baznīcas ap-
kaimē, 3. st.) vai MAINA pret 
3-istabu dzīvokli. Tālr. 22007322, 
29595215.
2 - istabu dzīvokli ar krāsns apku-
ri st. Krāslava. Var uz nomaksu. 
Tālr. 27881953;
2 - istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
2 - istabu dzīvokli (53 m2) 
ar malkas apkuri Ūdrīšu pa-
gasta Augstkalnē. Lēti! Tālr. 
28138144;
1-istabas dzīvokli, 34 m2. Pod-
nieku ielā, 3. st. Tālr. 28683023;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4. Ir remonts. Tālr. 29129296, 
20023221;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
“Mercedes Vito”, 2000. Tālr. 
29158702;
“Citroen Saxo”-1,0 (1998, jauna 
TA, 550 EUR). Тālr. 28825606;
kombainu “Massey Fergu-
son 487” labā stāvoklī. Tālr. 
28353721;
rituļu presi. Tālr. 25395078;
degvielas tvertni (5 m3), pie-
na dzesētāju no nerūsējo-
šā tērauda (1200 l), MTZ- 80 
priekšējo tiltu. Tālr. 28738878, 
29239610;
velotrenažieri. Tālr. 26357048;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
kurināmās kūdras briketes. Pie-
gāde. Tālr. 22110343;
zirgu; JUMZ iekrāvēju; govju kūti 
ar metālu konstrukcijas jumtu 
(komplektā skābbarības tran-
šeja, mēslu transportieris). Tālr. 
22471166;
darba zirgu ar ratiem un pajūgu. 
Tālr. 26286235;
govi (melnraiba, 11 gadi). Tālr. 
29361058;
govi (8. laktācija). Tālr. 20011455;
govi. Tālr. 28788273;
govis (3. un 4. laktācija), STEI-
DZAMI! Tālr. 25625592;
telīti (melnraiba, 7 nedēļas) un 
bullīti (melns, 2 nedēļas). Tālr. 
25981500;
sivēnus. Tālr. 29787566;
tītarēnus (2 mēneši.). Tālr. 
26849104; 
tējas sēni; jāņogas, upenes. Tālr. 
65624966;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
graudus. Piegāde. T. 28353721;
malku un granti. Tālr. 26793485;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpašu-
mā. Par brīvu kārto zemes plā-
nus, meža taksācijas un ZG. 
Augstas cenas, samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, L/S zemi, nenoformētus 
mantojumā mežus, jaunus me-
žus. Tālr. 26225905;
meža cirsmas un īpašumus. Pa-
līdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 26070852, 25287734;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804;
graudu šneku. Tālr. 26512601;
piena kvotas. Tālr. 26161362.

Firma aicina pastāvīgā dar-
bā profesionālu zāģeru un 
meža strādnieku brigādi. Ne-
pieciešama pieredze darbam 
ar zāģi un krūmgriezi. Bri-
gādei jābūt ar saviem darba 
instrumentiem un transportu. 
Sīkāka informācija pa tālruni: 
27743200. (Dzērājiem lūgums 
nezvanīt). 

Dziednieks 
Vladimirs  Dovgaļovs 

(apliecības nr. - 4307, licences 
Nr. 16)

Ārstē: bērnu slimības, ādas, mu-
tes dobuma, strutojumu, nervu, 
muguras, kāju, roku saslimšanas, 
alkoholismu, ļaunas acs gadīju-
mus. Noņem lāstus. Kā arī ārstē 
vairogdziedzeri, dažādus rozes 
veidus, nesaturēšanu, haimorītu, 
ausu un kakla iekaisumus, lēk-
mes, alerģijas, depresiju, dažādus 
nezināmas izcelsmes izsitumus, 
acu sarkšanu. Ātra rētu sadziedē-
šana, palīdz cīņā pret dzīvnieku 
saslimšanām un citos gadījumos.

Pieņem pacientus sestdienās - 
Daugavpilī, citās dienās - Krāsla-
vā, Rēzeknē, Rīgā, Visaginas.

Tālr. 65624394, 28736836.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

Skumji noliec galvas 
priedes klusās,

Nolīst viršos rieta
 mirdzums silts.

Nošalc vēsma, 
mierīga lai dusa,

Lai tev viegla 
dzimtās zemes smilts.

Skumju brīdī izsakām pa-
tiesu līdzjūtību Olitai Trus-
kovskai, no māmiņas uz 
mūžu atvadoties.

Krāslavas pamatskolas 
kolektīvs

Ir skumjas, kas asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi 
silda…

Izsakām patiesu līdzjū-
tību klases audzinātājai 
Olitai Truskovskai, mā-
miņu pēdējā dzīves gaitā 
pavadot.

6. a klases audzēkņi, viņu 
vecāki.

Birst asaras kā baltas pērles, 
Raud sveces baltās, māt,
Par tavu dāsnu mūžu, par 
balto sirdi,
Par palicēju sāpēm baltas 
sveces raud.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Olitai Truskovskai un viņas 
piederīgajiem sakarā ar 
māmiņas Regīnas Orupes 
nāvi.

Kaimiņi - Miroviču, Oruba, 
Tartinskas ģimenes


