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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā:

Āfrikas cūku mēris: 
 jauna diena, jaunas 

problēmas
Saslimušo dzīvnieku skaits pa-
lielinās, paplašinās infekcijas ap-
draudētā teritorija…

2. lpp

Dagdas rikšotāja 
 dārgumi un prieks

Dodamies uz jubileju pie jaukā 
Dagdas rikšotāja Nikolaja Galile-
jeva.

5.lpp

Atskats no latviešu 
tautas nesenās vēstures 

gaišajām lappusēm
Pirms 25 gadiem…

3.lpp

Ļubovas Tarļeckas
 burvīgais sapnis

Mākslinieces-iesācējas ver-
nisāža Krāslavas vēstures un 
mākslas muzejā

4.lpp

Topošie arhitekti zīmē 
baznīcas

Poļu studenti Latgalē
2.lpp

Eksotisks pieaugums 
Robežniekos

Jaunumi Z/S “Viesturi”.
3.lpp

Kā arī TV programma, reklā-
mas, sludinājumi un daudz ci-
tas noderīgas un interesantas 
informācijas. 

Latvijā un pasaulē

„Esam gatavi pensiju indek-
sācijai, tajā ņemot vērā patēri-
ņa cenu pieaugumu un 25% no 
apdrošināšanas iemaksu algas 
pieauguma. Esmu gandarīts, ka 
ir savlaicīgi izdevies sakārtot nor-
matīvus un varam garantēt, ka 
jau šī gada 1.oktobrī indeksēs vi-
sas pensijas,” uzsver labklājības 
ministrs Uldis Augulis.

Piešķirto (pārrēķināto) pensi-
ju pārskatīšanu, tāpat kā līdz šim, 
veiks Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūra (VSAA). Pensiju 
pārskatīšanai piemērojamo fak-
tisko patēriņa cenu indeksu un ie-
maksu algas indeksu VSAA aprē-
ķinās, pamatojoties uz tās rīcībā 
esošajiem datiem un Centrālās 
statistikas pārvaldes statistikas 
datiem.

Iepriekšminēto paredz Mi-
nistru kabineta Noteikumi par 

valsts pensijas apmēra pārskatī-
šanu, Noteikumi stāsies spēkā ar 
2014. gada 1. augustu.

Atgādinām, ka 2014.gada 
1.oktobrī indeksēs visas pensi-
jas (bez piemaksas), ņemot vērā 
faktisko patēriņa cenu indeksu un 
25% no apdrošināšanas iemaksu 
algas reālā pieauguma.

Pensijas vai tās daļas ap-
mērs, kas tiks pakļauts pensiju 
indeksācijai, 2014. gadā būs 285 
eiro jeb 200 lati.

Politiski represētajām per-
sonām, 1. grupas invalīdiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem valsts pensijas pārskatīs 
neatkarīgi no to apmēra.

Viktorija BURAKA, 
 Komunikācijas  nodaļas 

 sabiedrisko attiecību 
 speciāliste 

Apstiprināta valsts pensiju pārskatīšanas kārtība
Valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādā-
to valsts pensiju pārskatīšanas kārtību, kā arī pensiju pār-
skatīšanā piemērojamā indeksa aprēķināšanas kārtību.

Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas 
cūku mēra vīrusa iznīcināšanai 
ir brīvi pieejami diennakts laikā, 
tāpēc patiesībai neatbilst atse-
višķos medijos nesen paustā in-
formācija, ka Latvijā nav pieejami 
dezinfekcijas līdzekļi pret šo lipī-
go dzīvnieku slimību, un, ka uz 
tā piegādi esot jāgaida pat divas 
nedēļas.

Kā norāda Māris Pāvilsons, 
Latvijas Veterināro zāļu lieltirgo-
tāju asociācijas (LVZLA) valdes 

priekšsēdētājs, vismaz trijās aso-
ciācijas biedru uzņēmumu lieltir-
gotavās (Magnum veterinārija, 
Vet Line un Bebra serviss), kas 
darbojas arī šīs lipīgās slimības 
skartajos reģionos, ir iespēja iz-
vēlēties trīs dezinfekcijas līdzek-
ļus -- Halamid, Intra Care-Intra-
Multi-Des GA un Virkon S, un pēc 
rēķina apmaksas 24 h laikā tos ir 
iespējams saņemt.

Kā piebilst LVZLA valdes 
priekšsēdētājs, iespējams, ka 

slimības skartās saimniecības 
nedomāja par regulāru dezinfek-
ciju vai arī lietoja mazāk efektī-
vus preparātus. „Tas ir tāpat kā ar 
cilvēkiem: cik daudzi, tuvojoties, 
piemēram, gripas epidēmijai, aiz-
domājas par higiēnu, imunitātes 
stiprināšanu un profilaksi? Kad 
slimība ir mājā, tad jau ir jādzēš 
ugunsgrēks,” piebilst M. Pāvil-
sons.

 „Labāk ieguldīt nelielas 
pūles un salīdzinoši nelielas iz-

maksas (cenas šiem preparātiem 
variē no 30 -140 eiro par iepako-
jumu) iespējamo risku novērša-
nā, nekā veikt ilgstošu un dārgu 
seku likvidāciju”. 

Dezinfekcijas līdzekļi Hala-
mid, Intra Care - IntraMulti - Des 
GA un Virkon S ir paredzēti arī 
cūku Āfrikas mēra vīrusu iznī-
cināšanai un der gan lietošanai 
dzīvnieku novietnēs, gan trans-
portlīdzekļu dezinfekcijai, lopko-
pības ekipējuma un arī kāju van-

nām (apavu dezinfekcijai). Tie ir 
pieejami dažādās formās: pulver-
veida, šķidrā veidā, izsmidzināmi, 
gan arī kā putas, ir efektīvi jebku-
rā temperatūrā, organisko vielu 
klātbūtnē, arī cietā (jūras) ūdenī, 
droši ekipējumam, draudzīgi videi 
un dzīvniekiem.

Dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami

Par krāšņu pasākuma rotu zaļajā estrādē atpūtas bāzē “Dana” kļuva Latvijas estrādes 
zvaigznes Žorža Siksnas uzstāšanās profesionālā muzikanta Anatolija Livčas pavadījumā. 
Vairāk par svētkiem lasiet nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

Anniņa vanniņā guļ, siltais ūdentiņš 
tek buļ, buļ, buļ, buļ...

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. Tālr. 28230237.

•	 Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnas teritorijā 
lēmums par cūku izkaušanu vai stingru biodro-
šības ievērošanu attiecas uz 630 saimniecībām. 
Lielākoties tās ir nelielas piemājas saimniecības 
ar vidēji 2-4 cūkām, kas paredzētas pašpatē-
riņam. Ja saimnieki nespēs nodrošināt to, ka 
cūkas uzturas slēgtās, regulāri tīrītās un dezinfi-
cētās novietnēs un ka kūtīs neienāk nedz sveši 
cilvēki, nedz suņi, kaķi un grauzēji, tad jau pēc 
31. jūlija tās būs jānokauj. Ne katrs pierobežā 
tam gatavs. Cilvēkiem tas ir emocionāli smags 
lēmums.

•	 Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir slē-
dzis divas lopu kautuves, kas nokauto dzīvnie-
ku atliekas izgāzušas mežā, tādējādi sekmējot 
veterināro slimību izplatību. PVD slēdzis Valkas 
uzņēmuma «Servilat» un Ērģemes zemnie-
ku saimniecības «Kalnpierbes» kautuves. SIA 
«Servilat» pēc PVD nesenās vizītes savā izgāz-
tuvē atliekas centusies aprakt, taču darbs veikts 
ļoti pavirši. Savukārt ZS «Kalnpierbes» teritorijā 
esot redzamas mētājamies nokauto dzīvnieku 
atliekas - kājas, galvas, ādas, kauli.

•	 Bijušās Jelgavas cukurfabrikas teritorijā nā-
kamgad sāks darboties Krievijas tanku ražot-
nes „Uralvagonzavod” meitasuzņēmums – va-
gonu būves rūpnīca „UVZ Baltija”. Satversmes 
aizsardzības birojs brīdina par risku Latvijas 
drošībai.

•	 2013./2014.mācību gadā mācībām nereģistrēto 
bērnu skaits sasniedzis 14 173 bērnus. Izglītī-
bas kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotie 
dati par bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas 
izglītības iestādes sarakstā, liecina, ka pēdējo 
gadu laikā šādu bērnu skaits konstanti pieau-
dzis: 2010.gadā – 11 327, 2011.gadā – 12 463, 
bet 2012.gadā – 12 618 bērni.
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10 dienas Krāslavas novadā 
vasaras praksē bija Varšavas Po-
litehniskās universitātes 1.kursa 
studenti. Arhitektūras fakultātes 
(poļu arhitektūras nodaļa) grupa 
35 studentu un divu pasniedzēju 

sastāvā veica precīzus mērīju-
mus, zīmēja, pētīja divas baznī-
cas: Piedrujas Svētās Dievmātes 
baznīcu un Krāslavas Svētā Lu-
dvika baznīcu. 

Kā pastāstīja grupas vadī-
tājs, universitātes pasniedzējs 
Voicehs Volkovskis, tradīcija va-
sarā braukt praksē eksistē jau 
kopš Arhitektūras fakultātes di-
bināšanas brīža (1920. g.). Pa 
šo laiku fakultātes arhīvā ir sa-
krājušies apmēram 30 tūkstoši 
studētu zīmējumu un pētījumu 
rezultātu praktiski par visiem poļu 
nozīmīgajiem arhitektūras piemi-
nekļiem.  Studentu darbi, kas tika 
veikti laika periodā no 1920. gada 
līdz 1939. gadam, ļāva poļiem 
atjaunot daudzus kara laikā iz-
nīcinātos arhitektūras šedevrus. 
Tāpēc nākamo arhitektu pirma-
jiem soļiem universitātē ir veltīta 
jo īpaša un nozīmīga uzmanība. 
Pēdējā laikā praktikanti arvien 
biežāk praksē izbrauc uz tām 
valstīm, kas kādreiz ir piederē-
jušas Poļu karalistei. Pagājušajā 
gadā grupa darbojās Kauņā, vēl 
agrāk - Baltkrievijas teritorijā, šo-
gad – Latvijā. Ir plānots apmeklēt 
dažas pilsētas Ukrainā. Tas viss 
ir paredzēts, lai izpētītu Lietuvas 
Lielhercogistes mantojumu, pie-
fiksētu, izskaitītu, bet pēc tam šo 
informāciju glabātu arhīvā. 

Pans Voicehs uzskata, ka 
mēs dzīvojam ļoti nepatstāvīgā 
un mainīgā pasaulē, arhitektiem 
ir daudz mierīgāk, ja viņi zina: 
ēka ir pilnībā izpētīta, visi mērī-
jumi veikti un pārbaudīti. Lai kas 
arī notiktu, jebkuru arhitektūras 
šedevru varēs precīzi un ātri at-

jaunot. 
Darboties Krāslavas nova-

dā patika kā studentiem, tā arī 
pasniedzējiem. Piedrujā, pētot 
baznīcu, jaunajiem pētniekiem 
radās pieņēmums, ka baznīcas 

celtniecībā varēja 
piedalīties Jans 
Kšištofs Glaubics 
– vilenskas ba-
roka spilgtākais 
pārstāvis un dibi-
nātājs. Lietuvas 
L ie lhercogis tes 
vispopulārākais 
arhitekts. Viņa še-
devri rotā Viļņu, 
Polocku, Lidu. Vo-
icehs Volkovskis 
Piedrujas baznīcā 
saskatīja „meista-
ra rokrakstu” vai 
arī viņa audzēkņu 
darinājumus. Taču 
dokumentu, kas 
apliecinātu šo pie-
ņēmumu, pagai-
dām nekur nav. To-
ties visi mērījumi ir 
notikuši, zīmējumi 
- izveidoti. Voicehs 

Volkovskis un viņa kolēģe Justī-
na Zduneka – Vielgolaska īpaši 
uzsvēra novada iedzīvotāju, kuri 
vienmēr centās grupai palīdzēt, 
atsaucību, sirsnību un iejūtību.

Es nākamos arhitektus sa-
tiku ekskursijas laikā pa grāfu 

Plāteru parku un pili. Ekskursijas 
vadītāja stāstījums bieži vien pār-
trūka, jo poļu pasniedzēji sniedza 
daudz komentāru un papildināju-
mu. Ne vienu sekundi viņi neļāva 
studentiem aizmirst to, ka mācī-
bas turpinās. Studenti klausījās 
līdz spēku izsīkumam. Vasara, 
saule, jaunība – tas viss trau-
cēja mācīties. Aplūkojot muzeja 
ekspozīciju „Pieci airi”, studentus 
ieinteresēja robežstabs no Prie-
daines, kas kādreiz norādīja ro-
bežu starp Poliju un Latviju. Bet 
ekskursijas laikā pa pili pans Vo-
icehs saviem audzēkņiem stāstī-
ja ko dikti aizraujošu, norādot te 
uz griestiem, te uz sienām, te uz 
durvju ailēm. 

Pana Voiceha skolēni klik-
šķināja savus fotoaparātus, uz-
manīgi klausījās un iegaumēja… 
Krāslavas pils viņiem arī ir poļu 
mantojums…

Kā dāvanu Krāslavas Izglītī-
bas un kultūras nodaļai un Jāze-
pam Dobkevičam, kas visur, kur 
vien varēja, pavadīja grupu, pil-
dot te tulka, te ekskursijas vadītā-
ja, te viesmīlīga saimnieka lomu, 
poļu draugi atstāja krāsainu Var-
šavas karšu atlantu. Šī poļu prak-
tikantu vizīte Latvijā nebūt nav 
pēdējā. Darba viņiem šeit pietiks 
vismaz desmit vizītēm. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Topošie arhitekti zīmē baznīcas

Viena no aktuālajām problē-
mām - bojāgājušo vai piespiedu 
kārtā iznīcināto mājas un meža 
cūku līķu utilizācija. Pieaug ie-
dzīvotāju neapmierinātība par 
to, kā šie darbi tiek veikti. Spe-
cializētie konteineri, kurus uzstā-
dījusi lietuviešu firma “Renete”, 
kas specializējas dzīvnieku līķu 
utilizēšanā, netiek laicīgi izvesti. 
Vietās, kur izvietoti šie konteineri, 
ir ļoti nepatīkama smaka. Gunārs 
Upenieks nenoliedz šādas prob-
lēmas esamību un atgādina, ka 
viņu nepamierina sadarbība ar šo 
firmu. Minētais uzņēmums saņē-
ma daudz pārmetumu sakarā ar 
Āfrikas cūku mēra izplatīšanu vēl 
pirms ārkārtas situācijas izslu-
dināšanas. Rupji sakot, šodien 
latgaliešiem ir pilnīgi vienalga, ka 
firma atrodas Saldū. Ir noslēgts 
līgums, kas jāievēro. Ārkārtas 
situācijas apstākļos inficēto dzīv-
nieku līķi nevar vairākas dienas 
uzturēties konteineros. G. Upe-
nieks piekrīt tam, ka cūkas jāiznī-
cina notikuma vietā pēc iespējas 
operatīvāk, izvairoties no liekas 
to pārvietošanas. Taču te rodas 
virkne jautājumu: kādu transpor-
tu izmantot, kurš nodarbosies ar 
līķu iekraušanu un dedzināšanu 
un par kādu samaksu? Brīvprātī-
go nav pat šajos bezdarba aps-
tākļos. Tiesa, nedaudz cerīgāka 
situācija šķiet pēc ziņas, ka Lat-
galē drīz vien parādīsies pārvie-
tojamā krematorija, ko valdība 
nopirkusi ārvalstīs. Tajā ir iespēja 
stundas laikā utilizēt tonnu cūku. 
Kā saka, labāk vēlāk, nekā…

Vēl viena problēma, kas 
uztrauc ne tikai amatpersonas, 
bet galvenokārt zemniekus - 
bioloģiskās drošības dzelžaino 
noteikumu ievērošana. PVD tos 
formulē pareizi, bet vai tie ir izpil-
dāmi? Sākot jau ar to, ka dezin-
fekcijas līdzekļus saimniecībām ir 
jāpērk par saviem līdzekļiem, ar 
izdevumu kompensāciju nākot-
nē. Nemaz nerunājot par citiem 
punktiem. Cilvēki smej, ka drīz 
vien būs būros jāliek arī kaķi, kam 
patīk ielūkoties kūtīs. N u 
bet jautājums par 
dzīvnieku pie-
spiedu iznīcinā-
šanu cilvēkos 
rada šoku. Apso-
lītās kompensāci-
jas, pirmkārt, “no-

sit“ ar savu apjomu. Otrkārt, tās 
vēl jāsagaida. Cilvēki nezina, ko 
lai iesāk ar veselo cūku gaļu, tur-
klāt gadījumos, kad tās ir daudz, 
jo no karantīnas zonas to nekādā 
veidā nevar realizēt. 

Nevar neņemt vērā zemnie-
ku pretenzijas (kas vairumā ga-
dījumu ir pamatotas) pret iestāžu 
darbiniekiem, kam uzdevums ir 
cīnīties ar Āfrikas cūku mēri. Ir 
ziņas, ka bioloģiskās drošības 
pasākumus neievēro arī vetārsti, 
kuri nepārģērbj un pat nedezinfi-
cē apģērbu pēc mājsaimniecību 
apmeklējuma. 

Par policijas un PVD dar-
binieku nozīmīgumu cūkgaļas 
izvešanā no karantīnas zonas, 
neviens nešaubās. Bet vai tad 
mednieki nav pelnījuši daudz 
vērīgāku uzmanību? Pareizāk, 
tas fakts, ka nomedīto mežacū-
ku transportēšanai tiek izmantots 
jebkurš transports, kas tajā mirklī 
nav aizņemts, un nekāda veida 
dezinfekcija tam netiek veikta. Ir 
par ko aizdomāties, kad fonā iz-
skan bēdīgās ziņas no Lietuvas. 
Āfrikas cūku mēris jau nokļuvis 
līdz Ignalinas rajona cūku kom-
pleksam, kurā atradās 20 000 
cūku. Turklāt tajā, šķiet, tika ievē-
roti visi drošības noteikumi. Kom-
pleksa teritorijā nevarēja iekļūt 
neviena nepiederoša persona 
vai transportlīdzeklis. Pat pienu 
kompleksā nogādāja pa speciā-
lām caurulēm. 

Kas attiecas uz kompensā-
ciju izmaksu, pēc Gunāra Upe-
nieka vārdiem, šis jautājums tiks 
izskatīts tuvākajā laikā plašākā 
Krāslavas novada sēdē, kurā 
piedalīsies arī atbildīgās valsts 
amatpersonas. 

G. Upenieks neatsakās no 
solījuma atbalstīt visus zemnie-
kus, kuri cietuši no Āfrikas cūku 
mēra. Ir tikai godīgi vēlreiz atgā-
dināt atbildīgajām personām, ka 
cūku piespiedu likvidācija lauk-
saimniekiem ir traģēdija. Pret to 
ir jāizturas cilvēcīgi, izmantojot 
visas valsts un Eiropas Savienī-
bas finansēšanas iespējas. Ko lai 

dara fermu īpašnieki, kuriem 
lieli zaudējumi ir neizbē-
gami, bet banku kredīti, 
kas ņemti cūkkopības at-

tīstībai vēl nav atmak-
sāti?  

Valentīna SIRICA

Āfrikas cūku mēris: jauna diena, 
jaunas problēmas

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs, novada ārkārtas 
situāciju komisijas vadītājs Gunārs Upenieks jau vairāk-
kārt ir uzsvēris, ka situācija, kas saistīta ar Āfrikas cūku 
mēra izplatību, Latgalē var mainīties katru dienu. Tā tas 
arī ir! Saslimušo dzīvnieku skaits palielinās, un infekcijas 
apdraudētā teritorija paplašinās. Amatpersonu prasī-
bas stingri ievērot bioloģiskās drošības noteikumus, lai 
situācija nenonāktu līdz katastrofālam stāvoklim, šķiet, ir 
skaidras. Cita lieta, kā tās realizēt. Nav pārsteidzoši, ka 
katrā sēdē ar Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem 
rodas strīdi. 

Knišļi var radīt nopietnu ap-
draudējumu mājlopiem, pat letālas 
sekas. Parasti knišļi ir aktīvi no rītiem 
un vakaros. Tie nelido, ja dienā ir 
augsta gaisa temperatūra, zems mit-
ruma līmenis un vējš, kā arī naktīs. 
Visbiežāk no knišļu kodumiem cieš 
govis un zirgi. Katram dzīvniekam, 
atkarībā no organisma individuāla-
jām īpatnībām, ir atšķirīga reakcija 
uz knišļu kodumiem. Koduma vietā 
var veidoties tikai iekaisums, bet, 

ja kodumu ir daudz, dzīvniekam var 
iestāties anafilaktiskais šoks un dzīv-
nieks no sirdsdarbības un elpošanas 
traucējumiem var iet bojā. Knišļu 
kodumu dēļ 2005. gadā Latgales 
novadā gāja bojā gandrīz 500 govis, 
2012. gada maijā Jēkabpils apkaimē 
- 11 liellopi, bet 2011. gadā Kuldīgas 
novada zemnieku saimniecībās – 15 
govis. Kopumā tendences liecina, ka 
knišļi visvairāk apdraud mājsaimnie-
cības Latgalē, Vidzemē un Kurzemē, 

jo šajos Latvijas novados ir šiem ku-
kaiņiem asinssūcējiem piemērotāka 
vide - vairāk krūmāju un slapjākas 
pļavas.

Pērn vidējā BTA izmaksātā ap-
drošināšanas atlīdzība mājlopu ap-
drošināšanā bija 625 eiro. Kopumā 
BTA mājlopu apdrošināšanā pērn 
izmaksāja apdrošināšanas atlīdzības 
55 000 eiro apmērā, kas ir par 87 % 
vairāk nekā 2012. gadā.

Turpinājums 4.lpp.

Par 28 % palielinājies noslēgto līgumu skaits 
mājlopu apdrošināšanā

Apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) apkopotā statistika 
liecina, ka 2014. gada pirmajā pusē, salīdzinot ar identisku periodu pērn, par 28 % palielinājies no-
slēgto apdrošināšanas līgumu skaits mājlopu apdrošināšanā. Visvairāk zemnieki apdrošina govis 
– gandrīz 90 % no visiem BTA apdrošinātajiem mājlopiem. Šīs vasaras tveicīgie laikapstākļi sekmē 
knišļu un citu kukaiņu savairošanos, kas nopietni apdraud mājlopus.Lai pilnveidotu profesionālās 

prasmes un paaugstinātu kvalifi-
kāciju, Izglītības un zinātnes mi-
nistrija (IZM) aicina pedagogus 
pieteikties valsts apmaksātiem 
pedagogu profesionālās pilnvei-
des B programmas kursiem. B 
programmas apguvušajiem pe-
dagogiem būs arī dotas plašākas 
iespējas vispārējā pamatizglītībā 
vai vidējā izglītībā mācīt citu mā-
cību priekšmetu vai arī iespējas 
strādāt nākamajā vai iepriekšējā 
izglītības pakāpē. 

Mācībām aicināti pieteikties 
pedagogi vai prakšu vadītāji ar 
augstāko akadēmisko vai pro-
fesionālo izglītību atbilstošā no-
zarē, kuri strādā profesionālas 
izglītības iestādēs vai ir prakšu 
vadītāji profesionālās izglītības 
iestādēs un uzņēmumos, kas īs-
teno praktiskās mācības vai kva-
lifikācijas prakses un ir atbalstīti 
no darba devēju puses, īstenojot 
darba vidē balstītas mācības.

Turpinājums 6.lpp.

Aicinām pedagogus pieteikties papildināt 
profesionālo kvalifikāciju B programmās
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Atmodai sākoties nestāvēja 
malā arī Krāslavas rajona daudz-
šķautņainā, daudznacionālā sa-
biedrība.

Ilmāra Leitāna vadībā rajonā 
jau 1988. g. rudenī tika nodibinā-
ta LTF rajonu nodaļa, kurā darbo-
jās apmēram 300 aktīvisti, kuriem 
aiz muguras stāvēja “atmodu-
sies” ievērojama iedzīvotāju daļa. 
Dzīvā atmiņā saglabājusies Ilmā-
ra Leitāna uzruna vienā no LTF 
konferencēm Krāslavas Kultūras 
namā “Kā pārvarēt bailes?”. Īsti 
pārliecinātai, drosmīgai, gudrai 
personībai par viņa darbošanos 
savas tautas nacionālām intere-
sēm baiļu nav, jo vairāk tāpēc, ka 
tu redzi un jūti, ka aiz Tevis un par 
Tevi stāv tautas Tēvzemes mīles-
tības, brīvestības elpa.  

Vēl viz atmiņā 1991. g. 13. 
janvārī LTF rajona aktīvistu or-
ganizēts “ceļojums” 2 autobusos, 
izrotātos ar sarkanbaltsarkaniem 
karogiem un emblēmu “Latgale”, 
miliču pavadībā. Vīriešu līdzpa-
ņemtajos radiouztvērējos skanēja 
biedējošas, juceklīgas ziņas par 
Viļņas asiņainajiem notikumiem. 
Pastāvēja iespēja, ka mūs var 
neielaist Rīgā, ka pie Salaspils 
ceļu viadukta var apturēt Rubi-
ka bruņumašīnas. Šie minējumi 
satrauca jūtas un prātus. Miliču 
mašīna, kas brauca priekšā au-
tobusiem, radīja drošības sajūtu. 
Paldies, ka bijāt tautas atmodas 
pusē! 13. janvārī visas tautas 
demonstrācijā Viļņā lietuviešu 
atbalstam Rīgā (tagadējā 18. No-
vembra krastmalā) sabrauca 
gandrīz ¼ Latvijas tautas. Pēc 
tam sekoja irreālais, tomēr reā-
lais barikāžu laiks. Šī laika Lat-
vijas tautas vairākuma pozitīvās 
emocijas, garīgais pacēlums grūti 
aprakstāms. Tas mijās ar bailēm, 
kā uzvedīsies 
“varenā” impē-
rija, no kuras 
bijām atkarī-
gi 50 gadus. 
Latviešu tautu 
biedēja totālā 
pārkrievoša-
na, ne bez 
latviešu tautas 
kangaru palī-
dzības - sākot 
ar Vili Lāci, 
Arvīdu Pelši, 
Jāni Kalnbēr-
ziņu, Augustu 
Vosu, Borisu 
Pugo, beidzot 
ar Alfrēdu Ru-
biku un tagad 
vienu otru “sa-
skanieti”.

V ī r i š ķ ī -
ga, demokrā-
tiska, gudra 
un tālredzīga 
stāja bija arī 
Konstantīnam 
Makņam, kurš 
kopā ar Birutu 
Leitāni (avī-
zes redaktori), 
kura mistisko 
“Komunisma 
Ausmu” ar 

saukli “Visu zemju proletārieši, 
savienojieties!” nominēja par Lat-
gales pērli  - “Ezerzemi”, tā izde-
vums kļuva par rajona avīzi. 

Leposimies, ka mēs dzīvo-
jam Latvijas, Latgales “Šveicē”. 
Tikai kopsim to, strādāsim tā kā 
Gabrusāni Robežniekos, Gei-
bas Z/S “Kurmīšos”, kooperatīvs 
“Izvalta” un daudzas citas zem-
nieku saimniecības, celtniecības 
firmas, mākslinieku darbnīcas, 
viesu nams “Lejasmalas”, ko 
augstākajā tūrisma objektā iekār-
toja Ļaksu ģimene. Rajonam (un 
ne tikai!), arī “šmakovkas” meis-
tariem izaicinājumi šajā biznesa 
laikmetā.

Labā atmiņā saglabāta Al-
bīnas Liepiņas darbošanās gal-
venās LTF rajona nodaļas sek-
retāres rangā. Diemžēl minētie 
LTF nodaļas aktīvisti priekšlaicīgi 
aizgājuši mūžībā.

Šogad aprit 25 gadi kopš 
sarkanbaltsarkanā karoga pacel-
šanas svētkiem Krāslavas rajo-
nā. Ieskatīsimies šī laika atspo-
guļojumā “Ezerzemē”. Paldies 
A. Gončarovam, kurš šos mirkļus 
iemūžināja foto kadros!

Arī Izvaltā III Atmodas lai-
kā aktīvi darbojās LTF atbalsta 
grupa (parakstu vākšana pret 
M. Gorbačova piedāvāto jauno 
savienoto republiku savienības 
līgumu, kurš vēl vairāk ierobežo-
tu savienoto republiku attiecības; 
ziedojumu vākšana LTF galve-
najam štābam Rīgā, pilnveidotai 
Latvijas robežsardzei, ziedojumu 
vākšana sarkanbaltsarkanā karo-
ga pacelšanas svētku organizāci-
jai, piedalīšanās barikādēs u.c.). 

Latvijas karoga svētkos, 
1989. g. 30. jūlijā, Izvaltā pulcē-
jās aptuveni tūkstotis novadnie-
ku un viesu.

Izvaltas Romas katoļu pārpil-
dītajā baznīcā, atskanot Latvijas 
valsts himnai “Dievs, svētī Latvi-
ju!” Krāslavas Romas katoļu baz-
nīcas kora izpildījumā, arī vīriešu 
acīs parādījās asaras.

25 Latvijas valsts neatka-
rības atgūšanas gados daudz 
ko esam zaudējuši (īpaši sāp 
jauniešu emigrācija, Latvijas ne-
kustamo īpašumu nokļūšana ār-
zemnieku rokās, negodprātīga 
attieksme pret dabu, mācīšanās 
un darba tikuma vietā - pārprastā 
demokrātija (bieži visatļautība), 
prasības, patēriņš, veselībai kai-
tīgas atkarības u.c. 

Neatkarības 25 gados gan 
vairāk esam ieguvuši - savu va-
lodu, balsi, mazās, tomēr strādī-
gās, talantīgās latviešu tautas, 
atjaunotās Latvijas valsts eksis-
tenci. Tās tālākā attīstība mūsu 
pašu rokās. Esam pievienojušies 
28 Eiropas valstu savienībai, 
esam drošībā, ko garantē NATO, 
esam ar Eiro tuvāk civilizētai pa-
saulei.

Nevainosim tikai valdību, 
partijas visur un visās mūsu no-
zaru problēmās.

Visi mēs esam nākuši no 50 
padomju okupācijas gadu darbo-
šanās un domāšanas negācijām. 
Spilgts fakts  - Zolitūdes traģēdi-
ja. 

Atšķirsim skaistās nākotnes 
solītāju trubadūrus no godīgiem, 
darbā pārbaudītiem, gudriem Lat-
vijas zemes un valsts patriotiem!

“Visi valsts labā, katrs savā 
labā”

“Mums jāstrādā ar tiem mā-
liem, kas mums ir”- Kārlis Ulmanis

Eleonora DUNDURE-JAĶIMOVA 
(Izvaltā)

Foto no Alekseja GONČAROVA 
arhīva 

Atskats no latviešu tautas nesenās 
vēstures gaišākajām lappusēm

Ar tradicionālo dzīvnieku au-
dzēšanu Latgalē ir tikai problē-
mas: neadekvāti zemas iepirkuma 
cenas, sliktais noiets, un vēl Āfri-
kas cūku mēris uzglūnējis. Daudz 
labāk lietas sokas eksotisko dzīv-
nieku audzētājiem.

Labprāt pieņēmu Ērikas 
Gabrusānes uzaicinājumu pavie-
soties Robežniekos, kur jau sen 
mājo strausi un citi aizjūras savva-
ļas dzīvnieki. Zemnieku saimnie-
cība “Viesturi” necieš no reklāmas 
trūkuma: mūsu laikraksts regulāri 
informē savus lasītājus par sva-
rīgākajiem un interesantākajiem 
notikumiem mini zoodārzā, kas 
populārs kļuvis arī citvalstu tūristu 

vidū, eksotisko iemītnieku dzīvē. 
Šoreiz tikšanās iemesls ar žurnā-
listiem bija vairāk nekā svarīgs: 
Viesturs un Ērika uzsāka eksperi-
mentu - strausu pavairošanu bez 
inkubatora izmantošanas. Ir izšķī-
lušie jau trīs mazi strausēni. Starp 
citu, Āfrikas strausi ir tik gādīgi, 
ka duci olu perēja gan tēviņš, gan 
mātīte. Kadrā ir ticis tēviņš, kas 
acīmredzami izrāda nepatiku par 
negaidīto viesi ar fotokameru… 
Toties trīs mazie skaistuļi labprāt 
gozējās un pozēja kvarca lampas 
gaismā. Viņi bikli uzsāk mieloties 
ar mākslīgo ēdienu - kombinēto 
barību. Man radās jautājums: kā 
mazie putnēni izkļūst no olas, kam 

ir ļoti stingra čaula un tās svars ir 
1.5 kg. To pat cilvēkam sasist nav 
vienkārši. Bet omletes pagatavo-
šanai nācās izmantot pat dzelzs 
zāģīti. Viesturs paskaidroja: pe-
rēšanas laikā notiek biezās čau-
las izšķīdināšanas process olas 
iekšpusē, jo kalcijs ir nepiecie-
šams mazā putnēna kaulu attīs-
tībai. Noārdīto čaumalu pēc tam 
putnēns pats viegli pāršķeļ. Tieši 
tas tagad notiek strausu mītnē. 
Pagaidām mazie strausēni sildās 
zem kvarca lampas, saimnieks 
viņiem ir sarūpējis plašu teritoriju. 
Turpinās arī perēšana. Iespējams, 
ka būs vēl kāds papildinājums. 
Tas ir otrs strausēnu izšķilšanās 

gadījums Robežniekos, šogad 
saimnieki cenšas mazuļus sagla-
bāt un izaudzēt. Lai izdodas!

Saimnieki man parādīja vēl 
kādu citzemju brīnumu: trīs mazu-
ļi pieteikušies mošus cūkai, kam 
dzimtās mājas ir Dienvidamerikā. 
Zvēriņi ir līdzīgi mūsu mežacūku 
mazuļiem, bet Viesturs apgalvo, 
ka tie ir no citas saimes. 

Pilnai laimei man pietrūka vēl 
kāda vasaras pieauguma. Pilnībā 
biju apmierināts ar divus mēnešus 
veciem seska mazuļiem, kas dzi-
muši nebrīvē. Četras veiksmīgas 
fotogrāfijas - nav slikti! Paldies par 
uzaicinājumu!

Aleksejs GONČAROVS

Eksotisks pieaugums 
Robežniekos

Tās sasaucas ar latviešu tautas III Atmodas laika - 1988. - 1991. gada trauksmainajiem 
notikumiem - LTF dibināšana 1988. g. 7. - 8.  oktobrī; “Baltijas ceļš” 1989.g. 23. au-
gustā; 1990. g. 4. maijs - Neatkarības deklarācijas pasludināšana Latvijas Augstākajā 
Padomē; 1989.g. 23. augustā dziesmotie un nedziestošie ugunskuri sakarā ar 1991. g. 
21. augustā Latvijas AP pieņemto konstitucionālo likumu par Latvijas kā valsts pilnīgu 
neatkarību, tam sekojošo Latvijas (arī Igaunijas un Lietuvas) valstiskās neatkarības 
starptautisko atzīšanu.

Pirms 25 gadiem...

Skolēni, kas šomēnes Indonēzijā 25. starptautiskajā bioloģijas 
olimpiādē pārstāvēja Latviju, ieguva vienu sudraba un vienu bron-
zas medaļu, kā arī vienu atzinības rakstu.

Bioloģijas olimpiāde no 6. līdz 13. jūlijam notika Denpasārā, kas at-
rodas Indonēzijai piederošajā Bali salā. Olimpiādē piedalās vidusskolas 
skolēni, kuri ir bijuši labākie savas valsts nacionālās bioloģijas olimpiādēs. 
Šogad par pasaulē bioloģiju vislabāk pārzinošo skolēnu godu cīnījās 238 
skolēni no 61 valsts.

Latviju olimpiādē pārstāvēja Aglonas vidusskolas 11. klases sko-
lēns Daniels Krimans, kurš ieguva sudraba medaļu, Rīgas Valsts 1.ģim-
nāzijas 12. klases skolniece Katrīna Daila Neiburga, kura izcīnīja bronzas 
medaļu, Cēsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Marta Rudzīte, kura 
ieguva atzinības rakstu, un Daugavpils Krievu vidusskolas liceja 12. kla-
ses skolniece Anastasija Škoulepa. Pēdējo reizi sudraba medaļu Starp-
tautiskajā bioloģijas olimpiādē Latvijas pārstāvji izcīnīja 2002. gadā.

Tatjana KOMARE, Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas skolēni no starptautiskās 
bioloģijas olimpiādes pārved medaļas
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Līdzīgu vernisāžu māksli-
niekam iesācējam, bet, pareizāk 
sakot, māksliniecei, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs ne-
atceras jau sen. Ļubovu Tarļecku 
šajā brīnišķīgajā dienā atnāca 
apsveikt desmitiem krāslaviešu. 
Tajā skaitā arī mākslinieki, kuru 

vidū bija arī Eduards Pustovoi-
tovs, draugi, radi.  Un vēl kas ie-
vērības cienīgs – ne vien bijušie 
Ļubovas kolēģi no pirmsskolas 

iestādes „Pienenīte”, bet arī viņas 
audzēkņi. 

„Ļubočka... Apsveicam... 
Esam sajūsmā...” Šķita, ka šos 
vārdus sāks atkārtot pat sienas... 
„Jūs katram no mums ieviešat 
pašpārliecinātību,” teica Krāsla-
vas novada domes metodists 
kultūras jautājumos Jāzeps Dob-
kevičs, vēršoties pie Ļubovas 
Tarļeckas. „Man agrāk likās, ka to 

nevar nosapņot pat visbrīnišķīgā-
kajā sapnī,” atzinās viņa. 

Par to, ka 23. jūlijā tiks atklā-
ta mākslinieces personālizstāde, 
„Ezerzeme” rakstīja jau aprīlī. Un 
par to, ka īstenot savu bērnības 
sapni Ļubovai palīdzēja māksli-
nieks - ikonu zīmētājs, gruzīņu 

i z c e l s m e s 
grieķis Iraklijs 
Pashalidi, ar 
ko viņa pavi-
sam nejau-
ši iepazinās 
i n t e r n e t ā . 
Viņa tad pat 
i e d o m ā t i e s 
nevarēja, ka 
tās dažas ski-
ces, zīmētas 
uz papīra ar 
zīmuli, meis-
taram radīs 
neviltotu in-
teresi. Un vēl 
jo vairāk, ka 
cilvēkā ticību 
sev var radīt 
vienkārša frā-

ze: „Sāc! Tev viss izdosies!” 
Iraklijs, kurš jaunajiem māks-

liniekiem meistarklasi sniedz 
internetā, ieteica Ļubovai pārzī-

mēt fotogrāfijas, jo tam, lai dabā 
zīmētu ainavas un portetus, vi-
ņai ir palicis maz laika.  Tam ir 
nepieciešami gadi. Par to viņa 
pārliecinājās pati. Pat portretus 
pārnest uz audeklu neizrādījās tik 
vienkārši. Kā arī atainot cilvēkus 
kustībā. Pirmais „izmēģinājuma 
akmens” bija glezna „Mīlestības 
deja”. Un, šķiet, viss izdevās. 
Ar gleznu ir pateikts galvenais – 

ekspresija. 
Un cik liels kārdinājums bija 

„ieraudzīt” iemīlēto sižetu sa-
vām acīm! Un tas dzima! Pēc 
Armena Kazarjana dzejoļa, kas 
sajūsmina ar savu dziļumu, motī-
viem „В этом храме старинном, 
на истертых камнях, на 
коленях стоял очень старый 
монах...”(latv. „Šajā senajā tem-
plī, uz nolietotajiem akmeņiem, 
ceļos nometies,stāvēja ļoti vecs 
mūks...” ). Kā tas izdevies - par 
to lai spriež mākslas cienītāji. Iz-
stādē ir piedāvātas vairāk nekā 
40 gleznas, ko Ļubova Tarļecka 
radījusi gada laikā.  

Jāsaka, ka šajā dienā Ļubo-
va sevi parādīja arī kā laba sce-
nāriste. Atklāšanas programmā 
veiksmīgi iederējās autordzies-
mu un tautasdziesmu savijums, 
ko piedāvāja Ļubovas bijušais 
audzēknis Viktors Bernāns, kā 
arī sieviešu kora „Noktirne” dalīb-
nieces Ritas Andrejevas vadībā. 
Un pašas svinību „vaininieces” 
lasītie dzejoļi. Un lūgšanas godbi-
jīgais skanējums, kas tika atska-
ņots kopā ar Grāveru ercenģeļa 
Mihaila pareizticīgo baznīcas 
dziedātājām. Šai baznīcai un tās 
garīgajam tēvam Viktoram Mjali-

kam mākslinieces dzīvē ir 
ļoti svarīga loma. Bet varbūt 
arī galvenā... 

Boriss, kurš visu šo 
laiku loloja iemīļotās dzī-
vesbiedres talanu, līdzī-
gu plaukstošam ziedam, 
savā apsveikumā ienesa 
„pipariņu”, sākumā uzrunā-
jot vīriešus: „Var gadīties, 
ka arī jūsu sievas kādreiz 
sāks gleznot un, ticiet, jūs 
iemācīsieties gatavot un ar 
veļas mazgājamo mašīnu 
sadraudzēsieties kā ar savu 
brāli...”

Un ko pateica viņš – 
Iraklijs Pashalidi, kam arī 
bija veltīta šī pirmā māks-
linieces izstāde? Arī viņš 
piedalījās tās atklāšanā, 
kaut arī bija savā saulaina-
jā Grieķijā. Mūsdienās tas 
ir iespējams. Bet Ļubova 

Tarļecka kļuva par pirmo māksli-
nieci visā Krāslavas muzeja vēs-
turē, kas ar savu padomdevēju 
noorganizēja onlain-tiltu. Iraklijs 
krāslaviešiem novēlēja savus 
vislabākos vēlējumus, bet Ļubo-
vai pateica: „Man Tu vairs neesi 
skolniece... Mēs esam kļuvuši 
kolēģi.”

Valentīna SIRICA
Autores foto

Ļubovas Tarļeckas burvīgais sapnis
Noslēdzies Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras centra 
organizētais domrakstu konkurss 
bērniem „Kā atmodināt Saulcerīti?”. 
Pavisam tika iesūtīti 259 darbi, tos 
vērtēja rakstnieks Māris Rungulis, 
Jūrmalas Dubultu bērnu bibliotēkas 
vadītāja Inguna Radziņa un Latviešu 
valodas aģentūras projektu koordi-
natore Velga Līcīte. 69 labākie darbi 
tiks publicēti grāmatā, tādā veidā vi-
siem būs iespējams iepazīties ar jau-
nu, 21. gadsimta leģendu par Stikla 
kalnu, Antiņu un Saulcerīti. Balvā 
bērni saņēma ielūgumu piedalīties 
karnevālā un grāmatas autoreksem-
plāru. 5 oriģinālāko stāstu autori, 
kuri tiks paziņoti augusta sākumā, 8. 
septembrī Starptautiskajā rakstpra-
tības dienā kāps Rātsnama balkonā 
un nolasīs fragmentu no sava sace-
rējuma, viņi saņems īpašas balvas. 

Krāslavas novada centrālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras nodaļā tika 
iesūtīti 37 darbi no deviņām Dagdas 
un Krāslavas novadu skolām.

Visaktīvākie skolēni bija no Dag-
das un Indras vidusskolām, Krāslavas, 
Šķaunes un Andrupenes pamatsko-
lām. Paldies par atsaucību Aulejas, 
Skaistas pamatskolu, Konstantinovas 
sākumskolas un Varavīksnes vidus-
skolas skolēniem. 

Desmit labākie darbi tika aizsū-
tīti uz Nacionālo bibliotēku.

Prieks, ka 69 uzvarētāju skaitā ir 
arī Indras vidusskolas 7. klases skol-
nieces Glorijas Urbanovičas darbs. 

Apsveicam!
Ieskatam dažas asprātīgas ide-

jas, kā modināt dusošo Saulcerīti: 
•	 Kad izlasīs visas grāmatas, tad at-

modīsies
•	 Antiņš tikai ieknieba, un viņa pa-

modās
•	 Ar strāvu no elektrības vadiem
•	 Jāspēj atmodināt ar spēku un gri-

bu
•	 Vajag mammai un tētim izstāstīt 

par blēņām, tad atmodīsies
•	 Jānoķer saulesstars burciņā
•	 Tikai latgaļu mūzika Saulcerīti var 

atmodināt
•	 Viņa bija aizmigusi dēļ ļaunu ļaužu 

acīm
•	 Jāuzlabo skārienjūtīgie telefoni, 

tad atmodīsies

•	 Sabrauca gudrinieki no dažādiem 
sociālajiem slāņiem

•	 Kalnā var tikt, lecot pa batutu
•	 Antiņš uzkāpa līdz Saulcerītei un 

nonesa viņu tieši lejā
•	 Bija pat mēģinājumi uzlēkt Gais-

mas pils virsotnē no Vanšu tilta
•	 Uzlikt Saulcerīti uz Dormeo matra-

ča un nolaist lejā pa Gaismas pils 
ārpusi

•	 Antiņu klasē bija iesaukuši par 
nūģi

•	 Stiprākais izrādījās Cūkmens, kurš 
uzveica pat savus sīvos brāļus

•	 Antiņš žigli attaisīja zārku un pa-
ņēma princesi, uzsēdās zirgam 
mugurā un devās atpakaļ 

Vienmēr tev dziļi sirdī guļ An-
tiņš, kas panāks to, ka visi atkal būs 
brīvi un laimīgi. 

Karnevāla gājiens „Gribu iet uz 
bibliotēku” ir Rīgas 2014 Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas programmas no-
tikums. Tajā piedalīsies 2000 bērnu 
no visas Latvijas, kuri dosies no Rāts- 
laukuma pāri Akmens tiltam uz jau-
no Nacionālo bibliotēku. Viņi cīnīsies 
ar melnajiem kraukļiem – aizsprie-
dumiem par grāmatām un lasīšanu, 
un atbrīvos Saulcerīti, kas simbolizē 
tautas ilgas un centienus. Šajā vien-
reizējā pasākumā viņiem būs iespēja 
demonstrēt savu izveidoto karnevā-
la tērpu par mīļākās grāmatas tēmu, 
saņemt balvas, dzirdēt koncertu, 
piedalīties Gaismaspils iepazīšanās 
spēlē un uzzināt daudz jauna.  

Vēl ikvienai grāmatas mīlošai 
ģimenei ir iespēja iesaistīties kopīgā 
projektā! 

Piesaki savu ģimeni 8. septem-
bra karnevāla gājienam, piedalies 
svētkos, saņem balvas, parādi sa-
vas spējas! https://docs.google.com/
forms/d/1b7BD2NuyJH0w5jmAObVM-
5DQQMxxouE3l6xhrROnyg1g/viewform

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra speciālisti, 
Karnevāla gājiena režisori Krista Bu-
rāne un Mārtiņš Eihe, māksliniece 
Indra Sproģe  pateicas Jums par in-
teresi un iesaistīšanos! Lai veicas! Uz 
tikšanos 8. septembrī Rīgā!

Materiālu apkopoja KNCB 
BLN vadītāja 

Viktorija URBANOVIČA

Kā atmodināt Saulcerīti

Turpinājums. Sākums 2.lpp.
Lai ganību laikā pasargātu 

mājlopus no knišļu un citu ku-
kaiņu apdraudējuma, BTA aici-
na ievērot vairākus padomus:
•	 Dzīvniekus nedrīkst laist ga-

nībās knišļu aktīvajā periodā. 
Knišļu aktīvajā periodā dzīv-
niekus ganībās var laist dienas 
vidū un pa nakti līdz saullēk-
tam. Tomēr, ja novērojat knišļu 
masveida savairošanos arī die-
nas vidū, dzīvniekus nedrīkst 
laist ganībās vispār! 

•	 Pirms dzīvnieku laišanas ga-
nībās, tie jāapstrādā ar re-
pelentiem jeb līdzekļiem, kas 
paredzēti kukaiņu atvairīšanai. 
Pirms repelentu iegādāšanās 
un lietošanas, noteikti jākon-
sultējas ar veterinārārstu, jo 
to sastāvā var būt vielas, kuru 
lietošana produktīvajiem dzīv-
niekiem ir aizliegta!

•	 Jāņem vērā, ka kukaiņi parasti 
sakož tās ķermeņa daļas, uz 
kurām ir maz apmatojuma – 
piemēram, govīm – tesmeni. 
Tādēļ ieteicams lietot dažādas 
ziedes, kas ārstē kukaiņu ko-
dumu izraisītus iekaisumus, uz 
mājlopu ķermeņa daļām, kas 
mazāk aizsegtas ar apmatoju-
mu. Pirms ziedes iegādāšanās 
un lietošanas, noteikti jākonsul-

tējas ar veterinārārstu! 
•	 Ja rodas aizdomas, ka dzīvnie-

ku ir smagi sakoduši knišļi, tad 
nekavējoties dzīvnieks jāved 
(vēlams transportēt nevis dzīt) 
uz novietni vai zem nojumes un 
jāizsauc veterinārārsts!

•	 Veterinārārstiem aktīvajā ga-
nību periodā savlaicīgi jāpapil-
dina jau esošās medikamentu 
rezerves ar preparātiem, kas 
paredzēti tūskas, aseptisku 
iekaisumu, alerģijas, šoka, ko-
lapsa, drudža, iekaisuma, sāp-
ju u.c. saslimšanu novēršanai, 
ko dzīvniekiem var izraisīt kni-
šļu kodumi.

Atgādinām, ka, apdrošinot 
mājlopus, lopkopji var izmantot 
valsts piedāvātās priekšrocības 
riska mazināšanai, proti, saņemt 
valsts subsīdijas 50 % apmērā no 
apdrošināšanas prēmijas. Pagā-
jušajā gadā valsts paplašinājusi 
arī atbalstu aitu un kazu audzē-
tājiem, kompensējot apdrošinā-
šanas prēmijas 50 % apmērā arī 
ganību riskam, kas sedz zaudēju-
mus, piemēram, par vilku uzbru-
kumiem ganāmpulkam.

Informāciju sagatavoja  
Agnese GRĪNBERGA, 

Sabiedrisko  attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE

Par 28 % palielinājies noslēgto līgu-
mu skaits mājlopu apdrošināšanā
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Kā lai nepriecājas par lasītā-
ju cieņu un uzticību, kas ar kat-
ru gadu pavairo draugu un labu 
paziņu skaitu? Vēl nesen, pava-
sarī, publicēju rakstu par lielisko 
rikšotāju Nikolaju Galilejevu, kurš 
ir diplomēts agronoms un zirgko-

pis pēc aicinājuma. Jau tad viņš 
mani uzaicināja uz vasaras jubi-
lejas rikšotāju sacensībām, kuras 
bija ieplānojis rīkot personīgajā 
hipodromā pie Dagdas. Bet jūni-
jā uznākušais Āfrikas cūku mēris 
un karantīna pārsvītroja visus 
plānus un masu pasākumus. 
Bet te pēkšņi redakcijā atska-
nēja zvans: „Atbrauc pie mums 
svētdien ciemos, te sabrauks visi 
Latvijas labākie rikšotāji, tev būs 
interesanti!”

Man nav tiesību atteikt gai-
šiem cilvēkiem un avīzes uzti-
cīgajiem lasītājiem. Protams, 
piekritu, jo iepriekš ievērojamos 
braucējus biju vērojis tikai no ma-
las dedzīgo sacīkšu laikā. Un lūk, 
reta izdevība, patērzēt pie svētku 
galda, ap kuru pulcējās vesela 

sporta zvaigžņu plejāde un tikai 
divi stiprā dzimuma pārstāvji - 
Pāvels Seimuškins no Ciblas un 
deputāts Māris Ežmanis no Gar-
kalnes. Sieviešu komandas rota - 
braucējas - iesācējas no Latgales 
Oksana Kutenkova un Aleksand-

ra Seimuškina. 
Tik ļoti interesanti 
vērot azartiskos 
sportistus bez 
sporta ekipēju-
ma! Jāatzīst, vis-
pieredzējušākās 
braucējas un rik-
šotāju sacensību 
karalienes pat 
pie svētku galda 
zem zilās debess 
nenoņēma savas 
sporta cepures. 
Tiešām, tās lielis-
ki piestāvēja di-
vām Tatjanām ar 
uzrunājošiem uz-
vārdiem Martin-
sone un Šnura.

 Apbalvo-
šanas ceremo-
nijas laikā tika 
pasniegts un sa-
ņemts liels dau-

dzums dāvanu. 
Viena no visvērtīgākajām dāva-
nām bija baltā ķivere, pēdējais 
amerikāņu modelis, kas pagai-
dām ir vienīgais Latvijā, un tas 
ļoti labi piestāvēja Nikolaja gai-
šajam kamzolim! Savai mīļākajai 
krāsai mūsu jubilārs ir palicis uz-
ticīgs gandrīz četrdesmit gadus. 

Protams, tālajos septiņdesmita-
jos gados Nikolajs uz startu gāja 
ar to, kas jaunietim bija pieejams. 
Ar gadiem braucēja izskats piln-
veidojās. Tas kļuva perfekts! Ne-
vienas rikšotāju sacensības nav 

iedomājamas bez azartiskajiem 
skatītājiem un līdzjutējiem. Tā-
dēļ braucēja ekipējumā svarīgs 
ir viss. Pasākuma laikā jubilāram 
tika pasniegta vēl arī stilīga pāta-
ga.

Blakus lauku galdautam 
„Samobrankai” atradās stends ar 
vecākā braucēja apbalvojumiem, 
kurš turpina krāt uzvaras. Kau-
su vien tur pāri trīsdesmit, daudz 
vairāk medaļu un diplomu. Kad es 
uzsāku sarunu par visdārgāko tro-
feju, Nikolajs parādīja man laika 
gaitā apsūbējušo 1984. gada kau-
su. Lai saņemtu šo visprestižāko 
republikas mēroga balvu mūžīgā 
glabāšanā, Dagdas braucējs ar 
savu Kapteini triju gadu laikā vin-
nēja trīs ziemas un vasaras brau-
cienos. Cita tik lieliska un līdzīga 
sasnieguma Latvijā nebija.

Kādi tosti skanēja! Iepriekš 
nemaz nevienojušies, iekarsušie 
ciemiņi novēlēja pašu galveno 
– veselību, jaunus startus un uz-
varas. Tagad jau neatceros, kura 
no zvaigžņotajām Tatjanām sāka 
runu, bet uzstāšanās sanāca du-
etā: „Nikolajs ir darbarūķis visā. 
Fanātiķis pilna šī vārda nozīmē. 
Vienmēr „tīrs” uz skrejceliņa, spor-
tiski korekts. Gadās arī „neķītrie” 
braucēji, bet Nikolajs vienmēr 
kristāliski godīgs.” Satrauktais svi-
nību vaininieks ne reizi vien teica 
atbildes vārdus, nekautrējoties 
vairākkārt atkārtoja mīļāko zirgu 
vārdus. Pazīstamie Zaļotnaja, 
Zmeika, Angara, Alij, Kapteinis, 
Komandors... Skanēja arī grūti 
izrunājamie, toties mūsdienīgi un 
ar izteiktu eiropisku akcentu: Ko-
mans-Šels, Karmena-Rivera.... 
Galvenā Galilejevu dzimtas ba-
gātība – seši tīrasiņu rikšotāji no 
Amerikas. Viens no goda viesiem 
bija Viktors Stikuts ar sievu, kurš 
kādreiz palīdzēja Nikolajam kļūt 
par skrejceliņa īpašnieku, kas 
guva starptautisku slavu.

Izskanēja tik daudz atmiņu 
ar uzvaras garšu! Runājām arī 
par netīkamajiem zaudējumiem, 
jo labākā mācība tiek iegūta no 
kļūdām. Kopš bērnības Nikolajs 
ir iegaumējis galveno: zirgu ir 
jāsaudzē un jālolo, tikai tad pa-
vērsies ceļš rekordiem. Nikolajs 
bija satraukuma pilns pēc baisā 
zirgaudzētavu kraha 90. gados 
un tieši tāpēc viņš darīju visu 

iespējamo un neiespējamo, lai 
saglabātu un vairotu Dagdas rik-
šotāju slavu. Savu kaisli pret zir-
giem Nikolajs ir mantojis no sava 
vectēva Ivana.

Jubilārs kavējās atmiņās pie 

lielā ilustrāciju krājuma no ģime-
nes arhīva. Viņa izredzētā Na-
tālija un meita Tatjana izdabāja 
viesiem ar fotogrāfijām no nodi-
luša albuma. Vēlāk ieinteresēto 
klausītāju acīm pavērās skats 
uz veselu čemodānu ar mantoto 
dārgumu. Starp simtiem diplomu 
arī jau iedzelteni avīžu izgriezu-
mi. Ieraudzīju arī savas agrīnās 
publikācijas. Laiks nespēj izdzēst 
visu, cilvēku atmiņa spēj sagla-
bāt dzīves spilgtākos momentus. 
Daudz, pat pārāk daudz to bija 
veterāna slavenajā karjerā, kurš, 
izejot cauri grūtībām, ieguvis titu-
lu - vecākais republikas rikšotājs. 
Esmu pārliecināts, ka jauni rekor-
di vēl būs!

Bez humora izjūtas laukos 
ir tāpat, kā bez piena krūzes pie 
pusdienu galda. Jautrs un kodīgs 
vārds grūtā darbā ir atbalsts, kā 
tad bez tāda var apieties goda 
mielasta laikā?! Aizkustināts ar 
vispārēju uzmanību un neviltotu 
mīlestību, jubilārs stāstīja anek-
dotes par sporta zirgu tēmu, kā 
arī pamanījās ļoti jautri apspē-
lēt dāvanas. Brālis Georgijs no 
dzimtā ciema Bojāri pasniedza 
Nikolajam mūsdienīgu tējkannu, 
kura, kā izrādījās, nebija tukša. 
Viņš uzreiz saprata brāļa jokaino 
mājās darinātās sagataves bū-
tību un nemaldoties sāka pildīt 
mazās glāzītes ar konjaka krāsas 
tēju. Glāzīte „tējas” bija piemērota 
un uzjautrināja. Lauku kulinārijas 
lietpratēji apgalvoja, ka karstumu 
uzdzenošais dzēriens sanācis ne 
vienkārši karsts, bet piecdesmit-
grādīgs. Visi kopā draudzīgi smē-
jāmies, kad Ivans pasniedza jubi-
lāram pārsteidzoši skaistu gaili. 
Mūsdienīgam modinātājam var 
izlādēties baterija, bet šis gailītis 
vienmēr sagaidīs katru rītausmu. 
Nevienu neizlaižot. Bez šaubām, 
Nikolajs pēc pamošanās uzreiz 

dodas uz stalli. Tur atrodas viņa 
dārgumi un līksme. Laimīgs tas 
cilvēks, kurš no mazotnes ir atra-
dis savu mīļāko nodarbi. Un tad 
slava nāks pati! Nikolajam dzīvē 
veicās, viņš pirms 33 gadiem 

Pleskavas hipodromā satika arī 
savu mīlestību. Kopā ar zirgiem 
– abiem prieks!

Ļoti aizkustinošu runu teica 
meita Tatjana, diplomēta psiholo-
ģe: „Skatoties uz draudzīgajiem, 
sajūsminātajiem vecākiem, uz 
viņu lieliskajiem un azartiskajiem, 
sportiskajiem draugiem, esmu 
priecīga! Pašai dzīvot gribas!”. 

Viņš piedzima zirga gadā. 
Pēc sešiem desmitiem gadu ie-
guva kārtējās zelta balvas. Arī 
zirga gadā. Lai turpinās zvaig-
žņoti skrējieni!

Aleksejs GONČAROVS 

Dagdas rikšotāja dārgumi un prieks

Superķiveres pielaikošana

Foto veiksmei – starp divām zvaigznēm Tatjanām

Jautra dāvana no meitas 
vīratēva

Balles krāšņums – jaunās braucējas Oksana Kutenkova un 
Aleksandra Seimuškina

Lai saņemtu šo visprestižāko republikas mēroga balvu mūžī-
gā glabāšanā, Dagdas braucējs ar savu Kapteini triju gadu 
laikā vinnēja trīs ziemas un vasaras braucienos. Cita tik lie-
liska un līdzīga sasnieguma Latvijā nebija.

Cienāšana ar noslēpumaino tēju
Tikai desmitā daļa no 
ģimenes vērtīgās kolekcijas Jubilāra stiprā aizmugure – sieva Natālija un meita Tatjana
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•	 Krāslavas policija meklē bez-
vēsts pazudušo 
Janīnu Butnicku, 
dzimušu 1939. 
gadā, kura 2014. 
gada 12. jūlijā ap 
plkst. 01.30 izgāja 
no savas dzīves-
vietas Krāslavas 
novadā, Kalniešu 
pagastā, c. Stalti 
un līdz šim laikam 
nav zināma viņas 
atrašanās vieta. 
Sieviete bija ģēr-
busies melnās bik-
sēs, pelēkā T-krek-
lā, iespējams 
basām kājām. 
Kalsnas miesas 
būves, augums 
170 cm. Pazudu-
šajai novēroti ga-
rīgi traucējumi un 
iepriekš jau bijuši 
gadījumi, kad viņa 
aiziet no mājām 
nevienu nebrīdinot.

•	 Krāslavas policija meklē bez-
vēsts pazudušo 
Pjotru Romaš-
ko, dzimušu 1952. 
gadā, kurš 2014. 
gada 17. jūnijā izgā-
ja no savas dzīves 
vietas Dagdas no-
vadā, Asūnas pa-
gastā, c. Račeva un 
līdz šim brīdim nav 
zināma viņa atraša-
nās vieta. Informāci-
jas par apģērbu nav. 
Sūdzības par vese-
lību nav bijušas.

Lūgums vi-
siem, kam ir jebkā-
da informācija par 
kādu no minēta-
jām personām vai 
zināma viņu atra-
šanās vieta, ziņot 
tuvākajā policijas 
iecirknī vai zvanot 
pa tālr. 65603409, 
64603500 vai 110.

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 30. jūlijs

LTV1
6.00Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02Province
6.301000 jūdzes Albānijā
7.00Rīta Panorāma
8.35,15.15Mīlas viesulis 
9.35Lilīhammera
10.30,19.30Izmisušie vecāki
11.25,12.50,15.00Top-Shop 
11.40Vienas vasaras zieds
12.20Es - savai zemītei
13.10Vai Rīga jau gatava? 
13.30Pasaules vēsture
14.30Mans zaļais dārzs
16.15Muks
16.40Negantais Henrijs
17.10Sveika, Robij!
18.00,23.35Ziņas
18.50100 g kultūras
20.30Panorāma
21.13Latloto. Viking Lotto
21.20Tēvs Brauns 
22.10Mf. Amatieris
23.50Zebra
0.05Imantdienas 2013
5.00Imanta - Babīte pietur
5.30Citādi latviskais 

LTV7

6.00Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05,23.201000 jūdzes Mjanmā
6.35,5.00SeMS 
7.07Norvēģijas dabā
7.35Laiks uzņēmējiem
7.55Automoto raidījums 
8.15Rūpes par tevi
8.35Komercdarbība šodien
8.55Brīvdienu ceļvedis
9.15Projekts Nākotne
9.45,18.05Bezvēsts pazudušie 
10.40,16.15Rifu dakteri
11.35,17.05Neatklātā Latīņamerika
12.35Sieva uz pilnu slodzi
13.40,20.05Globalizācija 3000
14.10PK Futbolā
19.00Šodien
19.35,23.50Zoodārzu mazuļi 
20.35Zinātniskās fantastikas 
pravieši
21.25Parandžas un augsti papēži
22.00,5.30Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.30Pēdējais liecinieks
0.20Sieva uz pilnu slodzi
1.45Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.10,4.30Zīlniece

6.45Šodien novados
7.00,3.00900 sekundes
9.00Galileo 
9.35,14.20Televeikala skatlogs
9.50Mf. Pie Velsas pakalniem
11.55Karamba!
13.00Sirds melodija
14.00,17.50,20.00LNT ziņas
14.35Runāsim atklāti
15.40,5.00Ģimenes drāmas
16.50Mīlestība nekad nebeidzas
18.00,1.30Kārdinājuma varā
20.35Glābšanas misija 112
21.10Policists no pagātnes 
22.10Vegasa
23.10Mf. Par vienu mazāk
5.45Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.50, 5.40 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00 Spēka reindžeri samuraji
7.50, 0.10 Simpsoni 
8.50 Es lejupielādēju spoku
10.50 Kobra 
12.55 Džeiks un Nekurnekadzemes 
pirāti
13.20 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.45 Alkas pēc laimes

16.05, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50, 0.40 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Virtuve
22.10 Reiz sensenos laikos 
23.15 Citplanētiešu iebrukums
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Maks Stils
7.00, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri
8.30 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Batls
12.15 Grūtniece 16
13.25, 20.15 Interni 
16.40 Reāli puikas
17.50, 1.45, 5.35 Māja 2
18.50, 2.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.30 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.40 Mf. Nelabā īpašums

TV5
7.15, 13.30 Pats sev režisors
8.05, 12.20 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25, 0.30 Mūsu tēma

9.50, 12.05 Top-shop
10.05, 16.50 Skūpstamies!
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mākslas filma
1.10 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.40 Dzīvo vesels!
12.55 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
16.00 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 3.20 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve. Seriāls
23.20 Mf. Mīlas oāze
1.10 Euronews
1.40 Mf. Gomora
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.05 Multfilmas

Krimināls, notikumi29. jūlijā Ir iemesls!

Eiropas vēsturē ir daudz slavenu 
politiķu, kurus atceroties, nesajūti 
neko patīkamu vai pozitīvu. Šie poli-
tiķi vēsturē un cilvēku atmiņā atstāja 
diezgan negatīvu iespaidu. Viņu darbi 
nebija labi, bet viņu darbības sekas 
- katastrofālas. Bet droši vien tieši tā-
pēc par tiem ir jāatceras, lai katastro-
fas neatkārtotos, lai pagātnes mācība 
neaizmirstos, lai nākotnē mēs varētu 
skatīties ar pārliecību. 

Benito Musolīni piedzima 1883. 
gada 29. jūlijā. Viņa tēvs bija kalējs, 
reizēm veica arī galdnieka pienā-
kumus. Māte – skolotāja, ļoti ticīga 
sieviete. Savu vārdu Benito ieguva 
par godu Meksikas na-
cionālajam varonim, pre-
zidentam reformatoram 
Benito Huaresam. Politikā 
tēvs viņu radināja jau kopš 
pašas bērnības. Vecākais 
Musolīni bija pārliecināts 
sociālists. Aizrāvās ar Ba-
kuņina daiļradi, rakstīja uzsaukumus, 
mītiņos uzstājās ar dedzīgām runām. 
Mazais Benito uzmanīgi sekoja ikvie-
nam tēva žestam, katrai tēva kustī-
bai, iedomājās sevi viņa vietā, visvai-
rāk mazulim patika aplausi...

Skolā Musolīni bija ļoti izmisīgs 
un eksplozīvs bērns, kurš bieži vien 
kļuva nevaldāms. Viņš kāvās, iejau-
cās konfliktos. Ir zināms gadījums, 
kad Musolīni ar nazi iedūra vecākās 
klases skolēnam tikai tāpēc, ka tas 
par viņu pasmējās.

Pēc ģimnāzijas absolvēšanas 
Musolīni sāk strādāt par skolotāju 
lauku skolā, vienlaicīgi aktīvi iesais-
tījās sociālistiskās partijas darbībā. 
Drīz, pierādot sevi kā teicamu dar-
binieku un pārliecinātu sociālistu, 
Benito kļuva par vietējās partijas no-
daļas vadītāju. Viņš daudz braukāja 
pa Eiropu, uzstājās, uzrakstīja dažus 
rakstus - guva politisku nozīmi. Tikai 
viens viņam traucēja un darīja uz-
manīgus viņa domubiedrus: Muso-
līni bija ļoti dedzīgs, viņa varaskārei 
nebija robežu, bieži vien viņš iekar-
sa sīkumu dēļ, jebkuru iebildumu 
uztvēra ļoti personīgi. Vara pār cil-
vēkiem, pār pūli un... aplausi – lūk, 
viņa mērķis. Bet visādas idejas – tās 
bija tikai līdzeklis. Īstenībā Musolīni 
nekad nebija sociālists. Sociālisms 
viņam, politiķim, kurš grib būt vado-
nis, nederēja. Ir zināms, ka Musolīni 
bija pazīstams ar Ļeņinu, kādu laiku 
aizrāvās ar komunisma idejām. Uz-
manīgi sekojot konjunktūrai, Musolī-
ni precīzi izvēlējās to uzvedības mo-
deli, kas viņu padarīja par pieprasītu, 
mīlamu un godājamu. 

1921. gadā nākamais diktators 
nokļuva parlamentā... Jau pēc gada 
Musolīni bija kustības „gājiens uz 
Romu” priekšgalā. Itālijas karalis 
nobijās no pilsoņu kara, un fašis-
tu uzbrukums beidzās ar Musolīni 
iecelšanu premjerministra amatā. 
Fašistu programma itāliešiem pie-
dāvāja tā saucamo „trešo ceļu”. Savā 
būtībā programma bija sociālistisko 
ideju, totalitārisma, radikālisma, an-
tikapitālisma, antikomunisma u.t.t. 
haotisks sajaukums. Vienkāršiem 
ļaudīm tajā kaut ko saprast bija ļoti 
grūti, tāpēc daudzi kritizēja fašistus. 

Ar kritizētājiem fašisti izrēķinājās 
ļoti nežēlīgi. Pateicoties jaunajam 
vēlēšanu likumam, fašisti drīz vien 
parlamentā ieguva pārsvaru. Drīz 
vien tika atlaistas un aizliegtas visas 
politiskās organizācijas, izņemot na-
cionālo fašistisko partiju. Musolīni 
centīgi un pakāpeniski veidoja valsti, 
kurā viss ir atkarīgs no viņa vārda, 
skatiena, nopūtas. Jāsaka, ka pat ne 
Vācijā un PSRS nebija tāda personas 
kulta kā Itālijā. Musolīni vārds tika 
rakstīts tikai ar lielajiem sākuma bur-
tiem, operatori sekoja viņam. Radio 
katru dienu tika translētas vadoņa 
dedzīgās runas. Jāapliecina cieņa 

„Viņa Augstībai Benito 
Musolīni, valdības galvai, 
fašisma Ducei un impēri-
jas dibinātājam”, un tieši 
tāds bija nosaukums viņa 
oficiālajam amatam. Viņš 
bija brīnišķīgs orators, un 
viņa vārdi fascinēja cilvē-

kus. Dučes dzīvē tagad aplausu bija 
pilnīgi pietiekami. Musolīni aktīvā 
sociālā politika deva savus augļus. 
Samazinājās bezdarbs, palielinājās 
labklājība. Ar šo ekonomiku fašistu 
vadonis darbojās droši. No otras pu-
ses - represijas bija nežēlīgas. Jebkurš 
citādi domājošais riskēja ne vien ar 
savu veselību, bet pat ar dzīvību. Ilgu 
laiku politikā viņam ārpus Italijas ne-
bija līdzīgi domājošo. Sākumā Muso-
līni nemīlēja Hitleru un Vāciju. Duči 
mulsināja nacistu rasu idejas, kas itā-
liešus ieskaitīja „jauktajā rasē”. Viņš 
atklāti kritizēja Hitleru. Viss mainījās 
pēc tam, kad Vācija kļuva par spē-
cīgu valsti Eiropas centrā. Tad duče 
paziņoja: „Itāļu fašisms beidzot atra-
da sev draugu, un ar to viņš ies līdz 
galam.” Tas arī bija beigu sākums... 
Iesaistoties karā, Musolīni pierādīja 
sevi kā neveiksmīgu pulkvedi. Itāļu 
armija cieta sakāvi vienu pēc otras, 
reti itāliešiem uzsmaidīja veiksme. 
1943. gadā Musolīni tika arestēts. 
Bija nepieciešama vācu desantnieku 
iejaukšanās, lai viņu atbrīvotu. Kādu 
laiku duče vadīja Itālijas marionešu 
sociālo republiku... Līdz 1945. gada 
28. aprīlī viņu nošāva partizāni, bet 
pēc tam Milānas laukumā viņš tika 
pakārts... Pakāršana tika pavadīta ar 
grandioziem aplausiem, bet Benito 
tos vairs nedzirdēja... 

Itālieši atceras savu duči. Dikta-
tora dzimtenē ir Musolīni ģimenes 
māja-muzejs, viņa nāves vietā un uz 
kapa vienmēr ir ziedi. 

Līdz šim brīdim itālieši uzskata, 
ka „Musolīni nemaz nebija tik slikts”, 
Silvio Berluskonī vienā no savām 
daudzajām pirmsvēlēšanu kampa-
ņām paziņoja: „Savas valdīšanas lai-
kā Musolīni ir darījis daudz laba...” 

Itāliešiem tas ir labāk zināms...
Esot savas karjeras virsotnē 

1928. gadā Benito Musolīni, Itālijas 
karalistes premjerministrs un kara-
vadonis, bija apbalvots ar Lāčplēša 
Pirmās pakāpes ordeni par to, ka 
veicināja Latvijas Republikas neatka-
rības de-jure atzīšanu.

Mēs dzīvojam uz ļoti mazas pla-
nētas...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Benito Musolīni dzimšanas diena

Atjaunotie ceļmalu krusti - tas ir 
senas kristiešu tradīcijas turpinājums. 
Ne soli bez Dieva klātbūtnes… Bieži 
esmu fotografējis katoļu svētvietas, 
bet vecticībnieku krustu pie lielceļa 
ieraudzīju pirmo reizi. To dzimtajā 
ciemā Juhneviči netālu no senās baz-
nīcas uzstādījis Aleksandrs Seņkovs, 
strādīgs un dziļi ticīgs cilvēks. 

Aleksejs GONČAROVS

Cēli  darbi
Laika periodā no 18.07.2014. 

līdz 25.07.2014. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 69 notikumi. 

Būtiskākie:
•	 19. jūlijā Krāslavas iecirknī tika 

uzsākts kriminālprocess pēc 
Krimināllikuma 175. p. 3. d. 
(zādzība ar iekļūšanu) par to, 
ka nenoskaidrotas personas no 
privātmājas Kalniešu pagas-
tā nozaga dažādus bitenieka 
piederumus: medus sviežas, 
rāmjus un citas mantas. Notiek 
kriminālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz vainīgās personas no-
skaidrošanu.

•	 22. jūlijā uz Krāslavas bērnu 
sociālās rehabilitācijas centru 
“Mūsmājas” atveda 3 nepiln-
gadīgus bērnus ar fiziskas 
vardarbības pazīmēm, ko viņi, 

iespējams, guva ģimenē, no 
kuras tika izņemti. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana. 

•	 24. jūlijā ceļa posmā Skaista 
- Konstantinova automašīnas 
Renault Master vadītājs, 1994. 
g. dzimušais vīrietis notrieca 
sievieti, kura ar lūzumiem tika 
nogādāta Daugavpils reģio-
nālajā slimnīcā. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

***
•	 23. jūlijā Dagdas novada Ezer-

nieku pagastā 1958. gadā dzi-
mis automašīnas VAZ vadītājs 
notrieca uz ceļa izskrējušo alni. 
Transportlīdzekļa vadītājs un 
pasažieris ar traumām nogādā-
ti slimnīcā.

Turpinājums. Sākums 2.lpp.
Pilnveidot savas profesionā-

las kompetences iespējams šādās B 
programmās:
•	 Izglītības joma „Tehnoloģijas un zi-

nātņu pamati” (mācību priekšmeti 
matemātika, ķīmija, bioloģija, fizi-
ka, dabaszinātnes, informātika) - 
ilze.gaile@lu.lv;

•	 Tehnoloģijas un radošums interešu 
izglītībā - mii@rtu.lv;

•	 Pirmsskolas izglītības saturs un di-
daktika - rita.abele@lu.lv;

•	 Pamatizglītības pirmā posma sa-
turs un didaktika - rita.abele@lu.lv;

•	 Izglītības jomas „Cilvēks un sabied-
rība” (mācību priekšmeti vēsture, 
ģeogrāfija) -zita.vanaga@du.lv;

•	 Pedagoģija (pedagoģiskā procesa 
organizēšanas jautājumi) - kursi@
rpiva.lv;

•	 Veselības jautājumu apguve profe-
sionālā vidējā un arodizglītībā - sa-
nita.roge@rsu.lv;

•	 Pedagoģiskā procesa organizēšana 
un vadīšana kristīgajā mācībā 1.-3.
klasē - rarzi@apollo.lv.

Laura ZAHAROVA

Aicinām pedagogus 
pieteikties papildināt 

profesionālo kvali-
fikāciju B programmās

VUGD: Cilvēki svelmē uzvedas 
gluži kā sajukuši

Karstuma dēļ brīvdienas Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam ir bijušas ļoti, ļoti saspringtas, un cilvēki uzvedas gluži kā 
sajukuši, intervijā LTV „Rīta Panorāma” sacīja dienesta pārstāve Inga 
Vetere. Viņa norādīja, ka brīvdienās ir zināms par pieciem noslīkuša-
jiem, taču ir bailes saukt konkrētu bojāgājušo skaitu. 

Vetere uzsvēra, ka paši cilvēki tveicē arī uzvedas kā sajukuši. 
Piemēram, brīvdienās jau naktī divas sievietes izdomāja Rīgā peldus 
šķērsot Daugavu. Viņas sagaidīja Rīgas pašvaldības policija, taču va-
rēja beigties sliktāk, norādīja dienesta pārstāve. 

Vēstīts, ka mediķi jau iepriekš brīdinājuši, ka tveices laikā nav 
ieteicama smaga fiziska slodze, ir jādzer daudz ūdens, taču ir jāizvai-
rās no dzērieniem, kur ir daudz cukura. Tāpat ir jāizvairās no saules, 
kā arī īpaši jāpieskata bērnus un dzīvniekus, kuri ne vienmēr spēj par 
sevi parūpēties.
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16.10 Hārtlenda 
19.00 Šodien
19.35 Pasaules stāsti
20.35 Spots
21.05 Anekdošu šovs
21.35 Eiropa koncertos
22.30 Lanževēna burvju triki 
23.25 Zinātniskās fantastikas 
pravieši
2.15 Jura Kulakova jubilejas kon-
certs
3.25 Sporta studija

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mani sauc Khans
13.15 Karamba!
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.25 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.00 Kārdinājuma varā
20.35 Glābšanas misija 112
21.05 Glābiet mūsu ģimeni
23.00 Mf. Izdomātie meli
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Boba burgeri 

TV3
6.10, 11.50 Ņujorkas karalis
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25, 12.55 Džeiks un Nekurneka-
dzemes pirāti
7.50, 1.05 Simpsoni 
8.50 Mf. Spiedze Harieta
10.50 Kāsla metode 
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.55 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.30 Viņas melo labāk
16.40 Voroņini
18.20 Zentas brīvdienas
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu

CETURTDIENA, 31. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Tēvs Brauns 
10.30, 19.30 Izmisušie vecāki
11.25, 13.10, 15.00 Top-Shop 
11.40 Savējie
12.40, 5.30 Citādi latviskais 
13.25 Mikrofona dziesmas
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50, 1.20 100 g kultūras 
20.30 Panorāma
21.15 Parādes beigas
22.20 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
23.25 Rīga 2014
0.50 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Imanta - Babīte pietur

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 0.15 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 SeMS 
7.07 Norvēģijas dabā
7.35 Skats rītdienā
7.55 Jūrā un krastā
8.15 TV Mozaīka
8.35 Laiks uzņēmējiem
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40, 16.15 Rifu dakteri
11.35, 17.05 Neatklātā Latīņamerika
12.35, 1.15 Sieva uz pilnu slodzi
13.40 Projekts Nākotne
14.10 PK Futbolā
19.00 Šodien
19.35, 0.45 Zoodārzu mazuļi 
20.05 Projekts Nākotne

20.35 Viesnīca Sarkanais mežs
21.45, 5.00 Ātruma cilts
22.15, 5.30 Makšķerē ar Olti
22.45 Motociklisti
23.15 Skudru kari
1.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 4.35 Galileo
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Pretinieka valdzinājums
11.55 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00, 1.35 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Glābšanas misija 112
21.10 Dzīves krustcelēs
22.10 Mf. Mani sauc Khans
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.50, 5.40 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00 Spēka reindžeri samuraji
7.25 Džeiks un Nekurnekadzemes 
pirāti
7.50, 0.00 Simpsoni 
8.50 Mf. Kā iepatikties klasesbied-
riem
10.35 Virtuve
12.55 Džeiks un Nekurnekadzemes 
pirāti
13.20 Spēka reindžeri supersamuraji
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.35 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50, 0.30 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Sainis

2.25, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Maks Stils
7.00, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri
8.30 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Batls
12.15 Reāli puikas
13.25, 19.55 Interni 
16.40 Reāli puikas
17.50, 1.15, 5.35 Māja 2
18.50, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Pārāk laba priekš manis
0.10 Pokers

TV5
7.15, 13.30 Pats sev režisors
8.05 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.50, 12.05 Top-shop
10.05, 16.50 Skūpstamies!
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
12.20 Paralēlā pasaule
14.20 6 kadri
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mākslas filma
0.55 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 4.40 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.50 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.25 Pēdas
0.00 Euronews

0.35 Zvaigžņu lietus
0.50 Gomora
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 14.10 Multfilmas
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.20 Skatīties visiem!
7.50, 15.25 Ģimenes drāmas
8.50, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorijas
12.20 Pasaules noslēpumi 
14.30 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.20 Kara noslēpums 
0.25 Slepenās teritorijas
5.55 Izmeklētāji

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Pirmais pasaules karš. Eiropas 
pašnāvība
11.50 Par pašu galveno
14.05 Meitenes
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Vakar beidzās karš 
21.50 Aizstāve
22.45 Krievu korpuss. Pazuduši laikā
23.40 Neizgulējušos ļaužu pasaule
0.40 17 pavasara mirkļi
1.45 Mf. Aktrise no Gribovas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.35 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

13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Fazenda
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Zem aizsega
23.50 Gomora

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.35 Zona X
9.10, 22.25 Pēdas
10.55, 19.55 Advokātes
12.10, 1.40 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Izglābt vai iznīcināt
16.35 Volfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20, 0.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Varenais karš
0.05 Grūtas dienas vakars
1.30 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 0.30 Doilu lieta
11.35, 23.40 Medības
12.35, 19.45 Nāve paradīzē
13.40, 18.55 Mīlestība rajonā
14.45, 21.30 SašaTaņa
15.45, 22.30 Viesnīca Bābele
16.50 Raidījums
17.25 Karsts ūdens
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO

PIEKTDIENA, 1. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.30 Dzintara puse
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.30, 13.25, 16.00 Top-Shop 
11.45, 2.00 Mūsu Čārlijs 
13.40 Tango
15.15 100 g kultūras
16.20 Avārijas Brigāde
16.25 Luijs
16.40 Džeronīmo Stiltons 
18.00, 23.10 Ziņas
18.35 Ziedi zaudētājiem
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014. Kultūras dīvāns
21.30 Midsomeras slepkavības 
23.25 Parādes beigas
0.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
1.30 Citādi latviskais 
3.35 Eksporta un inovācijas balva 
2013
4.30 Rūtoj saule, rūtoj bite
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 0.15 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 SeMS 
7.07 Norvēģijas dabā
7.35 Rūpes par tevi
7.55 Aktualitātes
8.15 Biznesa klase
8.35 Tādas lietas
8.55 Attīstības kods
9.15 Labākais no Euromaxx
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40 Rifu dakteri
11.35, 17.05 Neatklātā Latīņamerika
12.35, 0.45 Sieva uz pilnu slodzi
13.40, 20.05 Pie stūres
14.10, 4.10 PK Futbolā

7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.25 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Maldu teritorijas
12.25 Pasaules noslēpumi 
14.25 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.20 Varenie noslēpumi
0.20 Ekstrasensu cīņas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas

10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Balkānu slazds
11.50 Par pašu galveno
14.05 Meitenes
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Vakar beidzās karš
21.50 Mf. Aizstāve
22.45 Tanki. Urālu raksturs
0.35 17 pavasara mirkļi
1.35 Mf. Aktrise no Gribovas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 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
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Fazenda
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Zem aizsega
23.50 Gomora

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 Zona X
9.10, 22.25 Pēdas
10.55, 19.55 Advokātes
12.10, 1.10 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Izglābt vai iznīcināt
16.35 Volfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam 17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma
21.45 Varenais karš

0.10 Aktuāla intervija
0.55 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05 Plāns B
10.05 Baltkrievu virtuve
10.50, 0.40 Doilu lieta
11.40, 23.45 Medības
12.40, 19.50 Nāve paradīzē
13.50, 18.55 Mīlestība rajonā
14.50, 21.40 SašaTaņa
15.50, 22.35 Viesnīca Bābele
17.00 Reportieris 17.55 Plāns B
20.55 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36. KENO

21.00 Mf. Radinieki svešinieki
22.55 Mf. Seksa brauciens
2.45 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Dzīvās lelles 

TV3+
6.20 Maks Stils
7.00, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Raņetki. Seriāls
10.05 Kupidons. Seriāls
11.10, 15.35 Comedy Batls
12.15 Grūtniece 16
13.25 Interni
16.40 Reāli puikas
17.50 Māja 2
18.50, 3.10 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Mf. Nakts veikalā
21.50 Mf. Ādams
23.50 Mf. Laimīgu Jauno gadu, tēt!
1.40 Mīļā, mēs nogalinām bērnus!

TV5
7.15, 12.20 Paralēlā pasaule
8.15, 13.30 Pats sev režisors
9.05, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.50, 12.05 Top-shop
10.05, 16.50 Skūpstamies!
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
22.40 Greizais spogulis
23.05 Mana ģimene - Šilov
0.55 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 3.15 Moderns spriedums
17.50 Jūrmala
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Mats matā

0.50 Euronews
1.35 Mf. Bīstami dzīvībai
5.15 Mf. Sieviete, kura dzied

RenTV Baltic
6.45, 14.00 Multfilma
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.20 Skatīties visiem!
7.50, 15.20 Ģimenes drāmas
8.50, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
12.20, 20.45 Pasaules noslēpumi 
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
23.00 Dievu ēdiens
23.55 Reportieru stāsti
0.20 Iedomājieties tikai!
0.45 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Pirmais pasaules karš. Eiropas 
pašnāvība
11.50 Par pašu galveno
14.05 Meitenes
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Cilvēks-ēsma
23.40 Serafima Sarovskova varenais 
brīnums
0.40 Dzīvā skaņa

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.55 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
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Par un pret
16.15 Šurum burum

16.30 M.f. Ikdiena. 
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.55 Ceļš uz Pirmo pasaules karu
0.55 Pirmais Pirmā pasaules kara 
šāviens

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.55 Advokātes
12.10, 0.45 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Volfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam
16.25 Ģimenes melodrāmas
17.20 Zvaigžņu dzīve. Klauna asaras
18.10 Nezināmā Baltkrievija
19.55 Zemes ārsts. Seriāls
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Mf. Trīs dienas bēgšanai
0.30 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45 Prāta vētra
11.20 Div ar pus pavāri
11.55 Mf. Saņikova zeme
13.40 Nāve paradīzē
14.45 Mīlestība rajonā
15.40 SašaTaņa
16.40 Viesnīca Bābele
18.55 Karsts ūdens
19.15 Mf. Sliktie puiši
21.25 KENO
21.30 Comedy Batls
22.35 Reportieris
23.20 Mf. Svešinieks
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 
28761515.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

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

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

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

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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

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

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

43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI
Aizņemieties atbildīgi, 

izvērtējot savu spēju atdot 
aizdevumu.

Тālr.28609904,20292842.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

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. 

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

māju Vaivodos, Indras pag. (3K) 
2,6 ha zemes, blakus 2 ezeri. 
Tālr. 25949905;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
“VW Transporter”- 2.4 D, sinhro, 
1998, TA līdz 03.07.2015., 9 vie-
tas. Tālr. 22364201;
“VOLVO V70”- 2.4, benzīns, 
1997., TA līdz 04.11.2014. 700 
Eiro. Tālr. 26190570;
“AUDI 80” - 1988., TA līdz 
28.07.2015. Tālr. 22423911;
rezerves daļas no “Mazda 626” 
(1998.); “VW Golf III”; “Ford Sier-
ra”. Tālr. 29888024; 
segmenta pļaujmašīnu. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 26473072;
saldētavu “Atlant”. Tālr. 
26046559;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
govi. Tālr. 65600873; 
govi (8. laktācija). T. 20011455;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto 
zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas 
cenas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098; 
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa uzreiz. Tālr. 26346688;
meža cirsmas un īpašumus. 
Palīdzēsim sakārtot dokumentus. 
T. 26070852, 25287734;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804.

Vīrietis meklē darbu celtniecībā, 
autovadītāja darbu (B, C kat.). 
Izskatīšu citus piedāvājumus. 
Tālr. 28753676.
Sieviete meklē darbu. Uzkopšu 
telpas. Izskatīšu citus piedāvāju-
mus. Tālr. 26344353.
VĒLOS ĪRĒT māju vai dzīvokli ar 
krāsns apkuri. Tālr. 26264953.
Muzikants spēlē jubilejās, kā-
zās un citos pasākumos. Tālr. 
26739402.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Smalcinām l/s, latvāņiem aiz-
augušas platības. Attīrām no 
krūmiem un apauguma. Tālr. 
22038020. 
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019. 

Mēmi ir vārdi, sāpēs sarau-
jas sirds,

Vien atmiņu zvaigzne debe-
sīs mirdz…

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Vladislavam Grundānam, 
māmiņu pēdējā dzīves ceļā 
pavadot!

Krāslavas ISRK 
sporta klubs

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni 

veikts.
Arī tad, ja mūža gājums

Šķiet pārāk negaidīti beigts.
 Dagdas novada pašvaldība 

izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Virgīnijai Ceicānei, Rutai 
Pudnikai un Armandam 
Pudnikam, māmuļu un 
vecmāmuļu mūžības ceļā 
pavadot.

Kur vārdus rast, kas būtu 
mierinājums,

Kad cilvēks zemes klēpī 
dusēt steidz,

Kad negaidot ir pārrauts 
mūža gājums

Un ardievas tik daudz kam 
jāpateic.

Kad sirdī un acīs sakrīt 
bieza asaru migla, kapu 
priedes šalc atvadu dzies-
mu un uz mūžīgu nesatikša-
nos jāatvadās no Leonoras. 
Izsakām patiesu līdzjūtību 
Rutai Pudnikai un viņas ģi-
menei, māmiņu, vecmā-
miņu un vecvecmāmiņu 
pēdējā gaitā izvadot.

Pudniku ģimenes 
Kombuļos.

Piektdien, 1. 
augustā pār-
došanā būs 
jaunas dažā-
du krāsu dē-
jīgas vistiņas, 

gailīši un dējējvistas (10-12 
mēn.) Pēc pasūtījuma jaunas 
pīles, pīļtēviņi, paipalas. Tālr. 
29142247, šoferis 29158908. 

Ezernieki - 8.00, Egļe-
va - 8.15, Muižnieki - 8.30, 
Šķaune - 8.45, Porečje - 9.10, 
Svariņi - 9.25, Dagda - 9.50, 
Asūne - 10.20, Račeva - 
10.50, Robežnieki - 10.50, 
Skuki - 11.10, Indra - 11.30, 
Lupandi - 11.45, Piedruja - 
12.00, Kalnieši - 12.20, st. 
Skaista - 12.35, Skaista - 
12.50, Krāslava (Ostas iela) 
- 13.20, Borovka - 14.00, 
Izvalta - 14.15, Kombuļi - 
14.30, Auleja - 14.50, Grāveri 
- 15.10, Aglona - 15.25. 

P�����n���e� �ū�� 
la�īt��� ���k��!

5 mēn. – EUR 14.23;
4 mēn. – EUR 11.38;
3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 

 informāciju!

Ielu apgaismojuma stabs Aglonas un Pils ielu krustojumā 
neizturēja apelsīnu krāsas mikroautobusa spiedienu.

Alekseja GONČAROVA fotoapsūdzība

Rotaļas ar nāvi:
turpinājums krāslaviešu izpildījumā

SIA “Rumba centrs”
Aicina darbā 

PĀRDEVĒJU - KRĀVĒJU.
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. Plasti-
kāta logi: 6 kameru vācu profils. Pilns ser-
viss. Aizslēdzami logi. METĀLA DURVIS.

Tālr. 28675525, 28230237, 65621730

Zīlēšana ar taro kārtīm. Aizrunā 
psoriāzi, alkoholismu. Mīlestības un 
uzticības pareģošana. T. 25320417.

Latgales Lauksaimniecības Zi-
nātnes Centra aizvadīti e 15 gadi, 
rīkojot Lauku dienas mūsu zemnie-
kiem ar mērķi lauksaimniecības no-
zares attī  stī bai Latgales novadā, ir 
devuši pozitī vus rezultātus, protams, 
mēs gribētu daudz lielā-
kus sasniegumus – lai cil-
vēki nepamestu laukus, 
apzinātos zemes vērtī bu, 
domātu par savu maz-
bērnu nākotni. Neskato-
ti es uz to visu, mums ir 
palielinājusies graudau-
gu, rapšu raža, ienākusi 
lucerna ganību zālājā, ie-
spēju robežās ti ek veikta 
augu maiņa, biežāk var 
redzēt gaļas lopu ganām-
pulkus, utt . Lauksaim-
niecības attī  stī ba Latgalē 
nenoliedzami ir Latgales 
Lauksaimniecības Zinātnes Centra 
zinātnieku nopelns.

Neskatoti es uz reorganizācijām 
vēsturē, pateicoti es Dr. agr. Vene-
randai Stramkalei šobrīd ir SIA LLZC 
un zemnieki ir viņai pateicīgi. Tagad 
gaidāmas reorganizācijas Lauksaim-
niecības Zinātnes jomā, kā tās ti ks 
risinātas, kas noti ks ar SIA LLZC?

14. jūlijā noti ka Lauka izmēģi-
nājumu skate, komisijā piedalījās 
Zemkopības ministrijas, Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes u. c. 
20 atbildīgie zinātnes un valsts insti -
tūciju pārstāvji, kuri arī uzklausījuši 
Dr. agr. V. Stramkales bažas par turp-
mākās LLZC pastāvēšanas iespējām, 
jo tā ir vienīgā Zinātniski pētniecis-
kā insti tūcija lauksaimniecībā Aus-
trumlatvijas reģionā.

ViņarosinavisuLatgalesnova-
dupašvaldībuvadītājus,Lauksaim-
nieku sabiedriskās organizācijas

u.c. atbalstīt šīsiestādessaglabāša-
nu perspektīvā, apzinoties tās bū-
tisko nepieciešamību mūsu lauku
apsaimniekotājiem / lauku uzņē-
mējiem.  

Kas ir tas būti skais, ko mums 
dod SIA LLZC:

* Latgales Lauk-
saimniecības Zinātnes 
Centrs ir nozīmīga vieta 
Latgalē, kur mūsu zem-
nieki izglītojas, iepazīs-
tas ar kultūraugu šķirņu 
izpēti  un ieteikumiem 
ražotājiem, būti ski ir 
iepazīt tehnikas fi rmu 
piedāvājumu kultūraugu 
audzēšanas tehnoloģiju 
pilnveidošanai.

* Nozīmīga ir ikga-
dējā zinātniski – prakti s-

kā konference, kurā ti ek 
izvērtēti  kultūraugu šķirņu iegūti e 
rezultāti  un ieteiktas konkrētas šķir-
nes Latgales zemniekiem, šķirņu au-
dzēšanas tehnoloģijas.

* Būti ski svarīga ir LLZC sadarbī-
ba ar Zemkopības Ministrijas speciā-
listi em un tās pakļautī bā esošajām 
Augkopības nozares Valsts insti tūciju 
speciālisti em, Rēzeknes Augstskolas 
vadību, LLKC, Latvijas Lauksaimnie-
cības Universitātes zinātniekiem, Rī-
gas Tehniskās Universitātes vadību, 
fi rmu speciālisti em, zemniekiem, arī 
žurnālisti em u.c.,

* LLZC sniedz konsultācijas, ie-
teikumus visiem zemniekiem prob-
lemāti sko jautājumu risināšanā.

Ieguldīti e Venerandas 50 darba 
gadi Latvijas un tās cilvēku labā – tas 
ir liels devums mums, visiem lauci-
niekiem, arī pilsētniekiem, lai smar-
žīgs maizes klaips būtu galdā likts!  

Imants KĀRKLIŅŠ 

Latgales Lauksaimniecības 
Zinātnes Centram būt arī turpmāk!

V. Stramkale


