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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā:

Valsts - tā ir valdība?
Valsts vēlēšanu gaidās.

2.lpp

Sankciju cīņa
Kungi karo, kalpi izjūt sekas.

2.lpp

Kad klusēt ir grūti…      
(3. daļa)

Vēstījums par Krāslavas ebreju 
baiso likteni.

3.lpp

Daugavas mežu ieskautā 
pļavā 

Stāsta turpinājums par pazīsta-
mo krāslavieti Ilzi Stabulnieci.

4.lpp

Cilvēks ar lielo burtu
Lidija Igaune - pus gadsimtu bib-
liotekāres amatā

5.lpp

Kā arī daudz citas interesantas 
un noderīgas informācijas.

Latvijā un pasaulē

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

profili. Tālr. 28230237.

Laikraksta “Ezerzeme” 

redakcija pieņem 
 sludinājumus darbadienās 

no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālr. 65681464.

Lietusgāzes nebija šķērs-
lis tam, lai Krāslavā tiktu 
atvērts kārtējais tirdz-
niecības centrs. Pircēju 
intereses dzīti noteiktajā 
laikā un vietā pulcējās, 
nepārspīlēju, teju simts 
apmeklētāji. Mūsu pil-
sētā, Vienības ielā, tika 
atvērts jau otrais lietu-
viešu tirdzniecības tīkla 
“Maxima” veikals. Lie-
tuvas uzņēmējus nemaz 
nemulsināja fakts, ka 
mikrorajonā, kur atrodas 
viņu jaunais veikals, ir vēl 
divi citi lielveikali. Liela 
konkurence, kā zināms, 
veicina cenu kritumu.

Diena izvērtās “karsta”

Tas tika novērots arī pagāju-
šajā ceturtdienā: daļai preču bija 
pat 50 % atlaide. Pilsētnieki un 
lauku teritoriju iedzīvotāji drau-
dzīgi pildīja savus iepirkumu gro-
zus ar pirmās nepieciešamības 

precēm, kā arī ejot kašu virzie-
nā, rokās nesa orhidejas podos, 
metāla trauku iepakojumus… Ātri 
vien tika izpirkti aizjūras augļi, arī 
arbūzi, kas maksāja 0.29 centus. 
Lētāk nemēdz būt.

Atklāšanas organizatori pa-
teicās pirmajiem jaunā veikala 
apmeklētājiem, dāvinot balonus 
ar fi rmas zīmi. Svētki izdevās.

Aleksejs GONČAROVS

22. augustā aicinām jūs 
uz mājsaimniecības un amatnie-
cības preču 

Skolas lielo 
 gadatirgu Dagdā! 

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

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

ru vakars “Spēlē, muzikant!”
Līdzi ņemams groziņš un 

lustīgs noskaņojums.

Par mirušām 
mežacūkām jāziņo 

PVD
Cilvēkiem ir jāziņo par mi-

rušām mežacūkām, atgādina 
Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD). Īpaši laikā, kad daudzi 
dzīvnieki ir saslimuši ar Āfrikas 
cūku mēri.

PVD atgādina: par beigtajām 
mežacūkām ir jāzvana pa tālruni 
20260400. Dienesta pārstāvis 
Emīls Jēgers akcentē, ka pēc 
tam, kad cilvēki būs ziņojuši par 
mirušajām mežacūkām, pārējo 
darbu paveiks PVD.

Patlaban Āfrikas cūku mēra 
vīruss Latvijā apstiprināts 56 me-
žacūkām un 59 infi cētajām mājas 
cūkām 28 cūku novietnēs — 27 
piemājas saimniecībās un vienā 
cūku fermā, jau iznīcinātas 484 
mājas cūkas.

Lsm.lv

•	 “Swedbank” brīdina savus 
klientus neuzķerties uz krāpnie-
ku izsūtītiem e-pastiem, kuros 
atrodama  informācija, ka klien-
tam “nepieciešams pārbaudīt 
konta informāciju” un šī iemes-
la dēļ “nepieciešams lejuplādēt 
e-pasta pielikumu”. Banka aici-
na šādas vēstules dzēst.

•	 Lielākie Latvijas lauksaimniecī-
bas uzņēmumi Krievijas ievies-
tā pārtikas importa aizlieguma 
dēļ nebankrotēs, intervijā Lat-
vijas Radio sacīja Ministru pre-
zidente Laimdota Straujuma. 
Valdības vadītāja prognozēja, 
ka spējīgie lauksaimnieki atra-
dīs citus tirgus, turklāt viņiem 
palīdzēs arī Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra.

•	 Mazumtirdzniecības kompānija 
SIA “Maxima Latvija” pirmdien 
sāka Zolitūdes traģēdijā sa-
brukušā veikala atlikušās ēkas 
virszemes daļas demontāžu. Šo 
darbu veikšanai būs nepiecie-
šamas aptuveni divas nedēļas. 

•	 Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) izsludinātajā atklātajā 
konkursā uz Murjāņu Sporta 
ģimnāzijas direktora amatu 
konkursa komisija par piemē-
rotāko kandidāti atzinusi Ingrī-
du Amantovu, kura darbu šajā 
amatā sāks tuvākajā laikā.

•	 Valdība otrdien lēma par 1,2 

tūkstošu pretendentu uzņem-
šanu Latvijas pilsonībā, tostarp 
astoņi no viņiem ir nepilnga-
dīgie, kuri naturalizējas kopā 
ar vecākiem. Lielākā daļa jeb 
70% pilsonības pretendentu 
ir krievi, 12% - ukraiņi, 11% - 
baltkrievi, kā arī lietuvieši, poļi 
un citu tautību pārstāvji.

•	 Tieslietu ministrija ir veikusi ie-
pirkumu 40000 eiro apmērā par 
pētījuma veikšanu saistībā ar 
Eiropas Savienības (ES) Tie-
sas un tās judikatūras pārrobe-
žu tiesiskās sadarbības jomā 
civillietās ietekmi uz nacio-
nālajām tiesām un iestādēm. 
Projekta 80% tiek fi nansēti no 
Eiropas Komisijas un 20% ir 
Latvijas līdzfi nansējums.

•	 Latvijas premjere Laimdota 
Straujuma Vācijas kanclerei 
Angelai Merkelei, kura 18. au-
gustā ieradās Latvijā, lūgs at-
balstu NATO sabiedroto ilgsto-
šai klātbūtnei Baltijas valstīs, 
to par svarīgāko jautājumu at-
zīst arī ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs.

•	 Lielbritānijā, kādā Hempšīras 
fermā atbrīvoti astoņi cilvēki, 
kas tika izmantoti kā vergi, At-
brīvotie ir vīrieši vecumā no 21 
līdz 46 gadiem, kas Lielbritāni-
jā ieradušies no Rumānijas, 
Polijas un Latvijas.
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4 mēn. – EUR 11.38;

3 mēn. – EUR 8.54;

2 mēn. – EUR 5.69;

1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 

 informāciju!

Līdz augusta vidum 
vasaras darbos 

 iesaistīti
 4051 skolēni

Vasaras darbos līdz šim 
jaunieši lielākoties strādāja 
par palīgstrādniekiem (1303), 
labiekārtošanas strādniekiem 
(388), pārdevēja palīgiem (213), 
kā arī sezonas lauksaimniecības 
strādniekiem, sētniekiem, 
skolotāja palīgiem u.c.

Jāatgādina, ka šovasar ar 
NVA atbalstu skolēni vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
var iegūt darba pamatprasmes, 
iemaņas un pirmo darba piere-
dzi. Šāda iespēja tiek piedāvāta 
skolēniem, kuri mācās vispārē-
jās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs. Lielākai daļai 
šovasar strādājošo skolēnu ir 16 
gadi (1143) un 17 gadi (1116). 

Skolēnu nodarbinātības pa-
sākums vasaras brīvlaikā tiks īs-
tenots līdz augusta beigām.

NVA informē

līdz 46 gadiem, kas Lielbritāni-
jā ieradušies no Rumānijas, 

Jauns salonveikals Krāslavā 

“TAVA OPTIKA”  
piedāvā:
•	 redzes pārbaudi;
•	 briļļu izgatavošanu un remontu;
•	 brilles, to aksesuārus un kopšanas līdzekļus;
•	 visu veidu briļļu lēcas - stikla, plastikāta, fotothroma, bifokālās, 

progresīvās un visu veidu pārklājumu;
•	 kontaktlēcas;
•	 profesionālu un laipnu apkalpošanu;
•	 pievilcīgas cenas un sortimentu katrai gaumei

Strādājam ar apdrošināšanas polisēm.

Izgriez kuponu un saņem 

BEZMAKSAS 
acu pārbaudi, pasūtot 

JAUNAS brilles!

“TAVA OPTIKA” darba laiks:
Pr – Pk: 10:00 - 16:00

St: 10:00 - 14:00
Sv: – brīvdiena 

Krāslava, Brīvības ielā 24, mob.tel.  27027786
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Šķaunē tiek īstenots Eiropas 
Sociālā fonda projekts “Bezdarb-
nieku un darba meklētāju apmā-
cība Latvijā-2”, kurā pieteikušās 
astoņas sievietes. 

Dienā, kad apmeklēju Šķau-
ni, ar kursu dalībniecēm strādāja 
Jevgēnija Voznoviča, kura lasīja 
lekciju mājturības pamatos. Vi-
ņasprāt, šī tēma ir ļoti aktuāla kat-
ru dienu, un katrai mājsaimniecei 
neatkarīgi no pašreizējā statusa 
ir svarīgi zināt, kā pareizi iekārtot 
mājokli, kā to uzturēt, kā kopt. 

“Cita starpā mēs iepazīsim 
dažādus mazgāšanas un kopša-
nas līdzekļus, mācībās izman-
tosim arī internetā pieejamo in-
formāciju,” sacīja J. Voznoviča. 
“Patīkami, ka kursus apmeklē visi 
tiem reģistrējušies cilvēki.”

Valentīna Sadovska pēc pro-
fesijas ir agronome, šobrīd bez-
darbniece. Viņa uzsvēra: “Mērķis 
man un citiem šeit ir viens – at-
rast darbu. Laukos tas ir ļoti, ļoti 

sarežģīti, turklāt mēs dzīvojam 
ļoti tālu no Dagdas un Krāsla-
vas, tāpēc esam neaprakstāmi 
priecīgi, ka šie kursi notiek tepat 
Šķaunē un nekur nav jābrauc. 
Priecājamies, ka šos kursus 
mums pasniedz mūsu vietējās 
sievietes, manuprāt, ļoti piere-
dzējušas pasniedzējas. Iegūtās 
zināšanas būs noderīgas. Ne-
kad nav slikti zināt, kā cilvēkam 
sniegt pirmo medicīnisko palī-
dzību, ir labi zināt savus pienā-
kumus un tiesības – to mums 
arī mācīja. Un vispār –  ir liet-
derīgi savstarpējie kontakti arī 
ar pārējiem kursu dalībniekiem, 
jo ikdienā šādu kontaktu reizēm 
pietrūkst.”

Marina Zavadovska: “Šo-
brīd esmu mājsaimniece un šos 
kursus man ieteica Sarkanā 
Krusta Šķaunes nodaļas vadī-
tāja Sandra Drozdova. Gāju uz 
Nodarbinātības valsts aģentūru, 
lai uzņem rindā. Mana profesija ir 
pavāre-oficiante, kas mūsdienās 

laukos reti pieprasīta. Pēc kur-
siem ceru sameklēt kādu darbu 
savā profesijā, vēlams ne pārāk 
tālu no dzīvesvietas. Šo kursu lie-
lākā vērtība ir tajā, ka tie ir uz vie-
tas, mums nav jātērējas ceļam. 
Tajos es uzzinu daudz jauna, kas 
arī tāpat man dzīvē var noderēt, 
pat ja darba meklējumi ieilgst.”

Juris ROGA

Bēdīgais Latvijas budžets 
zem ārējā parāda sloga plīst pa 
visām vīlēm. Aiz spīguļojošās 
„veiksmes stāsta” fasādes, lai arī 
kā to vēlētos, jūs nepamanīsiet 
nevienu lielu ekonomisko pro-
jektu, kas veicinātu vājā Latvijas 
budžeta glābšanu. „Gaismas pils” 
pēc izskata kristālskaidra un zel-
ta vērta, taču pieprasa kolosālus 
uzturēšanas līdzekļus. Rindā – 
steidzamais Okupācijas muzeja 
paplašināšanas projekts. Jaunie 
miljonu tēriņi spētu sniegt pirmo 
neatliekamo palīdzību mirstošajai 
medicīnai vai atbalstīt lauksaim-
niekus, kas vaid no Āfrikas cūku 
mēra iebrukuma. Bet te vēl sank-
cijas, ko sev uz kakla pierunāja 
netālredzīgie politiķi. Ko gan ne-
izdarīsi varavīksnes krāsas mēr-
ķa – palikt pie budžeta barotavas 
– labad. Tā nu gan ir taisnība: 
vara – tā ir liela nauda, un cita iz-
devīgāka biznesa Latvijā nebija, 
nav un, šķiet, ka arī nebūs. 

Valdošā elite nemaz neslēpj 
savu saistību ar nacionālismu. 
Tieši tāpēc mums arī piesēja 
preambulu pie konstitūcijas, kur 
skaidri ir lasāma doma par to, ka 
valsts vara ir svarīgāka par tau-
tu. No šejienes arī izriet gadiem 
ilgā ienaidnieku - kā ārējo, tā arī 
iekšējo - meklēšana. Mēs taču zi-
nām: mūsu ienaidnieki – sašķeltā 
sabiedrība, nabadzība un migrā-
cija. Republikai hroniski neveicas 
ar ekonomikas ministriju, un ta-
gad vēl dīvainā Ārlietu ministrijas 
iniciatīva pārvēršas par milzīgiem 
lauksaimniecības produkcijas, 
pārvadātāju un loģistikas firmu 
finansiāliem zaudējumiem. Ar ne 
tik tālās lietuviešu-poļu tirdznie-
cības agresijas draudiem mūs 
aicina atbalstīt vietējos ražotājus, 
tikai kā lai to paskaidro trešdaļai 
iedzīvotāju, kas nesaprot veik-

smes stāsta jēgu un turpina uba-
got? Krāslavā tika atvērts otrais 
tirdzniecības centrs „Maxima”, 
kurā īpaši pieprasīti ir piena un 
gaļas produkti no Lietuvas, un ce-
nas ir ļoti valdzinošas plānajiem 
naudasmakiem. 

Par solītajiem nodokļu pa-
balstiem lūdz Latvijas uzņēmē-
ji, bet politiķi diplomātiski saka: 
„Iespējams, bet tikai pēc vēlēša-
nām.” Tā sakot - jūs tikai nobal-
sojiet par mums, bet tad paska-
tīsimies. Un atradīsies taču naivi 
vēlētāji, kuri atkal noticēs un iz-
darīs kārtējo kļūdu. Mēs paši iz-
veidojām triumfējošās birokrātijas 
valsti, kas brīnišķīgi ir apguvusi 
sabiedrības apziņas manipulē-
šanas metodes. Lūk, tāpēc tagad 
tik aktīvi tiek izspēlētas Ukraiņu 
pilsoņu kara kārtis, un nav mums 
cita svarīgāka uzdevuma, kā 
vien NATO papildspēku piesais-
tīšana Baltijas valstīm. Tas viss 
– iepriekš izdomāta tautas uz-
manības novēršanas taktika no 
galvenās problēmas un Latvijas 
„attīstības” patiesās prioritātes 
slēpšana. Kā apliecina ekonomi-
kas doktors Iļja Gerčikovs, 2006. 
gadā visā valsts pārvaldes aparā-
tā bija 160 tūksoši cilvēku uz 2,32 
miljoniem iedzīvotāju. Savukārt 
tagad, kad Latvijā ir mazāk nekā 
2 miljoni iedzīvotāju, pārvaldes 
armija ir sasniegusi rekordlielu 
skaitli – 183 tūkstoši! „Šīs daļas 
labklājības celšanai ir izdomāts 
plāns A – paaugstināt elektrības 
tarifus, un plāns B – paaugstināt 
nodokli par nekustamo īpašumu,” 
- apliecina „Dzintara” prezidents. 
Tas nozīmē, ka priekšā būs vēl 
smagāki laiki, ja daudzreiz pie-
viltajiem vēlētājiem nenāks ap-
skaidrība. Gribētos ticēt...

Aleksejs GONČAROVS

Valsts – tie ir vadītāji?
Pirmsvēlēšanu politiskā aina šobrīd līdzinās dabas 
katastrofai. Lai arī valsts pārvaldes darbinieku tukšie 
solījumi nelīdzinās plūdiem, bet lielam ugunsgrēkam 
jau nu gan. Apkārt visuaprijošajai cilvēku vilšanās 
ugunij rosās kungi kaklasaitēs un dāmas ar grezniem 
matu kārtojumiem. Visiem tautas glābējiem rokās 
skaļi skanošie tukšie spaiņi, un visi sauc: „Ūdeni! 
„Ūdeni!”. Jāsaprot: naudu, naudu! Tikai kur lai ņem 
eiro miljonus?..

Tajā brīdī, kad Krievija pazi-
ņoja par ierobežojumu ieviešanu 
pārtikas piegādei no Eiropas Sa-
vienības un ASV, bija vēl diezgan 
grūti novērtēt situācijas nopietnī-
bu. Vēlāk Krievija publicēja 
konkrētu produktu saraks-
tu, un tad kļuva skaidrs, 
ka Latvijas eksports 
cietīs ļoti nopietni. Ir 
aizliegts eksportēt šā-
dus produktus: liello-
pu gaļu, cūkgaļu, māj-
putnu gaļu un produktus, 
gaļas izstrādājumus, zivis 
un vēžveidīgos, gliemjus un citus 
ūdens bezmugurkaulniekus, pie-
nu un piena produktus, dārzeņus, 
augļus un riekstus. 

Premjere Laimdota Strau-
juma joprojām atbalsta retoriku 
„Bagdādē joprojām viss ir mierī-
gi” stilā. Pēc viņas teiktā, kaitē-
jums tautsaimniecībai būs nie-
cīgs. Taisnība, viņa ir atklājusi 
šokējošus skaitļus: zaudējumi no 
Krievijas embargo ir 55 milj. eiro. 
Puse no šīs summas attiecas 
uz piena nozari. Bet satiksmes 
ministrs Anrijs Matīss atzina, ka 
Latvijas pārvadātāji var zaudēt 
katru desmito kravu, jo 10 % no 
kopējā apjoma tiem nodrošinā-
ja pārtikas piegāde uz Krieviju. 

Tagad tur mūs ar mūsu precēm 
neviens vairs negaida. 

Bet problēma jau nav tajā, 
ka Latvijas eksportētāji uz kādu 
noteiktu laiku (bet varbūt arī uz 

visiem laikiem) ir zaudēju-
ši milzīgo preču noieta 

tirgu. ES iekšzemes 
tirgū tagad ir izveido-
jies lauksaimniecības 
produkcijas pārpali-
kums. Pārdot to vairs 

nav kam, tāpēc cenas 
pazeminās. Ne vācieši, 

ne franči, ne latvieši nesāks 
dzert vairāk piena tikai tādēļ, lai 
glābtu savu tautsaimniecību. 

Rezultātā cietušas ir jau arī 
Latvijas zemnieku saimniecības, 
kas pienu realizēja Lietuvā. Līdz-
ko kļuva zināma informācija par 
sankcijām, lietuvieši sāka lauzt 
iepirkuma līgumus. Kādēļ viņiem 
ir nepieciešams mūsu piens, ja 
savu nav kur likt. 

Lielākais piena produktu ra-
žotājs „Food Union” ir paziņojis, 
ka cenas tiek samazinātas par 
trešdaļu.  Protams, tā ir laba ie-
spēja atbalstīt mūsu ražotājus, 
pērkot vietējo produkciju. Bet 
stāvoklis jau no tā vien radikāli 
nemainīsies. 

Situācijas absurdums ir tajā, 

ka „Eiropas Savienības gaišākie 
prāti” tikai tagad ir aizdomājušies 
par to, kā zemniekiem un ekspor-
tētājiem kompensēt zaudējumus. 
ES bagātākajās valstīs šajā jomā 
ir pašu ietaupījumi („krīzes fon-
di”), bet Latvija kopumā un pilnīgi 
ir atkarīga no Briseles palīdzības. 

Gandrīz pirms pusgada ES 
noteica pirmās sankcijas attie-
cībā pret Krieviju. Lai arī cik tas 
būtu dīvaini, Maskavas atbildes 
sankcijas mūsu vadītājiem bija 
pilnīgs pārsteigums. Protams, 
viņi apgalvo, ka „Krievijas reakci-
ja bija paredzama”, bet tad rodas 
jautājums, kāpēc vēl joprojām 
nav izstrādāts kompensāciju me-
hānisms?

ES lauksaimniecības komi-
sārs Dačians Čološs vien tagad 
pārtrauca savu atvaļinājumu, lai 
sāktu nodarboties ar to, ar ko va-
jadzēja sākt nodarboties jau jan-
vārī. Briselē uzskata, ka embargo 
kaitējuma kopējās izmaksas būs 
12 miljardi eiro (10 % no pārdo-
šanas apjoma).

Kāds būs kompensāciju me-
hānisms, neviens joprojām ne-
zina. Ir liels jautājums, cik lielā 
mērā tiks ņemtas Austrumeiropas 
nabadzīgo valstu intereses, kas 
jau tagad ir nevienlīdzīgā situāci-
jā attiecībā pret neadekvāti ze-
majām izmaksām ES. Atliek vien 
cerēt, ka Latvijas diplomāti un po-
litiķi savu daiļrunību un sakarus 
izmantos, lai pieņemtu Latvijai iz-
devīgu lēmumu. Tas, protams, ir 
daudz sarežģītāk, nekā vienkārši 
zākāt citus, bet jēga gan tam būtu 
daudz lielāka.

Viktors UDRIŠS

Sankciju cīņa
Kungi karo, kalpi izjūt sekas

„Sankciju karš”, kas norisinās starp Krieviju un rietumu 
valstīm (tajā skaitā arī Latviju), pieņemas spēkā. Ekspor-
tētājiem nākas pārtraukt savu biznesu, iepirkuma cenas 
piena produktiem samazinās, bet valsts vadītāji turpina 
mierināt, sakot, ka nekas slikts jau nenotiek. 

Kursi savā dzīvesvietā
Biedrības „Stariņš” ekskursija 

uz Bīriņu un Turaidas pilīm

Ekskursijas sākumā Bīriņu 
pils gide krāslaviešus iepazīstinā-
ja ar pils, kur mūsdienās izvietota 
viesnīca, iekšieni un vēsturi. Eks-
kursijas dalībnieki, pateicoties 
populārajam seriālam „Uguns-
grēks”, aplūkoja pazīstamās Bīri-
ņu pils ainavas, apciemoja staļļa 
iemītniekus (zirgus, trušus, poni-
ju un kazu), apmeklēja kāzinieku 
vidū populārus romantiskus ob-
jektus – lapeni, mīlestības ozolu 
un mīlestības saliņu, iestiprinājās 
etnogrāfiskajā melderkrogā un 

atpūtās labiekārtotā ezera krastā.  
Dienas otrajā pusē ekskur-

sija turpinājās viduslaiku kultūras 
piemineklī - Turaidas pilī. Ekskur-
santi iepazinās ar ekspozīcijām 
par pils vēsturi un romantiski tra-
ģisko leģendu par Turaidas Rozi, 
aplūkoja Turaidas muižu – baznī-
cu, pārvaldnieka māju, saimniecī-
bas ēkas.

Biedrība „Stariņš” sirsnīgi 
pateicas Krāslavas novada do-
mei par sniegto transportu, kā arī 
SIA „Rols” par atbalstu!

Šī gada 13. augustā Krāslavas invalīdu biedrības „Stariņš” 
16 biedri devās ekskursijā uz Bīriņu pili (Limbažu novadā) 
un Turaidas pili (Siguldas novadā).

Iekšlietu ministrija aicina Latvijas 
iedzīvotājus būt piesardzīgiem, 
meklējot darbu un dodoties strā-

dāt ārpus Latvijas robežām.

Lai izvairītos no krāpniecis-
kām darbībām, kuru rezultātā 
personai var rasties zaudējumi 
vai persona var kļūt par darba-
spēka ekspluatācijas vai verdzī-
bas upuri, IM aicina personas, 

kuras dodas peļņā uz ārvalstīm, 
pievērst uzmanību savai drošībai 
un apzināt iespējamos riskus.

Informācija par preventīva-
jiem pasākumiem, par iestādēm, 
kur var meklēt palīdzību, ja per-
sona atrodas ārvalstīs, kā arī 
kas, kur un kā var saņemt valsts 
nodrošināto palīdzību cilvēku 
tirdzniecības upuriem, pieejama 
interneta vietnē: 

www.cilvektirdznieciba.lv.

Aicinām apzināt riskus!

Lai uzsāktu Latvijas produk-
cijas izvēli atbalstošas kampa-
ņas īstenošanu, tādejādi mazinot 
Krievijas noteiktā embargo pārti-
kas produktu grupām no ES, t. sk. 
Latvijas negatīvās sekas mūsu 
valsts tautsaimniecībā, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
mera (LTRK) pulcē partnerus – 
gan tirgotājus un ražotājus, gan 
finanšu institūcijas.

LTRK iniciētās vietējās pro-
dukcijas pašpatēriņu veicinošās 
kampaņas izstrādē jau iesaistīju-
sies virkne partneru – banka Ci-
tadele, reklāmas aģentūra DDB 
Latvia, Latvijas Pārtikas uzņēmu-
mu federācija, Latvijas Tirgotāju 
asociācija, Latvijas Tirgu savienī-
ba un veikalu tīkls ELVI.

Šobrīd norit kampaņas vi-
zuālās identitātes izstrāde, lai jau 

vistuvākajā laikā tirgotājus varē-
tu nodrošināt ar kampaņas ele-
mentu – plakātu, veikalu plauktu 
t. s. reklāmjoslu, uzlīmju, mājas 
lapu banneru u. c. – elektronis-
kajām sagatavēm. Domāts arī 
par mazajiem tirgotājiem, kuri šo 
priekšmetu komplektus varēs sa-
ņemt LTRK – gan Rīgā, gan tās 
reģionālajās nodaļās Valmierā, 
Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Jē-
kabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī.

FOCUS.LV

LTRK pulcē partnerus 
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Savu uzrunu gribu sākt ar 
Ziedoņa Purva un Raimonda 
Paula dziesmas vārdiem „Latga-
lei”: „Tu esi daiļa izaugusi, un pēc 
dienas darbiem dusi vēl,

Es Tavu tumšo acu sapņus 
minu, Tevi kautrā nepazinu vēl!”

Nav nekā lielāka, nav nekā 
svētāka, kad kopā sakusušas de-
besis un zeme dzied un tām pa 
vidu - jūsu mīlestība un rūpes par 
savu valsti - Latviju un savu tautu. 
Šogad jūlija beigās uz Daugavpili 
atbrauca seniori no visiem Latga-
les novadiem, pagastiem un cie-
miem: 450 dejotāji, 78 folkloras 
kopas, 34 etnogrāfiskie ansambļi, 
70 nacionālo tautību ansambļi un 
119 koristi, 13 tautas daiļamata 
meistari ar saviem darbiem. Pa-
visam XIII Latgales senioru festi-
vālā piedalījās 935 dalībnieki no 
67 kolektīviem. Sirsnīgi sveicām 
visus Zilo ezeru zemē Latgalē. 
Bijām priecīgi par tālo ceļa mē-
rojumu, par sirsnīgo tikšanos ar 
Jums. Lai Jums vienmēr pietiek 
izturības, mīlestības izdzīvot gan 
labās, gan skarbās dienās, lai ir 
pie kā turēties, kam uzticēties un 
ko sargāt! Lai dziesmotais gars, 
dejot prieks un lielā mīlestība pret 
skatītājiem un klausītājiem Dau-
gavpilī dod spēku un Dieva svē-
tību! Esiet vienmēr un visur Die-
va mīlēti un saules sasildīti. Lai 
visiem senioriem dzīvē veicas, 

lai veselība, esiet aktīvi un dzī-
vespriecīgi! Lai Jūsu labsirdība, 
ko Jūs parādījāt Latgales novada 
senioru festivālā, dod spēku, ve-
selību un izturību ikdienas gaitās!

Gribu pateikt lielu paldies 
Latgales reģiona pašvaldību va-
dītājiem, kultūras darbiniekiem 
un pašvaldību darbiniekiem par 
lielo atbalstu XIII Latgales no-
vada senioru festivāla sagata-
vošanā un novadīšanā. Liels 
paldies par morālo un materiālo 
atbalstu mūsu pašdarbniekiem 
un Biedrībai. Arī novadu senioru 
biedrību vadītājiem liels paldies 
par darbu un gādību par savas 
biedrības pašdarbniekiem. Saku 
lielu paldies mūsu jauniešiem par 
pašdarbnieku sagatavošanu kon-
certam.

Varu teikt, ka labāku paš-
valdību vadītāju, kādi ir Latgalē, 
droši vien citur Latvijā nav. Viņi 
izrādīja lielas rūpes par savu paš-
valdību cilvēkiem. Liels paldies 
visiem, kuri palīdzēja sagatavot 
un novadīt XIII Latgales novada 
senioru festivālu.

Aicinu uz tikšanos 2015. 
gadā XIV Latgales novada senio-
ru festivālā Dagdas novadā!”

Z. ZUJEVA, biedrības 
 „Latgales reģionālās 

 pensionāru apvienības”
padomes priekšsēdētaja

Lai gan izvirzītās prasības nav 
pārlieku augstas, 12. augustā vēl 
nebija neviena iesnieguma. Pre-
tendentam uz šo vakanci jābūt ie-
guvušam vispārējo vidējo izglītību, 
tiek prasītas valsts valodas zināša-
nas un krievu valodas zināšanas, 
mākslinieciskās spējas un iztēle, 
organizatoriskās prasmes rīkot 
kultūras un atpūtas pasākumus, 
labas saskarsmes un komunikā-
cijas prasmes, kā arī vēlme pa-
augstināt profesionālās prasmes 
kultūras jomā. Patiesībā, kultūras 
darbinieka amats mūsdienās vairs 
nav tā vispateicīgākā darbavieta, 
ja šo darbu veic ar sirdi un dvēse-
li, kā, piemēram, to dara tagadējā 

vadītāja. Tādas spējas patiesi nav 
dotas katram. Šodien, kad katrs 
vairāk iegrimis savās problēmās, ir 
jāiet un jārunā ar pagasta ļaudīm, 
jāuztur labas attiecības, un jāmāk 
likt lietā daudz un dažādus knifi-
ņus, lai kultūras dzīve plauktu un 
zeltu, nevis norietētu.

Savukārt Bērziņu pagasta 
pārvalde aptuveni šai pašā laika 
posmā meklēja grāmatvedi pilnai 
darba slodzei uz nenoteiktu laiku. 
Dokumenti bija jāiesniedz līdz 18. 
augustam, bet līdz 13. augustam 
to bija izdarījuši trīs pretendenti. 
Grāmatvedim izvirzītās prasības 
bija visai augstas: izglītība grā-
matvedībā, finansēs vai ekono-

mikā, teicamas datorlietošanas 
prasmes un biroja tehnikas lieto-
šanas prasmes, teicamas latvie-
šu un krievu valodas zināšanas, 
pieredze grāmatveža darbā, laba 
finanšu grāmatvedības un LR no-
dokļu izpratne un zināšanas, spē-
ja organizēt un vadīt grāmatvedī-
bas darbu, iniciatīva, pastāvīga 
izglītošanās u.c.

Ja kādam šķiet neparasti, ka 
vienlaikus radušās divas vakan-
ces, turklāt kaimiņu pagastos, va-
ram nomierināt - nevienā no šiem 
gadījumiem nav nekādu zem-
ūdens akmeņu. Gan viena, gan 
otra pagasta pārvaldes vadītāja 
Romualda Demida pastāstīja, ka 
Tautas nama vadītāja un pagasta 
grāmatvede dodas pelnītā atpū-
tā – pensijā. Tādejādi pavērusies 
iespēja gandrīz vienlaikus tikt pie 
darba diviem citiem cilvēkiem.

Juris ROGA

Atrast darbu laukos patiesi nav viegls uzdevums, bet rei-
zēm kādam tomēr uzsmaida veiksme. Nesen Šķaunes pa-
gasta pārvalde izsludināja kandidātu pieteikumu uz vakan-
to Šķaunes Tautas nama vadītājas amatu, dokumenti tiek 
gaidīti līdz 20. augustam.

Uzsmaida veiksme

Profesors Barkāns savā grā-
matā “Klusēšanas sāpes” vairā-
kas reizes atkārto, ka ap viņu ģi-
meni pulcējās daudz vairāk labo 
cilvēku nekā nekrietno. Katrā lap-
puses grāmatā tas tiek pierādīts 
ar konkrētiem piemēriem…

Par Kižlo ģimeni ir vērts 
runāt atsevišķi. Viņu rīcība trīs 
gadu garumā ir mūžīgas piemi-
ņas un vispatiesākās apbrīnas 
vērta… Taču par varoni kurš katrs 
nevar būt.

Kas vispār ir varonība? Iz-
nest no degošas mājas bērnu? 
Nostāties un ar savu ķermeni 
aizsegt ložmetēja dobumu, kas 
vērsts pret sievieti? Izglābt pa-
sauli no katastrofas? Nē… Kara 
laikā ir bijušas situācijas, kad par 
varoņdarbu kļuva vienkāršs ro-
kas spiediens vai kāds cits žests, 
kas spēja cilvēkam dot kaut ne-
lielu cerību, sevišķi, ja šī cerība 
kļūst aizvien mazāka un mazāka. 
Kad tas, kurš nāca pie kaimiņa, 
lai viņu atbalstītu, lai kaut ne-
daudz novirzītu domas no gaidā-
mās katastrofas, nebija vienkārši 
pieklājīgs cilvēks…

Karš Krāslavā ienāca ātri. 
Vērmahta vienības, kas ienāca 
pilsētā, tur ilgi neuzkavējās. Viņu 
vietā nāca SS pulki…

Divi Hitlerjūgenda audzēkņi, 
ļoti jauni cilvēki, apmeklēja Bar-
kānu māju. Autors atceras strīdu, 
ko SS pārstāvji uzsāka ar Jakova 
tēvu. Tas vienu no viesiem aiz-
kaitināja. Viņš pavēlēja Dāvidam 
Barkānam atvadīties no ģimenes, 

jo viņu tūlīt nošaus… Autora vec-
māmiņa izskrēja uz ielas un tur 
ieraudzīja “zemnieku Graudiņu, 
atvaļināto Latvijas armijas pulk-
vedi”. Atvaļinātais pulkvedis nāca 
Barkāniem palīgā un mēģināja 
nomierināt satracināto nacistu. 
Divu stundu sarežģītā “saruna” 
noslēdzās ar to, ka jaunais na-
cists nogura. Apsolot, ka savu 
solījumu paveikt ieradīsies nāka-
mās dienas rītā, SS vīri aizgāja. 
Naktī šo vienību nosūtīja tālāk, 
tuvāk frontei… Nāve pagāja ga-
rām… Taču tas bija tikai sākums. 
Jau Jūlijā Krāslavas ebrejus (iz-
ņemot 200, kuri bija atstāti dar-
bam pilsētā) vietējo “entuziastu” 
apsardzes pavadībā aizveda uz 
Daugavpils geto…

Pēc kolonnas pavadīšanas, 
redzot visas šīs “nosūtīšanas” 
briesmas, uz Barkānu mājām 
nāca cilvēki, stāstīja par redzē-
tajām šausmām un… piedāvāja, 
noslēpt Barkānu ģimeni savās 
mājās. Kas viņus pamudināja to 
darīt? Elementāra pieklājība, kas 
tolaik bija praktiski kā cēla rīcība…

Bēgšana no Krāslavas no-
tika 1941. gada 18. septembra 
naktī. Barkāniem izdevās paslēp-
ties, pateicoties vairāku ģimeņu 
palīdzībai.

Profesors Barkāns bēgša-
nu apraksta sīki jo sīki, minūti 
pa minūtei… Saņemot ziņu par 
nepieciešamību bēgt, ko viņiem 
caur Krāslavas dekānu nodeva 
policists Grundāns, Jakova māte 
metās pie kaimiņiem - Rūdolfa 

Razmusa ģimenes. Pateicoties 
viņiem, tika sapakotas un noslēp-
tas Barkānu mantas, kas viņiem 
vēlāk bija ļoti noderīgas… Kalējs 
- varkalis Spiridovskis tajā pat 
naktī caurā laivā (to atkāpjoties 
bija sabojājuši sarkanās armijas 
karavīri, lai radītu Vācu armijai 
šķēršļus upes šķērsošanā) no-
gādāja Barkānus Daugavas otrā 
krastā. Upes otrā krastā bēgļus 
sagaidīja Marija Vorslova, kura 
bija kalpojusi Barkānu mājā…

Tā, lūk, kopīgiem spēkiem 
pēdējā Krāslavas ebreju ģime-
ne nokļuva līdz savam slēpnim. 
Vecmāmiņa, kura pati saviem 
spēkiem nespēja atrast ceļu līdz 
Spiridovsku mājām, satika savu 
bijušo darbinieku Boroviku, kurš 
viņu paslēpa savā mājā, vēlāk 
nogādāja viņu pie Spiridovskiem, 
tur viņa nodzīvoja dažas dienas, 
bet pēc tam pēc tās pašas shē-
mas - uz Pļusiem…

Tagad pamēģiniet visus šos 
notikumus satilpināt vienā nak-
tī… Stundu pēc pusnakts Barkā-
ni saņēma ziņu, ka sešos no rīta 
tiek plānota apšaude, bet Dau-
gavas otrā krastā bija nonākuši 
laikā, kad sāka aust diena (ap-
tuveni ap sešiem no rīta). Vors-
lovas meklējumi ilga aptuveni 1 
stundu - septiņi no rīta. Ceļš līdz 
Pļusu ciemam - 12 km. Šo ceļa 
posmu noiet ar diviem 11 un 12 
gadus veciem bērniem Barkāni 
ātrāk nekā 3.5-4 stundās nevarē-
ja. Bēgšana beidzās aptuveni 11 
dienā. Desmit stundu laikā ietilpa 

steidzīga gatavošanās, ceļš pa 
naksnīgo Krāslavu, nokļūšana 
otrā krastā caurā laivā, ceļš uz 
Pļusiem… Baisa nakts. Priekšā 
vēl tikpat smagi trīs gadi…

Vēlāk Razmusi nogādāja otr-
pus Daugavai maisus ar Barkānu 
privātajām mantām. Kopā ar Spi-
ridovsku ģimeni atbalstīja drau-
gus kā vien spēja, sūtīja graudu 
maisus, lai viņiem būtu kaut ne-
daudz pārtikas…

Graudiņš, Razmusi, Spiri-
dovski, Vorslovi… Varoņi? Vien-
kārši krietni cilvēki, kuriem karš 
neatņēma šo rakstura īpašību. 
Pasaulē ir daudz varonīgu cilvēku 
rīcību, vērstu uz ebreju glābšanu. 
Vispazīstamākie “pasaules taisnī-
gie” - Rauls Vallenbergs, Oskars 
Šindlers, Hosē Arturo Kasteljano. 
Šo cilvēku kontā ir tūkstošiem iz-
glābtu dzīvību. Mūsu avīzē bija 
raksts par Japānas konsulu Kau-
ņā Tiune Sugihare, par Žaņa Lip-
kes rīcību, kurš izglāba 56 cilvēku 
dzīvības, stāsta visu Latvijas sko-
lu vēstures skolotāji. 

Jeruzalemē atrodas milzīgs 
memoriāls, veltīts holokausta 
upuriem, kā arī tiem, kuri glāba 
ebreju dzīvības - “Jad Vašem”. 
“Pasaules taisnīgo cilvēku dārzā” 

uz memoriāla pirmā stenda ir la-
sāmi Mihaila un Leontīnas Kižlo 
vārdi… kopumā tur ir 24811 glā-
bēju vārdi.

Bet cik vēl ir tādu, par kuriem 
nekas nav zināms, kuri pretojās 
nacistu judofobijai, kas izvērtās 
visās valstīs. Lai arī viņu darbs 
bija neliels, taču ļoti nozīmīgs…

Kad krāslaviete Aksīnija 
Fedotova nošaujamo ebreju ko-
lonnā ieraudzīja savu kaimiņu, 
pazīstamo galdnieku Leibu Kitu, 
vienīgais ko viņa spēja izdarīt - 
izskriet no mājām, lai no viņa at-
vadītos, pēdējo reizi apskautu… 
Automātu stobri bija visapkārt. 
Viņu neapturēja nāves bailes… 
Viņu nelaida, padzina. Taču šīs 
vienkāršās sievietes rīcība tolaik 
bija pielīdzināma varoņdarbam. 
Es tā domāju…

Jakova Barkāna grāmata dod 
iespēju saprast, izjust kara atmos-
fēru, visas holokausta šausmas 
Krāslavā. Vienlaikus grāmatā ir 
ļoti daudz vērtīgu vēsturisku lie-
cību. Vairākām tēmām vajadzī-
ga papildus analīze un laiks. Šis 
materiāls nevar būt pēdējais. Tā-
pēc… turpinājums sekos.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta 

Karš bieži vien iznīcina robežu starp varonību un ierastu pieklājību. Naids, kas ir visu 
konfliktu pamatā, pārvēršas par kaut ko briesmīgu, jūtamu un materiālu. Bet arī labās 
cilvēka rakstura īpašības kļūst spilgtākas un stiprākas. Vienkārša, banāla doma par to, ka 
“pasaulē labo cilvēku ir vairāk” gūst apstiprinājumu vienmēr, kad pasaule slīgst tumsā 
un karu haosā…

Kad klusēt ir grūti  3. daļa

Stends Nr.1, uz kura iegravēti Mihaila un Leontīnas Kižlo vārdi

Par XIII Latgales  novada 
 senioru festivālu

„Skani, lepna dziesma, pāri novadu novadiem, tautu 
kopā saukdama, lielus darbus izdarīt, saticību vei-
dojot”. Tā bija XIII Latgales novada senioru festivāla 
motivācija.

Svētku kulminācija būs 23. 
augustā, kad tieši pirms 25 ga-
diem cilvēki sastājās ķēdē no 
Tallinas līdz Viļņai. 

Pasākumi “Baltijas ceļa” at-
cerei šajā dienā notiks ne tikai 
Rīgā, bet arī citviet Latvijā.

Tāpat “Baltijas ceļa” gada-
dienu atzīmēs arī ārzemēs: Ki-
jevā, Oslo, Londonā, Čikāgā u.c. 

No septembra līdz novem-
brim iecerēti “Baltijas ceļa” 
atceres pasākumi izglītības 
iestādēs, savukārt decembrī 
gaidāma vēsturisko liecību iz-
devuma “Tauta tautu rokās tur” 
prezentācija Tautas frontes mu-
zejā Rīgā.

1939. gada 23. augustā 
Padomju Savienības un Vāci-

jas ārlietu ministri - Vjačeslavs 
Molotovs un Joahims fon Ri-
bentrops - parakstīja līgumu, 
kas ietekmēja Eiropas un visas 
pasaules likteni. 50 gadus vēlāk 
- 1989. gada 23. augustā - tri-
ju valstu iedzīvotāji pie Baltijas 
jūras pārsteidza visu pasauli, 
sarīkojot akciju un kopīgi pie-
prasot Molotova-Ribentropa 
pakta slepeno papildprotokolu 
publisku atzīšanu un Baltijas 
valstu neatkarības atjaunošanu. 
Vairāk nekā divi miljoni cilvēku 
sadevās rokās, izveidojot 600 
kilometru garu ķēdi no Tompeas 
pils pakājes Tallinā līdz Ģedimi-
na torņa pakājei Viļņā.

“Baltijas ceļa” 25. gadadienu svinēs visā Latvijā
Visā valstī no augusta līdz pat decembrim plānoti dažādi 
atceres pasākumi. Uz “Baltijas ceļa” atceres pasākumiem 
Latvijā ieradīsies arī Lietuvas Ministru prezidents Aļģirds 
Butkevičs un Igaunijas Ministru prezidents Tāvi Reivass. 
Visi trīs Baltijas valstu premjerministri piedalīsies publis-
kajos pasākumos Rīgā.
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Ilze: “Zirgi ir mana sirdslieta, 
biznesa pamatā arī ir interese un 
patika pret to, ko tu dari. Esmu 
piedzimusi kā tāds dabas bērns, 
“Klajumu” atrašanās vieta kā ra-
dīta man. Es jau tos mežus biju 
sen izstaigājusi un izpētījusi, ko 
varu, un ko nevaru. Ienāca prātā, 
ka varu ierīkot takas un izstaigāt 
ar zirgiem. Parādījās pirmie klien-
ti, drīz sapratu, ka vajag ar kādu 
sadarboties, jo pašai zirgu trūka. 
Gāju pie kaimiņiem, lūdzu, vai 
varētu savu ķēvīti uz dienu vai di-
vām aizdot. Gāju pie vecā Livčas, 
Lukšas, Pastuhova, un viņi man 
aizdeva savus zirgus. Es jāju vai 
braucu ar riteni pakaļ, vedu tos uz 
“Klajumiem”, pēc tam atpakaļ. Arī 
Ēriks Mukāns ar saviem zirgiem 
izpalīdzēja.”

To cilvēku uzticība Ilzei bija 
milzīga, bet laikam jau tāpēc, ka 
viņas acīs dega neviltota ugun-
tiņa. Lai arī viņai izdevās pārlie-
cināt saimniekus atbalstīt, bet 
tas izrādījās laikietilpīgi pašai. 
Pēc sešiem, septiņiem gadiem 
Ilze saprata, ka vajag uzbūvēt 
naktsmītnes, apvienojot ar pirti. 
Jaunbūve tapa piecus gadus un 
to atklāja tikai 2004. gadā. Līdz 
tam Ilze viesiem piedāvāja telšu 
vietas vai vienojās par viesu iz-
mitināšanu kādā viesu mājā vai 
viesnīcā.

Laika gaitā Ilze iegādājās 
“Ganiņus”, kur bija vēl viena 
veca kūts. Kredītu par šo pirku-
mu maksāja sešus gadus. Toties 

savus deviņus zirgus 
Ilze turēja jau divos 
vecos staļļos līdz pat 
2012. gadam, kad tika 
nodots ekspluatācijā 
jaunais stallis, kurā 
tagad ir visi zirgi. To 
nācās būvēt astoņus 
gadus, katrā kaut ko 
pa mazumiņam. Ne-
viena vecā ēka neiet 
zudumā. Vecajā kūtī 
Ilze plāno dzīvot pati 
– tur izbūvēs istabas, 
šogad nomainīs ēkai 
jumtu. Veco māju at-
došot savai māsai. 

2007. gadā Ilze 
iegādājās vēl vienu 
īpašumu – “Ķemerus”. 
Tikai pērn un tikai Ķe-
meru mājas 1. stāvā 
viņa sāka izmitināt tū-
ristus. Mājā ir virtuve, 
liela kamīnzāle, gu-
ļamistaba, visas labie-
rīcības. Otrs stāvs vēl 
gaida remontu. 

Sarunbiedrene 
savā īpašumā ir ie-

gādājusies vēl vienu turpat simt-
gadīgu māju – “Krasti”. Arī tajā 
nākotnē plānots uzņemt tūristus, 
kuri grib baudīt spartiskus sadzī-
ves apstākļus – dzīvi bez elektrī-
bas, siena gultas un tamlīdzīgi.

Varbūt mūsu lasītājam vēl 
arvien šķiet, ka dzīvē Ilzei viss 
nācis viegli. Bet īstenība ir daudz 
skaudrāka pat par to, ko daž-
reiz redzam seriālos. Viss tie-
šām plauka un zēla, bet pēkšņi 
valsti piemeklēja finanšu krīze. 
Zināšanas, pieredze un iekšē-
jais saprāts Ilzei lika pareizi sa-
plānot finanses, jo lielo kredītu 
par ļoti kāroto “Ganiņu” īpašumu 
nācās maksāt arī krīzes gados. 
2009. gadā tūristu plūsma sa-
ruka uz pusi, salīdzinājumā ar 
2008. gadu, bet 2010. gadā vēl 
uz pusi salīdzinot ar 2009. gadu. 
Arī 2011. gads bija ļoti smags, un 
tikai 2012. gadā Ilze varēja seci-
nāt, ka nu jau ir labāk. Pērn jau 
bija ļoti labi un šogad arī klājas 
labi, kaut gan karstajā vasarā cil-
vēki vairāk tendēti meklēt atpūtu 
pie ūdeņiem, taču, izrādījās, ka 
pie zirgiem arī brauc. Ilzes zirgu 
stallī ir sava odziņa – pa diviem 
kumeļiem no Baltkrievijas un Lie-
tuvas un tam ir netieša saikne ar 
Eiroreģionu “Ezeru zeme”.

Ilze: “Man ļoti patīk savs 
darbs, es jūtos kā mājās Baltkrie-
vijā, Lietuvā. Varu piezvanīt jeb-
kuram, man palīdzēs saremontēt 
riepu vai iedos spilvenu, ko zem 
galvas nolikt, jo tur ir ļoti daudz 

draugu. Arī “Klajumi” man ir kā 
tāda draudzības oāze, un es no-
pirku kaimiņvalstu zirgus. Šobrīd 
kopā man ir 12 zirgi izjādēm un 
viena kliba ķēve, kas nu jau sāk 
atlabt.”

Divreiz zirgi Ilzi izglāba vār-
da tiešā nozīmē, un, kā moderni 
saka, palīdzēja diversificēt bizne-
su – viņa sāka piedāvāt reittera-
piju. Pasaules mērogā tas skan 
kā Reittherapy (Horse riding the-
rapy). Tam visam gan ir bēdīga 
Ilzes personīgā priekšvēsture – 
divas neveiksmīgas grūtniecības, 
kā rezultātā divi zaudēti bērni. 
Šodien viņa atzīst, ka bija tuvu 
prāta aptumsumam. Ir daudz ga-
dījumu, kad cilvēki atrod vienkār-
šu izeju no dzīves. Bet Ilze gāja 
pie zirgiem. Vienu dienu ieraudzī-
ja sludinājumu laikrakstā “Diena”, 
ka Latvijas reitterapeitu asociāci-
ja, sadarbībā ar Latvijas Stradiņa 
Universitāti rīko kursus “Reittera-
pija – rehabilitācija ar zirgu palī-
dzību”. Tas bija 2004. gads.  

Ilze: “Īstenībā zirgs ir unikāls 
dakteris, es uzreiz pēc savām 
nelaimēm gāju uz stalli – man va-
jadzēja tikt prom no mājām, kur 
viss liecināja par mazuli, kuram 
visas mantiņas jau iegādātas. 
Tad arī aizbraucu uz Rīgu, un, 
mēnesi mācoties palīdzēt citiem 
ar manu draugu zirgu, atguvu 
savu stabilitāti. Izgāju kursus, 
kļuvu par sertificētu reitterapijas 
instruktoru, sagatavoju savus 
zirgus, kurus attiecīgi jāapmāca, 
ierīkoju laukumu 20x40, uzbūvē-
ju rampu, lai cilvēku no ratiņkrēs-
la var iecelt zirgam mugurā. Šis 
piedāvājums pilnvērtīgi darbojas 
kopš 2005. gada”.

Ilze nebūs Ilze, ja viņas sirds 
nebūs plaši atvērta bērniem. Jau 
trešo gadu viņa savā saimniecībā 
rīkoja atpūtas pasākumu ģime-
nēm ar bērniem un citiem inte-
resentiem un dabas mīļotājiem 
“Kumeļu rotaļas”. Nosau-
kuma krustmāte ir Anna 
Rancāne, Ilze negribēja, 
lai tajā figurētu sacensību 
gars. Ar to viņai gribējās 
aicināt cilvēkus pie dabas 
un zirgiem. Pirmais bagā-
tināja jaunā zirgu staļļa 
atklāšanu. Pērn tas or-
ganiski papildināja Krās- 
lavas pilsētas svētkus, 
bet šovasar Ilze to rīkoja 
neatkarīgi no citām akti-
vitātēm. Lietuvas draugi 
tajā demonstrēja Lietu-
vas zirgu šķirni - ērzeļus 
un ķēves, kas no Lietuvas 
iepirktas Klajumos. Zirgi 
tika iejūgti arklā un visiem 

par prieku apara palielu lauku. 
Varbūt kāds domāja, ka būs tikai 
stāstījums par zirgu pielietojumu, 
bet bija arī reāls demonstrējums. 
Nākošgad Ilze noteikti izdomās 
vēl kaut ko interesantāku un iz-
domas viņai netrūkst.

Piemēram, Ilze ir Daugavas 
loku glābšanas kampaņas rīkotā-
ja. Četrus gadus pēc kārtas maija 
sākumā noris talkas, kuru galve-
nā vērtība ir iemācīt bērnus sau-
dzēt dabu. Pieaugušajiem talkas 
dalībniekiem obligāti jāņem līdzi 
bērnus. Iejūdz zirgus ratos, sa-
cep guļbišnīkus, ņem līdzi lielos 
atkritumu maisus un dodas ceļā, 
kamēr zāle vēl nav uzaugusi. 

“Tas ir 4. maijs. Tā mēs svi-
nam šos svētkus - Latvijas valsts 
Neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanas dienu. Piedalās arī 
manas ikdienas biroja un starp-
tautisko projektu cīņu biedres 
- Laila Vilmane un Inta Lipšāne 
ar bērniņiem” turpina Ilze. “Bērni 
skrien kā sacensībās pēc izmes-
tām čipsu pakām, skārdenēm, 
stikla un PET pudelēm, kas spīd 
jau pa gabalu. Šie bērni pat pil-
sētā paceļ atkritumus, no viņiem 
neviens nebūs tas, kurš piesār-
ņo vidi. Katru gadu savācam 
pamatīgu atkritumu čupu, šogad 
- 30 maisus. Lieli sivēni ir gan 
atpūtnieki, gan makšķernieki, ļoti 
daudz piegružo. Tomēr taisnība 
arī tajā, ka ar katru gadu atkritu-
mu paliek mazāk. Mēs jau lienam 

visdziļākajās Daugavas malās, 
bet jālien vēl dziļāk. Gadās at-
rodam arī izgāztuves, un arī tās 
iztīrām. Šogad braucām pat divas 
dienas, jo gribējās iztīrīt vairāk un 
šogad mūs atbalstīja arī Latvijas 
Valsts meži, apdāvinot ar visā-
diem suvenīriem. Vienā dienā ne-
var izbraukt garus posmus, divās 
varējām aptvert lielāku teritoriju. 
Citreiz talkas notiek arī ziemā. 
Piemēram izzāģējām krūmus, bet 
tur nedrīkst  braukt ar traktoru, lai 
nesabojātu augsni. Izvedām ar 
zirgu.”

Lūk, tāda ir mūsu, krāslavie-
šu, Ilze! Kaplavieši sacīs – nē, 
viņa ir mūsu! Droši vien taisnība 
būs baltkrieviem, un lietuviešiem, 
un visiem, kuri pazīst šo lielisko 
sievieti un grib saukt par savē-
jo. Ja visu varētu sākt no gala, 
Ilze neko nemainītu savā dzīves 
ceļā. Šī Ilze darītu tieši tāpat, jo 
viņai patīk lauzt dzīvē savu ceļu 
nevis kurnēt un vērot, kā citi aiz-
steidzas garām. “Manī ir daudz 
no romāna “Vilkaču mantiniece” 
galvenās varones Alīnas rakstu-
ra”, saka Ilze (nesen viesojoties 
“Klajumos”, Olga Rajecka par Ilzi 
arī runājusi šajās līdzībās). “Kla-
jumi” ir palīdzējuši piepildīt galve-
no dzīves sapni, tieši te, blakus 
zirgiem, visas sajūtas visspilgtāk 
izbaudītas un izdzīvotas! Ja no-
tiktu savādāk, tā jau būtu cita Ilze.

Juris ROGA
Ilzes arhīva foto

Tikai atgriezusies dzimtenē, Ilze pievērsās tūrismam. Maška uz to laiku bija laidusi pasau-
lē jau četrus kumeļus. Ilze strādāja domē un gribēja savu biznesu. Galu galā, bija daudz 
samācījusies pati un kursos citus mācīja, kā sākt uzņēmējdarbību. Strādājot UAC, Ilze ti-
kās ar angļu, somu, zviedru konsultantiem, kuri mudināja uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā 
un viņas galvā nemitīgi raisījās dažādas idejas. 

Daugavas mežu ieskautā pļavā  2.daļa

Pagasta pārvaldes vadītāja 
Romualda Demida apgalvo, ka 
daudzdzīvokļu namu iemītnie-
kus sals nepārsteigs nesaga-
tavotus. Tam par apliecinājumu 
kalpo arī milzīgās malkas grēdas 
pie abām katlu mājām – kurinā-

mais sezonai sagatavots sav-
laicīgi. Gan skolas, gan lielajā 
jeb centrālajā katlu mājā, kas ar 
siltumu nodrošina pagastmāju 
un daudzdzīvokļu namus, veikts 
kosmētiskais remonts. Lielajā 
katlu mājā nācās labot izdrupu-

šo grīdu, veicot betonēšanas 
darbus. Katli ir darba kartībā, 
un, spriežot pēc iepriekšējās zie-
mas, siltumtrases arī ir kārtībā. 
Vienīgā bēda – iedzīvotāji ie-
krājuši lielu parādu par patērēto 
siltumenerģiju, kas nav labi. Dzī-
vokļu īrnieku un īpašnieku viena 
daļa cenšas samazināt parāda 
apjomu, veicot maksājumus arī 
vasaras laikā, citi izmanto iespē-
ju piegādāt malku, tā sedzot pa-
rādu vai tā daļu, bet ne visi ir tik 
apzinīgi vai maksātspējīgi. 

Tarifs par siltumenerģiju gai-
dāmajai apkures sezonai domē 

pagaidām nav pārskatīts un ir 
iepriekšējā līmenī. R. Demida 
uzsver, ka vismaz šobrīd viņai 
nav informācijas, kas liecinātu 
par plāniem celt tarifu. 

Pastaigājot pa ciematu, 
novēroju, ka bēdīgā stāvoklī ir 
daudzi balkoni, citviet arī jumti-
ņi virs ieejas kāpņutelpā, bet tie 
ir ieguldījumi, kurus pašvaldība 
būtībā likuma ierobežojumu dēļ 
nedrīkst veikt, pat ja nauda būtu. 
Daļai dzīvokļu īrnieku ir cerība 
šogad tikt pie jauniem logiem. 

Juris ROGA

Šķauniešus sals nepārsteigs
Visā bijušā Krāslavas rajona teritorijā tikai retajā pa-
gasta centrā tika saglabāta daudzdzīvokļu māju cen-
trālapkure. Viedokļi par to dalās, jo centralizēti pie-
gādātās enerģijas veidi piedzīvo arvien lielāku cenu 
kāpumu, taču centrālapkure viennozīmīgi ir lielākas 
ērtības iedzīvotājiem un vienmērīgs siltuma sadalī-
jums visā ēkā. Šķaunes iedzīvotāji šos labumus bau-
da arvien.

Banka ar brīdinā-
jumu vēršas 

pie klientiem
«Swedbank» brīdina savus 

klientus neuzķerties uz krāpnie-
ku izsūtītiem e-pastiem. Savā 
«Twitter» kontā banka norāda, ka 
e-pasti tiek izsūtīti «Swedbank» 
internetbankas vārdā. Vēstulēs 
atrodama  informācija, ka klien-
tam «nepieciešams pārbaudīt 
konta informāciju» un šī iemes-
la dēļ «nepieciešams lejuplādēt 
e-pasta pielikumu». Banka aicina 
šādas vēstules dzēst.
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Lidija nevēlējās materiālu 
par sevi, tomēr šim notikumam 
vienaldzīgi garām paiet nespēju 
un nolēmu uzrakstīt dažus vār-
dus vismaz par viņas veikumu, 
kuram biju liecinieks. Nešaubos, 
un vietējie ļaudis man neļaus sa-
melot, ka Lidija mīl savu darbu 
ar sirdi un dvēseli un ne mazāk 
mīl arī lasītāju. Viņa dara visu 
iespējamo un neiespējamo, lai 
bibliotēkā viņi justos komfortabli 
un būtu apmierināti ar saņem-
tajiem pakalpojumiem, sākot no 
vajadzīgās lasāmvielas un dato-
ru izmantošanas, līdz pat garīgo 
vajadzību apmierināšanai. Vēl 
nekad nav gadījies tā, ka, ienākot 
bibliotēkā, ieraudzītu garlaikojo-
šos bibliotekāri. Viņa kustās kā 
bitīte, dzīvo kā vāvere ritenī, mū-
žīgi steidzoties paspēt darbu pa-
veikt pilnvērtīgi un godam. Spilg-

tā atmiņā ir pēdējo gadu lielākie 
pasākumi, piemēram, pilotprojek-
ta “3i — ieraugi, iekadrē, ievieto” 
realizācija bibliotēkā, kura rezul-
tātā iegūta dažāda orgtehnika, 
vairāki pagasta ļaudis apguva fo-
tografēšanas pamatus, tapusi lie-
liska un projekta vadības augstu 
novērtēta fotoizstāde, kuru ļaudis 

ar interesi aplūko arī šobaltdien. 
Lidija noorganizēja neaizmirsta-
mu Ezernieku skolotājas Veltas 
Kalniņas piemiņai veltītu atce-
res pēcpusdienu “Dejai ir savs 
stāsts...”. Starp citu, Lidija bija 
galvenais palīgs un balsts skolo-
tājas pēdējos dzīves gados, kad 
spēki un veselība viņu pamazām 
un tad arvien straujāk pameta. 

Kopš pavasara Lidija ar do-
mubiedriem aktīvi strādā, lai no-
organizētu līdzīgu pasākumu ar 
mērķi iemūžināt vēl vienas šīs 
puses izcilas skolotājas Valentī-
nas Ivanovskas (Celitānes) pie-
miņu. Katrā šādā darbā ir savi 
klupšanas akmeņi, kuri brīžiem 
dzen izmisumā, bet Lidija nekad 
nenolaiž rokas, meklē un atrod 
risinājumus. Es jau nemaz neru-
nāju par viņas veikto apjomīgo 
novadpētniecības darbu, dau-

dzajām izstādēm, dzejas lasīju-
miem, rokdarbu nodarbībām un 
citiem plašākai sabiedrībai varbūt 
mazāk pamanāmiem, bet vietē-
jiem iedzīvotājiem nozīmīgiem 
pasākumiem. 

Varbūt sakritība, bet varbūt 
arī nē – tuvojoties bibliotēkas 
akreditācijai, šogad bibliotekāre 

ar pašvaldības atbalstu iegādājās 
jaunas mēbeles lasītavas zālei – 
galdus un virsdrēbju skapi, kā arī 
pieņemšanas telpā tagad ir jauni 
skapji mapēm un citam bibliotē-
kas inventāram. 

Šķiet, Lidijas galvenā mo-
tivācija ir dot visu to labāko bēr-
niem. Tāpēc vislielākais prieks ir 
par bērnu stūrīti, kur tagad novie-
tots plats atpūtas krēsls, žurnālu 
galdiņš, trīs pufiņi. Sastrēgum- 
stundās šeit nav vietas kur ābo-
lam nokrist, daži vecie nelielie 
krēsliņi vairs neapmierināja bēr-
nu vajadzības. Viesojoties biblio-
tēkā, satiku trīs dzīvespriecīgas 
meitenes, kuras ar prieku piekrita 
pozēt bērnu stūrītī. Rīgas Klasis-
kās ģimnāzijas 5.b klases skol-
niece Anastasija Kovaļova, sacī-
ja, ka laukos viņa jūtas ne sliktāk 
kā galvaspilsētā: “Laukos jūtos 
pat labāk – daru, ko vēlos! Ezers 
tepat, varu katru dienu peldēties!” 
Arī Ezernieku vidusskolas skol-
nieces, māsas Mārīte (4. klase) 
un Tamāra (7. klase) Krečkovas 
atzina, ka šī vasara viņām bijusi 
lieliska. Katru dienu nāca gan uz 
bibliotēku darboties pie datora vai 
paņemt rokās kādu grāmatu, gan 
vairākas reizes dienā paspēja 
aizskriet uz ezeru.  

Bibliotekāre Lidija nerēķina 
savu laiku un dažreiz nežēlo per-
sonīgos līdzekļus, lai bibliotēkas 
apmeklētājiem būtu viss nepie-
ciešamais. Viņa pati mājās cep 

kūkas vai cepumus un cienās 
ar tiem savus draugus vai citus 
cilvēkus. Pirms pus gada viņa ir 
nopirkusi divus biezos logu aiz-
karus, no kuriem izgatavoja sa-
gataves, lai nomainītu saplēstos 
auduma pārvalkus vecajiem koka 
krēsliem, kurus savulaik tālredzī-
gi saglabāja. Vienu krēslu katlu 
mājas strādnieks jau pārvilka ar 
jauno audumu, izskatās labi. Šie 
krēsli varbūt nerada tik lepnu ie-
spaidu, kā mūsdienu ofisa mē-
beles, bet ir krietni izturīgāki un 
bibliotēkas pasākumiem būs kā 
labs atradums. Lidija ir cilvēks ar 
lielo burtu. 

Nobeigumā tas, ko Lidija vē-
las pateikt līdzcilvēkiem: “Paldies 
Dievam, man vienmēr bija blakus 
cilvēki, kuri mani atbalstīja. Mūsu 
darbā nekad nedrīkst aizmirst, ka 
jebkura bibliotēka ir izglītības, au-
dzinošais un kultūras centrs savā 

mikrorajonā un bibliotekārs - tās 
dvēsele. Dvēselei jābūt tīrai un 
katrā cilvēkā jāprot saredzēt to la-
bāko. Esmu pateicīga bibliotēkas 
apmeklētājiem par to, ka neesmu 
zaudējusi ticību viņos!”

Juris ROGA
Autora foto

Bibliotekāre Lidija Igaune šovasar atzīmēja 50 gadu darba jubileju – pusgadsimts 
veltīts vienīgajai darba vietai – Ezernieku tautas bibliotēkai un tās apmeklētājiem.

Cilvēks ar lielo burtu

Mūsu darbā nekad nedrīkst aizmirst, ka jebkura bibliotēka ir 
izglītības, audzinošais un kultūras centrs savā mikrorajonā 
un bibliotekārs - tās dvēsele. Dvēselei jābūt tīrai un katrā cil-
vēkā jāprot saredzēt to labāko. 

Ģimenes pamatā jāliek 
ticība Dievam

12. augustā baziliku piepil-
dīja laulātie, daudzas ģimenes 
ar bērniem, kas dievnamā iene-
sa vairāk nemiera un kņadas. Ir 
novērots, ka līdzīgos gadījumos 
vienam otram tas izraisa nepati-
ku. Taču, kā noslēguma uzrunā 
atzīmēja bīskaps Jānis Bulis, ir 
prieks, ka dievnamā ir tik daudz 
bērnu, ka vecāki ir atveduši viņus 
šurp, lai izlūgtu Dieva svētību. 
Šīs dienas evaņģēlijā Jēzus, at-
bildot uz apustuļu jautājumu, kas 
ir lielākais Debesu valstībā, pasa-
ka, ka tie ir bērni, vienlaikus brīdi-
not: “Pielūkojiet, ka jūs nenicinātu 
nevienu no šiem mazajiem; Es 
jums saku, ka Debesīs viņu eņ-
ģeļi vienmēr redz mana Tēva vai-
gu” (Mt 18,10).

Ģimenēm veltītās dienas 
dievkalpojumi lika pārdomāt par 
ģimenes nozīmi kā sabiedrības 
pamatu. Bīskaps J. Bulis dienas 
Sv. Mises sprediķī uzsvēra, ka 
ģimene šodien piedzīvo ļoti lie-
las grūtības. “Līdz šim nav bijis 
tāda laikmeta, kas tik ļoti grautu 
ģimenes pamatus,” teica J. Bulis. 
Viņš atzīmēja, ka arvien biežāk 
cilvēkam tiek iestāstīts, ka kat-
ram ir tiesības uz autonomiem 
lēmumiem. Tiek piekoptas, tā 
sauktās, brīvās attiecības, kad 
neviena puse neuzņemas atbil-
dību. Vai tas ir saskaņā ar Dieva 
griba, Baznīcas norādījumiem? 
Protams, nē. Notiek tradicionālā 
ģimenes modeļa noniecināša-
na. Draudīga iezīme ir daudzās 
šķiršanās, kas sašķeļ kopienu un 
vieš nedrošības sajūtu. Bīskaps 

norādīja arī uz vairākām citām 
mūsdienu negācijām ģimeņu lie-
tās. Bet Dieva griba ir tāda, ka 
cilvēkam jāuzņemas atbildība par 
savu ģimeni, neskatoties ne uz 
kādām problēmām. Tās pārvarēt 
iespējams, ja ģimenes pamatā ir 
likta ticība Dievam, lūgšana, sav-
starpēja mīlestība, cieņa, saprat-
ne, citi tikumi, ko cilvēks attīsta, 
pilnveido, klausoties Dieva Vār-
du, dažādas lekcijas par ģimeni, 
ko piedāvā Baznīca. Ģimeni ne-
var stiprināt ar saukļiem, tukšiem 
lozungiem. Laulāto, vecāku, bēr-
nu mīlestība pieprasa konkrētu 
rīcību: ik dienu atcerēties savu 
tuvāko cilvēku vajadzības, ak-
ceptēt ikvienu ģimenes locekli, 
veltot viņam laiku. 

Aglonas svētkos ir izveidoju-
sies skaista tradīcija - ģimenēm 
veltītajā dienā atjaunot laulības 
solījumu, kas ir ļoti svarīgi pašiem 
laulātajiem, kā arī visai Baznīcai. 
Bīskaps uzsvēra, ka, atjaunojot 
laulības solījumu, laulātie nodod 
Dieva rokās savu ģimenes dzīvi, 
bērnus, vecāku rūpes, uzmodina 
savās sirdīs kāzu dienā saņem-
tās Laulības sakramenta žēlas-
tības spēku, tādējādi kļūstot par 
ticības lieciniekiem saviem bēr-
niem, mazbērniem, visai Baznī-
cai.

Vairāki desmiti laulāto pāru 
kopā ar bērniem nostājās bazi-
likas vidū un, sadevušies rokās, 
apliecināja, ka vēlas arvien pil-
nīgāk, pēc Kristus upurpilnās 
mīlestības parauga, izrādīt viens 
otram savu mīlestību; ka grib pa-
rādīt viens otram arvien dziļāku 
cieņu un dzīvot pilnīgā laulības 
uzticībā; ka atbalstīs viens otru 

rūpēs un priekos, veselībā un sli-
mībā, kalpos un lūgsies viens par 
otru līdz pat dzīves beigām. “Lai 
Visvarenais Dievs stiprina jūsu 
gribu būt uzticīgiem svētajam so-
lījumam, ko šodien atjaunojāt,” 
vēlēja bīskaps, svētot laulātos ar 
krusta zīmi.

Pēc tam, nesot Kungam Die-
vam pateicības upuri, klātesošie 
lūdzās par laulātajiem un ģime-
nēm, lai Svētais Gars atjauno 
Laulības sakramenta žēlastības, 
lai tās piedzīvo mieru, saskaņu 
un Dieva svētību.

Sv. Mises noslēgumā Ekse-
lence svētīja klātesošos ar svētī-
to ūdeni un vēlēja rūpēties citam 
par citu vārdos un darbos. Diev-
kalpojumu ar skanīgo dziedā-
šanu kuplināja Rēzeknes Sāpju 
Dievmātes draudzes koris. 

Uz Debesīm tika raidītas 
lūgšanas par ģimenēm un lūgta 
Aglonas Dievmātes palīdzība arī 
vakara un pusnakts Sv. Misē, 
Vissvētā Sakramenta adorācijā 
nomoda naktī.

Jānodibina patiesa 
draudzība ar Kristu

Šāda vēlme mudināja dau-
dzos svētceļniekus doties tuvākā 
vai tālākā ceļā uz galveno mūsu 
zemes svētvietu. Trešdien, 13. 
augustā, pielūgt Jēzu Vissvētā-
kajā Sakramentā un pagodināt 
Aglonas Dievmāti viena pēc otras 
bazilikā iegriezās kājāmgājēju 
grupas. Noguruši, pārvarējuši 
lielākas vai mazākas grūtības un 
nedaudz atpūtušies, viņi ieradās 
uz bīskapa Jāņa Buļa celebrēto 
vakara Sv. Misi, veltītu Latvijas 
aizbildnim, svētajam bīskapam 
Meinardam viņa lielo svētku 
priekšvakarā.

Liturģijā augstākais Latga-
les garīgais vadītājs aktualizēja 
nepieciešamību nodibināt patie-

su draudzību ar Kristu, tāpat kā 
to darīja mūsu zemes apustulis 
Meinards. Viņš uzsvēra: jo biežāk 
tiksimies ar Jēzu Kristu, jo stiprāk 
pie Viņa turēsimies, jo vairāk mū-
sos būs patiesības un mēs būsim 
jūtīgāki pat pret vismazākā ļaunu-
ma izpausmēm. Mēs kļūsim par 
Dieva bērniem, kam ir atvērtas 
Debesis. Mums sev jāpavaicā: 
“Vai es pazīstu Jēzu? Kā zināša-
nas par Jēzu ietekmē manu dzī-
vi?” Kristus saka:” Es esmu ceļš, 
patiesība un dzīvība” (Jņ 14,6). 

Kungs pats nostājas to vidū, 
kur divi vai trīs lūdzas. Kristus ir 
klātesošs, kad piedalāmies Sv. 
Misē, kad pieņemam Jēzu Svē-
tajā Komūnijā. Vajag tikai Viņu 
pamanīt. 

Nesot savu krustu, Jēzus do-
māja par katru no mums. Mūsu 
uzdevums ir liecināt, ka Jēzus 
ir dzīvs, ka Viņš dzīvo Baznīcā, 
dzīvo mūsos. Bieži vien nevaja-
dzīgas lietas aizēno mūsu pestī-
šanu, mūsu ticību. Vajag kristīgi 
dzīvot, gudri rīkoties, tāpat kā 
to darīja Fatimas bērni, kuriem 
1917. gadā parādījās Dievmāte. 
Viņi bija gatavi ziedot savu dzīvi, 
lūdzās, gavēja par grēcinieku at-

griešanos pie Dieva. Vai mums ir 
šāda dedzība? 

Bīskaps aicināja klātesošos 
nebūt citiem cilvēkiem par ieļau-
nojuma, pat par fiziskas vai ga-
rīgas nāves iemeslu. Svarīgi, lai 
mūs vienmēr vadītu Svētā Gara 
gaisma, lai mēs saprastu, kas ir 
labs un kas ļauns.

Kopējā lūgšanā izskanēja 
pateicība Dievam par ticības dā-
vanu un lūgums Latvijas Baznī-
cas kalpos uzturēt apustuļa Mei-
narda evaņģelizācijas dedzību, 
daudzām sirdīm ļaut iepazīt viņa 
sludināto patiesību.

Sv. Mise noslēdzās ar pro-
cesiju apkārt bazilikai ar Fatimas 
Dievmātes statuju, godinot Viņu 
un atceroties parādīšanos trim 
bērniem Portugālē 1917. gadā. 
Tovakar dievkalpojumā dziedāja 
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrā-
les koris.

Svētceļnieki kuplā skaitā 
piedalījās pateicības vakarā, 
pusnakts Sv. Misē, nomoda naktī 
pielūdza Jēzu Vissvētākajā Sa-
kramentā.

Genovefa KALVIŠA
Oksanas ŠIROKAJAS foto

Turpinājums sekos

Kāds cilvēks ar pārliecību ir teicis: “Ja jūs vēlaties uzzināt, 
kur tiek svinēti visskaistākie Dievmātes Debesīs uzņemša-
nas svētki, dodieties uz Aglonu.” Patiešām, Debesu Kara-
lienes lielo svētku gandrīz nedēļu garā programma Aglonā 
ir daudzpusīga un pozitīvu emociju piepildīta.

Ticības lietasII Aglonas Dievmāte, lūdz par mums!
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Lilīhammera
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.25, 13.15, 15.00 Top-Shop 
11.40 Mf. Zvaigžņu Dālderi
12.45 Vertikāle
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons 
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.45 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tēvs Brauns 
22.10 Mf. Aizaugušā grāvī viegli krist
0.00 Zebra 0.15 Liepājas blūzs
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna

6.05, 23.35 1000 jūdzes Persijā
6.35 Spots
7.05 Ar mugursomām pa Latīņameriku
7.35 Automoto raidījums 
7.55 Pie rīta kafijas
8.15 Darbs. Izglītība. Karjera
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45 Pa karstām pēdām 
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35 Ceļojumi uz pasaules malu
12.40 Saules izaicinātie
13.10 Spots
13.40, 1.35 Globalizācija 3000
14.10 EČ Vieglatlētikā
17.00 Caurspīdīgā elektronika
17.15 Šodien
17.45 Eiropas čempionāts basketbolā 
U - 16 kadetiem
20.00 Eiropas čempionāta atlases 
spēle basketbolā
22.15, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.45 Pēdējais liecinieks
0.35 Zoodārzu mazuļi 
1.05 Imanta - Babīte pietur
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 4.35 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Garmišas šokolāde
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.50 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Vegasa
0.05 Mf. Augšāmcelšanās
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 Nekurnekadze-

mes pirāti
7.50, 0.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Atpūta zaļumos
10.50 Kobra 
14.05 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.40 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Virtuve
22.10 Reiz sensenos laikos 
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.25, 17.45, 1.15 Māja 2
7.20, 14.25 Ekstrasensu cīņas 
8.20 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Jaunlaulātie
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.00 Mf. Man pietiek!

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.40, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Vienība
1.20 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 4.30 Moderns spriedums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.40 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.25 Katerīna. Cita dzīve. Seriāls

19. augustā Ir iemesls!

Kā kļūt par dzejnieku? Par to 
ir jāpiedzimsts. Ir jāmāk redzēt, 
saprast, just... Ir jābūt naivai dvē-
selei un karstai sirdij... Savādāk 
nevar.

Lorka piedzima zemnieka 
ģimenē, kur dzejošana nebija 
goda lieta. Viņa ģimenē tika cie-
nīta izturība, neatlaidība, darba 
mīlestība.  Bet zēna tieksme pēc 
mūzikas un zīmēšanas bija tik 
spēcīga, ka vecā-
ki atmeta viņam ar 
roku. Federiko uz-
sāka mācības... Jau 
skolas laikos Lorka 
aizrāvās ar dzejo-
šanu. Savus pirmos 
dzejoļus viņš dekla-
mēja vietējo resto-
rānu viesiem, kurus 
uzjautrināja jaunā 
dzejnieka degsme 
un patiesums. 

Pēc skolas pa-
beigšanas Federiko, redzot, cik 
daudz apkārt ir netaisnības, ie-
stājās Granadas Universitātes ju-
ridiskajā fakultātē. Jau pēc gada, 
saprotot savu kļūdu nākamās 
profesijas izvēlē, viņš pārgāja 
mācīties uz Madrides Universitā-
tes literatūras nodaļu. Uz to mir-
kli viņš par savu naudu jau bija 
izdevis pirmo dzejoļu krājumu. 
Bet popularitāte viņu sasniedza 
daudz vēlāk, pateicoties ieradu-
mam deklamēt dzejoļus publikas 
priekšā...

Paralēli dzejošanai Lorka 
vēl nodarbojās ar teātri un glez-
niecību. „Mūzas mani rauj sīkās 
daļiņās,” viņš rakstīja savā die-
nasgrāmatā. 

20. gadsimta pirmā puse 
Spānijā bija notikumiem pārbagā-
ta – dažādi satricinājumi, pilsoņu 
karš, pie valdības nāca te „labē-
jie”, te „kreisie”... Lorka nekad 
nestājās nekādās partijās, ne-
piedalījās politiskās spēlītēs, viņš 
aizstāvēja savas tautas brīvību, 
aicināja būt cēliem savās jūtās, 
cīnījās par taisnību.

Kad Lorka bija jau populārs 
dzejnieks, viņš sāka nopietni no-
darboties ar teātri. Viņa poēmām 
„Asiņainās kāzas”, „Bernardas Al-
bas māja”, „Jerma”  bija tik milzīgi 
panākumi, ka ārpus Spānijas ro-
bežām dzejnieks vairāk ir pazīs-
tams kā dramaturgs. 

Dzejnieks daudz ceļoja. Ņu-
jorkā viņš apguva angļu valodu, 
Francijā diskutēja ar mākslinie-
kiem un tēlniekiem. Holandē or-

ganizēja koncertturnejas spāņu 
flomenko dejotājiem. 

Un visur, lai arī kur viņš būtu, 
Lorka lasīja savu dzeju... Lasīja 
spāņu valodā, bet viņa dzejas 
jēga bija skaidra pat bez tulkoju-
ma, Eiropu pakļāva dzejas ska-
nējums, viņa temperaments un 
izcilās aktiera dotības. Sakārtot 
personīgo dzīvi viņam neizdevās. 
Lorka visu laiku bija kustībā, viņš 

it kā baidījās, ka kaut 
ko var nepaspēt, it 
kā juta, ka liktenis 
viņam nav atvēlē-
jis ilgu laiku. 1936. 
gadā Federiko plā-
noja apmeklēt Mek-
siku, valsti, kur viņu 
noteikti sapratīs, kur 
viņš nekad vēl nebija 
bijis... Pirms prom-
braukšanas viņš aiz-
brauca uz dzimteni, 
uz Granādu... Tur 

viņu arestēja frankisti.
Vēlāk visas pasaules avīzes 

daudzreiz rakstīja par to, ka tika 
nošauts „kreisais” dzejnieks, ka 
viņu nogalināja fašistu slepkavas, 
frankisti... Meli! Simtiem liecinie-
ku apgalvoja, ka vareno spāņu 
dzejnieku nogalināja skauģi... Jo 
viņā šāva viņa radinieks. 

Granada – maza pilsētiņa, 
kur visi viens otru pazīst. Lor-
kas tēvam, pilsētā slavenam cil-
vēkam, bija daudz ienaidnieku 
zemnieku vidū. Asins atriebība 
nenotiek tikai Kaukāzā vai Dien-
vidamerikas tautu vidū. 

Lorka faktiski atmaksāja tēva 
kļūdas... Viņu saņēma ciet kopā 
ar diviem torero un vienu skolo-
tāju. Nošāva viņu rītausmā. Acu-
liecinieki apgalvo, ka dzejnieku 
ilgi nevarēja nogalināt, viņu ie-
vainoja, bet viņš piecēlās kājās, 
tad šāva vēl vienu reizi, viņš atkal 
piecēlās... Viņš cēlās pēc kat-
ra šāviena... Likās, ka viņu nav 
iespējams nošaut, cik viņš bija 
dzīvs... 

Brāļu kapus, kur bija apgla-
bāts dzejnieks, nesen atraka, 
bet... Tur neatrada mirstīgās atlie-
kas. Viņa nāve visiem ir palikusi 
kā neatminama mīkla, kā arī viņa 
spēcīgā un unikālā talanta noslē-
pums. Bet viņa dzejoļi arī šodien 
ir pasaules literatūras zelta fondā. 
„Neizniekojiet dvēseli nāves kau-
sā!” – šodien šīs rindiņas skan kā 
novēlējums dzīvajiem...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Federiko Garsijas Lorka 
piemiņas diena 

Laika periodā no 
08.08.2014. līdz 15.08.2014. 
Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 65 notikumi.

Būtiskākie:
•	 11. augustā tika uzsākts krimināl-

process par to, ka Krāslavā, no 
privātmājas pagalma Strēlnieku 
ielā tika nozagts velosipēds BOX-
TER. Notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi, vērsti uz vainīgās per-
sonas noskaidrošanu.

•	 11. augustā Dagdas iecirknī tika 
saņemts iesniegums par to, ka 
Andzeļu pagastā, Vuciņos no 
traktora VALTRA tika nozagti gais-
mas lukturi un no degvielas bākas 
nolieti 140 litri dīzeļdegvielas. Tika 

uzsākts kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

•	 Krāslavas pilsētā tika reģistrētas 
vairākas zādzības no garāžām:

•	 12. augustā tika konstatēta 2 ga-
rāžu uzlaušana un mantu zādzība 
Priežu ielā 20 a. 13. augustā ana-
loģisks noziegums tika konstatēts 
Celtnieku ielā 2. Tika uzsākti kri-
minālprocesi, notiek izmeklēšana.

•	 14. augustā, Krāslavā, jaunat-
vērtajā veikalā Maxima, Vienības 
ielā, trīs personas mēģināja iz-
nest preci, nesamaksājot par to, 
bet bija pieķerti un pret viņiem tika 
uzsākti kriminālprocesi pēc Krimi-
nāllikuma 180.p.1.d. (zādzība ne-
lielos apmēros).

Krimināls, notikumi

Aglonas burvība

Prieka ieleja                                                   Alekseja GONČAROVA foto.

•	 Nekonkurēju ar citām 
sievietēm. Psihotera-
peite Aina Poiša jau otro 
gadu bija daļa no „Vese-
lības” rīkotās „Labsajūtas 
nometnes”. Nometnes 
dalībnieces viņu nosau-
ca par Dieva sūtītu būtni 
un iedvesmas avotu. 

•	 Grozi, kā gribi, – zaļš! Ti-
kai tu pati sev visgodīgāk 
vari atbildēt, cik veselīgi 
patiesībā ikdienā ēd.

•	 Ar uzturu pret mazasi
nību. Anēmija jeb maza-
sinība mūsdienās ir visai 
bieži sastopama slimība. 
Jāzina, kuri pārtikas pro-
dukti satur dzelzi, bet 
kuri kavē vai veicina tā 
uzsūkšanos organismā.

•	 Ūdens – palīgs cīņā ar 
lieko svaru. Nav šaubu, 
ka pietiekama ūdens uz-
ņemšana arī jebkuru diē-
tu padara efektīvāku. To-
mēr kādēļ ūdens ir tik ļoti 
nozīmīgs tieši tievēša-
nas laikā un kur slēpjas 
tā brīnumainais spēks?

•	 Zilums. Vai jāmeklē 
ārsta palīdzība? Ne-
liels zilums ir nieks, kam 
nav nepieciešama īpaša 
ārstēšana, vien laiks, līdz 
tas izzūd. Taču, ja zilums 
ir lielāks par plaukstu, jā-
meklē ārsta palīdzība, jo 
asinsizplūdums var no-
pietni iekaist.

•	 Ārkārtas situācijā – avā-
rijas kontracepcija. 

•	 Asins analīzes uzrādīja 
iedzimtu Dauna sindro
mu. Meloja!

•	 Ieeja tikai bez peldkos
tīma!. Ja arī tu kādreiz 
esi apsvērusi domu mest 
kautrību malā un savu 
dvielīti noklāt nūdistu 
zonā, esi droša – nūdisti 
nemeklē slēptus, erotis-
kus motīvus.

•	 Sociālais eksperi
ments. Pilsētvides šķēr-
šļu josla ratiņkrēslā.

•	 Caurums imūnsistēmā 
– kārpas.

Žurnāli augustā



72014. gada 19. augusts

CETURTDIENA, 21. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Tēvs Brauns 
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.25, 13.10, 15.00 Top-Shop 
11.40 Savējie
12.40 Citādi latviskais 
13.30 Zebra
13.45 TE! 
14.45, 1.35 Vai Rīga jau gatava? 
16.15 Muks
16.40 Džeronīmo Stiltons
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.15 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Parādes beigas
22.20 Kaisle
23.30 Koncerts, veltīts rakstnieces B. 
Martuževas piemiņai
0.50 100 g kultūras 
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 1.10 1000 jūdzes Persijā
6.35 Spots
7.05 Ar mugursomām pa Latīņame-
riku
7.35 Skatpunkti
7.55 Brīvdienu ceļvedis
8.15 Reģionālā attīstība Latvijā
8.35 Darbs. Izglītība. Karjera
8.55 Skats rītdienā
9.15 Pie stūres
9.45 Koncerts
10.40, 15.55 Hārtlenda
11.35 Eiropas vidū - pasaules malā
12.10 Nano tehnoloģijas acu un ausu 
reģenrēšanā
12.25 Saules izaicinātie

12.55 Spots
13.25, 1.40 Projekts Nākotne
13.55 Eiropas čempionāta atlases 
spēle basketbolā
16.50 Ceļojumi uz pasaules malu
17.50 Eiropas čempionāts basketbolā 
U - 16 kadetiem
20.00 Šodien
20.35 Virzība uz pašpietiekamību
21.45, 5.30 Ātruma cilts
22.15 Uz meža takas
22.45 Motociklisti
23.15 Boksergarnele
0.10 Autosporta programma 
0.40 Tavs auto
5.00 SeMS Laboratorija

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Bernards
10.00 Mf. Līgavas medusmēnesis
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.10 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Dabas stihiju varā 
23.20 Mf. Atlants iztaisnoja plecus
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 Nekurnekadze-
mes pirāti
7.50 Simpsoni 

8.50 Mf. Es un mana ēna
10.40 Virtuve
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 Kāsla metode 
22.00 Mf. Universālais kareivis. Аt-
maksas stunda
0.15 Kinomānija 
2.45, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
06.25, 17.45, 1.20 Māja 2
07.20, 14.25 Ekstrasensu cīņas 
08.20 6 kadri 08.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Jaunlaulātie
13.25, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Karstās čiksas
0.15 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.40, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Vienība
1.20 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns

15.05 Divatā ar visiem
16.00, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.40 Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.25 Katerīna. Cita dzīve
0.20 Euronews
0.55 Zvaigžņu lietus
1.10 Mākslas filma
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.20 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Vatikāna varenie noslēpumi
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
23.00 Ellīgā virtuve 
23.45 Mf. Krievu īpašā vienība

RTR Krievija
05.00 Krievijas rīts
09.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Uz mūžības sliekšņa
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 Stāvie krasti
22.45 Planēta Bābele
23.55 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-
ditora piezīmes
0.45 Teātris 2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.30 Ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns 
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 
22.40 Mf. Apvārdotais

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas 
11.00, 20.00 Lauku dakteris 
12.10, 0.30 Mistiskie stāsti 
13.05 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ļeņingrada
16.35 Čūsku midzenis
17.40 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 Burvja lelles. Seriāls
10.05 Baltkrievu virtuve.
10.45 Mf. Kapteiņa Blada odiseja
13.15, 19.45 Nāve paradīzē. Seriāls
14.20 Mīlestība rajonā
15.15, 23.45 Mf. Krustojums
18.55 Raidījums
19.25 Karsts ūdens
20.50 Prāta vētra 21.25 KENO
21.30 Viesnīca Bābele

PIEKTDIENA, 22. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.30 Ar savu tautas dziesmu
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.25, 13.25, 16.05 Top-Shop 
11.45, 2.05 Mūsu Čārlijs 
13.40 Dzintariņam - 60
15.50 Droši uz ielas
16.25 Luijs
16.40 Džeronīmo Stiltons 
18.00, 23.15 Ziņas
18.35 Spiegs pingvīnu barā
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014
21.35 Midsomeras slepkavības 
23.30 Parādes beigas
0.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
1.35 Citādi latviskais 
3.35 Kaisle
4.22 Dzintara ceļš
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 LTV portretu izlase

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 23.55 1000 jūdzes Persijā
6.35, 12.55, 23.25 Spots
7.05 Saules garša
7.35 Rūpes par tevi
7.55 Aktualitātes
8.15 Biznesa klase
8.35 Tādas lietas
8.55 Attīstības kods
9.15 Labākais no Euromaxx
9.45 Tunzivju audzētavas
10.00 Apzinies saistības
10.35, 15.55 Hārtlenda 
11.30, 16.50 Ceļojumi uz pasaules 
malu
12.25 Saules izaicinātie
13.25, 2.55 Pie stūres
13.55, 17.50 Eiropas čempionāts 

0.20 Euronews
0.55 Mf. Eiropas vēsture
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.55, 14.00 Zvēriņi 
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 12.45 Skatīties visiem!
8.05, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.50 Visuma varenie noslēpumi
23.00 Ellīgā virtuve 
23.50 Mākslas filma

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 Uz mūžības sliekšņa
11.50 Par pašu galveno
14.05 Mf. Lielās cerības
15.00 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Plus mīlestība
21.50 Stāvie krasti
22.45 Karību krīze. Nesaprotamā 
vēsture
23.45 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-
ditora piezīmes
0.45 Teātris
2.05 Īpašs gadījums

4.10 Kamēr ciems guļ

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.25 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns 
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā! 
20.00 Laiks

21.05 Mosgaz 
23.00 Mf. Cēzaram jāmirst

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas 
11.00, 20.00 Lauku dakteris 
12.10, 0.20 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 Speciālā reportāža
21.00 Panorāma

23.20 Aktuāla intervija
0.10 Sports

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

basketbolā U - 16 kadetiem
20.00 Šodien
20.35 Pasaules stāsti
21.05 Anekdošu šovs 
21.35 Eiropa koncertos
22.30 Lanževēna burvju triki 
0.55 Motociklisti
1.25 Parandžas un augsti papēži
2.25 Imanta - Babīte pietur
3.25 Sporta studija
4.10 Eiropas čempionāta atlases spēle 
basketbolā

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mana bijušā drauga kāzas
12.00 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.25 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.00 Bērnijs
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Boba burgeri 3

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 Nekurnekadze-
mes pirāti
7.50, 0.55 Simpsoni 
8.50 Mf. Īkstīši
10.55 Kāsla metode
14.05 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 

16.50 Voroņini 
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Mf. Bīstamās kāzas
22.55 Mf. Ādams
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.25, 17.45 Māja 2
7.20, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.20 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Jaunlaulātie
13.25 Radu būšana 
18.50, 3.00 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Reiz prērijā
21.30 Mf. Plāns B. 
23.40 Mf. Eņģelis
1.25 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40 Kriminal+
14.40, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Greizais spogulis
2.05 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 5.25 Moderns spriedums

17.55 Jūrmala
20.00 Laiks
20.45 Brīnumu lauks
21.45 Mats matā
0.55 Euronews
1.45 Mf. Zvaigzne bez nosaukuma
4.10 Mf. Apdrošinātājs

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.00 Zvēriņi 
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.20 Dokumentālais specprojekts
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.55 Dievu ēdiens
23.55 Reportieru stāsti
0.20 Iedomājieties tikai!
0.45 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Slepeno protokolu noslēpumi
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
20.00 Ideālais vīrietis
23.45 Dzīvā skaņa
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Sports
11.10 Jasmīns 
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.25 Mf. Zobārsta piedzīvojumi
18.20 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.40 Mf. Šaurā, sārtā līnija

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas 11.00 Lauku dakteris 
12.10, 0.00 Mistiskie stāsti 
13.05 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nezināmā Baltkrievija
15.55 Čūsku midzenis 
16.50 Zvaigžņu dzīve 
17.45 Ģimenes melodrāmas 
19.55 Lauku dakteris 
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Trīs X 2. Jauns līmenis
23.45 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Burvja lelles
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 20.50 Prāta vētra
11.15 Div ar pus pavāri
11.50 Mf. Dons Sezars de Bazans
14.20 Nāve paradīzē.
15.30 Viesnīca Bābele
18.55 Mf. Evolūcija
21.25 KENO
21.35 Comedy Batls
22.35 Reportieris
23.20 Mf. Parfīms: Stāsts par kādu 
slepkavu

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



8 2014. gada 19. augusts

LAIKA ZIŅAS

20.08. 21.08. 22.08.

+16... +21 +12... +22 +13... +20

DR    7m/s DR    5m/s DR    3m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

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

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

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

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

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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.

PATEICĪBA
Izsakām īpašu pateicību 

priesterim Pāvilam Raciņam, 
kurš pastāvīgi palīdz Robež-
nieku kapsētā piepildīt ar ūde-
ni lielo tvertni.

Draudze 

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI
Aizņemieties atbildīgi, 

izvērtējot savu spēju atdot 
aizdevumu.

Тālr. 28609904, 20292842.

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi.  
Pārdodam malku (3 m). 

Tālr. 26677812, 20377801. 

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Kas smagāks vēl var būt, pa 
dzīves taku ejot.
Kā atdot zemei to, kas sirdij 
tuvs un dārgs.

Krāslavas PII “Pienenīte” 
kolektīvs izsaka visdziļā-
ko līdzjūtību Vladislavam 
Olehno, brāli mūžības ceļā 
pavadot.

Ezernieku bērni 
Par projekta rezultātiem 

painteresējos divos pagastos. 
Ezernieku jauniešu biedrības 
“Senna” vadītāja Sanita Karpo-
viča pastāstīja, ka vietējais gald-
nieks Viesturs Baķis par projekta 
līdzekļiem izgatavoja smilšu kasti 
un līdzsvara šūpoles, kas ir uz-
stādītas pie daudzdzīvokļu mā-
jām Ezernieku centrā. Atjaunotas 
smiltis smilšu kastē, kā arī veikti 
atpūtas vietā esošo konstrukciju 
krāsošanas darbi. Atpūtas vietas 
labiekārtošanas darbos bija ie-
saistīti bērni, darbus organizēja 
pagasta šoferis Ivans Zeleniks, 
kurš arī visu kontrolēja un pats 
palīdzēja.

Šķaunes pagasta jauniešu 
biedrības „Laimis spuorni” vadītā-

ja Ilga Moisejenoka pastāstīja, ka 
realizējot projektu viņas ciematā, 
jaunieši nokrāsoja bērnu mājiņu, 
šūpoles un varavīksni (metāla 
konstrukcija sporta aktivitātēm), 
autoriepas, kas ieraktas zemē un 
tiek izmantotas sēdēšanai. Ne-
sen atvestas un atpūtas vietā no-
vietotas divas jaunas konstrukci-
jas – galds ar solu un smilškaste, 
kur agrāk bērnu priekiem kalpoja 
vien smilšu kaudze. Jaunieši, kuri 
piedalījās projekta realizācijā, 
vienlaikus iesaistījušies arī Jau-
niešu iniciatīvu centra projektā 
„Jauniešu darbs vasarā 2014” un 
saņems dāvanu kartes 30 eiro 
vērtībā skolas preču iegādei.

Juris ROGA
Autora foto

Labiekārto atpūtas vietu!
Dagdas novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 
“Labiekārto atpūtas vietu” tika iesniegti pieci pieteikumi: 
no Andzeļu pagasta jauniešu biedrības „OrhidejasS” par 
140 eiro; no Šķaunes pagasta jauniešu biedrības „Laimis 
spuorni” - 140 eiro; no Bērziņu pagasta biedrības “Nākot-
nei” - 140,98 eiro, no Asūnes pagasta jauniešu biedrības 
„Ašo kompānija” - 137,94 eiro un no Ezernieku pagasta 
jauniešu biedrības „Senna” - 140 eiro. Projektiem “Labie-
kārto atpūtas vietu” bija paredzēts finansējums kopsum-
mā 980 eiro, izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, 
tika nolemts tos visus apstiprināt pilnā apmērā.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

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

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

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

Tālr. 28675525, 28230237, 65621730

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi, 

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla 
ārdurvis. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, 
tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850. Krāslavas Valsts ģimnāzija 
aicina Krāslavas novada 6.-8. 
klašu skolēnus piedalīties 3 
dienu (19. - 21. augusts) bez-
maksas radošajās darbnīcās 

“Nāc un darbojies!”
Iepriekšēja pieteikšanās pa 

tālr. 65622095 vai arī ierodo-
ties 19. augustā plkst. 10.00 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā. 

SIA “JA Partneri” 
AICINA DARBĀ ZĀĢERUS 
ar pieredzi. Nodrošina ar jaunu 
inventāru, zāģiem un transpor-
tu. Samaksa kailcirtēs - 4 €/ m2, 
kopšanās - 5 €/ m2. 

Tālr. 29131196. 

māju Ezerniekos, 100 m no eze-
ra, saimniecības ēkas. Steidza-
mi! Tālr. 20417828;
1-istabas dzīvokli ar malkas ap-
kuri, 29 m2, ir dārzs, šķūnis. Tālr. 
28289563, 26097470;
ar ATLAIDI jaunu graudu tīrāmo 
mašīnu (arpu). Aprīkota ar elek-
tromotoru (vienfāzīgo vai trīsfā-
zīgo). Stundā attīra līdz 750 kg 
graudu. Iespējama piegāde. Tālr. 
29222989; 
poļu pļaujmašīnu traktoram ar 2 
jaunām plātnēm. Tālr. 24817739;
motorolleru “ZS 500 - 8”. Lietots, 
labā stāvoklī. Tālr. 29870519; 
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
govi. Tālr. 65600873;
govi (8.lakt.), teli (1 g.). Sakarā ar 
pārcelšanos uz citu dzīvesvietu. 
Tālr. 20011455;
pienīgas govs teli (atnesīsies jan-
vārī). Tālr. 28386790;
aitas. Tālr. 26727834;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 29189194.

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

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un 
ZG. Augstas cenas, samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. Samaksa 
tūlītēja. Tālr. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
cirsmas, l/s zemi, mantojumā 
nenoformētus mežus. Tālr. 
26225905;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196; 
par augstām cenām īpašumus ar 
mežu un meža cirsmas. Palīdzē-
šu sakārtot visus dokumentus. 
Tālr. 26070852, 26850960.

VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem Vācijā. Sīkā-
kas uzziņas pa Tālr. 29824171, 
00491777577699.
Sieviete MEKLĒ darbu Krāslavā 
(palīdzēs telpu kopšanā, dārza 
darbos. Izskatīs citus piedāvāju- 
mus). Tālr. 29706191.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā, 
palīdzēs saimniecības darbos. 
Tālr. 24808802.
IZĪRĒ istabu privātmājā Krāslavā. 
Tālr. 27460086.
PĀRDOD vai IZĪRĒ 3-istabu 
dzīvokli Krāslavas centrā. Tālr. 
28290231.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

2013./2014.mācību gadā 
vispārējās izglītības iestādēs mā-
cījās gandrīz 500 skolēni, kuri ir 
atgriezušies no mācībām ārpus 
Latvijas, liecina Izglītības un zi-
nātnes ministrija (IZM) sadarbībā 
ar pilsētu un novadu izglītības 
pārvaldēm 2014.gada jūlijā ap-
kopotā informācija par skolēnu 
skaitu. Ministrija ir apkopojusi arī 
informāciju par atbalsta pasāku-
miem, kuri ir sniegti skolēniem, 
vispārējās izglītības iestādēs.

283 skolēni pirms emigrā-
cijas ir ieguvuši izglītību Latvijā, 
bet 209 skolēni Latvijā  pirms tam 
nav mācījušies. No ārzemēm at-

griezušies skolēni pamatā turpina 
izglītības ieguvi Rīgas izglītības 
iestādēs (53,6%). Reemigrēju-
šie skolēni mācās arī Jēkabpilī, 
Zilupē, Krāslavā un citās Latvijas 
pilsētās un novados. 

IZM jaunajās politikas ini-
ciatīvās 2015. gadam iesniegusi 
papildu finansējuma pieprasīju-
mu skolēnu, kuri atgriezušies no 
ārzemēm, iekļaušanas Latvijas 
izglītības sistēmā atbalstam.  Plā-
noti tādi atbalsta pasākumi kā 
individuālas nodarbības mācību 
priekšmetu apguvei skolēniem, 
skolotāju profesionālo kompeten-
ču pilnveide utt. 

Atbalsts 
492 skolēniem

 SIA “RUMBA centrs”
AICINA DARBĀ noliktavas 

un veikala darbinieku. 
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504

Ūdrīšu pagastā pazudis suns
(melnā krāsā ar baltām kā-
jām un kaklu, viļņains kažoks, 
atsaucas uz vārda Roki). At-
radēju lūgums zvanīt pa tālr. 
29345705.


