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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā: 

Ko teica Angela 
Merkele

Pasaulē visietekmīgākā 
sieviete ieradās pieklājī-
bas vizītē Latvijā

2. lpp.
Atbrīvoties no 
 makulatūras 

 palīdzēs „Dova”
Kur Krāslavā var nodot 
makulatūru?

3. lpp.
Jauniete ar 

 raksturu un viņas 
draudzenes

4. lpp.
Virtuālās 

 ekskursijas 
 Krāslavā

Tūrisma informācijas 
centram tiek izstrādāta 
virtuālā pastaiga pa Krā-
slavas pilsētu.

4. lpp.
Uzlabojumi – soli 

pa solim

Projekta “Māmiņu 
centrs” darba uzlabo-
šana Dagdas novada 
Šķaunē” realizēšana. 

6.lpp.
Divas dienas 

 kokos
Augusta tūrisma pārgā-
jiens.

7. lpp.

Kā arī TV programma, 
padomi, reklāmas, slu-
dinājumi un daudz ci-
tas noderīgas un inte-
resantas informācijas.

SIA “LEVEN”
AEROC bloki, TEXOBLOCK, cements, ķieģeļi 

(krāsnīm, dūmvadiem, šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens note

ces sistēmas, jumta plēve (palīdzēsim noteikt 
nepieciešamo materiāla daudzumu); Santehni-
ka: 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 špakteles, grunts, profili (UD, CD, UW, CW). 
Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073, Dagdā, Sko-

las 4, t. 65653354.

Latvijā un pasaulē

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. 
Tālr. 28230237, 65621730.

I Ak, šis kāzu laiks...

Atļauj šodien saviem 
gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs 
mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Sveicam dārgo 
Pjotru VASIĻONOKU 

80 gadu jubilejā!
Radi

Seminārs biškopjiem!
30. augustā plkst. 10:00, Ale-
jas 4, Dagdā notiks seminārs 
par tēmu “ Bišu ārstēšana un 
piebarošana, aktualitātes biš-
kopībā.” Lektors Guntars Mel-
nis. Tālr. 28797177, Liāna

SIAiepērkskujukokuun
lapukokuTA 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.

“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.

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 dzi
ju, austos izstrādājumus, kā 
arī vilnas apmaiņu pret dziju 
un austiem izstrādājumiem.

Tālr. 29505937.

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.

29.08. plkst. 18.00 
PRIEDAINĒ pie baznīcas no-
tiks tikšanās ar novada domes 
amatpersonām.

2014. gada 23. augustā no 
plkst. 10.00 līdz 14.00 Krā-
slavā, 18. novembra laukumā, 
būs skatāma ekspresizstāde 
“Baltijas ceļam 25 gadi”. 
Lietus laikā ar izstādi varēs 
iepazīties Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā.

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.

•	 Daugavpils Universitātei uz-
celts jauns zinātņu un tehnolo-
ģiju mācību korpuss, kas kļūs 
par šodienas nostādnēm atbil-
stošu zināšanu un jaunu tehno-
loģiju apguves un izpētes vie-
tu. Šodien, 22. augustā, plkst. 
13.00 notiks svinīga korpusa 
atklāšana.

•	 22. augustā plkst. 15.00 Lat-
gales Kultūrvēstures muzejā 
notiks Antona Ušpeļa 70. dzī-
ves jubilejai veltītās keramikas 

izstādes “…nu mans kamols 
ir gadiem biezs” atklāšana. Iz-
stādē ar gleznām un keramikas 
darbiem piedalās arī Antona 
Ušpeļa dēls Aivars, Vēsma un 
Jumis Ušpeļi. Izstāde skatāma 
līdz 6. septembrim.

•	 25. augustā notiks Ķīnas tau-
tas republikas vēstnieka Janga 
Guocjanga (Yang Guoqiang) 
pirmā vizīte Daugavpilī. Pilsē-
tas domē notiks tikšanās ar Ķī-
nas vēstnieku un vēstniecības 

tirdzniecības nodaļas speciā-
listiem. Saruna būs par eko-
nomisko sadarbību starp Ķīnu 
un Latviju. Uz tikšanos aicināti 
uzņēmumu vadītāji, uzņēmē-
ji, dažādu nozaru speciālisti. 
Visus interesentus lūdzam re-
ģistrēties domes Biznesa attīs-
tības nodaļā  pa epastu vladi-
mirs.nadezdins@daugavpils.lv  
vai arī pa telefoniem 65476801 
vai 29131876. 

Latgales ziņas

•	 21. augustā apritēja 23 gadi, kopš Lat-
vijas Republikas Augstākā Padome 
pieņēma konstitucionālo likumu “Par 
Latvijas Republikas valstisko statu-
su” un līdz ar to beidzās 1990. gada 
4. maijā pieņemtajā deklarācijā “Par 
Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanu” noteiktais pārejas periods 
valstiskās neatkarības atjaunošanā.

•	 Valsts kontrole ir pabeigusi finanšu re-
vīzijas sešās pašvaldībās un aptuveni 
pēc diviem mēnešiem plāno publiskot 
“šokējošus pašvaldību finanšu revīziju 
rezultātus”, pavēstīja valsts kontroliere 
Elita Krūmiņa.

•	 Saistībā ar Krievijas embargo piena 
produkcijai Latvijas piena ražotāji un 
pārstrādātāji dažādu atbalstu veidā jau 
septembrī vai oktobrī varētu saņemt 13 
miljonus eiro no līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem, kas piensaimniekiem 
tiks izmaksāti kā atbalsts ciltsdarbam. 

•	 Finanšu ministrs Andris Vilks katego-
riski iebilst pret pievienotās vērtības 
nodokļa samazināšanu pārtikas pro-
duktiem. Tāpat Vilks norādīja, ka ie-
bildīs pret jebkādiem plāniem grozīt 
valsts budžetu saistībā ar Krievijas no-
teiktajām sankcijām.

•	 Ukrainā aizliegti 14 Krievijas televī-
zijas kanāli (“Channel One. World 
Feed”, “RTRPlaneta”, “Rossiya 24”, 
“NTVMir”, “TVCI”, “Rossiya 1”, “NTV”, 
“TNT”, “Peterburg 5”, “Zvezda”, “REN
TV”, “RT”, “Life News” un “RBKTV”), 
kas apsūdzēti kara propagandas un 
vardarbības izplatīšanā, paziņojis Uk-
rainas Iekšlietu ministrijas padomnieks 
Antons Geraščenko. Ja Krievija mēģi-
nās pastiprināt televīziju signālu stipru-
mu Austrumukrainā, tad Ukraina varē-
tu izmantot tehniku, kas saglabājusies 
no padomju laikiem, kas tolaik bloķēja 
tādu kanālu kā BBC nonākšanu Pa-
domju Savienībā.
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Kalniešu variants – īsta sestdienas izrāde ar turpinājumu 
svētdien. 

Alekseja GONČAROVA foto

II Ak, šis kāzu laiks...

Biedrības “InTaņSan” vadī-
tāja Sanita Karpoviča pastāstīja, 
ka nevalstiskajai organizācijai ir 
iznomāts divstāvu ēkas 1. stāvs, 
kurā savulaik atradās Ezernie-
ku pasta nodaļa, un kas tagad ir 
nonākusi pašvaldības īpašumā. 
Realizējot projektu, tiks veikts 
kosmētiskais remonts 1. stāvā un 
turpmāk šeit būs vieta, kur pava-
dīt brīvo laiku jauniešiem un citiem 
pagasta iedzīvotājiem. Piemēram, 
šeit būs tenisa galds un varēs ap-
gūt dažos novada pagastos šo ļoti 
populāro galda spēli. 

Saskaņā ar projektu arī ne-
valstiskajai organizācijai ir jāie-
gulda telpu remontā 500 eiro, bet 
šis ieguldījums nav viss naudas 
izteiksmē, bet pašu iedzīvotāju 
ieguldītā darba ekvivalents. Tā 
kā biedrība aptver visas mērķgru-
pas – invalīdus, maznodrošinā-
tos, bērnus, jauniešus, sievietes, 
vīriešus – tad arī telpas drīkstēs 
izmantot visi, bet aktīvākie lieto-
tāji, protams, būs jaunieši.  

Ezernieku pagasta pārval-
des vadītājs Jānis Andžāns arī 
uzskata, ka jauniešiem ir nepie-

ciešama sava telpa, kur pulcē-
ties. Jaunais Tautas nams nav 
īsti piemērots šādam mērķis, jo 
tad kādam vajag uzņemties atbil-
dību par to, kas tur notiek, un tas 
savukārt nozīmētu, ka kultūras 
iestādes vadītājam tajā praktiski 
jānakšņo. Vecajā pasta ēkā, ja 
arī kādam gadīsies kaut ko sa-
bojāt, to varēs lētāk un vieglāk 
novērst. J. Andžāns arī pastāstī-
ja, ka pagasta pārvalde saviem 
spēkiem sakārtos pasta ēkas ap-
kures sistēmu, lai jau šajā ziemā 
ēku varētu apkurināt. Radiatori 
tur ir, vajag ierīkot apkures katlu 
un izveidot visus nepieciešamos 
pieslēgumus, izmantojot jaunās 
tehnoloģijas. Ēkas otrajā stāvā, 
kurp var nokļūt pa atsevišķu ie-
eju, iecerēts izveidot dzīvokļus, 
kad šiem darbiem būs līdzekļi. 

Juris ROGA

Atgādināšu, ka Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā 
projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2014”, tika ie-
sniegti 13 projekti, no kuriem vērtēšanas komisija finan-
siāli atbalstīja 11 projektus (kopsummā par 5000 eiro), 
starp kuriem bija arī biedrības “In-Taņ-San” projekts “Mēs 
varam! Mēs darām!” (atbalsta apmērs – 500 eiro), kas šo-
brīd tiek realizēts Ezernieku pagastā.

Mēs varam! Mēs darām!

18.19.augustā Latviju ap-
ciemoja pasaulē visietekmīgākā  
sieviete – Vācijas kanclere Ange-
la Merkele. Ne tik bieži pie mums 
ierodas pasaules politikas zvaig-
znes, tāpēc uz šo vizīti tika liktas 
lielas cerības. „Dzelzs Angela” 
diemžēl šoreiz aprobežojās vien 
ar zināmu patiesību un pieklājīgu 
frāžu izteikšanu. 

Rīgas apciemošanas laikā 
Merkelei bija paredzēta līdzīga 
līmeņa vizīšu standarta program-
ma – svinīga tikšanās, ziedu no-
likšana pie Brīvības pieminekļa, 
tikšanās ar premjeri un preziden-
tu.  Nekādas vienošanās netika 
parakstītas, nekādi līgumi (vis-
maz oficiāli) netika pieņemti. 

Merkele aizsargās 
 robežas

Pirmkārt, Merkele paziņo-
ja, ka viņa saprot Baltijas valstu 
bailes sakarā ar Krievijas – Uk-
rainas konfliktu. Lielais austrumu 
kaimiņš nav paredzams, tāpēc 
sakarus ar NATO sabiedrotajiem 
vajag „paplašināt un padziļināt”. 
Latvijas politiskā elite, taisnību 
sakot, no kancleres nesadzirdē-
ja gaidīto fāzi par NATO bāzes 
izveidošanu. Merkeles vizītes 
priekšvakarā latviešu inteliģen-
ces  grupa  vērsās pie viņas ar 
aicinājumu atbalstīt NATO bāzu 
veidošanu Baltijas valstīs. Pēc 
aicinājuma autoru domām, tas 
spēs  apliecināt to, ka „jauns no-
ziedzīgais Molotova –Ribentropa 
pakts Eiropā vairs neatkārtosies”. 

Merkele palika pārliecināta: 
Baltijas valstīm jāattīsta pašām 
savi bruņotie spēki. Draudu ga-
dījumā NATO, protams, nāks pa-
līgā, bet jaunas NATO militārās 
bāzes Latvijā nebūs. „Tagad runa 
ir nevis par militāro vienību izvie-
tošanu ilgtermiņā, bet gan par sa-
darbības nostiprināšanu dažādos 
variantos,” – viņa precizēja.  

Merkele palīdzēs 
 eksportam

Otrais aktuālais jautājums, 
kas uztrauca Latviju – tas, pro-
tams, kompensācijas eksportē-
tājiem sakarā 
ar Krievijas em-
bargo attiecī-
bā uz  pārtikas 
produktu pie-
gādi. Merkelei 
kā lielākās ES 
valsts līderei ir 
tieša ietekme 
šī jautājuma ri-
sināšanā.  Bet 
arī šajā jomā 
viņa nesniedza 
nekādus tiešus 
solījumus.  

„Eiropas Savienības uzņē-
mumiem dotajā brīdī  ir nepiecie-
šams paskatīties apkārt un pa-
meklēt alternatīvo tirgu,” paziņoja 
Merkele. Viņa atzina, ka Krievijas 
sankcijas spēcīgi ietekmēja arī 
vācu ražotājus. Notiek sarunas 
par kompensāciju iespējamo 
maksāšanu, bet kamēr kas vēl 
nekādu konkrētu rezultātu nav. 

Protams, par kādu „īpašu 
palīdzību Latvijai”  netika runāts, 
jo Merkele, ko lai tur saka, ir ie-
interesēta, pirmkārt, savas valsts 
interešu aizsardzībā. 

Merkele mūs ciena

Vēl augstā ranga viešņa 
apsolīja Latvijai savu atbalstu 
Eiropas Savienības preziden-
tūras funkciju pildīšanas laikā. 
2015.gadā Latvija būs ES pre-
zidentvalsts. Pēc Merkeles teik-
tā, Latvija var cerēt uz Berlīnes 
palīdzību.  Kanclere piebilda, ka 
viņas valsts ir gandarīta par Lat-
vijas sasniegumiem un vienmēr 
atbalstīja mūsu iestāšanos Eiro-
zonā. Neizpalika arī komplimenti 
par to, ka Rīga dotajā brīdī ir Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta. 

Sarunā ar kolēģi Laimdotu 
Straujumu Merkele apstiprināja, 
ka viņai nav pretenziju pret to, ka 
ekspremjers Valdis Dombrovskis 
tiktu ievēlēts par ES Padomes 
prezidentu. Atbilstoši dažām zi-

ņām, Dombrovskis var nomainīt 
tagad amatā esošo Hermani van 
Rompeju. Acīmredzamu atbalstu, 
protams, Merkele nesolīja.  

Neilgi pirms Merkeles vizītes 
savu atklāto vēstuli nopublicēja 
arī  „Nepilsoņu Kongress”. Šī or-
ganizācija, kā ierasts, atgādināja 
par to, ka 15%  Latvijas iedzīvo-
tājiem nav visu politisko tiesību. 
Kongress pauda bažas attiecībā 
pret Satversmes Preambulas pie-
ņemšanu, kur ir acīmredzama lat-
viešu nācijas valdošā loma, kā arī 
mēģinājumi uzlikt vēl lielākus ie-
robežojumus krievu valodai krie-
vu skolās. Kā to arī varēja gaidīt, 
šo paziņojumu Merkele pilnībā 
noignorēja. Eiropas politiķi uz-
skata, ka iejaukties citu ES valstu 
iekšējās lietās ir neētiski. Vēl jo 
vairāk tāpec, ka Merkelei ir diez-
gan citu lietu, ar ko nodarboties. 

Sirsnīgi atvadījusies no Lat-
vijas valdības, Merkele devās 
risināt Ukrainas krīzi un citus 
uzdevumus. Sajūtas pēc vizītes 
– saldā savstarpējo komplimentu 
piegarša un rūgta sapratne par 
to, ka neviens cits netaisās risināt 
mūsu problēmas. 

Viktors ŪDRIŠS

Dagdas novada izglītības 
darbinieku augusta konference 
“Vasara caur dālijām un asterēm 
droši brien pretī skolas laikam ” 
šogad plānota 27. augustā plkst. 
10.00 Dagdas vidusskolas aktu 
zālē.

Kā jau ierasts, būs muzikāls 
audzēkņu sveiciens. Konferen-
cē skolotājus uzrunās Dagdas 

novada IKSN vadītāja Marija 
Mickeviča, apsveiks Dagdas no-
vada pašvaldības priekšsēdētāja 
Sandra Viškure. 

Valsts izglītības satura centra 
vadītāja vietniece, interešu izglī-
tības un tālākizglītības departa-
menta direktore Agra Bērziņa sko-
lotājus informēs par aktualitātēm 
interešu un audzināšanas darbā, 

ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem.

Paredzēts arī tradicionālais 
atskats uz veikumu 2013./2014. 
mācību gadā un aktualitātes 
2014./2015. mācību gadā, kā 
arī paldies teikšana skolotājiem. 
Pēcpusdienā sāksies skolotāju 
darbs metodiskajās apvienībās.

 Juris ROGA

Drīz skolas laiks!

Ko teica Angela Merkele
Pasaulē visietekmīgākā sieviete ieradās pieklājības vizītē Latvijā

Šāds apģērbs diennakts 
tumšajā laikā būs jāvalkā arī 
apdzīvotās vietās posmos, 
kuri nav pietiekami un vien-
mērīgi apgaismoti.

Savukārt, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam, 
braucot ar velosipēdu, 
sākot ar šī gada 1. ok-
tobri, būs jāvalkā aiz-
sargķivere. 

Satiksmes minis-

trijas izstrādātos grozījumus ceļu 
satiksmes noteikumos 19. au-

gustā atbalstīja valdība. 
Grozījumi noteikumos 
stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas oficiālajā 

portālā Latvijas Vēst-
nesis.
Ilze SVIKLIŅA, sa-
tiksmes  ministrijas 

sabiedrisko  attiecību 
speciāliste

Likumdošanas aktualitātes

Ārpus apdzīvotām vietām būs 
jāvalkā atstarojošas vestes

Turpmāk gājējiem un velosipēdu vadītājiem diennakts 
tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām būs jālieto apģērbs 
(veste) ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla ele-
mentiem.



32014. gada 22. augusts

Tas, ka makulatūra kā otr-
reizējās izmantošanas materiāls 
kādu mūsu novadā interesē, go-
dīgi sakot, neticu. Visādā gadīju-
mā neviena firma ar paziņojumu 
par makulatūras iegādi laikraksta 
„Ezerzeme”  redakcijā nevērsās. 
Un vienīgais, ko mums izdevās 
uzzināt: atbrīvoties no makula-
tūras kā no nevajadzīga balasta 
iedzīvotājiem var palīdzēt SIA 
„Dova”. Un, pēc uzņēmuma val-
des locekļa Mārtiņa Teiviša teik-
tā, ir pietiekami vien piezvanīt uz 
numuru 65621012 vai 65621013.  
Makulatūru, ja runa ir par lielu 
apjomu, uzņēmuma darbinieki 
paņems iepriekš norādītajā ad-
resē, un šis pakalpojums ir bez-
maksas. Cits variants – īpašnieks 
pats to var atvest uz SIA „Dova” 
(Indras iela 15, Krāslava).

Dotajā brīdī, no mums zi-
nāmas informācijas, makulatūru 
realizēt par maksu var Valmierā. 
To iepērk VLT pārstrādes uzņē-
mumi ar mērķi ražot olu iepako-
jumus. Cenas, protams, ir vairāk 
nekā pieticīgas. Līdz pārejai uz 
eiro par kilogramu šeit maksāja 
12,5 sant., atkarībā no makula-
tūras veida. Viszemāk pārstrādā-
tāji vērtē grāmatas, dārgāk – gai-
šu tipogrāfijas papīru un avīzes. 
Makulatūru pieņem arī Rīgas 
uzņēmums „Gofra Baltija”.  Līdz 
iestājai Eirozonā par makulatūru 
tā maksāja Ls 1014 par tonnu. 
Neliels uzņēmums „Ecointeligen-
ce”, kas nodarbojas ar granulu 
ražošanu kaķu tualetēm, Rēzek-
nē eksistē kopš 2010. gada. Tā 
dibinātājiem ir izdevies saņemt 

kredītu un garantu apgrozāmā 
kapitāla papildināšanai no Hi-
potēku un zemes bankas valsts 
programmas ALTUM ietvaros un 
iekļūt Skandināvijas tirgū. 

Diemžēl mūsu novadā nav 
uzņēmuma, kas pārstrādā ma-
kulatūru. Vismaz pagaidām. Un 
vienīgais, kas ir pieprasīts no ie-
dzīvotājiem – papīru un kartonu 
ievietot speciālos konteineros, ko 
ir uzstādījusi firma „Dova”. 

Vecāka gada gājuma cilvē-
kiem droši vien ir grūti pierast pie 
šāda jautājuma risināšanas va-
rianta.  Jo viņi atceras padomju 
„līdzperestroikas” laikus, kad tie, 
kas nodeva makulatūru, varēja 
kļūt par labu grāmatu un impor-
ta preču, kas nebija pieejamas 
pārdošanā, īpašniekiem. Daudzi 
krāslavieši droši vien atceras tir-
gus ielā bijušo veikalu „boniks”. 
Mūsu pircējiem tas bija kā vei-
kals „Berjozka”, kur par precēm 
tika maksāts ar ārzemju valūtu. 
Vietējā „bonikā” rajona iedzīvotāji 
iegādājās preces pēc taloniem, 
ko viņiem izdeva, kad Krāsla-
vas rajona padomes iepirkšanas 
kantorī tika nodotas ogas, sēnes, 
vilna, makulatūra un citi otrreizē-
jās pārstrādes materiāli. Katrai 
nodotā veida produkcijai tika pie-
līdzināts noteikts koeficients. Kā-
pēc šim veikalam tautā bija šāds 
nosaukums „bonuks”?  Tagad var 
tikai minēt. Iespējams, ka vērā 
tika ņemti boni – zemas vērtības 
papīra zīmes, kas tika izdotas 
noteiktā laikā kā naudas maiņas 
variants. 

Valentīna SIRICA

Atbrīvoties no makulatūras 
palīdzēs „Dova”

„Ezerzemes” redakcijā cilvēki vēršas ar dažādiem jautāju-
miem. Pavisam nesen viena mūsu lasītāja interesējās, kur 
var nodot makulatūru?

Vīrieša tvēriens
Jānis Muižnieks nāk no 

Šķaunes pagasta Muižniekiem 
– sādža Mazie Brici. Viņš ir Dag-
das arodvidusskolas 4. kursa stu-
dents, topošais automehāniķis. 
Tā kā puiša vecākiem ir diezgan 
liela saimniecība, tad vasaras 
brīvlaiku viņš cenšas pavadīt 
mājās, jo ir vecāku lielākais pa-
līgs siena sagatavošanā, graudu 
pļaujā, aršanas, kultivēšanas un 
citos darbos. Pēc rokām var no-
prast, ka puisim izstrādājies vīrie-
ša tvēriens.

“Ģimene nenodarbina strād-
niekus, ar visu cenšamies tikt 
galā paši,” turpina Jānis. “Tas 
nav viegli. Lai gan man ir divi 
brāļi, viens jau pametis vecāku 
māju, dzīvo un strādā Asūnē. 
Savukārt jaunākajam ir tikai trīs 
gadiņi, esmu vienīgais, kuram 
reāli ir vairāk brīva laika un varu 
vairāk palīdzēt. Arodvidusskolā 
iegūtās zināšanas ļoti noder, varu 
pats saremontēt tehniku, turklāt 
man ir interesanti gūt rezultātu. 
Nupat kā pabeidzu remontēt tēva 
traktoru, kas bija salūzis. Strādā-
jot saimniecībā, es pārliecinājos, 
ka mūs māca labi, zināšanas dod 
ļoti kvalitatīvas, cenšos tās likt 
lietā.

Šodienas darbs pagasta 
labiekārtošanā ir tālu no mehā-
niķa profesijas, bet šī ir iespēja 
nopelnīt sev kādu naudu. Par šo 
iespēju uzzināju no sava brālēna, 
kurš arī gribēja strādāt, bet citā 
pagastā. Laiciņu padomāju, nolē-

mu – iešu. Sāku strādāt augustā, 
bet nav slikti. Smagi nav, vienīgi 
karstums nomoka, bet šodien jau 
kļuvis vēsāks.” 

Jaunietis pārliecināts, ka pēc 
skolas beigšanas meklēs darbu 
Latvijā, viņu nevilina ārzemes. 
Pat Rīga ne, vismaz pagaidām, 
kamēr nav izpētītas darba iespē-
jas tuvākās apkārtnes lielajās 
pilsētās Daugavpilī un Rēzeknē. 
Ja vispār nekas neizdodas, paliks 
kādu laiku pie vecākiem, palīdzēs 
saimniekot. Pastāv arī cita iespē-
ja – strādāt par apsardzes dar-
binieku, jo Jānis nodarbojas ar 
sportu: trenē muskulatūru, ceļot 
svaru bumbas, norūda sevi skrie-
not un spēlē volejbolu. Jānis ir 
nesmēķētājs, jau par to vien viņš 
ir jāciena un pagastam jālepojas 
ar tādiem jauniešiem. 

Topošā mūziķe
Aija Dubra šobrīd ir Daugav-

pils Mūzikas vidusskolas 2. kur-
sa studente, kura “Ezerzemes” 
slejās pirmoreiz nonāca, vēl bū-
dama Šķaunes pamatskolas un 
Dagdas mūzikas skolas klavier-
spēles klases audzēkne. Jau to-
reiz pamatskolas skolēnu parla-
menta priekšsēdētāja Aija atstāja 
mērķtiecīga cilvēka iespaidu, un 
šodien pilnībā apstiprinās tas, ko 
viņa solīja savā pirmajā intervijā, 
proti: “Es esmu izlēmusi savu dzī-
vi saistīt ar mūziku!”

Starp citu, meitenes vecāki 
un vecvecāki, onkulis, krusttēvs – 
visi ir muzikanti, un ģimenes an-
samblis guvis lielu popularitāti ne 
tikai Šķaunē, bet viņus pazīst arī 
citviet, kurp viņi brauc koncertēt. 
Kā saka, pats Dievs lēmis Aijai 
pievērsties mūzikai. Pamatsko-
las laikā meitene labprāt uzstājās 
kopā ar citiem skolēniem tautas 
namā un skolas pasākumos. Arī 
tagad, uzturoties dzimtajā pusē, 
jauniete kopā ar vienu citu meite-
ni nāk uz bērnu centru, dzied un 
spēlē mūzikas instrumentus. Kla-
vieres viņa var spēlēt stundām 
ilgi, bet nesmādē arī akordeonu 
un ģitāru – šos instrumentus ap-
guvusi pašmācības ceļā.  

Aija arvien nosprauž sev lie-

lus mērķus un pēc Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas plāno turpi-
nāt izglītoties Jāzepa Vītola Lat-
vijas Valsts Konservatorijā. Viņa 
nespēja pārliecinoši atbildēt uz 
manu jautājumu, vai ar mūziku 
varēs dzīvē nopelnīt, bet cer, ka 
izdzīvošanai pietiks.

“Nauda nav galvenais,” uz-
sver meitene. “Galvenais dzīvē ir 
darīt to, kas ir tava sirdslieta, kas 
tev patīk! Reāli ar mūziķes izglī-
tību es varētu strādāt par skolo-
tāju. Vai es gribu strādāt skolā? 
Neesmu pārliecināta, bet mūzika 
ir mana sirdslieta un man nav ci-
tas izejas. Braukt strādāt uz ārze-
mēm nevēlos, varbūt tikai uz īsu 
laiku, pieredzes iegūšanai. Ilgsto-
ši noteikti nē.”

Aija mīl sportot, viņai patīk 
skriet un spēlēt basketbolu. Viņa 
to dara nevis kādu sportisku sa
sniegumu dēļ, tikai savai labsajū-
tai. Sportam daudz laika neatliek, 
kā, starp citu, arī citiem darbiem 
vai izklaidēm, jo praktiski visu brī-
vo laiku jauniete velta mūzikai. 

Vasarā Aija brauc baudīt at-
pūtu dzimtajā ciematā, jo šeit ir 
visi viņas labākie draugi. Arī pro-
jektā iesaistījās, pateicoties drau-
giem, kuri ieteica, ka tāds ir. Mei-
tene gāja uz pagastu un sacīja, 
ka vēlas strādāt. Interesentu ne-
trūka, bija atlase, viņai paveicās. 

“Esmu ļoti apmierināta, ka 
ir iespēja nopelnīt pašai savu 
naudiņu,” saka Aija. “Ir visai grūti 
strādāt karstos saules staros, bet 
pats darbs nav smags. Pildu la-
biekārtošanas darbus, konkrētāk 
  šodien laistīju puķes un citus 
stādus pie pagasta. Būtu labi, ja 
arī nākamgad jauniešiem būtu 
dota iespēja nopelnīt pašiem 
savu naudiņu!”

Juris ROGA 
Autora foto

Mūsu jaunatnePelna pirmo algu
Jau ziņojām, ka sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģen-
tūru (NVA) Dagdas pilsētā un visos pagastos vasarā tiks 
nodarbināti 54 skolēni no 15 līdz 20 gadiem. Vienas per-
sonas nodarbinātības ilgums pasākumā - viens mēnesis. 
Šovasar sešiem Šķaunes pagasta jauniešiem bija iespēja 
pašiem nopelnīt sev kabatas naudu. Augustā satiku di-
vus no viņiem – Aiju Dubru un Jāni Muižnieku, kuri laistīja 
puķes un košumstādus pie pagasta ēkas. Pārtraukumā abi 
jaunieši atbildēja uz žurnālista jautājumiem.

Kā iepriekšējos gados, tā arī 
šogad visas trūcīgās ģimenes, 
kurās ir skolēni, saņems palīdzību 
pirms jaunā mācību gada. Par to 
„Ezerzemei” pastāstīja Krāslavas 
novada domes Sociālā dienesta 
vadītājas vietniece Ineta Celitāne 
un sociālā darba organizatore 
Andīna Japiņa. 

Jau no 1. augusta ir sākusies 
talonu (28,46 eiro) izsniegšana 
skolas piederumu un mācību 
grāmatu iegādei Krāslavas 
novada vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem, kuru ģimenēm 
ir piešķirts trūcīgās statuss. 
Izņēmums ir tikai tie audzēkņi, 
kas, pamatojoties uz skolas 
administrācijas lēmumu, netika 
pārcelti nākamajā klasē, bet tādu 
ir maz. Norādītās summas talonus 
saņems arī tās ģimenes, kurās ir 
bērni ar īpašām vajadzībām un 
kuru ienākumi uz vienu cilvēku 
mēnesī nepārsniedz 142,29 eiro, 
neatkarīgi no bērnu skaita. Talonu 
īpašnieki zina, ka iepirkties 
drīkst veikalā „Kristafors”, ar 
ko Sociālajam dienestam jau 
vairākus gadus ir veiksmīga 
sadarbība. 

Uz kādu palīdzību vēl 
var cerēt trūcīgās ģimenes, 

kurās aug bērni? Protams, 
liela nozīme ir tam, ka bērniem 
tiek piedāvātas bezmaksas 
pusdienas, ko pašvaldība 
apmaksā 100% apjomā, bet 
bērniem, kuri sasniedz 56 gadu 
vecumu, netiek ņemta maksa 
par uzturēšanos pirmsskolas 
mācību iestādēs. Pašvaldība arī 
uzņemas izmaksas par trūcīgo 
ģimeņu bērnu apmācību mūzikas, 
mākslas un sporta skolās. 

Sociālā dienesta darbinieki,  
aicina vecākus ekonomēt 
savu laiku un laicīgi iesniegt 
iesniegumus mācību piederumu 
talonu iegādei, bezmaksas 
pusdienu, kā arī mācību mūzikas, 
mākslas un sporta skolā 
apmaksai.

Pēc Inetas Celitānes teiktā, 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie  noteikumi „Par 
sociālās palīdzības piešķiršanu 
Krāslavas novada iedzīvotājiem” 
tiks pārskatīti, lai vēl objektīvāk 
tiktu izskatītas cilvēku (it īpaši 
bērnu, kam nepieciešama 
sociālā palīdzība) vajadzības. 
Šo noteikumu nepieciešamo 
izskatīšanu pieprasa pati dzīve.

Valentīna SIRICA.

Trūcīgās ģimenes palīdzību 
saņems līdz 1. septembrim

Līdz šim spēkā esošā kārtī-
ba paredzēja, ka transportlīdzek-
ļa vadītāja, kas braucis alkohola 
reibumā un sodīts par to, pienā-
kums pirms vadīšanas tiesību 
atgūšanas veikt pirmstermiņa ve-
selības pārbaudi.

Ņemot vērā, ka formāla pār-
baudes veikšana neatturēja perso-
nas no transportlīdzekļa vadīšanas 
alkohola reibumā vai atrodoties 
narkotisko, psihotropo, toksisko 
vai citu apreibinošo vielu ietekmē 
atkārtoti, testu veikšanai nepiecie-
šami stingrāki nosacījumi. 

Valdības apstiprinātie gro-
zījumi noteikumos par veselības 
pārbaudēm transportlīdzekļu va-
dītājiem un personām, kuras vē-
las iegūt transportlīdzekļu vadītā-
ju kvalifikāciju, paredz stingrāku 

pirmstermiņa veselības pārbaužu 
kārtību, nosakot, ka psiholoģis-
kos un psihodiagnostiskos testus 
personai, kas ieradusies uz ve-
selības pirmstermiņa pārbaudi, ir 
jāveic obligāti. 

Obligāti turpmāk būs arī 
bioķīmiskie izmeklējumi un ķī-
miski toksikoloģiskie izmeklēju-
mi. Tāpat noteikumu projektā ir 
paredzēts, ka transportlīdzekļu 
vadītājiem, kuriem veselības 
pirmstermiņa pārbaude būs jā-
veic atkārtoti, to varēs veikt tikai 
specializētā ārstniecības iestādē, 
nevis specializētā medicīniskajā 
komisijā.

Tāpat ar MK noteikumu pro-
jektu tiks noteikts, ka transport-
līdzekļa vadītājam, kurš sodīts 
par transportlīdzekļa vadīšanu 

alkohola reibumā, narkotisko vai 
citu apreibinošu vielu iespaidā, ir 
pienākums ierasties pie narkolo-
ga mēneša laikā pēc soda piemē-
rošanas, lai izvērtētu nepiecieša-
mību nodrošināt narkoloģisko 
ārstēšanu. Transportlīdzekļa va-
dīšanas tiesības varēs atgūt tikai 
pēc objektīvi pierādītas vismaz 
vienu gadu stabilas remisijas, par 
ko ārstējošajam narkologam būs 
jāsniedz atzinums.

Transportlīdzekļa vadītājs, 
ja ir konstatēta transportlīdzekļa 
vadīšana alkohola reibumā vai 
narkotisko vielu iespaidā, uz ve-
selības pārbaudi netiek nosūtīts, 
bet pēc minēto pārkāpumu kon-
statēšanas veselības pārbaude ir 
obligāta vienmēr, un šim vadītā-
jam pirms tiesību atjaunošanas tā 
jāveic patstāvīgi. 

Ilze SVIKLIŅA, Satiksmes mi-
nistrijas sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Stingrākas prasības pirmstermiņa veselības pārbaudēm
Valdība atbalsta Satiksmes ministrijas izstrādātos grozīju-
mus, kas paredz transportlīdzekļu vadītājiem noteikt stin-
grāku pirmstermiņa veselības pārbaužu kārtību. 

Pievienojies mūsu lasītāju pulkam!

4 mēn. – EUR 11.38;

3 mēn. – EUR 8.54;

2 mēn. – EUR 5.69;

1 mēn. – EUR 2.85.

Abonē laikrakstu “Ezerzeme” 
un uzzini aktuālāko Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu informāciju!
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“Projekta galvenais mērķis 
bija izveidot drošu dabas atpū-
tas taku ceļā uz skolu un sporta 
laukumu,” pastāstīja tā vadītāja 
Sandra Drozdova. “Īstenojot pro-
jektu, tika veikti teritorijas sakop-
šanas darbi – izlīdzināta zeme, 
nozāģēti krūmi, izpļauta zāle. Par 
projekta līdzekļiem pie Dagdas 
uzņēmējiem iegādājāmies kom-
plektu – solus atpūtai un atkritu-
mu urnas, kas uzstādītas takas 

tiešā tuvumā, kā arī iestādījām 
14 rododendrus. Lielu darbu ie-
guldīja arī vietējie invalīdi, kuri 
paši nāca man klāt un jautāja, kā 
var palīdzēt. Mēs labprāt pieņē-
mām palīgus, un viņi izdarīja ļoti 
daudz. Savukārt bērni izgatavo-
ja ruksi no plastikāta pudelēm, 
nokrāsoja akmeņus, ietērpjot kā 
mārītes, padarot ceļu uz skolu 
košāku.” 

Grupā “Šķaunes sievie-
tes” apvienojušās astoņas 
mammas: viena – četru 
bērnu, četras – trīs bērnu, 
pensionāre, pašvaldības 
darbiniece un uzņēmēja.  
Kopīgiem spēkiem paveikts 
liels darbs, kura galarezul-
tātā sakopts viens pagasta 
stūrītis un bērni varēs droši 
nokļūt skolā un atgriezties 
mājās. Taciņu neapdraud 

vecie koki. Turklāt šis 
ceļš ir īsāks nekā pa 
lielceļu, kur nav droši, 
jo norobežota gājēju 
celiņa tur nav. No au-
totransporta sevišķi jā-
uzmanās ziemas laikā, 
kad ir slidens. 

Jāatzīmē, ka vi-
sam sākums bija Vis-
latvijas talka, kad, uz-
kopjot teritoriju, dabas 
atpūtas takas rajonā 
tika savākts 21 maiss 
ar plastmasas pude-
lēm. Tad arī dzima ide-
ja par nepieciešamību 
realizēt šādu projektu. 
Ja būs iespēja, vietējie 
entuziasti grib turpināt iesāktos 
darbus tālāk, realizējot vēl kādu 
jaunu projektu. Šķaunes pagasta 
iniciatīvu grupa “Šķaunes sievie-

tes” izsaka pateicību novada paš-
valdībai par izsludināto konkursu 
un finansiālo atbalstu.

Juris ROGA, autora foto

Paši saviem bērniem
Grupa “Šķaunes sievietes” īstenoja projektu “Dzīve sakoptā vidē”, kas tika ie-
sniegts un guva atbalstu Dagdas novada pašvaldības projektu konkursā “Sa-
biedrība ar dvēseli 2014”. Kopējās projekta izmaksas 1000 eiro, tajā skaitā 500 
eiro ir Dagdas novada pašvaldības finansējums, bet otra puse – projekta īsteno-
tāju ieguldītais darbs, izteikts naudas ekvivalentā. 

Virsraksts „Jauniete ar rak-
sturu” dzima jau pašas sarunas 
sākumā, arī Santa drīz vien pie-
krita tikties ar korespondentu. Kā-
pēc? Kā uzreiz arī noskaidrojām, 
tā bija mūsu trešā tikšanās. Mērķ
tiecīgā jauniete kadrā nokļuva vēl 
esot „Varavīksnes”  skolniece, 
tad firmā „Kristafors”, kur Santa 
uzsāka savu darba karjeru pār-
devējas un grāmatvedes amatā. 
Un, lūk, tagad personīgais piedā-
vājums piedalīties sadaļā „Jau-
nas sejas”.   

Tagad ir iestājušies tādi laiki, 
kad stabila darba vieta dzimtenē 
– zelta vērtībā. Lai dzimtajos Kal-
niešos iegūtu vakanto pagasta 
grāmatveža vietu, Santai nācās 
piedalīties piecu pretendentu 
konkursā. Šeit arī noderēja ie-

spaidīgā zināšanu bagāža, bet 
precīzāk – divi diplomi. „ Vecāka-
jās klasēs man īpaši interesanta 
šķita matemātika, un es precīzi 
zināju, ka mana nākamā profesi-
ja būs saistīta ar cipariem,” atzīs-
tas mana burvīgā sarunu biedre-
ne. „Un noteikti ar biznesu, kurā 
sevi atrada mans tēvs un brālis.” 
Šeit ir svarīgi precizēt, ka Santa 
– veiksmīgā fermera Aleksand-
ra Ivanova meita, un Aleksand-
rajaunākā,  Kalniešu maizes 
audzētāju dinastijas uzņēmēja – 

māsa. Latvijas Biznesa koledžā 
viņa ieguva augstākās izglītības 
diplomu specializācijā „uzņēmēj-
darbība”. Tas Santai šķita pamaz, 
un viņa paralēli  mācījās Višķu vi-
dējā profesionālā skolā, apgūstot 
lauksaimniecības apkalpošanas 
pamatus. Noteikti nav jau pilsē-
tas joma!

Ļoti izbrīnīja tas fakts, ka jau-
niete no turīgas ģimenes ne reizi 
nav bijusi ārzemēs. Un tas ir lai-
kā, kad daudzi viņas bijušie kla-
sesbiedri un studiju biedri neat-
turējās no kārdinājuma izmēģināt 
dzīvi vairāk pārtikušās ES valstīs. 
Uz manu neizprotamo jautājumu: 
„Kāpēc?”, Santa mierīgi atbild: 
„Nekad neesmu plānojusi strādāt 
svešā valstī, bet ceļot kamēr kas 
nav laika.  Mācījos, apprecējos, 

ar vīru Aleksandru audzinām mei-
tiņu, un pirmajā septembrī mūsu 
Nikola nu jau būs pirmklasniece. 
Visam ir savs laiks, mūsu ārzem-
ju ceļojumi vēl priekšā. Kāpēc 
dzīvot mājās? Dzimtā mala ne-
laiž prom, šeit ir tik viegli elpot... 
Esmu uzaugusi mājīgā pagastā 
gleznaina ezera krastā, tāpēc ģi-
menē – galvenā makšķerniece. 
Šajā valstī dzīvo vistuvākās drau-
dzenes un mīļākie cilvēki – Edita, 
Renāta, Ilona. Neviena no mums 
nekad mīļo Latviju nemainīs pret 

svešumu, lai arī cik vilinoši tas 
būtu. Zinu, kādu nostaļģiju izjūt 
tie, kas dzinās maldinošām ilūzi-
jām pakaļ. Mūsu Latvija – dzimtā, 
mierīgā, mājīgā valsts. Ja vien ir 
vēlēšanās un māka strādāt, tad 
arī šeit var gūt gan laimi, gan at-
zīšanu, gan dvēseles mieru. Lūk, 
rīt vēl vienu draudzeni izdosim 
pie vīra... Kalniešos būs liela jaut-
rība! Kāzas, kristības, draugu tik-
šanās – tā ir milzīga greznība, ko 
nevar izjust svešatnē. Jūs jautā-
jat, kas būs pēc desmit gadiem? 
Gribētos papildinājumu ģimenē, 
bet ceļojumi noteikti būs. Viss no-
tiek tā, kā tam jānotiek.”

Jā, patiesi: laime – tā ir liela 
māksla būt apmierinātam ar to, 
kas ir. Jaunajai paaudzei – brīniš-
ķīgas iespējas, bet viss ir atkarīgs 
no paša cilvēka. Manos jaunības 
gados reti kam palaimējās ap-
sēsties pie personīgā auto stū-
res. Santai – sarkans „Citroen”, 
dzīvesbiedram Aleksandram – 
melns džips „HyndaiSanta”. Sim-
boliski! Ģimene pilnā labklājībā 
dzīvo komfortablā dzīvoklī Krā-
slavā, bet biežāk gan ir dzimtajā 
pagastā pie ezera. Stepaņenko 
ģimenei patīk uzņemt ciemiņus, 
un tad viesmīlīgā saimniecīte cep 
un viesiem pasniedz savu „kroņa” 
ēdienu – gaļu franču 
gaumē. Vai nav Fran-
cija Latgales gaumē? 
Bet Eifeļa torņa ap-
lūkošana nav aiz kal-
niem – te pat šaubī-
ties nevajag. Attiecībā 
pret internetu Santa 
ir ļoti atturīga, arī tajā 
var saskatīt viņas rak-
stura iezīmes. Tagad, 
kad aug meitiņa, mā-
miņai vairāk interesē 
bērnu literatūra: „Cil-
vēce neko labāku nav 
izdomājusi par sena-
jām pasakām, tajās 
– labestības stundas. 
Nikola jau mēģina la-
sīt pati.” Brīvā laika ir 
ļoti maz, reizēm Santa 
televīzijā skatās me-
lodrāmas. Tik liela ir 
vēlme pēc mīlestības 
un miera, šī harmonija 
arī ir jāciena.”

Ieskicējums par jauno grā-
matvedi ir izdevies diezgan veik-
smīgs. Tik viena pietrūka – četru 
draudzeņu, kas spārnotas ar 
ideju dzīvot un veidot savu laimi 
dzimtenē, foto. Un tad brīnišķīgu 
ideju piedāvāja Santa: „Atbrau-
ciet rīt uz Kalniešiem, kur notiks 
neierasti skaistas kāzas. Tur arī 
mūsu ģimene būs pilnā sastāvā. 
Bet šodien mēs visi palīdzam 
Edī tei un Ilmāram. Tās ir trešās 
kāzas manu draudzeņu četrinie-
kā.”

Aleksejs GONČAROVS  

Jaunas sejasJauniete ar raksturu un viņas 
draudzenes

Nekas tā neiztukšo dvēseli, kā vienmuļa dzīve. Un cik sva-
rīgi ir saprast jau kopš jaunības – uz ko tiekties.

Santa, Aleksandrs un Nikola

Santas portrets uz Kalniešu 
ezera fona

Nešķiramais četrinieks – Edita, Ilona, Santa un Renata. 

Mūsu Latvija – dzimtā, mierīgā, mājīgā valsts. Ja vien ir vē-
lēšanās un māka strādāt, tad arī šeit var gūt gan laimi, gan 
atzīšanu, gan dvēseles mieru.

Šobrīd Krāslavas tūrisma in-
formācijas centram tiek izstrādā-
ta virtuālā pastaiga pa Krāslavas 
pilsētu, kur varēs apskatīt ievēro-
jamākās vietas un apskates ob-
jektus ar 360 grādu panorāmas 
skatu, kopumā tiks piedāvāti 10 
apskates objekti un apraksti par 
tiem latviešu, krievu un angļu va-
lodās. Virtuālā eksursija būs ap-
skatāma gan Krāslavas novada 
tūrisma informācijas centra mā-
jas lapā www.visitkraslava.com, 
gan sociālajos tīklos www.face-
book.com un www.draugiem.lv , 
kā arī tā tiks pielāgota iPhone un 
iPad ierīcēm. Virtuālā pastaiga ir 
mūsdienīgs un radošs risinājums, 
kas ļauj pilsētas viesiem ieraudzīt 
un iepazīt pilsētu no cita skatu 
punkta! Šāda veida virtuālās pa-
staigas ir izstrādātas vairākās 
Latvijas pilsētās.

Vēl viens jaunums, kas būs 
pieejams Krāslavas pilsētas vie-
siem  audiogids, kura stāstījuma 
pavadībā būs iespēja paviesoties 
Grāfa Plātera pils kompleksā, 
Krāslavas vēsturiskajā centrā un 
citur. Kopumā audiogids saturēs 
informāciju par 15 Krāslavas pil-
sētas objektiem latviešu, krievu 
un angļu valodās. Audio gida ap-
likāciju bez maksas varēs lejup-
ielādēt APPLE aplikāciju veikalā 
App Store. Lai saņemtu audiogi-
da aplikāciju, vienīgais kas nepie-
ciešams interesentam, ir kāda no 
APPLE iekārtām ( iPhone, iPod 
touch vai iPad). Audiogids no-
drošinās tūristiem lielāku brīvību 
un patstāvību, iepazīstot pilsētu 
pašiem! 

Krāslavas novada pašval-
dība Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas 
projekta LLV389 „Informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas 
labākai pierobežu pieejamī-
bai”/ „EAccessibility” ietvaros 
izstrādā vairākus inovatīvus tūris-
ma produktus, kopumā projekta 
realizācijas laikā vēl tiek plānots 
izstrādāt interaktīvo stendu un 
mobilās aplikācijas ar tūrisma 
informāciju, uzstādīt plāksnes ar 
QR kodiem iebraucot Krāslavā.

Attīstoties tehnoloģijām un 
ejot līdzi laikam, par ikdienu nu 
jau arī Latvijā ir kļuvusi audiogida 
izmantošana, tūristiem apmeklē-
jot Latvijas skaistākās pilsētas, 
pilis un muzejus. Mums prieks, 
ka arī Krāslavas pilsētas viesiem 
tiks dota šī iespēja!

Krāslavas novada domes 
 projekta koordinatore 

Juta BUBINA
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Sa-
vienības finansiālo atbalstu. Par šīs pub-
likācijas saturu atbild Krāslavas novada 
dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiro-

pas Savienības oficiālo viedokli.

Virtuālās 
 ekskursijas 
Krāslavā!

Notikumi Aglonas, 
Dagdas, Krāslavas 

novados
Periodā no š. g. 5. līdz 18. 

augustam ir reģistrēts viens no-
tikums: 11. augustā Krāslavā, 
Vanagu ielā dega sausā zāle 
(20m2).
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III Ak, šis kāzu laiks...

Jāatzīmē, ka šis ir pirmais 
šāda mēroga maratons Baltijas 
valstīs, kas sākās Zarasu rajo-
na pilsētā Salakas, virzījās caur 
Daugavpili, Naujenes pagastu, 
Skaistu uz Dagdu, tad atpakaļ 
Skaistas virzienā uz Druju, Ver-
hņedvinsku, Kokanavičiem un 
noslēdzās Vitebskas apgabala 
Rossonu  pilsētā Baltkrievijā. 
Pirms doties ceļā, maratonistiem 
tika organizēta dienu sagatavo-
šanās nometne. Šis maratons 
bija kā izaicinājums cilvēkiem ar 
ierobežotām fiziskām vajadzī-
bām – zem cepinošajiem saules 
stariem un lietus dienā vidēji bija 
jāpārvar 4050 kilometrus. Ma-
ratona dalībnieki nakšņoja teltīs, 
bet ēdiena gatavošanu un citus 
uzdevumus pildīja domubiedri. 
Maratona pamatideja – apceļot 
dabas objektus var arī cilvēki, 
kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Vajag 
tikai nedaudz viņiem palīdzēt un 
strādāt šī mērķa sasniegšanai. 

Maratona laikā notika informāci-
jas apmaiņa par tūrisma iespē-
jām dabā, kas adaptētas cilvē-
kiem ar ierobežotām iespējām, 
bija tikšanās un sarunas ar vietē-
jās varas pārstāvjiem par tūrisma 
attīstību invalīdiem un tūrisma 
jautājumiem kopumā. Viens no 
maratona svarīgiem mērķiem ir 
arī veidot sabiedrības attieksmes 
maiņu pret cilvēkiem ar invaliditā-
ti, lai mazinātu viņu sociālo izolā-
ciju.

Neviens labāk nesapratīs, 
kā būtu ērtāk ceļot dabā cilvē-
kiem ar ierobežotām iespējām, 
tālab organizatoriem ienāca prā-
tā doma – vajag pašiem izbraukt 
garākā ceļojumā. Realizējot pro-
jektu, tika izveidota atbilstoša in-
frastruktūra katrā no trim projektā 
iesaistītajām dalībvalstīm. Un tas 
nav tikai par invalīdiem domājot, 
ieguvums būs arī māmiņām ar 
ratiņiem, nespēcīgiem pensio-
nāriem, visiem. Jo mums visiem 

ir nepieciešama cieša saikne ar 
dabu. Maratona dalībnieki atzi-
nīgi novērtēja Naujenes novad-
pētniecības muzeju, kas izrādī-
jās ratiņniekiem pieejama ēka, 
ar labu uzbrauktuvi, atbilstošām 
labierīcībām. Dažiem tas bija 
liels pārsteigums. Bez palīgiem 
invalīdi ratiņkrēslos var iekļūt ne 
katrā vietā. Skaidrs, ka vēl ir garš 
ceļš ejams, lai nodrošinātu visiem 
vienlīdzīgas tūrisma iespējas, bet 
pamazām šī situācija uzlabojas 
un savu lielu artavu dod šis pro-
jekts un maratons. 

Projekta „Zaļie maršruti bez 
šķēršļiem” partneru pulkā ir arī 
Dagdas invalīdu brālība “Nema”, 
diemžēl tās biedri neriskēja do-
ties tālā ceļā pieredzes trūku-
ma dēļ. Starp citu, tikai Lietuvas 
pārstāvji tamlīdzīgos maratonos 
piedalās jau desmito gadu. Gan 
Latvijas, gan Baltkrievijas dalīb-
niekiem tā bija pirmā pieredze.

Juris ROGA

Dabas tūrisms ratiņkrēslā 
Kaimiņvalstu cilvēki ar ierobežotām vajadzībām aktīvi iesaistījušies Eiropas kaimiņattie-
cību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” realizācijā. Nedēļas laikā divi desmi-
ti šī aizraujošā maratona dalībnieku pārvarēja vairāk nekā 350 kilometrus, ceļā iepazīstot 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Kopā ar cilvēkiem 
ratiņkrēslos maratonā piedalījās arī brīvprātīgie ar velosipēdiem un autotransportu. 

CERT.LV vadītāja Baiba 
Kaškina min, ka visbiežāk seniori 
ir informēti par vēlamo uzvedību 
internetā, taču uztver to formāli, 
domājot, ka „nevienam mani dati 
nav vajadzīgi un mana epasta 
sarakste nevienu neinteresē”. 
Tomēr tas ir maldīgs priekšstats, 
jo kiberpasaulē jebkuri dati ir vēr-
tīgi – kibernoziedzība ir nelegāls 
bizness ar vairāku miljardu dolāru 
apgrozījumu gadā.

„Lai arī lielai daļai sabied-
rības datora un interneta lie-
tošanas drošības pamati šķiet 
pašsaprotami, Pieslēdzies, Lat-
vija!  apmācībās redzam, ka šim 
jautājumam ir atkārtoti jāpievērš 
uzmanība. Ar drošību saistītie 
jautājumi bieži paliek otrajā plā-
nā, jo „sarežģītas paroles aiz-
mirsīsies”, bet „izlecošie brīdinā-
juma logi nav saprotami” vai arī 

„tie šķiet pārāk biedējoši”. Tur-
klāt atkārtot interneta lietošanas 
drošības pamatus ir lietderīgi ne 
vien senioriem, bet ikvienam da-
tora lietotājam,” skaidro Līga Bite, 
Lattelecom sociālās atbildības 
iniciatīvas Pieslēdzies, Latvija! 
vadītāja.

Pieslēdzies, Latvija! sadar-
bībā ar CERT.LV identificējuši 
biežākos klupšanas akmeņus 
drošam darbam ar internetu un 
iesaka, kā no tiem izvairīties:

Pārāk vienkāršas paroles, 
daudzām vietnēm viena un tā 
pati parole.

Jāatceras, ka parole ir atslē-
ga, kas pasargā lietotāja datus, 
tāpēc aicinām nežēlot laiku un 
izdomu, lai radītu paroles, kuras 
nesatur viegli atminamus vārdus 
vai ciparus. Parolei jābūt vismaz 
8 simbolus garai un jāsatur lielos 

un mazos burtus, kā arī ciparus 
un speciālos simbolus. Ja baidā-
ties aizmirst savas paroles, tās 
iespējams uzrakstīt uz lapiņas un 
noglabāt drošā vietā atsevišķi no 
datora.

Uzķeršanās uz maldino-
šiem piedāvājumiem.

Pret piedāvājumiem virtuā-
lajā vidē jāizturas kritiski. Viltus 
akcijas, laimesti neeksistējošās 
loterijās un vēstules, kas it kā ad-
resētas tieši jums, tiek izsūtītas 
ar mērķi izvilināt naudu, lietotāja 
datus vai inficēt datoru. Drošāk ir 
ignorēt visus piedāvājumus, kas 
ir aizdomīgi, apšaubāmi, vai pā-
rāk labi, lai būtu ticami. 

Neatjauninātas datorprog-
rammas.

Uz katra datora ir regulāri 
jāatjaunina datorprogrammas, 
īpaši antivīrusu programmas. Da-
žādu paziņojumu ignorēšana par 
atjauninājumu instalēšanu nav 
labākā drošības stratēģija – tie-
ši neatjauninātas programmas ir 
visbiežākais iemesls tam, kāpēc 
tiek inficēts dators, zaudēti nau-
das līdzekļi vai vērtīga informā-
cija.

Savu datu izpaušana nezi-
nāmiem ļaundariem.

Gadījumā, ja saņemat ai-
cinājumu no kāda pakalpojumu 
sniedzēja vai bankas ievadīt jūsu 
norēķinu karšu vai internetban-
kas lietotāja datus un paroles, 
atcerieties, ka šādu informāciju 
sniegt nedrīkst! Ne banka, ne 
pakalpojumu sniedzējs nekad 
nerakstīs klientam, lai lūgtu šādu 
informāciju.

Datora laicīga „neārstēša-
na”.

Ja rodas neskaidrības par 
datora uzvedību, jāvēršas pie 
datorspeciālista. Nevajag gaidīt, 
kad problēma pati pāries, jo pa to 
laiku var tikt izkrāpti jūsu naudas 
līdzekļi vai zaudēti dati.

Pieslēdzies, Latvija! bez-
maksas apmācībām visā Latvijā 
joprojām var pieteikties ikviens 
interesents pēc 50 gadu vecuma, 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
21.00 zvanot pa bezmaksas tāl-
runi 80000822.

TOP 5 klupšanas akmeņi drošam 
darbam internetā

Drošības risks internetā ir viens no būtiskākajiem šķērš-
ļiem, kas attur seniorus no aktīvas interneta iespēju izman-
tošanas. Tādēļ Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas 
Pieslēdzies, Latvija! datorapmācību eksperti sadarbībā ar 
CERT.LV atgādina par biežākajiem klupšanas akmeņiem 
drošībai internetā un skaidro, kā sevi no tiem pasargāt.

Mūsu valstī palielinās arī 
noslēgto laulību skaits. Šā gada 
septiņos mēnešos Latvijā noslēg-
tas 6186 laulības, kas ir par 383 
laulībām vairāk nekā pagājuša 
gada attiecīgā periodā. Jūlijā re-
ģistrētas 1966 laulības, kas ir par 
13 vairāk nekā šajā mēnesī pirms 
gada. 

Diemžēl jūlijā pieaudzis arī 
mirušo skaits – mūžībā aizgājuši 
2423 cilvēki (par 271 vairāk nekā 

2013. gada jūlijā). Taču kopu-
mā septiņos mēnešos reģistrē-
ti 16747 mirušie, taču tas ir par 
449 cilvēkiem mazāk nekā 2013. 
gada attiecīgajā laika periodā.

Dabiskais pieaugums Lat-
vijā joprojām saglabājas nega-
tīvs. 2014. gadā no janvāra līdz 
jūlijam iedzīvotāju skaits valstī 
samazinājās par 4259 cilvēkiem. 
Iedzīvotāju skaits Latvijā š. g. 1. 
augustā bija 1,994 miljoni.

Dzimušo skaits turpina pieaugt
Šā gada septiņos mēnešos valstī reģistrēti 12488 
jaundzimušie. Tas ir par 554 mazuļiem vairāk nekā 
2013. gada pirmajos septiņos mēnešos, liecina Cen-
trālās statistikas pārvaldes dati.
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Ikviens sevi cienošs latga-
lietis zina, ka dzejnieces Marijas 
Andžānes dzīve un literārā darbī-
ba ir saistīta ar Šķauni. Dzejniece 
dzimusi 1909. gada 8. septembrī 
tolaik Ludzas apriņķa Šķaunes 
pagasta Maču ciemā. Pēc tam, 
kad Latvija atguva neatkarību, pie 
viņas dzimtajām mājām, līdzās 
baltam bērzam, tika novietots ie-
spaidīgs piemiņas akmens, bet 
pagasta bibliotēkas telpās darbo-
jas piemiņas istaba, kurā izvietoti 
literārie darbi, ar dzejnieces roku 
rakstītie manuskripti un memoriālie 
priekšmeti. 

Laika ritumā dzejnieces ra-
diem piederošais nekustamais 

īpašums tika pārdots, vecais bērzs 
sapuva un nolūza, iestaigātais ceļš 
uz piemiņas vietu pavisam aizau-
ga un krietni sarežģījās nokļūšana 
turp. Risinājums tika atrasts pērnā 
gada vasarā – piemiņas akmens 
tika pārvests uz jaunu vietu – bla-
kus Šķaunes pagasta Maču ka-
piem. Dzejas dienas – publisku 
dzejas lasījumu tradīcija, kas Lat-
vijā tika dibināta Raiņa simtgadē 
un kopš tā brīža dažādās formās 
notiek ik gadu, jau tika organizētas 
Maču kapsētā, kur ir arī dzejnieces 
vecāku kapu kopiņas. 

Šķaunē Dzejas dienas tradi-
cionāli notiek par godu dzejniecei 
Marijai Andžānei – vienai no izcilā-

kajām latgaliešu dzejniecēm 
pirmās Latvijas laikā, kura 
lauza stereotipu par Latgalē 
valdošo pesimismu. Šo pa-
sākumu organizē Šķaunes 
pagasta bibliotēka sadarbī-
bā ar Šķaunes pamatskolu. 
Cūku mēra izplatības saka-
rā noteikto ierobežojumu dēļ 
šodien ir grūti pateikt, kādā 
formātā un kad tieši šis pa-
sākums notiks šogad, bet 
tam noteikti ir jānotiek! 

Juris ROGA 

Plānotas vairākas aktivitātes: 
rotaļu laukuma  pilsētiņas izvei-
de daudzdzīvokļu māju pagalmā; 
“Māmiņu centra” brīvprātīgo at-
balstītāju godināšana – eks-
kursija uz Rīgu; “Māmiņu 
centra” telpu siltināšana un 
kosmētiskais remonts (logu 
un durvju nomaiņa); “Māmi-
ņu centra” telpu aprīkojuma 
inventārs (printeris, portatī-
vais dators, ierīce Microsoft 
Xbox 360 slim 320) un kan-
celejas preču iegāde rado-
šajām darbnīcām. 

No visa plānotā uz šo 
brīdi ir tapis rotaļu laukums 
 pilsētiņa daudzdzīvokļu 
māju pagalmā, kur smilšu 
laukumā rotājas svaiga liela 
konstrukcija un daži mazāki 
spēļu atribūti. 1. jūnijā visā 
pasaulē tiek atzīmēta 
Starptautiskā bērnu aizsar-
dzības diena un tieši šajā 
dienā tika atklāts šis jau-
nais spēļu laukums, kurā 

bērni parasti pulcējas pēcpus-
dienā un tālab šajā bildē viņi iz-
paliek. Izrādās, šajā vecumā grūti 
pretoties saldajam miegam, kas ir 

tikpat veselīgs, kā tam sekojošā 
aktīvā atpūta svaigā gaisā, nevis 
nīkšana pie datora ekrāna.

LSK Šķaunes nodaļas vadī-
tāja Sandra Drozdova saka lielu 
paldies Dagdas novada pašvaldī-
bai, Šķaunes pagasta pārvaldei, 
kā arī brīvprātīgajiem par projek-
ta atbalstu. Projektā ieplānotās 
aktivitātes turpināsies augustā.

Juris ROGA
Autora foto

Noteikti ir jānotiek!

Piemiņas akmens jaunā vietā

Uzlabojumi – soli pa solim 
Šogad pavasarī Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa sadar-
bībā ar nodibinājumu „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 
noslēdza līgumu par projekta “Māmiņu centrs” darba uzla-
bošana Dagdas novada Šķaunē” reailizēšanu. Projekta ko-
pējās izmaksas 6636 eiro, no tiem 11 % ir Dagdas novada 
pašvaldības līdzfinansējums.

Latvijas Onkologu asociācija 
ceļ trauksmi, jo, ja valsts atbildī-
gās institūcijas nemainīs savu at-
tieksmi un turpinās īstenot strau-
sa politiku, tad drīzumā Latvija 
varētu būt viena no retajām val-
stīm pasaulē, kurā onkoloģisko 
slimību saslimstības rādītāji ne-
uzlabojas un pat draud sasniegt 
epidēmijas apmērus.

Kompensējamo me-
dikamentu izvēlē Lat-

vija atpaliek arī no 
 mazattīstītām valstīm

Daudzas attīstītas valstis 
šobrīd sistēmiskajā terapijā (ķī-
mijterapijā) izmanto mērķterapi-
jas medikamentus, kamēr mēs 
izmantojam nespecifiskus ķīmij-
terapijas preparātus. Latvija on-
koloģisko slimnieku ārstēšanā ar 

jaunākās paaudzes medikamen-
tiem atpaliek ne tikai no Lietuvas 
un Igaunijas, bet arī no tādām 
valstīm kā Bulgārija un Rumānija. 
Latvijā kompensējamo medika-
mentu sarakstā nav iekļauti me-
dikamenti, ko plaši onkoloģisko 
slimību ārstēšanā izmanto citās 
Eiropas valstīs un pat daudzviet 
pasaulē mazattīstītās valstīs. 
Diemžēl, pēc inovatīvo medi-
kamentu lietošanas apjoma uz 
vienu pacientu, Latvija atrodas 
pēdējā vietā Eiropā.

Sabiedrība   neatsaucīga 
pret skrīninga 
 programmām

Latvijā joprojām ir augsts 
īpatsvars novēloti atklātam vē-
zim  3. un 4.stadijā atklāto gadī-
jumu skaits veido aptuveni 40%. 

Salīdzinājumā Eiropas valstīs 
novēloti saslimstību ar ļaunda-
bīgiem audzējiem atklāj ap 20% 
pacientu.

Sabiedrībai ir jāmaina at-
tieksme pret valsts vēža skrīnin-
ga programmām, jo tas ir rīks, 
lai saslimstību ar onkoloģiskām 
slimībām novērstu vai atklātu to 
sākumstadijās. Vēža skrīning-
programmas ir valsts onkoloģis-
ko slimību savlaicīgas atklāšanas 
programmas, kas paredz noteiktā 
vecumā veikt izmeklējumus. 

Šobrīd darbojas trīs valsts 
apmaksātas onkoloģisko slimī-
bu skrīninga programmas: krūts  
vēža, dzemdes kakla vēža un 
kolorektālā jeb resnās un taisnās 
zarnas ļaundabīgā audzēja jomā.

Dr. med. Jānis EGLĪTIS, 
Latvijas Onkologu asociācijas 

prezidents

Situācija onkoloģijas jomā valstī pasliktinās
Desmit gados uzskaitē esošo pacientu skaits pieaudzis par 39%

Saslimstība ar onkoloģijas slimībām joprojām Latvijā saglabājas ļoti augsta un tas ir otrs 
galvenais mirstības cēlonis valstī. Ja 2004. gadā uzskaitē bija 53,6 tūkstoši pacientu, tad 
pērn to skaits jau sasniedza 74,6 tūkstošus pacientu. Atšķirībā no citām valstīm, Latvijā 
ir daudz augstāks vēlīnajās stadijās atklāto ļaundabīgo audzēju īpatsvars, kā rezultātā ir 
arī augstāka mirstība.

Bijušie klienti, kuriem bankā gla-
bājās vērtspapīri, Latvijas Krājban-
kas telpās Rīgā, Ganību dambī 17A, 
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 
varēs noformēt dokumentus par tiem 
piekritīgo naudas līdzekļu pārvedumu 
uz citu banku. Savukārt tām perso-
nām, kurām ir eparaksts, ir iespēja 
sūtīt iesniegumu uz epasta adresi 
lietvedība@lkb.lv. Iesnieguma forma ir 

pieejama Latvijas Krājbankas interne-
ta mājaslapā www.lkb.lv.

Dodoties uz banku, bijušajiem 
klientiem ir jāņem līdzi personu aplie-
cinošs dokuments (pase vai personas 
identifikācijas karte), jo informācija par 
viņiem piekritīgiem naudas līdzekļiem 
tiks sniegta tikai pēc personas identifi-
kācijas bankas telpās.

Bijušajiem klientiem ir jābūt arī 

gataviem sniegt informāciju par kon-
tu citā bankā, uz kuru pārvest viņiem 
pienākošos naudas līdzekļus, jo iz-
maksas tiks veiktas tikai bezskaidras 
naudas veidā.

To bijušo Latvijas Krājbankas 
vērtspapīru klientu naudas līdzekļi, 
kas netiks trīs mēnešu laikā pārvesti 
uz personu naudas kontiem citās kre-
dītiestādēs, atbilstoši Kredītiestāžu li-
kuma 172. 1.prim pantam, tiks nodoti 
glabājumā citai izraudzītai Latvijas Re-
publikā reģistrētai kredītiestādei, mak-
sājumus par glabājumu ieturot no gla-
bājumā nodotajiem naudas līdzekļiem.

Neskaidrību gadījumā bankas bi-
jušie klienti aicināti sazināties ar Latvi-
jas Krājbankas administratoru KPMG 
Baltics pa tālruni 67104050 vai pa 
epastu kpmg@lkb.lv.

Latvijas Krājbanka aicina  vērtspapīru 
 bijušos īpašniekus saņemt naudu

Latvijas Krājbankas administrators KPMG Baltics aicina tos 
bijušos bankas klientus, kuriem bankā glabājās vērtspapīri, 
trīs mēnešu laikā vērsties bankā, lai saņemtu sev pienākošos 
naudu, kas iegūta no vērtspapīru pārdošanas izsolē. Atgādi-
nām, ka Latvijas Krājbankas turējumā esošo trešajām perso-
nām piederošo vērtspapīru izsole noslēdzās 2012. gada 18. 
decembrī, bet vēl joprojām aptuveni 4500 klienti nav izņēmu-
ši sev pienākušos naudu aptuveni 470000 eiro vērtībā. 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, 
ka laika periodā no 14.augusta līdz 19.augustam ir sa-
ņemti laboratorisko analīžu rezultāti, kas apstiprina Āf-
rikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu 4 meža cūkām. 

ĀCM konstatēts Daugavpils novada Demenes 
pagastā divām nomedītajām meža cūkām un vienai 
atrastajai beigtajai meža cūkai Daugavpils novada Bi-
ķernieku pagastā. 

Laboratorisko pārbaužu rezultāti apstiprināja ĀCM 
atrastajai beigtajai meža cūkai Rēzeknes novada Vērē-
mu pagastā. Meža cūka tika atrasta netālu no mājām, 
uzkalniņā.

Uz doto brīdi ĀCM vīruss Latvijā apstiprināts 61 
meža cūkai un 59 ĀCM inficētajām mājas cūkām 28 
cūku novietnēs  27 piemājas saimniecībās un 1 cūku 
fermā, jau iznīcinātas 484 mājas cūkas.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 
Anna JOFFE

PVD informē

Jaunus ĀCM gadījumus 
 konstatē tikai meža cūkām
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Biedrības vadītāja Ilga Moise-
jenoka pastāstīja, ka projekts pašu 
iedzīvotāju spēkiem tiek realizēts 
ciemata centrā un darbi jau tuvo-
jas nobeigumam. Ir iegādāti atpū-

tas soli un novietoti vajadzīgajā 
vietā, kā arī iestādīti košumkrūmi. 
No metāla armatūras izgatavots 
lietussarga karkass, kas nostipri-
nāts uz bruģētas pamatnes. Tiek 
bruģēts celiņš, lai interesenti bez 
liekām raizēm varētu nokļūt līdz 
lietussargam. Projekta autori cer, 
ka šo neparastā veidā labiekārtoto 
stūrīti izdosies pārvērst par kāzi-
nieku iecienītu vietu – jaunie pāri 
varēs iekārt lietussarga karkasā un 
saslēgt savas mīlestības atslēgas. 
Vēl ir doma, ka jaundibinātās ģi-
menes locekļi kopīgi iestādīs kādu 
kociņu, lai ar laiku šeit izveidotos 
plašs parks  vietas tam ir pietieko-
ši. Savukārt ģimenes pasākumos 
lietussargā varēs siet tradicionālās 
lentes, kur katra krāsa simbolizē 
kaut ko savu. Iespējams izdomāt 
arī citus lietussarga pielietošanas 
veidus jaunizveidotajā ģimenes at-
pūtas vietā pie lielceļa.

Juris ROGA, autora foto

Mīlestības atslēgas – lietussargā!
Dagdas pašvaldības rīkotajā konkursā „Sabiedrība ar dvē-
seli 2014”starp 13 iesniegtajiem projektiem ir arī jauniešu 
biedrības “Laimis spuorni” projekts “Ģimenes atpūtas 
vietas izveide Šķaunes pagasta centrā.” Piešķirtā atbalsta 
summa – 269,90 euro. 

Kopīgas 
nākotnes plā-
nošana, rezul-
tātu izvērtēša-
na, pozitīvas 
atsauksmes 
un nopietnas 
t u r p m ā k ā s 
s a d a r b ī b a s 
ieceres izska-
nēja Glubo-
koje pilsētā 
(Baltkrievija), 
kur augus-
ta sākumā 
n o r i s i n ā j a s  
Latvijas – Lie-

tuvas  Baltkrievijas Pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
„TREŠAIS SOLIS” (LLB1083), 
ko līdzfinansē Eiropas Savienība, 
noslēguma konference.

Glubokoje Kultūras nama lie-
lajā zālē ritēja diskusijas, tika de-
monstrētas projekta realizācijas 
prezentācijas, izskanēja domu 
apmaiņa par turpmāko darbību 
un Eiroreģiona “Ezeru zeme” ie-
ceru īstenošanu.

Noslēguma konferencē pie-
dalījās vietējās varas un pašval-
dības pārstāvji no Lietuvas, Lat-
vijas un Baltkrievijas, starp tiem 
bija plānošanas un attīstības 
speciālisti, tūrisma informācijas 
centru speciālisti, vairāk nekā 
140 dalībnieki.

Atklājot konferenci, Baltkrie-
vijas Republikas Ģenerālkonsu-
lāta konsuls Daugavpilī  Jurijs 
Davidovskis uzsvēra Eiroreģiona 

spēju veiksmīgi darboties dau-
dzās pierobežas sfērās un jomās, 
kas ir vienlīdz svarīgas gan Latvi-
jā, gan Baltkrievijā, gan Lietuvā.

Projekta rezultātu apkopo-
jumu konferences dalībniekiem 
prezentēja projekta vadītāja, Ei-
roreģiona Latvijas biroja vadītāja 
Ilze Stabulniece, Lietuvas biroja 
vadītāja Lina Staliauskiene un 
Balkrievijas biroja vadītājs Mi-
hails Orehovs, kurš savā uzrunā 
norādīja, lai arī projekts beidzas, 
tas ir tikai sākums  dažādiem dar-
biem, jo ideju un vēlmju ir daudz.

Savā darba pieredzē dalījās 
Eiroreģiona “Neman” (sadarbība 
starp Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju, 
Krieviju) Lietuvas biroja direktors 
Gintaras Skamaročius, parādot, 
cik svarīgi ir rīkoties pārdomāti, 
zinot, kādu rezultātu vēlies pa-
nākt. Konsekvents darbs atrisina 
daudzas problēmas un izdodas 
realizēt vērienīgus, pierobežā ne-
pieciešamus projektus.

Projekta “Trešais solis” 18 
mēnešos  Eiroreģionam “Eze-
ru zeme”  izstrādāta Stratēģija 
2014.–2020. gadam un organizē-
ti trīs lieli pasākumi – investīciju 
forums Glubokoje  (Baltkrievija), 
vides forums  Švenčionys (Lie-
tuva), dziesmu svētki “GOSTI” 
Rēzeknē, kuros piedalījās gan-
drīz 600 dalībnieku no Latvijas, 
Baltkrievijas un Lietuvas.  Sešiem 
Eiroreģiona Direktorāta dalībnie-
kiem bija iespēja pārstāvēt Ei-
roreģionu OPENDAYS, Briselē. 
Savukārt 28 Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” biedru darbinieki  varēja 
apgūt jaunas zināšanas un pie-
redzi, stažējoties četras dienas 

divās valstīs.
Lai stiprinātu Eiroreģiona 

„Ezeru zeme” pārrobežu sadar-
bības struktūras administratīvo 
kapacitāti, nodrošinātu sadarbību 
un kopīgu stratēģisko plānošanu 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pierobežas reģionos Eiroreģiona 
teritorijā, katrā valstī notika 3 in-
teraktīvi semināri, tapa galvenie  
stratēģiskie mērķi un uzdevumi.  
Kā atzina konferences modera-
tors un stratēģijas izstrādes vadī-
tājs Neils Balgalis, visas tikšanās 
bāzējās uz  spraigu grupu darbu, 
“prāta vētru”, domu kaleidoskopu 
jaunu ideju radīšanai. Kultūras, 
vides, tūrisma, biznesa un soci-
ālās sfēras dalībvalstu pašpār-
valžu pārstāvji, kuri atbildīgi par 
attīstības plānošanu, sarunās un 
diskusijās apzināja risinājumus 
un radīja nākotnes vīziju, attīstī-
bas svarīgākos virzienus, kas in-
tegrēti tapušajā stratēģijā.

Galvenā atziņa, kas izskanē-
ja konferencē, kopīgas robežas, 
daba, vēsture un cilvēki ir vie-
nojošie aspekti, lai ar pārrobežu 
sadarbības pieeju risinātu attālā-
ko reģionu sociāli  ekonomiskās 
problēmas.

Vislielāko rezultātu gūst tie 
projekti, kuros piedalās maksi-
māli daudz partneru no visām 3 
sadarbības valstīm, kad tiek pār-
stāvētas Eiroreģiona intereses 
plašā mērogā pašvaldību piere-
dzes apmaiņā, uzņēmējdarbī-
bas veicināšanā, infrastruktūras 
sakārtošanā, ekonomiskajā un 
tūrisma attīstībā, pārrobežu kul-
tūras veicināšanā. 

“Projekts “Trešais solis” ir 
sagatavojis pamatīgu pamatu 
turpmākajam darbam, 35 miljo-
nu EUR vērtas idejas, projektu 
koncepcijas. Izveidota komanda, 
nodibināti kontakti, kas līdz 2020.
gadam noteikti īstenos svarīgus 

projektus Eiroreģiona teritorijā,” 
uzsvērusi Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” Latvijas biroja vadītāja I. 
Stabulniece.

Projekta budžets ir 
299 880,60 EUR, t.sk. ENPI līdz
finansējums 90% 269 892,54 
EUR, nacionālais finansējums 
10% 29 988,06 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Eiroreģions „Ezeru zeme”
Latvijas birojs
Tel. +371 29 47 26 38
www.ezeruzeme.lv

Vispārēja informācija 
par Programmu

Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programma ir 
Baltijas jūras reģiona INTERREG 

IIIB Kaimiņattiecību programmas 
IIIA Dienvidu prioritātes turpinā-
jums 2007.  2013.gadam. Vispā-
rējais Programmas stratēģiskais 
mērķis ir veicināt Latvijas, Lietu-
vas un Baltkrievijas robežu reģio-
nu teritoriālo kohēziju, nodrošināt 
augsta līmeņa vides aizsardzību 
un ekonomisko un sociālo labklā-
jību, kā arī veicināt starpkultūru 
dialogu un kultūras daudzveidī-
bu. 

Programma aptver Latgales 
reģionu Latvijā, Paņevežas, Ute-
nas, Viļņas, Alitas un Kauņas ap-
gabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, 
Mogiļevas, Minskas un Grodņas 
apgabalus Baltkrievijā. Kā Prog-
rammas Kopīgā vadības iestāde 
darbojas Lietuvas Republikas 
Iekšlietu ministrija. Programmas 
oficiālā interneta vietne ir   www.
enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES
Eiropas  Savienību  veido  28 

dalībvalstis,  kas nolēmušas  pa-
kāpeniski  apvienot  savu  kom-
petenci,  resursus  un  likteņus.  
Piecdesmit  gadus  ilgā  papla-
šināšanās  perioda  laikā  tās  ir 
kopīgiem  spēkiem  izveidoju-
šas  stabilitātes,  demokrātijas  
un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, 
vienlaikus  saglabājot  kultūru  

daudzveidību,  toleranci  un  per-
soniskās  brīvības.  

Eiropas Savienība  labprāt  
dalās  savos  sasniegumos  un  
vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  
aiz  ES robežām.

Par  publikācijas saturu ir at-
bildīgs Eiroreģions “Ezeru zeme” 
un tā nekādā veidā nevar tikt iz-
mantota, lai atspoguļotu Eiropas 
Savienības uzskatus.

Eiroreģiona “Ezeru zeme” trešais solis sperts ar vērienīgiem nākotnes plāniem

Mēs visi draudzīgi nopirkām 
ēdienu, savācām nepieciešamo 
ekipējumu un devāmies uz mežu. 
Jau no paša sākuma bija izvēlē-

ta vieta, kur mēs dzīvosim – ko-
kos. Un veselas divas dienas! 
Laiks bija mākoņains, dažreiz aiz 
mākoņiem parādījās saule, bet 
brīžiem lija lietus. Bet tas mums 
netraucēja, un mēs priecājāmies, 
ka vasaras laikā ir iespējams 
piedalīties tik neparastā pārgā-
jienā. Kad atnācām uz ieplāno-
to vietu, rāpāmies kokos un līdz  
vakariņām mēģinājām atcerēties 
visus mezglus un elementus, ko 
mācījāmies mācību gadā. Mums 
daudz kas nesanāca, daudz kas 
bija aizmirsies, kā arī neiztika bez 
nervozēšanas un niķošanās. Pēc 
vakariņām mēs taisījām guļvie-
tu četru, piecu metru augstumā 
kokos, protams, ka ne brīdi ne-
aizmirsām par savu un citu dro-
šību. Tā kā šādu guļvietu taisījām 
pirmo reizi, tā nesanāca tik droši 
un ērti kā vajadzētu, tāpēc gulēt 
nolēmām uz zemes. Vakarā pie 
ugunskura dzērām tēju, stāstījām 
smieklīgus atgadījumus, jokus. 

Internetā izlasījām, ka tieši šajā 
naktī tiek solīts zvaigžņu lietus, 
un, protams, katram gribējās to 
ieraudzīt un iedomāties kādu vē-
lēšanos. 

Naktī bija dežūra, kur katrs 
pāris noteiktu laiku dežurēja pie 
ugunskura. Agri gulēt iet mums 
nesanāca, jo ilgi runājām, katrs 
rādījām, ko mākam, dziedājām, 
smējāmies.  

No rīta, kad skolotājs mūs 
uzmodināja, mēģinājām atcerē-
ties tos tūrisma elementus, ko 
iepriekšējā vakarā veicām. Tie 
mums izdevās jau daudz labāk. 
Pie ugunskura pusdienojot  ru-
nājām, kas ir izdevies, kas jāmā-
cās, kā arī plānojām, ko darīsim 
jaunajā mācību gadā. Kad gājām 
mājās, mugursomas šķita vēl 
smagākas, bet mēs jautri saru-
nājāmies un izdomājām, cik būtu 
labi aiziet vēlreiz šādā pārgājie-
nā. 

Paldies skolotājam Dzinta-
ram Patmalniekam, kas mums 
piedāvāja un kopā ar mums aiz-
gāja šajā pārgājienā. 

Visu pārgājiena dalībnieku 
 vārdā – Karīna PARAZENKO.

Divas dienas kokos
Šī gada 12-13. augustā notika tūrisma pārgājiens. Pārgājie-
nā piedalījās deviņi  dažāda vecuma bērni, tie bija ne tikai 
no Krāslavas, bet arī no Robežniekiem. 

Savā mājaslapā www.ezerze-
me.lv jautājām, kādām vietām dodat 
priekšroku, lai vasarā baudītu ūdens 
priekus? Interneta lietotāji par šo jau-
tājumu varēja balsot pāris mēnešus, 
tomēr aktivitāte izrādījās zema. 

Iespējams, tam par iemeslu bija 
karstais laiks, kas cilvēkus mudināja 
baudīt ūdens priekus nevis sēdēt tel-
pās pie datora. To netieši apstiprina ap-
taujas rezultāti  71 procents aptaujas 

dalībnieku atbildēja, ka ūdens prieku 
baudīšanai priekšroku dod tieši labie-
kārtotām pludmalēm, vēlams, glābēju 
uzraudzītām. Tikai 10 procenti respon-
dentu atzīmēja šo atbildi: “Esmu pārlie-
cināts par sevi, peldos kur pagadās!” 
Šī gada traģiskā statistika kārtējo reizi 
apliecina, ka peldēties kur pagadās 
nav gudri, lai arī cik ļoti pārliecināts 
par sevi esi. Kopumā šis 81 procents 
nepārprotami liek secināt, ka vairums 

cilvēku labprātāk atpūšas pie dabas. 
Slēgtajiem baseiniem priekšroku dod 
tikai 19 procenti no tiem, kuri piedalījās 
mūsu aptaujā, lai arī slēgtajos baseinos 
drošības pakāpe ir ļoti augsta. Tomēr 
priecē fakts, ka 90 procenti responden-
tu (19 un 71 procents) priekšroku dod 
drošām peldvietām. Acīmredzot viņiem 
drošības jautājums peldoties nav tukša 
skaņa vien. Starp citu, mūsu mājaslapā 
ir jauns jautājums, balsojiet!

Juris ROGA
Autora foto

Labāk - pie dabas, bet droši
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Ticībai vajadzīga garīgā 
pilnība

14. augustā, turpinoties Lat-
vijas apustuļa, svētā bīskapa 
Meinarda svētkiem, bija vairā-
ki saturīgi dievkalpojumi un citi 
pasākumi: rīta Sv. Mise ar ne-
dzimušu bērnu garīgo adopciju, 
kopējais Rožukronis, Žēlsirdības 
kronītis svētceļnieku nodomā, 
konference par svētajiem pāves-
tiem Jāni Pāvilu II un Jāni XXII, 
par ģimenes un laulības dzīves 
jautājumiem u.c.

Viens no spilgtākajiem diev-
kalpojumiem bija V. Em. kardinā-
la Jāņa Pujata vadītā svētceļnie-
ku dienas Sv. Mise ar saviļņojošu, 
vairāk nekā stundu ilgo svētceļ-
nieku grupu prezentāciju pirms 
tās. Mani, kā emocionālu cilvē-
ku, tā aizkustināja līdz asarām. 
Kā lai nepriecājas, piemēram, 
par Rēzeknes katoļu vidussko-
las un Jēzus Sirds katedrāles 
jaunajiem svētceļniekiem, kuri 
svēto pāvestu Jāņa Pāvila II un 
Jāņa XXIII aizbildniecībā lūdzās 
par mieru pasaulē un 105,3 km 
garajā ceļā “sadedzināja 10120 
kilokalorijas!?” Neaprakstāms 
gandarījums bija uzzināt, ka Kal-
na svētību kopienas svētceļnieki 
no Bruknas izgāja ar daudzām at-
karībām, bet galapunktā nonāca 
tikai ar vienu  atkarību no Jēzus.

“Līdzināties! Jēzu godam 
sveikt!” tā, ilgstošu aplausu pa-
vadīta, savu prezentāciju uzsāka 
pirmā karavīru  svētceļnieku gru-
pa no Ādažiem. Sava kapelāna 
priestera Ilmāra Kravaļa garīgajā 
vadībā viņi 290 km garo ceļu uz 
Aglonu 10 dienās veica ar kājnie-
ku vienībai cienīgu ātrumu  6 km 
stundā. 

“No rītiņa agrumā cēlās Lau-
des lūgt” un ar darbiem Dievu 
slavināja Caritas  Latvija grupa, 
kuras devīze bija: “Lūdzies un 
strādā!” Viņi katrā apstāšanās 
reizē strādāja: ravēja kartupe-
ļus, krāva malku, mazgāja lo-
gus, tīrīja baziliku un lūdzās, lū-
dzās, lūdzās… 16 dienās veicot 
visgarāko ceļu, apmēram 460 
km, liepājniekiem pārvarēt visus 
pārbaudījumus palīdzēja Kungs, 
jo “maziņš jēriņš esmu es, kuru 
Jēzus klēpī nes.”

Prieks Aglonā sveikt arī dau-
dzos ārzemju kājāmgājējus. Lai-
mīgi būt Dievmātes svētvietā bija 
Tallinas (Igaunija) 8 svētceļnieki, 
kuri, nesot savas mantas uz mu-
guras, mēroja garo ceļu ar devīzi: 
”Jēzu, es uzticos Tev!” Pārstāvji 
no vairākām pasaules valstīm, 
no Latvijas, Itālijas, Šveices u.c., 
bija Karmela ekleziālās kustības 
“ģimenes ģimenē” sastāvā. Kopā 
ar Rīgas Marijas Magdalēnas 
draudzes grupu svētceļoja mek-
sikānis un īrs. Šeit bija arī svēt-
ceļnieki no Baltkrievijas, Polijas, 
Lietuvas, Ukrainas…

Par katru no 42 reģistrētajām 
grupām ar apmēram 2 tūkstošiem 
kājāmgājēju varētu sagatavot at-
sevišķu publikāciju. Viņi ceļā sla-
vēja Dievu, ar rožukroni rokā ik 
dienu “sazinājās” ar Dievmāti un 
saņēma Viņas palīdzību, sace-
rēja garīgās dziesmas un dzejo-
ļus, daudzi jo daudzi, bebreniešu 
vārdiem runājot, kļuva par “Svētā 
Gara ķertajiem”.

Rezumējot prezentāciju, kar-
dināls J. Pujats teica: ”Šī stunda 
nevis izklaidēja, bet uzlādēja”.

Sv. Mises laikā Viņa Emi-
nence sprediķī atcerējās svētā 
pāvesta Jāņa Pāvila II vēsturis-
ko vizīti Aglonā pirms 21 gada 
un sakarā ar to gūtos labumus 
priekš mūsu zemes galvenās 
mariāniskās svētvietas. “Patei-
coties pāvestam, mēs 14. au-
gustā tagad svinam sv. Meinar-
da svētkus,” uzsvēra J. Pujats. 
Ar svētā misionāra Meinarda 
vārdu saistās kristiānisma ēras 
sākums, pirmais evaņģelizācijas 
posms Livonijā. Kardināls 
atzīmēja Meinarda kā misionāra 
darba lielo nozīmi. Mūsu zemes 
svētā apustuļa mirstīgās atliekas 
atrodas Rīgas Domā. Pāvests 
Jānis Pāvils II oficiāli atjaunoja 
Sv. Meinarda kultu. Godinot svē-
to misionāru, mums jāapzinās, 
ka ticības galvenā specifikācija ir 
kristīgā pilnība tās daudzveidībā, 
atgādināja J. Pujats.

Krustaceļā Dieva tauta 
lūdzās par mieru

Vissvētās Jaunavas Marijas 
uzņemšanas Debesīs obligātās 
svinībās sākās 14. augustā ar 
vakara Euharistisko upuri. Pirms 
tam ticīgie, kuri arvien lielākā 
skaitā pulcējās bazilikas Sakrā-
lajā laukumā, varēja noklausīties 
garīgās mūzikas koncertu un 
konkursa “Dziedu Dievmātei” lau-
reātu dziedājumus, kā arī piedalī-
ties Vesperēs (vakara lūgšanās).

Vakara svēto Misi celebrēja 
Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps 
 metropolīts Zbigņevs Stankevi-
čs. Daudzi bērni un jaunieši tās 
laikā saņēma Iestiprināšanas sa-
kramentu. Liturģija noslēdzās ar 
euharistisko procesiju Sakrālajā 
laukumā.

Aglonas svētku iemīļotākais 
dievkalpojums parasti ir Tautas 
krustaceļš. Arī šogad tajā piedalī-
jās vairāki desmiti tūkstoši ticīgo. 
Bīskaps Jānis Bulis, kurš vadīja 
Krustaceļa meditācijas, piedāvā-
ja lūgties par šobrīd īpaši aktuālu 
tēmu  par mieru pasaulē, pirm-
kārt, Ukrainā.

Ievadā Ekselence paka-
vējās pie I un II pasaules kara 
traģiskajiem notikumiem un tad 
turpināja: “Ko redzam šodien? 
Bijām pārliecināti, ka nacisma, 
fašisma, komunisma, staļinisma 
sērga palikusi pagātnē. Bet nē! 
XXI gadsimtā Krievija uzsākusi, 
tā saukto, slēpto hibrīdkaru Ei-
ropas vidū, apmēram 1500 km 
un 25 brauciena stundu attālu-
mā no Latvijas, proti, Ukrainā. 
Meli augstākajā varas līmenī un 
plašsaziņas līdzekļos, impēriskas 
tieksmes, terors, cilvēku nolaupī-
šanas, drausmīgas spīdzināša-
nas, nogalināšanas, diversijas, 
melu propagandas apmāti cilvēki 
 tās ir nedaudzas šī Krievijas ini-
ciētā, inspirētā, gadiem gatavotā 
un plānotā, sponsorētā un reali-
zētā kara iezīmes. Ļaunais gars 
nesnauž. Evaņģēlijā lasām, ka 
tas, kas spēj dziedināt, ir Jēzus.

Ejot šo Krustaceļu, lūgsim 
mieru pasaulei, īpaši Ukrainai, 
Irākai, Jēzus zemei, lūgsim cil-
vēku sirdīm mieru, patiesības 
un mīlestības uzvaru, grēku pie-
došanu. Lūgsim, lai Dievs svētī 
mūsu tautu, jauniešus, bērnus, 
valsts prezidentu, mūsu darbu, 
mūsu Latviju.”

Katrā no 14 Krustaceļa sta-
cijām J. Bulis runāja tiešu va-

lodu, nebaidījās daudzas lietas 
nosaukt skarbos vārdos, minot 
konkrētus faktus ar konkrētiem 
uzvārdiem traģiskajos notikumos 
Ukrainā, kuras tauta cenšas no-
sargāt savu neatkarību. Spilgtie 
piemēri bija ļoti uzrunājoši. “Es 
raudāju,” atzina LTV1 žurnāliste 
Aija Kinca reportāžā no Aglonas, 
uz kurieni viņa ceļu no Rīgas mē-
roja kājām, “lai iekšēji sevi sakār-
totu”.

Noslēgumā bīskaps teica: 
“Jebkuram tautas krustaceļam, 
lai cik dziļas ciešanas tā būtu 
piedzīvojusi, pašam par sevi 
nav pestījošas vērtības. Nevie-
na tauta, pat nesot vislielāko un 
visšausmīgāko vēsturiskās pie-
redzes krustu, nespēj atpestīt 
pati sevi. Bet tautas krustaceļš, 
vienots ar Jēzus krustaceļu, no-
teikti nesīs pestīšanu dāvājošus 
augļus.

Mūsu tauta savas dzīves, 
savas valsts pamatā aizvien ir 
likusi Jēzus krustu. Neļausim ne-
vienam to izraut no mūsu rokām, 
bet gan aizstāvēsim Baznīcu, tās 
mācību un, vajadzības gadījumā, 
arī mūsu valsti. Lai Dievs jūs svē-
tī un palīdz jūsu dzīves ikdienā,” 
atvadoties vēlēja Latgales aug-
stākais garīgais vadītājs.

Krustaceļa meditācijas iz-
raisīja cilvēkos daudz dziļu pār-
domu, saviļņojumu un atbalstu. 
Diemžēl, kā izskanēja masu me-
dijos, netrūka arī nosodītāju, kuri 
uzskata, ka reliģiskos svētkus ne-
vajagot politizēt.

“Drosmi! Beigās uzvarēs 
Mīlestība.”

Tāds vadmotīvs izskanēja 
Debesīs uzņemtās Karalienes 
svētku kulminācijā  noslēguma 
dievkalpojumā 15. augustā. Dzie-
dājumam “Lūk, augstais prieste-
ris” skanot, savas vietas pie, tā 
sauktā, pāvesta altāra ieņēma 
galvenais Sv. Mises celebrants 
Apustuliskais nuncijs Baltijas 
valstīs, V. E. arhibīskaps Pedro 
Lopess Kintana kopā ar Latvijas 
visu četru diecēžu augstāka-
jiem garīgajiem vadītājiem Zb. 
Stankeviču, J. Buli. V. Stulpinu 
un E. Pavlovski. Kā vienmēr šā-
dos svarīgos dievkalpojumos ar 
vīraku tika apkūpināts altāris, vē-
lāk arī evaņģēliju grāmata, Mises 
vadītāji, priesteri, goda viesi un 
visa Dieva tauta, lai lūgšanas kā 
dūmi celtos pretī Dievam, kas ir 
Debesīs. Pacilāti skanēja dziedā-
jumi latīņu valodā, kas katoliskajā 
Baznīcā ir oficiālā liturģiskā valo-
da. Tos izpildīja apvienotais koris, 
kura sastāvā bija iekļauti labākie 
dziedātāji no Aglonas, Daugav-
pils, Dricānu, Jēkabpils, Kalupes, 
Peipiņu, Preiļu, Varakļānu, Rīgas 
Kristus Karaļa un dažām citām 
draudzēm, kā arī izcili solisti Bal-
vu pūtēju orķestra pavadījumā.

Svēto Rakstu lasījumos, 
psalmu dziedājumos tika uz-
svērts, ka “saulē tērptā Sieviete” 
(Atkl 12,1)  Karaliene stāv pie 
Dieva labās rokas. Galvenais 
celebrants, Svētā Krēsla sūtnis 
teica arī sprediķi, ko no itāļu va-
lodas tulkoja priesteris J. Zarāns. 
Izpaudis prieku par šo svētsapul-
ci, ko veido ticīgie no malu ma-
lām un ir vienoti ar Svētā Tēva 
pārstāvi mūsu valstī, Vatikāna 
sūtnis sveica brāļus  bīskapus, 
valsts prezidentu un visas klāt-
esošās autoritātes, pateicās par 
silto uzņemšanu un atzīmēja, ka 
šajā žestā saskata parādīto cieņu 
pāvestam Franciskam.

Turpinājumā arhibīskaps 

uzsvēra, ka Latvija, tās vēsture 
un valstiskums ir cieši saistīts ar 
mūsu Māti Mariju. Nevar aizmirst, 
ka senās Livonijas, kas apvienoja 
Latviju un Igauniju, oficiālais no-
saukums ir “Terra Mariana” (“Ma-
rijas zeme”). Nākamgad svinēsim 
800. gadadienu, kopš pāvests 
Inocents III to ir pasludinājis par 
Marijas zemi un uzņēmis tās tau-
tu tiešā Svētā Krēsla aizgādībā.

“Esam kopā, lai svinētu vie-
nus no vissenākajiem un mīlētā-
kajiem svētkiem, kas veltīti Vs. 
Jaunavai,  Viņas uzņemšanai 
ar miesu un dvēseli Debesu go-
dībā,” teica P. L. Kintana. “Šādi 
mums ir dota žēlastība atjaunot 
savu mīlestību un Mariju, Viņu ap-
brīnot un slavēt par lielām lietām, 
ko Visaugstais ir darījis Viņai un 
Viņā.” Apustuliskais nuncijs atgā-
dināja, ka, skatoties uz Jaunavu 
Mariju, mums ir 
dāvāta  žēlastī-
ba ieskatīties 
mūsu dzīves 
dzīlēs, jo arī 
tagadējā mūsu 
ikdiena ar tās 
problēmām un 
cerībām sa-
ņem gaismu 
no Dievmātes, 
no Viņas garī-
gā ceļa. Tas ir 
ceļš, kuram jā-
kļūst par mūsu 
ceļu un mūsu 
mērķi.

T ā l ā k 
sprediķotājs ai-
cināja klausītā-
jus pakavēties 
pie diviem tē-
liem, ko sniedz 
šīs dienas 
pirmais Svēto 
Rakstu lasī-
jums no Atklās-
mes grāmatas 
 nemitīgo cīņu 
starp divām 
m ī l e s t ī b ā m , 
kas ir klāteso-
ša cilvēces 
vēsturē. Tās ir 
cīņa starp Die-
va Mīlestību 
 līdz pat sevis 
zaudēšanai, līdz pat sevis dāvā-
šanai, un sevis mīlēšanu, līdz pat 
Dieva noliegšanai, citu ienīšanai. 
Pēc šīs nemitīgās cīņas analīzes 
Ekselence uzsvēra, ka “pūķis” 
ļaunums vēl arvien ir dzīvs un 
šodien turpina darboties jaunos 
un dažādos veidos. Taču jātic, ka 
Dievs ir stiprāks par “pūķi”. Mari-
ja, kas uzņemta Debesu godībā, 
mums saka: “Drosmi! Beigās uz-
varēs Mīlestība.” Viņa aicina no 
jauna paļauties uz Dievu, stāties 
pretī visiem ļaunā “pūķa” uzbru-
kumiem. Marija ir Dieva Mīlestī-
bas lielās uzvaras zīme. 

Pēc Apustuliskā nuncija uz-
runas kopējā lūgšanā Māras ze-
mes bērni raidīja uz Debesīm sa-
vus lūgumus itāļu, poļu, ukraiņu, 
lietuviešu, angļu, latgaliešu, lat-
viešu, krievu valodā. Latīniskam 
dziedājumam “Dievs ir Mīlestī-
ba” skanot, svinīgi tika pienes-
tas upurdāvanas. Šis godpilnais 
pienākums tika uzticēts bērniem, 
klostermāsām, kādai ģimenei, ci-
tiem ticīgajiem, kas to izpelnījās 
ar uzticīgu kalpošanu Baznīcā.

Euharistiskajā liturģijā vis-
svarīgākais brīdis ir konsekrācija 
jeb maizes un vīna pārvēršana 
Kristus Miesā un Asinīs. Tas ir 
upuris, ko svinam atpestīšanas 
piemiņai, atceroties Kristus nāvi 
un augšāmcelšanos.

Ļoti daudzi šajos lielajos 
svētkos, izlīguši ar Dievu caur 
Grēksūdzes sakramentu, pie
ņēma Svēto Komūniju. Šīs dienas 
raksturīga iezīme bija rindas: 
pie Dievmātes svētgleznas, pie 
biktskrēsliem, pie svētavota, pie 
Sv. Komūnijas. Kaut gan vairāki 
desmiti priesteru uzklausīja grēk-
sūdzes un dalīja Svēto Vakarē-
dienu, rindas tomēr veidojās, jo 
nav vienkārši apkalpot daudzus 
tūkstošus ticīgo.

Pēc Sv. Mises no bazilikas 
tika iznesta monstrance ar Vis-
svētāko Sakramentu. Pēc litāni-
jas Dievmātes godam dziedāju-
ma un veltīšanās lūgšanas Vs. 
Jaunavas Marijas Bezvainīgajai 
Sirdij notika ļoti krāšņa euharis-
tiskā procesija. Bērni un jaunieši 
skaistos tērpos ar baznīcas ka-
rogiem, citiem sakrāliem priekš-

metiem, novadu pārstāvji ar paš-
valdību karogiem, svētceļnieki ar 
saviem atribūtiem, daudzie pries-
teri savos liturģiskajos tērpos, 
klostermāsas habitos, goda viesi, 
kuru vidū Rīgas un visas Latvijas 
Pareizticīgo Baznīcas metropo-
līts Aleksandrs, Evaņģēliski lute-
riskās Baznīcas Liepājas un Dau-
gavpils bīskapi Pāvils Brūvers un 
Einārs Alpe, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Saeimas priekš-
sēdētāja Solvita Āboltiņa, Minis-
tru prezidente Laimdota Strauju-
ma, citas prominentas personas, 
ticīgo tūkstoši, Aglonas himnai 
“Jaunova svāta, Aglynas baznei-
cā” skanot, godināja Pestītāju un 
sekoja Viņam.

Pēc procesijas, pateicības 
himnas “Dievs, mēs Tevi slavē-
jam” un svētības ar Vissvētāko 
Sakramentu ticīgos uzrunāja šo 
svinību saimnieks bīskaps Jānis 
Bulis. Viņš pateicās Apustulis-
kajam nuncijam P. L. Kintanam, 
Latvijas bīskapiem un prieste-
riem par pastorālo kalpošanu, 
teica sirsnīgu paldies visiem, kuri 
ar savu devumu nodrošināja svi-
nību sekmīgu norisi. Noslēgumā 
tika kopīgi dziedāta valsts himna 
“Dievs, svētī Latviju!”

Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto

III Aglonas Dievmāte, lūdz par mums!
Tuvojoties Aglonas lielo svētku kulminācijai, to program-
ma kļuva arvien piesātinātāka, daudzveidīgāka, pozitīvām 
emocijām piepildītāka. Pēdējās divās dienās Aglonā pulcē-
jās vairāk kā 130 tūkstoši ticīgo.

Ticības lietas
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ratūra sasniegta, lej sulu iepriekš 
sagatavotās burkās un vāko ciet!

Šāda, ļoti vienkārši pagatavo-
ta ābolu sula, ir ļoti vērtīga, jo nav 
zaudējusi visas labās sastāvdaļas 
– tā nav tikusi uzvārīta līdz vārī-
šanās temperatūrai! Ziemā šādu 
sulu var dzert gan tāpat, gan uz 
Ziemassvētku laiku no tās sanāk 
lielisks ābolu karstais punšs!

Cepti āboli ar biezpienu
4 lieli āboli, 200 g biezpiens, 
1 ola, 1 ēd.k. manna, cukurs, 
rozīnes, rieksti, vaniļas cukurs, 
taukvielas

Ābolus pārgriež gareniski uz 
pusēm, izņem serdi. Biezpienu 
samaisa ar olu, cukuru, rozīnēm, 
riekstiem, vaniļas cukuru un man-

nu. Masu pilda ābolu pusītēs, tās 
liek ietaukotā veidnē un cep ce-
peškrāsnī. Pasniedz ar pienu vai 
pārlej ar saldo krējumu.

Ābolu ķīselis
500 g āboli, cukurs, 4 glāzes 
ūdens, 4 ēd. k. kartupeļu ciete

Ābolus nomizo, izņem serdi. 
Mizām pārlej ūdeni, brīdi pavā-
ra un šķidrumu izkāš caur sietu. 
Šķidrumam pēc garšas pievieno 
cukuru, šķēlēs sagrieztus ābolus 
un vāra, līdz āboli gatavi. Aukstā 
ūdenī iejauc kartupeļu cieti un, 
nepārtraukti maisot, pielej šķid-
rumam. Ķīseli uzkarsē, bet ne-
uzvāra. Atdzesē un pasniedz ar 
saputotu saldo krējumu.

Pildīti āboli
4 lieli āboli, 50 g valrieksti, 50 g 
dzērvenes
Drumstalām: 100 g milti, 100 g 
sviests, 100 g cukurs

Āboliem izdobj serdi, tos pil-
da ar valriekstiem, dzērvenēm un 
drumstalām. Drumstalas iegūst, 
samaisot miltus, sviestu un cu-
kuru vienādās daļās. Ābolus liek 
folijas maisiņā un cep, līdz tie 
kļūst gaiši brūni. Gatavus rotā ar 
konditorejas dekoriņiem.

Šogad ir ābolu gads un, ja 
tev pieejama kaut vai viena ābe-
le, tad noteikti esi bažīga – ko lai 
dara ar visu šo bagātīgo ražu? 
Mūsu atbilde – ēd ābolus svaigā 
veidā tik cik lien, bet pārējo saga-
tavo ziemai!

Ābolu biezenis ar kanēli
Aptuveni 9-10 kilogrami ābolu, 
cukurs un kanēlis – pēc garšas.

Ābolus nomizo un sagriež 
šķēlēs. Lielā katlā ielej nedaudz 
ūdens, pagaida, kad tas uzvārī-
jies, un liek iekšā sagrieztos ābo-
lus. Sutina, līdz tie kļūst pavisam 
mīksti. Šī procesa laikā izdalīsies 
liels daudzums ābolu sulas, kuru 

labāk atliet, jo citādi biezenis sa-
nāks pārāk ūdeņains. Kad āboli 
kļuvuši mīksti, tie jāsastampā, 
jāsablenderē vai jāsamaļ caur 
gaļas maļamo mašīnu. Protams, 
var iegādāties arī speciālu maļa-
mo ierīci šādam nolūkam, taču 
tas nav obligāti. Kad biezenis 
gatavs, to liek atpakaļ katlā un 
pievieno cukuru un kanēli pēc 
garšas – ja tīk saldāks, pievieno 
vairāk, tas pats attiecas uz kanē-
li. Gatavo biezeni pilda iepriekš 
sagatavotās burciņās, aizvāko un 
liek vārošā ūdens peldē karsēties 
vēl aptuveni 20 minūtes. Ņem 
ārā, atdzesē un nes uz pagrabu! 
Šādi pagatavots ābolu biezenis 
ir visai ātri realizējams. Ja cukurs 
tiek pievienots vairāk, tad tas stā-

vēs ilgāk, tomēr to nav paredzēts 
turēt pagrabā pārlieku ilgi.

Konservēti āboli kanēļa 
sīrupā

Aptuveni 5 kilogrami ābolu, 4 
krūzes cukura, 4 krūzes ūdens, 
1-2 ēdamkarotes malta kanēļa.

Ābolus nomizo un sagriež 
šķēlītēs. Sīrupu taisa no ūdens, 
kurā izkausē cukuru un pievieno 
kanēli. Kad tas uzvārījies, liek 
iekšā ābolu šķēlītes un vāra uz 
vidējas liesmas apmēram 5 mi-
nūtes, līdz āboli ir izsiluši. Ābo-
lus kopā ar sīrupu pilda iepriekš 
sagatavotās burciņās (vislabāk 
1 – 1,5 litru), aizvāko un vārošā 

ūdens peldē karsē vēl 20 minū-
tes. Pēcāk ņem ārā un atdzesē, 
kad atdzisušas – nes uz pagrabu 
vai liek vēsā pieliekamajā!

Ziemā šādi sagatavoti ābo-
li lieliski garšos kā vieni paši, tā 
kopā ar saldējumu, putukrējumu 
vai kā pildījums dažādiem kondi-
torejas izstrādājumiem – smalk-
maizītēs, pīrāgos, kūkās.

Pikantais ābolu sviests 
ar ingveru, medu un 

kanēli
3 kilogrami ābolu, 2 krūzes 
ābolu sidra, 1 krūze medus, 
1 tējkarote malta kanēļa, 1 
tējkarote ingvera pulvera, ½ 
tējkarote malta kardamona, ½ 
tējkarote maltu krustnagliņu, ½ 

tējkarote malta muskatrieksta.
Āboliem izgriež serdes un 

sagriež tos pa-
lielos gabalos, 
miziņu atstājot. 
Ābolus ber lielā 
katlā, pievieno 
ābolu sidru un uz-
karsē līdz vārīša-
nās temperatūrai. 
Uz vidējas uguns 
vāra aptuveni 20 
minūtes, līdz ābo-
li mīksti. Novelk 
ābolu gabaliņiem 
miziņas un samaļ 
tos vai sablen-
derē līdz biezeņa konsistencei. 
Biezeni liek atpakaļ katlā uz ļoti 
mazas liesmas, pašas mazākās, 
kāda iespējama. Pievieno medu 
un visas garšvielas. Tad vāra, 
līdz izveidojas sviestam līdzīga 
konsistence – tas varētu notikt 
pēc aptuveni 5 stundām. Gatavo 
sviestu, kamēr tas vēl silts, pilda 
iepriekš sagatavotās burciņās, 
aizvāko un liek vāroša ūdens 
peldē karsēties uz vēl apmēram 
10 minūtēm. Pēcāk ņem burkas 
ārā, atdzesē un nes uz pagrabu, 
liek pieliekamajā vai ledusskapī! 
Šādi pagatavots pikantais ābolu 
sviests ir ļoti neparasts produkts, 
kuru var daudzveidīgi izmantot – 
galvenokārt dažādos konditore-
jas izstrādājumos, kā arī našķē-
ties tīrā veidā!

Veselīgā ābolu sula 
 ziemai

No āboliem izspiež sulu. To 
var darīt vairākos veidos – gan 
ar veikalos nopērkamajām elek-
triskajām sulu spiedēm, gan ar 
mehāniskajām sulu spiedēm 
(pajautā vectēvam, varbūt viņam 
tāda ir?) vai arī – tagad ābolu lai-
kā par nelielu samaksu vari nodot 
savus ābolus šāda pakalpojuma 
sniedzējiem, kas tev šo sulu iz-
spiedīs (vērts ielūkoties interneta 
sludinājumu lapās). Svaigi spies-
to ābolu sulu lej lielā katlā un liec 
uz plīts. Sula jāuzkarsē līdz 80 
grādiem pēc celsija! Karsēšanas 
procesā ļoti būtiski ir nosmelt ra-
dušās putas – tajās ir visi iespēja-
mie netīrumi un ābolu gabaliņi. Ar 
termometra palīdzību jāsagaida 
jau minētie 80 grādi. Kad tempe-

Receptes

Par šo un to, par visu ko

Baltāki un veselīgāki zobi
Āboli neaizvietos zobu suku, 

taču to ēšana stimulē siekalu 
izdalīšanos mutē, savukārt tas 
samazina zobu bojāšanos, pa-
zeminot baktēriju līmeni mutes 
dobumā.

Pasargā no Alcheimera 
slimības

Pētījumos noskaidrots, ka re-
gulāra ābolu sulas dzeršana (vis-
maz viena glāze dienā) ievērojami 
aizkavē risku saslimt ar Alcheime-
ra slimību un aizkavē smadzeņu 
novecošanās procesus.

Aizkavē risku saslimt ar 
Pārkinsons slimību
Lai varētu sevi pasargāt arī 

no šīs kaites, ik dienas vajadzētu 
apēst vismaz vienu vidēja lieluma 
ābolu.

Aizkavē vēža šūnu veido-
šanos

Amerikas vēža pētniecības 
zinātnieki ir vienisprātis, ka ar fla-
vonoliem bagātīgie augļi var pa-
līdzēt samazināt risku saslimt ar 

aizkuņģa dziedzera vēzi pat par 
23 %. Ābolu mizās ir vairāki sa-
vienojumi – tritepenoīdi, kas ir ļoti 
spēcīgi aizsarglīdzekļi pret aknu, 
resnās zarnas un krūts vēža šūnu 
veidošanos. Vēl šie paši zinātnie-
ki atklājuši, ka regulāra ābolu un 
to sulas lietošana uzturā spēj pat 
samazināt jau radušos krūts vēža 
lielumu.

Aizkavē cukura diabēta 
rašanos

Apēdot vismaz vienu vidēja 
lieluma ābolu dienā, ievērojami 
sarūk risks saslimt ar otrā tipa cu-
kura diabētu. Tajos esošās šķiedr-
vielas aktīvi iedarbojās uz cukura 
līmeni asinīs, stabilizējot to.

Samazina holesterīna 
līmeni asinīs

Šķiedrvielas arī lieliski ie-
darbojas uz taukiem organismā, 
īpaši tiem, kas aizsprosto asins-
vadus – tātad likvidē holesterīna 
līmeni asinīs.

Stiprina sirds veselību
Visi iepriekšējie punkti ir 

saistīti viens ar otru un mijiedar-
bojas kā pa ķēdīti. Tā kā ābolu 
ēšana palīdz novērst cukura dia-
bēta rašanos un mazina holes-
terīna līmeni, arī sirdij ir lielāks 
spēks paveikt lielo darbu organis-
mā. Sirdij nav tik liels apgrūtinā-
jums. Turklāt regulāra ābolu ēša-
na palīdz arī mazināt un stabilizēt 
asinsspiedienu.

Palīdz izvairīties no 
žultsakmeņiem

Tie rodas, ja organismā ir pā-
rāk daudz holesterīna, kā rezultā-
tā žults šķidrums nespēj normāli 
funkcionēt, un rodas sacietējumi 
– žultsakmeņi. Īpaši izplatīta šī 
kaite ir aptaukošanās re-
zultātā. Lai novērstu 
akmeņu rašanās 
iespējamību, ār-
sti iesaka diētu ar 
augstu šķiedrvielu 
koncentrāciju, lai 
veicinātu svara un 
holesterīna līmeņa 
samazināšanos.

Stabilizē vēdera izeju
Šķiedrvielas darbojas attie-

cīgi, kā tas vajadzīgs katram in-
dividuālajam organismam. Ja ir 
aizcietējumi, tās mīkstina vēderu, 
ja caureja – cietina un turpmāk 

 Izmanto ābolu laiku, lai uzlabotu savu veselību!
Ir ābolu laiks, un, kā izrādās, tie ir ne vien gardi, bet arī ļoti 
veselīgi augļi. Vai zini, kas tajos ir tik īpašs? Uzzini, kas ir 
15 būtiskākie šo augļu garanti tavam skaistumam un ve-
selībai.

Ābolu pārbagātība!

Kārums no 
 ābolu šķēlēm

Ābolu čipsi

palīdz uzturēt to normas robežās.

Neitralizē kairinātu zarnu 
sindromu

Tas izpaužas kā aizcietējums 
vai caureja, ar sāpēm vēderā un 
vēdera uzpūšanos. Lai likvidētu šo 
simptomu, ārsti iesaka izvairīties no 
piena un treknu produktu lietoša-
nas uzturā, tos aizstājot ar tādiem 
produktiem, kuru sastāvā ir daudz 
šķiedrvielu, un āboli šajā ziņā ir vie-
ni no vērtīgākajiem augļiem.

Likvidē hemoroīdus
Tie ir vēnu paplašinājumi 
taisnās zarnas lejasdaļā. 

Lai gan tie nav nāvējoši, 
tomēr var būt ļoti sāpīgi. 
Tos kairina aizcietējumi, 

plešot zarnu sienas un 
izraisot asiņošanu. Āboli 
palīdz stabilizēt vēdera 
izeju, lai visu laiku neno-
tiktu zarnu kairināšana, 

kas nemaz neļauj sadzīt 
to bojājumiem.

Palīdz kontrolēt svaru
Daudzas veselības problē-

mas ir saistītas ar lieko svaru, starp 
tām ir, piemēram, sirds slimības, 
insults, augsts asinsspiediens, 2. 
tipa cukura diabēts un miega ap-
noja. Lai kontrolētu savu svaru un 

uzlabotu vispārējo veselību, ārsti 
iesaka diētu, kas bagāta ar šķiedr-
vielām. Apēd dienā vismaz trīs līdz 
piecus ābolus. Un, noteikti, to vari 
darīt brīdī, kad gribas ēst. Tas ra-
dīs piepildījuma sajūtu vēderā un 
iedarbinās vielmaiņu.

Izvada toksīnus no aknām
Ik dienas mēs uzņemam ļoti 

daudz dažādu toksīnu, vienalga – 
ar dzēriena vai ēdiena palīdzību. 
Par to visu rūpējas aknas, turklāt 
tos neitralizēt nav tas vieglākais 
uzdevums. Par laimi, viens no 
vislabākajiem un visvienkāršāka-
jiem līdzekļiem, kas cīnās ar šiem 
toksīniem, ir āboli.

Stiprina imūnsistēmu
Sarkanie āboli satur daudz 

antioksidantu, ko sauc par kver-
cetīnu. Un tieši šī viela īpaši pa-
līdz stiprināt imūnsistēmu, īpaši 
brīžos, kad vari sasirgt pārlieku 
lielā stresa ietekmes dēļ.

Darbojas kataraktas pro-
filaksē

Šis ir viens no jaunākajiem zi-
nātnieku pētījumiem – cilvēkiem, 
kuri ik dienas uzturā lieto ābolus 
– ir pat par 15 – 20% mazāks risks 
saslimt ar šo nepatīkamo kaiti.

Par šo ideju bērni būs sa-
jūsmā – centimetru biezas ābolu 
šķēles izmērcē šokolādē un uz-
ber krāsainus graudiņus.

Kaltēti uz papīra vai krāsnī, 
ābolu čipsi būs veselīga uzkoda 
garajos rudens vakaros. Ja vēl 
mazliet uzbērs kanēli, būs bauda 
gan garšas, gan smaržas kārpi-
ņām.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.30 Ielas garumā
6.30 Prāta vētras
7.00 Dabas formas
7.35 Muks
8.00 Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00, 14.00, 21.00 Baltijas ceļa 25. ga-
dadiena
10.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir ie-
spējams
10.30 Mf. Karla un Katrīne
12.00 Rīgas Doma kora skolas koncerts
14.30 Aculiecinieks
14.45 Rošvilu māja 16.35 Āfrika
17.30 Es - savai zemītei 18.00 Ziņas
19.00 Latvijas kods. Mēstepatās
19.30 Baltijas brīvības ceļš
20.30 Panorāma
22.40 Latloto. Eurojackpot
22.50 Mf. Zobena ēnā
0.30 Midsomeras slepkavības 
2.10 Iedziļinoties klimata pārmaiņās
2.40 Daudz laimes 
3.35 Amber Songs 5.00 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 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 Motociklisti
13.15 Eiropas čempionāts basketbolā 
U - 16 kadetiem
15.15 Latviešu skvoteri
15.55 Virzība uz pašpietiekamību
17.05 Leones dzīve
19.00 Baltijas ceļa 25. gadadiena
19.15 Labākais no Euromaxx
19.45 Lanževēna burvju triki 
22.30 SOKO Vismāra
23.20 Mf. Bagātību sala
1.00 Intars Busulis@Abonementa or-
ķestris 
3.10 Eiropa koncertos 4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.00 Degpunktā 
7.30 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.10 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Melu spēle
13.00 Policists no pagātnes 
14.00 Mf. Līgavas medusmēnesis
15.55 Glābiet mūsu ģimeni
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Roze starp ērkšķiem
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām
23.30 Greizais spogulis
1.45 Mf. Atlants iztaisnoja plecus

4.40, 5.45 Bernards
5.00 Karamba!
5.55 Trakie no Baltā 

TV3
6.05 Amerikāņu ģimenīte 
6.30, 14.10 Smieklīgākie videokuriozi 
6.55 Denijs spoks 
7.25 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.20 Kungfu panda
9.15 Leģendas par CHIMA
10.00 Autoziņas
10.30 Iespējams tikai Krievijā 
11.05 Gandrīz ideāls randiņš 
13.10 Mīlestība savvaļā
15.10 Mf. Pidžamu balle
17.05 Mf. Bīstamās kāzas
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Simpsonu filma
21.10 Mf. Princese pret pašas gribu 
23.30 Mf. Universālais kareivis. atmak-
sas stunda 1.40 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.45 Multfilmas 8.25 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
11.00 Skapis 12.00 Māmiņas
13.05 6 kadri
13.40 Mf. Treneris Kārters
16.30 Plāns B
18.40 Mf. Reiz prērijā 20.00 Virtuve
21.10 Mf. Kapteinis Zūms
23.05 Mf. Uz pasaules malu
1.40 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 Neticamā vēsture
15.00 6 kadri 16.00 Mf. Ivans Brovkins 
neskartā zemē
17.55 Greizais spogulis
20.00 Viens pats mājās
23.10 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.10 Mūsu tēma 0.55 Kriminal+
1.20 Mūzika

PBK
6.15 Mūzika
6.50, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.00 Kontrolpirkums 7.25 Multfilmas
7.55 Vija Artmane. Izsūtītā karaliene
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Igors Ļivanovs
13.00 Viena vecpuiša septiņas sievas. 
Seriāls
17.55, 4.05 Jūrmala
20.00 Laiks
20.35 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.30 Mf. Mehāniķis
0.15 Dziesmu svētki
1.55 Euronews
2.40 Mākslas filma

RenTV Baltic
6.15, 12.25, 20.55 Skatīties visiem!

7.00 Multfilma
8.25 Tūristi
13.15 Jums pat sapņos nav rādījies
16.20 Pasaules noslēpumi 
17.20 Mf. Tokarevs no Tulas
22.00 Jūrmala
23.55 Mf. Gribu uz cietumu

RTR Krievija
5.00 Mf. Karuselis
6.25, 7.15 Mākslas filma
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.25 Multfilmas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Par dekoru
11.20 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Mana planēta
13.55 Tanku biatlons
15.00 Mf. Maša
17.00 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Nebūtu laime...
23.45 Mf. Atgriešanās biļete
1.35 Sestdienas vakars
3.20 Kāršu triki
4.10 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 Mākslas filma
14.10 Dziesmu svētki
16.15, 21.00 Sports
16.20 Uzmini melodiju
16.55 Mf. Stingrā režīma brīvlaiks
18.55 JAK 21.05 Atkārto!
23.20 Mf. Mīlestības sekas

Baltkrievija 1
7.25 Būtība 7.50, 9.10 Mākslas filma
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 23.20 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu! 11.25 Vasarnīca
12.10 Uzticies un pārbaudi
12.50 Veselība 
13.35 Izmeklēšanas noslēpumi
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
15.30, 0.30 Liela starpība 
16.40 Mf. Aktrise no Gribovas
19.10 Mf. Tāda ir mīlestība 2
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Atvasaras zirnekļu tīkls
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.40 Mf. Princese uz zirņa
9.05 Burvju skola 
10.40 Baltkrievu virtuve
11.15, 21.05 TV barometrs
11.20, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes 
13.25 Div ar pus pavāri
14.00 Mf. Dons Sezars de Bazans
16.30 Augstāk par jumtu
17.05 Mf. Amazones dārgumi
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.10 Prāta vētra
23.40 Mf. Divsimtgadīgais

SESTDIENA, 23. augusts

SVĒTDIENA, 24. augusts

Dorotejas Pārkeres dzimšanas diena

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Prāta vētras
7.00 Dabas formas
7.35 Auniņa Timija laiks
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 Daudz laimes!
14.30 Man pieder tas, ko sauc par laimi
16.45 Vai Rīga jau gatava? 
17.00 Lielo ezeru dzīlēs
18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Tēvs uz pārbaudes laiku
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Kaisles noziegumi
23.20 Āfrika
0.15 Rošvilu māja
2.05 Vidzemes koncertzāles atklāšana 
Cēsīs
3.55 Alternatīva izgāztuvei
4.05 TE!  5.00 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
8.31 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Uz meža takas
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.15 EČ Vieglatlētikā
14.10 Eiropa koncertos
15.05 Leones dzīve
16.55 Mf. Bellas Austrālija
18.40 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki 
20.10 Eiropas čempionāts basketbolā 
U - 16 kadetiem
22.20 Mf. Alpu klīnika
0.00 Anekdošu šovs 
0.30 Mf. Bagātību sala
2.05 Imanta - Babīte 
3.40 Pasaules stāsti
4.10 Eiropas čempionāta atlases spēle 
basketbolā

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 4.00 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām
13.35, 3.00 Fišeres kundzes izmeklē-

šanas noslēpumi
14.50 Melu spēle
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Dabas stihiju varā 
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi
0.00 Spartaks
1.35 Mf. Mana bijušā drauga kāzas
4.45 Bernards

TV3
6.05, 4.15 Amerikāņu ģimenīte 
6.30, 13.35 Smieklīgākie videokuriozi 
6.55 Denijs spoks 
7.25 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.15 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideāls randiņš 
14.00 Mf. Princese pret pašas gribu 
16.15 Mf. Simpsonu filma
18.00, 2.25 Dullās sacensības 
19.00, 4.05 TV3 Ziņas
19.10 Nāves gadījumi Latvijas cietu-
mos 20.10 Mf. Tors
22.25 Mf. Lācara projekts
0.35 Mf. Dženiferas augums
3.15 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.55 Multfilmas

8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt
10.00 Sviridovi
12.15 Mf. Klauni
14.40 Mf. Čempions
17.00 Mf. Kapteinis Zūms
18.55, 1.35 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.00 Mf. Zirnekļcilvēks 2
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
23.00 NLO vēsture
1.30 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00 Ziņas
6.10 Spēlējiet, harmonikas!
6.45 Kontrolpirkums
7.15 Amerikāņu veikals
7.45 Multfilma
8.00 Veselība
9.20 D.Krilova piezīmes 

9.55 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.05 Divas zvaigznes
13.55 JAK
15.40 Mf. Stingrā režīma brīvlaiks
18.40 Minūte slavas
20.00 Laiks
21.50 Atkārto!
0.05 Mf. Kubs
1.05 Euronews
1.35 Kas? Kur? Kad?
2.35 Mf. Zobārsta piedzīvojumi
4.05 Mf. Doktora Ivensa klusēšana
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.50 Vecpuiši
9.20 Tīrs darbs
10.15 Jūrmala
12.00 Mf. Ivans Cara dēls un pelēkais 
vilks
13.25 Bēdu vairotājs. Seriāls

RTR Krievija
5.00 Mf. Nebūtu laime...
8.10 Multfilmas
8.30 Pats sev režisors
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 Cita realitāte 13.20 Mosfiļm
13.35 Mf. Stacijas uzraugs
15.00 Mf. Atgriešanās biļete
17.00 Mf. Tuvs cilvēks

Viņas stāsti, noveles, dzejoļi 
un kritiskie raksti ir maz pazīstami 
ārpus Amerikas robežām. Savā 
laikā, pēc amerikāņu žurnālistu 
vērtējuma, viņa bija visasprātīgākā 
sieviete ASV. Visas Dorotejas Pār-
keres biogrāfijas sākas ar viņas 
meitas uzvārda – Rotšilda – atgā-
dinājumu. 

Viņas tēvam, šuvējam no 
Ņudžersijas, nebija nekādu attiecī-
bu ar lielo finanšu īpašnieku klanu, 
bet varbūt arī bija, bet par to nevēlē-
jās atcerēties. Māte nomira pēc pie-
ciem gadiem, kad piedzima Dorote-
ja. Bērnība nebija viegla. Skolu viņa 
necieta un vēlāk apgalvoja, ka vie-
nīgais, ko viņa tur iemā-
cījās – ar dzēšgumiju no-
dzēst uzrakstīto, vispirms 
tam virsū uzspļaujot.

Pēc skolas Doroteja 
pārcēlās uz Ņujorku, kur 
piepelnījās, restorānos 
spēlējot klavieres. Visā 
pērējā laikā viņa rakstīja...

Viņas pirmie raksti parādījās 
žurnāla “Vogue” jau 1916. gadā. 
Jau pēc gada viņa tika pieņemta 
žurnāla „Vanity Rair” pamatsastā-
vā. Viņas žurnālistiskie „zirdziņi” 
bija asprātīgie kritiskie raksti par 
Brodvejas mūzikliem. Trīs gadus 
viņa apmeklēja Ņujorkas teatrālā 
olimpa pirmizrādes un par katru 
uzrakstīja vismaz dažas rindiņas. 
Zem viņas asās spalvas nokļūt 
baidījās visi. Viņa bija nežēlīga. 
Par kādu neveiksmīgu izrādi viņa 
uzrakstīja vien vienu rindiņu: „Ja 
Jums nav adīkļa, paņemiet līdzi 
kādu interesantu grāmatu!” Ar to 
pietika, lai pēc nedēļas izrāde tiktu 
izņemta no repertuāra. 

Paralēli teatrālām pirmizrā-
dēm Doroteja Pārkere recenzēja 
arī jaunās grāmatas. Bet viņas uz-
slavas dabūja vien divi rakstnieki: 
Hemingvejs un Nabokovs. Visus 
pārējos iznīcināja viņas asā un ne-
žēlīgā spalva. 

Pati Pārkere rakstīja nelie-
lus stāstus, bet biežāk – dzejoļus. 
Jau pats pirmais dzejoļu krājums 
kļuva par bestselleru. Atšķirībā no 
recenzijām un kritiskajiem rakstiem 
literatūrā Doroteja bija neierasti ro-
mantiska, kaut arī par jokiem ne-
aizmirsa. Viņai vairākas reizes tika 
piešķirta O’Henry prēmija. 

Uzaugusi kā bārene, Doroteja 
visu savu dzīvi aizstāvēja neaiz-
sargātos un netaisnīgi apvainotos 

cilvēkus. Viņa atbalstīja tos, kas 
vēlējās palīdzēt nabagiem, uzsāka 
asus strīdus ar tiem, kam nebija 
taisnība un kas nepiekrita viņas 
viedoklim. Viņa aizstāvēja Sako 
un Vanceti, anarhistus, pret kuriem 
bija safabricēta apsūdzība slepka-
vībā. Viņa bija aktīva prezidenta 
Rūzvelta „jaunā kursa” atbalstītāja. 
Pēc kara viņa sadarbojās ar ASV 
komunistisko partiju, jo komunistus 
redzēja kā nabadzīgo ļaužu aiz-
stāvjus. Pēdējo viņai nepiedos...

 Kad ASV sākās „raganu me-
dības”, ko izprovocēja senators 
Makartnijs, kas amerikāņus bija 
sabaidījis ar savām atklāsmēm 

(aizdomās tika turēti tādi 
cilvēki kā Džordžs Mar-
šals, Alberts Einšteins, 
Roberts Openheims, 
Čārlijs Čaplins u.c.). Tajā 
laikā visos saskatīja ko-
munistus un Amerikas ie-
naidniekus. Krustugunīs 

nokļuva arī Doroteja Pērkere. 
Dēmoniskās kompānijas lai-

kā rakstniece strādāja Holivudā, 
rakstīja scenārijus. Pēc apsū-
dzības (simpātijas pret komunis-
tiem) studijas lauza ar viņu visus 
līgumus. Arī izdot viņas rakstus 
atteicās. Sākās drūmi laiki... Ne-
skatoties uz to, ka Pārkere vai-
rākas reizes ir mēģinājusi izdarīt 
pašnāvību, viņa nodzīvoja līdz 
sirmam vecumam. 

Viņu salauza neveiksmes. 
Viņa sāka dzert... Pēc tā, kad bei-
dzās ienaidnieku atklāšanas kom-
pānija, Doroteja Pārkere iestājās 
universitātē pasniegt literatūru...

Dorotejas Pārkeres izdevumi 
ir aforismiem pārpildīti, bieži vien 
tie ir uz pieklājības robežas. Visas 
savas dzīves laikā nenopelnot lielu 
naudu, asprātīgā Doroteja jokoja: 
„Vēlaties uzzināt, ko Dievs domā 
par naudu? Paskatieties uz tiem, 
kam Viņš to ir devis!”

Šodien Pērkeres literārie dar-
bi – amerikāņu literatūras  klasi-
ka.  Plāksnītes ar viņas vārdu rotā 
vairākas mājas, kur viņa kādreiz 
ir dzīvojusi, Ņujorkā ir neliels dār-
ziņš, nosaukts Dorotejas Pārkeres 
vārdā. Bet uz viņas kapa plāksnes 
ir uzraksts: „Jel piedodiet par ma-
niem pelniem...” Tas ir arī viens 
no „Negantās Dorotejas” – tā viņu 
dēvēja draugi un viņas talanta cie-
nītāji   aforismiem. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
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LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.55 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Saldā šokolāde
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Mf. Ne par kādu naudu
23.10 Nikita 
0.25 Dombura studija
4.25 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis 
6.35 Pērtiķu karalis
7.00, 13.35 Spēka reindžeri supersa-
muraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
7.50, 0.15 Simpsoni 
8.50 Mf. Papuča medības
10.20, 16.50 Voroņini
10.50 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk
17.55, 0.50 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kobra 
22.05 Zem kupola
23.10 Svešais starp savējiem 
2.35 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.30, 17.45, 0.30 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.25 6 kadri
8.55 Raņetki
10.00 Kupidons
11.00, 15.30 Comedy Batls
12.05, 16.35 Jaunlaulātie
13.10 Radu būšana 
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
22.00 Mf. Es palieku

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 Mf. Antisnaipers 3: jauns līmenis
18.50 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.10 Vienība
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.35 Dzīvo vesels! 12.50 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 5.05 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 3.25 Okšķeris
23.30 Katerīna. Cita dzīve
0.20 Pirmais pasaules karš
1.15 Euronews
1.45 Mākslas filma 5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji 6.55, 14.00 Zvēriņi 
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10, 13.05 Skatīties visiem!
8.05, 15.20 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20, 23.50 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Jums pat sapņos nav rādījies
22.50 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 Līgums ar asinīm
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 Zemes trokšņi
23.40 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-
ditora piezīmes
0.35 Mf. Bagātnieks, nabags...
2.05 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.50 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns 13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Meičas 18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Okšķeris
23.00 Pirmais pasaules karš
0.00 Mf. Vecpuišu ballīte

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.05 Ziņas 7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpinā-
jums 12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 0.35 Mistiskie stāsti
14.00 Furceva. Seriāls
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Brežņevs
16.35 Čūsku midzenis
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma 0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška. Seriāls
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45, 0.15 Kulinārs. Seriāls
11.55 Viesnīca Bābele 13.20 Raidījums
13.55, 18.50 Universitāte
15.00, 19.50 Interni
16.10 Augstāk par jumtu.
17.50 Burvja lelles
18.45 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Prāta vētra
21.25 KENO
21.30, 23.45 Futbols
21.40 Futbols

PIRMDIENA, 25. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.25 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Tēvs uz pārbaudes laiku
11.15 Izmisušie vecāki
12.10, 13.25, 15.10 Top-Shop 
12.25 Nepieradinātā Amerika
13.40 Baltijas brīvibas ceļš
14.40 Lai dzīvo bērni 
16.25 Burvīga diena
16.40 Mežainīši
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 Latgales Māras ceļš
19.35 Vairāk nekā dzīve
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 
23.25 De facto
0.05 Laikmeta formula
0.35 Kaisles noziegumi
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Persijā
6.35 Spots
7.05 Saules garša
7.35 Jūrā un krastā
7.55 Laiks uzņēmējiem
8.15 Biznesa klase
8.35 Pie rīta kafijas
8.55 Automoto raidījums 
9.15 Vienmēr formā!
9.45 Kad stārķis palidojis garām
10.45, 16.10 Hārtlenda 
11.40, 17.10 Ceļojumi uz pasaules 
malu
12.40 Saules izaicinātie 13.10 Spots
13.40 Labākais no Euromaxx
14.10, 20.15 Eiropas čempionāts bas-
ketbolā U - 16 kadetiem
18.10 Pa karstām pēdām 
19.00 Šodien
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā

OTRDIENA, 26. 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 
11.30, 13.25, 15.00 Top-Shop 
11.45 Mf. Bellas Austrālija
13.40 Lielo ezeru dzīlēs
14.35 Norvēģijas dabā
16.15 Mežainīši
16.40 Mārvijs Hemmers
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 Izolētie latvieši
19.30 Teritorija Vija Celmiņš
20.30 Panorāma
21.15 Gorbačovs. Cilvēks, kurš mainīja 
pasauli
22.20 Lilīhammera
23.25 Cukura nams
1.00 Latvija toreiz... 
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Persijā
6.35 Spots
7.05 Saules garša
7.35 Tādas lietas
7.55 Nedēļas apskats
8.15 Vārds uzņēmējiem
8.35 TV Mozaīka
8.55 Skatpunkti
9.15 Globalizācija 3000
9.45, 18.10 Pa karstām pēdām 
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35, 17.10 Ceļojumi uz pasaules 
malu
12.40 Saules izaicinātie
13.10 Spots
13.40 Vienmēr formā!
14.10, 20.10 Eiropas čempionāts bas-
ketbolā U - 16 kadetiem
19.00 Šodien
19.35 Ekstrēmie kadri
22.20, 5.30 Tavs auto
22.50, 5.00 Autosporta programma.
23.20 Sporta studija
0.05 Mf. Alpu klīnika
1.40 Vienmēr formā!

22.15 Sporta studija
23.00 Midsomeras slepkavības 
0.45 Raimonds Pauls Dueti - Veronika 
Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15, 4.50 Bernards
6.30, 4.25 Nedēļa novados
7.00, 2.55 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Roze starp ērkšķiem
11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
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 nebeidzas
18.00, 1.25 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.30 LNT ziņu TOP 10
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 8.30 Mf. Tors
10.40 Māmiņu Klubs
11.20 Rīta pikniks 14.00 UgunsGrēks 
15.10 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.45 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini 17.55 Radu būšana
19.00 TV3 Ziņas 19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.00 Melnais saraksts
23.00 Bagātnieku dakteris 
0.00 Nāves gadījumi Latvijas cietumos
1.00 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.20 Māja 2
7.35, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.45 Mf. Zirnekļcilvēks 2
11.10, 15.30 Comedy Batls
12.15, 16.35 Jaunlaulātie
13.25 Neredzamais cilvēks
18.50, 1.25 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Virtuve 22.10 Mākslas filma

TV5
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+
12.40 Paralēlā pasaule
13.50 Pats sev režisors
14.40 Gorjunovs
18.50 Ziņas
20.05 Mf. Antisnaipers 3: jauns līmenis
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 – tranzīta aktualitātes
23.10 Vienība
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
11.35 Dzīvo vesels! 12.50 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 5.00 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10, 3.20 Okšķeris. Seriāls
23.20 Katerīna. Cita dzīve
0.10 Pirmais pasaules karš
1.10 Euronews
1.40 Mf. Baltās nakts melodija
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.50, 14.05 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05 Tīri pa dzīvi
8.00, 15.25 Ģimenes drāmas

9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Jums pat sapņos nav rādījies
13.25 Skatīties visiem!
14.25 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
23.00 Ellīgā virtuve 
23.45 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 Līgums ar asinīm
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 Plus mīlestība. Seriāls
21.50 Stāvie krasti. Seriāls
22.45 Lielā āfrikāņu plaisa
23.40 Mf. Slepenās kancelejas ekspe-
ditora piezīmes
0.35 Mf. Bagātnieks, nabags...
2.05 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 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 Okšķeris. Seriāls
23.00 Pirmais pasaules karš
0.00 Mf. Trīs sievietes

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, 23.45 Zona X
9.10 Galvenais ēteris.
10.05 Ģimenes melodrāmas
11.05 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15 Mf. Atvasaras zirnekļu tīkls
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Brežņevs. Seriāls
16.30 Mf. Likteņa ironija. Turpinājums
19.20 Arēna.
20.00 Lauku dakteris. Turpinājums
21.00 Panorāma 21.45 Pēdas
23.30 Aktuāla intervija 0.20 Sports
0.30 Mf. Trīs X 2. Jauns līmenis

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška. Seriāls
10.35 Mf. Ēzeļa āda
12.00 Div ar pus pavāri
12.35 Mf. Vilciens ārpus saraksta
14.15 Mf. Divsimtgadīgais
17.50 Burvja lelles 18.50 Universitāte
19.50 Interni 20.55 Prāta vētra
21.25 KENO 21.35 Viesnīca Bābele
22.45 Kulinārs. Seriāls
23.50 Gribu nokļūt televīzijā!
23.55 Pārlādēšana

20.00 Mf. Laimīgas sievas vīrs
21.55 Privātdetektīvs Tatjana Ivanova
23.45 Mf. Bez līgavas pūra

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
12.40 Mf. Mūsu dzīves labākā vasara
16.15 Sports 16.20 Jaunie miljonāri
17.25 Dzīves vieta
18.30 Minūte slavas 20.00 Kontūras
21.05 Republikas īpašums
23.10 Mf. Nīlas dārgakmens

Baltkrievija 1
7.25 Mf. Tāda ir mīlestība 2

9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls9.40, 23.50 Radu būšana 
10.45 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X  13.10 Pārnesumkārba
13.50 Svētku raidījums
14.25 Dialogs par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Zvaigžņu dzīve 
16.40 Mf. Likteņa ironija. Turpinājums

19.00 Mākslas filma
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Kad zvana svešinieks

Baltkrievija 2
7.25 Mf. Ēzeļa āda
8.45 Burvju skola 
10.25, 21.10 Prāta vētra
10.55, 20.25 TV barometrs
11.00, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-

mītnes  13.00 Div ar pus pavāri
13.35 Mf. Amazones dārgumi
15.30 Raidījums 
16.05 Mf. Evolūcija
18.05 Comedy Batls 
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO
23.35 Mf. Parfīms: Stāsts par kādu 
slepkavu

SIA„AĻŅIAS”
IEPĒRKZĀĢBAĻĶUS

EUR/m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA1DIENASLAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 1417 1824 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 1a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. 

Tālr. 28601483.

IK “Mažajeva” (MAXIMA 2. 
stāvā) no 23. līdz 31. augustam 

visiem vīriešu apģērbiem piedāvā  

10% atlaidi. Laipni lūdzam!

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi, 

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla 
ārdurvis. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, 
tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850.

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

Tālr. 29131196. 
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...divi rokas uz tukša galda
divi acis piekaltas loga 
krustam
un viena sirds
kura ir zaudējusi...

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 
Viju Poļevaju, vīru mūžībā 
aizvadot.

Krāslavas novada domes 
kolektīvs

Tik klusi, klusi kā nopūta,
Pārtrūka sirds, kad nova-
kars tumst.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Vijai Poļevajai, no vīra uz 
mūžu atvadoties.

SIA “Debessmala“

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu 
dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem 
jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, 
dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bija 
dvēselei, 
Kad mieru rast.

Kolektīvs p/a “Labiekār
tošana K” izsaka līdzjūtību 
Vijai Poļevajai, vīru kapu 
kalniņā guldot.

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā 
zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Izsakām patiesu līdzjūtību  
Vijai Poļevajai,  vīru pāragri 
mūžībā aizvadot.

Krāslavas novada PI 
„Sociālais dienests” 

kolektīvs

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

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .

LAIKA ZIŅAS
St                23.08. Sv              24.08. Pr               25.08. Ot               26.08.

+10 ... +19 +13 ... +19 +11 ... +17 +9 ... +17

 DR             3 m/s  DR            3 m/s  R                5 m/s  DR               6 m/s

Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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.

Reklāma un sludinājumi

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv  

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 profi ls. 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. 

Zviedrijas fi rmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

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

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

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

www.vikingi.lv

Otrdien, 26. 
augustā, būs 
p ā r d o š a n ā 
jaunas da
žādu krāsu 
dējīgas šķir

nes vistiņas (46 mēn.) un 
dējējvistas (1012 mēn.), gai
ļi.  Pēc pa sū tī ju ma paipalas, 
pīles un pīļtēviņi. Pasūtījumi 
pa tālr. 29142247, šo fe ra tālr. 
29158908.

Priež ma le  8.00, Jaun ok
ra  8.15, Mariampole  8.25, 
Andr upe ne  8.40, An dze ļi 
 9.00, Ezer nie ki  9.15, Dag
da  9.35, Konstantinova 
 10.10, Auleja  10.30, Grā
veri  10.50, Kombuļi  11.05, 
Krāslava (Ostas ielā)  11.20, 
Skaista  12.10, st. Skaista  
12.25, Kalnieši  12.40, Pied
ruja  12.55, Lupandi  13.10, 
Indra  13.25, Skuki  13.45, 
Robežnieki  14.00, Asū ne  
14.15, Kromanišķi  14.25, 
Svariņi  14.40, Porečje  
14.55, Šķaune  15.20, Muiž
nieki  15.35, Egļeva  15.45, 
Ezernieki  15.55.

Kad bēdas plosa sirdi un 
atnākušo sāpi izraud sve
ces, mūsu patiesa līdzjūtība 
Vladislavai Kudrjavcevai, 
vīru kapu kalnā pavadot.

PII “Pienenīte” kolektīvs

PIRM DIEN, 25. augustā un 
15. septembrī pār do ša nā 
būs svai ga bro ile ru produk
cija: stil bi (5 kg/ 10.65 EUR, 
15 kg/ 29.85 EUR), zupas iz
lase (5 kg/ 4.60 EUR), spār
ni, aknas, kuņģīši (2 kg/ 4.30 
EUR), fi leja (2 kg/ 9 EUR) žā
vēta desa  3.84 EUR/ kg.

An dze ļos  7.40, Ezer nie
kos  8.00, Muiž nie kos  8.30, 
Šķau nē  9.00, Po reč jē  9.30, 
Sva ri ņos  9.50, Dag dā (tir gus) 
 10.20, Asū nē  11.00, Ne ik šā
nos  11.20, Nau ļā nos  11.40, 
Ro bež nie kos  12.00, Sku ķos 
 12.10, In drā  12.30, Kal nie
šos  13.00, Krās la vā (tir gus 
Os tas ie lā)  13.20, Augst kal
nē  13.40, Kom bu ļos  14.00, 
Skais tā  14.30, As ta šo vā  
15.00, Priež ma lē  15.20, Ma
ri am po lē  15.35, Andr upe nē 
 15.40.

Tālr. 22135110. 

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

Auto un lauksaimniecības 
tehnikas kondicionieru apkal
pe un remonts. Izbraucam uz 
vietu. Ne lēti! Tālr. 29490487

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

Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst 
un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm 
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst 
mājas.

Konstantinovas pagasta 
pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Annai  Zariņai, 
vīru mūžībā aizvadot.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz 
pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mieri-
nāt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi 
un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palī-
dzētu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī
bu Pētera ZARIŅA ģimenei.

Bijušie darba biedri 
Ivans Nikitins, 

Stanislavs Šelegovičs

māju; iekārtu malkas zāģēšanai 
(c. Skuki). Tālr. 65626809;
2istabu dzīvokli (4/4, Baznīcas 
ielā 17, 42 m2, balkons, vajadzīgs 
remonts). Tālr. 29277432;
1istabas dzīvokli ar malkas ap
kuri, 29 m2, ir dārzs, šķūnis. Tālr. 
28289563, 26097470;
“Opel Zefi ra”2,0 D (2001., TA); 
teli (aplecināta). Tālr. 65653379, 
25909816;
“BMW 525”  1989., TA līdz 
10.2014., melns, lietie diski, 
 jauns akumulators, ziemas riepu 
ar diskiem komplekts, 500 EUR. 
Tālr. 27184037;
“AUDI A4” 1.8, automāts, 1995., 
TA līdz 06.2015. 1500 EUR, ir 
maiņas varianti. Tālr. 29479733;
“Peugeot 205”1,9 D (1991., TA 
līdz 30.01.2015., sakabes āķis, 
EUR 400). Tālr. 22324274;
“VW Passat Variant” (1989, TA 
līdz 20.08.2015, EUR 950). Tālr. 
28727673;
motorolleru “ZS 500  8”. Lietots, 
labā stāvoklī. Tālr. 29870519; 
aplecinātu teli (LB) no labas govs 
Indras pag. (atnesīsies janvārī). 
Tālr. 26261638;
govi. Tālr. 28788273;
divas grūsnas teles. T. 26099845;
teli (atnesīsies februārī). Tālr. 
28781662;
teli Ūdrīšu pag. (atnesīsies no
vembrī). Tālr. 27190233;
teļu Kombuļu pag. (1 mēn.). Tālr. 
26536529;
par simbolisku cenu — divas 
kazas (melna un balta, nelecinā
tas). Tālr. 29851619;
kazlēnus, aitas. Tālr. 29575698;
kazlēnus un jaunās zosis. Tālr. 
26051768;
sivēnus. Tālr. 28683927;
lietos diskus R14 (VW Golf, 
Passat, Opel, Mazda); MB1 dzi
nēju; televizoru LG; gāzes balonu; 
AUDI B4 spoile ri. T. 29385960;
riteņus ar nelietotām riepām (3 
gab., 12x18). Tālr. 65323422;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 250, 
1000 l. Daugavpils. Tr. 27492445;
Z/S “Riekstiņi” Baltinavas no
vadā  graudus sēklai, ziemas 
kviešus “Edvīns” un “Skagen”, 
rudzus “Dankowskie Diament”. 
Tālr. 29124081, 28324308; 
auzas un kviešus. Tālr. 28797057;
kurināmās kūdras briketes. Pie
gāde. Tālr. 22110343;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku un granti. Tālr. 26793485;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 29189194.

VAJADZĪGI darbinieki lauksaim
niecības darbiem Vācijā. Sīkā
kas uzziņas pa Tālr. 29824171, 
00491777577699.
Sieviete palīdzēs saimniecī
bā, telpu uzkopšanā un apkops 
vecus cilvēkus. Apzinīga un aku
rāta. Tālr. 22102220.
Sieviete bez kaitīgiem ieradu
miem meklē aprūpētājas vai ap
kopējas darbu Krāslavā vai nova
dā. Mainu vai izīrēju istabu. Tālr. 
25274016.
Vēlos ĪRĒT 1istabas vai 1,5 is
tabu dzīvokli. Tālr. 26859607.
MAINU “Ford Transit” (11.2005.) 
pret “AUDI” vai “VW”. T. 29745835.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no
žogojumu izgatavošana un uz
stādīšana. Tālr. 28325539.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka
mīnus, dūmvadus, plītis. Tīru dū
mvadus un krāsnis. T. 29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Demontāža un metāllūžņu izve
šana. Tālr. 29279852.
Bez maksas paņemsim nevaja
dzīgu sadzīves tehniku (ledus
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
ATDOŠU kazu. Tālr. 29819372.
ATDOŠU vistiņas (2 gab.), vai 
mainu pret kazu. Tālr. 25274016.
Vīrietis (1708045) bez kaitī
giem ieradumiem, no laukiem, 
bez auto, IEPAZĪSIES ar atbil
stošu sievieti (var ar auto). Tālr. 
 26289681 (LMT, zvanīt vakarā). 

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus īpa
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un ZG. 
Augstas cenas, samaksa tūlītē
ja. Tālr. 29131196;
visaugstākā cena par meža īpa
šumiem vai cirsmām. Tūlītēja sa
maksa. T. 29105447, 20318082;
Zviedrijas fi rma  zem es īpašu
mus, mežus, daļēji izcirstus me
žus, viensētas. Tālr. 26645115;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, L/S zemi, nenoformētus 
mantojumā mežus, jaunus me
žus. Tālr. 26225905;
SIA “Wood Holding” mežus īpa
šumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plānus, 
meža taksācijas, zemesgrāmatas. 
Augstas cenas, samaksa pie no
tāra. Vajadzības gadījumā izsnie
dzam avansu. Tālr. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
stieples (45 mm). T. 26202829;
koka rata riteņus labā stāvoklī. 
Tālr. 26511244.

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

SIA “GSK”
 Piedāvā jebkuras sarežģītī

bas metināšanas un virpoša
nas darbus.

Izgatavo metāla durvis, vār
tus, žogus, pirts un apkures 
katlus, apmales u.c. metālis
kas konstrukcijas. 

Pārdod: metāla profi lus (stū
rus, caurules, loksnes u.c.), 
elektropreces, santehnikas 
preces.

Veic hidrošļūteņu un elektro
dzinēju remontu.

Tālr. 65681397, 29466570.

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Mon tā ža + ap da re.

Tālr. 25997031, 29575806. 

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531


