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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā: 

Vērtēja Āfrikas cūku 
mēra pasākumu 

 efektivitāti

Zemkopības ministra un 
citu amatpersonu vizītes 
Latgalē rezultāti.

2.lpp
Paplašināta ĀCM 

ārkārtējās situācijas 
 teritorija un noteiktas 
stingrākas prasības

2.lpp
Partijas uz zemā 

starta
Noskaidroti visi pretendenti 
jaunajai Latvijas Saeimai.

3.lpp
Remontē visbūtiskā-

kos objektus 
Labiekārtošana  Dagdā

4.lpp
Mazo futbolistu 

 debija Baltic Sea 
Cup 2014 turnīrā

8.lpp

Kā arī TV programma, 
padomi, reklāmas, slu-
dinājumi un daudz citas 
noderīgas un interesan-
tas informācijas.

Bērnu prieki

Soliste Santa Kasparsone – pati burvība Svētku rota – Aglonas dvīņi

I Aglonas kaklarota – dziesmoti dejojoša

Pagājušajā sestdienā, garī-
go svētku priekšvakarā, šeit iz-
skanēja skaisti svētki. Ne parasti, 
bet jubilejai par godu… 

Nerimstas strīdi par jaunā 
administratīvā dalījuma lietderī-

bu, bet tā vai citādi, piecu gadu 
garumā Aglonas novads, pievie-
nojot sev Grāveru, Kastuļinas un 
Šķeltovas pagastus, dzīvo jauna-
jās robežās. Tā arī ģeogrāfiska-
jā kartē radās Latgales nostūris, 

apbrīnojami skaists, kurā dzīvo 
patiesi ticīgi, čakli un sirsnīgi ļau-
dis. Dažādās valodās runājošos 
apvieno mūžīgā vērtība – nelo-
kāma ticība Visuvarenajam. 

Un saudzējamajā novadā 
starp kalniem un birzīm ar sa-
viem debeszilajiem ūdeņiem le-
pojas 63 ezeri, šeit tek 13 upītes 
un dzirdama neskaitāmu strauti-
ņu čalošana. 

Turpinājums 3.lpp.

SIA “LEVEN”
AEROC bloki, TEXOBLOCK, cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūm-

vadiem, šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 

(palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); Santehnika: 
tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts katli; Metāls: 
loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra un tās sieti; 
skārds (melns, cinkots); Celtniecības materiāli: reģipsis, KNAUF špa-
kteles, grunts, profili (UD, CD, UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073, Dagdā, Skolas 4, t. 65653354.

24. augustā plkst. 14.00
Sociālā dienesta telpās, Gr. Plāteru ielā 6, 

notiks senioru vakars “Spēlē, muzikant!”

Līdzi ņemams groziņš un 
lustīgs noskaņojums.

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā Tavā un Manā

Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.

Sirsnīgi sveicam mūsu dārgos 
Ivanu un Antoņinu Paršukovus 

zelta kāzu gadadienā.

Grišānu ģimene 

Vēl gadi būs bagāti, skaisti būs 
gadi,

Būs pērkonu vasaras, ziemās snigs sniegs.
Jo cilvēks ir tas, kas šo skaistumu rada,

Un bagāts ir tas, kas spēj citiem to sniegt.
Sveicam skaistajā 

dzīves jubilejā 
Gundegu GRIŠĀNI!

Valentīna, Janīna, Ģertrūde, 
Andris ar ģimeni

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!

Apsveicam 75 gadu jubilejā dārgo tanti 
Annu KOŽEMJAKO.

Māsas bērni ar ģimenēm

Latvijā un pasaulē

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS
Plastikāta logi: 6 kameru vācu profili. 

Tālr. 28230237, 65621730.

Mirdzumu acīs un mirdzumu 
dvēselē, 

Veselību pašam un veselus mīļos, 
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai, 

Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī, 
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus, 
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību 

pret pasauli aiz loga...

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā 
Gundegu GRIŠĀNI!

Skaistas un Kalniešu pagastu pārvalžu 
kolektīvi

Aglona – svēta, pasaules slavena vieta zemes virsū. Cirī-
šu ezerā spoguļojas Aglonas bazilikas, kas celta Jaunavas 
Marijas – Latgales aizstāves – godam, majestātiskie torņi 
un krusti.

•	 Ārēju militāru draudu Latvijai pašlaik 
nav, bet Krievijas rīkotās intensīvās 
mācības pierobežā, Pleskavas ap-
gabalā, kur 3000 desantnieku tre-
nējas ieņemt nepazīstamu teritoriju, 
izmantojot helikopterus, dara ba-
žīgus, sacīja aizsardzības ministrs 
Raimonds Vējonis.

•	 Ekonomikas ministrs Vjačeslavs 
Dombrovskis aicināja uz tikšanos 
mazumtirgotājus pārstāvošo aso-
ciāciju pārstāvjus, lai pārrunātu ie-
spējas nodrošināt Latvijas patērē-
tājiem tiesības izvēlēties Krievijas 
noteiktā importa embargo skarto 
uzņēmumu preces.

•	 Trešdien Šveices kalnos zemes no-
gruvumā no sliedēm noskrējis pasa-
žieru vilciens, vienam vagonam teju 
iegāžoties aizā, ievainojumus guvuši 
11 cilvēki, taču brīnumainā kārtā ne-
viens nav gājis bojā.

•	 27. augustā, būs vērojama reta kos-
miska parādība, kad Marss maksi-
māli tuvu pietuvosies Zemei.

•	 Apstiprināts jauna USB spraudņa di-
zains, kas var izbeigt problēmas ar 
nebeidzamo grozīšanu. Spraudnis 
tas būs simetrisks un iespraust to 
varēs jebkādā orientācijā. Tiesa, ka-
belis parasti ir aprīkots ar diviem da-
žādiem spraudņiem, tādējādi problē-
mas novērstas tikai vienā tā galā.
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Tikšanās dalībnieki Krāslavā 
savus jautājumus viesiem uzde-
va ļoti emocionāli. Cilvēkus var 
saprast. Kāda lauksaimniece jau-
tāja, ir sivēnmāte un sivēni, ko ta-
gad ar tiem darīt, cik ilgi audzēt? 
Jo izvest gaļu nevar, un pašpatē-
riņam arī nevajag tādu apjomu. 
Sāpīgs ir arī kompensāciju jautā-
jums un to saņemšana. Cūkkopji 
uzskata, ka summa ir par mazu, 
tomēr atzīst, labāk kaut kas, nekā 
vispār nekas. 

Dagdas novada domes 
priekšsēdētāja S. Viškure viesus 
informēja, ka kompensācijas par 
jūnijā un jūlijā nomedītajām meža 
cūkām un nodotajām analīzēm 
mednieki arvien nav saņēmuši. 
Uz to tika saņemta atbilde, ka par 
jūniju tām jābūt saņemtām, bet 
par jūliju būs 20. augustā.

Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs žurnālistiem skaidroja, 
ka brauciena galvenais mērķis 
bija pārliecināties uz vietas, vai 
tas, ko dzird galvaspilsētā runā-
jam no dažādām lauksaimnieku 
organizācijām un cilvēkiem, kuri 
tur cūkas, atbilst patiesībai. Pie-
mēram, pienāk ziņas, ka nevar 
aptiekā nopirkt dezinfekcijas lī-
dzekļus, ka izkaus visas 40 000 
cūkas, bet tas tā nav.

J. Dūklavs: “Darbojies, strā-
dā, riskē, lai neienāk šī slimība 
tavā kūtī. Un neviens neko ne-

kaus un neviens neko neliks kaut. 
Ja tu pats redzi, ka tu to nevari 
izdarīt, var sacīt arī citādāk, ka 
negribi izdarīt, tad ir otrs ceļš - tev 
būs jāšķiras no savām cūkām!”

Aicina darīt visu iespēja-
mo, lai slimību neielaistu kūtī 
arī M. Balodis: “Pirms slimība ir 
nonākusi jūsu fermā, ieviesiet 
biodrošības prasības, pat ja tās 
pagaidām nav paredzētas nor-
matīvajos aktos.”

Tikšanās laikā ar ĀCM skar-
to teritoriju pašvaldību vadītā-
jiem un pārstāvjiem tika spriests 
par slimības ierobežošanas un 
apkarošanas gaitu, operatīvu 
rīcību un informācijas apmaiņu 
starp dienestiem, kā arī konsta-
tētajām problēmām un to risinā-
jumiem, piemēram, mājas cūku 
un meža cūku līķu savākšanā, 
transportēšanā, uzglabāšanā un 
likvidācijā. Gūta arī pārliecība, ka 
cūku audzētāji nelabprāt likvidē 
izaudzētos dzīvniekus. Sarunas 
par cūku kaušanu īpaši smagas 
bija Latgales lielākajās fermās, 
kurām vairs nav iespējas gaļu 
realizēt. Arī izpratne par biodro-
šības pasākumiem saimniecībās 
ir atšķirīga. PVD ģenerāldirektors 
uzsver, dzīvniekus varēs turēt, 
ja saimniecībā būs ievēroti visi 
biodrošības pasākumi.

Juris ROGA

Vērtēja Āfrikas cūku mēra 
pasākumu efektivitāti

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 6. un 7. augustā kopā 
ar dienestu vadību darba vizītē Latgalē un Vidzemē klā-
tienē vērtēja, kā dienesti veic Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 
ierobežošanas un apkarošanas pasākumus, un analizēja 
šo pasākumu efektivitāti. Kopā ar ministru mēra skartās 
teritorijas apmeklēja Pārtikas un veterinārā dienesta ģe-
nerāldirektors Māris Balodis un Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs.

„Ir jāsaprot, ka galvenokārt 
no sankcijām cietīs tieši Latvijas 
gaļas pārstrādātāji, piena produk-
tu ražotāji un zivrūpnieki, kas lielu 
daļu savas produkcijas eksportē 
uz Krieviju un citām NVS valstīm. 
Tas nozīmē, ka neveiksmīga pār- 
orientēšanās uz citu valstu tir-
giem sliktākajā gadījumā varētu 
nozīmēt bezdarba pieaugumu,” 
atzina LPUF padomes priekšsē-
dētāja Ināra Šure.

Pašlaik, kad ir zināms Krievi-
jas lēmums un konkrētās ierobe-
žojumu jomas, attiecīgo pārtikas 
produktu ražošanas uzņēmu-
miem ir pastiprināti jāsāk domāt 
par pārorientēšanos uz citiem 
eksporta tirgiem, lai arī tas ir ļoti 
grūti izdarāms, jo konkurence ES 
tirgū ir milzīga, bet Krievijas un 
NVS valstu tirgū mūsu produkcija 
ir labi zināma un tiek augstu vēr-
tēta. Tāpat ir svarīgi saprast, vai 
šīs sankcijas ietekmēs arī saistī-
tos uzņēmumus, kā, piemēram, 
„NP Foods” u.c.

LPUF padomes priekšsēdē-
tāja arī uzsvēra, ka federācija at-
balsta arī citu ES valstu politiku, 

kas ES lūdz kompensēt sankciju 
radītos zaudējumus, kā arī no-
teikt konkrētām valstīm, tostarp 
Baltijas valstīm, buferzonas sta-
tusu, jo no šīm sankcijām tomēr 
dažas valstis cietīs vairāk nekā 
citas. 

„Tāpat pašlaik ir aktuāls 
jautājums par to, ja reiz Krievija 
ir aizliegusi ievest mūsu produk-
ciju, kāpēc lai mēs atļautu ievest 
viņu produkciju? Par šiem jau-
tājumiem būtu svarīgi tūlīt lemt 
ES līmenī, jo mēs vieni nevaram 
cīnīties, jo tomēr esam maza 
valsts,” atzīmēja I. Šure.

Tagad visiem ir svarīgi strā-
dāt cieši kopā, lai šie Krievijas 
ierobežojumi radītu mazāku ie-
spaidu uz uzņē-
mumiem 
un Latvi-
j as 

i e -

dzīvotājiem. Valdībai ir steidzīgi 
jādomā, kā atbalstīt sankcijās 
ierautos ražotājus un pakalpoju-
mu sniedzējus, tirgotājiem būs 
vēl vairāk jāatbalsta vietējie ra-
žotāji, lai veikalos būtu tieši mūsu 
produkcija, savukārt patērētājiem 
ir jāparāda sava nostāja un loja-
litāte, izvēloties tieši vietējo pro-
dukciju.

„Kā viens no situācijas ri-
sinājumiem būtu iespējamu re-
zervju iepirkšana no ražotājiem 
un papildus subsīdiju iegūšana 
no ES, tas valdībai būtu jārisina. 
Savukārt mūsu jaunievēlētajiem 
pārstāvjiem Eiroparlamentā ir 
jāparāda, kāpēc viņi tika ievē-
lēti, un jādara viss iespējamais, 
lai mūs sadzirdētu Eiropas varas 
gaiteņos un notiktu reāls darbs 
šīs situācijas risināšanai,” sacīja 
I.Šure, norādot, ka no kopējā Lat-
vijas eksporta ceturtā daļa ir tieši 
uz Krieviju un šie skaitļi valsts 
ekonomikai ir būtiski.

Ināra ŠURE, Latvijas Pārtikas 
Uzņēmumu Federācijas pado-
mes priekšsē-
dētāja

Par eksporta ierobežošanu Krievijas tirgū
Pašreizējā Krievijas importa ierobežošanas politika ietek-
mēs Latvijas pārtikas ražotājus. Pērn kopējais eksports uz 
Krieviju bija 656 miljonu eiro apmērā. Lai arī pēc kopējiem 
statistikas datiem pašlaik eksporta apjoms uz Krieviju nav 
pats lielākais un šā gada pirmajā ceturksnī tas ir saglabā-
jies iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmenī, tomēr pēc šī 
Krievijas soļa atsevišķas pārtikas ražošanas jomas varētu 
būtiski ciest. Turklāt Krievijas importa ierobežošanas po-
litika varētu ietekmēt ne vien uzņēmumus kā tādus, bet arī 
reģionu iedzīvotājus un Latvijas ekonomikas rādītājus.

Lai 2015. gadā saņemtu 
platību maksājumus pil-
nā apmērā, būs jāievēro 
zaļināšanas prasības. 
Lauku atbalsta dienests 
jau ir izsūtījis 15 700 vēs-
tules, lai informētu lauk-
saimniekus.

Pamatā platību maksājumi 
2015.gadā sastāvēs no divām 
galvenajām daļām – Vienotā pla-
tību maksājuma (VPM) un mak-
sājuma par klimatam un videi lab-
vēlīgu lauksaimniecības praksi 
jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību 
zaļināšanas prasības būs jāievē-
ro obligāti.

2015. gadā saimniecībām 
obligāti būs jāievēro zaļināšana, 
kas sastāv no:

-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību 

(ENP) izveidošanas un/vai uztu-
rēšanas;

-esošo ilggadīgo zālāju (ie-
priekš pastāvīgās pļavas un ga-
nības) saglabāšanas.

Tuvojas ziemāju sēja, tāpēc 
ir vērts vērst uzmanību uz atse-
višķām svarīgām izmaiņām, lai 
saimniecībā nodrošinātu atbilsto-
šu sējumu struktūru.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos varat vērsties pēc kon-
sultācijas jebkurā LAD klientu ap-
kalpošanas centrā, rakstot e-pas-
tu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000 vai 
Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrā.

Klientu apkalpošanas daļa 
tālr. 67095000. Platību maksāju-
mu daļa tālr. 67027850.

Informatīvas 
vēstules par 
zaļināšanas 

prasībām

LAD informē

Mums visiem ir labi zināms, 
ka tiem, kam pieder vara, ir uni-
kāla īpašība - ātri aizmirst par 
saviem solījumiem: partijas prog-
rammas tiek izstrādātas formali-
tātes pēc, valdības deklarācijas 
neviens neuztver nopietni. Vienī-
gais, kas spēj likt politiķiem mo-
bilizēties un sākt pildīt solījumus, 
ir vēlēšanu tuvošanās. Jāsaka, 
ka Latvijā vēlēšanas notiek diez-
gan bieži – vidēji vienu reizi divos 
gados (Saeimas, pašvaldību). Iz-
nāk, ka ne viss ir tik slikti.

Vai tad Straujumas valdība 
būs Latvijas vēsturē pirmā, kas 
labprātīgi izpildīs visus (!) tautai 
dotos solījumus? Un vēl rekord- 
ātrumā, jo Ministru kabinets tika 
apstiprināts janvārī un darbojas 
vien 10 - 11 mēnešus. 

Protams, nē. Kā politikā ir 
ierasts, arī šoreiz neiztika bez 
trikiem. Paziņojot par „visu solīju-
mu”  izpildīšanu, premjere aizmir-
sa precizēt, kas tīri tehniski tiek 
iekļauts šajā jautājumā. Sak, solī-
ja uzlabot likumdošanu būvdarbu 
uzraudzīšanas jomā, uzlaboja. 
Tas nozīmē, izmaiņas notika uz 
papīra. Bet kas notiek tīri praktis-
ki, tas uz valdību vairs neattiecas. 

Publicētajā Straujumas at-
skaitē tiek minēts iespaidīgs „pa-
nākumu” saraksts: valdībai notika 
37 sēdes, tika izskatīti 1275 jau-
tājumi, pieņemti 375 noteikumi 
un 348 rīkojumi, tika atbalstīti 96 
likumprojekti. It kā Latvijas vien-
kāršā iedzīvotāja dzīve kaut maz-

liet uzlabojās no tā, ka bija 348, 
nevis 347 rīkojumi.

Kas attiecas uz atsevišķām 
nozarēm, tad arī tur ir milzum 
daudz panākumu. Palielināta 
NATO militāro spēku klātbūtne 
(ASV desantnieki Ādažos), pie-
ņemts lēmums palielināt izdevu-
mus aizsardzībai (proti, ne šajā 
gadā), apstiprināta Latvijas pre-
zidentūras programma Eiropas 
Savienībā, izveidots NATO stra-
tēģiskās komunikācijas centrs, 
atlikta gāzes tirgus liberalizācija, 
izmaksāta daļa no parāda Eiro-
pas Komisijai, apstiprināts plāns 
cīņai ar noziedzību, ekspluatācijā 
nodota „Gaismas pils” (ar noka-
vēšanos), apstiprināta pensiju 
indeksācija (tas bija zināms arī 
agrāk), izstrādāts „Nacionālās 
veselības aizsardzības kvalitātes 
nodrošināšanas koncepcijas pro-
jekts” un tā tālāk. „Koncepcijas 
projekts” – tas, protams, ir mūsu 
ministru visu sasniegumu virsot-
ne. 

Bet ja nopietni, tad Strauju-
mas valdības vienīgais sasnie-
gums – relatīvas stabilitātes uz-
turēšana. Jau sākumā tika runāts 
par to, ka tā ir tehniska valdība, 
kas ir nepieciešama, lai vienkārši 
„novilktu” līdz vēlēšanām.  Šajā 
jomā Straujumas Ministru kabi-
nets savu uzdevumu ir tiešām iz-
pildījis uz visiem 100%. Tikai tau-
tai no tā nav ne silts, ne auksts.

Viktors UDRIŠS

Valdības grandiozais 
panākums?

Beidzot ministri ir sākuši pildīt savus „solījumus”

Noteikumi noteic kompen-
sācijas palielināšanu par cūku 
nokaušanu, ja saimniecībā ne-
var īstenot biodrošības pasā-
kumus vai tirdzniecības trau-
cējumu dēļ:
1) par pieaugušu vaislas dzīvnie-
ku (sivēnmāte, vaislas kuilis) — 
170,00 eiro (pašreizējo 115 eiro 
vietā);
2) par nobarojamu cūku un vais-
las jauncūku — 120,00 eiro (paš-
reizējo 65 eiro vietā);
3) par piena sivēnu — 35,00 eiro 
(pašreizējo 25 eiro vietā).

Savukārt 150000 eiro no 
valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem” piešķirti Zemkopības 
ministrijai (Lauku atbalsta die-
nestam), lai nodrošinātu neka-
vējošu MK noteikumos noteikto 
kompensāciju izmaksu dzīvnieku 
īpašniekiem par zaudējumiem, 
kas radušies ĀCM uzliesmojuma 
apkarošanas laikā par nokauta-
jām (slimajām) cūkām.

Dzīvnieku īpašniekiem, kas 
cūkas nokaus radušos tirdznie-
cības traucējumu dēļ, kompen-
sāciju saņemšanai ir jāsniedz 
apliecinājums par minētajiem 
traucējumiem (dokuments vai pa-
skaidrojums). Šī norma neattiek-
sies uz novietnēm, kas atrodas 
normatīvajos aktos noteiktajā tre-
šajā riska zonā, no kuras aizliegts 
izvest dzīvniekus un to produktus 
(MK noteikumi Nr.83 par ĀCM lik-
vidēšanu).

Noteikts, ka PVD organizēs 
cūku sugas dzīvnieku piespiedu 
nogalināšanu un iznīcināšanu 
novietnēs, kurās dzīvnieku īpaš-
nieks noteiktajā termiņā nav īs-
tenojis biodrošības pasākumus 
un nodrošinājis dzīvnieku no-
kaušanu. Minētajiem dzīvnieku 
īpašniekiem netiks izmaksāta 
kompensācija par nokautajiem 
dzīvniekiem.

Noteikumos atvieglota kār-
tība, kā Lauku atbalsta dienests 
(LAD) aprēķinās zaudējumus par 
ĀCM uzliesmojuma dēļ iznīcināto 
inventāru un materiāliem, kas iz-
mantoti līķu iznīcināšanā. Pašlaik 
noteikts, ka zaudējumus aprēķina 
saskaņā ar pavadzīmēs norādīto. 
Turpmāk zaudējumus rēķinās 
procentos no kompensācijas par 
nokautajām vai nogalinātajām 
cūkām. Ja novietnē ir:
1) ne vairāk par 10 cūku sugas 
dzīvniekiem – kompensācija būs 
50 procenti,
2) no 11 līdz 50 cūku sugas dzīv-
niekiem – kompensācija būs 
30 procenti,
3) vairāk nekā 50 cūku sugas 
dzīvnieku – kompensācija būs 
10 procenti no kompensācijas 
par nokautajām vai nogalināta-
jām cūkām.

Lai paātrinātu kompensā-
ciju saņemšanu, noteikts, ka 
dokumentus kompensāciju sa-
ņemšanai gatavo ne tikai PVD 
inspektori, bet arī pilnvarotie ve-
terinārārsti. 

Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas 
 teritorija un noteiktas stingrākas prasības

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā 
Ministru kabinets otrdien, 12. augustā, apstiprināja grozī-
jumus vairākos Ministru kabineta noteikumos. 

Pirms vasaras atvaļinājuma premjerministre Laimdo-
ta Straujuma uzstājās ar sensacionālu paziņojumu: 
līdz Saeimas vēlēšanām visi esošās valdības solījumi 
tiks izpildīti. Ja premjerministres teiktais būtu kaut 
vai daļāji patiess, to varētu nosaukt par Latvijas poli-
tikas unikālu sasniegumu. 
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Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Dzīvinošais ūdens spēku 

dod ne pārāk auglīgajai zemei. 
Šādos grūtos apstākļos neno-
gurdināmie zemkopji un lopkopji 
gadu pēc gada kārto galveno 
dzīves eksāmenu – patriotis-
mu. Visstiprākie neatstāj sa-
vas tēva mājas. Tikai darbs 
spēj padarīt cilvēku laimīgu 
– bet viens no patiesākajiem 
dzīves priekiem – atpūta pēc 
grūtas darbadienas. 

... Tajā sestdienā pa dienu 
ezera krastā izskanēja jautri 
bērnu svētki, bet vakarā sim-
tiem skatītāju ieradās estrādē 
– mājīgā krastā. 

Izrādīsim cieņu organi-
zatoriem: slavenais vietējais 
koris ballē ieradās ja arī ne no 
kuģa, tad tieši no plosta, kas 
pietauvojās piestātnē. Dzies-
ma, dzimusi virs ūdens, iešļā-
cās estrādē, bet pirms tam 
ļoti veiksmīgi uzstājās vietējie 
dejotāji tautas melodijas „Aiz 
azara balti bērzi” pavadījumā. 

Savā apsveikuma runā 
novada vadītāja Helēna Strei-
ķe izjusti stāstīja par to, ka 
Aglona turpina pārsteigt svēt-
ceļnieku un tūristu plūsmas 
ar savām reliģiskajām svēt-
vietām, saglabātajām tautas 
tradīcijām, kā arī ar unikāliem 
muzejiem un pagasta kopta-
jām ielām. Nepieciešamība 
pēc kultūras ir kļuvusi valstis-
ka, kas arī vieš cerību par svē-
tītā novada nākotni. Jubilejas 
pasākuma vadītāji Daina, 
Zanda un Juris mākslinie-
ciski pina vainagu no svētku 
koncerta priekšnesumiem, 
starp kuriem, protams, bija 
arī programmas „nagla”. 
Skaļu aplausu pavadībā uz 
skatuves iznāca nosauļojies 
jaunietis Daniels Krimanis. 
Vidusskolēns nesen atgrie-
zās no Indonēzijas, kur notika 
vispasaules olimpiāde. Tur 
Latvijas pārstāvis ieguva sud-
raba medaļu bioloģijā! Divi 
simti četrdesmit dalībnieku no 
60 valstīm – sīva konkurence, 
jo katrs sapņoja par uzvaru. 
Ceļu līdz pasaules Olimpam 
mērķtiecīgais jaunietis veica 
caur valsts olimpiādēm, ku-
rās ieguva trīs zelta medaļas 
(bioloģijā, matemātikā, ekono-
mikā) un bronzu fizikā. 

Bija arī otrs pārsteigums, 
kad zaļā estrāde pārvērtās 
par modes skatuvi. Vietējā 
dizainere Mārīte Jokste ska-
tītāju vērtējumam piedāvāja 
vasaras kolekciju – bērniem 
un vecākiem. Augstākais vēr-
tējums – aplausu jūra. Jāpie-
bilst, ka ļoti daudzi vecāki uz 
svētkiem atnāca ar bērniem, 
kuriem arī vakarā turpināja 
darboties atrakcijas.  Nespēju 
paiet garām divām laimīgām 
māmiņām - Nadeždai Jokstei 
un Guntai Gulbei-Kalvānei -, 
kurām Visuaugstākais pagā-
jušajā gadā dāvināja dvīnīšus. 
Nadeždai - meitiņas Angelīnu 
un Anastasiju, Guntai – dēlus 
Renāru un Ritvaru.

Skaistie svētki nav iedo-
mājami bez sponsoriem, no 
kuriem uz svētku skatuves es 
atpazinu vien Maizes muzeja 
saimnieci Viju Kudiņu. Ar ci-
tiem vēl būs laiks iepazīties: 
laikraksts „Ezerzeme” arvien 
drošāk un drošāk stāsta par 
spilgtākajiem notikumiem 
Aglonā. Svinības beidzās ar 
himnas dziedāšanu, dziedāja 
visi zem atklātās debess. Bet 
diriģēja Ieva Lazdāne, kuras 

vadītais koris grezno gan dievkal-
pojumus bazilikā, gan latgaliešu 
svētkus. Zaļumballes estrādes 
daļu turpināja populārā soliste 
Santa Kasparsone, bet tālāk – 

dejas līdz rītausmai. 
Radošiem un čakliem cilvē-

kiem nav šķēršļu, bet kur ir vieno-
tība – tur vienmēr veiksme.

Aleksejs GONČAROVS

II Aglonas kaklarota – dziesmoti dejojoša

Devīgā Helēna Streiķe

Dizainere Mārīte Jokste (trešā no labās) un viņas modeles

Daniels Krimanis – pasaulē atzīts 
erudīts

Ieva Kondavniece un Loreta Čerpakovska no deju ansambļa

Kadrā – vēsturiski sižeti

Vēlēšanām iesniegti 13 kan-
didātu saraksti. Tas ir aptuveni 
tikpat, cik ir bijis citās Saeimas 
vēlēšanās. Uz 100 noslēpumai-
najām Saeimas vietām pretendē 
1156 cilvēki (67 % - vīrieši, 33 % - 
sievietes). Kandidātu vidējais ve-
cums - 45 gadi, 83 % ir augstākā 
izglītība, 17 % - vidējā. 

Kas attiecas uz konkrētiem 
sarakstiem, tad tos var sadalīt 
aptuveni divās vienādās daļās: 
tie, kam ir izredzes pārvarēt 5 
% barjeru un tie, kas vēlēšanās 
piedalās tikai “sportiska azarta 
dzīti”, bez cerībām uzvarēt.  Ana-
lītiķu viedoklis sakrīt jautājumā, 
ka Saeimā paliks visi galvenie 
politiskie spēlētāji - “Saskaņa”, 
“Vienotība”, Nacionālā apvienība 
un ZZS. Spriežot pēc sabiedrības 
viedokļa, kas izteikts aptaujās 
(SKDS, “Latvijas fakti”), labas iz-
redzes ir bijušās valsts kontrolie-
res Ingūnas Sudrabas partijai “No 
sirds Latvijai”, kurai pagaidām ir 
stabils 4 % atbalsta rādītājs. Šis 
rādītājs noteikti palielināsies, kad 
sāksies priekšvēlēšanu reklāmu 
publikācijas un iedzīvotāju intere-
ses pieaugums.

Uzmanības vērti ir arī citi 
projekti - Einara Repšes “Latvijas 
attīstībai”, Mārtiņa Bondara “Lat-
vijas Reģionu Apvienība”, Aināra 
Šlesera “Vienoti Latvijai”. Šobrīd 
viņiem visiem ir zems reitings, 
taču viņiem līdzās ir pazīstami 
cilvēki, kuri spēj piesaistīt ne ma-
zus ziedojumus, bet tas nozīmē 
- nodrošināt sev labu reklāmu. 
Piemēram, Šlesers atkārtoti ir iz-
virzījies par partijas līderi. Agrāk 
viņam izdevās dažas nedēļas 
pirms vēlēšanām veiksmīgi pa-
augstināt sava “lolojuma” popu-
laritāti. 

Lielajā politikā bez lielas 
naudas nevar neko iesākt. Bet 
Repšes partijai arī tā nav prob-
lēma. Kas attiecas uz “reģionā-
lajiem”, tad tā ir daudzu mazo 
partiju apvienību, kuru līderi ir labi 
pazīstami savās pašvaldībās. Ie-
spējams, ka viņiem izdosies sa-
vākt daudz balsu, pateicoties vie-
tējam atbalstam. 

Zināmas izredzes ir arī Tat-
janas Ždanokas “Latvijas krievu 
savienībai”. Vismaz Eiroparla-
menta vēlēšanas pierādīja to, ka 
šī partija spēj strauji izvirzīties 
priekšplānā. Sociologi kļūdījās, 
pieļaujot domu, ka Ždanokai 

neizdosies pārvarēt barjeru. Ja 
“Saskaņa” zaudēs daļu balsu, 
tad viņi, visticamāk, pievienosies 
konkurentiem no “Latvijas krievu 
savienības”. 

Vēl vēlēšanās piedalīsies 
Jāņa Bondara “Jaunā konservatī-
vā partija”. Viņš vadīja arī Justīci-
jas ministru, tad par neatbilstošu 
darbību tika izslēgts no VL-TB/
NNK. Viņam izdevās savākt labu 
komandu, kurā ir cienījami cilvēki 
no vadošām struktūrām. Tomēr 
partijas finansiālais stāvoklis va-
rētu būt labāks. 

Sarakstu iesniegšanas laikā 
neizpalika arī kuriozi.  Saeimā 
balotējas partijas “Izaugsme”, 
“Suverenitāte” un “Brīvība. Brīvs 
no no bailēm, naida un dusmām.” 
Kāpēc šo partiju līderiem ir jātērē 
laiks un nauda sarakstu iesnieg-
šanā - tas paliek neatrisināts jau-
tājums. Tomēr, pa kādam procen-
tam balsu viņiem izdosies savākt, 
ja paši par sevi nobalsos un to 
darīt pierunās savus radiniekus. 

Ko tas viss nozīmē mums, 
vienkāršiem vēlētājiem? Pirm-
kārt, maz ticams, ka pēc vēlēša-
nām koalīcija paliks pašreizējā 
sastāvā. Ja “Vienotība”, Nacionā-
lā apvienība un ZZS kopā iegūs 
51 mandātu, tad nozīmīgas pār-
maiņas politikā nav vērts gaidīt. 
Protams, valdības sastāvs var 
mainīties. Visticamāk, “Vienotī-
ba” zaudēs daļu balsu, bet “jau-
nākie partneri” savāks vairāk. Lai 
arī sastāvs mainīsies, cilvēki pa-
liks tie paši.

Ja esošā koalīcija tomēr ne-
gūs pienācīgu atbalstu, tā būs 
jāmaina. Jautājums - ko turp aici-
nāt? Sudrabas partiju, “Saskaņu” 
vai kādu citu? Ja vairāk nekā pusi 
mandātu iegūs “Saskaņa” un po-
litiskie jauniņie, tad iespējamas 
visdažādākās kombinācijas. Kā 
zināms, ne Sudraba, ne Šlesers, 
ne Repše neredz nekādus šķērš-
ļus sadarbībai ar “krieviem”. Ņe-
mot vērā pēdējo gadu stagnāciju, 
valstij nāktu par labu politisko lī-
deru maiņa. Bet tas jau ir atkarīgs 
no tā, kāda būs vēlētāju izvēle. 
Viktors UDRIŠS

Partijas uz zemā starta
Ir noskaidroti visi jaunās Latvijas valdības 

pretendenti
Ir beidzies Saeimas kandidātu sarakstu iesniegšanas laiks. 
Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi visus pretenden-
tus un noteikusi partiju sarakstu kārtas numurus. Tuvākajā 
laikā Latvijā sāksies aktīvs priekšvēlēšanu aģitācijas laiks 
ar visiem tam atbilstošajiem elementiem - uzmācīgām rek-
lāmām, vētrainām debatēm un kompromātu kariem.

Vija Kudiņa ģimenes lokā

Valsts asinsdonoru centrs 
rīkos izbraukumu uz Dagdas 
kultūras namu, Alejas ielā 29, 
Dagdā, 19.08.2014. datumā. Iz-
braukums norisināsies no plkst. 
9.00-13.00.

VADC mediķi aicina ziedot 
asinis, lai varētu uzturēt stabilu 
asins krājumu un ar nepiecie-
šamajiem asins komponentiem 
apgādāt pacientus ārstniecības 
iestādēs. 

Katru reizi pēc pilnas asins 
devas ziedošanas donora asinis 
tiek laboratoriski izmeklētas uz: 
vīrushepatīta B (VHB) antigēnu, 
vīrushepatīta C (VHC) antivie-
lām, HIV I/II antivielām, sifilisa 
izraisītāja antivielām, ABO grupu 

un Rh piederību, molekulārajā 
izmeklēšanā nosakot vīrusu de-
zoksiribonukleīnskābi – DNS vai 
ribonukleīnskābi – RNS – VHC 
RNS, VHB DNS, HIV1/2 RNS.  
Donoriem 3 – 4 darba dienu lai-
kā pēc asins ziedošanas  jāinte-
resējas par saviem analīžu re-
zultātiem,  zvanot pa bezmaksas 
tālruni: 80000003.

Par asins donoru var kļūt 
personas vecumā no 18-65 ga-
diem. Ķermeņa svaram ir jābūt 
virs 50 kg. Izsmeļošāku infor-
māciju var uzzināt, zvanot pa 
bezmaksas informatīvo tālruni 
8000 0003 un mājas lapā www.
donors.lv.

Asins donoru diena Dagdā
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Remontdarbos atjaunots 
fasādes apmetums, logu ailes, 
siltināti bēniņi, nomainītas coko-
la skārda apmales un nokrāsota 
fasāde. Ieejas kāpnēm nomainīts 
bruģis. Vārdu sakot, ir patīkami 
pienākt domes administrācijas 
ēkai un atvērt tās durvis. Lūk, 
tikai vēl nebūtu slikti sakārtot in-

formatīvo daļu par speciālistu 
darbavietām, jo reizēm gadās arī 
pārpratumi – ejot pie viena, var 
trāpīt pie cita.

Turpinot par remotiem - re-
tais vairs atceras, ka Dagdas 
Bērnu un jauniešu centrs (BJC, 
Alejas ielā 11A) tika izveidots 
2005. gadā, kad pilsētas jaunieši 

Remontē visbūtiskākos objektus
Par uzsāktajiem remontdarbiem Dagdas novada domes administrācijas ēkā, Alejas ielā 
4 ziņojām jau vasaras sākumā. Šodien ēkas fasāde ir apskatāma jaunā ietērpā. Zaļganā 
tonī krāsotā ēka, šķiet, izskatās pievilcīgāka un vairāk piemērota oficiālai iestādei nekā 
iepriekšējā rozā tonī. 

Tās ir lilijas – universāls 
augs, kura popularitāte Latvijā un 
visā pasaulē tikai pieaug. Lilijām 
ierādīta goda vieta dekoratīvo 
augu pulkā, jo tās ir viegli audzē-
jamas un ar savu neparasto šar-
mu un valdzinājumu ir atradušas 
ceļu uz daudzu jo daudzu cilvēku 
sirdīm. Selekcionāri pamanīju-
šies radīt liliju hibrīdus, kas aug-
stumā sasniedz pat divus metrus, 
bet ir arī dažus desmitus centi-
metru augstas skaistules, pare-
dzētas stādīšanai podos. Vispār 
pasaulē ir vairāk nekā 100 sav-
vaļas liliju sugu, daudzi tūkstoši 
hibrīdu un šķirņu.

Baltās lilijas ornaments Se-
najā Ēģiptē bija attēlots jau pirms 
4000 gadu. Homērs savos dar-
bos ir apjūsmojis liliju kā nevai-
nības un cēluma simbolu. Tās 
izmantoja dažādās ceremonijās 
dievnamu, piļu un cietokšņu iz-
greznošanai, arī upurēšanā die-
viem. Tiesa, gadās, ka prieka 
vietā lilijas sagādā lielas raizes, 
piemēram, izlaiduma ballītē vai 
citās svinībās atliek vien veikt 
nepārdomātu kustību ar dāvanā 
saņemtu liliju buķeti, lai baltais 
krekls vai krāšņā kleita tiktu iz-
postīta…

Vārda dienu cilvēki vārdā Li-
lija svin 30. aprīlī. Ja jūsu paziņu 
lokā ir kāda Lilija, tad ziniet, ka Li-
lijas būtība ir saskaņā ar skaisto 
zieda vārdu. Lilijai nekas nepa-
liek nepamanīts, Lilijai vienmēr ir 
kas aiz ādas, tikai grūti uzminēt 
- kas? Lilija netērē laiku neva-
jadzīgi, viņa atzīst saskarsmes 
jūtīgumu un nozīmību. Paturiet 

prātā, ka Lilijai raksturīga izteikta 
valdītkāre.

Ja puķes, ziedi un daiļavas 
neiepriecina tik ļoti kā ūdeņi, 
tad ziniet, ka Latvijā ir tāds Liliju 
ezers - iegruvumezers Baldones 
pagastā pie Riekstukalna. Izvei-
dojies krasta piltuvveida iegruvē 
virs ģipša slāņiem. Šeit mīt karū-
sas, asari. Ja vien kādreiz izdo-
sies turp nokļūt, varat apmeklēt 
arī netālu esošo Krāckalnu ezeru, 
vai doties vēl tālāk — apbraukt 
Lielo Ķemeru tīreli.

Galu galā arī tad, ja esat 
nelokāms pilsētas akmeņu cie-
nītājs, lilijas ir tik spītīgas, ka no-
teikti centīsies patrāpīties jūsu 
ceļā, proti, kādas ielas nosauku-
mā. Lilijas iela Latvijā ir ne viena 
vien! Ak, gandrīz piemirsu, lilija 
ir apcerēta dzejā un prozā. Bet 
veci cilvēki noteikti zinātu kaut ko 
tādu, kas ir piebilstams šeit raks-
tītajam.

Juris ROGA
Autora foto

Lilijas mums visapkārt

Es izlasīju un nobildēju sav-
dabīgo sacerējumu. Tik tiešām, 
joks nav īsti veiksmīgs un iederas 
varbūt mājsaimnieces virtuvē ie-
dzērušā kompānijā, bet ne vietā, 
kur tomēr pieņemts izlikt cita sa-
tura informāciju.  Lai šo attēlu no-
publicētu, neaizskarot šīs valsts 
patriotiski noskaņotās tautas jū-
tas, vienu vārdu tekstā nolēmu 
noslēpt lasītāju acīm. Bet varbūt 

jau esam tiktāl iestiguši vispārē-
jās vienaldzības purvā, ka nevie-
nu šādi “joki” vairs neaizskar?

Latviski teksts attēlā skan tā: 
“Jūs vēl jautājat, kāpēc nav ga-
ļas? Tāpēc, ka cūkas izgāja ļau-
dīs, govis – pie vīra, āži - appre-
cējās, auni aizstāvēja disertāciju 
un vada…, bet vistas nosprāga 
no smiekliem.”

Juris ROGA, autora foto

Kāds “Ezerzemes” lasītājs aicināja avīzes žurnālistu ap-
meklēt Dagdas novada Dagdas pagastu, kur uz sludināju-
mu un paziņojumu dēļa pie kādreiz visā rajonā un Latvijā 
slavenā kolhoza “Brīvība” kantora ēkas var atrast joku par 
šodien aktuālu jautājumu saistībā ar cūku mēra izplatību. 
Lielākai intrigai viņš neteica, kas konkrēti piedāvāts lasīša-
nai, tikai piebilda, ka šāds paziņojums personīgi viņu dzen 
kaunā un nedara godu nevienam. 

Nelabs joks izraisa sašutumu

Droši vien nebūs daudz puķu, kuras pielietojam tri-
jos veidos — audzējam dārzā, izmantojam kā grieztos 
ziedus buķetēs un kompozīcijās, audzējam podos. 
Turklāt šī auga vārdā saucam bērnus, piešķiram no-
saukumus ielām, Latvijas kartē atrodams pat tās vār-
dā nosaukts ezers.

sadarbībā ar Dagdas pilsē-
tas domi realizēja Oranje 
fonda projektu. Kopš tā lai-
ka centrs nepārtraukti dar-
bojās, nodrošinot bērniem 
un jauniešiem saturīgu brī-
vā laika pavadīšanas vidi, 
atbalstot jauniešu iniciatīvu. 
Laika gaitā tajā tika veikti 
daži remonti (remontētas 
telpas un aprīkotas ar ne-
pieciešamo tehniku, mēbe-
lēm, nomainīti logi), bet šo-
vasar tika uzsākts jauniešu 
centra fasādes remonts. Tā 
kā ārējās fasādes remon-
tam piesaistīt līdzekļus ne-
bija iespējams, pašvaldība 
nolēma veikt darbus par sa-
viem līdzekļiem. Tiks veikts 
cokola un jumta daļu re-
monts, atjaunota nodrupušā 
apmetuma kārta, nokrāso-
tas ārsienas. Remontdarbi 
sagādā neērtības centra 
iemītniekiem un apmeklētā-
jiem, bet tā darbība netika 
apturēta. 

Trešā vieta, kur Dagdā 
vasarā iet karsti, ir Dagdas 
vidusskola. Šeit pārmai-
ņas vērojamas gan skolas 
iekšpusē, gan ārpusē pie 
vidusskolas – notiek ieejas 
lieveņa kāpņu renovācija un 
teritorijas labiekārtošana ar 
bruģa uzlikšanu. Turpmāk 
skolā, pateicoties jauniem 
pandusiem, varēs iekļūt arī 
cilvēki ratiņkrēslos un ar 

bērnu ratiņiem.
Savukārt skolas ēdamzālē, 

kafejnīcā, virtuvē un palīgtelpās 
jau gandrīz pabeigts kosmētis-
kais remonts, tiks uzlabota arī 
ventilācija. Skolas ēdnīcā būs 
visas nepieciešamās virtuves 
iekārtas, jauni trauki un galda 
piederumi.

Juris ROGA, autora foto

Netālu no Andzeļu pamat-
skolas, zem varenu ozolu lapot-
nes pirms vairākiem gadu desmi-
tiem tika izveidota piemiņas vieta, 
kur uz trim plāksnēm ir iegravēti 
34 cilvēku uzvārdi un piemineklī ir 
iecirsts “Mūžīgā slava mūsu cie-
ma iedzīvotājiem, kritušiem Lie-
lajā tēvijas karā 1941.-1945. g.”.

Piemiņas vietu uztur kārtībā 
pagasta pārvalde, sadarbībā ar 
skolu. Neskatoties uz to, ka pie-

miņas vieta tiek kopta, akmens 
mūris jau ir sācis apaugt sūnām, 
tās pamazām sāk iekarot arī pie-
minekli. Cik strauji rit laiks! Par 
tā tecējuma nepielūdzamo strau-
jumu atgādina vēl kāds fakts. 
Savulaik, šķiet 80 gadu pirmajā 
pusē, trīs ciemata iedzīvotāji lī-
dzās šai piemiņas vietai katrs 
iestādīja pa eglītei. Viena no tām 
nokalta, bet divas ar katru gadu 
pieņēmās spēkā un lai šodien 

saskatītu to galotnes, vajag at-
gāzt galvu. Laiku pa laikam šeit 
var redzēt arī noliktu kādu ziedu 
kritušo piemiņai un kamēr būs 
dzīvi radinieki, tikmēr šī tradīcija 
neizdzisīs. Šīs piemiņas vietas 
vienmēr atgādinās dzīvajiem, ka 
karš savā būtībā ir bezjēdzīgs jau 
tāpēc vien, ka tajā nonāvē. 

Juris ROGA
Autora foto

Viņi gribēja dzīvot…
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Ilze dzimusi Dagdā, bet izau-
gusi un šobrīd dzīvo Daugavas 
kreisajā krastā, mežu ieskautā 
pļavā Kaplavas pagasta “Klaju-
mos” — mājā, kuru trīsdesmita-
jos gados būvējis viņas vectēvs. 
Lai arī Eiroreģiona “Ezeru zeme” 
Latvijas biroja vadītājas darba-
diena aizrit Krāslavā vai citā pil-
sētā komandējumā, Ilzei ir tuvāka 
daba – savas mājas Kaplavā, zir-
gi, suņi, talkas, ciemiņi, kaimiņi, 
puķes un augļukoki. Ilzes dzīves-
stāsts atklāj, cik sūrs darbs patie-
sībā jāiegulda, lai šķietami mazā 
zvaigznīte debesu jumā kļūtu pa-
manīta.

Pabeigusi vispārizglītojošo 
skolu Daugavpilī, Ilze uzsāka 
ekonomikas studijas Daugavpils 
Universitāte. Vēl mācību laikā 
sāka strādāt Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrā (UAC) un vienlai-
cīgi arī mācīja bērniem ekonomi-
ku vidusskolā. Studijas turpināja 
ekonomikas un vadības fakultātē 
Latvijas Universitātē, un tā kā 
UAC tīkls bija visā Latvijā, kolēģi 
Ilzi uzaicināja darbā uz Rīgu. Tik-
mēr viss brīvais laiks tika veltīts 
“Klajumiem”. Pamatakmeni sava 
sapņa piepildījumam viņa ielika 
1997. gadā, kad atgriezās senču 
mājās Kaplavas pagastā. 

Ilzes dzīvē bija vairāki lik-
tenīgi cilvēki. 1997. gadā tās iz-
rādījās Irēna Muskare un Nellija 
Livčāne, mūsu avīzes lasītājiem 
labi zināmas personības. Pirms 
izšķirīgā lēmuma atgriezties, Ilze 
jau strādāja UAC Rīgā. 

“Nellija Livčāne caur Tautas 
skolu mūs abas ar Irēnu uzaicinā-
ja lidot uz pierobežas reģionu Dā-
nijā, mācīties par kopienu attīstī-
bu,” Ilze kavējas atmiņās. “Irēna 
man vēl skolas gados Daugavpils 
12. vidusskolā raisīja lielas sim-
pātijas ar savu garo bizi un latvis-
kumu. Satikāmies lidmašīnā, un 
viņa bija tā, ar kuru gribējās ceļā 
runāties. Viņa izstāstīja, ka strā-
dā Krāslavas domē, un ies dek-
rēta atvaļinājumā. Savukārt man 

gribējās atpakaļ uz senču mājām, 
jo dzīve starp Rīgu un laukiem 
ļoti nogurdināja. Krāslavā nevie-
nu nepazinu, biju sākusi meklēt 
darbu Daugavpilī, bet tur viena 
uzņēmuma vadītājs pateica, ka 
manai izglītībai esošais piedāvā-

jums ir par prastu. Pēkšņi šāda 
liktenīga iespēja – uz laiku nākt 
Irēnas vietā! Tā man sajauca 
galvu un es attapos Krāslavā pie 
toreizējā mēra Arkādija Petaško, 
kurš mani pieņēma par galveno 
speciālistu domē. Nekad mūžā 
neesmu nožēlojusi to, ka no Rī-
gas, kur saņēmu 240 latus mē-
nesī, atnācu strādāt uz Krāslavas 
novada domi par trīsreiz mazāku 
algu — 80 latiem! Neticami, bet 
fakts — atgriezos savā dzimtenē, 
kur beidzot jutos mierīgi. Es biju 
atpakaļ vectēva būvētajā mājā, 
kur turpina ritēt mana dzīve, kas 
pie vecvecākiem aizsākās bērnī-
bā un turpinājās skolas gados. 
Tikai tagad savā prātā novērtē-
ju to, ka “Klajumu” sievietes bija 
izvēlējušas mani kā “Klajumu” 
saimnieci un visu laiku atgādinā-
ja: “Ilzīt, tu šeit būsi saimniece, Il-
zīt mēs zirgu tev nopirksim!” Man 
kopš bērnības ir asinīs vēlme 
radīt darbavietu pašai sev, nevis 
strādāt citiem. Kopš sevi atceros, 
jau bērns būdama, vācu sūnas, 
ķērpjus, ārstniecības augus un 
nodevu aptiekā, lai būtu sava 
naudiņa. 15 gadu vecumā sāku 
strādāt Daiļradē – adīju jakas un 
citas mantas un tā pelnīju savu 
naudu.”

Ilzes pirmais darbs Krāslavā 
bija saistīts ar siltuma zudumu 
aprēķināšanu, viņa aktīvi sadar-

bojās ar paš-
valdības uzņē-
muma vadītāju 
Valentīnu Sem-
jonovu un viņa 
speciālistiem. 
Pirmā sadarbī-
ba ar Latvijas 
Agrārās Ekono-
mikas institūtu 
tika uzsākta 
1998. gadā, 
kad tikko sākās 
sarunas par ad-
ministratīvi teri-

toriālo reformu un pie apvāršņa 
parādījās reģionālās attīstības 
pirmās dvesmas. Atkal jāsaka 
komplimenti rajona padomei, jo, 
kad Irēna pēc dekrēta atgriezās 
savā vietā, Ilze varēja pārriet 
darbā uz rajona padomi jau par 
plānotāju. Viņa dabūja zināt, ka 
Latvijas Universitātes ģeogrāfijas 
fakultātē tiek organizēta maģistru 
grupa reģionālās attīstības plā-
notājiem. Paldies pašvaldībai, ar 
kuras atbalstu Ilze varēja braukt 
ceturtdienās un piektdienās uz 
studijām un paaugstināt savas zi-
nāšanas, kas arī izrādījās būtisks 
posms viņas karjerā.

Ilze: “Kad strādāju domē, 
1998. gadā kopā ar Ināru Dzalbi 
uzrakstījām projektu par Latvijas 
-  Baltkrievijas informācijas centra 
izveidi, un es sāku vadīt projekta 
īstenošanu un, strādājot rajona 
padomē, man tika dota iespēja 
pabeigt šo projektu. 1999. gadā 
Rēzeknes pašvaldībā satiku vēl 
divas manā dzīvē liktenīgas kun-
dzes: Sandru Jonikāni un Elitu 
Cakuli, kuras pašvaldību vadītā-

jiem un attīstības speciālistiem 
noorganizēja braucienu uz Nor-
vēģiju, lai iepazītu Eiroreģiona 
darbu, un es arī tiku delegācijā, 
kurā kopā ar latviešiem bija arī 
baltkrievi un lietuvieši.  Pirmie, 
kuri noticēja Eiroreģionam “Ezeru 
zeme” bija Gunārs Upenieks un 
Andris Badūns. 2000. gadā viņi 
noorganizēja pirmo finansējumu 
pirmās stratēģijas izstrādei. Tad 
sekoja brauciens uz Grieķiju, kur 
tikāmies ar Eiropas pierobežas 
reģionu asociāciju, kurā guvu jau-
nu pieredzi. Vispār Eiroreģionu 
Eiropā ir vairāk nekā 180. Eirore-
ģiona juridisko biroju Krāslavā re-
ģistrējām 2001. gadā. Regulārais 
finansējums ikdienas darbam ir 
no 17 Latgales pašvaldībām, iz-
ņēmums ir daži baltie plankumi 
kartē. Pārējais finansējums ir ES 
fondi, kā arī arī dažreiz nacionā-
lie fondi. Šobrīd sadarbojamies 
ar Ziemeļvalstu Ministru Padomi, 
ar Latvijas Nodarbinātības valsts 
aģentūru sadarbojamies jauniešu 
bezdarba samazināšanā.”

Ilze bez Eiroreģiona, Ilze bez 
zirgiem, Ilze bez sabiedriskām 
aktivitātēm nebūtu šī Ilze. Pie tan-
šu solītā zirga “Klajumu” saimnie-
ce tika kopīgiem spēkiem. Tantes 
dāvināja naudiņu dzimšanas die-
nā, kuru Ilze krāja un arī pati pel-
nīja. Pirmo zirgu viņa iegādājās 
17 gadu vecumā, samaksājot par 
pirkumu 1500 Latvijas valsts rub-
ļu. 1991. gadā labs zirgs maksāja 
8000 Latvijas valsts rubļu. Maška 
bija parasts darba zirgs ar saviem 
niķiem un stiķiem, bet, par prieku 
Ilzei, tā izrādījās grūsna, par ko 
pārdevējam nebija ne jausmas. 

“Atceros, zirga saimnieks 
stāstīja, ja čigāns pārdod zirgu, 
viņš saka: “Zirgs labu labais, 
kokos nekāpj un dzelžus neēd!” 
Bet tas ir slikti, jo tas nozīmē, ka 
zirgs neiet pāri koka tiltam jeb 
manā gadījumā nekāptu uz koka 
prāmja – Krāslavā dzelzsbetona 

Daugavas mežu ieskautā pļavā
Pirmais, ar ko daudziem cilvēkiem asociējas Ilze Stabulniece, ir zirgu sēta „Klajumi” un 
pat ne Eiroreģions “Ezeru zeme”, kuru viņa vada kopš tā pirmsākumiem un ir pazīstama 
ne tikai Latvijā, bet arī Baltkrievijā, Lietuvā un vēl citās valstīs. Laika gaitā esam daudz 
stāstījuši par Ilzes veikumu, bet šoreiz iepazīstināšu lasītājus ar viņas dzīvesceļu.

Lai arī Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītājas dar-
badiena aizrit Krāslavā vai citā pilsētā komandējumā, Ilzei ir 
tuvāka daba – savas mājas Kaplavā, zirgi, suņi, talkas, ciemi-
ņi, kaimiņi, puķes un augļukoki. Ilzes dzīvesstāsts atklāj, cik 
sūrs darbs patiesībā jāiegulda, lai šķietami mazā zvaigznīte 
debesu jumā kļūtu pamanīta.

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā turpinās Ļubovas Tar-
ļeckas gleznu izstāde „Bet brīnumi pasaulē tomēr eksistē”. Vien trīs 
reprodukcijas no autorkolekcijas – tas ir aicinājums apmeklēt izstāžu 
zāli, kur skatītājus gaida pārsteigumi.

Aleksejs GONČAROVS

Steidzieties redzēt!

tilts vēl nebija uzbūvēts. 
“Šis kokos kāpj un dzel-
žus ēd. Tas nozīmē, ka 
iemauktu dzelžus arī 
ņem mutē,” piebilda 
zirga saimnieks. Tas 
bija veiksmīgs pirkums. 
Februārī nopirku, jūnijā 
piedzima kumeļš. Bet tai 
laikā nebija pat domas 
par tūrismu, zirgu pirku 
darbam, jo mums visu 
laiku nācās lūgt kolho-
za zirgus, lai apstrādātu 
zemi. Un tas bija prob-
lemātiski. Mamma no 
algas, vecmamma no 
pensijas, es no saviem 
daiļrades darbiem iekrā-
jām zirga grābeklim, tad 
nopirkām ecēšas, tad 
vecus ratus, pamazām 
dabūjām jaunus koka ri-
teņus, par tiem ļoti tolaik 
priecājos un biju lepna. Nopirkām 
zāles pļaujmašīnu — tā bija mil-
zīga investīcija. Mums kādu laiku 
bija četras govis.”

Turpinājumu lasiet nākamajā avīzes 
numurā.

Juris ROGA
Autora foto
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Natālija ir Dagdas pagasta 
iedzīvotāja, ļoti pievilcīga, smai-
dīga un atklāta jauniete. Bet pats 
galvenais – uz viņu var paļauties. 
Dagdas novada Jauniešu iniciatī-
vu centrs ir kā viņas otrās mājas, 
meitene ļoti daudz palīdz centra 
darbiniecēm arī ikdienā, un nereti 
pati meklē kādu darbiņu. Šobrīd 
viņai ir dots uzdevums elektronis-
ki sagatavot afišas diviem jaunie-
šu pasākumiem un izstrādāt tiem 
scenāriju: talantu šovam “Tu vari 
kļūt par zvaigzni!” un filmu vaka-
ram. Tās būs viņas pirmās afišas 
un pirmais scenārijs mūžā. 

Atpūtas pauzē aicināju mei-
teni uz sarunu, kurā viņa izstās-
tīja, ka Jauniešu iniciatīvu centru 
apmeklē vismaz trīs gadus: “Es 
šurp atnācu kopā ar dažām kla-
ses meitenēm, lai apgūtu HIP-
HOP dejas. Reizi nedēļā mūs 
māca skolotāja no Krāslavas. 
Divas reizes esmu piedalījusies 
HIP-HOP sacensībās Daugavpi-
lī, bet bez lieliem panākumiem. 
Pateicoties dejām, es iesaistījos 
arī jauniešu centra dzīvē un pa-
liku šeit galvenokārt patīkamās 
atmosfēras dēļ. Konkrētu pienā-
kumu man šeit nav, es godprātīgi 
izpildu centra vadītājas un citu 
darbinieku lūgumus.”

Dagdas novada jaunatnes 
lietu speciāliste Svetlana Ila-
tovska uzslavē jaunieti: “Es ne-
baidos viņai uzticēt pieskatīt ma-
zākos bērnus, uz viņu var droši 
paļauties arī kādos izbraucienos, 
kad jāpieskata bērnu kolektīvs. 
Natālija piedalās visādos pasā-

kumos un, teikšu, ka viņa ir apdā-
vināta meitene: prot griezt matus 
un veidot frizūras, prot šūt un ir 
šuvusi kleitas austrumu deju de-
jotājām. Viņa prastas drēbes pār-
šuj un pārtaisa tās par modīgām. 
Kaut ko no tām nēsā pati, kaut ko 
izmantojam pasākumos.“

Skolniece Natālija nav tei-
camniece, bet viņas sekmes ir 
gana labas – parasti sešinieki 
un septītnieki, bet gadās arī aug-
stāks vērtējums. Meitene atzīst, 
ka spēj mācīties labāk, bet gribas 
arī atpūsties no grāmatām, pada-
rīt kaut ko citu, veltīt laiku drau-
giem. Turklāt viņa un viņas drau-
dzene Diāna Beikule uzņēmušās 
atbildīgu pienākumu. 

Natālija: “Mēs abas vienu 
reizi nedēļā braucam uz Andze-
ļiem, kur 12-15 gadus veciem 
bērniem mācām HIP-HOP dejas. 

Sākumā bija daudz gribētāju, bet 
laika gaitā daži atsijājās, un tagad 
nodarbības regulāri apmeklē kādi 
6-7 bērni. Nodarbības ilgt pusotru 
stundu, dažiem liekas, ka dejoša-
na ir smaga…”

Atgūt spēkus Natālijai patīk 
pie dabas. Piemēram, jau otro 
gadu viņa brauc uz Dagdas eze-
ra Mīlestības salu, kur kopā ar 
draugiem rīko atpūtas pasākumu 
ar nakšņošanu. Vispirms gan nā-

cās uzkopt salu, izpļaut atpūtas 
vietu, ierīkot taciņas, tad puiši 
gāja makšķerēt zivis, bet mei-
tenes gatavoja maltīti. Natālija 
neaizraujas ne ar tradicionāliem, 
ne ar ekstrēmiem sporta veidiem, 
nebrauc ar motociklu vai automa-
šīnu, mājās viņai nav saimnie-
cības, arī ar makšķerkātu rokās 
viņu neredzēsiet. Toties viņai pa-
dodas rokdarbi, ļoti labi izdodas 
grimēšana, bez kā pasākumos 
vispār nevar iztikt. Meitene sap-
ņo kļūt par stilisti vai vizāžisti, un 

šī izvēle ir ļoti tālu no tā, ar ko 
nodarbojušies viņas vecāki, kuri 
šobrīd ir bezdarbnieki, vai vecve-
cāki. Kāpēc neizvēlēties pavāres 
vai lauksaimnieces profesiju? 

“Tas man šķiet pārāk prasti, 
man gribas kaut ko radošu,” tur-
pina jauniete. “Manā klasē ir 24 
skolēni, gandrīz visi grib presti-
žas profesijas. Es nezinu, kuri 
jaunieši gribētu saistīt savu dzīvi 
ar lauksaimniecību… Varbūt tikai 

tie, kuru vecāki ir zemnieki, līdz 
ar to arī viņu bērni jau ir tajā visā 
iekšā.”

Galu galā, varbūt darba 
prakses laikā iepatikās bērnudār-
za skolotājas profesija? Nekā, arī 
šajā profesijā meitene nejūt sirds 
aicinājumu: “Bērnudārzā man 
gāja labi, es aptuveni iedomājos 
tos pienākumus, kas jāpilda. Ne-
biju arī viena, palīdzēja audzinā-
tāja un auklīte. Lielākā grupa, kas 
bija jāpieskata, –  vienpadsmit 
bērni. Kad viņi guļ diendusu, jā-
uzkopj telpas. Pārsteidza, cik ļoti 
bērni nogurdināja tieši ar troksni, 
ko viņi rada. Dienas beigās pat 
galva sāpēja. Par bērnudārza 
skolotāju tiešām nevēlētos kļūt, 
jo tas nav mans. Biju domājusi 
par darbu ārzemēs, bet sākumā 
jāiegūst profesija. Esmu dzirdēju-
si daudz stāstu par to, ka, ja sāk 
strādāt, tad mācīties vairs negri-
bas, un ļoti grūti kaut ko pasākt 
sevis izglītošanai Arī ārzemēs 
ir sava garoza. Man tur ir pazi-
ņas, esmu kontaktējusies, un viņi 
stāsta, ka var labi nopelnīt, bet ir 
ļoti skumji dzīvot. Nav ar ko paru-
nāt, nav kur pavadīt brīvo laiku, 
tikai darbs un mājas.”

Juris ROGA, autora foto

Mūsu jaunatneMeitene, kurai uzticas
Dagdas vidusskolas 12. klases skolniece Natālija Ivuļono-
ka ir no to jauniešu pulka, kuri paši cīnās par savu labklājī-
bu un ar lielāko prieku izmanto katru iespēju uzlabot savu 
finansiālo stāvokli. Šogad sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru Dagdas pilsētā un visos pagastos vasarā 
tika nodarbināti vairāki desmiti skolēnu no 15 līdz 20 ga-
diem. Natālija šī projekta ietvaros mēnesi strādāja par sko-
lotāja palīgu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”. Bet 
šobrīd viņa iesaistījusies Jauniešu iniciatīvu centra projek-
tā „Jauniešu darbs vasarā 2014”. Starp citu, šis pasākums 
tiek realizēts jau trešo gadu, un ar katru reizi dalībnieku 
skaits palielinās. Par darbu jaunieši saņems dāvanu kartes 
30 eiro vērtībā skolas preču iegādei.

Sākumā bija daudz gribētāju, bet laika gaitā daži atsijājās, 
un tagad nodarbības regulāri apmeklē kādi 6-7 bērni. No-
darbības ilgt pusotru stundu, dažiem liekas, ka dejošana ir 
smaga…

Informatīvā diena vi-
siem interesentiem

Šajā gadā pirmā tikšanās 
reize notika informatīvajā dienā 
3. jūnijā, kad es stāstīja par Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centru, Valsts Lauku tīklu 
un tā finansētajām aktivitātēm, kā 
arī par Eiropas Savienības atbal-
stu lauku attīstībai – Lauku Attīs-
tības programmas pasākumiem.  
Aija Bitinas, konsultante no valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas Attīs-
tības finanšu institūcijas Altum” -  
par Altum finansētajām program-
mām  uzņēmējdarbības attīstībai. 
Projektu vadītāja Gunta Čižika 
stāstīja par biedrības „Krāslavas 
rajona partnerība” konkurētspē-
jas veicināšanu vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā, 
kā arī veiksmīgi īstenotajiem LE-
ADER projektu piemēriem. Krā-
slavas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta koordinatore 
Agita Kruglova stāstīja par paš-

valdības lomu un pieejamo atbal-
stu Krāslavas novada jauniešiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai. Latgales plānošanas 
un reģiona Struktūrfondu infor-
mācijas centra speciālists Oskars 
Zuģickis klātesošos iepazīstināja 
ar Eiropas Savienības un valsts 
atbalsta programmām uzņēmēj-
darbības uzsākšanai un pieeja-
mā atbalsta iespējām jauniem 
uzņēmējiem.

Dienas noslēgumā par savu 
pieredzi, attīstīto ideju un mācī-
bās iegūto, jauniešiem pastāstīja 
iepriekšējā gada laureāts konkur-
sā „Laukiem būt!” Āris Vanags.

Kopīgā diskusijā tika izzinā-
ta katra dalībnieka interese un 
potenciālā ideja, sniegts padoms 
tās ieviešanai, izmantojot pieeja-
mos atbalsta instrumentus. 

Aktivitātē iesaistījās divpad-
smit jaunieši no Krāslavas nova-
da Krāslavas pilsētas, Skaistas, 
Kombuļu un Izvaltas pagastiem, 
Dagdas novada Andrupenes pa-

gasta, Dagdas pilsētas un Aglo-
nas novada Šķeltovas pagasta.

Informatīvajai dienai sekoja 
piecu dienu apmācību program-
ma jauniešiem. Pirmā apmācību 
diena tika veltīta idejai, tās virzī-
šanai darbībā, rīcības virzieniem 
un radošuma izpausmēm, jo zi-
nām, ka laba ideja ir veiksmīgas 
uzņēmējdarbības pamats! Tika 
izrunāti labās prakses piemēri, 
idejas ģenerēšanas metodes, tās 
definēšana un attīstība, izvērtē-
šana un analīze, kā arī praktis-
kais pielietojums.

Otrajā dienā tika runāts par 
uzņēmējdarbības vidi, konkuren-
ci, mārketinga procesu, komerc-
darbības formām, īpašumu veidu 
reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem. Nozīmīgs laiks tika atvē-
lēts biznesa plāna struktūras iztir-
zāšanai un sastādīšanas īpatnī-
bām. Trešajā dienā - par resursu 
un izmaksu veidiem uzņēmējdar-
bībā, finanšu plānošanu, rīcības 
plānu izstrādes principiem u.c. 
Ceturtajā dienā – plaša informā-
cija grāmatvedības pamatos un 
likumdošanā, grāmatvedības uz-
skaites metodēm un to pielietoju-
mu. Piektajā dienā tika sniegta in-
formācija uz sabiedrisko labumu 
orientētu projektu ideju radīšanai, 
sadarbības iespējām to īstenoša-
nai. Dienas otrā pusē notika pre-
zentēšanas prasmju apgūšana, 

debašu māksla 
rīcības plānu 
ideju prezentē-
šanai un aizstā-
vībai. 

A p m ā c ī -
bu dienas tika 
ieplānotas ar 
nedēļas intervā-
liem, piepildītas 
ar intensīvu un 
radošu darbu. 
Ārpus apmācī-
bu laika jaunieši 
patstāvīgi dar-
bojās pie savas 
idejas noformu-
lēšanas, finanšu 
un informācijas 
apkopošanas, 
kā arī prezentā-
ciju sagatavo-
šanas. Pēdējā 
apmācību dienā jaunieši prezen-
tēja savas biznesa idejas un to 
realizācijas plānus un saņēma 
sertifikātus. 

Jauniešu izstrādātās idejas 
bija par biohumusa ražošanu, 
piena lopkopības saimniecības 
attīstīšanu, kažokzvēru audzē-
tavu, bio saimniecības Eko pro-
duktiem, bērnu apģērbu šūšanas 
ateljē un radošo māmiņu kluba iz-
veidošanu.  Jaunieši bija radoši, 
apgaroti un pārliecinoši, aizstāvot 
savas potenciālās biznesa idejas. 

Lai jauno uzņēmēju biznesa 
idejas sekmētu, mūsu sadarbība 
turpināsies. Tiksimies individu-
ālajās konsultācijās, plānosim 
un darīsim ar ticību jauno ideju 
attīstīšanai. Pasākuma dalīb-
nieki atzinuši, ka šo sešu dienu 
laikā ieguvuši ne vien zināšanas, 
idejas un nelielu pieredzi, bet arī 
jaunus draugus, kontaktus un 
iespēju attīstīties, saņemot at-
balstu.

Terēze BRAZEVIČA, 
 uzņēmējdarbības konsultante

LLKC Krāslavas nodaļā  aizvadītas mācības jauniešiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krās- 
lavas nodaļa jūnijā un jūlijā aktīvi darbojās ar Valsts 
Lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai” mācību programmu 
„Tu vari vairāk!”  Krāslavas nodaļā šī programma tiek 
īstenota jau trešo gadu pēc kārtas, aicinot piedalīties 
un iedrošinot jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Sākas  laikraksta 
 Diena un 

 telekompānijas TV3 
rīkotais projekts

Latvijas lepnums 2014

Jau 11. gadu laikraksts Die-
na un telekompānija TV3, pie-
daloties draugiem.lv, organizē 
projektu Latvijas lepnums, kurā 
tiek godināti pašaizliedzīgie un 
apņēmīgie cilvēki, kas kādam ir 
nesavtīgi palīdzējuši nelaimē, 
devuši cerību, iedvesmojuši vai 
piepildījuši klusu sapni. No 13. 
augusta līdz 15. oktobrim projek-
ta organizatori gaida pieteikumus 
Latvijas lepnumam 2014.

Laikrakstā Diena akcijas 
laikā līdz gada beigām tiks publi-
cēti stāsti par Latvijas lepnumam 
pieteiktajiem cilvēkiem. Otrajos 
Ziemassvētkos, 26. decembrī, 
Latvijas lepnums 2014 noslēg-
sies ar godināšanas ceremoniju 
kanālā TV3, kurā simboliskā Lat-
vijas lepnuma balva – Zelta ābele 
– tiks pasniegta desmit nominā-
cijās. 

Par Latvijas lepnuma balvas 
laureātiem argumentētā diskusijā 
lemj Latvijas lepnuma žūrija.

Šogad projekts Latvijas lep-
nums notiek ar valsts akciju sa-
biedrības Latvijas dzelzceļš un Rī-
gas brīvostas pārvaldes gādību.

Latvijas lepnuma kandidā-
tus var pieteikt, sūtot vēstules uz 
latvijaslepnums@dienasmediji.lv 
vai pa pastu, adrese: Latvijas lep-
nums, Mūkusalas iela 15, Rīga, 
LV-1004, kā arī aizpildot pieteiku-
ma anketu portālos www.diena.
lv, www.tv3.lv un www.draugiem.
lv/latvijaslepnums.
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Krāslavas vieglatlēti  star-
tējuši Latvijas čempionātos da-
žādās vecuma grupās, līdz ar to 
vasaras sezona ir noslēgusies. 

Četras medaļas Latvijas 
čempionātā junioriem (U-20) izcī-
nīja Krāslavas pārstāves. Evelīna 
Petunova uzvarēja  diska meša-
nā – 40,37 m, bet zaudēja savai 
treniņu biedrei no Murjāņiem 
lodes grūšanā 21 cm, līdz ar to 
Evelīnai 2. vieta – 11,94 m. Dace 
Marhileviča izcīnīja zelta medaļu 
vesera mešanā – 30.69m. Sudra-

ba medaļa augstlēkšanā – Janai 
Žoludovai – 1,45 m. U 16 vecu-
ma grupā, kur startēja 14 -15-ga-
dīgie sportisti, mūsējie medaļas 
neizcīnīja, taču uzradīja labus 
rezultātus. Raivim Seļaņinam 
8.vieta 200 m – 25,28 sek. un, tā 
kā Ogres stadionā  ir tikai 6 celi-
ņi, Raivis finālā neiekļuva.  100m 
sprintā Raivim līdz finālam pietrū-
ka 0.05 sek.  –  9. vieta – 12,30 
sek. Ērikam Silovam 8. vieta 
trīssoļlēkšanā – 10,67 m. Alīna 
Ņikitina atkārtoja savu personis-

ko rekordu augstlēkšanā – 1,50 
m un ierindojās 7. vietā. 

Latvijas  šķēpa metēji ir  pa-
zīstami visā pasaulē un šķēpa 
mešanas sektorā ar katru gadu ir 
lielāka konkurence. Agijai Bebri-
šai  trešajā mēģinājumā izdevās 
labs metiens. Viņai personiskais 
rekords – 35,66 m un vieta finālā. 
Rezultātā Agija ierindojās 8.vietā. 
Bet Katrīne Tračuma ar 33,84 m 
tālu metienu 26 dalībnieču kon-
kurencē ierindojās 12. vietā. Jā-
piebilst, ka šīs vecuma  grupas 
sportisti startēja kopā ar gadu 
vecākiem vieglatlētiem. 

Visas vasaras garumā mūsu 
sportisti divās vecuma grupās 
(1998.g.dz un vecāki un U -16) 
piedalījās LVS kausa izcīņas at-
sevišķo posmu  sacensībās, ku-
rās pirmo trīs vietu ieguvēji  me-
daļu vietā saņēma dāvanu kartes 
no veikala Sportland. Trešajā 
posmā, Jelgavā, pieaugušo ve-
cuma grupā 2.vietu kārtslēkšanā 
izcīnīja Rolands Škutāns  – 3,10 
m, bet ceturtajā posmā, Iecavā, 

Dacei Marhilevičai  3. vieta ve-
sera mešanā ar personisko re-
kordu – 35,37 m.  U-16 vecuma 
grupā Raivis Seļaņins pirmo rei-
zi skrēja 400 m un izcīnīja 2. vietu 
– 56,34 sek. 

Evelīna Petunova, Latvijas 
izlases komandas sastāvā, pie-
dalījās Baltijas valstu komandu 
sacensībās mešanas disciplīnās 
un izcīnīja 1. vietu diska mešanā 
– 39,95 m un 2. vietu lodes grū-

šanā – 12,22 m.
Augusta sākumā Dace Mar-

hileviča piedalījās Latvijas čem-
pionātā pieaugušajiem un izcīnīja 
bronzas medaļu vesera mešanā 
– 32,89 m. 

Krāslavas Sporta skolas direk-
tora vietniece I. UMBRAŠKO.

Vieglatlētu panākumi

Novērojums jaunajā tūkstošgadē: jaunie, nopelnot ārzemēs naudu, kāzas svinēt brauc uz dzimteni. Ar 
spilgti izteiktu pretenziju oriģinalitātei. Krāslavietis Ruslans un jauniete no Dagdas Liāna ilgi gatavojās un 
izdomāja savu variantu, radiniekus un draugus uzaucinot uz laulību reģistrāciju... grāfu Plāteru pils kom-
pleksā. Mūsu pilsētā pirmās laulības galvenajā laukumā, protams, palielināja emocionalitāti, bet reģistrācija 
zem atklātas debess bija arī glābiņš neciešamajā vasaras svelmē.

Esiet laimīgi, jaunlaulātie! Brauciet mājās!
Aleksejs GONČAROVS

Ruslana un Liānas neaizmirstamā diena

Analizējot datus vairāku 
gadu garumā, redzam, ka, lai 
gan neapdrošināto autoīpašnieku 
skaits Latvijā nav liels, tie ir ma-
zāk par 2 %, no gada uz gadu at-
kārtojas viena un tā pati situācija. 
Latvijā ir reģioni, kuros neapdro-
šināti transportlīdzekļu īpašnieki 
vai vadītāji divas vai trīs reizes 
biežāk izraisa avārijas nekā vidēji 
citās Latvijas vietās. 

2011. gadā visbiežāk bez 
OCTA avārijas tika izraisītas 
Alūksnes, Jēkabpils un Ludzas 
rajonos. Savukārt 2012. gadā, 
vadošajā trijniekā ierindojās Rē-
zeknes, Daugavpils un Ludzas 
rajoni. Taču pērnajā gadā, top trīs 
vietās atkal ir iekļuvusi Rēzekne, 
Jēkabpils un kā jaunpienācēju 
var uzskatīt Krāslavu.

„Analizējot datus par pēdē-
jiem gadiem, redzam, ka Latga-
les reģionā nav vērojami nekādi 
būtiski uzlabojumi. Rajoni mai-
nās savā starpā, taču no vietām, 
kurās ir augsts neapdrošinātu 
transportlīdzekļu izraisītu avāriju 
īpatsvars neizkrīt, dominējot no 
gada uz gadu. No vienas puses 
tas ir saistīts ar ceļu satiksmes 
intensitāti konkrētajās vietās, pie-
mēram, ārpus pilsētām biežāk 
CSNg notiek tajās vietās, caur 
kurām iet lielas automaģistrāles, 
taču no otras puses, vienu un 
to pašu vietu dominēšana Lat-
vijas „melnajā kartē” liecina par 
tendenciozitāti un iespējams pa-
augstinātu bīstamību konkrētajās 
vietās, kas nozīmē, ka atbildīga-
jām institūcijām būtu japievērš 
pastiprināta uzmanība, lai 

mazinātu CSNg riska draudus”, 
informē LTAB valdes priekšsēdē-
tājs Juris Stengrevics.

Salīdzinājumā ar iepriek-
šējiem gadiem, nemainīga ir arī 
tendence, ka pilsētās transportlī-
dzekļu, kuru īpašnieki nav apdro-
šinājuši savu civiltiesisko atbildī-
bu, izraisītu avāriju īpatsvars ir 
mazāks nekā novados. 

„Saskaņā ar OCTA likumu, 
cietušajiem atlīdzības par neap-
drošināta auto izraisītiem ceļu 
satiksmes negadījumiem tiek 
izmaksātas no OCTA Garantijas 
fonda. Pēc kā izmaksātās atlīdzī-
bas no vainīgā transportlīdzekļa 
vadītāja vai juridiskā īpašnieka 
tiek atgūtas regresa ceļā. Tāpēc 
maldīgs ir uzskats, ka autoīpaš-
niekam vai vadītājam nebūs jāat-
bild par avārijas rezultātā radīta-
jām sekām. Vainīgajai pusei būs 
ne tikai jāsedz visi zaudējumi, 
bet arī apdrošinot savu civiltiesis-
ko atbildību turpmāk visticamāk 
nāksies maksāt dārgāk, jo būs 
sabojāta apdrošināšanas vēsture 
un autoīpašnieks būs ierindots 
paaugstinātā riska klasē”, infor-
mē Juris Stengrevics.

Saskaņā ar LTAB statistiku, 
2013. gadā kopā notikuši 353 
CSNg, kuri izraisīti ar transportlī-
dzekļiem bez OCTA, un kopumā 
par šiem negadījumiem cietušie 
no Garantijas fonda saņēmuši 
zaudējumu atlīdzības gandrīz 
383 tūkstošu eiro apmērā.

Inese LUKAŠEVSKA, 
LTAB sabiedrisko attiecību 

 konsultante

Bēdīgā statistika Latgales 
reģionā nemainās

Sports

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) ap-
kopotā statistika par 2013. gadā izraisīto ceļu satiksmes 
negadījumu (CSNg) skaitu liecina, ka Latvijā ir vairāki re-
ģioni, kuros statistiski daudzas reizes biežāk kā pārējā 
Latvijas teritorijā, tiek izraisīti negadījumi ar neapdrošinā-
tu transportlīdzekli. Jau ceturto gadu pēc kārtas Latgales 
reģionā tiek visvairāk izraisītas avārijas ar transportlīdzek-
ļiem, kuriem nav OCTA, vadošajā trijniekā ierindojoties: 
Rēzeknes, Krāslavas un Jēkabpils rajoniem.

Visbiežāk avārijas bez OCTA izraisa Rēzeknes, 
Krāslavas un Jēkabpils rajonos
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Svētceļojumu laiks
Rīgas arhidiecēzes ģenerāl-

vikārs priesteris Andris Kravalis 
uzsver: “Marija kā Kunga Māte 
Debesīs uzņemšanas svētkos 
atgādina, ka esam svētceļnieki.” 
Mēs esam svētceļnieki, kam ir jā-
būt laimīgiem ik rītu no jauna do-
ties ceļā, uzveicot ceļa grūtības, 
lai kādu dienu nonāktu pie Kunga 
nama durvīm.

Par īpašu garīgu piedzīvo-
jumu skaistie Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētki kļūst 
tiem, kuri īsāku vai garāku ceļu 
uz Aglonu mēro kājām, kopjot un 
stiprinot savu ticības dzīvi.

27. jūlijā pirmā svētceļnieku 
grupa apmēram 460 km gara-
jā ceļā uz galveno mariānisko 
svētvietu devās no Liepājas. Zī-
mīgi, ka pirmoreiz mūsu Māras 
zemē tieši šajā pašā dienā un 
tieši no Liepājas sākās Pasau-
les Jauniešu dienu (PJD) krusta 
svētceļojums. Latvijas delegācija 
to saņēma Krusta kalnā Lietu-
vā, lai, šķērsojot mūsu valsti no 
Liepājas līdz Terehovai, tas tiktu 
tālāk 8. augustā nodots Krievi-
jai. 4 m garais un 35 kg smagais 
koka krusts ir PJD simbols. To 
pāvests Jānis Pāvils II pasnie-
dza jauniešiem pirmo PJD laikā 
Romā 1984. gadā. Kopš tā laika 
krusts ceļojis visapkārt pasaulei, 
no valsts uz valsti kā liecība mī-
lestībai, ciešanām, piedošanai un 
cerībai. 2004. gadā krustam tika 
pievienota Dievmātes svētglez-
na. Abus PJD simbolus uz Latviju 
atveda speciāls mikroautobuss, 
ko rotāja uzraksts “Ceļā uz žēlsir-
dību. Pasaules Jauniešu dienas. 
Krakova. 2016.25.07-1.08.” Šo 
zīmju svētceļojums organizēts, 
gatavojoties PJD, kas 2016. gadā 
notiks Krakovā (Polijā) un kuru 
vadmotīvs ir pāvesta Franciska 
izraudzītie vārdi no Mateja evaņ-
ģēlija: “Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie 
saņems žēlsirdību” (Mt 5-7).

PJD krusts tika pagodināts 
ne tikai mūsu zemes draudzēs, 
baznīcās, nometnēs, bet arī slim-
nīcā, cietumos, svētceļnieku gru-
pās, pilsētu laukumos. 6. augustā 
krusta un Dievmātes svētbildes 
priekšā lūdzās gan jauni, gan 
veci arī Aglonas bazilikā. 

8. augustā Krāslavā ar 
dziesmām un lūgšanām ieradās 
vairāk nekā 80 svētceļnieki no 
Bebrenes sava prāvesta Arņa 
Maziļevska vadībā. Viņu vidū bija 
arī seši mazuļi bērnu ratiņos un 
viens jaunietis invalīdu ratiņkrēs-
lā. Pēc nakšņošanas 9. augustā, 
rīta Sv. Misē svētceļnieki lūdzās 

daudzos nodomos, arī par Krā-
slavas draudzi un tās priesteriem, 
par visiem krāslaviešiem.

Šeit bebreniešiem pievieno-
jās astoņi ticīgie ar īpašām va-
jadzībām un bērni no Dagdas ar 
invalīdu brālības “Nema” vadītāju 
Mārīti Zariņu priekšgalā, kā arī 
krāslavieši Zarina un Mihails no 
daudzbērnu Tumaševiču ģime-
nes. Turpinot ceļu caur Skaistu 
un Dagdas novadu, apvienotā 
grupa solīja lūgties par tiem, ku-
rus piemeklējuši smagi pārbaudī-
jumi sakarā ar Āfrikas cūku mēri, 
kā arī par šīs bīstamās slimības 
izplatīšanās mazināšanu Latgalē 
un visā pierobežā.
Nezaudēt cerību, balstīt 

to Dievā
Tāds bija lielo Aglonas svēt-

ku pirmās dienas vadmotīvs. 11. 
augusts jau septīto gadu pēc 
kārtas ir veltīts slimniekiem. Arī 
šogad bazilikā kuplā skaitā pul-
cējās galvenokārt vecākā gada-
gājuma ticīgie, daudzi slimnieki 
un invalīdi ar spieķiem, kruķiem, 
ratiņkrēslos, lai izlūgtos Dieva 
žēlastības un Aglonas Dievmātes 
palīdzību miesīgajās un garīga-
jās vajadzībās. Pēc Rožukroņa 
lūgšanas V. E. Rēzeknes - Aglo-
nas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 
kopā ar vairākiem Latgales pries-
teriem celebrēja Sv. Misi slim-
nieku nodomā. Uzrunājot savus 
brāļus priesterībā un Dieva tautu 
dievkalpojuma sākumā, bīskaps 
teica: ”Šodien esam pulcējušies 
Aglonā, lai caur Vissvētākās Jau-
navas Marijas aizbildniecību no 
Visvarenā Dieva izlūgtos vaja-
dzīgās žēlastības slimniekiem”. 
Latgales augstākais garīgais va-
dītājs uzsvēra, ka cilvēks zaudē 
veselību, noveco un viņa miesa 
mirst pirmdzimtā grēka rezultātā. 
Taču Dieva plāns ir mūs atjaunot, 
sakārtot mūsu dzīvi, lai cilvēks 
kļūtu tāds, kāds viņš bija pirms 
pirmdzimtā grēka, lai dvēseli sa-
gatavotu mūžīgai dzīvei. Ekse-
lence aicināja klātesošos bazilikā 
un tos, kuri nevarēja atbraukt uz 
Aglonu, bet ir pievienojušies Sv. 
Misei Latgales radio tiešraidē, 
pacelt savas sirdis pie Dieva, lai 
caur Vs. Jaunavas Marijas - slim-
nieku Veselības aizbildniecību 
izlūgtu slimajiem un cietējiem va-
jadzīgās žēlastības. 

Komentējot Svētos Raks-
tus, bīskaps sprediķī akcentēja 
nepieciešamību nezaudēt cerību 
lielākās un mazākās problēmās, 
pārbaudījumos, slimībās, garīgās 
un fiziskās ciešanās. Atsaucoties 
uz kādas rakstnieces pieredzi 

dramatiskos viņas dzīves brī-
žos, sprediķotājs aicināja cerību 
balstīt Dievā, uz ko mūs mudina 
arī Svētie Raksti. Mūsu dažādās 
nelaimēs, slimībās ir jācer uz 
Kungu. Jādzīvo ar pārliecību, ka 
mūsu dzīve ir Dieva rokās. Pro-
tams, mēs esam daudz pateicī-
bas parādā saviem vecākiem, 
audzinātājiem, ārstiem, citiem 
cilvēkiem. Daudz kas mūsu dzīvē 
ir atkarīgs no politiķu lēmumiem, 
no mūsu pašu talantiem, zināša-
nām, gudrības, apķērības, darba. 
Mums nav jāatsakās no sava prā-
ta izmantošanas un nav jāuzliek 
atbildība tikai Dievam tādās lie-
tās, kas ir mūsu iespēju robežās. 
Bīskaps minēja piemēru, kad 
kādā ģimenē, kas piederēja fun-
damentālistu sektai, bija ačgārna 
izpratne par ticības spēku. Viņi 
neaicināja ārstu pie smagi slima 
bērna, neveda viņu arī uz slimnī-
cu, aprobežojās vienīgi ar lūgša-
nu. Rezultātā bērns savu vecāku 
vainas dēļ nomira. 

Kungs vēlas, lai mēs vajadzī-
bas gadījumā vērstos pie ārsta, 
lai ārstētu savas slimības. Mums 
jābūt pārliecinātiem, ka Dievs ir 
mūsu Radītājs, ka Viņš katrā dzī-
ves brīdī ir klātesošs, ir kopā ar 
mums gan veiksmēs, gan zaudē-
jumos. Bet arī cilvēks daudz ko 
var ietekmēt. Dievs mūs vada uz 
mūsu dzīves mērķa sasniegšanu, 
bieži vien arī pa grūtiem, neizpro-
tamiem ceļiem.

Augšāmcēlušais Kristus 
dāvā mums cerību uz mūžīgo 
dzīvi. Šī cerība stāv pāri cilvēcis-
kai cerībai un cilvēciskai iztēlei. 
Mēs nevaram iztēloties mūžīgo 
dzīvi, ko Dievs mums ir sagata-
vojis. Bet mēs nedrīkstam zaudēt 
šo mūžīgo dzīvi. Neviens cits, 
izņemot Kristu, šo cerību mums 
nesniedz, nepiedāvā. Mēs varam 
mācīties no Vs. Jaunavas Marijas 
dzīves, no Viņas svētuma, varam 
paļauties uz mūsu garīgo Māti vi-
sās mūsu dzīves situācijās - ve-
selībā un slimībā.

Kopējā lūgšanā Dieva žēlsir-
dībai tika uzticēti slimnieki un cie-
tēji, ārsti un slimnieku kopēji, ģi-
menes, kurās ir invalīdi un smagi 
slimie. Izskanēja lūgumi Kungam 
dāvāt miesas un dvēseles vese-
lību bīskapiem un priesteriem, 
pacietību cietējiem, Dievmātes 
palīdzību pārbaudījumos visiem, 
kas to lūdz. 

Sv. Mises noslēgumā tra-
dicionāli tika dziedāta Litānija 
Vs. Jaunavas Marijas godam un 
Dieva tauta svētīta ar Vissvētāko 
Sakramentu.

Pirms slimnieku svētīšanas 
rituāla caur priesteru roku uzlik-
šanu bīskaps kopā ar Dieva tautu 
lūdza no Kunga spēku, mieru un 
pacietību panest visas miesas 
un gara kaites gan klātesošajiem 
bazilikā, gan Latgales radio klau-
sītājiem: “Kungs, palīdzi mūsu 
slimajiem brāļiem un māsām! Ap-

žēlojies par mums!”
Noslēguma uzru-

nā bīskaps J. Bulis pa-
teicās Stirnienes drau-
dzes koristiem par 
skaisto dziedāšanu 
un visiem dievkalpoju-
ma dalībniekiem - par 
kopējām lūgšanām. 
“Nevajag visu laiku bē-
dāties un skumt. Katru 
dienu savas ciešanas 
upurējiet Dievam, pie-
vienojiet tās Kristus 
ciešanām”, atvadoties 
vēlēja bīskaps.

Genovefa KALVIŠA
Foto no katedrale.lv

Turpinājums sekos

Ticības lietas

Augusts Baznīcas liturģijā ir īpaši saistīts ar Jaunavas Ma-
rijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Šo svinību kulmināci-
jas vieta Latvijā ir Aglonas bazilika, kas no 11. līdz 15. au-
gustam pulcina daudzus desmitus tūkstošus svētceļnieku 
no visām mūsu valsts draudzēm, kā arī no ārzemēm.

I Aglonas Dievmāte, 
lūdz par mums!

Par spīti lielajam karstu-
mam, tveicei, tālajam ceļam ma-
zie puiši aizvadīja teicamu turnī-
ru un uzrādīja labus rezultātus. 
Kaut arī pirmās dienas vakarā 
pēc 6 stundu garā ceļa mēs zau-
dējām 2 stiprākajām turnīra ko-
mandām Super Nova no Rīgas 
(turnīrā ieguva 3.vietu) ar rezul-
tātu 0:5 un komandai no Olaines 
(turnīrā ieguva 2.vietu) ar rezul-
tātu 0:2, otrajā dienā mēs bijām 
noskaņoti kaujinieciski. Nospē-
lējām neizšķirti 1:1 ar stipriem 
pretiniekiem no Valmieras, šis 
rezultāts varēja izvērsties citā-
dāk, jo gandrīz visu spēles laiku 
mūsu futbolisti “presēja” pretinie-
kus, kuri vārtus guva tikai dažas 
minūtes pirms spēles beigām. 
Sīvā cīņa ar Dinamo Rīga - 2 
beidzās ar pretinieku uzvaru 2:1. 
Minimālais futbolistu skaits, kuri 
nomaina viens otru, pieredzes 
trūkums, piedaloties šāda mēro-
ga turnīros, lika par sevi manīt. 
Pēdējo dienas spēli aizvadījām 
lieliski, gūstot uzvaru ar rezul-
tātu 3:1 pār pretinieku komandu 
Alberts no Rīgas.

Mūsu trešās dienas preti-
nieki bija pieredzējuši futbolisti 
no komandas Auda (Rīga), ar 
kuriem nospēlējām neizšķirti 1:1, 
un komanda no Igaunijas, kurai 
sīvā cīņā diemžēl zaudējām ar 
rezultātu 0:1. Lai arī jutās no-
guruši, vasaras karstumā mazie 
futbolisti darīja visu, lai spēlētu 
ar maksimālu atdevi!

Rezultātā turnīrā ieguvām 
12. vietu. Paldies puišiem - Alek-
sejam Reutam, Emīlam Grišā-
nam, Dainim Sjadro, Markusam 
Djatkovičam, Germanam Bidzā-
nam, Ričardam Survilo, Artjo-
mam Kusiņam un vārtsargam 
Ērikam Čiževskim par pašatdevi 
visa turnīra garumā. 

Šajās trijās dienās mūs lu-

tināja vasarīgs, saulains laiks, 
tāpēc no spēlēm brīvajā laikā 
mazajiem futbolistiem bija iespē-
ja veldzēties jūras viļņos, būvēt 
smilšu pilis, kā arī apmeklēt Ro-
jas jūras un zvejniecības muze-
ju. Turnīra laikā tika ieviesta jau-
na tradīcija – laternu palaišana 
naksnīgajās debesīs, kas pie-
pildīs mazo futbolistu karstākās 
vēlēšanās. Kvēlākā no visām 
piepildījās – katrs dalībnieks pār-
veda mājās pirmo savā futbolista 
karjerā iegūto medaļu. Un mēs 
droši zinām, ka ne pēdējo.

Mūsu panākumi nebūtu ie-
domājami bez uzņēmīgā, neat-
laidīgā, gādīgā un tai pat laikā 
stingrā un prasīgā trenera Vadi-
ma Atamaņukova. Par to viņam 
liels paldies. Kā arī sakām pal-
dies  mūsu vienreizējam šoferī-
tim Viktoram Dunskim, futbola 
klubam Krāslava, Krāslavas 
novada domes administrācijai, 
Ēvaldam Cauņam, Ūdrīšu pa-
gasta pārvaldes administrācijai, 
Mārai Miglānei, sponsoram SIA 
EV Holding Vadimam Varlamo-
vam par līdzfinansējumu, atbal-
stu, sapratni. 

FK Krāslava U-7 komanda 
turpina gatavoties nākamajām 
spēlēm un jauniem turnīriem, 
kuri notiks visa nākamā gada 
garumā, un tajos komanda spēs 
piedalīties, ja būs vēlme, sportis-
kā izaugsme, apkārtējo atbalsts, 
tostarp sponsoru un novada 
administrācijas finansiālais at-
balsts, sapratne un pretimnāk-
šana. 

Vēlam puišiem un viņu tre-
nerim veiksmi un izturību turp-
mākajos turnīros un treniņos, 
bet vecākiem būt aktīviem un 
atbalstošiem komandas līdzju-
tējiem!

Mazo futbolistu vecāki

Mazo futbolistu debija 
Baltic Sea Cup 2014 turnīrā

Laika posmā no 8. līdz 10.augustam Rojā notika 
starptautiskais futbola turnīrs Baltic Sea Cup 2014. 
Pirmo reizi uzaicinājumu saņēma arī mūsu FK Krās- 
lava jaunākā vecuma komanda U-7, kuru pārstāvēja 
8 futbolisti – 7 gadus veci zēni, starp kuriem bija arī 
3 sešgadnieki. 
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Par šo un to, par visu ko

•	 Lai frotē dvieļi un halāti kļūtu 
mīksti un pūkaini, pēc mazgā-
šanas var tos ielikt sālsūdenī 
uz 15 minūtēm un negludināt.

•	 Drēbes no baltā zīda var žāvēt 
tikai ēnā (no saules un spilgtas 
gaismas tās dzeltē).

•	 Lai virtuves aizkari vieglāk at-
mazgātos, tie jāiemērc uz nakti 
sālsūdenī. 

•	 Veco spilvenu spalvas un dū-
nas var iztīrīt, pārliekot tās 
maisā un ieliekot uz 1 h siltā 
ziepjūdenī, sajauktu ar ožamo 
spirtu (200 g 60 % saimniecī-
bas ziepju, 1 tējkarote ožamā 
spirta uz 5 l ūdens). Pēc maz-
gāšanas maiss ir jāizžāvē un 
jāizvēdina.

•	 Ja vilnas apģērbs ir savēlies, 
tas ir jāizmazgā ūdenī, kurā 
pirms tam vairākas stundas 
mērcējās pupiņas. Apģērbs ir 
jāžāvē, izliekot uz dvieļa.

•	 Vīriešu kaklasaites labāk ne-
gludināt. Ja tās saburzījās, var 
tās iztaisnot, aptinot ap trīslitru 
burku ar karstu ūdeni.

•	 Dzeltenus plankumus no glu-
dekļa var iztīrīt ar: a) baltmai-
zes gabaliņu; b) saslapinot ar 
citronsulu un uzberot pūdercu-
kuru; c) ar ūdeņraža pārskābi, 
sajauktu ar ūdeni (1:1); d) samit-
rinot ar borskābes šķīdumu, tad 
izmazgāt apģērbu siltā ūdenī. 
Ja plankums ir uz zīda audu-
ma, ir ātri jāpagatavo putriņa 
no sodas un ūdens un ierīvēt 
plankumā. Kad tas izžūs, sodu 
notīrīt ar birsti, bet apģērbu iz-
skalot aukstā ūdenī.
•	 Lai bikses tik ātri neiz- 
staipītos ceļgalos, pirms glu-

dināšanas tie jāapšļaksta 
ar etiķūdeni.
•	 No biežas mazgāšanas 

pogas zaudē spīdumu. To var 
atjaunot, pārklājot pogas ar 
caurspīdīgu nagu laku.

•	 Lai ilgāk saglabātos bikšu ielo-
ces, tās no iekšpuses ir jāierīvē 
ar sauso ziepju gabaliņu, tad 
no ārpuses bikses jāizgludina 
caur mitru lupatu.

•	 Ja veļas mazgāšanas laikā 
ūdenim pievienot ožamo spir-
tu (1 ēdamkarote uz 1 spaini 
ūdens), tad nebūs nepiecie-
šams balinātājs.

•	 Tikko izgludinātu apģērbu ne-
vajadzētu uzreiz likt skapī, tam 
ir jādod atdzist. Savādāk tas 
saburzīsies un zaudēs formu.

•	 Lai dabīgam zīdam atjaunotu 
spīdumu, jāieliek ūdenī sarīvē-
tu kartupeli un jāiemērc audu-
mu uz 3 h. Pēc izskalošanas 
audums spīdēs kā jauns.

•	 Dzeramā soda veicina sulīgas 
sarkanas un zilas krāsas sagla-
bāšanos. Tādēļ tā ir jāpievieno 
ūdenim pie veļas skalošanas.

•	 Lai atjaunotu melnas un brūnas 
krāsas apģērbu, var izmantot 
tabakas uzlējumu (15 g taba-
kas uz 1 l vārīta ūdens). Ar to 
var arī nokrāsot gaišus audu-
mus maigi brūnā krāsā.

•	 Balts audums saglabās krāsu, 
ja pirms mazgāšanas izvārīt to 
ar dažiem citrona gabaliņiem, 
tad izmazgāt kā parasti.

•	 Mežģīņu aizkarus var mazgāt 
veļas mašīnā, pirms tam ieliekot 
tos maisiņā vai spilvendrānā.

Salasītās ogas nav grūti uz-
glabāt: tās rūpīgi nomazgā aukstā 
ūdenī, saber burkās, aplej ar vārītu 
istabas temperatūras ūdeni un viegli 
uzliek vāciņu (bet neaizvāko). Pēc 2 - 
3 dienām šo ūdeni nolej, uzlej svaigu 
vārītu ūdeni un burkas hermētiski 
aizvāko. Vēsā vietā šādā veidā brūk-

lenes var uzglabāt trīs gadus.
Brūklenes var uzglabāt arī savā 

sulā. Ogas ieber emaljētā traukā, sa-
jauc ar cukuru (uz 1 kg brūkleņu ņem 
450 g cukura) un karsē cepeškrāsnī, 
līdz sāk izdalīties sula un ogas kļūst 
caurspīdīgas. Pēc tam sulu nolej un 
ogas pārliek sterilās burkās. Nolieto 

sīrupu uzkarsē līdz viršanai un uz-
lej ogām. Burkas hermētiski aizvā-
ko un apliek otrādi, līdz t ā s 
atdzisušas.

Brūklenes, ko vāra 
mērcei, būs daudz 
aromātiskākas, ja 
pievienos kubiņos 
sagrieztu ābolu vai 
bumbieri.

Pelējuma sporas apmetas 
uz ēkas virsmām un vienīgi lab-
vēlīgos apstākļos sāk augt. Tieši 
mērenas temperatūras un pieeja-
mie barības avoti padara lielāko 
daļu dzīvojamo ēku un biroja ēku 
par ideālu pelējuma augšanas 
vietu.

Pirmkārt paši iedzīvotāji ir 
līdzatbildīgi par profilaksi ar sa-
dzīvi saistīto pelējumu dzīvoja-
mo māju iekštelpās - ejot dušā, 
ieslēgt ventilatoru, saglabāt tīras 
un sausas virsmas, nepieļaut 
ūdens noplūdes, virtuvē samazi-
nāt atvērtu katlu vārīšanu, guļam-
istabās atvieglot gaisa cirkulāciju 
un ventilāciju.

Arī dzīvojamās ēkas kons-
trukcijas siltumnoturība rada 
apstākļus, lai veidotos pelējums. 
Nesiltinātai ēkai ir pazemināta sil-
tumnoturība - iekštelpās ārsienu 
virsma, paneļu vai ķieģeļu šuves 
ir aukstas. Aukstajās zonās vei-
dojas rasojums, kas ir labi aps-
tākļi pelējumam. Savukārt ēkas 
siltināšana paaugstina siltumno-
turību - iekštelpās ārsienu virs-
ma, paneļu šuves kļūst siltas un 
tiek novērsti pelējumam labvēlīgi 
apstākļi. Siltinātā ēkā pelējums 
var veidoties vienīgi īpašos aps-
tākļos, piemēram, samirkstot sil-

tumizolācijai, pazeminās siltum-
noturība un atjaunojas pelēšanai 
labvēlīgi apstākļi.

Ja ēkas iekštelpās var ierau-
dzīt pelējumu vai atklāt pelējuma 
smaržu, tas nozīmē, ka ir prob-
lēmas ar mitrumu. Iekštelpās ir 
svarīga gaisa relatīvā mitruma 
kontrole 40% līdz 60% amplitūdā 
un temperatūras kontrole ap +18 
līdz +20 grādiem. Jānovērš vai 
jāsamazina mitruma avoti mājoklī 
- mazgāšanas, žāvēšanas, gludi-
nāšanas un ēdiena gatavošanas 
ūdens tvaiku regulāra izvēdinā-
šana. Jo straujāk gaisa apmaiņa 
notiek, jo mazāk siltumenerģijas 
tiek patērēts, tāpēc par efektīvu 
vēdināšanu uzskatāma īslaicīga 
(5-10 minūšu) caurvēja izraisīša-
na. Vispraktiskākā pieeja esoša 
pelējuma ierobežošanai ir tā ag-
rīna atklāšana un tūlītēja mitruma 
novēršana, telpu vēdināšana, 
esošo ventilācijas kanālu lieto-
šana un pelējuma zonas ķīmiska 
apstrāde.

Nepareizi ir aizlīmēt ventilā-
cijas atveres. Pareizāk ir uzstā-
dīt regulējamas žalūzijas, kuras 
aizver pilnībā tikai liela vēja laikā. 
Gadījumā, ja ilgstoši tiek novē-
rots pārmērīgs mitrums, jāiegā-
dājas mitruma savācēji. Maldīgs 

ir uzskats, ka vēdināšanu caur 
atvērtu logu var nodrošināt ar t.s. 
“ziemas vēdināšanu”, pagriežot 
loga rokturi par 45 grādiem un 
atbrīvojot logu blīvgumijas. Šāda 
ilgstoša gaisa apmaiņa nevaja-
dzīgi atdzesē visa loga konstruk-
ciju un sienu ap logu, kur ar laiku 
var veidoties mitrums.

Labiekārtotas ēkas iekštel-
pās paaugstināts mitrums var pa-
rādīties gadījumos, kad iekštelpā 
ir paaugstināts relatīvais mitrums 
un ir nepietiekama vēdināšana, 
tādēļ ir jāatrod mitruma cēlonis. 
Ja pastāvīgi mitra ir siena siltinā-
tā ēkā, jāmeklē cēlonis ārpusē - 
apdares materiālos, nekvalitatīvi 
hidroizolētā jumta ārsienas būv-
konstrukcijā vai arī ir veikts vien-
laicīgs sienas siltinājums no iekš-
puses un no ārpuse. Jāapsver 
arī nepieciešamība veikt mitruma 
pārņemto zonu apsekojumu, tajā 
skaitā termoauditu jeb termoap-
sekojumu.

Pelējums telpās ne vienmēr 
rada veselības problēmas, tomēr 
daži cilvēki ir jutīgi. Šiem cilvēkiem 
var parādīties tādi simptomi kā 
aizkritusi balss, acu kairinājums 
vai sēkšana. Smagākas reakcijas 
sekas var būt drudzis un elpas 
trūkums. Cilvēkiem ar hroniskām 
slimībām, piemēram, obstruktīvu 
plaušu slimību, var plaušās attīs-
tīties pelējuma infekcijas.

www.delfi.lv

Klāt veļas diena
Dzīvojamajā mājā ir pelējums…

Iestājoties mitram laikam, dzīvojamo telpu pelēšana sa-
stopama arvien biežāk un kļūst intensīvāka. Lielākajā daļā 
gadījumu gaisa mitrums telpā ir lielāks par pieļaujamo, tā 
dēļ rodas pelējums. 

Lečo
2 kg sīpolu, 2 kg paprikas, 2 kg 
burkānu, 2 kg tomātu (bez mi-
zas), 0.8 kg ķiploku, 1 gl eļļas, 
pipari, sāls, esence 2 ēd.k. (Var 
likt arī kabaci)

Visu sagriež stienīšos un liek 
katlā (tomātus apakšā, jo pēc tam 
viss atsulosies pats) + garšvielas 
(izņemot esenci, kuru pievieno 
pašās beigās). 

Visu vāra apmēram 2-3 h 
(kamēr visas sastāvdaļas mīk-
stas) un pilda karstu burciņās. 
Nav jāpasterizē.

Kāpostu salāti ziemai
5 kg svaigu kāpostu, 1kg sīpo-
lu, 1 kg paprikas, 1kg burkānu, 
0,5 l 9 % etiķa, 0,5 l eļļas, 300 
g, cukura, 7 ēd. k. sāls

Kāpostus sasmalcina, sīpo-
lus smalki sagriež, papriku arī 
smalki sagriež, burkānus sarīvē. 
Visu sajauc ar etiķi+cukuru+sā-
li+eļļu un liek nostāvēties vismaz 
24st. Pēc tam pilda tīrās burkās 
un liek pagrābā glabāšanai!

Ķiplokgurķi.
1.5 kg gurķu, 250 g sīpolu, 
2 galviņas ķiploku, 1.5 ēd. k. 
esences, 5 ēd. k. cukura, 2.5 
ēd. k. sāls, 1/2 glāzes 
eļļas

Visu smalki sagriež, samai-
sa un tur 12 stundas. Tad pilda 
izkarsētās burkās aizvāko un tur 
vēsumā - pagrabā vai ledusska-
pī. Var vākot ar plastmasas vāci-
ņiem.

Saldie kabači
Kabači, 1l ūdens, 2 glāzes cu-
kura, 2 paciņas vaniļas cukura, 
40 grami citronskābes, citrona 
šķēle

Kabačus nomizo, izņem mīk-
stumu, sagriež gabaliņos, burkas 
apakšā liek citrona šķēli pa vir-
su kabačus. Uzlej vārošu ūdeni, 
patur10-15min., ūdeni nolej, liek 
atkal vārīties + cukurs + vaniļas 
cukurs + citronskābe. Uzlej kaba-
čiem, aizvāko, apgāž otrādi, ļauj 
atdzist.

Dārzeņi ar rīsiem ziemai
3 kg tomātu, 1 kg burkānu, 1 kg 
sīpolu, 1 kg paprikas, 1-2 asie 
pipari, 0.5 kg rīsu, 0.5 l eļļas, 
200 g sāls, 100 g cukura

Burkānus sarīvē uz rupjās 
rīves, pārējos dārzeņus sagriež. 
Visu apcep un liek vārīties 50 
min., tad pievieno novārītus rīsus 
un vāra vēl kādas 10 minūtes. 
Karstu pilda burkās, aizvāko, ie-
tin segā un tur kamēr atdziest. 

Baklažāni burkā
Baklažāni - 2kg, paprika - 1kg, 
sīpoli - 1kg, asais pipars - 
1gab., saulespuķu eļļa- 200 g, 

etiķis 9 % - 100 g, sāls - 
50 g, tomātu sula - 1,5 l, 
ķiploks - 1

Visus dārzeņus sa-
griež palielos gabalos, 

pievieno tomātu sulu. Vāra kopš 
uzvārīšanās brīža ~35 min.,tad 
pieliek ķiplokus. Verdošu masu 
pilda burkās un aizvāko. Atdzesē 
nesasedzot.

Kraukšķīgie skābētie 
gurķi

Gurķi, garšaugi - ķiploki, mār-
rutku saknes vai lapas, dilles, 
baziliks, pupumētra, koreandrs, 
upeņu lapas, estragons.

Pārliešanai uz 1 l ūdens ņem 
2-2,5 ēdk. sāls, 0.5 ēdk. cukura. 
Dezinficētās burkās liek nomaz-
gātus, sagrieztus garšaugus un 
ķiploka daiviņas, tad stāvus sa-
kārto nomazgātus, nosusinātus 
gurķus, pārlej ar verdošu sāls- 
ūdeni. Noslēdz ar vāciņiem, gla-
bā vēsā vietā. Gurķi būs krauk-
šķīgi.

Tomātu biezenis visiem 
gadījumiem

 2 kg tomātu, 1 kg sīpolu, 
ķiploki, 1 ēdk. sāls, 1 ēdk. cukura, 
neliela glāze eļļas, svaigs baziliks 

Tomātus sablenderē (iesaku 
pirms tam noņemt mizu) un liek 
katlā vārīties. Uz pannas apcep 
sīpolus, ķiplokus. 10 min pirms 
tomāti gatavi liek klāt sīpolus, 
sāli, cukuru, eļļu un sagrieztu 
baziliku. Mērcei jābūt biezai! Kad 
gatavs, pildam burkā. Ziemā var 
lietot uz karstmaizēm, gatavot 
tomātu zupu, boloņas mērci utt. 
Respektīvi, visiem gadījumiem.

Baklažāni ķiploku mērcē
1 kg. baklažānu, 1 liela galviņa 
ķiploka, 1 ēd. k. etiķa, 1 ēd. 
k. augļu eļļas, 100 ml. vārīta 

ūdens, 1 ēd. k. sāls.
Cītīgi mazgājam baklažā-

nus, griežam tos šķēlītēs apmē-
ram pirksta biezumā, nesālot 
apcepam uz pannas ar augu eļļu 
līdz tie paliek brūngani. Gatavo-
jam ķiploku mērci. Ķiploku notīra, 
sadala daiviņas un sasmalcina, 
pievienojam sāli, eļļu, etiķi un 
atdzesētu vārītu ūdeni, visu labi 
apmaisām. Ap-
ceptās baklažānu 
šķēlītes pildām 
karsētās burci-
ņās iemērcot kat-
ru šķēlīti ķiploku 
mērcē, pa virsu 
burciņai pārlej 
ķiploku mērci. 
Uzliekam vāciņu 
un liekam paste-
rizēties 15 min., 
tad aizvākojam. 
Atdzesētu uzgla-
bā vēsā vieta.

 Adžika ar mārrutkiem
2 kg. sarkano tomātu, 1/2 kg 
mārrutka saknes, 220 g ķiplo-
ku, 15 gab. saldo piparu, 2 gab. 
aso piparu, 200 mll. etiķa, 150 
g cukura, 2 ēd.k. sāls.

Tomātus applaucē ar verdo-
šu ūdeni un atdzesē, tad nomizo. 
Attīrām marrutku sakni un sagrie-
žam mazos gabaliņos. 

Nomazgājam  piparus, iz-
tīrām sēklas un griežam mazos 
gabaliņos. Visu izlaižam cauri ga-
ļas maļamajai mašīnai un atstā-
jam suloties uz 12 h.

Pildām tīrās, karsētās bur-
kās un vākojam. Uzglabā ledus-
skapī.

 Ābolu adžika
1 kg skābu, zaļu ābolu, 1 kg 
burkānu, 1 kg sīpolu, 2,5 - 3 
kg tomātu, 1 kg saldo piparu, 
250 g. ķiploku, 2 gab. sarkano 
piparu, 120 g. cukura, 1 glāze 
saulespuķu eļļas, sāls pēc 
garšas.

Ābolus nomazgā, griež uz 
pusēm, izņem serdi un maļ gaļas 

maļamajā mašīnā, Mazgājam un 
attīrām atlikušos augus t.i. sal-
do piparu, burkānus, tomātus. 
Griežam tīkamos gabalos un arī 
maļam gaļas maļamajā mašīnā, 
sīpolu smalki sagriežam. 

Visu jaucam kopa un kārtīgi 
apmaisām un liekam vārīties uz 
lēnas uguns. Vāram apmēram 40 
min. Pievienojam vārāmai masai 
beigās attīrītus smalcinātus ķiplo-
kus un sarkano piparu. Pārmaisot 
vēl mirkli pavāram. apm. 10 min. 
Viss gatavs. Iegūto ābolu adžiku 
pildām iepriekš karsētās burkās 
un vākojam ciet. Uzglabā vēsā 
vietā.

Ieliec vasaru burciņāReceptes

Kā uzglabāt brūklenes?
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Prāta vētras
7.00 Kad stārķis palidojis garām
7.35 Muks
8.00 Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Mežainīši
10.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir ie-
spējams
10.30 Mf. Karlas pasaule
12.10 8.Pasaules koru olimpiādes Bal-
tijas zēnu koru koncerts
13.50 Rošvilu māja
15.35 Dzimis Eiropā
16.05 100 g kultūras 
17.05 Pasaules atlants 4D
18.00 Ziņas
18.30 Melu laboratorija
19.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Ābols upē. Filmas arheoloģija
22.25 Mf. Ābols upē
23.50 Latviešu kino zelta dziesmas
1.15 Midsomeras slepkavības 
2.50 Daudz laimes 
3.45 Mūzika. Deja. Piedzīvojums
5.04 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Jūrā un krastā
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.55, 15.55 EČ Vieglatlētikā
12.40 Tādas lietas
13.00 Attīstības kods
13.25, 19.05, 19.45, 20.25, 22.35 Kras-
tu mačs 2014
19.15 Lanževēna burvju triki 
19.55 Pasaules stāsti
20.40 Midsomeras slepkavības 
1.05 SOKO Vismāra
2.00 Labākās latviešu mūzikas izlase
3.30 Motociklisti 4.00 Tavs auto
4.30 Ātruma cilts
5.00 Autosporta programma 
5.30 Makšķerēšanas noslēpumi

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.00 Degpunktā 
7.30 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.20 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Vampīra dienasgrāmatas 
12.55 Policists no pagātnes 
13.55 Mf. Pelnrušķītes līgums
15.50 Glābiet mūsu ģimeni
17.40, 21.40 Rīgas svētki 2014
17.50 Ziņas 
18.00 Mf. Gliemežvāku meklētāji
20.35 Dzintara dziesmas
21.50 Noziegumam pa pēdām
23.45 Greizais spogulis
1.50 Mf. Nākamajā dejā viss būs citādi
4.50, 5.45 Bernards

5.00 Karamba! 5.55 Boba burgeri 

TV3
6.10, 5.40 Amerikāņu ģimenīte 
6.45 Denijs spoks 
7.15 Darbarūķis Menijs 
7.45 Suņuku superkomanda
8.10 Kungfu panda 
9.00, 3.45 Šefpavāru cīņas 
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.05 Gandrīz ideāls randiņš 
13.10 Mīlestība savvaļā
14.10 Mf. Absolvente
16.00 Mf. Visvarenais Evans
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Ivans cara dēls un Pelēkais 
vilks
21.25 Rīgas svētki 2014 
0.00 Koru kari 
3.00, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.25 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās 11.00 Skapis
12.00 Māmiņas 13.10 Mitjaja stāsti
14.25 Mf. Varavīksnes cilts
16.10 Mf. Mazā melnā grāmatiņa
18.15 Mf. Brālis lācis
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Varenais Džo Jangs
23.35 Paranormāla parādība
1.10 Interni 

TV5
7.55 Vēsture detaļās
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10 Savedēja
11.10 Tālu un vēl tālāk
12.10 NLO vēsture
13.25 Iemāciet man dzīvot
14.30 Nereālais stāsts 15.00 6 kadri
16.00 Mf. Zaldāts Ivans Brovkins
17.50 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.10 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.10 Mūsu tēma
0.55 Kriminal+ 1.20 Mūzika

PBK
7.00, 9.00, 11.00, 17.15 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.10 Leonīds Gaidajs 
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Šķiršanās. Х/ф
16.10, 17.40 JAK 19.10, 5.20 Jūrmala
20.00 Laiks 20.35 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
22.30 Mf. Ivans Vasiļevičs maina pro-
fesiju
0.10 Šovakar 1.40 Euronews
2.20 Mākslas filma 3.55 Labrīt
5.20 Jūrmala 5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.55 Multfilma
8.15 Tūristi
12.15 Skatīties visiem!
13.05 Jums pat sapņos nav rādījies

16.10 Pasaules noslēpumi 
17.10 Mf. Tokarevs no Tulas
20.55 Skatīties visiem!
22.00 Raidījums
1.05 Dokumentālais projekts

RTR Krievija
5.00 Ekvilibrists
6.15, 7.20 Mf. Baltā kleita
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.25, 3.25 Tatjanas Peļtceras drāma
9.20 Suņu pasaule
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Par dekoru
11.20 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.45 Prāta mērītājs
14.40 100 gadīga cilvēka dzīves likumi
15.40 Smieties atļauts
17.00, 1.40 Sestdienas vakars
20.00 Laimīgā iespēja
23.50 Uz visu dzīvi
4.15 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 TV-taxi
12.30 Dziesmas mīļotajiem
14.20 Mf. Sportloto-82
16.15, 21.00 Sports
16.20 Mf. Karnevāls
19.05 JAK 
21.05 Atkārto!
23.20 Dzīvās mūzikas festivāls “МОСТ”
0.30 Mf. Zūdošās robežas

Baltkrievija 1
7.10 Būtība
7.40, 9.10 Mf. Šī sieviete pie manis
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 23.30 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 11.25 Vasarnīca
12.10 Uzticies un pārbaudi
12.50 Veselība 13.35 Svētku pārraide
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
15.30, 0.40 Liela starpība 
17.10 Mf. Meža ezers
19.00 Mf. Tāda ir mīlestība
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Trešās debesis
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.30 Mf. Jaunie kapteiņa Vrungeļa pie-
dzīvojumi 8.45 Burvju skola 
10.20 Baltkrievu virtuve
11.00, 21.05 TV barometrs
11.05, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
12.40 Div ar pus pavāri 
13.15 Mf. Apprecēties ar kapteini
15.00 Augstāk par jumtu
15.35 Mf. Trezor
17.10 Mf. Ardievu, mana karaliene
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.10 Prāta vētra
23.15 Mf. Klik!

SESTDIENA, 16. augusts

SVĒTDIENA, 17. augusts

480 gadi kopš  Jezuītu ordeņa 
dibināšanas

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā 6.30 Prāta vētras
7.00 Kad stārķis palidojis garām
7.35 Muks
8.00 Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25 Luijs 8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Mežainīši
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Nepieradinātā Amerika
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Zoodārzu mazuļi
14.00 Daudz laimes!
15.00 Latvijas šlāgeraptauja 2014
16.00 Saldā indes garša
17.00 Galapagu salas 18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Kad pārņem mīlestība
20.30 Panorāma
21.15 Pasaule bez gala
22.55 Pasaules atlants 4D
23.45 Rošvilu māja
1.30 Starptautiskais Eirovīzijas dzies-
mu konkurss 2014
5.05 Dzimtas detektīvs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā

8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.55, 10.25,11.15, 15.55 EČ Vieglatlētikā
10.15, 11.05, 14.00 Krastu mačs 2014
12.20 Aktualitātes 12.40 Zebra
12.55 Autosporta programma 
13.30 Piedzīvojums dabā
15.25 Tavs auto 18.35 Anekdošu šovs 
19.10 Mednieku ciltis
20.05 Eiropas čempionāta atlases spē-
le basketbolā
22.20 Mf. Bella 0.00 Mf. Alpu klīnika
1.35 Eiropa koncertos
2.25 Pasaules stāsti
2.55 Latviešu skvoteri
3.25 Džezs Rīgai - 800
4.15 PK Futbolā

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 2.35 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām
13.30, 1.35 Fišeres kundzes izmeklē-
šanas noslēpumi 14.35 Melu spēle
15.35 Dzintara dziesmas
16.35 Ginesa rekordisti
17.40 Rīgas svētki 2014
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 Latvijas faili
21.05 Viesnīca Grand Hotel
23.10 Pēdējie Grimmi

0.05 Mf. Pelnrušķītes līgums
3.20 Boba burgeri 4.00 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05 Amerikāņu ģimenīte 
6.30 Voroņini 6.55 Denijs spoks 
7.25 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.25 Kungfu panda 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo 11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideāls randiņš 
13.50 Mf. Aizņemos līgavaini
16.05 Mf. Ivans cara dēls un Pelēkais vilks
18.00, 2.40 Dullās sacensības 
19.00 TV3 Ziņas
19.10 Mīlestība savvaļā
20.10 Mf. Dzelzs vīrs 2
22.50 Mf. Cietuma gals
0.40 Mf. Lieta Nr. 39
3.25 Saimnieks meklē sievu 
4.15 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Ņujorkas karalis 

TV3+
6.50 Multfilmas 8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt 10.00 Sviridovi
12.15 Mf. Dvid salas leģenda
14.35 Mf. Spiedze Harieta
16.45 Mf. Varenais Džo Jangs
18.55, 1.35 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.10 Mf. Zirnekļcilvēks
23.40 Mf. Pieskāriens
0.35 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Savedēja
11.15 Ievas pārvērtības
12.00, 0.00 Dzīves patiesība
12.35, 0.35 Personīgās lietas
14.00 6 kadri 14.30 Lamatas
18.30 Labi joki
20.00 Šerloka Holmsa un doktora Vat-
sona piedzīvojumi. Х/ф
23.00 NLO vēsture 1.30 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00 Ziņas
6.10 Spēlējiet, harmonikas!
6.45 Kontrolpirkums
7.15 Kalpoju Dzimtenei!
7.45 Multfilma 7.55 Veselība
9.20 D.Krilova piezīmes 
9.55 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.10 Divas zvaigznes
13.55 Mf. Maša 15.50 JAK
17.25 Mf. Kubs
18.30 Minūte slavas
20.00 Laiks 20.40 Atkārto!
23.05 Kas? Kur? Kad?
0.10 Euronews
0.45 Mf. Likteņa ironija jeb Vieglu garu
4.20 Mf. Mīļā 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.30 Mf. Bēgšana
8.35 Raidījums

12.15 Cīnītājs. Seriāls
23.55 Dokumentālais specprojekts

RTR Krievija
5.00 Laimīgā iespēja. Х/ф
8.20 Multfilmas
8.45 Garšu planēta
9.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Rīta pasts
10.55 Smieklu panorāma 
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Kāzu ģenerālis. Х/ф
13.20 Mosfiļm
13.35 Mf. Vecākā brāļa kāzas
15.00 Uz visu dzīvi. Х/ф
17.00 Mf. Mans tētis ir lidotājs
20.00 Svētdienas vakars 
21.50 Privātdetektīvs Tatjana Ivanova. 
Seriāls
23.40 Mf. Tur, kur dzīvo mīlestība
1.25 Mf. Kaktuss un Jeļena
3.25 Prāta mērītājs

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma
9.35 D.Krilova piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda 11.10 TV-taxi
11.35 Ideālais remonts 12.30 Valērija
13.30 Mf. Zvaigzne bez nosaukuma
16.15 Sports
16.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pēdām
17.25 Dzīves vieta

16. gadsimta sākums vēs-
turē saistīts, pirmkārt, ar protes-
tantisma strauju attīstbu Eiropā. 
Katoļu baznīca zaudēja ne vien 
draudzes, bet arī veselas pil-
sētas, valstis... Kādā noteiktā 
brīdī bija apdraudēta katolisma 
eksistēšana... Baznīcas autori-
tātes atjaunošanai tika izveidots 
Ordenis, ko dēvē arī par Jēzus 
Ordeni. Par Ordeņa dibinātāju 
kļuva drošsirdīgais spāņu ka-
reivis, muižnieks Ignats Loijola. 
Savas vētrainās dzīves laikā 
Loijolam nācās daudz karot. Kā-
das cīņas laikā viņš guva smagu 
ievainojumu kājā. Brūce bija sa-
režģīta, kāju nācās operēt vairā-
kas reizes. Nekādas anestēzijas 
nebija, bija taču 16. gadsimts... 

Sāpes bija nepanesamas, bries-
mīgas, bet operācijas - ilgas un 
mokošas. Kājas kauli nesaauga. 
Lai kaut kādā veidā novērstu uz-
manību no šīm necilvēcīgajām 
sāpēm, Loijola lūdza, lai viņam 
atnes grāmatas lasīšanai. Bru-
ņinieku romānu pilī, kur ārstējās 
slimnieks, nebija, tāpēc viņam at-
nesa svēto, kā arī Jēzus Kristus 
dzīvesstāstus... Kad tika izlasītas 
dažas lappuses, slimnieks jutās 
daudz labāk. Kristus svēto lielās 
ciešanas ļāva uz savu situāci-
ju paskatīties pavisam citādāk. 
Jaunā aizraušanās Loijolam ļāva 
izturēt visas ciešanas, operācijas 
un ilgo ārstēšanos. 

Pēc izārstēšanās (pēc vi-
sām operācijām kauli kājā saau-
ga vienalga nepareizi, un Loijola 
līdz mūža galam kliboja) varonis 
devās svētceļojumā. Sākumā uz 
Montserratu, tad uz Svēto Zemi. 
Pēc svētceļojuma un grēku nožē-
las Loijola iesāka ilgo izglītošanās 
procesu. Sākumā mācījās Sala-
mankā, Barselonā, Alkalā. Tad 
– Parīzē, Sorbonā... Pēc doktora 
grāda iegūšanas Ignata Loijolas 

dzīvē iestājās lūzuma moments. 
15. augustā Parīzē, Svētā Dionī-
sa baznīcā septiņi līdzīgi domā-
jošie bijušie studenti organizēja 
grupu, kuras dalībnieki bija gatavi 
savu dzīvi veltīt Kristus kalpoša-
nai. Altāra priekšā grupas dalīb-
nieki deva šķīstības un Svētās 
Zemes misionāru zvērestu. Jau 
pēc gada jaunizveidotās grupas 
statūtus apstiprināja prāvests. 
Tā tika izveidots Jezuītu ordenis, 
kurā eksistēja praktiski militāra 
disciplīna. Vai maz ir jāsaka, ka 
ordeņa pirmais vadītājs bija Ig-
nats Loijola, kurš tika iecelts par 
„ģenerāli”? 

Jaunais ordenis kļuva ar-
vien lielāks un ietekmīgāks. 
Jezuītu brāļi devās uz Ķīnu, Ja-

pānu, Centrālameri-
ku, Āfriku... Lūk, arī 
Krāslavas draudzes 
dibinātājs bija tēvs Li-
dingshauzens – Volfs, 
no Jezuītu ordeņa...

Ordeņa darbība 
diezgan ātri un pār-
liecināti vairoja katoļu 
Baznīcas autoritāti. 
Jezuīti rūpējās par iz-

glītību, bet viņu veidotās mācību 
iestādes sniedza teicamu izglītī-
bu. Japānā dažu gadu laikā kris-
tiešu skaits sasniedza 1 miljonu. 
Ķīnā jezuīti guva atļauju sludināt 
Dieva Vārdu, pateicoties viņu 
zināšanām astronomijā un ma-
temātikā, kas spēcīgi ietekmēja 
viņu valdnieku. 

Jezuītu tēvi darbojās un jop-
rojām darbojas praktiski visās pa-
saules valstīs. Ordenis tika vajāts. 
Par viņu darbību tika izplatītas 
visneiedomājamākās baumas un 
leģendas. Bet Kristus Biedrības 
brāļu darbība ne uz vienu dienu 
netika pārtraukta. Kara laikā viņi 
glāba ebreju bērnus, slēpjot tos 
ēkās, kas piederēja ordenim. 
Ordeņa mācību iestādēs izglītī-
bu guva Moljērs, Kornels, Džois, 
Bunjuels un daudzas citas sla-
venības. 2013. gadā, pirmo reizi 
kopš Kristus Biedrības ordeņa di-
bināšanas, brālis tika ievēlēts par 
Romas prāvestu. Prāvests Fran-
cisks iestājās Ordenī, kad viņam 
bija 22 gadi, 1958. gadā.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta. 

Televīzijas programma15. augustā Ir iemesls!



112014. gada 15. augusts

LNT
6.10 Zīlniece 6.45 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes 9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Kā noķert miljonāru
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 nebeidzas
18.00, 1.50 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Mf. Garmišas šokolāde
23.10 Nikita 
0.05 Dombura studija
5.45 Kristīgā programma 

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 Nekurne-
kadzemes pirāti
7.50, 0.20 Simpsoni 8.50 Mf. Absolvente
10.50 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
14.05 UgunsGrēks
15.10, 1.55 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.30 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.55 Radu būšana
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kobra 22.05 Kurjers
23.10 Svešais starp savējiem 
2.45, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.25, 17.45, 23.50 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 Radu būšana 
18.50, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.00 Mf. Par ko klusē meitenes

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+
14.50, 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, 4.05 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.20 Izmeklētāja Saveļeva per-
sonīgā dzīve
23.25 Mf. Katerīna 0.15 Euronews
0.50 Mf. Atnāca zaldāts no frontes
4.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji 6.55, 14.00 Zvēriņi 
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 13.00 Skatīties visiem!
8.00, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20, 23.45 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani! 16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Jums pat sapņos nav rādījies
23.00 Ellīgā virtuve

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 No Pjotra līdz Nikolajam
11.50 Par pašu galveno
14.05 Mf. Lielās cerības
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0 17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Plus mīlestība
21.50 Mf. Stāvie krasti 22.45 Ikona
23.50 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-

ditora piezīmes
0.45 Mf. Anna Firlinga
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.50 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 Mosgaz. Seriāls
23.00 Mf. Prelūdija pirms skūpsta

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, 23.20 Zona X
8.50 Vārds mācītājam
9.10, 21.45 Pēdas 
11.00, 20.00 Lauku dakteris 
12.10, 00.25 Mistiskie stāsti 
13.05 Admirālis 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Ļeņingrada
16.35 Čūsku midzenis
17.35 Ģimenes melodrāmas 
19.20, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma 0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. 
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 1.15 Doilu lieta 
11.35, 23.55 Mf. Šerloks Holmss un 
doktors Vatsons 
13.00, 19.45 Nāve paradīzē 
14.05, 18.55 Mīlestība rajonā 
15.05 SašaTaņa 
16.10 Viesnīca Bābele
17.15 Augstāk par jumtu
20.50 Prāta vētra 21.25 KENO
21.30 Gribu nokļūt televīzijā!
21.35 Futbols

PIRMDIENA, 18. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.30 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Kad pārņem mīlestība
11.15, 19.35 Izmisušie vecāki
12.10, 13.25, 15.15 Top-Shop 
12.25 Nepieradinātā Amerika
13.40 Mf. Zvaigžņu Dālderi
14.45 Lai dzīvo bērni 
16.30 Smilšu pils 16.40 Mežainīši
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 
22.10 Saldā indes garša
23.25 Pasaule bez gala
01.05 17 Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus 
05.00 Eiropas muzikālās pilsētas
05.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 23.50 1000 jūdzes Persijā
6.35 SeMS 
7.10 Ar mugursomām pa Latīņameriku
8.10 Skats rītdienā
8.30 Pie rīta kafijas
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vienmēr formā!
9.40 Ievainotā saule
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35 Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā
11.50 Troksnis... viss vēl nav bijis
12.40 Saules izaicinātie
13.10 Spots
13.40 Labākais no Euromaxx
14.10 Eiropas čempionāta atlases spē-
le basketbolā
17.05 Zemei līdzīga planēta
17.20 Ar vilcienu pa Indiju
18.10 Pa karstām pēdām 
19.00 Šodien
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
20.20 Mednieku ciltis
21.15, 5.00 Sporta studija
22.00 Midsomeras slepkavības 
1.20 Motociklisti

OTRDIENA, 19. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Izsauciet vecmāti 
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.30, 13.25, 15.00 Top-Shop 
11.45 Mf. Bella 13.40 Galapagu salas
14.35 Norvēģijas dabā 16.15 Mežainīši
16.40 Mārvijs Hemmers
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Pasaules vēsture
22.15 Lilīhammera
23.25 Cukura nams
0.40 Viss vienalga, mierā neliks! 
1.40 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 23.50 1000 jūdzes Persijā
6.35 SeMS Laboratorija
7.05 Ar mugursomām pa Latīņameriku
7.35 Reģionālā attīstība Latvijā
7.55 Nedēļas apskats
8.15 Komercdarbība šodien
8.35 Rūpes par tevi
8.55 Skatpunkti
9.15 Globalizācija 3000
9.45, 18.10 Pa karstām pēdām 
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35 Ar vilcienu pa Indiju
12.25 Alpīnisms Kaukāzā
12.40 Saules izaicinātie 13.10 Spots
13.40, 20.05 Vienmēr formā!
14.10 Eiropas čempionāta atlases spēle 
basketbolā 17.00 Manas zaļās mājas
17.10 Ceļojumi uz pasaules malu
19.00 Šodien 19.35 Zoodārzu mazuļi 
20.35 Kamerūna 21.05 Boksergarnele
22.05, 5.30 Tavs auto
22.35, 5.00 Autosporta programma
23.05 Sporta studija
0.50 Mf. Alpu klīnika

LNT
6.15, 4.45 Bernards
6.30, 4.20 Nedēļa novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Gliemežvāku meklētāji
11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Precamies!?
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Rīgas svētki 2014
18.00, 0.15 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
5.45 Kristīgā programma 

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 Nekurne-
kadzemes pirāti
7.50, 3.00 Simpsoni 
8.20 Mf. Dzelzs vīrs 2
10.50 Māmiņu Klubs
11.20 Rīta pikniks 14.05 UgunsGrēks 
15.10 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini 17.55 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.00 Melnais saraksts
23.00 Bagātnieku dakteris 
0.00 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.45, 17.45, 0.30 Māja 2
7.40, 14.25 Ekstrasensu cīņas 
8.15 6 kadri 8.50 Mf. Zirnekļcilvēks
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15 Mf. Neredzamais cilvēks. 
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 21.00 Virtuve
22.10 Mf. Svīnijs Tods

TV5
08.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
09.35, 12.25 Top-shop
09.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
12.40 Paralēlā pasaule
13.50 Pats sev režisors
14.40, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
22.30 1/5 – tranzīta aktualitātes
23.10 Vienība 1.20 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt! 11.40 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10, 2.30 Izmeklētāja Saveļeva per-
sonīgā dzīve
23.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām 0.25 Euronews
1.00 Mf. Jūras dziesmas 5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji 6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05 Tīri pa dzīvi
8.00, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Jums pat sapņos nav rādījies
13.20 Skatīties visiem!
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
23.00 Ellīgā virtuve 
23.50 Ekstrasensu cīņas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Kāršu triki 11.50 Par pašu galveno
14.05 Mf. Lielās cerības
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Plus mīlestība

21.50 Mf. Stāvie krasti. 
22.45 Mf. Kad iestājās bads
23.45 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-
ditora piezīmes
0.40 Mf. Anna Firlinga
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Ziņas
06.05 Mūsu rīts 09.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
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 Laika atskaite 
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Mosgaz. 23.00 Mf. Plēsējs 2. 

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 Galvenais ēteris
10.05, 20.00 Lauku dakteris 
11.00, 12.10 Mf. Meža ezers
13.05 Mf. Trešās debesis
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Ļeņingrada
16.25 Mf. Karnevāla nakts 2, vai 50 ga-
dus pēc tam
19.20 Arēna 21.00 Panorāma
21.45 Pēdas  23.20 Aktuāla intervija
0.10 Sports 0.25 Mf. Trīs X

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 10.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. 
10.35, 1.00 Doilu lieta 
11.35, 23.45 Mf. Šerloks Holmss un 
doktors Vatsons 
12.55 Mf. Aladina burvju lampa
14.20 Div ar pus pavāri
14.50 Mf. Spoku mednieki 2
16.45 Pārlādēšana  17.30 Karsts ūdens
18.55 Mīlestība rajonā 
19.50 Nāve paradīzē 
20.55 Labas pašsajūtas ābece
21.25 KENO 21.35 SašaTaņa 
22.35 Viesnīca Bābele
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!

18.30 Minūte slavas 20.00 Kontūras
21.05 Republikas īpašums
23.10 Mf. Romāns ar akmeni

Baltkrievija 1
7.15 Mf. Tāda ir mīlestība
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls 9.40, 0.00 Radu būšana 
10.45 Par ēdienu! 
11.20 Sieviešu žurnāls

12.10 Centrālais reģions
12.35 Nedēļas kopskats
13.10 Pārnesumkārba
13.45 Svētku raidījums
14.25 Dialogs par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Zvaigžņu dzīve 
16.30 Mf. Karnevāla nakts 2, vai 50 ga-
dus pēc tam
19.00 Mf. Šī sieviete pie manis

21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Mis Petigrju dzīvo šodienai

Baltkrievija 2
7.35 Mf. Ivans da Marja
9.00 Burvju skola 
10.40, 21.10 Prāta vētra
11.10, 20.25 TV barometrs
11.15, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-

mītnes 
12.45 Div ar pus pavāri
13.25 Mf. Klik!
15.20 Raidījums
15.55 Mf. Baiļu istaba
18.05 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO
23.10 Mf. Ardievu, mana karaliene

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

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

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

Krās la va.

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Montāža+apdare.

Tālr.25997031, 29575806. 

Metāla nožogojumu un so-
liņu izgatavošana un uzstā-
dīšana. Kā arī pieminekļu 
restaurācija un uzstādīša-
na. T. 22324315, 26681614 

Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskola

turpina audzēkņu uzņemšanu 
materiālu dizaina (keramikas, 
metāla, koka, tekstila, apģērbu), 
mākslas un koka restaurācijas 
izglītības programmās.
Pieteikšanās līdz 29. augustam.

Baznīcas ielā 34a, Rēzeknē, 
tālr.: 26463660

20 gadus kopā ar jums!

AIZDEVUMI 
PENSIONĀRIEM
Krāslavā, Brīvības ielā 24

Dagdā, Daugavpils ielā 8 
(katru piektdienu 10.30-12.30)

  Tālr. 65622735,       
  28229290. 

Aizņemies arī pie sava 
pastnieka!

Tālr. 67316047.

Zirgu vārdotājs, slavens un pie-
redzējis veterinārārsts, starptau-
tisku sacensību tiesnesis, zirgu 
pazinējs un skolotājs Vidmantas 
Staškevičius 2014. gada 16. au-
gustā no plkst. 11 būs zirgu sētā 
“Klajumi”, Kaplavas pagasts, Krās- 
lavas novads. Gaidām dalībniekus 
ar un bez problemātiskiem zir-
giem (jāšana, ielādēšana treilerī, 
niķi un citi stiķi). Organizē Zirgu 
sēta “Klajumi” (Ilze Stabulnie-
ce, tel. 29472638) sadarbībā ar 
kompāniju “Lexa” (Astrīda Leone, 
26660866) Dalibas maksa: 15 EUR 
(1 pers), 20 EUR (1 pers ar zirgu). 
Darbosies lauku virtuve. Protams, 
varēs apskatīt arī Klajumus!
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“Ezerzeme”;indekss:3019;Reģ.apl.Nr.000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

LAIKA ZIŅAS
St                16.08. Sv              17.08. Pr               18.08. Ot               19.08.

+12 ... +22 +14 ... +20 +11 ... +21 +16 ... +22

 DR             2 m/s  R            5 m/s  DR                5 m/s  D               6 m/s

Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari. Tālr. 20207132.

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

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

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

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.

Reklāma un sludinājumi

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomēram bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

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

ES platību appļaušana 
ar smalcinātāju.
Tālr. 26362307

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

BEZĶĪLAS 
 AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr.28609904,20292842.

IEPĒRK

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu profils. Pilns 

serviss. Aizslēdzami logi. Metāla durvis
Tālr. 28675525, 28230237, 65621730

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. 

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

PATEICĪBA
No sirds pateicamies vecti-

cībnieku priesterim t. Andrejam 
Sokolovam un dziedātājām, kā 
arī Jānim Kriviņam un “Ezer-
zemes” kolektīvam, Ēvaldam 
Cauņam un “Labiekārtošana 
K” darbiniekiem, Viktorijai Iži-
kai, SIA “Debesmala”, Ļubovai 
Naumovai, visiem draugiem, 
kaimiņiem, kuri bija ar mums 
šajā grūtajā mirklī, pavadot pē-
dējā dzīves ceļā Konstantīnu 
Jeremejevu.

Māte, māsa

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīves izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Seikalu ģimeni, vīru, tēvu, 
vectēvu smiltājā pavadot.
Skaistas pagasta pārvalde.

… Palika pusvārdā dziesma,
Palika nepļauta pļava…

Skumju brīdī esam kopā ar 
Kristapu, Kasparu un viņu 
ģimeni, no tēta pāragri uz 
mūžu atvadoties.

Klasesbiedri, klases 
audzinātājas

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un ZG. 
Augstas cenas, samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām. Tūlītēja sa-
maksa. T. 29105447, 20318082;
cirsmas, L/S zemi, nenoformētus 
mantojumā mežus, jaunus me-
žus. Tālr. 26225905;
Zviedrijas firma - zemes īpašu-
mus, mežus, daļēji izcirstus me-
žus, viensētas. Tālr. 26645115;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
SIA “Wood Holding”- mežus īpa-
šumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plā-
nus, meža taksācijas, zemes-
grāmatas. Augstas cenas, sa-
maksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv.

Vajadzīga sieviete - aprūpētāja 
vecai sievietei. Ar dzīvošanu lau-
kos. Tālr. 26409363.
Vajadzīga aukle staigājošai ve-
cenītei. Vēlams ar dzīvošanu uz 
vietas. Tālr. 24827346.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā. 
Palīdzēšu saimniecības darbos. 
Tālr. 24808802.
Sieviete bez kaitīgiem ieradu-
miem meklē aprūpētājas vai 
apkopējas darbu. Vajadzīgs ap-
ģērbs 3 gadīgai meitenei. Lēti 
nopirkšu kaziņu. Paņemšu baltu 
kaķēnu. Tālr. 25274016.
Vajadzīgs darbs. Palīdzēšu saim-
niecībā. Skaldu, lieku malku. Tālr. 
29789264.
Vēlos īrēt 1-istabas vai 1.5- ista-
bu dzīvokli. Tālr. 26859607.
Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli, māju 
vai pusi mājas. Tālr. 24808802.
Satelīttelevīzijas uzstādīšana un 
modernizācija. Vairāk nekā 70 
Krievija kanāli par gada maksu - 
22 eiro. Tālr. 28359900.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka-
mīnus, dūmvadus, plītis. Tīru dū-
mvadus un krāsnis. T. 29329151.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Hidromanipulatora pakalpojumi 
(virsbūve - 630x240, piekabe 
- 700x240, “bulta”- 21 m). Tālr. 
20208886. 
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758. 
Atdošu labās rokās laikas kucē-
nu. Tālr. 29492422.

māju Kaplavā, 2.8 ha zeme, 
saimniecības ēkas. 6000 eiro. 
Tālr. 25967344; 
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 28455315;
2-istabu dzīvokli 4/4 Baznīcas 
17, 42 m2, balkons, vajadzīgs re-
monts. Tālr. 29277432;
2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
lēti - 2-istabu dzīvokli Augstkal-
nē, 53 m2, malkas apkure. Tālr. 
28138144;
2-istabu dzīvokli Kombuļos. Ir re-
monts, ar mēbelēm, ar skatu uz 
ezeru. Tālr. 29527201;
“FORD FOCUS” - 1.6 TDCi, 
2005., universāls, jauna TA, sa-
kabes āķis, tikko no Vācijas. Tālr. 
22040563;
“AUDI A6” - 2.5, dīzelis, 2001., 
TA līdz 07.2015., 2800 eiro. Tālr. 
28395652; 
“VW Sharan”- 1999., gāze/
benzīns, TA līdz 08.2015. Tālr. 
65626433, 24809868;
“NIVA”- 1998., komplektā rie-
pas. Cena pēc vienošanās. Tālr. 
28623657; 
“AUDI A4”- 1.8, automāts, 1995., 
TA līdz 06.2015. 1500 EUR, ir 
maiņas varianti. Tālr. 29479733;
“BMW 525”- 1989., TA līdz 
10.2014., melns, lietie diski, jau-
ns akumulators, ziemas riepu ar 
diskiem komplekts, 500 EUR. 
Tālr. 27184037;
ar ATLAIDI jaunu graudu tīrāmo 
mašīnu (arpu). Aprīkota ar elek-
tromotoru (vienfāzīgais vai trīsfā-
zīgais). Stundā attīra līdz 750 kg 
graudu. Iespējama piegāde. Tālr. 
29222989;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
Ķieģeļus, caurules, lietotus dēļus, 
terases dēļus. Tālr. 29517757;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
medu Dagdā un Krāslavā. 3l - 17 
eiro. Tālr. 28369054;
govi (8. laktācija), teli (1 g.). Sa-
karā ar pārcelšanos uz citu dzī-
vesvietu. Tālr. 20011455;
govi (5. laktācija). Tālr. 22472069;
3 piena bullīšus; TV PHILIPS (72 
cm). Tālr. 28670570;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 28683927;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
kurināmās kūdras briketes. Pie-
gāde. Tālr. 22110343;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku, skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 29189194;
malku un granti. Tālr. 26793485.

Mūža vakars krēslas spārniem  
Tumsu auž un zvaigznes dedz.  
Un pār gadiem aizgājušiem  
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Žannai Rukmanei, no 
mātes uz mūžu atvadoties.

SIA “LEVEN” kolektīvs

Indras vidusskolas kolek-
tīvs un bijušie darba kolēģi 
izsaka dziļu līdzjūtību Allai 
Putrai, vīru, ilggadējo In-
dras vidusskolas skolotāju 
Viktoru Putru, kapu kalnā 
pavadot.

Nekas nav pareizāks 
par pareizu lietu pareizā 

laikā!
Sertificēta zibensaizsardzī-

bas izbūve, elektroiekārtu kon-
trolmērījumi kopš 1981. gada. 
Ēkas metāla jumts palielina tās 
zibensbīstamību.

Konsultācijas, vācu materiāli, 
garantijas, dokumentācija.

Kvalitāte par saprātīgu cenu. 
Tālr. 65625103, 29275604

 SIA “RUMBA centrs”
AICINA DARBĀ noliktavas 

un veikala darbinieku. 
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504

IEPĒRK gailenes, 
brūklenes un dzērvenes

Bijušajā mežsaimniecībā 
“Baltiņi” katru dienu no 13.00 
- 20.00. Un visā novada terito-
rijā. Tālr. 26840027.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

SIA “RUMBA centrs” piedāvā 
īpašas cenas krāšņu mūrēšanas 
precēm - čuguna plītis, durtiņas, 
ārdstieņiem, cepeškrāsnīm, kā 
arī ķieģeļiem, mālam un citām 
precēm.

Krāslavā, Tirgus ielā 15

SIA “TEK” no Preiļiem 
piedāvā 22. augustā Dagdas 
tirgū un 29. augustā Krāsla-
vas tirgū no plkst. 8.00 līdz 
13.00 vilnas un pusvilnas dz-
iju, austos izstrādājumus, kā 
arī vilnas apmaiņu pret dziju 
un austiem izstrādājumiem.

Tālr. 29505937.

Lietotu apģērbu veikalā
“Marikas” 

Rīgas ielā 83, Krāslavā no 
7. augusta sezonas preču 
izpārdošana. 
Atlaides apģērbiem 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. 

Krāslavas Valsts 
 ģimnāzijā ir atvērta:

•	 7. klase – pamatizglītības 
otrā posma (7. – 9. klase) iz-
glītības programmā, 

•	 10. klase - vispārējās vidējās 
izglītības matemātikas, da-
baszinību un tehnikas virzie-
na izglītības programmā;

•	 10. klase - vispārējās vidējās 
izglītības humanitārā un so-
ciālā virziena izglītības prog-
rammā un tiek izsludināta 
skolēnu papilduzņemšana 7. 
– 12. klasēs.

Nepieciešamie dokumenti (7. 
klase – liecība par 6. klasi; 10. 
klase – apliecība par pamatiz-
glītību, sekmju izraksts, medi-
cīniskie dokumenti) iesniedza-
mi skolas kancelejā.

Tālrunis uzziņām: 65622095, 
65622096.

Auto un lauksaimniecības 
tehnikas kondicionieru ap-
kalpe un remonts. Izbraucam 
uz vietu. Ne lēti! 

Tālr. 29490487

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods).

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv “Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis (Lat-

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

na, ap da re (tālr. 20219116, Ge nā-
dijs). Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa 
tālr. 65681152, 20220306.


