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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts
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Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūlijā ir reģistreti 6 bērni - 

4 meitenes un 2 zēni.

Apsveicam!

Eiroreģiona biedru pārstāv-
jus Baltkrievijas kolēģi sagaidīja 
ar sālsmaizi. Biroja atklāšanā 
uzstājās Preiļu novada deju an-
samblis “Dancari”. Eiroreģiona 
Latvijas biroja vadītāja Ilze Sta-
bulniece pasniedza atzinības 
rakstu Glubokojes rajona izpild-
komitejas priekšsēdētājam Oļe-
gam Morhatam par aktīvu dar-

bību Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” attīstībā.  

— Ilze! Ar ko sā-
kās Eiroreģions “Ezeru 
zeme” un ko tas nesis 
vienkāršajam iedzīvo-
tājam? 

— Šobrīd mēs ru-
nājam par rezultātiem 
Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pierobežas 
sadarbības divos pos-
mos: laika posmā no Ei-
roreģiona pirmsākumiem (1998. 
gadā) līdz 2006. gadam un no 
2006. gada līdz 2013. gadam, 
kas nedaudz sakrīt ar Eiropas 
Savienības (ES) attīstības un 
paplašināšanas laiku. Kad Lat-

vija atguva neatkarību, pirmos 
sešus septiņus gadus vispār 
nekas nenotika pie Latvijas ārē-
jās robežas ar Baltkrieviju, un 
mazkustīga bija sadarbība arī ar 
Lietuvu. Kad Latvija un Lietuva 

iestājās Eiropas Savienībā, jau 
bija izveidots Eiroreģions “Ezeru 
zeme” un tas jau bija sācis savu 
darbu. Ar dažādu finansiālu ins-
trumentu palīdzību tika piesaistīti 
līdzekļi, lai palielinātu intensitāti 
gan informācijas apmaiņai, gan 
iedzīvotāju kustībai starp šo val-
stu pierobežas reģioniem. 

Sākumā bija pirmsstrukturā-
lie fondi, mēs ieguvām ES finan-
siālo atbalstu dažādu projektu 
realizācijai. Kā pirmo un tam 
laikam ļoti nozīmīgu var minēt 
Latvijas Baltkrievijas informāci-
jas biroja atvēršanu Krāslavā, 
kas vēlāk – 2000.-2001. gadā 
pārtapa par Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” Latvijas biroju. Tolaik ne 
lielā Daugavpils, ne lielā Rēzek-
ne nepretojās tam, ka šis koor-
dinējošais starptautiskais birojs 
atrodas Krāslavā, jo no Krāsla-
vas nāca iniciatīva un tā kopā ar 
abām lielajām pilsētām un Gu-
nāru Upenieku bija pamatlicēja 
visai tālākai sadarbībai.

Turpinājums 2.lpp.

Sapratnei un draudzīgām kaimiņattiecībām!
Eiroreģiona “Ezeru zeme” gandrīz 16 pastāvēša-
nas un sadarbības gados projektu realizēšanai no 
Eiropas Savienības programmām piesaistīti vairāk 
nekā 15 miljoni eiro. Šovasar Baltkrievijā, Gluboko-
jes pilsētas 600 gadu jubilejas svinību laikā, Eirore-
ģions “Ezeru zeme” atklāja mūsdienīgu biroju, kas 
ir otrais Baltkrievijā un kopumā ceturtais Eiroreģio-
na “Ezeru zeme” valstīs. Šo biroju ikdienā uzturēs 
Glubokojes rajona izpildkomiteja.

Jaunā biroja atklāšana Baltkrievijā

Svētceļojumā uz Aglonu
Svētceļotāju gru-

pa no Bebrenes, kura 
devās ceļā pirmdien, 
4. augustā, uz Aglo-
nu devās pa maršrutu 
Ilūkste, Daugavpils, 
Kaplava, Krāslava, 
Skaista, Dagda… Ceļā 
devušies gan vecāki ar 
maziem bērniem rati-
ņos, gan jaunieši, gan 
cilvēki gados, gan veci 
ļaudis, gan veseli, gan 
invalīdi, kurš pirmo, 
kurš kārtējo reizi. 

Katra diena viņiem 
ir kā liels pārsteigums, 
katru vakaru ir pasāku-
mi, skan garīgās dzies-
mas, lūgšanas. Šodien 
(8. augustā) visu ceļu 
lija, tikai Krāslavā svēt-
ceļniekus sagaidīja 
saule.

Turpinājums 3.lpp.

To mīlas dzirksteli, kas sirdī krita, 
       No dzīves aukstiem vējiem sargājiet. 

        Lai nedziest tā, lai neiedegas cita,- 
   Ceļš, kopā sākts, līdz galam jānoiet.

Sveicam 
Ludmilu un Aleksndru KADENECUS 

35.gadu kāzu jubilejā! 

Bērni ar ģimenēm.

Izmantojiet 
ES atbalstu!
LLKC Meža konsultāciju pa-

kalpojumu centrs aicina meža 
īpašniekus izmantot iespēju un 
veikt jaunaudžu kopšanu šī gada 
rudenī un nākamā gada pavasarī, 
kā arī veikt mazvērtīgo mežaudžu 
nomaiņu ar ES finansiālu atbal-
stu, tādā veidā paaugstinot meža 
ekonomisko vērtību. Lauku atbal-
sta dienests izsludinājis projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas pa-
sākumam „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” aktivitātē 
jaunaudžu kopšana un mazvērtī-
go mežaudžu nomaiņa.

Atbalsts paredzēts, lai veiktu 
jaunaudžu kopšanu mežos, kuros 
kociņu augstums nepārsniedz 10 
metru garumu, tos atbrīvojot no 
lakstaugu aizzēluma, krūmiem un 
konkurējošiem kociņiem un kopto 
kociņu atzarošanai. Kā arī tādu 
mežaudžu nomaiņu, kur ir nepie-
tiekams koku skaits, augšanas 
vietai neatbilstošas koku sugas, 
vai kokus būtiski ir bojājuši meža 
dzīvnieki, kaitēkļi vai slimības.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 2014. gada 
1. septembra līdz 30. septem-
brim, kopējais publiskais finan-
sējums 1045400 EUR.

Iesniegto projektu īsteno-
šana jāveic ne vēlāk kā līdz 
2015. gada 1. jūnijam.

Viens pretendents var pie-
teikties uz jaunaudžu kopšanu 
un/vai mazvērtīgu mežaudžu no-
maiņu platībā, kas nepārsniedz 
20 hektārus. Netiek atbalstīta ins-
trumentu un aprīkojuma iegāde 
jaunaudžu kopšanai.

Meža konsultāciju pakalpo-
jumu centra darbinieki palīdzēs 
meža īpašniekiem gan ar pado-
mu, gan praktiski. 

Sīkāka informācija un kon-
takti www.mkpc.llkc.lv vai pa tāl-
runi 63050477.

Meža īpašniekiem

Lai viss, ko vēlies - piepildās. Lai viss, ko dari - izdodās,
Lai viss, ko gribi, ir sasniedzams. Bet nekad lai nav tā, ka nav nekā!

Sveicam dzimšanas dienā Leonoru RINKEVIČU 
un Oļģertu STAVRO!

Invalīdu biedrība “Stariņš”

•	 Pedagogu darba samaksas ap-
rēķināšanas modeļa izstrādei 
izveidotā darba grupa uz sēdi 
sanāks septembra sākumā. Jau 
ziņots, ka IZM nākusi klajā ar di-
viem darba samaksas modeļiem 
- viens balstīts uz pilnas slodzes 
jeb 40 stundu darba nedēļu, sa-
vukārt otrs ir esošā pedagogu 
finansēšanas modeļa «nauda 
seko skolēnam» uzlabojums.

•	 Finansējums ārstu praksēm atka-
rīgs no reģistrēto pacientu skaita, 
taču laukos to skaits sarūk. Lai 
savilktu galus kopā, dažviet ārsti 
spiesti atlaist medmāsas.  Ārstu 
asociācijas turpina pieprasīt val-
dībai katru gadu veselības aprū-
pei novirzīt četrarpus procentus 
no iekšzemes kopprodukta.

•	 Prezentēta Latvijas pirmā īpašā 
dizaina divu eiro monēta, kas 
veltīta Rīgai - Eiropas kultūras 
galvaspilsētai, informē Latvijas 
Banka. Monētas sižetā ir Vecrī-
gas panorāma. Monētas kaltas 
Bādenes-Virtembergas Valsts 
kaltuvē, kas izgatavoja arī Lat-
vijas eiro apgrozības monētas. 
Monētas tirāža ir viens miljons 
monētu, kā arī 5000 monētas su-
venīriesaiņojumā.

•	 Lai izvairītos no nodokļu maksā-
šanas, 78 gadus veca sieviete 
Floridā centās slepeni ienest lid-
mašīnā gandrīz 41 tūkstoti ASV 
dolāru, kas bija rūpīgi noslēpti 
viņas bikšturī, krūšturī, kā arī ro-
kassomā.

Latvijā un pasaulē

9. augustā autokrosa 
trasē Krāslavā atrastas 

atslēgas ar čipiem. 

Tālr. 25214665
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Pagājušajā nedēļā Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins pa-
rakstīja rīkojumu par lauksaim-
niecības produkcijas importa ie-
robežošanu uz gadu no valstīm, 
kas atbalstījušas antikrievijas 
sankcijas. Ierobežojumi attiecas 
arī uz pārtikas produktiem un 
neapstrādātu pārtiku. Skaidrs, ka 
Kremļa atbildes gājiens attiecas 
uz visām Eiropas Savienības val-
stīm, arī Latviju.

Problēma slēpjas tajā, ka 
ES valstis ekonomisko kontaktu 
ar Krieviju ziņā atrodas nevien-
līdzīgās pozīcijās. Lielbritānija 
vai Portugāle nerobežojas ar šo 
valsti un savu lauksaimniecības 
produkciju turp neved, bet pilnī-
gi savādākās pozīcijās ir Latvija, 
Lietuva, Igaunija vai Polija. Kaut 
arī pēc Krievijas krīzes 1998. 
gadā mūsu uzņēmējiem bija jā-
pārorientējas galvenokārt uz 
Rietumu tirgu, liela daļa eksporta 
joprojām tiek novirzīta uz Austru-
mu tirgu. Un kā lai tas nenotiek, 
ja blakus atrodas milzīga valsts, 
kas kaut kā jāpabaro.  Ar  visu 
mūsu ražošanu nepietiktu, lai ar 

piena produktiem nodrošinātu 
vismaz dažus Maskavas super-
marketus. Dabiski, ka Krievija 
vēl pavisam nesen bija pievilcīga 
eksporta valsts.

Tagad Latvijas  eksportē-
tājiem atkal jāpārkārto bizness. 
Latvijas lauksaimniecības atbal-
sta dienesta vadītāja Ingūna Gul-
be paziņoja, ka šajā ziņā mūsu 
uzņēmēji jau ir pieredzējuši, jo 
dažāda veida aizliegumi bijuši arī 
agrāk. Viņa atzina, ka šīs sank-
cijas var smagi ietekmēt zivju 
pārstrādes uzņēmumus. Mūsu 
šprotes pazīst un labprāt ēd visā 
bijušās padomju savienības teri-
torijā, bet Rietumu tirgū tās nevar 
pārdot. Sankcijas noteikti izjutīs 
piena produktu ražotāji, kuri aktī-
vi darbojās Krievijas tirgū.

Tas vēl nav viss. Krievija 
draud samazināt savu energo-
resursu eksportu uz ES valstīm. 
Tiesa, šie draudi neskan pārlie-
cinoši, jo Krievijas budžets, gal-
venokārt, sastāv no naftas un 
gāzes pārdošanas ienākumiem, 
bet cita tirgus, līdzīga ES, mūsu 
kaimiņiem nav. Arī tikai viena 

„pārtikas sankcija” Latvijai radīs 
galvassāpes. 

Tas ir tikai likumsakarīgi, ja 
ņem vērā, ka Latvija bija viena no 
ES valstīm, kas īpaši skaļi skan-
dēja par „Krievijas draudiem” un 
nepieciešamību „ietekmēt” Pu-
tinu. Krievijas politika Ukrainā 
no tā visa, protams, nav mainī-
jusies. Par Latvijas diplomātijas 
pārdrošību maksās uzņēmēji. 
Par prātīgu šādu politiku nekādi 
nevar nosaukt.

Uz šī fona Saeimas spīķere 
Solvita Āboltiņa turpina veidot 
labu mīnu sliktā spēlē. „Mani 
nedaudz uztrauc šī šausmīgā 
panika, kas tagad izplatās – 
šausmas, šausmas, šausmas,” 
– viņa saka. Āboltiņa atgādināja, 
ka eksports uz Krieviju sastāda 
„tikai 7 %” no kopējā Latvijas 
eksporta. Tiesa, zem šiem 7 % 
slēpjas desmitiem uzņēmumu un 
tūkstošiem darbinieku. Bet tie jau 
ir sīkumi. Spīķere piebilda, ka ES 
būtu jāpadomā par kompensāci-
ju piešķiršanu zaudējumu seg-
šanai tajās nozarēs, ka cietīs no 
sankciju ieviešanas. Rodas tikai 
viens jautājums: vai tas nebija 
jāpārdomā vēl pirms rāva tīģeri 
aiz ūsām?

Viktors UDRIŠS

Krievijas sankcijas ietekmēs Latvijas ražotājus

Jaunu mikrouzņēmumu atvēr-
šana - laba zīme. Tā ir gan pašno-
darbinātība, gan jaunas darba vie-
tas. Kā arī uzņēmējdarbības nišas 
papildināšana. 

Tā arī notika mūsu plauksto-
šajā Krāslavā. Pilsētas centrā, pie 
autoostas ļoti pietrūka kafejnīcas. 
Kas gan tas par braucienu bez 
kafijas tasītes un gardas kūciņas? 
Dodoties ceļā, mēs steigā bieži 
vien nepagūstam paēst, to ir ņē-
muši vērā pieredzējušie uzņēmē-
ji Genādijs un Marina Dorožko, 
par kuriem mūsu avīze pastāvīgi 
stāstā. Atcerieties, pēdējo reizi 
mēs rakstījām par to, ka firma IK 
“M.Dorožko” ieguva godalgotu vie-
tu siera toršu konkursā Aglonā. 

Pagājušajā otrdienā, atklāša-
nas dienā kafejnīcā “Lakomka”, kā 
saka, ābolam nebija kur nokrist. 
Uz jauno tirdzniecības vietu nāca 
garāmgājēji, ieraugot tur vitrīnās 
vairāk nekā divus desmitus dažā-
du veidu kūku, pīrādziņu un toršu, 

nevarēja pretoties vēlmei nopirkt 
svaigi cepto produkciju. Turklāt 
aiz letes - apburošas praktikantes 
Liene Dilba un Karīna Ignatjeva. 
Viņām ir palaimējies iziet mācību 
praksi pie diplomētas konditores 
Marinas Dorožko, kuras apburošās 
tortes jau pietiekami sen rotā kāzu, 
jubileju un citu svinību galdus. 

…Dzirkstēja šampanietis, no-
ritēja degustācija un apsveikt gri-
bēju skaits jau sasniedz pus simtu. 
Visi slavēja veiksmīgi izvēlēto vie-
tu, mājīgo interjeru un mākslinieka 
Jevģēnija Pohoduna Krāslavas 
ainavu gleznas. Produkcija tika iz-
pārdota dažu stundu laikā. Apsvei-
cēju vidū bija vietējie komersanti, 
firmu pārstāvji un, protams, nova-
da domes pārstāvji. Ziedi, dāva-
nas, novēlējumi…

Starp citu, runājot par kafiju… 
jaunā kafejnīca piedāvā septiņus 
veidus šī pasaulē populārā dzērie-
na. Jūs jau pagaršojāt?

Aleksejs GONČAROVS

Mazā biznesa hronika

Kafejnīca pasažieriem, 
garāmgājējiem un… gardēžiem

Rietumvalstu sankciju pastiprināšana pret Krieviju izsauca 
pretreakciju: tagad sankcijas ievieš arī Maskava. Londonā 
un Vašingtonā tās visticamāk nesajutīs. Taču Latvijā kāds 
var bankrotēt vai palikt bez darba.

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Mēs toreiz mācījāmies no 

Latvijas-Polijas-Baltkrievijas Eiro-
reģiona “Nemūna”, kas bija izvei-
dojuši savu biroju. Gūtā pieredze 
liecināja par to, ka, apvienojoties 
pašvaldībām vienā valstī un, uz-
turot šādu biroju, var tikt sekmēta 
sadarbība pierobežas attīstībai. 
Runājot konkrēti par Krāslavu, šo 
pierobežas projektu rezultāts ir re-
dzams gan Rīgas ielā, gan Dīķu 
ielas autostāvietā, gan grāfu Plāte-
ru pils kompleksā, gan satiksmes 
drošības uzlabošanā, gan sociālo 
projektu realizācijā, gan mūsu kai-
miņu pašvaldībā, kur ierīkotas slē-
pošanas, nūjošanas trases, rīkotas 
zaļās nometnes utt. 

— Kā gadījās, ka Baltkrievi-
jā tagad ir divi biroji?

— 2005. gadā Eiroreģiona 
biroju izveidoja lietuvieši savā val-
stī, bet arī par Baltkrievijas biroju 
visu laiku tika runāts. Tā kā “Ezeru 
zeme” tomēr ir trīs valstu pašvaldī-
bu asociācija, gribējās, lai šādas 
institūcijas vienlaikus darbotos tri-
jās valstīs kā koordinējošies centri, 
kā informācijas biroji, kā projektu 
datubāze, kā kontaktpunkts. Sā-
kotnēji Baltkrievijas Republikā ini-
ciatīvu uzņēmās un centās īstenot 
projektus Braslavas pašvaldība, 
kur arī tika atklāts Eiroreģiona bi-

rojs. Kad Eiroreģionā iestājās arī 
Glubokojes rajona pašvaldība, 
personāls un vadība bija ieintere-
sēti apvienot spēkus savu rajonu 
attīstībai. 

Tāpat kā ES plāno savu at-
tīstību, arī Ezeru Zeme plāno 
savu attīstību un jau 2010.-2011. 
gadā uzsākām projekta izstrādi, 
lai piesaistītu līdzekļus Eiroreģiona 
attīstības plānošanas jaunas stra-
tēģijas izstrādāšanai un arī biroja 
izveidei Baltkrievijā. Glubokoje ra-
jons bija ļoti aktīvs, viņi aptaujāja 
pašvaldības, panāca savstarpēju 
vienošanos par biroja izveidi Glu-
bokoje pilsētā. Tika ieguldīti vairāk 
nekā 20000 eiro biroja labiekārto-
šanai. Glubokoje biroja telpu re-
monts, datortehnikas un mēbeļu 
iegāde ir realizēta Latvijas – Lie-
tuvas - Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
“Trešais solis” ietvaros, kas tiek 
īstenots ar Eiropas Savienības at-
balstu. Šīs programmas kopējais 
finansējums ir 299 880,60 EUR, 
t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% 
– 269 892,54 EUR, nacionālais fi-
nansējums 10% – 29 988,06 EUR.

— Kā visi četri biroji spēj 
saskaņoti darboties? Vai jums ir 
kāda kopīga vadība?

— Lēmējinstitūcija ir Eiro-
reģiona “Ezeru zeme” padome. 

Tās sēdes notiek divreiz gadā, 
par priekšsēdētāju līdz nākamajai 
sanāksmei kļūst organizētājpuses 
vadītājs — šobrīd tas ir Utenas ra-
jona pašvaldības priekšsēdētājs, 
nākamā sēde notiks šogad Līvā-
nos par priekšsēdētāju automātiski 
kļuva Andris Vaivods. Katrā eirore-
ģiona nacionālajā pusē ir arī val-
de, kas ir lēmēji konkrētajā vietā. 
Latvijas pusē Eiroreģiona valdes 
priekšsēdētājs ir visu cienījamais 
Gunārs Upenieks. 

— Cik zinu, biroja atklā-
šana Baltkrievijā ir tikai viens 
elements projektā “Trešais so-
lis”, Eiroreģiona “Ezeru zeme”  
izstrādātās stratēģijas 2014.–
2020. gadam ietvaros. Kas vēl?

— Jau notikuši trīs mega pa-
sākumi – investīciju forums 200 
cilvēkiem Glubokoje  (Baltkrievi-
ja), vides forums 100 cilvēkiem 
Švenčionys (Lietuva), dziesmu 
svētki Rēzeknē, kuros piedalījās 
gandrīz 600 dalībnieku no Latvi-
jas, Baltkrievijas un Lietuvas, kā 
arī 28 Eiroreģiona “Ezeru zeme” 
biedru darbiniekiem bija iespēja 
apgūt jaunas zināšanas un piere-
dzi, stažējoties četras dienas divās 
valstīs.  

— Paldies par interviju!

Juris ROGA

Sapratnei un draudzīgām kaimiņattiecībām!

Jūlija sākumā Daugavpils nova-
da pašvaldība izsludināja konkursu 
par interaktīvo iekārtu ar atbilstošu 
programmnodrošinājumu piegādi 
Naujenes novadpētniecības muze-
jam. Turklāt Naujenes novadpētnie-
cības muzejam tiks piegādāta ka-
pacitatīva skārienjūtīga projekcijas 
stikla siena, grīdas projekcija, LED 
displejs un programmnodrošinā-
jums. Muzejam piegādās interak-

tīvās iekārtas vairāk nekā 22 tūkst. 
eiro vērtībā. Par uzvarētāju atzīts 
Rīgas uzņēmums „Reverie Trading 
Group”. Atzīmēsim, ka nepiecieša-
mās iekārtas un programmnodro-
šinājumu konkursa uzvarētājam 
būs jāizstrādā divu mēnešu laikā no 
līguma parakstīšanas brīža (17. jūli-
ja), jāpiegādā un jāuzstāda Naujenes 
novadpētniecības muzejā, kā arī jā-
apmāca personāls šīs iekārtas lietot.

Naujenes novadpētniecības muzejam
jaunas iekārtas
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Nometnes vadītāja A. Odi-
ņeca pastāstīja, ka vēl šī gada 
pavasarī jauniešu biedrība “Dag-
ne” iesniedza valsts budžeta 
programmas “Vides aizsardzības 
fonds” konkursam projekta “Da-
bas vides izglītības nometne “Da-
bas draugs, darbosimies kopā!” 
pieteikumu. Projekts tika atbal-
stīts un tā īstenošanai piešķirts  
Vides aizsardzības fonda finan-
sējums (1366 eiro) un Dagdas 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jums (456 eiro). Projekta vadītāja 
ir O. Čapkeviča – jauniešu biedrī-
bas ”Dagne” biedre. 

A. Odiņeca: “Nometnē tika 
iesaistīti 20 dalībnieki - 18 bērni 
(8-14 gadi) un divi jaunieši, to-
starp arī bērni un jaunieši ar īpa-
šām vajadzībām. Viņi visi kopā 
caur spēlēm, rotaļām, interesan-
tām nodarbībām un ekskursijām 
labāk iepazina “Meža pasauli”, 
paplašināja dabas vides zināša-
nas, veicināja savu izpratni par 
skaisto un saudzējamo dabu, kā 
arī veselīgi pavadīja brīvo lai-
ku dabā. Nometnes noslēgumā 
dalībnieki devās uz Jēkabpils 
bērnu un jauniešu invalīdu bied-
rību “Cerību sala”, lai dalītos pie-

redzē ar saviem vienaudžiem. 
Darbošanās nometnē veicināja 
dalībnieku tolerantās attieksmes 
veidošanos pret līdzcilvēkiem un 
dabu kopumā.”

Projektā ir iegādātas arī vi-
des galda spēles, kuras bērnos 
raisīja lielu interesi, jo tajās ie-
kļauta dabas tematika. Saskaņā 
ar darba plānu, nometnes dalīb-
nieki paplašināja savulaik izvei-
doto “Meža dārzu” laukumā pie 
novada Jauniešu iniciatīvu centra 
ēkas Dagdā, Alejas ielā 11. Par 
projekta līdzekļiem tika nopirkti 
un iestādīti 25 veidu meža augi. 
Viena no nometnes dalībnieku 
aizraujošākajām aktivitātēm bija 
vides nodarbība, kuras vadīja 
zinoša vides speciāliste - Irēna 
Broliša. Nodarbību laikā dalīb-
nieki paplašināja zināšanas par 
“Meža dārza” augiem, pievērsās 
augu aizsardzības tēmai, izspē-
lēja vairākas vides spēles. Nāka-
majā dienā nometnes dalībnieki 
sagaidīja SIA Latvijas lauku kon-
sultāciju un izglītības centra filiāle 
Meža konsultāciju pakalpojuma 
centra speciālisti Danutu Kiopu. 
Bērni ar lielu interesi iesaistījās 
vides interpretācijas pārgājie-
nā pa jauniešu centra teritoriju 
- koku aleju un “Meža dārzu” un 
pierādīja, ka ir uzmanīgi klausītāji 
un dabas vērotāji. Piemēram, viņi 
pamanīja tikai trīs centimetrus iz-
augušu ozolu, kā arī norādīja uz 
resnāko teritorijā augošo liepu. 
Aizrautīgas bija D. Kiopas vadī-
tās radošās darbnīcas “Darināju-
mi no dabas materiāliem”.

Arī turpmākās dienas no-
metnes dalībniekiem bija ne ma-
zāk interesantas — ekskursija 
uz Dabas vides izglītības centru 
”Rāzna” un interaktīvās nodarbī-
bas “Iepazīsti un sajūti Rāznas 
Nacionālā parka mežus!”. Sekoja 
ekskursija uz zemnieku saimnie-
cību “Eži”, kurā bērniem parādīja 
augļu sulu gatavošanas procesu, 
kā arī varēja uzzināt augļu sulas 
noslēpumus un to daudzveidību.

Nometnes noslēgumā tā da-
lībniekiem tika organizēts brau-
ciens uz Jēkabpils bērnu un jau-
niešu invalīdu biedrību “Cerību 
sala”, kur mūsu bērni prezentēja 
nometnes laikā izveidoto “Meža 
grāmatu” un rādīja pašsacerētās 
pasakas “Piedzīvojumi Meža dār-
zā” improvizāciju, kā arī iesaistīja 
savus vienaudžus kopīgās vides 
rotaļās.

A. Odiņeca: “Viens no mūsu 
uzdevumiem bija ieinteresēt bēr-
nus vairāk uzturēties dabā, jo no 
savas darba pieredzes centrā 
zinu, ka daudzi ilgstoši pavada 
laiku pie datora un ja arī viņus 
paaicinām laukā, tad bieži ir jau-
tājums “Ko mēs tur darīsim?” Vie-
na daļa vairs nezina, ka ne tikai 
datorā, bet arī brīvā dabā var 
spēlēt interesantas spēles, var 
arī kaut ko interesantu ieraudzīt 
un papētīt. Un tas nostrādā, īpa-
ši attiecībā uz mazajiem, tāpēc 
projektā tika iesaistīti jaunākā 
vecuma bērni. Lai vadītu nodar-
bības vides jautājumos, vajag 
speciālistu, tieši tāpēc projektā 
tika aicināti darboties attiecīgās 
jomas speciālisti, kuri interesanti 
ievadīja bērnus dabas pasaulē, 
precīzi un izsmeļoši atbildēja uz 
viņu jautājumiem.”

Jāatzīmē, ka pirmajā kārtā 

šis projekts netika atbalstīts un 
fonda atbalstu tas guva tikai ar 
otru piegājienu. Vērojot no malas 
mūsu jauno paaudzi – nomet-
nes tiešos dalībniekus – varēja 
redzēt, cik viņi ir ļoti apmierināti 
ar radušos iespēju iepazīt mūsu 
pasakaino dabu kopā ar vides 
speciālistiem. Piemēram, nomē-
rot vienas tūjas “matu” garumu, 
dažas meitenes tūlīt pat gribēja 
noskaidrot, kurai ir garāki mati 
par zaļā auga rotu? Netrūka citu 
iztēli rosinošu piemēru, jautrības, 
bet pats galvenais, ka vide šiem 
bērniem ir kļuvusi saprotamāka, 
tuvāka, mīļāka un saudzējamāka.

Juris ROGA
Autora foto

Dabas draugs, darbosimies kopā!
Ja pieaugušie par šo saulaino un pārlieku karsto vasaru runā ar dalītām jūtām, tad bēr-
niem tā sagādāja tikai prieku. Vieni atpūtās pēc saviem ieskatiem, citi iesaistījās kādās 
kopīgās aktivitātēs. Pagājušonedēļ no 4. līdz 8. augustam bērniem Dagdā tika organizēta 
dienas nometne „Dabas draugs, darbosimies kopā! 

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Grupu ceļā vada draudzes 

Bebrenes priesteris Arnis Mazi-
ļevskis, kurš pastāstīja, ka svēt-
ceļojumā ļaudis dodas jau dau-
dzus gadus. Interesenti par to 
zina, piesakās, un dodas ceļā. 
Kaut kas jau arī mainās. Pirms 
pāris gadiem grupā sāka iekļaut 
invalīdus-ratiņniekus, gados 
vecākus cilvēkus ratiņkrēslos. 
Ir arī līdzīgas lietas, piemēram, 
svētceļotāju vecums  nemainās. 
Gadās, ka ceļā kādam paliek ļoti 
smagi, rodas problēmas un tad 
viņu ved ar mašīnu, bet tie ir ļoti 
reti gadījumi. 

A. Maziļevskis: “Pamatā 
ejam kājām un pārvaram visas 
grūtības. Tas ir ļoti svarīgi, jo mūs-
dienu cilvēks pieradis pie komfor-

ta. Vairāk dzīvo tā, ka numur viens 
ir miesa, lai miesai būtu patīkami, 
bet svētceļojumā ir iespēja iepa-
zīt, ka mēs esam radīti pēc Die-
va attēla un līdzības un pirmais ir 
gars, kad cilvēks pārvar grūtības 
un ciešanas, uzvar savu lepnību, 
egoismu un saņem brīvību. Arī 
savstarpēja izpalīdzība ir svarīga 
— kāds pastumj ratiņus, cits kādu 
paņem pie rokas, vēl kāds panes 
somu utt. 

Galapunktā ir mazs debesu 
prieks, dvēselē uzplaiksnī kaut 
kas jauns un to grūti nodot ar 
vārdiem, tas ir katram pašam jā-
piedzīvo.”

Pēteris no Eglaines drau-
dzes: “Izgājām 60 cilvēki, bet 
katrā nakšņošanas vietā mums 
pievienojās klāt jauni svētceļo-

tāji un šobrīd esam aptuveni 90. 
Pats  svētceļojumā uz Aglonu 
dodos jau 16 gadus, man tas ir 
kā garīgā uzlāde. 

Grēki, kas katram cilvē-
kam, arī man, gadās ikdienas 
rutīnā, mani nospiež. Šajā svēt-
ceļojumā uz Aglonu slavējam 
Dievu, tas man palīdz garīgi 
atvērties, jūtos brīvāks. Jā, sāp 
kājas, saule karsē, bet dziedāt 
ir prieks. Savus sarežģījumus 
rada organizatoriskie jautājumi, 
bet kopā ar Dieva spēku un pa-
līdzību caur šīm grūtībām ejam 
uz priekšu un tas ir gandarījums. 
Lūdzamies par sevi un citiem, 
kuri palikuši mājās un ejam tu-
vāk Dievam.”

Krāslaviete Astrīda: “Ar 
šo grupu svētceļojumā dodos 

otro gadu, bet vispār uz Aglo-
nu augustā dodos kopš septiņu 
gadu vecuma. Man tā ir iešana 
pie Dieva. Gada laikā gadās sa-
grēkot, kaut ko nepareizi izdarīt, 
un svētceļojumā es attīros. Ag-
rāk gāju kopā ar vecāko māsu, 
bet viņa ir izaugusi, mācās un 
strādā Valmierā. Viņai ir sarež-
ģīti atbraukt, tāpēc otru gadu eju 
viena un arī tas man ir pārbau-
dījums, jo jāatrod kopīga valoda 
ar svešiem cilvēkiem, ne tikai ar 
māsu, kā agrāk.”

Aivars Brics, Dagdas 
invalīdu brālības “Nema” 
biedrs: “Svētceļojumā uz Aglo-
nu dodos jau trešo reizi. Braucu 
ratiņkrēslā. Nav tik smagi, ka 
es nevarētu pārvarēt visas grū-
tības ceļā, jo palīdz ceļabiedri, 

pastumj ratiņus. Mani šis svēt-
ceļojums dara garā stiprāku, arī 
turpmāk es tajā iešu, ja Dievs 
dos man tādu iespēju.”

Brālis Jānis no Beļģijas: 
“Esmu dzimis Latvijā, bet šobrīd 
dzīvoju Beļģijā. Svētceļojums uz 
Aglonu ir pirmais solis sagatavo-
ties maniem mūža solījumiem. 
Tas ir kā rekolekcijas šajā gata-
vošanas ceļā. Speciāli izlūdzos 
iespēju doties svētceļojumā, šī 
jau ir astotā reize. Katrā no tām 
ir kaut kas savādāk, nekad nav 
tāpat kā iepriekšējā gadā. Var-
būt svētceļojuma sākumā mēs 
pakurnam, bet galapunktā vi-
siem ir gandarījums. Beļģijā arī 
ir svētceļojumi, bet tie nav tik 
masveidīgi, kā šeit, Latvijā.”

Juris ROGA, autora foto

Svētceļojumā uz Aglonu
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Karš... Lielākajai daļai krās- 
laviešu tas ir kas briesmīgs pēc 
būtības, bet ļoti tāls... Tāls gan 
laikā, gan attiecībā uz teritoriju... 
Absolūtais pilsētnieku vairākums 
jau ir uzaudzis miera laikā. No-
tikumi Ukrainā, Tuvajos Austru-
mos, citos karstajos punktos tiek 
uztverti kā traģēdija, kas „notikusi 
ne ar mani” un „tālu no mums”... 
Hemingveja vārdi par „zvanu, 
kas skan arī tev” paliek neizpras-
ti, kaut arī ļoti skaisti...  Kā jūtas 
cilvēks, kas jūt tuvojamies nāvi? 
Viņš vēl ir dzīvs, viņa veselība 
ir laba... Bet draugi uz viņu sāk 
skatīties kā uz mironi – ar nožēlu, 
līdzjūtību. Runā klusi, acu ska-
tiens nolaists, kautrējas no sava 
laimīgā stāvokļa. Labie paziņas 
vairs nav paziņas. Labie kaimiņi, 
ienākot vien uz kādu brīdi ciemos, 
jau nolūko sev kādas mantas, bet 
uz tava apģērba uzšūta dzeltena 
sešstūraina zvaigzne. Tad tev 
aizliedz iet uz veikaliem, staigāt 
pa trotuāriem... Paliekot dzīvs, 
tu pārstāj eksistēt kā cilvēks... 
Bet priekšā vēl nošaušana... Un 
neko tu mainīt nevari. Biedējo-
ši... Kā gan reaģēja krāslavieši 
uz ebreju stāvokļa izmaiņām? Uz 
asiņainajām slepkavībām Krā-
slavas nomalēs? Uz nelaimi, kas 
sasniedza viņu draugus, paziņas, 
kolēģus? Dažādi... Protams, labu 
un sirsnīgu cilvēku vienmēr ir 
vairāk. Par to profesors Barkāns 

atgādina vairākas reizes, min at-
sevišķu cilvēku un veselu ģimeņu 
uzvārdus. Mēs noteikti atcerēsi-
mies šos vīrišķīgos un godīgos 
ļaudis, bet šodien parunāsim par 
citiem...  

1941. gadā, jau divas dienas 
pēc vācu karaspēka ienākšanas 
Krāslavā tika izveidota pilsētas 
pārvalde. To veidoja krāslavieši, 
pilsētā labi pazīstami tirgotāji, 
veikalu īpašnieki un viens ārsts. 
Tika izsludināta uzņemšana po-

licijā... Atsaucās apmēram 20 
brīvprātīgie. Šādu informāciju par 
1941. gada vasaras notikumiem 
savā grāmatā „Klusēšanas sāpe” 
sniedz Jēkabs Barkāns... 

Bez tiem, kas dienēja poli-
cijā un tieši piedalījās nevainīgu 
cilvēku nošaušanā, bija daudz arī 
tādu, kas šo situāciju izmantoja 
brīvprātīgi. Tā sakot, pēc sirds 
aicinājuma... 

Nacistiskā propaganda cen-
tās, cik spēja. Vietējā prese pub-
licēja rakstus, kuri lasītājus pār-
liecināja par to, ka visos Latvijas 
komunistu noziegumos ir vainīgi 
ebreji. Kā netīru lupatu gaismā 
izvilka populāros „Cionas gudro 
protokolus”. Cilvēkus vienmēr ir 
interesējušas sazvērestības teo-
rijas...  Ne visai augstā izglītības 
līmeņa dēļ daudzi ticēja „šaus-
mīgajiem” nostāstiem un viltoju-
miem...  Bet kāds atklāti izrēķinā-
jās...

Pazuda Peleci, Levini, Kaga-
ni... Viņus nogalināja bijušie kon-
kurenti. Par to, ka kādreiz ebreju 
veikalnieki bija daudz veiksmī-
gāki komersanti, par to, ka savu 
darbu veica prātīgāk, par to, ka 
pēc sievu lūguma viņu vīriem – 
dzērājiem nedeva degvīnu parā-
dā...

Sajūtot šādu nesodāmību, 
vairāki jauni cilvēki rīkojās ļoti 
brīvi.  Radās „moderna” izklaide 
– uz ielām ķert ebreju bērnus un 

likt tiem veikt dažā-
dus pazemojošus 
uzdevumus... Kādi 
uzskati, kādi ap-
svērumi lika kādam 
ES (es nenosaukšu 
minētos vārdus un 
uzvārdus, daudzi 
bērni, mazbērni un 
mazmazbērni jopro-
jām dzīvo mūsu pil-
sētā, un neviens no 
viņiem neko nezina 
par savu senču iz-
darībām, un vai maz 
viņi ir vainīgi „vectē-
vu” zvērībās?) veca-
jā sinagogā savākt 
desmit bērneļus, 
lai viņu acu priekšā 
uzlauztu skapi, kur 
atradās Toras ruļļi, 
un tos sadedzinātu? 
Kas pamudināja tā 
rīkoties jauno cilvē-
ku, kas līdz karam 
draudzējās ar sa-
viem klasesbied-
riem ebrejiem, kas 
uz ielām kopā spē-

lējās ar kaimiņu zēniem no ebreju 
ģimenēm? 

Profesors Barkāns stāsta par 
apbrīnojamo dakteri B, kas ilgus 
gadus bija slavens ārsts Krās- 
lavā, viņam bija zinoša speciā-
lista un kārtīga cilvēka autoritā-
te, bet 1941. gadā viņš pieņēma 
uzaicinājumu darboties pilsētas 
pārvaldē. Jēkaba Barkāna māte 
devās pie slavenā ārsta pēc pa-
doma, pēc patiesības, pēc mie-
rinājuma. Ārsta B. atbildi mums 

saglabājis ir profesors Barkāns: 
„Paskatieties kartē. Redzat, vācu 
karaspēks jau pie Smoļenskas, 
un var uzskatīt, ka vācu uzvara 
ir acīmredzama. Kas attiecas uz 
nākotni, tad Jaunajā Eiropā Jums 
vietas nebūs. Bet nevajag tā uz-
traukties, jo Jūs taču ticat aizkapa 
dzīvei, vai ne?” 

Dakteris, ārsts, dziedinā-
tājs... Cik gan izsmalcināti-zemis-
ki savu pieklājīgo frāzi izveidoja 
Krāslavas dakteris B. 

Bet, lūk, viena Barkānu pa-
ziņa vērsās pie Jēkaba mātes 
ar lūgumu: „Madam Barkāne, 
Jums ir tāds skaists lietussargs. 
Atdodiet to man. Jums tas taču 
vienalga vairs nenoderēs.” Trūkst 
vārdu, lai šim „lūgumam” sniegtu 
komentārus... 

Grāmatā „Klusēšanas sāpe” 
autors vairākas reizes atgādina, 
ka šādu cilvēku nebija daudz, 
pavisam nedaudz... Lielākā daļa 
attiecās pret ģimeni ar līdzjūtību, 
klusējošu vai aktīvu. Daudzi krās- 
lavieši, cik vien spēja, atbalstīja 
Barkānus. Un nākamajā reizē 
būs stāsts par šiem cilvēkiem... 
Bet ja jau saruna ir sākusies par 
„mēsliem”, tad tā arī jāpabeidz.

Krāslavas policijas cilvēku 
nošaušanas komanda bija neno-
gurdināma. Šāviņi bija dzirdami 
katru dienu. Pilsētu, kurā līdz ka-
ram dzīvoja gandrīz 5000 cilvēku 
(no kuriem 1500 bija ebreji), ie-
skāva masveida nāvessodu vie-
tas: bijusī šaušanas vieta (tagad 
tur, aiz pamatskolas, kur atrodas 
autokrosa ceļš), Adamovas mežs 
(Ūdrīšu ielas galā), Daugavas 
krasts aiz ebreju kapsētas. Ceļš 
no Krāslavas uz Daugavpili, 
mežs, kas atrodas netālu no Bo-
rovkas, - vieta, kur tika nošauti 
ebreji pēc vietējo policistu inicia-
tīvas. Un viņu vidū bija ļoti dažādi 
cilvēki... 

Policijas priekšnieka viet-
nieks E. bija ļoti rūpīgs, izpildīgs, 
kas visus rīkojumus izpildīja pre-
cīzi un laikā.  Tieši vadot mas-
veida nošaušanu, viņš nekad 
neaizmirsa pārbaudīt ieročus, vai 
tur nav palikusi kāda lode... Lai-
kā, kad Krāslavas ebreju kolonna 
tika vesta uz Daugavpils geto, 
viņš pavēlēja nošaut Peru ģime-
ni, kam par ieganstu bija E. nepa-
tīkamās atmiņas. Peram bija zivju 
veikals, bet E. bija zivju rūpnīcas 
vadītājs. Konkurence ir nervoza 
lieta. Lūk, arī atriebās konkuren-
tam centīgais izpildītājs E. 

Pagasta policijas nodaļas 
priekšniekam T. kļuva žēl tēva zir-
ga, jo tēvam bija pavēlēts aizvest 
uz Daugavpili trīs ebrejus (vecīti 
un divas sievietes), kas tika no-
ķerti laukos un atvesti uz Krāsla-
vu. Kā gan rīkojās T.? Uzreiz aiz 
Krāslavas viņš lūdza tēvam, lai 
nogriežas mežā. Tur visus trīs 
gūstekņus izģērba, nošāva, līķus 
apraka. Tēvam atdeva nogalināto 
visas mantas un aizsūtīja mājās. 
Priekšniekiem paziņoja, ka ares-
tētos nošāva, kad tie mēģināja 
bēgt....

1941. gada 
augustā vietējā 
policistu koman-
da nošāva 200 
ebrejus, kas ne-
tika nosūtīti uz 
Daugavpili, bet 
atstāti smagiem 
darbiem Krāsla-
vā.  Nošaušana 
turpinājās apmē-
ram 4 stundas... 
Speciāli izrakta 
bedre pildījās ar 
līķiem. Sievietes 
raudāja, bērni 

kliedza... Bet vēlāk... Piedzēru-
šies T., E., V., U. liecinieku klāt-
būtnē lielījās, ka bērnu dēļ lodes 
netērēja, viņus dzīvus iegrūda 
bedrē... Zeme kustējās vēl vai-
rākas stundas... Bija dzirdami 
vaidi... Tad viss noklusa. Dažiem 
policistiem kļuva slikti no asins 
smakas, no vaidiem, no redzētā. 
Bet tas drīz vien pārgāja. Kā mie-
rinājums bija nelaimīgo sadzīve, 
ko drīz vien policijas darbinieki 
savāca savām vajadzībām... 

Pēc 1941. gada 20. augusta 
Krāslavā palika vien viena ebreju 
ģimene – Barkāni...

Grāmata „Klusēšanas sāpe” 
ikvienam lasītājam liek daudz par 
ko aizdomāties. Kāpēc cilvēkos 
bija tik daudz nežēlības? Kāpēc 
tik ļauni un necilvēcīgi viņi bija? 

Vietējā policija tika formēta no 
brīvprātīgajiem. Neviens netika 
piespiests darboties nošaušanas 
komandās. Paši, visu paši...  bet 
daži arī labprāt... 

Pietiek... Nākamjā reizē es 
pastāstīšu par cilvēkiem, kas šajā 
baismīgajā situācijā saglābāja cil-
vēcību, kas nebaidījās, kas sevī 
rada spēku palikt par cilvēkiem. 

Tādu Krāslavā ir bijis daudz 
vairāk...

Katru dienu saule lec virs Lī-
kās versts, pārskrien pāri debess 
jumam virs mūsu pilsētas un no-
riet aiz Pilskalna...

Paldies Tev, Dievs, ka šīs 
debesis ir mierīgas...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Kad klusēt ir sāpīgi...  (2.daļa)

Šajā vietā kādreiz atradās vecā sinagoga

Piemiņas zīme Miesnieku ielā, kur netālu tika nošauta Pelecu 
ģimene

Piemineklis Līkajā verstī - nacistiskā režīma upuru masveida 
apglabāšanas vieta

Piemiņas zīme pie ebreju kapsētas, kas atrodas blakus Krāslavas 
ebreju nošaušanas vietai

Piemiņas zīme pie memoriāla „Māte Latgale raud”

Memoriāls, kas atrodas ebreju masveida 
nošaušanas vietā Ūdrīšu ielā
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Reklāma un sludinājumi

Dzīvot priekam...  Kas tas ir - nepieciešamība, 
prasme vai māksla? Un ja mazajā biznesā ir pavei-
cies, kāpēc gan nepadomāt par interesantu brīvā 
laika pavadīšanu?

Tā uzskata Krāslavas uzņēmēji Stefans un Natālija 

Senatnes elpa

Iespaidi Lietuvā

Londonas taksis – nenovecojoša klasika

Daudzveidīgās „vabolītes”

„Chevrolet” – tā ir biznesa klase

Kevins Narkeļūns – Latvijas pārstāvis

Aizrautīgie Stefans un Natālija 

Narkeļūni, ziedu veikala ar vējdzirnavām un tornī-
šiem, īpašnieki. Viņi ir arī retroklasikas – Volkswa-
gen vabolīšu – kolekcionētāji, tam pateicoties, 
spilgti metālisko kukainīšu festivāls kļuva par va-
sarīgās Krāslavas galveno notikumu un rotu jūlijā. 
Avīze saņēma ļoti daudz komplimentu par šīs in-
teresantās tēmas atspoguļošanu. Lasītājiem par 
prieku mēs turpinām sekot retroautomobīļu cienī-
tāju ceļojuma maršrutam. Stefans turēja doto so-
lījumu, pēc kārtējā autofestivāla laimīgi starojošs 
ieradās redakcijā. Jau kuro reizi slavinu atvērto 
robežu pasauli.  Eiropas Savienība vien ceļotā-
jiem piedāvā tik plašu horizontu, ka elpu rauj ciet... 
Katra valsts ar savu kultūru un tradīcijām – vesela 
pasaule, ko vienas vizītes laikā neizpētīt. Intere-
santi ir tas, kā pirms 30-40 gadiem mēs tiecāmies 
uz Lietuvu pēc pirkumiem, tā arī mūsdienās Lat-
vijas iedzīvotāji nemaina savus ieradumus. Lūk, 
arī mobilā trijotne – Natālija, Stefans un dēlēns 
Kevins – pirmo autotūrisma vasaras maršrutu vei-
ca Šauļu apkārtnē, kur notika vācu vabolīšu sali-
dojums. Tālāk jau kā saimnieki savus brāļus-ko-
lekcionārus uzņēma pilsētā Daugavas lokos. Bet 
nesen viņi, pilni dažādiem iespaidiem,otro reizi 
atgriezās no Lietuvas, kur netālu no Traķiem jau 
sešpadsmito reizi notika netradicionālo automobi-
ļu „VASAROS RATAS 2014” salidojums ar jautru 
devīzi: „Kas nebija „Vasaras ratā 2014”, tas vasa-
ru nav redzējis”. 

Trīs dienu nometne ainaviska ezera krastā – 
simtiem dalībnieku no vairākām valstīm, spilgta 
telšu pilsētiņa, ugunskuri, koncerti, konkursi, sta-
fetes un sacensības uz ūdens, kas notiek starp 
autoklubu komandām. Jāsaka, ka šoreiz Latvija 
tika pārstāvēta vien ar Krāslavas ekipāžu.  Pro-
tams, salidojuma galvenais mērķis – maiņa ar 
kolekcijas informāciju, retroautomobiļu ar mehā-
nisko „rozīnīti” skate, kā arī draugu un paziņu loka 
paplašināšana. Stefans un Natālija arī papildināja 
līdzīgi domājošo sarakstu. Notika adrešu maiņa 
ar Kaļiņingradas iedzīvotājiem, kuri uz salidojumu 
ieradās ar piecdesmito gadu  - pirmā izlaiduma 
gada! - „Volgu”! Sadraudzējās viņi arī ar restau-
ratoriem un kolekcionāriem, leģendārā Volkswa-
genVabole īpašniekiem no Klaipēdas. Savs krekls 
mīļāks... 

Kopumā salidojumā varēja brīnīties par ne-
tradicionālo auto daudzveidību, kur tomēr „balli 
noteica” nenovecojošā klasika. 

Spilgti iespaidi un fotogrāfijas – tas ir Krāsla-
vas uzņēmēju, kuri savu pieprasīto biznesu uz-
cēla uz līdzenas vietas, laimes kapitāls. Piemērs, 
kam var līdzināties – kā darbā, tā arī atpūtā. 

Aleksejs GONČAROVS
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 13. 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 
11.45 Vertikāle
12.15 Ielas garumā
12.45 Es - savai zemītei
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons 
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.40 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tēvs Brauns 
22.10 Mf. Parāds mīlestībā
23.55 Zebra
0.10 Rīgas gambīts
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas

5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 1000 jūdzes Persijā
6.35 SeMS 
7.05 Ar mugursomām pa Latīņa-
meriku
7.35 Laiks uzņēmējiem
7.55 Automoto raidījums 
8.15 Aktualitātes
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45, 5.00 Globalizācija 3000
10.15, 18.50, 22.15 EČ Vieglatlētikā
14.00 Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki
16.25, 1.30 Hārtlenda 
17.15 No Austrumiem uz Rietu-
miem
18.15 Šodien
20.05 Basketbols
1.00, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi

LNT

6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Neprātīga mīlestība
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.55 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Vegasa
0.10 Mf. Ceturtā kategorija
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, 0.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Varavīksnes cilts
10.50 Kobra 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.40 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Virtuve
22.10 Reiz sensenos laikos 
2.35 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.25, 17.45, 1.10 Māja 2
7.20, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.25 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.00 Mf. Arbitrāža

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 Skūpstamies!
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.50, 19.50 Gorjunovs
16.40 Vienas nakts mīlestība
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
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

12. augustā Ir iemesls!

Visa pasaule zina, ko nozī-
mē Kolumba, Vespuči, De Ga-
mas, Kuka, Tasmāna vārdi. Viņi 
visi ir slaveni ceļotāji, kuri mainīja 
pasauli, atklāja agrāk nezināmas 
zemes, pierādīja, ka mūsu zeme 
ir apaļa...  Šajā sarakstā jābūt arī 
Vitusa Beringa, drošsirdīgā dāņa, 
vārdam, kurš visu dzīvi ir kalpojis 
krievu cariem...  

Vitusa dzimša-
na ir noslēpumā tīta. 
Viņa māte – slavenā 
dāņu muižnieku Be-
ringu dzimtas pārstā-
ve, tēvs – nevienam 
nezināms baznīcas 
pārvaldnieks. Tas, ka 
slavenais jūras brau-
cējs visu dzīvi bija 
mātes uzvārdā, liecina par bērna, 
kas dzima nevienlīdzīgā laulībā, 
ne visai vienkāršo dzīvi. Iespē-
jams, tieši šī „pusasiņu” situācija 
arī lika vēl gados pavism jauna-
jam Beringam pamest dzimteni, 
doties tālāk no ziņkārīgajiem ska-
tieniem un ļaunajām mēlēm. 

Savā pirmajā braucienā Vi-
tus Berings devās kopā ar savu 
vecāko brāli. Ceļojums bija ilgs, 
Eiropā Berings atgziezās jau kā 
pieredzējis jūrnieks. Amsterda-
mā, kur satiekas visi tālbraucēji 
jūrnieki, liktenis viņu saveda ar 
admirāli Krjuisu, kurš pēc impe-
ratora Pētera Pirmā pavēles ver-
vēja jūrniekus dienestam krievu 
militārajā flotē.

Pārejot dienēt Krievijas im-
pērijā, Berings sākumā bija maza 
kuģīša, kas Kronštatē piegādā-
ja celtniecības materiālus,  ko-
mandieris. Bet dāņu precizitāte, 
punktualitāte, atbildība un skur-
pulozitāte veicināja to, ka mičma-
nis Berings ātri vien virzījās pa 
karjeras kāpnēm. Divdesmit die-
nesta gados dānis aizdienēja līdz 
2.ranga kapteiņa amatam. Tad 
iesniedza atlūgumu...  Tas noti-
ka tāpēc, ka Berings nesaņēma 
kārtējo amatu, kas arī sarūgtināja 
jūrnieku, kam dienestā nebija ne-
viena aizrādījuma, vien uzslavas 
un pateicības. 

Jau gadu pēc atlaišanas, tas 
ir, 1724. gadā, Beringu pie sevis 
izsauca imperators. Iecelšana 
1.ranga kapteiņa amatā sakrita 
ar impērijas ekspedīcijas uz tā-
lajiem Austrumiem noteikšanu. 
Ekspedīcijas mērķis – noskaidrot, 
vai Amerikas un Āzijas teritorijas 
savienojas, kā arī kartē atzīmēt 
Kamčatkas un Klusā okeāna 
krastus. 

Uzdevumus ekspedīcijai 

formulēja pats karalis. Tāpēc Be-
rings tos pildīja tieši un precīzi. 
Pirmā Beringa vadītā ekspedīci-
ja uz Kamčatku bija 1725. gada 
februārī. Gandrīz divus gadus 
turpinājās drošsirdīgo jūrnieku 
ceļojums, līdz viņi sasniedza 
Ohotskas jūras krastus. Tur, sa-
skaņā ar tajā laikā jau nomirušā 

Pētera Pirmā rīko-
jumu, ekspedīcijai 
vajadzēja uzbūvēt 
kuģi, ar kuru doties 
tālāk jūrā. Celtniecī-
ba ilga vairāk nekā 
pus gadu. Beidzot 
1727. gada 22. au-
gustā uz jaunā kuģa, 
kam nosaukums bija 
„Fortūna”, ekspedī-

cija devās jūrā meklēt to vietu, 
kur „Amerika satiekas ar Āziju”. 
Kuģis izturēja vien līdz Kamčat-
kai. Berings gandrīz noslīka, taču 
viņa komanda šķērsoja pussalu. 
Uzbūvēja jaunu kuģi – Svētais 
Gabriels. Ar to arī devās uz Zie-
meļiem. Ceļojuma rezultāts – jū-
ras šauruma starp Āziju un Ame-
riku atklāšana. Šis jūras šaurums 
visiem ir pazīstams kā Beringa 
jūras šaurums. Bet tā šaurumu 
nenosauca pats atklājējs, viņš 
bija pārlieku kautrīgs. Augsti no-
vērtējot Beringa kvalitatīvi un pre-
cīzi veidotās ģeogrāfiskās kartes, 
jūras šaurumu viņa vārdā nosau-
ca ne mazāk pazīstams jūras 
braucējs Džeims Kuks, kas pēc 
Anglijas valdības pavēles pētīja 
Klusā okeāna ziemeļu daļu.

Atgriežoties Pēterburgā, 
Berings zinātnieku rindās radīja 
šoku. Jūras braucējam pat ne-
ticēja, cik negaidīti un grandiozi 
bija ekspedīcijas rezultāti. Pēc 
dažiem gadiem, Otrās Kamčat-
kas ekspedīcijas laikā, Berings 
atklāja Aļasku (krievu Ameriku) 
un daudzas Klusā okeāna zieme-
ļu daļas salas, kurām līdz šim ir 
krieviski nosaukumi. 

Otrā ekspedīcija drošsirdīga-
jam jūrniekam beidzās traģiski. 
Ziemošana sarežģītos apstākļos, 
dzīve zemnīcās, slimības – tas 
viss veicināja daudzu ekspedī-
cijas dalībnieku bojāeju. Aukstā 
zemnīcā nomira arī Vituss Be-
rings. Skarbo vikingu pēctecis 
bija apglabāts uz neapdzīvotas 
salas, kas atrodas dažu dienu 
braucienā no Kamčatkas. Uz 
viņa kapa bija uzstādīts vienkāršs 
koka krusts.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Vitusa Beringa dzimšanas diena

Personas uzvārds, 
vārds

Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums

Vasiļjevs Vasīlijs 27.03.1949 24.07.2014

Žunda Leongina 18.04.1932 30.07.2014

Jermaks Juris 26.12.1960 07.07.2014

Rožkalns Vitālijs 23.04.1973 15.07.2014

Bebrišs Donats 12.09.1931 14.07.2014

Beitāns Jānis 07.12.1933 30.06.2014

Bleidele Valentīna 16.04.1950 29.07.2014

Cauņa Donats 19.04.1925 20.07.2014

Dunskis Vladimirs 19.06.1942 09.07.2014

Dzēvelis Vladimirs 06.03.1937 17.07.2014

Grundāne Bronislava 26.10.1930 25.07.2014

Komisarovs Pjotrs 19.06.1936 28.07.2014

Koroļovs Ivans 04.08.1945 28.07.2014

Leikums Leons 29.03.1926 10.07.2014

Ližbovskis Eugenijs 26.03.1943 08.07.2014

Ļaksa Valentīna 23.05.1921 13.07.2014

Ļuļs Jāzeps 21.11.1924 12.07.2014

Orupe Regīna 12.12.1946 13.07.2014

Pārpuce Aleksandrina 20.10.1927 09.07.2014

Pilipčika Jāzepa 19.03.1929 19.07.2014

Pleiko-Ižika Anita 29.08.1984 11.07.2014

Romanovs Grigorijs 01.09.1950 14.07.2014

Savostjanova Lidija 20.03.1921 09.07.2014

Skerškāne Jadviga 27.08.1934 13.07.2014

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, 
ka jūlijā mūžībā aizgājuši 24 cilvēki:

Laika periodā no 01.08.2014. līdz 
08.08.2014. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 63 notikumi. Būtiskākie:

•	 2. augustā tika uzsākts kriminālprocess par 
to, ka Krāslavā no daudzdzīvokļu mājas 
pagrabtelpas Aronsona ielā 17 tika nozagts 
velosipēds KROSS HEXAGON. Notiek kri-
minālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz vainī-
gās personas noskaidrošanu.

•	 2.augustā Robežnieku pagasta darbinieki 
konstatēja, ka no pagasta padomes ēkas 
koridora pazuda televizors HISENSE. 

•	 3. augustā Ezernieku pagastā agrāk tiesā-
tais G., dzim.1991.g. konflikta laikā ne tikai 
nodarīja miesas bojājumus, bet arī draudēja 
pudeles brālim ar bisi. Bisi pāridarītājam iz-
devās dabūt no cietušā drauga, kurš ar ne-
likumīgi glabātu divstobreni mēģināja pār-
traukt uzbrukumu. Bise tika izņemta, notiek 
izmeklēšana. 

•	 6. augustā Krāslavā, Miesnieku ielā au-
tomašīnas Ford Tranzit vadītājs notrieca 
mopēdu, kura vadītājs virzoties pa Siena 
ielu nepalaida pa galveno ceļu braucošo 
mini kravas automašīnu. Avārijas rezultātā 
ar nopietniem miesas bojājumiem uz Dau-
gavpils slimnīcu tika nogādāti mopēda va-
dītājs M., dzim.1998.g. un tā pasažieris- S., 
dzim.1998.g.

•	 Krāslavas iecirknis meklē bezvēsts pazudu-
šo Viktoru Ber-
zinu dz. 1949.g. 
Kurš pēdējo rei-
zi bija redzēts 
31.07.2014.g. 
Krāslavas auto-
ostā. V. Berzi-
nam iespējami 
o r i e n t ē š a n ā s 
traucējumi. Pie-
ļaujams, ka varē-
ja aizbraukt Jūr-
malas virzienā.

Krimināls, notikumi

Laba ziņa: tiek labie-
kārtots vēl viens pilsētas 
klusais nostūrītis - Siena 
iela un avotiņš, kas ir iecie-
nīta pilsētnieku vieta jeb-
kurā gadalaikā. Senās ap-
būves mājas, burbuļojošā 
Florupīte, kas šeit izraujas 
brīvībā no betona važām… 
Aizkustinošs ir Krāslavas 
šarms, bet pilnībai, kā zi-
nāms, nav robežu. Pagā-
jušajā nedēļā te parādījās 
ekskavators, ar ko iztīrīja 
aizaugušo strautu. Nojauk-
ta savu nokalpojusī saim-
niecības ēka. Visa mūsu 
dzīve sastāv no sīkumiem, 
bet kad tos veic saimnieka 
roka - notiek brīnums. Ne-
pagurstiet mūs pārsteigt, 
labiekārtotāji!
Aleksejs GONČAROVS

Siena ielas pārvērtības

Sakarā ar Svētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 
svētkiem Aglonā noš.g.12.augustaplkst.17.līdz15.au-
gusta plkst. 18. ir slēgta tranzītsatiksme pa sekojošiem 
valsts autoceļiem: P60 Dagda – Aglona posmā Sloboda 
– Aglona; P62 Krāslava – Preiļi – Madona posmā Krāslava 
– krustojums ar A13 Krievijas rob. – Rēzekne – Daugavpils 
– Lietuvas rob.; V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglo-
na posmā Šķeltova – Aglona; V745 Jaunaglona – Aglona;   
V762 Aglona – Višķi. Kā apbraucamos ceļus ieteicams izman-
tot: A13 Krievijas rob. – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas ro-
beža; P57 Malta – Sloboda; V744 Kastīre – Kategrade – Kaipi-
ņi; V610 Jaunokra – Grāveri.
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CETURTDIENA, 14. 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!
14.50 Alternatīva izgāztuvei
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons 
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 0.15 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.05 Parādes beigas
22.15 Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētki Aglonā
0.30 8. Pasaules koru olimpiāde
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 1000 jūdzes Persijā
6.35 SeMS 
7.05 Ar mugursomām pa Latīņa-
meriku
7.35 Jūrā un krastā
7.50 TV Mozaīka
8.10 Laiks uzņēmējiem
8.30 Vārds uzņēmējiem
8.55 Pie stūres
9.30, 1.30 Projekts Nākotne
10.05, 18.25 EČ Vieglatlētikā
14.15 No Austrumiem uz Rietu-
miem
15.15 Hārtlenda 

17.05 Ar vilcienu pa Indiju
17.55 Šodien
23.00 Motociklisti
23.30 Piedzīvojums dabā
0.00, 5.30 Ātruma cilts
0.30 Autosporta programma.
1.00 Tavs auto
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00 Galileo
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Nākamajā dejā viss būs 
citādi
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 2.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Mf. Garais gads
0.20 Mf. Trīszvaigžņu skūpsts
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, 1.05 Simpsoni 
8.45 Mf. Rembo dēls
10.40 Virtuve
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.55 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.30 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu

21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Universālais kareivis. 
Atdzimšana
0.00 Cilvēks bez sejas
2.45 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.25, 17.45, 1.00 Māja 2
7.20, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.20 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana
18.50, 1.50 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Interni 
22.10 Mf. Vīrietis pēc izsaukuma
23.55 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
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.40, 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, 4.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.50 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.25 Tatjana Bulanova. Mana 

skaidrā gaisma
0.25 Euronews
1.00 Zvaigžņu lietus
1.15 Mf. Vientuļajiem piešķir vietu 
kopmītnē
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.55 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
12.45 Dokumentālais specprojekts
13.40 Skatīties visiem!
14.20 Iesūdzi mani!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve 
21.45 Kara noslēpums 
22.50 Mf. Cīņa ar ēnu 2. Revanšs

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 Aizliegtā vēsture
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 Majakovskijs. Divas dienas
21.50 Stāvie krasti
22.45 Baisā tiesa
23.50 Dostojevskis
1.00 Mf. Trīs gadi. 

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 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 Mosgaz. Seriāls 
22.45 Mf. Volstrīta

Baltkrievija 1
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
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 21.45 Pēdas 
11.00, 20.00 Lauku dakteris 
12.10, 0.55 Mistiskie stāsti
13.10 Admirālis 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nakts bezdelīgas 
16.35 Voļfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam 
17.40 Ģimenes melodrāmas 
19.20, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.15 Sports
0.30 Mf. Brutālais stāsts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 1.00 Doilu lieta 
11.35, 23.45 Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzīvojumi 
13.00, 19.45 Nāve paradīzē 
14.05, 18.55 Mīlestība rajonā 
15.05, 21.30 SašaTaņa 
16.05, 22.30 Viesnīca Bābele
17.10 Raidījums
20.50 Prāta vētra
21.25 KENO

PIEKTDIENA, 15. 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, 11.25, 15.20 Top-Shop 
9.50 Laikmeta formula
10.25, 19.35 Izmisušie vecāki
11.40 Svētceļojums
12.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētki Aglonā
15.05 Latgale atvērta sadarbībai
15.35 Ir lietas, kas jāzina
16.25 Luijs
16.40 Džeronīmo Stiltons 
18.00, 23.15 Ziņas
18.35 Spiegs pingvīnu barā
20.30 Panorāma
21.15 Kultūras dīvāns
21.35 Midsomeras slepkavības 
23.30 Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētki Aglonā
0.25 Parādes beigas
1.30 Anna Boleina
4.50 Nano tehnoloģijas acu un ausu 
reģenrēšanā
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Persijā
6.35 SeMS 7.10 Attīstības kods
7.30 Rūpes par tevi
7.50 Aktualitātes 8.10 Biznesa klase
8.30 Tādas lietas
8.55 Labākais no Euromaxx
9.25, 1.50 Pie stūres
9.55, 18.55 EČ Vieglatlētikā
14.00 No Austrumiem uz Rietumiem
15.00 Hārtlenda 
16.45 Ar vilcienu pa Indiju
18.25 Šodien 23.00 Anekdošu šovs 
23.30 Eiropa koncertos

23.25 Dzīves vieta
0.25 Euronews
1.00 Uz pasaules malu
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.55, 14.00 Zvēriņi 
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 12.45 Skatīties visiem!
8.00, 15.20 Ģimenes drāmas
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve 
21.45 Varenie noslēpumi
22.50 Mf. Cīņa ar ēnu

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 Zvaigžņu karu ģenerālis
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 Majakovskijs. Divas dienas
21.50 Stāvie krasti
22.45 Dvēsele. Pēcnāves ceļojums
23.40 Dostojevskis
0.50 Trīs gadi
2.10 Īpašs gadījums

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 Labdien
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons 
22.05 Mf. Apburtais loks

23.35 Mf. Sapņu vārdnīca

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas 
11.00, 20.00 Lauku dakteris 
12.10, 0.55 Mistiskie stāsti
13.05 Admirālis. Seriāls 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nakts bezdelīgas
16.30 Voļfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam 
17.35 Ģimenes melodrāmas 
21.00 Panorāma
23.25 Aktuāla intervija

0.10 Sports
0.25 Mf. Brutālais stāsts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt
10.05 Baltkrievu virtuve
10.50, 1.10 Doilu lieta 
11.40, 23.50 Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzīvojumi 
13.10, 19.50 Nāve paradīzē 
14.15, 18.55 Mīlestība rajonā 
15.10 Mf. Veči!
17.00 Reportieris
20.55 Prāta vētra
21.25 Sportloto 5 no 36. KENO
21.40 SašaTaņa 
22.40 Viesnīca Bābele
23.45 Gribu nokļūt televīzijā!

0.20 Pasaules stāsti
0.55 Lanževēna burvju triki 
1.20 Spots
2.20 Sieva uz pilnu slodzi
3.25 Sporta studija
4.10 PK Futbolā

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.40 Šodien novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 4.20 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Garais gads
12.00 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas 18.00, 1.05 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Rīgas svētki 2014
21.20 Glābiet mūsu ģimeni
23.10 Mf. Elektra
4.45, 5.40 Bernards
5.50 Boba burgeri 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.35 Spēka reindžeri supersa-
muraji 7.25, 13.00 Džeiks un Nekur-
nekadzemes pirāti
7.50, 1.05 Simpsoni 
8.50 Mf. Indiānis skapī
10.50 Kāsla metode 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.30 Alkas pēc laimes
16.10 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
20.20, 3.05 Viņas melo labāk 
21.00 Mf. Visvarenais Evans
23.00 Mf. Viņa ir pārāk laba man

2.20, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.25, 17.45 Māja 2
7.20, 14.25 Ekstrasensu cīņas 
8.20 6 kadri 8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.20 Radu būšana 
18.50, 3.15 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Brālis lācis
21.40 Mf. Mazā melnā grāmatiņa
23.35 Mf. Pizas tornis
1.45 Dārgā, 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
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40 Kriminal+
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Greizais spogulis
2.10 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, 4.50 Moderns spriedums
17.50 Jūrmala 20.00 Laiks
20.45 Brīnumu lauks
21.50 Mats matā 0.50 Euronews
1.25 Mf. Privātdetektīvs
3.15 Mf. Ja es būtu priekšnieks
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji 6.45, 13.55 Zvēriņi 
6.59, 19.39 Laika prognoze

7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.20 Dokumentālais specprojekts
14.15 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.55 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 Aizliegtā vēsture
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. 
23.45 Dzīvā skaņa
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.40 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 Mf. Samta sezona
16.15 Mf. Averss un reverss
18.20 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks 21.05 Mats matā
23.50 Mf. Pusnakts otra puse

Baltkrievija 1
6.00, 07.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
07.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Ziņas 07.05, 8.05 Lietišķā dzīve
07.10, 8.10 Zona X
8.50 Vārds mācītājam  9.10 Pēdas 
11.00, 19.55 Lauku dakteris 
12.10, 0.45 Mistiskie stāsti
13.05 Admirālis 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Voļfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam 16.25 Ģimenes melodrāmas 
17.20 Zvaigžņu dzīve 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
19.20 Nedēļas kopskats
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Trīs X 0.05 Sports
0.20 Brutālais stāsts

Baltkrievija 2
07.00 Rīts 9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. 
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45 Prāta vētra
11.20 Div ar pus pavāri 
11.50 Mf. Apprecēties ar kapteini
13.35 Nāve paradīzē 
14.40 Mīlestība rajonā 
15.35 SašaTaņa 
16.40 Viesnīca Bābele
18.55 Karsts ūdens
19.15 Mf. Baiļu istaba 21.25 KENO
21.30 Comedy Batls
22.35 Reportieris
23.20 Mf. Muzikants

www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv

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

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159.

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

Tālr. 29222983
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Vajadzīga sieviete - aprūpētāja 
vecai sievietei. Ar dzīvošanu lau-
kos. Tālr. 26409363.
IZĪRĒ 2-istabu dzīvokli ar krāsns 
apkuri pilsētas centrā. Ir ūdens-
vads, kanalizācija, tualete. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 24817739.
IZĪRĒ istabu privātmājā Krāslavā. 
Tālr. 27460086.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Smalcinām l/s, latvāņiem aizau-
gušas platības. Attīrām no krū-
miem un apauguma. T. 22038020. 
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Paku pārvadājumi uz Londonu. 
Izbraukšana 15. augustā. Tālr. 
29943959. 
Atdošu labās rokās laikas kucē-
nu. Tālr. 29492422.

VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
2014./2015. mācību gadā aicina jauniešus apgūt šādas profesijas

Ar 9 klašu izglītību - mācību ilgums 4 gadi, iegūst diplomu par 
profesionālo vidējo izglītību - 3. kvalifikācijas līmenis, mācību lai-
kā audzēkņi saņem valsts stipendiju 10.00 - 35.00 EUR mēnesī un 
ESF mērķstipendiju līdz 71,14 EUR mēnesī
•	 Automehāniķis (Višķos, Jaunaglonā)
•	 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (Višķos)
•	 Lauku tūrisma speciālists (Jaunaglonā)
•	 Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (Višķos)
•	 Lauku īpašuma apsaimniekotājs (Višķos)

Ar 9 klašu vai 12 klašu izglītību - mācību ilgums 1 gads, iegūst 
profesiju, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību- 2.līmenis; 
vecums no 17 gadiem līdz 29 gadiem (ieskaitot), ESF atbalsts- sti-
pendija 114,00 EUR mēnesī
•	 Autoatslēdznieks (jaunaglonā)
•	 Pavārs (Višķos)

Ar 12 klašu izglītību – mācību ilgums 1,5 gadi, iegūst profesiju, 
saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību - 3. kvalifikācijas 
līmenis, vecums līdz 29 gadiem, ESF atbalsts- stipendija 114,00 
EUR mēnesī
•	 Lauku īpašuma apsaimniekotājs (Višķos)
•	 Ekotūrisma speciālists (Jaunaglonā)

Neklātiene ar vidusskolas izglītību – mācību ilgums 2 gadi, 
maksas, iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 3.kvalifi-
kācijas līmenis
•	 Lauku īpašuma apsaimniekotājs (Višķos)

Dokumentu iesniegšana darbdienās no 9.00 -16.00, izglītības 
programmu īstenošanas vietās:

Jaunaglonā (Ezerkalna iela 4, t. 65381252)
Višķos (Višķu tehnikuma ciems, t. 65476051)

Papildus informāciju iespējams iegūt: t. 27752461, e-pasts: sko-
la@vpv.edu.lv, mājas lapa www.vpv.edu.lv

LAIKA ZIŅAS

13.08. 14.08. 15.08.

+14... +23 +14... +17 +12... +21

DR    4m/s ZA     3m/s DR    4m/s

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. 

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Kur vārdus rast, kas būtu 
mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī 
dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts 
mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam 
jāpateic.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Valentīnai Siricai, no brāļa 
uz mūžu atvadoties.

“Ezerzemes” kolektīvs. 

Sestdien 16.
augustā pārdo-
šanābūsjaunas
dažādu krāsu
dējīgasvistiņas,
dējējvistas un

gailīši. Pēc pasūtījuma jaunas
pīles, pīļtēviņi, paipalas un pai-
paluolas.Tālr.29142247,šoferis
29158908. 
Aglona - 7.45, Grāveri - 8.00, 

Šķeltova - 8.20, Izvalta - 8.40, 
Kombuļi - 9.00, Krāslava (Ostas
iela) - 9.20, Skaista - 10.00, 
Veterovka - 10.20, st. Skaista - 
10.35, Kalnieši - 10.55, Piedruja
- 11.15, Lupandi - 11.35, Indra - 
11.50, Skuki - 12.10, Robežnieki
- 12.25, Asūne - 12.50, Dagda - 
13.10, Ezernieki - 13.35, Andzeļi 
- 13.50, Andrupene - 14.10, 
Mariampole - 14.20, Jaunokra - 
14.35, Priežmale - 14.50.

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

Mūsu pilsēta ir vienmēr 
klusa. Karstās dienās retie kā-
jāmgājēji steidzas ātrāk nokļūt 
ēnā, paveikt visu darāmo un ātri 
doties atpakaļ uz ezeru. Tāpēc, 
kad 6. augusta pusdienlaikā 
Miesnieku ielā atskanēja trie-
ciens un sauciens: “Steidzami 
izsauciet ātros!”, visa pilsēta bija 
satraukuma pilna. 

Divi jaunieši, braucot ar mo-
tociklu, sadūrās ar nelielu kravas 
auto. Trieciens bija liels, abus 
cietušos jauniešus neatliekamā 
medicīniskā palīdzība nogādāja 
slimnīcā.

Jaunajiem krāslaviešiem 
patīk ātrums. Pustukšās Krāsla-
vas ielas viņiem šķiet drošas. 
Tam kā piedeva ir vēlēšanās 
būt vislabākajam, “krutākajam”, 
pamanāmākajam… Pagātnes 
pieredze tikai retos gadījumos ir 
bijusi mācība. Mēs esam pārcie-
tuši virkni šausmīgu avāriju. Bet 
vai tad zini, kurā vietā nokritīsi? 

Cienījamie vecāki! Es vēr-
šos tieši pie Jums, jo jebkuru 

padomu no skolotāja mutes jau-
nieši uztvers kā morāli un laidīs 
gar ausīm.

Pēc statistikas datiem tieši 
mopēdi un motocikli ir bīstamā-
kie transportlīdzekļi pasaulē. 
Neskatoties uz to, ka motociklisti 
sastāda tikai 1 procentu no ko-
pējā satiksmes dalībnieku skai-
ta, viņu nāves gadījumi ir 20 % 
no visiem uz ceļa notikušajiem 
gadījumiem ar letālu rezultātu. 

Motocikls - tā ir daudzu 
zēnu sapņu dāvana. Bet vai ir 
vērts tā riskēt?

Šoreiz Miesnieku un Sie-
na ielas krustojumā avārija bija 
bez traģiskām sekām, ja ne-
ņem vērā sasitumus, lūzumus, 
smadzeņu satricinājumus. Kurš 
ir vainīgais? To noskaidros po-
licija. Bet… varbūt daudzajiem 
mopēdu, motociklu un skuteru 
vadītājiem ir vēl jāpaaugas? Lai 
traģēdiju kļūtu mazāk…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Neapdomīga avārija

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;
mežus ar zemi, cirsmas. Samaksa 
tūlītēja. Tālr. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlītēja 
samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plānus, 
meža taksācijas, zemesgrāmatas. 
Augstas cenas, samaksa pie 
notāra. Vajadzības gadījumā 
izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv
salmus vairumā. Tālr. 29851619.

māju Jaunsudrabiņa ielā 9. Zeme. 
Tālr. 65622010, 26040207;
viensētu Skaistas pagastā, 12 
km no Krāslavas, 5.4 ha zemes, 
saimniecības ēkas. Blakus ezers. 
Tālr. 28387370;
2-istabu dzīvokli 4/4 Baznīcas 
17, 42 m2, balkons, vajadzīgs re-
monts. Tālr. 29277432;
“VW Sharan”- 1999., gāze/
benzīns, TA līdz 08.2015. Tālr. 
65626433, 24809868;
“VW Passat B4”- 1.8 mono, 
1994., TA uz gadu, sudrabkrāsas. 
Pirms diviem gadiem no Vācijas, 
1.300 eiro. Tālr. 25998312; 
“AUDI 80”, 1992. Tālr. 27090089;
atpūtas stūrīti (dīvāns, 2 krēsli, 
žurnālgaldiņš). Cena pēc vieno-
šanās. Tālr. 27700860;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548; 
govi. Tālr. 28373950;
pienīgu govju teles, apsēklotas. 
Tālr. 22472069;
3 piena bullīšus; TV PHILIPS (72 
cm). Tālr. 28670570;
malku, skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
sausu skaldītu malku. 95 EUR par 
6.5 bērkubiem. Tālr. 26305798;
malku. Tālr. 29189194.

Lietotu apģērbu veikalā “Ma-
rikas” Rīgas ielā 83, Krāslavā 
no 7. augusta sezonas preču 
izpārdošana. Atlaides apģēr-
biem līdz 80%.

Autoskola “Sports un tehnika” 
turpina kursantu uzņemšanu 

jaunajā mācību klasē Dīķu ielā 
1, Krāslavā. Apmācam A, B, C, 
D, E kategorijas autovadītājus, 
kā arī - 92. profesionālo kodu. 
Organizatoriskā sanāksme - 
21. augustā, plkst. 17.00 Dīķu 
ielā 1 (2. stāvā). 

Tālr. 65620126, 29538959. 

SIA “Rumba centrs” aicna
darbā jaunu, aktīvu

PĀRDEVĒJU.
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504

Kosmoenerģētiķe, 
 hipnoterapeite, psiholoģe
“Jūsu problēmu  risinājums 

ir jūsu rokās”
Krāslavā – 

no 18.08. līdz 21.08.
Dagdā – 

no 21.08. līdz 23.08.
Tālr. 26234797.


