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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā:

Ekvatora iekarošana jeb 
Gabona pasaules kartē

Stāsts par to kā Krāslavietis ar 
saviem draugiem devās ekstrē-
mā ceļojumā uz Gabonu.

1, 5 lpp

Āfrikas cūku mēris 
 jālokalizē par jebkādu cenu
Reportāža no seminārā par ak-
tuālajiem jautājumiem par Ārikas 
cūku mēra izpaltību.

 2.lpp

Latvijas lietišķo sieviešu 
apvienības seminārs

Uzzini, kas ir Latvijas lietišķo sievie-
šu apvienība un ar ko tā nodarbojas.

3.lpp

“Turciju pa viesnīcas 
logu nevar ieraudzīt” 

Jekaterina Semjonova apguvusi 
retu profesiju un veiksmīgi veido 
karjeru dzimtenē.

4.lpp

Kā arī TV programma, reklāmas, 
sludinājumi un daudz citas no-
derīgas un interesantas infor-
mācijas. 

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. Tālr. 28230237.

I Ekvatora iekarošana jeb Gabona pasaules kartē

Agrāk esmu stāstījis par Lat-
vijas – Krievijas komandas risku 
pilno braucienu uz Madagaskaru 
un uz noslēpumaino valsti Pa-
pua, kas atrodas Jaungvinejā. 
Šovasar Eduards Letunovs, lau-
lātais pāris Vija un Mihails Marku-
li, kā arī senās pilsētas Vladimi-
ras pārstāvis Mihails Poberežnijs 
atgriezās no Āfrikas republikas 
Gabonas, kur viņi pavadīja trīs 
trauksmainas nedēļas. Tie ir ne-
izdzēšami iespaidi. 

Drosmīgais ceļojums sākās 
ar sarežģītu aviopārlidojumu Rīga 
- Roma – Adisa – Abeba (Etiopi-
ja) – Portnuāra (Kongo) un gaisa 
turnejas noslēdzošais punkts – 
Gabonas galvaspilsēta Librevi-
ļa. Bet tālāk – velobrauciens pa 

teritoriju, kur nav ceļu, 1064 km 
garumā. Kritiskās situācijās vis-
grūtāk izbraucamos ceļa posmus 
nācās turpināt garām braucoša-
jās kravas mašīnās vai džipos. 
Protams, par samaksu. Tūrisms 
tur vēl tikko sāk attīstīties, un, kā 
domā mūsu ekstrēmisti, viņi vei-
ca pirmo velokrosu mazizpētītajā 
afrikāņu valstī. 

Katrs šāds veloceļojums 
sākas ar ilgstošu gatavošanos, 
ar pasaules kartē nomaldījušās 
valsts teorētisku izpēti. Gabona 
atrodas Centrālās Āfrikas rietu-
mos, to apskalo Gvinejas līcis. 
Ir sauszemes robeža ar Kongo 
Republiku, Kamerūnu un Ekva-
toriālo Gvineju. Francijas bijusī 
kolonija tiek uzskatīta par vienu 

no bagātākajām un stabilākajām 
Āfrikas valstīm – salīdzinājumā ar 
nelielo pusotra miljona iedzīvotā-
ju daudzumu. Teritorijas platība 
267,6 tūkst.km2. Gabona atrodas 
ekvatoriālajā un subekvatoriāla-
jā joslā, apmēram 80 % teritori-
jas aizņem biezi mūžzaļi meži. 
Džungļu bagātība – šķirnes, no 
kā iegūst vērtīgu koksni: sarkan-
koku, dzeltenkoku, sandalkoku, 
melnkoku... Diezgan daudzvei-
dīga ir dzīvnieku pasaule: ziloņi, 
bifeļi, antilopes, leopardi, hiēnas. 
Plaši izplatīti ir pērtiķi, arī cilvēk-
veidīgie – gorillas (pasaulē pla-
šākā populācija) un šimpanzes. 
Upēs mīt begemoti un krokodili. 

Šīs eksotiskās valsts iedzī-
votāji bija pigmeji, X-XIII gadsim-
tos Atlantijas okeāna piekrastē 
sākās citu cilšu migrācija. Līdz 
pirmo eiropiešu ienākšanai XIX 
gadsimta vidū vietējie iemītnieki 
dzīvoja primitīvā sabiedrības ie-
kārtā un tiem nebija ne mazākās 
valstiskuma „piegaršas”. 1849. 
gadā franči iekaroja portugāļu 
vergu tirgotāju kuģi, un atbrīvotie 
nēģeri izveidoja Libreviļas apmet-
ni, kas tagad ir Gabonas galvas-
pilsēta un kurā pašlaik dzīvo 667 

tūkst. cilvēku. Iedzīvotāju skaita 
ziņā otrā lielākā pilsēta ir Frans-
vila (150205). Gabona kļuva ne-
atkarīga 1960. gadā, un kopš tā 
laika republika ar prezidentālu 
valdību tiek uzskatīta par vienu 
no stabilākajām valstīm kontinen-
tā, kur ir rekordliels ienākums uz 
vienu iedzīvotāju. Oficiālā valoda 
– franču, iedzīvotāju lielākā daļa 
ir kristieši, bet vairākās ciltīs ir 
vietējo afrikāņu kults. Valstī ir arī 
nelielas musulmaņu un jūdu bied-
rības. Pateicoties naftas, gāzes, 
mangāna, zelta un urāna rūdas 
krājumiem, Gabona ir Melnās 
Āfrikas bagātāko valstu vidū. Vēl 
arī lauksaimniecības, kokapstrā-
des produkcijas pārstrāde... Pa-
matpircēji, kā arī patēriņa preču 
piegādātāji – ASV, Ķīna, Japāna 
un Francija. Attīstošās lauksaim-
niecības struktūra – kakao, kafija, 
cukurs, palmu sviests, kaučuks 
un lopkopības produkcija. 

Piedodiet, lūdzu, par nepie-
ciešamo atkāpi: arī lasītājam jā-
būt gatavam šim ceļojumam pa 
tālo valsti, kas ir tīta gadsimtu 
senos noslēpumos. 

Turpinājums 5.lpp.

Norunāts kā klintī iecirsts... Viss ritēja, kā iepriekš bija 
sarunāts, mūsu trešā tikšanās notika tieši pēc gada 
tajā pašā vietā – mājīgajā pilsētas skvēriņā. Krāslavie-
tis un galvaspilsētas uzņēmējs Eduards Letunovs vei-
ca kārtējo ekstremālo ceļojumu draugu kompānijā, 
kas kopā jau ir pārvarējuši vissarežģītākos velomar-
šrutus, uz kuriem „parakstās” tikai visaizrautīgākie 
eiropieši. Un šeit tik tiešām Latvijas tūristiem ir pirmo 
celmlaužu loma, par ko „Ezerzemes” lasītāji uzzinās 
pirmie. 

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija pieņem 
sludinājumus darbadienās 

no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 65681464.11. augusts - pirmdiena
Slimniekiem veltīta diena 

10.00 - Sv. Mise 
11.00 – Rožukronis
12.00 - Sv. Mise, svētība 
slimniekiem
19.00 - Sv. Mise, litānija Vis-
svētākās Jaunavas Marijas 
godam

12. augusts - otrdiena
Ģimenēm veltīta diena

9.00 - Sv. Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 - Sv. Mise, laulības so-

lījumu atjaunošana
19.00 - Sv. Mise saderināta-
jiem, Dievmātes litānija
24.00 - Sv. Mise, nakts vigīlija 
bazilikā

13. augusts - trešdiena
9.00 - Sv. Mise
10.00 - Rožukronis 12.00 - 
Sv. Mise

Svētā Meinarda lielie 
svētki

18.30 - Vesperes
19.00 - Sv. Mise, Dievmātes 

litānija
20.00 - Procesija ar Fatimas 
Dievmātes statuju ap baziliku
22.00 - Svētceļnieku pateicī-
bas vakars bazilikā
24.00 - Sv. Mise, nomoda 
nakts bazilikā

14. augusts - ceturtdiena
7.00 - Sv. Mise (bazilikā pie 
Dievmātes altāra)
9.00 - Sv. Mise, garīgā adop-
cija (bazilikā pie centrālā al-
tāra)
11.00 - Rožukronis (bazilikā 
pie centrālā altāra)
12.00 - Dienas Sv. Mise jau-
natnei un svētceļniekiem (pie 
pāvesta altāra)
15.00 - Žēlsirdības kronītis
17.00 - Dienas Sv. Mise ār-
zemju svētceļniekiem (pie 
pāvesta altāra)

Vissētās Jaunavas 
Marijas uzņemšanas 

lielie svētki
18.30 - Vesperes
19.00 - Sv. Mise, Dievmātes 
litānija, Euharistiskā proce-

sija, Iestiprināšanas Sakra-
menta piešķiršana (pie pā-
vesta altāra)
22.00 - Krustaceļš (sakrālajā 
laukumā)
24.00 - Sv. Mise (pie pāvesta 
altāra)
1.00-7.00 Vissvētākā Sakra-
menta adorācija bazilikā

15. augusts - piektdiena
7.00 - Rīta Sv. Mise (bazilikā 
pie Diev- mātes altāra, latga-
liski)
9.00 - Sv. Mise jaunatnei, 
Iestiprināšanas Sakramenta 
piešķiršana (pie pāvesta al-
tāra)
10.00 - Sv. Mise svešvalodā 
(bazilikas kriptā jeb apakšējā 
baznīcā)
11.00 - Rožukronis (pie pā-
vesta altāra)
12.00 - Svētku galvenā Sv. 
Mise, Dievmātes litānija, 
Euharistiskā procesija (pie 
pāvesta altāra) 
19.00 - Sv. Mise (pie Dievmā-
tes altāra)

Aglonas svētku programma - 2014

SIA “Krāslavas ūdens” pazi-
ņo, ka sakarā ar pilsētas centrā-
lā ūdensvada sadales tīkla pro-
filaktisko dezinfekciju šī gada 
augustā, iespējams, ka ūdenim 
parādīsies neliela hlora sma-
ka un piegarša. 

Atvainojamies par 
sagādātajāmneērtībām.

SIA “Rumba centrs”
Aicina darbā jaunu, 

aktīvu 
PĀRDEVĒJU.
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504
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Jāpiebilst, ka seminārs noti-
ka pēc tam, kad Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks  valsts mērogā izziņoja, 
ka ir nepieciešams izstrādāt at-

balsta programmu mazo cūkau-
dzētāju saimniecību atbalstam, 
gadījumā, ja Āfrikas cūku mēra 

dēļ tās būs jāiznīcina. Tā, kā tas 
tika darīts, piemēram, cukura 
nozarē.  Cilvēki toreiz saņēma 
adekvātu kompensāciju par ne-
saņemtajiem ienākumiem, spēja 
atmaksāt kredītus un attīstīt citu 
ražošanu. Daudziem lauksaim-
niekiem cūkkopība ir vienīgais 
ienākumu avots. Vēl Upenieka 
kungs izvirzīja jautājumu: kāpēc 
no karantīnas zonas nevar reali-
zet veselo cūku gaļu, ņemot vērā 
to, ka infekcija nav bīstama cilvē-
kiem?

Mežacūka dārgāka par 
mājas cūku

Nāvīgās slimības apkaro-
šanas pasākumi, kas sākotnēji 
tika pieņemti, diemžēl rezultātus 
nedeva. Infekcija mērķtiecīgi ie-
karo jaunas teritorijas. Antons 
Lazdāns ir pārliecināts, ka jārīko-
jas kardināli, cita ceļa nav. „Ezer-
zeme” jau vairākkārt ir rakstījusi 
par viņa stingro pozīciju, ko pa-
stiprina viņa izteikums: „Nekāda 
„demokrātija” šajā jautājumā nav 
pieļaujama!”  Viņš atgādināja par 
citu valstu pieredzi un atkal uz-

svēra, ka slimības 
apkarošanas pasā-
kumi bija izstrādāti 
jau padomju laikos.  
Tās saimniecības, 
kas pakļausies 
Ministru kabineta 
noteikumiem un 
līdz 31. augustam 
likvidēs cūkas, pa-
rakstot līgumu par 
to, ka vismaz gadu 
savā saimniecībā 
nenodarbosies ar 
cūkkopību, saņems kompen-
sācijas. Taču tiem, kas ignorēs 
noteikumus, tas būs jādara pie-
spiedu kārtā, turklāt viņi tiks so-
dīti. Šobrīd galvenais uzdevums 
– likvidēt nāvīgo vīrusu Latgalē 
un Vidzemē, pretēji tas var radīt 
neprognozējamas sekas Latvijas 
ekonomikā.

Ir valdības rīkojums un tas 
jāpilda. Nav sevi jāmierina ar ilū-
ziju, ka ar Āfrikas cūku mēri var 
tik galā savādāk. Pēc A. Jevtu-
šoka vārdiem, Krievijā šī slimība 
divu gadu laikā no Ziemeļkaukā-
zas nokļuva līdz Murmanskai. 

Vai valdības kungiem ne-
šķiet, ka infekcijas straujo izplatī-
bu sekmē nevis zemnieku saim-
niecības, bet gan mežu izvedēji? 
– izskanēja replika no semināra 
dalībniekiem.  Arī mežacūkas, 
kuru atšaude dažos pagastos 
nemaz nenotiek. Un kāpēc par 
mežacūku maksā vairak nekā par 
mājas cūku? Par nošautu meža-
cūku, kā zināms, mednieks sa-
ņem 200 eiro kompensāciju, bet 
zemnieks par izaudzētu sivēnmā-
ti vai vaislas kuili – 115 eiro. Tur-
klāt, mežacūku atšaude sākās ti-
kai tad, kad jau „ sākās negaiss”, 
nevis tad, kad tās bariem klīda 
gar lielceļu malām.

Aleksandrs Jevtušoks norā-
dīja, ka jautājumu par mežācūku 
atšaudi izskatīs Valsts meža die-
nests. Tas tiešām ir saasināts. Ja 
1996. gadā mežacūku populācija 
bija sasniegusi 12 tūkstošus, tad 
tagad tā ir pietuvojusies 70 000. 
Ar medību kolektīviem, kuri neat-
saucās uz valsts aicinājumu, būs 
atsevišķa saruna. Tā var beigties 
pat ar medību kolektīva darbības 
pārtraukšanu. 

Kas attiecas uz cūkkopju, 
kuri bija ieradušies uz seminā-
ru, noskaņojumu, tad te viss ir 
skaidrs. Cilvēki ir izmisuši, sa-
grauti par likvidējamo  cūku kom-
pensāciju apjomu. Robežnieku 
zemniekam Viktoram Klaģišam 
pieder 80 cūku ferma, viņš ne-

spēja valdīt emocijas: „Iznīcinām 
šodien cūkas, rīt – govis. Bet kā 
cilvēki dzīvos? Kā bērnus audzi-
nās?!” Lielo, Āfrikas cūku mēra 
neskarto cūkkopības saimniecību 
īpašnieki tomēr ir noskaņoti neiz-
nīcināt pilnīgi visas cūkas, ievē-
rojot to bioloģisko drošību. Daži 
jau ir izlēmuši savu saimniecību 
teritoriju nožogot ar žogu. 

Lai arī kāds sarunu temats 
tika uzsākts seminārā, visi at-
griezās pie izmaksājamajām 
kompensācijām. Kompensāciju 
apjoms ir smieklīgs, turklāt tās ir 
jāgaida trīs mēnešus. Salīdzinā-
jumam – Baltkrievijā Āfrikas cūku 
mēra skartajām saimniecībām 
kompensācijas tika izmaksātas 
nedēļas laikā. Šo jautājumu ir 
jāuzdod zemkopības ministram 
Jānim Dūklavam, uzsvēra A. 
Jevtušoks un A. Lazdāns. Taču 
viņš veiksmīgi izvairās no atbil-
des uz šo jautājumu, sakot, ka 
zemniekiem cūkas ir jāiznīcina, 
nesagaidot kamēr slimība ienāk 
saimniecībā.  Cūkas jāiznīcina 
visā ārkārtas situācijas teritorijā. 
Ministrs uzskata, ka tikai tā var 
novērst infekcijas tālāku izplatī-
bu. 

Kad PVD pārstāvis ieminē-
jās, ka padomju laikos saimnie-
cībām, kas cietušas no mēra, 
kompensācijas vispār netika 
izmaksātas, sarunā iejaucās 
Aleksandrs Jevtušoks, sakot, ka 
nav jāsalīdzina tas laiks ar mūs-
dienām.  Tolaik eksistēja kolhozi, 
no tā izriet, ka ar darbu cilvēki 
bija nodrošināti. Jevtušoka kungs 
uzsvēra, ka zemniekiem nav pa-
mata domāt, ka novada vadībai 
nerūp viņu stāvoklis. Uz Krāsla-
vu tiks uzaicināti zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs un PVD 
ģenerāldirektos Māris Balodis, lai 
pārrunātu sasāpējušos jautāju-
mus. Savukārt novada dome un 
Dienvidlatgales PVD nāks klajā 
ar priekšlikumu – iepirkt no zem-
niekiem veselo cūku gaļu konser-
vus, ko var uzglabāt ilgu laiku, ra-
žošanai. Šāds valsts pasūtījums 
ir pilnībā pieņemams. 

Ko iesākt ar veselajām 
cūkām?

Cūkkopji ir pateicīgi Krāsla-
vas mēram, kurš beidzot izvirzīja 
jautājumu: kāpēc no karantīnas 
zonas nedrīkst realizēt veselo 
cūku gaļu? Vai valdība apstipri-
nās ierosinājumu cūkgaļu kon-
servēt:  dzīvosim- redzēsim, kā 
saka. Semināra beigās Lazdāna 
kungs iepriecināja klātesošos 

sakot, ka no karantīnas zonas 
cūkgaļu var realizēt caur kautu-
vēm „Olgass” un „Barritus”, kaut 
arī tās ir karantīnas zonā. Viņš 
pat nosauca to telefona numurus. 
Taču nākamās dienas rītā man 
piezvanīja PVD darbinieks un 
lūdza veikt materiālā labojumus, 
jo Rīgā neesot atļāvuši realizēt 
cūkgaļu no karantīnas zonas. 
Izņēmumi iespējami tikai saim-
niecībām , kas atrodas inficētajā 
teritorijā. Tā ir daļa Andrupenes 
pagasta, Aglonas novada Grāve-
ru un Šķeltovas pagasti, Aglona. 
Piezvanījušais PVD darbinieks 
lūdza atzīmēt, ka situācija tuvā-
kajā laikā nemainīsies, tāpēc at-
gādinām PVD telefona numurus, 
uz kuriem  ir jāzvana: karstais 
PVD telefons: 20260400, PVD 
Daugavpils nodaļa – 65434599 
un 65434699, PVD Rēzeknē – 
64622160 vai 64622177.

Semināra laikā cūkkopji 
uzdeva jautājumus, kas viņus 
satrauc. Uz tiem atbildēja Dien-
vidlatgales PVD pārvaldes in-
spektore Ārija Kolovza. Izskanēja 
arī jautājums, vai no karantīnas 
zonas var realizēt citu dzīvnieku 
gaļu? Izrādās, ka drīkst, ja no 

PVD ir saņemta atļauja. 
Jāizceļ vēl kāds aktuāls 

jautājums. Vai karantīnas zonā 
esošas mājsaimniecības īpaš-
nieks, kurš ievēro visus bioloģis-
kās drošības pasākumus un ir 
likvidējis cūkas, var neparakstīt 
vienošanos par to, ka neaudzēs 
cūkas vismaz gadu? Protams, 
nepretendējot uz kompensāciju. 
Var neparakstīt. Gribat riskēt? – 
atjokoja A. Jevtušoks.

Vai tik paši Eiropas Savienī-
bas ierēdņi, kuri nesen bija ļoti no-
rūpējušies par Āfrikas cūku mēra 
izplatību Baltijas valstīs un Polijā, 
nav ieinteresēti iznīcināt cūkkopī-
bu Latvijā? Šāds jautājums izriet 
no A. Lazdāna iesnieguma, kurā 
teikts, ka Eiropas regula paredz 
vakcīnas pret cūku mēri glabāša-
nu un atļauj to izmantot arkārtas 
situācijās. „Bet jūs mēģinat šo 
regulu atsaukt!” – neizturēja In-
dras pagasta pārvaldniece Ērika 
Gabrusāne. 

Bet es atcerējos, kā Baloža 
kungs kritizēja latgaliešus par 
atrašanos „ citā informatīvajā tel-
pā”. Neviens neplāno iznīcināt 
veselās cūkas un aizliegt to turp-
māko audzēšanu, bet viņi jau sa-
cēluši paniku. Iztrādās, latgalieši 
ir izglītota tauta.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Āfrikas cūku mēris jālokalizē par jebkādu cenu
Pagājušajā ceturtdienā Krāslavas novada domē tika organizēts semi-
nārs par mājas cūku likvidāciju Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā. 
Uz to bija aicināti lauksaimnieki un pagastu pārvalžu atbildīgie darbi-
nieki. Semināru vadīja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Aleksandrs Jevtušoks un Dienvidlatgales pārtikas un veterinārā 
dienesta pārvaldes (PVD) vadītājs Antons Lazdāns.

Viktors Klaģišs

Kāpēc par mežacūku maksā vairak neka par mājas cūku? 
Par nošautu mežacūku, kā zināms, mednieks saņem 200 
eiro kompensāciju, bet zemnieks par izaudzetu sivenmāti vai 
vaislas kuili – 115 eiro.

Antons Lazdāns



32014. gada 5. augusts

Šī vasara ir nogurdināju-
si arī mūsu politisko eliti. Nav 
šaubu, pēc garajām brīvdienām 
valstsvīri ar jaunu enerģiju atsāks 
zombēt naivos vēlētājus par veik-
smes vēsturi Rietumu pasaulē. 
Bet kur gan radies vēlētāju akti-
vitātes antirekords nesenajās Ei-
roparlamenta vēlēšanās? Dzīves 
paradīze tiem laimīgajiem, kuri 
ieguvuši ceļazīmes uz Briseli – 
tas interesē retos. Toties rudenī 
gaidāmās Saeimas vēlēšanas 
solās būt vētrainas: par simts 
laimīgajām biļetēm cīņa būs kā 
boksa ringā. Tikai mūsu intere-
santajā valstī politika ir kļuvusi 
par visienesīgāko biznesu. Biju-
šie ex-premjeri, šķiet, ir iztērējuši 
iekrājumus, tāpēc nolēmuši at-
griezties valdībā. „Vienotība” guļ 
un redz „balles turpinājumu” un 
nav jāšaubās – izstrādātā zom-
bēšanas tehnika un maksimāls 
administratīvo resursu pielieto-
jums dos prognozētos rezultātus, 
par ko liecina pēdējās aptaujas. 
„Veiksmes stāsts” turpināsies, 
bet tuvu ne visiem. Lai sasnieg-
tu ierasto mērķi, visi paņēmieni ir 
labi.  Ko tauta? Kā parasti – vienu 
reizi balso, četrus gadus skandē: 
„ Atkal nav izpildījuši dotos solī-
jumus...” Nu, kā lai te neatcerās 
latviešu aizbildināšanos: bet vai 
tad varēja nesolīt?

Tagad pievērsīsimies ne-
atkarīgam informācijas avotam. 
Nesen publicētā atskaite pilnībā 
sagrāva mūsu ideoloģisko idil-
li. Tāda ir rūgtā patiesība: dzīve 
Latvijā – viena no visgrūtākajām 
Eiropas Savienībā. Galarezultā-
tu reitingā pēc cilvēku attīstības 
rādītājiem mēs ieņemam pēdē-
jo vietu starp Baltijas valstīm un 
kuļamies pa tabulas beigu galu 
starp Eiropas Savienības valstīm 
(vēsta rubaltic.ru). Aiz Latvijas ir 
tikai Rumānija un Bulgārija. Tā-
pat kā pirms pieciem gadiem, arī 
tagad Latvija šajā tabulā ieņem 
48. vietu.

Ir kāds labs jaunums: sa-
biedrība sāk pamosties un vilties 
„veiksmes stāstā”. Saskaņā ar 
maijā veikto Latvijas DNB ba-
rometru, tikai 15 % mūsu valsts 
iedzīvotāju uzskata, ka ekono-
miskā situācija uzlabojas, bet 21 
% latviešu uzskata, ka šī situācija 
pasliktinās. Tajā pat laikā 53 % 
apgalvo, ka valstī ir slikta ekono-
miskā situācija.  Valdības darbu 
negatīvi novērtējuši 69 % aptau-
jāto.

Vai tā ir ilgi gaidītā sabied-
rības izpratne? Šaubos, kārtējās 
Saeimas vēlēšanas atkal pierā-
dīs iedzīvotāju neizpratni. Ar pil-
sonības izpratnes formulēšanu – 
viss pa vecam. Morālā un fiziskā 
atveseļošanās – nopietns jautā-
jums. Mēs vienaldzīgi noskatā-
mies uz notiekošo veselības mi-
nistrijā – brīva veselības ministra 
vieta ar nekam nevajadzīgu port-
feli. Kāpēc no šī prestižā amata 
ministri bēg kā no lāsta? Lūk, 
Latvijas ārstu biedrības vadītāja 

Pētera Apiņa viedoklis: „Mūsu 
politikā darbojas gandrīz aksio-
ma: premjerministram, finanšu 
ministram un veselības ministram 
jābūt no vienas partijas. Pēdējos 
gados tas bija „ Vienotības” kom-
plekts. Rezultāti saskatāmi cipa-
ros: 2010. gadā veselības aprū-
pei tika piešķirts budžets  3.8 % 
apmērā no IKP, 2013. gadā – līdz 
3 %, šogad gaidāms, ka tas būs 
– 2.9 %, bet 2016. gadā – 2.5 %. 
Tas nozīmē, ka katrs no mums 
ārstēšānās nolūkos no savas 
kabatas segs pusi pakalpojuma 
vērtības.”

Starp citu, attīstītajās valstīs 
veselības aprūpes mērķiem tiek 
piešķirti 6 – 12 % no IKP.  Sajutāt 
starpību?  Šīs  tēmas nobeigumā 
uzņēmēja un „Saules aptiekas” 
īpašnieka Gunta Beleviča vie-
doklis: „Latvijā nav bezmaksas 
medicīnas pakalpojumu, bet visi 
baidās to atzīt. Nozarē ir milzum 
daudz problēmu, no tām svarī-
gākā – pārāk augsta pacienta 
maksa par medicīnas pakalpoju-
miem, dārgi medikamenti un ne-
vēlēšanās ieviest obligāto veselī-
bas apdrošināšanu.” 

Toties aizsardzībai nauda 
netiek žēlota. Tāpat kā enerģija 
antikrieviskajai retorikai. Ir no-
vērstas arī Latvijas ienaidnie-
ku – Valērijas, Gazmanova un 
Kobzona – negodīgās darbības. 
Gribētos zināt, kāpēc pēc statis-
tikas datiem strauji samazinās 
tūristu skaits no Krievijas? Mūsu 
pašu nevienaldzīgā valsts ir ar 
abām rokām PAR  sankciju pret 
Krieviju pastiprināšanu, kaut arī 
šodien nav īsti zināms Boinga 
nāves iemesls. Atbalstot Vašing-
tonas un Briseles idejas, mums 
būtu jāatceras, ka ekonomiskās 
sankcijas, pirmkārt, atsauksies 
uz mūsu tranzīta nozari, iekļaujot 
dzelzceļa un loģistikas kompā-
nijas. Skaidri domājošie Darba 
devēju konfederācijas, tirdznie-
cības - rūpniecības kameras un 
Tranzīta asociācijas pārstāvji 
pretēji karstasinīgajiem politiķiem 
uzskata, ka konflikti un nesaska-
ņas jārisina pārrunu veidā, nevis 
sankciju ceļā. Uzņēmēji ierosina 
jau tagad izstrādāt kompensā-
ciju izmaksāšanas mehānismu 
Latvijas biznesā iesaistītajiem, ja 
Maskava izstrādās pretsankcijas. 
Latvija var cerēt uz kompnesāciju 
no Briseles, tam jāiesniedz Eiro-
komisijā izstrādāta programma. 
Tikai nav, kas to dara... Iespēju 
demokrātija – izcīnītā realitāte, 
ko nekādi navar iemācīt izmantot 
par labu Latvijas iedzīvotājiem, 
kuri pakļauti politiķu nepārtrauk-
tai zombēšanai. Cik var kļūdīties 
un kāpt uz viena un tā paša grā-
bekļa? Dodiet iespēju pie stūres 
sēsties jaunām partijām, kurās ir 
daudz jaunu, zinošu cilvēku. Kā-
pēc visi ir aizmirsuši par integrā-
ciju? Ar daudzšķautņainu sabied-
rību vieglāk manipulēt.

Aleksejs GONČAROVS

Ļaujiet sēsties pie stūres jeb 
 informācija pārdomām

Atklājot semināru, Irīna Pē-
tersone iepazīstināja klātesošos 
ar Latvijas lietišķo sieviešu apvie-
nības mērķiem un uzdevumiem, 
projektiem, ko realizē apvienība, 
kā arī ar nākotnes plāniem. 

Latvijas lietišķo sieviešu 
klubs ir izvirzījis mērķi - veicināt 
sieviešu ekonomisko neatkarību. 
Lai realizētu šo cēlo mērķi, ap-
vienība vada seminārus, kursus, 
lekcijas, aktīvi sadarbojas gan ar 
Latvijas, gan visas pasaules sie-
viešu organizācijām. Apvienības 
ietvaros darbojas “Sieviešu aka-
dēmija”, kurā ir iespēja noklausī-
ties lekciju kursu “Notici sev!” vai 
“Kā uzsākt savu biznesu?”.

Interesantas organizācijas 
darba metodes ir Mentora prog-
rammas sievietēm - uzņēmējām, 
kuru laikā katrai dalībniecei ro-
das kompetents speciālists, kurš 
sniedz padomus darījumu lietās, 
pasargā no kļūdām, māca dau-
dzas noderīgas lietas.

Irīna Pētersone dalījās ar 
savu pieredzi daudzo projektu 
realizēšanā. Galvenā seminā-
ra tēma bija integrēšanās vie-
tējā ekonomiskajā un sociālajā 
vidē. Darbspējīgās, radošās un 
enerģiskās jaunās paaudzes 
aizplūdums uz ārvalstīm sekmē 
Latvijas ekonomiskās attīstības 
stagnāciju. Tāpēc ir svarīgi jau-
niešiem parādīt visas tās iespē-
jas, kas pieejamas viņu attīstībai, 
pašizpausmei un profesionālajai 
izaugsmei tepat dzimtenē. Bet 
vissvarīgākais - iemācīties domāt 

pozitīvi, lai to varētu iemācīt arī 
citiem. 

Ņemot vērā sarežģīto eko-
nomisko situāciju Latgalē, apvie-
nība realizē dažus sociālus pro-
jektus, vāc ziedojumus, organizē 
dažādas akcijas (Rīdzinieki - lau-
ku bērniem!, Atkal uz skolu!, Ta-
lants talantam!, Lauku brīvdienas 
“Draudzīgā ģimenīte!”, Neptūna 
diena), kurās ir piedalījušies arī 
Krāslavas bērni, “Varavīksnes” 
skolas audzēkņi.

Semināra dalībnieki pa-
tiesi ieinteresējās par “lietišķo 
sieviešu” darbību, iespējām un 
sadarbību. Katrs klātesošais sa-
ņēma dāvanā Irīnas Pētersones 
grāmatu “Man tikai 50!”. Tā ir kā 
īss pozitīvas domāšanas mācību 
līdzeklis. Tajā autore cenšas rast 
atbildi uz jautājumu - Kā kļūt lai-

mīgai, pieprasītai un veiksmīgai? 
Un atrod!

Latvijas lietišķo sieviešu ap-
vienības labdarības pasākumi 
iespaido. Viņas palīdz mazno-
drošinātajām ģimenēm, piešķir 
stipendijas jaunajiem talantiem 
spēju attīstībai. Uzsākot darbu 
kā aktīvu pilsoņu grupa, viņas jau 
turpina strādāt profesionāli. Sva-
rīgākais - ticība, ka tieši sievietes 
spēj Latviju padarīt par patiesi 
veiksmīgu un laimīgu valsti, jo 
sievietes rūpējas par ģimeni, bēr-
niem, mazbērniem un ir spējīgas 
tikt galā ar visām iespējamajām 
problēmā.

Ceru, ka tagad arī Krāslavas 
sievietes varēs aktīvi iesaistīties 
organizācijas darbībā.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Latvijas lietišķo sieviešu apvienības seminārs

Semināra dalībnieces

30. jūlijā viesu mājā “Arkādija” notika seminārs, ko organi-
zēja Latvijas lietišķo sieviešu apvienība projekta ietvaros, 
ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Semināru vadī-
ja apvienības valdes priekšsēdētāja Irīna Pētersone, kā arī 
projekta koordinatore Valentīna Seņkova. Pasākumā pie-
dalījās “Varavīksnes” skolas skolotāji un novada domes 
deputāti Viktorija Vengreviča un Ēriks Zaikovskis. 

Latvijas lietišķo sieviešu 
apvienības valdes priekšsēdē
tāja Irīna Pētersone

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumam “Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” ar kopējo pub-
lisko finansējumu  1 045 400 EUR 
(viens miljons četrdesmit pieci tūk-
stoši četri simti euro).

Pasākuma mērķis ir palielināt 
meža ekonomisko vērtību, nodroši-
not ilgtspējīgu meža apsaimniekoša-

nu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta 
jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņa.

Piektās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana notiks no 2014.
gada 1.septembra līdz 2014.gada 
30.septembrim.

Iesniegto projektu īstenošanas 
beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši 
no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu, 
bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jū-
nijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 

Lauku atbalsta dienesta reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai Zem-
kopības ministrijas Klientu apkalpo-
šanas centrā (Zemkopības ministrijas 
ēkas 2.stāva foajē, Republikas lauku-
mā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronis-
ko dokumentu noformēšanu). 

Projekta iesnieguma veidlapa 
un metodiskie norādījumi tās aizpil-
dīšanai ir atrodami mājas lapā www.
lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Lauksaimniecības un 
 mežsaimniecības daļa

Pieejams atbalsts Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Pēteris Vilcāns dzimis 1929. 
gada 16. janvārī Atašienes draudzē. 
Šogad, janvārī, Atašienes Sāpju Diev- 
mātes Romas katoļu baznīcā Krust-
pils un Atašienes draudžu prāvests 
Viktors Naglis noturēja Svēto Misi, 
veltītu monsinjora Pētera Vilcāna 
85. dzīves gadskārtai, bet Pēterdie-
nas priekšvakarā prāvests Viktors 
Naglis veltīja emocionāli piesātinātu 
aizlūgumu vēsturisku notikumu no-
skaņās. Monsinjors Pēteris Vilcāns 

pirmo dievkalpojumu vadījis 1951. 
gada 15. aprīlī Aglonas bazilikā , kā 
prāvests pašaizliedzīgi strādājis vai-
rākās Latgales draudzēs. Izvērtējot 
monsinjora mūža ieguldījumu, izpro-
tot reālo situāciju, tika pieņemti sta-
tūti un reģistrēts „Monsinjora Pētera 
Vilcāna piemiņas fonds” Jēkabpilī, tā 
darbība aptver Latgales un Latvijas 
reģionus. Projekta mērķis: Piesaistīt 
ziedojumus pieminekļa uzstādīšanai 
monsinjora Pētera Vilcāna atdusas 

vietā - Līvānu Romas katoļu svētā 
Miķeļa Erceņģeļa baznīcas dārzā; 
Kultūrvēstures mantojuma popula-
rizēšanai izdot grāmatu par Pētera 
Vilcāna darbību, ietverot ziedotāju 
sarakstu. Pārskaitījums veicams: 
„Monsinjora Pētera Vilcāna piemi-
ņas fonds”; reģ. Nr. 40008218411; 
AS „Citadele banka”; Republikas 
laukums 2A,Rīga,LV-1010, Latvija 
Kods:PARXLV22; konta Nr. LV-
16PARX0013985670001

Projekts Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas saglabāšanai Latgalē

Lai dalītos pieredzē, uzsvērtu 
tautas kultūrvēstures saglabāšanu un 
akcentētu amatniecības nozīmi reģio-
nu ekonomikas stiprināšanā, 21.ok-
tobrī Rīgā, Nacionālās bibliotēkas
ēkā norisināsies Eiropas amatniecības 
konference „Amatuprasmesilgtspējī-
gasekonomikasveidošanai”.

Īstenojot projektu „Regio-Crafts” 
ir apzinātas mūsdienīgākās metodes 
amatniecības stiprināšanai 21.gs, at-
rasti piemēri prasmju tālāknodošanā, 
kā arī izvērtētas problēmas, ar kurām 
saskaras nozare. Piemēram, Nīderlan-

dē, kur ir senas kuģubūves tradīcijas, 
jaunieši tiek piesaistīti amatniecībai, iz-
mantojot 3D printeru tehnoloģijas, sa-
vukārt Bulgārijā senās tradīcijas iemāca 
etnogrāfiskā muzeja „bērnu zonā”.

Konferencē tiks prezentētas da-
žādas idejas, veidota diskusija starp 
Eiropas un nacionāla līmeņa institūci-
jām, amatniecības centriem, izglītības 
iestādēm, mazās un vidējās uzņēmēj-
darbības pārstāvjiem un tūrisma no-
zares ekspertiem, kas kopīgi spriedīs, 
kā saglabāt un attīstīt senās amatu 
prasmes.

Latvijā notiks konference par amatniecību
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Žēl, ka mūsdienās mēs ne-
dzīvojam kā zemnieki. Pēc kara 
cilvēki bija žēlsirdīgāki un labā-
ki, grūtos laikos palīdzēja viens 
otram nelaimē. Žēl, ka bērni ne-
ciena savus vecākus, bet vecāki - 
savus bērnus. Vēlos uzrakstīt par 
vienu no saviem paziņām, bet uz-
vārdu neminēšu. Viņš dzīvo Dau-
gavpilī, strādāja rūpnīcā, viņam 
bija brīnišķīga sieva. Reiz pienā-
ca nelaime, viņš smagi saslima, 
trīs gadus neizgāja no mājās, ne 
ar vienu nesarunājās. Sieva ļoti 
pārdzīvoja. Paldies Dievam, ka 
viņš pamazām sāka atkopties. 
Bet nāca cita nelaime - sasli-
ma sieva un nomira. Viņš palika 
viens, bērnu nebija. Es zvanīju 
viņa radiem, lai palīdz viņam, bet 
atbildes no viņiem nebija. 

Dievs sūtīja labus cilvēkus. 
Es viņiem izstāstīju ar savu pazi-
ņu, bet viņi labi pazina viņa vecā-
kus. Šie godājamie cilvēki ir labi 
pazīstamā krāslaviešu Tarvidu 
ģimene - Alberts un Tabita. Liels 
viņiem paldies par to, ka sniedza 
palīdzību, palīdzēja dzīvot tālāk. 
No visas sirds viņiem pateicos 
par izrādīto labestību. Personīgi 
no sevis vēlu ģimenei visu to la-
bāko, veselību un laimi privātajā 
dzīvē.

Jūsu lasītājs 
Jānis BUTNICKIS Rīgā

Padomu 
 nenopirksi,

 grēkus  nepārdosi

Ezera krastā                                                                                                                                                             Alekseja GONČAROVA foto

Vasara - tā ir kā maza pasaulīte

No lasītāju vēstulēm

Jau pietiekami ilgu laiku 
Latvijā ir izveidojusies situāci-
ja, ka daudzi skolu absolventi 
pamet dzimteni, lai savu laimi 
meklētu ārvalstīs. Eiropa vilina 
ar augstām algām, jauniešiem 
rodas iespaids, ka laime tur ir 
tuvāk, dzīve saldāka, iespēju 
vairāk. Krāslavā ir grūti atrast ģi-
meni, kurā nav “ārzemnieku”. Kā-
dam paveicas atrast labu darbu 
(ar nožēlu jāsaka, ka visbiežāk, 
visvienkāršāko un smagāko), bet 
kāds dažus mēnešus nobakstās 
un atgriežas mājās, lai pēc kāda 
laika atkal dotos meklēt vietu zem 
saules uz Angliju, Īriju, Spāniju 
vai Vāciju. 

Šajā vispārējā vēlmē tiekties 
pēc Rietumu vērtībām, dzīves lī-
meņa, komforta un visdažādāka-
jām iespējām ir pat neiespējami 
iedomāties, ka kāds var aizrau-
ties nevis ar Rietumiem, bet gan 
Austrumiem…

Pēc “Varavīksnes” skolas 
absolvēšanas Jekaterina iestājās 
Latvijas Universitātes Humanitā-
rajā fakultātē austrumu nodaļā, 
lai apgūtu specialitāti - turku va-
loda un kultūra. Pēc tam pabei-
dza maģistrantūru Orientālistikas 
nodaļā, aizstāvot savu darbu 
“Sieviešu dzīve Osmaņu impērijā 
18-19 gadā”.

 Katja, kāpēc tu izvēlējies 
tieši Turciju?

- Mana izvēle drīzāk bija 
nejaušība. Man bija jāizvēlas no 
vairākām iespējām: Arābu kultū-
ra, Turku kultūra, Tālo Austrumu 
tautu kultūra (Japāna, Ķīna). Tur-
ciju izvēlējos, jo tā atrodas tuvāk 
Latvijai. Kaut kā tā… Bet pa īs-
tam Turciju iemīlēju, kad tur ap-
guvu valodu. 

 Tev arī Turcijā izdevās pa-
mācīties? 

- Pēc maģistrantūras absol-
vēšanas man piedāvāja pieda-
līties konkursā, kas tika organi-
zēts programmas “Yunus Emire” 
ietvaros. Tā ir organizācija, kas 
veicina interesi mācīties turku va-
lodu un kultūru. Tā darbojas visā 
pasaulē. Konkursa uzvarētājiem 
bija iespēja divus mēnešus apgūt 
valodu vienā no Turcijas univer-
sitātēm. Tika piešķirta neliela sti-
pendija, apmaksāja izdevumus 
par dzīvošanu un ēdināšanu. 

Man paveicās, es ieguvu balvu. 
Es mācījos 18. marta Universi-
tātē, kas atrodas pilsētā Čanak-
kale.  18. marts - tā ir diena, kad 
norisinājās kauja pie Galipoli. 
Tās rezultātā Antantei neizdevās 
ieņemt Turku galvaspilsētu. Šī 
pilsēta ir slavenā Troja.  Tieši te 
norisinājās Homēra “Iliādā” ap-
rakstītie notikumi, bet ostā atro-
das “Trojas zirgs”, uzbūvēts Ho-
livudas filmas “Troja” filmēšanai. 
Man paveicās ar Universitāti un 
pilsētu. Pabeidzot divu mēnešu 
kursus, es saņēmu sertifikātu. 
Bija vairāki darba piedāvājumi, 
bet man tie nederēja, es atgrie-
zos mājās. 

 Kāpēc tu tik ļoti iemīlēji 
Turciju?

- Tā ir unikāla valsts, kas ne-
līdzinās citām. Līdz mācībām Ča-
nakkale es Turcijā biju divreiz, bet 
abas reizes Kemerē, kūrortpilsē-
tā, kur praktiski visi runā krievu 
valodā, tur ir milzīgs daudzums 
tūristu. Toreiz es vēl nesapratu, 
ka īsto Turciju nevar redzēt pa 
viesnīcas logu, pludmalē… Tikai 
pēc tam, apmeklējot Stambulu, 
Ankaru un citas vietas, es pa-
manīju, ka pārsteidzošā veidā 
šeit savijas mūsdienu civilizētā 
pasaule ar tūkstošgadīgām tra-
dīcijām, rituāliem, dzīves ritmu. 

Maģistra darba tēmas, saistītas 
ar Osmaņu impērijas sieviešu 
dzīvi, izvēle nebija nejauša. Eiro-
pā ir izveidojušies daudzi stereo-
tipi un aizspriedumi par attieksmi 
pret sievieti musulmaņu kultūrā, 
un Austrumos kā tādos. Turcijā 
ar katru gadu kļūst aizvien vairāk 
sieviešu, kuras piedalās valsts 
dzīvē, politikā, iegūst augstāko 
izglītību, veido veiksmīgu karjeru 
un biznesu. Ir daudz sieviešu, ku-
ras apvieno mūsdienu eiropeisko 
dzīvi ar seno tradīciju ievērošanu. 
Daudzas dzīvo tā, kā  te dzīvo-
jušas pirms simts un divsimts 
gadiem. Te interesants ir viss: 
mentalitāte, komunikācijas īpat-
nības, kultūras pieminekļi. Turcija 
– valsts ar bagātu vēsturi, intere-
santu tagadni un, esmu pārlieci-

nāta, ar spīdošu nākotni.
 Vai tev ir iespēja Lat-

vijā pielietot turku vaodas 
zināšanas?

- Protams! Kad mācījos 
universitātē, sāku strādāt 
par oficianti labā Vecrīgas 
restorānā. Turcijas tūristu 
grupas mūsu galvaspilsē-
tā nav retums. Ziņa, ka es 
runāju turku valodā izpaltī-
jās ātri. Turki sāka pusdie-
not tieši mūsu restorānā. 
Reizēm man pakaļ sūtīja 
mašīnu, lai es varētu citos 
restorānos palīdzēt apkal-
pot klientus no Turcijas. 
Turcijas vēstniecība bieži 
organizē dažādus pasāku-
mus, kuros vajadzīgs tulks. 
Latvijā ir maz cilvēku, kuri 
pārzina šo valodu. Jopro-
jām man lūdz pastrādāt res-
torānā, kaut arī man tagad 
ir pilnīgi cits darbs.

 Kur tu tagad strādā?
- Es strādāju lielā turku 

kompānijā „Xavaš”, kas apkal-
po lidostu „Rīga”. Man ir daudz 
visdažādāko pienākumu. Es 
sagaidu un pavadu pasažierus 
(pārsvarā Air Baltic kompānijas 
reisos), pavadu bērnus, patstā-
vīgi ceļojošos, tranzītpasažierus. 
Ir maiņas, kad es reģistrēju pasa-

žierus pie letes, laižu uz lidmašī-
nas borta. Gadās pavadīt arī ne-
legālos ceļotājus, kurus  izraida 
no valsts, gadās arī noziedznieki. 
Tādus pasžierus, protams, es ne-
pavadu viena. 

- Ko tu vari teikt par savu 
jauno darbu?

- Lidosta ir īpaša vieta. Ir sa-
mērā maz cilvēku, kuri lido bieži 
un viņiem nerodas nekādas prob-
lēmas. Biežāk nākas saskarties 
ar cilvēkiem, kuri daudzas īpatnī-
bas vienkārši nezina. Darbā man 
ir nepieciešama enģeļa pacietī-
ba, stipri nervi un izturība. Cilvēki 
pirms lidojuma nervozē, aizmirst 
par iepriekšēju rģistrāciju, par 
atļautās bagāžas svaru, pat par 
vīzām aizmirst. Pievienojas vēl 
laika faktors. Jebkura reisa kavē-

šanās par 3 minūtēm jau ir Čepē. 
Darba tems ir ļoti saspringts. Gar-
laikoties nav laika.

 Bet kā tad Turcija?
- Turcija... Es pastāvīgi 

meklēju iespējas attīstīt valodu 
prasmes, savas zināšanas un ie-
maņas. Izmantoju visas iespējas 
paviesoties savā iemīļotajā val-
stī. Kā dzīve iekārtosies tālāk, to 
redzēsim. Esmu pārliecināta, ka 
mana profesija būs pieprasīta. 

Jekaterina neizstāstīja visu 
par sevi. Zinu, ka viņa ir uzvarē-
jusi Turcijas vēstniecības organi-
zētajā vokālistu konkursā, viņa ir 
strādājusi par tulku Turcijas pre-
zidenta Abdula Gila preses kon-
ferencēs, bieži viņu aicina izpalī-
dzēt komunikācijā ar partneriem 
turku uzņēmēji, kuri apmeklē 
mūsu valsti...

Jekaterinas enerģija un dar-
baspējas pārsteidz. Viņa veik-
smīgi savieno divus darbus, pa-
gūst satikties ar draugiem, lido uz 
pārrunām Stambulā, neaizmirst 
arī par atpūtu. Bet pats galve-
nais – viņa veiksmīgi strādā te, 
dzimtenē. Vārdu sakot, dziesmas 
vārdi „man nav vajadzīgs turku 
krasts...” nav par viņu.

Lai tev, Katja, viss izdodas!
Andrejs JAKUBOVSKIS

Autora foto

Jekaterina Semjonova: “Turciju pa viesnīcas logu nevar ieraudzīt”

Turcija – valsts ar bagātu vēsturi, interesantu tagadni un, 
esmu pārliecināta, ar spīdošu nākotni.

•	 Lielā tēma par eksotiskiem 
mājdzīvniekiem. Kā rūpēties 
un neapdraudēt dabu.

•	 Fotostāstā: Sāhelas līnija Āfri-
kā – milzu josla starp tuksnesi 
un savannu.

•	 Dators palīdz radīt mūziku un 
dzeju.

•	 Augustā ducina pērkons.
•	 Neparastas sēnes pasaulē un 

Latvijā.
•	 Tavs gids redze.
•	 Rundāles pils ar augstma-

ņiem un skolēniem.
•	 Parkūristi trenējas pilsētā. 
•	 Gibraltārā valda... pērtiķi.
•	 Slavenības, kas neeksistē.
•	 Baltās dāmas spoku darbi.
•	 “Tavs augusts” ar jauniem pa-

sākumiem, vietām, ko apmek-
lēt, grāmatu jaunumiem, zoo 
un kino erudītu konkursiem.

•	 “Ilustrētās Junioriem” eksperti 
apciemo izziņas centru “Liel-
vārdi”.

•	 Anna rāda eksperimentu ar 
jancīgu burbuļčūsku.

•	 Plakātā – veiklais leopards.
•	 Faktiņi par sulīgo arbūzu.
•	 Dari pats —  vasaras meistar-

darbnīca.
•	 Marts raudzē kvasu.
•	 Ļoti precīzs saules pulkstenis.
•	 Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīk-

la, atpūtas stūrītis, spēles va-
sarai, komikss, jauni konkursi, 
uzvarētāji un balvas.

•	 2014. gada Drauga kartes 
piedāvājums.

Žurnāli augustā
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Turpinājums. Sākums 
1.lpp.

Librevilā komanda 
ieradās nepilnā sastā-
vā, kamēr divas dienas 
gaidīja Mihaila ieraša-
nos no Krievijas, laiku 
velti netērēja. Pirka 
produktus sarežģītajam 
maršrutam, ko izstrādā-
ja Mihails no Latvijas. 
Vienlaicīgi arī veiksmīgi 
tika pārdzīvotas pirmās 
nepatikšanas: Etiopijā 
pazuda bagāža, mū-
sējie sacēla troksni un, 
iespējams tas eiropie-
šiem palīdzēja diezgan 
ātri saņemt savu ba-
gāžu. Jau ar nākamo 
reisu no Adis – Abebas 
ar uzlīmi „Steidzami!” 
pilnīgā kārtībā tika at-
sūtīts velotransports, 
bez kura doties nezinā-
majā braucienā nebija 
nozīmes. Svarīgi ir mā-
cēt franču valodu! Tajā 
pašā dienā no debesīm 
nolaidās arī afrikāņu 
maratona cetrurtais 
dalībnieks. Izpētot Ga-
bonas galvaspilsētu, 
eirotūristi saprata, kā-
pēc pēc pasaules rādī-
tājiem Libreviļa dārdzī-
bas ziņā ieņem astoto 
vietu. Par dažiem vi-
dēja lieluma tomātiem 
nācās samaksāt 3 eiro 
(tas ir pārveidots no 
vietējiem frankiem), 
cenas sadzīves tehni-
kai ir 2-3 reizes dārgā-
kas nekā mūsējās. Un 
tajā pašā laikā diezgan 
labvēlīgās afrikāņu 
galvaspilsētas ielas ir 
pilnas ar luksus auto-
mašīnām, priekšroka 
tiek dota džipiem (4x4). 
Vēlāk ceļotāji uzzināja, 
ka valstī ir mūsdienīga 
šoseja, ko tagad būvē 
ķīnieši, viņi būvē arī 
pārstrādes rūpnīcas. 
Bagātākās valsts apgū-
šana ar Debešķīgo palī-
dzību ir vairāk nekā re-
dzama. Infrastruktūras 
attīstība liecina par per-
spektīvu republiku, kas 
ir dabas resursiem ba-
gāta, bet bijušās kolo-
nijas iedzīvotājiem bija 
ļoti labs iespaids par 
celtniekiem no Franci-
jas un Dienvidslāvijas, 
kuri veidoja galveno 
maģistrāli – caur visu 
Gabonu līdz Kongo. 
Aborigēni atpazina arī 
Krievijas karodziņu uz 
Mihaila no Vladimiras 
velosipēda: gabonieši 
ir lieli futbola fani, un 
arī sportiskā Kamerū-
na ir pavisam blakus. 
„Katrā ciematā, pat 
pavisam nelielā, mēs 
redzējām futbola lauku-
mu un futbolistus – kā 
lielus, tā mazus,” stāsta 
Eduards. „Mēs apzi-
nāti attālinājāmies no 
izbraucamiem ceļiem, 
lai labāk iepazītu afri-
kāņu eksotiku. Un visur 
džungļu pamatiedzīvo-
tāji pret mums izturējās 
labvēlīgi. Vienu reizi, 
kad mēs iekārtojāmies 
nakšņot kāda ciemata 
nomalē, aborigēni paši 
atnāca uz mūsu nomet-
ni, cienāja ar papaijas 

augļiem, ananāsiem un 
pat sagādāja petrole-
jas lampas apgaismo-
jumam. No visas sirds 
un bez jebkādas mant-
kārības. Pēc nedēļas 
mēs jau nokļuvām līdz 
nacionālajam parkam 
„Ivindo”, bet tālāk īrē-
tā laivā devāmies līdz 
visplašākajam afrikāņu 
ūdenskritumam – līdz 
horizontam. Cauri man-
grovju audzēm, kurās 
mīt krokodili. Pirmo reizi 
dzīvē es redzēju goril-
las un... peldošu ziloni. 
Ūdenskritums piecu 
metru augstumā – kaut 
kas neiedomājams. Tur, 
iespaidiem pārbagā-
ti, sapratām, ka esam 
noguruši. Tāpēc atļāvā-
mies divu dienu atpūtu 
bungalo, kā arī krievu Mihailam 
vajadzēja paārstēt velotraumas, 
ko guva ceļā.”

Ceļojuma otrais etaps – pāri 
afrikāņu savannas plašumiem – 
līdz robežai ar Kongo. Un mūsu 
ceļotāji nokļuva, kā saka, „no 
pannas ugunī”.  Karstums – ne-
panesams, līdz 35 grādiem, vēl 
nomocīja smilšainie ceļi, uz ku-
riem bija posmi, kur velosipēdu ri-
teņi vienkārši grima.  Vienreiz no 
acīmredzamas nelaimes izglāba 
afrikāņi. Apsteidzot ekstrēmistus 
ar džipu, viņi apstājās un katram 
iedeva pudeli dzeramā ūdens. 
Tad atgriezās un paskaidroja, ka 

velosipēdistiem priekšā vēl gan-
drīz 72 km garš neizejams ceļš. 
Ar lielām pūlēm ceļotājus ar visu 
transportu izvietoja uz džipa un 
aizveda līdz ciešamam lielceļam. 
Visapbrīnojamākais, ka koopera-
tīva, kas audzē kafijas pupiņas, 
darbinieki no eiropiešiem nepa-
ņēma nekādu naudu. Viņu argu-
ments bija vairāk nekā negaidīts: 
lai tūristi no citiem kontinentiem 
drošāk brauc iepazīt afrikāņu 
Gabonu. Grūtajā ceļojumā pa 
džungļiem ekstrēmisti vēroja sa-
vādus zvērus, baudīja brīnišķīga 
izskata putnu dziedājumu. Sati-
kās arī ar vietējiem medniekiem, 
kuri tāpat kā pirms simts gadiem 
medīja ar lokiem. Nogalināto 
pērtiķu kaklus apsēja ar asti, un 
tā veidojās diezgan ērts nesa-
mais. Gabonas savannā citādi 
iespaidi: bifeļi, antilopes, citāda 
afrikāņu eksotika. Pēc tveicīga-
jiem džungļiem – īsta paradīze: 
gaiss nav tik mitrs, vieglāk el-
pot, bet redzamība – līdz pašam 
horizontam. Ne tā kā ēnainajos 
un mitrajos džungļos. Nedēļa, 
pavadīta savannā, šķita kā lai-
me. Tā pakāpeniski nokļuva līdz 
Fransviļai, kur eiropiešus gaidī-
ja pirmā vilšanās. Galvaspilsētā 
atgriezties plānoja ar vilcienu, 
bet izrādījās, ka visas biļetes 
izpirktas jau mēnesi uz priek-
šu. Paldies labiem cilvēkiem, 
kuri lidostā izņēmuma kārtā, bet 
varbūt arī vienkārši aiz cieņas 

pret viesiem no tālienes, palī-
dzēja bez rindas nopirkt biļetes 
tuvākajam lidojumam. Lai iekļūtu 
mazajā lidmašīnā, nācās izjaukt 
velosipēdus. Protams, četrinieks 
nepalaida garām iespēju labi iz-
pētīt arī šo milzīgo Gabonas pil-
sētu. Šeit īstenoja plānoto sapni 
– pārvarēja primitīvo tiltu... no 
liānām. Pamatīga šūpošanās, 
desmit metru augstums, pus-
metru plats, uz mugurām – velo-
sipēdi... Vietējie iedzīvotāji uz to 
noraudzījās kā uz brīnumu – plati 
ieplestām acīm. Pēc ierašanās 
Libreviļā apmeklēja ceturto lielā-
ko nacionālo parku pašā okeāna 

krastā. Šeit arī atpūtās, labi pa-
ēda pēc garā velobrauciena, bet 
tad arī izbaudīja dzīvi civilizētajā 
Centrālās Āfrikas pludmalē. 

Izdarot secinājumu pēc kār-
tējās pārbaudes, krāslavietis-rī-
dzinieks pateica šādus vārdus: 
„Tas nebija visgrūtākais ekstrē-
mais brauciens, bet iespaidiem 
bagātākais. Afrikāņu džungļu, 
kā arī savannas romantiku nav 
iespējams vārdos izteikt. Tāpēc 
piedāvāju fotogrāfijas no albuma 
par Gabonu. Jūrniekiem ir tāda 
tradīcija – kad tiek šķērsots ek-
vators, jauniņos met pāri bortam. 
Bet uz sauszemes, lūk, ir cits 
rituāls: šķērsot līniju, kas planē-
tu sadala Ziemeļu un Dienvidu 
puslodē, kājām gaisā. Ko mēs 
džungļos arī izdarījām – uz ro-
kām.”

Aleksejs GONČAROVS

II Ekvatora iekarošana jeb Gabona pasaules kartē



6 2014. gada 5. augusts

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 6. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Indijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Lilīhammera
10.30, 19.30 Izmisušie vecāki
11.25, 13.15, 15.00 Top-Shop 
11.40 Vienas vasaras zieds
12.15 Vertikāle
12.45 Ielas garumā
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons 
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.50 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tēvs Brauns 
22.10 Tapieris
0.05 Zebra
0.20 Rīgas gambīts
1.45 Vai Rīga jau gatava? 

5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05, 23.25 1000 jūdzes Mjanmā
6.35, 5.00 SeMS 
7.05 Norvēģijas dabā
7.35 Automoto raidījums 
7.55 Vārds uzņēmējiem
8.15 Rūpes par tevi
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35 No Austrumiem uz Rietu-
miem
12.35, 0.55 Sieva uz pilnu slodzi
13.40, 20.05 Globalizācija 3000
14.10 PK Futbolā
17.05 No Austrumiem uz Rietu-
miem
19.00 Šodien
19.35, 0.25 Zoodārzu mazuļi 
20.35 Zinātniskās fantastikas 
pravieši

21.25 Parandžas un augsti papēži
22.00, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.30 Pēdējais liecinieks

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.40 Šodien novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 4.20 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Zem Urugvajas saules
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.55 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.30 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Vegasa
0.05 Mf. Acs
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.35 Spēka reindžeri super-
samuraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurneka-
dzemes pirāti
7.50, 0.05 Simpsoni 
8.50 Mf. Mīļotais kucēns
10.50 Kobra 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.35 Radu būšana
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Virtuve
22.10 Reiz sensenos laikos 
23.15 Citplanētiešu iebrukums
2.30, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.15 Maks Stils
7.05, 14.00 Ekstrasensu cīņas 
8.05 Raņetki. Seriāls
9.10 Kupidons. Seriāls
10.10, 15.05 Comedy Batls

11.20, 16.10 Jaunlaulātie
12.30, 19.30 Radu būšana
17.15, 0.35, 5.45 Māja 2
18.25, 1.40 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mīļā, mēs nogalinām bērnus! 
22.50 Mf. Nolaupīšana paradīzē

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.50 Skūpstamies!
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Vienība
1.20 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.55 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem

5. augustā Ir iemesls!

52 gadi ir pagājuši kopš tā brīža, 
kad no dzīves šķīrās aktrise, kura pa-
darīja vīriešus trakus, Merilina Mon-
ro. Viņas nāve ir tūkstoš noslēpumos 
tīta, viņas dzīve – šķiršanās, skandā-
lu, veiksmju un neveiksmju mija. Nav 
viegli iedomāties cilvēku, kura slava 
būtu lielāka un ilglaicīgāka. Grūti ie-
domāties cilvēku, kas būtu vēl vien-
tuļāks un nelaimīgāks. 

Norma Džīna piedzima 1926. 
gadā. Savu tēvu viņa tā arī nekad 
neredzēja. Biogrāfi joprojām prāto. 
Māte viņai piešķīra sava pirmā vīra 
uzvārdu, kaut gan vēlāk apliecināja, 
ka Normas īstais tēvs – garāmbrau-
cošs pārdevējs, ar kuru arī īslaicīgā 
tikšanās radīja nākamās kinozvaig-
znes dzimšanu. Normas bērnība bija 
vienkārši neizturama. Meitene dzī-
voja dažādās audžuģimenēs un pie 
radiem, kamēr māte risināja savas 
personīgās problēmas vai arī ārstē-
jās psihiatriskajā slimnīcā. Kad mei-
tenei palika 4 gadi, māte 
nolēma bērnu paņemt 
sev, ieradās audžuģime-
nē un pārsteigto radinie-
ku priekšā meitu iebāza 
militārajā mantu somā. 
Protams, ka meiteni viņai 
neatdeva, kaut arī ma-
zajai Normai nācās būt par neglīta 
trača liecinieci. Pamestajai meitenei 
skola nešķita interesanta. Kad viņa 
nokļuva patversmē, ļoti daudzi vē-
lējās viņu adoptēt. Vien māte attei-
cās parakstīt jebkādus dokumentus. 
Norma dzīvoja patversmē tik ilgi, 
līdz... apprecējās. Viņai bija tikai 16 
gadi, viņas vīrs atrada darbu ASV 
tirdzniecības flotē, bet pati Norma 
sāka strādāt rūpnīcā, kas ražoja dro-
nes. 1944. gadā rūpnīcā ieradās fo-
togrāfs, kurš veidoja sieviešu, kura 
strādā kara rūpnīcās, reklāmas foto. 
Normas fotogrāfija izdevās vislabāk. 
Pēc šī gadījuma nākamā slavenība 
sāka pozēt fotogrāfiem. Viņai par 
darbu maksāja 5 dolārus stundā. No 
rūpnīcas varēja iet prom. Dzīvošanai 
ienākumu bija diezgan. Bet tad, kad 
viņu pamanīja Losandželosas modes 
aģentūras fotogrāfi, Normai sākās 
pavisam cita dzīve. Holivudā viņai 
piedāvāja vairākus pseidonīmus: Ke-
rola Linde, Klēra Norman, Merilina 
Millere. Vārds Merilina viņai patika, 
bet Monro – viņas mātes, ko viņa 
tik maz pazina, meitas uzvārds. Pa-
teicoties pirmajai filmai, kurā viņa 
filmējās, ar viņu tika noslēgts līgums. 
Lomas sāka piedāvāt vienu pēc ot-
ras. Iesākumā epizodiskas, bet tad 
arī nozīmīgas. Merilina izšķīrās no 
vīra un pilnībā atdevās darbam. Pēc 
filmas „Koristes”, kur viņa pirmo reizi 
pati dziedāja, Monro kļuva slavena. 
Tam sekoja līgums uz septiņiem ga-
diem un galvenā loma filmā „Asfal-
ta džungļi”. Pats pirmais „Playboy” 
žurnāls tika izdots ar Merilinas foto 
uz vāka...  Monro fanu vidū bija ne 
vien skatītāji, bet arī sporta zvaig-
znes. Viens no tiem beisbolists Džo 
Di Madžo. Viņu laulība ilga vien 10 
mēnešus. Di Madžo bija greizsirdīgs, 
skandāli mājās bieži vien pārauga 
kautiņos... Pēc šķiršanās beisbola 
zvaigzne dažādi atbalstīja savu biju-
šo sievu. Palīdzēja viņai tikt galā ar 

dažādām sadzīves problēmām. 
Monro bija slavas virsotnē. 

Katra nākamā fima viņu padarīja vēl 
slavenāku un arvien vairākas kino-
studijas vēlējās viņu pieņemt darbā. 
Viņa atklāja privātuzņēmumu „Mon-
ro production”, 1954. gadā viņa sa-
ņēma prēmiju kā labākā Amerikas 
aktrise. 

Daudzi viņas aktiermākslas 
partneri nebija sajūsmā par viņas 
kaprīzēm uzņemšanas laukumā, 
turklāt viņas aktrises dotības nekad 
nav bijušas izcilas. Jāsaka, ka kino-
studija piedāvāja daudzas ierīces, 
kas slēpj meistarības trūkumus. Nā-
kamā Monro laulība solījās būt ļoti 
veiksmīga. Slavenais dramaturgs 
Artūrs Millers bija nedaudz vecāks 
un pieredzes bagātāks. Bet... Divas 
slavenības nekad nespēs sadzīvot 
zem viena jumta. Reiz sava vīra 
diensgrāmatā Merilina izlasīja: „Man 
šķiet, ka viņa ir mazs bērns, bet es 

viņu neieredzu!” skandās 
noslēdzās ar šķiršanos. 

Monro pārdzīvoja 
depresiju...  Darba kļuva 
arvien mazāk. Kinostudi-
jas vairs nevēlējās paciest 
zvaigznes kaprīzes, arī 
maksāt milzīgus honorā-

rus vairs negribēja. Holivuda nekad 
neizjuta zvaigžņu nepietiekamību. 
Bet viņas trakā popularitāte nekādi 
nemazinājās. Viņai mieru nedeva 
žurnālisti, viņu aicināja televīzijas. 
Viņa apsveica prezidentu Kenediju 
dzimšanas dienā... Šis notikums ar 
Kenediju interesēja visus un vien-
mēr.  Tūkstošiem versiju, miljoniem 
minējumu, bet neviena pierādījuma, 
ka Merilina un prezidents būtu mīl-
nieki. Bet baumas bija stabilas... 

Visi Monro paziņas apgalvoja, 
ka viņa bija ļoti labsirdīgs cilvēks, kas 
vienmēr centās palīdzēt. Tieši Meri-
lina nodrošināja karjeru Ellai Fidže-
raldai, iekārtojot viņu Losandželosas 
modernā džeza klubā. Bieži vien kino-
zvaigzne uzstājās ar paziņojumiem, 
kuros aicināja uz vispārēju brālību un 
vienlīdzību. Viņas visiem labi zināmā 
saikne ar amerikāņu komunistiem ra-
dīja lielas galvassāpes FIB. 

1962. gada 2. augustā, kad Me-
rilinai šķita, ka viņu pametusi visa 
pasaule, viņai atkal savu roku un 
sirdi piedāvāja Džo Di Madžo. Mon-
ro solīja padomāt. 5. augustā viņu 
atrada mirušu savā gultā. Pie gultas 
uz skapīša mētājās tukša miegazāļu 
pudelīte... Policijas spriedums – ie-
spējama pašnāvība – joprojām dau-
dziem liek šaubīties par nāves cē-
loņiem. Monro nomira, rokās turot 
telefona klausuli. 

Stāsta, ka viņa zvanīja uz Balto 
namu...  

Lai arī cik gadu jau ir pagājis, 
bet, kārtējo reizi pārskatot melnbal-
tās filmas „Dažiem patīk karstāks”, 
„Džentelmeņi priekšroku dod blon-
dīnēm”, „Princis un dejotāja”, mēs 
tāpat kā iepriekš sekojam Merilinas 
katram žestam, katram acu skatie-
nam un katram vārdam, mēģinot 
atminēt viņas maģiskās pievilcības 
noslēpumu... 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Normas Džīnas Mortensones, kura vēsturē 
pazīstama kā Merilina Monro, piemiņas diena

Tuvojoties jaunajam mācību 
gadam, Lauku atbalsta dienests 
(LAD) atgādina, ka arī gaidāmajā 
mācību gadā skolās Latvijā tiks īs-
tenota programma „Skolas auglis”.

No 2014.gada 3.novembra 
līdz 2015.gada 27.februārim visi 
skolēni Latvijā saņems bezmak-
sas augļus un dārzeņus, kā arī tiks 
veikti izglītojoši pasākumi, lai uzla-
botu skolēnu zināšanas par augļu 
un dārzeņu veselīgo ietekmi uz 
veselību.

Programmas skolu apgādei 
ar augļiem un dārzeņiem („Skolas 
auglis”) mērķis ir bez maksas no-
drošināt svaigus augļus un dārze-
ņus, palielināt šo produktu patēri-
ņu skolēnu uzturā, mainīt skolēnu 
ēšanas paradumus un paplašināt 
skolēnu zināšanas par veselīgu 
uzturu un svaigu augļu un dārzeņu 
nozīmi tajā. 

Programmas „Skolas auglis” 
ietvaros trīs reizes mācību ne-
dēļā ikviens bērns var ēst dažā-
dus augļus (ābolus, bumbierus, 
lielogu dzērvenes) vai dārzeņus 
(kāpostus, kolrābjus, burkānus, 
kāļus) vai to asorti por- cijas. 
Iepriekšējo 
g a d u 

pieredze liecina, ka līderi izdalī-
to produktu skaita ziņā ir āboli un 
burkāni.

LAD aicina līdz 2014.gada 
20.septembrim uz valsts un Ei-
ropas Savienības atbalstu prog-
rammas īstenošanā pieteikties 
produktu ražotājus, tostarp arī to 
kooperatīvās sabiedrības, kā arī 
pašvaldības un izglītības iestādes, 
saimnieciskās darbības veicējus, 
kas nodrošina skolas ēdināšanu, 
lai nodrošinātu augļu un dārzeņu 
piegādi skolēniem vispārējās iz-
glītības iestādēs arī 2014./2015.
mācību gadā.

Augļiem un dārzeņiem jābūt 
audzētiem saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par lauksaimniecības 
produktu bioloģiskās vai integrē-
tās audzēšanas, uzglabāšanas un 
marķēšanas prasībām un kontro-
les kārtību, kā arī jābūt transportē-
tiem no to ražošanas un iesaiņoša-
nas vietas līdz skolēniem ne tālāk 
par 300 km.

Plašāka informācija atbalsta 
saņēmējiem pieejama mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē „ES at-
balsts” – „Tirgus veicināšanas pa-
sākumi”. 

LAD Sabiedrisko attiecī-
bu daļas tālruņi: 67027830, 
29420515.

LAD Tirgus stabilizēša-
nas pasākumu daļas tālruņi: 

6027887, 67027888. Klien-
tu apkalpošanas daļas 
tālrunis: 67095000. Seko 
LAD twitter: https://twitter.

com/LAD_Latvija

Skolēni arī šajā mācību 
gadā saņems  bezmaksas 

augļus un dārzeņus
Laika periodā no 25.07.2014 
līdz 01.08.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 54 no-
tikumi. 
Būtiskākie:

•	 26.jūlijā tika saņemts iesnie-
gums par uzlauztu pagrabtelpu 
daudzdzīvokļu mājā Aronsona 
ielā 8 Krāslavā. Tika nozagti 
makšķerēšanas piederumi un 
citas mantas. Notiek vainīgo 
personu noskaidrošana.

•	 30.jūlijā tika uzsākts krimināl-
process par to, ka Krāslavā, 
garāžu kooperatīvā “Drau-
dzība”, nolaužot uzkarināmo 
atslēgu no boksa tika izdarīta 
dažādu auto un traktora detaļu 
un citu mantu zādzība. Notiek 
kriminālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz vainīgās personas no-
skaidrošanu.

•	 30.jūlijā tika noskaidrots ka P., 
dzim.1981.g., izmantojot sve-
šas personas datus nelikumīgi 
noformēja kredītu un piesavi-
nāja naudu 1020 eiro apmērā. 
Jāatzīmē, ka šo paņēmienu P. 
izmantoja jau vairakkārt, atro-
dot lētticīgus cilvēkus, kuriem 
nerūp personīgā finansiālā dro-
šība. Taču ievērojot to, ka viņš 
jau ir apcietināts par iepriekšē-
jām epizodēm, noziedzīgā dar-
bība beigsies. 

•	 31.jūlijā Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par 
to, ka pagaidām nenoskaidrota 
sieviete nozaga naudu no pri-
vātmājas Ausekļa ielā Krāsla-
vā. Saimnieces esamība mājā 
nebija šķērslis. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

Krimināls, notikumi

Kaplavas robežpārejas 
punktu dienā šķērso vidēji 
125  pierobežas teritorijas ie-
dzīvotāji un 55 transportlīdzekļi. 
Ceļu kvalitātes uzlabošana abās 
robežas pusēs veicinās  pierobe-
žas infrastruktūras pieejamību, jo 
līdz šim pārvietošanās pa šiem 
ceļiem bija apgrūtināta. 

Latvijas pierobežā rekons-
trukcijas darbus veic SIA „Latga-
les Ceļdaris”. Saskaņā ar noslēg-
to līgumu uzņēmējs rekonstruē 
Krāslavas novada Kaplavas pa-

gasta ceļa Vecborne – Matulišķi 
posmu 1650 metru garumā. 

Sagatavošanas posmā veikti 
betona plātņu seguma, drenā-
žas akas, ceļa zīmju demontāža, 
grāvju rakšana, zemes klātnes 
uzbēruma būvniecība, kā arī 
brauktuves segas izbūves darbi.

Objekta nodošana eksplua-
tācijā paredzēta septembrī. 

Darbu izpildes kopsumma 
ceļa rekonstrukcijai Latvijas pusē 
ir 235 590 EUR.

Projektu „Kaimiņu ceļš” rea-
lizē Krāslavas novada dome sa-
darbībā ar Valsts robežsardzi, 
Braslavas rajona izpildkomite-
ju, Baltkrievijas Republikas valsts 
robežsardzes komiteju un Vi-
tebskas apgabala izpildkomitejas 
Ekonomikas komiteju.

Īstenošanas periods:  
08.2013. – 09.2014.

Projekta publicitātes 
 speciāliste Zane Ločmele

zane.info@inbox.lv

Krāslavas novadā rekonstruē pierobežas ceļu
Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā, ko līdzfi-
nansē Eiropas Savienība,  „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana 
caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi” / „Kaimiņu ceļš” (LLB-2-254) tiek veikta 
Latvijas un Baltkrievijas ceļu posmu rekonstrukcija līdz vienkāršotam robežas šķērsoša-
nas punktam Kaplava – Plusi. Arī Baltkrievijas pusē šī projekta ietvaros tiek veikta ceļa 
rekonstrukcija posmā no Pļusu ciema, Braslavas rajonā līdz Latvijas robežai. Pie robežas 
Baltkrievijas pusē tiks ierīkota arī auto stāvvieta. 



72014. gada 5. augusts

13.35, 20.05 Pie stūres
14.10, 4.20 PK Futbolā
19.00 Šodien
19.35 Pasaules stāsti
20.35 Spots
21.05 Anekdošu šovs
21.35 Eiropa koncertos
22.30 Pieskarties debesīm
23.30 Zinātniskās fantastikas 
pravieši
0.20 Zoodārzu mazuļi 
3.35 Sporta studija

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Istabene lielpilsētā
12.05 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
12.35 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.40 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.10 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.00 Mf. Jaunie Supervaroņi
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Boba burgeri 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.35 Spēka reindžeri super-
samuraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurneka-
dzemes pirāti
7.50, 0.55 Simpsoni 
8.50 Mf. Kā pārspēt Rendalus
10.55 Kāsla metode
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes

CETURTDIENA, 7. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Indijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Tēvs Brauns 
10.30, 19.30 Izmisušie vecāki
11.30, 13.15, 15.00 Top-Shop 
11.45 Savējie
12.45 Citādi latviskais 
13.35 Zebra
13.50 TE!
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Parādes beigas
22.20 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
23.20 Koncertgebau orķestra 125. 
gadskārta
1.25 Mariss Jansons
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 SeMS 
7.05 Norvēģijas dabā
7.35 Komercdarbība šodien
7.55 Skatpunkti
8.15 Reģionālā attīstība Latvijā
8.34 Darbs. Izglītība. Karjera
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35, 17.05 No Austrumiem uz 
Rietumiem
12.35, 1.15 Sieva uz pilnu slodzi

13.40 Projekts Nākotne
14.10 PK Futbolā
19.00 Šodien
19.35 Zoodārzu mazuļi 
20.05 Projekts Nākotne
20.35 Labu apetīti!
21.40, 5.00 Ātruma cilts
22.15 Piedzīvojums dabā
22.45, 5.30 Motociklisti
23.15 Gorillu vārdotāja
0.15 Autosporta programma.
0.45 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00 Galileo
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.30 Karamba!
10.00 Mf. Negals ar jaunavību
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.10 Dzīves krustcelēs
22.10 Mf. Istabene lielpilsētā
0.20 Mf. Mīlestības spēle
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.35 Spēka reindžeri super-
samuraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurneka-
dzemes pirāti
7.50, 0.00 Simpsoni 
8.50 Mf. Matilda
10.40 Virtuve
14.00 UgunsGrēks 

15.10, 1.55 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.30 Viņas melo labāk 
16.50, 1.00 Voroņini
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Pakaļdzīšanās
2.45, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.30 Maks Stils
7.20, 14.10 Ekstrasensu cīņas 
8.25 Raņetki
9.30 Kupidons
10.30, 15.15 Comedy Batls
11.35, 16.25 Jaunlaulātie
12.40, 19.40 Radu būšana
17.30, 1.05, 5.25 Māja 2
18.35, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Vīrietis pēc izsaukuma
0.00 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.50 Skūpstamies!
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Vienība
1.20 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, 4.25 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.15, 2.35 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.25 Anatolijs Papanovs. No komē-
dijas līdz traģēdijai
0.25 Euronews
0.55 Zvaigžņu lietus
1.15 Mf. Dzīvojiet laimīgi
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.05, 10.20 Šāvējs
6.55, 14.00 Zvēriņi 
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 13.10 Skatīties visiem!
8.00, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
12.10 Pasaules noslēpumi 
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve 
22.25 Kara noslēpums 
0.30 112

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 Kosmosa kamikadze
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 Stāvie krasti
22.45 Monte Kristo nāve
23.35 Dostojevskis
0.45 Mf. Melodija divām balsīm
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.50 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 Labdien
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Zem aizsega
23.50 Mf. Par mīlestību

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, 23.25 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris
12.10, 0.30 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nakts bezdelīgas
16.30 Volfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.15 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. Seriāls
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 1.00 Doilu lieta
11.40, 23.50 Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzīvojumi
13.00, 19.50 Nāve paradīzē
14.05, 18.55 Mīlestība rajonā
15.00, 21.35 SašaTaņa
16.05, 22.35 Viesnīca Bābele
17.10 Raidījums
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO

PIEKTDIENA, 8. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Indijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.30 Dzintara puse
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.30, 13.25, 15.55 Top-Shop 
11.45, 3.05 Mūsu Čārlijs 
13.40 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
16.15 Puslācis
16.25 Luijs
16.40 Džeronīmo Stiltons 
18.00, 23.15 Ziņas
18.35 Spiegs pingvīnu barā
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014
21.35 Midsomeras slepkavības 
23.30 Parādes beigas
0.35 Tapieris
2.10 Citādi latviskais 
2.40 Latvijas šlāgeraptauja 2014
5.05 Eiropas muzikālās pilsētas
5.33 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 1000 jūdzes Mjanmā
6.35, 2.50 SeMS 
7.05 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, 16.05 Hārtlenda 
11.35, 17.00 No Austrumiem uz 
Rietumiem
12.35, 1.20 Sieva uz pilnu slodzi

16.00, 4.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.40 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.25 Dzīves vieta
0.15 Euronews
0.50 Gomora
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Šāvējs. Seriāls
6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.25 Skatīties visiem!
8.00, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!

16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve 
22.20 Varenie noslēpumi
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 Otrais. Germans Titovs
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 Stāvie krasti
22.45 Lidotāja Garnajeva nāvīgā 

vertikāle
23.35 Dostojevskis
0.45 Mf. Melodija divām balsīm
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 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 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks

21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Zem aizsega
23.50 Mf. Lietišķā meitene

Baltkrievijas TV1
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, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris
12.10, 0.25 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nakts bezdelīgas
16.30 Voļfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20 Speciālā reportāža

21.00 Panorāma
23.25 Aktuāla intervija
0.15 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. Seriāls
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 1.00 Doilu lieta
11.35, 23.50 Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzīvojumi
12.50, 19.50 Nāve paradīzē
13.55, 18.55 Mīlestība rajonā
14.55, 21.40 SašaTaņa
15.55, 22.40 Viesnīca Bābele
17.05 Reportieris
20.50 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36. KENO
23.45 Gribu nokļūt televīzijā!

16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk
16.50 Voroņini
18.25 Zentas brīvdienas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Mf. Ducis ir lētāk 2
22.55 Mf. Romantika
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
7.20, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.25 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.00, 15.30 Comedy Batls
12.00, 16.35 Jaunlaulātie
13.05 Radu būšana 
17.45 Māja 2
18.50, 3.15 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Mf. Monstri pret atnācējiem
21.45 Mf. Mīlestība ir ļauna
0.05 Mākslas filma
1.55 Mīļā, mēs nogalinām bērnus! 

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.50 Skūpstamies!
10.55 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40 Kriminal+
14.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Mf. Samuraja gods
1.40 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, 5.35 Moderns spriedums
17.50 Jūrmala
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Mats matā
0.50 Euronews
1.35 Mākslas filma
4.10 Mākslas filma

RenTV Baltic
6.00, 10.15 Šāvējs
6.45, 13.55 Zvēriņi 
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.10 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
12.10, 20.45 Pasaules noslēpumi 
14.15 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
23.00 Dievu ēdiens
0.00 Reportieru stāsti
0.25 Iedomājieties tikai!
0.50 112

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 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 Cilvēks-ēsma
23.40 Serafima Sarovska varenais 
brīnums
0.40 Dzīvā skaņa

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 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 Zemnieku traģēdija
16.15 Mf. Ivans Vasiļevičs maina 
profesiju
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.50 Mf. Austrālija

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 19.55 Lauku dakteris
12.10, 0.05 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Voļfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam 16.25 Ģimenes melodrāmas
17.15 Zvaigžņu dzīve 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Hudzonas vanags
23.50 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt.
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40 Prāta vētra
11.15 Div ar pus pavāri
11.45 Mf. Cilvēks-amfībija
13.30 Nāve paradīzē
14.35 Mīlestība rajonā
15.35 SašaTaņa
16.40 Viesnīca Bābele
18.55 Mf. Sliktie puiši 2
21.25 KENO 21.35 Comedy Batls
22.40 Reportieris
23.25 Mf. Pazuduši Manhetenā
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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.

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. 

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!

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

 „Neskatoties uz šī gada 
laikapstākļu nelabvēlīgajām ie-
tekmēm, kas piemeklēja zemnie-
kus gada sākumā un iznīcināja 
sasētos ziemājus, prognozes 
liecina, ka kopumā raža būs laba. 
Vasarāji ir skaisti un blīvi, jo to 
augšanas laikā gan mitrums, gan 
saules gaisma bija pietiekami. 
Patlaban graudi nobriest un pil-
dās ar saturu, veidojas to raup-
jums un kvalitāte. Ja turpināsies 
saulains laiks un nesāksies lielas 
lietavas, tad to kvalitāte būs tie-
šām laba,” uzskata AS „Dobeles 
dzirnavnieks” valdes priekšsēdē-
tājs Kristaps Amsils, papildinot, 
ka “graudu pieņemšanas cenas, 
kā ik gadus, atkarīgas no situā-
cijas biržā un pieprasījuma tirgū. 
Ja lielajās kviešu ražotājvalstīs – 
ASV, Kanādā, Krievijā, Ukrainā 
būs laba un kvalitatīva raža, tad 
Baltijas valstīs graudu cenas būs 
salīdzinoši zemas”.

K. Amsils atzīmē, ka uzņē-
mums graudu pieņemšanai ir 
gatavs: „Kā ik gadus mobilizējam 
savus resursus un aktīvākajā ra-
žas novākšanas periodā darbo-
jamies īpašā režīmā, darba laiku 
pielāgojot kulšanas intensitātei. 
Graudu pieņemšana notiek no 

plkst. 7:00 rītā līdz pat 24:00 va-
karā, nepieciešamības gadījumā 
pieņemšanas laikus pagarinot 
un pielāgojot piegādātāju vaja-
dzībām.  Uzņēmuma elevators 
strādā visu diennakti, septiņas 
dienas nedēļā. Prognozējam, 
ka aktīvākajās kulšanas dienās 
pieņemsim pat līdz 7000 tonnām 
graudu dienā. Standarta variantā 
graudu atvedējam nav jāpavada 
pie mums ilgāk kā 30 minūtes.”

 „Latvijā ar kviešiem apsētās 
platības ir saglabājušās pagājušā 
gada līmenī – ap 370 tūkst. ha. 
Prognozējams, ka tajās varētu 
ievākt ap 1,2 milj. tonnas kvie-
šu. Pašmāju kviešu patēriņš ir 
aptuveni 400 tūkst. tonnas, bet 
eksports ap 800 tūkst. tonnas,” 
stāsta K. Amsils.

 AS „Dobeles dzirnavnieks” 
iepērk ne tikai kviešus, bet arī 
rudzus, miežus, auzas un tritikāli, 
kā arī tādus kultūraugus kā rapsi, 
griķus, zirņus un pupas. Uzņē-
mums lielāko daļu no iepirktajiem 
graudaugiem pārstrādā, daļu 
realizē nepārstrādātā veidā vai 
uzglabā. Kopējā uzglabāšanas 
kapacitāte ir aptuveni 100 000 
tonnas.

«Dobeles dzirnavnieks» uzsāk 
labības ražas pieņemšanas sezonu

Baltijas vadošais graudu pārstrādes uzņēmums AS „Do-
beles dzirnavnieks” pieņēma pirmo šī gada kviešu ražu no 
Brocēnu novada zemnieku saimniecības „Pikšas”, tādējā-
di atklājot labības ražas pieņemšanas sezonu. Šogad uz-
ņēmums plāno iepirkt vairāk kā 150 tūkst. tonnas graudu.  

Izvērtējot ĀCM epidemio-
loģisko situāciju Latvijā un kai-
miņvalstī, kā arī informāciju no 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EFSA) (European Food 
Safety Autority) datiem, iegūtie 
graudi var būt viens no augsta 
riska produktiem ĀCM tālākai 
izplatībai. ĀCM vīruss ir ļoti iz-
turīgs un saglabājoties graudos, 
tos termiski neapstrādājot, spēj 
izplatīties tālāk. Vīruss iet bojā 
pie graudu termiskas apstrādes 
60̊C  pēc to 30 minūšu termiskas 
apstrādes.

Saspringtajā labības novāk-
šanas laikā, sevišķi, ja labības 
lauks atrodas tuvu pie meža vai 
teritorijā, kurā varētu būt pārvie-
tojušās meža cūkas, pirms la-
bības novākšanas vajadzētu to 
apsekot un pārliecināties vai tajā 
nav „paviesojušās” meža cūkas.

Īpaša uzmanība jāpievērš 
novācot ražu no laukiem, kuros 
tiek audzēta kukurūza, zirņi, kar-
tupeļi.

Pārbraucot no lauka uz lau-

ku, sevišķi ĀCM aizsardzības 
un uzraudzības zonās, iesakām 
veikt graudu novākšanas kom-
baina riepu skalošanu vai dezin-
fekciju. 

Neatstājiet bez uzmanības 
arī savu piemājas saimniecību, 
sevišķi, ja tajā tiek turētas cūkas! 
Cūkām var izbarot tikai termiski ap-
strādātus graudus, vārītus kartupe-
ļus, tām nedrīkst izbarot no lauka 
pļautu svaigu zāli vai zaļo masu!

Ja pļaujas laikā pamanāt uz 
labības lauka beigtu meža cūku, 
ziņojiet par to, zvanot uz PVD 
„karsto telefonu” – 20260400 vai 
arī informējiet tuvāko PVD terito-
riālo pārvaldi.

 ĀCM un KCM nav bīstamas 
cilvēkiem, bet ir ļoti bīstamas mā-
jas un meža cūkām. Cilvēks var 
pārnest slimību ierosinātājus ar 
pārtiku, apģērbu, apaviem un sa-
dzīves priekšmetiem. 

PVD Sabiedrisko attiecību 
daļas vadītāja
Anna JOFFE

PVD ieteikumi labības audzētājiem 
graudu novākšanas laikā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina visus labī-
bas audzētājus, sevišķi Āfrikas cūka mēra (ĀCM) izsludi-
nātajā ārkārtas situācijas teritorijā, labības novākšanas un 
kulšanas laikā īpašu uzmanību pievērst teritorijai, no ku-
ras iegūst graudus, kā arī tālākai graudu izplatībai. 

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Irēnai Kudiņai sakarā ar 
brāļa Edvarda nāvi.

“Senči”

Piektd ien , 
8. augustā 
p ā r d o š a n ā 
būs jaunas 
dažādu krā
su dējīgas 

vistiņas un dējējvistas. Pēc 
pasūtījuma jaunas pīles, pī
ļtēviņi, paipalas un paipalu 
olas. Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 

Ezernieki - 8.00, Andzeļi - 
8.15, Andrupene - 8.35, Ma-
riampole - 8.45, Jaunokra - 
9.00, Priežmale - 9.15, Auleja 
- 9.40, Grāveri - 10.00, Kom-
buļi - 10.15, Izvalta - 10.35, 
Borovka - 10.50, Varnavi
či - 11.25, Krāslava (Ostas 
iela) - 11.50, Skaista - 12.20, 
st. Skaista - 12.35, Kalnie-
ši - 12.50, Piedruja - 13.10, 
Lupandi - 13.25, Vaicuļeva 
- 13.40, Indra - 14.00, Skuki 
- 14.15, Robežnieki - 14.30, 
Asūne - 14.45, Dagda - 15.00, 
Ezernieki - 15.25.

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;
2-istabu privat. dzīvokli, 103. 
sērija, 5. st., izremontēts. 7000 
EUR. Tālr. 27750501;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
garāžu karjerā; apaļo zāģi (rad. 
20 cm), bremžu diskus (13). Tālr. 
65624032, 25610593;
“VOLVO V70”- 2.4, benzīns, 
1997., TA līdz 04.11.2014. 700 
Eiro. Tālr. 26190570;
“VW Passat”- 1.8, benzīns, 
1992., TA līdz 07.08.2015. Tālr. 
20306885;
“AUDI 80 B4”, pelēks, 1992., TA 
līdz 07.2015., 1000 eiro; krās-
ni - sildītāju BULLERJAN, 280 
eiro; UAZ - 452, 700 eiro; GAZ-
52. tālr. 65623469, 26446548, 
22405365; 
segmenta pļaujmašīnu. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 26473072;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
zirgu (15 gadi). Tālr. 25271724;
darba zirgu. Tālr. 26877115;
pienīgu govju teles, aplecinātas. 
Tālr. 22472069;
govi (8. laktācija). Tālr. 20011455;
govi (9. laktācija, melnraiba); 2 
gaiļus. Tālr. 27775877;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
bioloģiska saimniecība - pār-
tikas jaunos kartupeļus. Tālr. 
29386142;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
sausu skaldītu malku. 95 
EUR par 6.5 bērkubiem. Tālr. 
26305798;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var daļē-
ji 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;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa tūlītēja. Tālr. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804;
salmus vairumā. Tālr. 29851619. 

Vajadzīgs palīgstrādnieks mežā. 
Tālr. 28262956.
Vajadzīga sieviete - aprūpētāja 
vecai sievietei. Ar dzīvošanu lau-
kos. Tālr. 26409363.
Sieviete (42 g.) meklē apkopē-
jas, aprūpētājas u.c. darbu. Tālr. 
25274016.
PĀRDOD vai IZĪRĒ 2 - istabu 
dzīvokli Krāslavas centrā. Tālr. 
29386961.
IZĪRĒ (uz ilgu laiku) vai PĀRDOD 
1-istabas dzīvokli pie “Saules” 
veikala. Tālr. 29893202.
Muzikants spēlē kāzās, jubilejās 
un citos svētkos. Tālr. 26739402.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
Smalcinām l/s, latvāņiem aiz-
augušas platības. Attīrām no 
krūmiem un apauguma. Tālr. 
22038020. 
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Atdošu labās rokās kaķēnus. 
Tālr. 29768020.

Andzeļu pamatskola sākot 
ar 2014. g. 1. septembri aicina 
darbā pirmsskolas skolotāju. 

Tālr. 29222983 

SATELĪTTELEVĪZIJAS uzstā-
dīšana, remontdarbi, apkalpo-
šana. Bezmaksas Krievijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, 
Vācijas, Itālijas kanāli. 
Zemas cenas! Tālr. 26344829.

Laikraksta “Ezerzeme”  redak-
cija aicina ierasties pēc hono-
rāra savus ārštata korespon-
dentus:

Annu Maļinovsku, Dzin
taru Patmalnieku, Sintiju 

 Skerškāni, Eleonoru 
Dunduri  Jakimovu.

Honorāru var saņemt redakci-
jā - Lāčplēša ielā 20, Krāslavā 
- katru dienu no plkst. 8.00 līdz 
17.00.

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

SIA “Rumba Centrs”
Īpašas cenas cementam 
(Igaunijas raž., M 500, 40 kg), 
ķieģeļiem Lode, kā arī gāzbeto-
na blokiem, OSB un reģipsim.

Ar mums vienmēr lētāk! 
Krāslavā, Tirgus ielā 15.

Tālr. 65622036, 28359679

Autoskola “AUTO-MADARA”
uzņem “B” kategorijas vadītā-
ju kursos. Organizācijas sapulce 
notiks 7. augustā plkst. 15.00, 
Dagdā, Ezera 3. Tālr. 29427803, 
29455509.

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159.


