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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Šajā numurā: 

Baltijas ceļa 25. 
gadadiena

Baltijas valstu tautu 
masveidīgākā vēstures 
pasākuma jubileja.

2.lpp
Kas ir atļauts 
 žurnālistam

Latvijas radio darbinieks 
tiešajā ēterā aizvaino-
ja bijušo kolēģi Andreju 
Mamikinu.

3.lpp
Laimīgā sestdiena
Kārtējais rekordloms šo-
sezon - 34 kg sams

4.lpp
Skolas laiks klāt

Asūnes pamatskola jau-
najam mācību gadam ir 
gatava!

5.lpp
No meditācijas 
virsotnes līdz 
 jogas centram

Neparasti cilvēki vienkār-
šā Latgales lauku sētā

6.lpp
Kā arī TV programma, 
reklāmas, sludinājumi 
un daudz citas node-
rīgas un interesantas 
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, Skolas 4, t. 65653354.

Latvijā un pasaulē

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS
Plastikāta logi: 

6 kameru vācu profili. 
Tālr. 28230237, 65621730.

Cena - 41 cents

Sveicam zinību dienā!

Skola - radošuma pasaule Vakar - ģimnāzistes, šodien - studentes
Alekseja GONČAROVA foto

Katoļu Baznīcā
3.09.- Sv. Gregors Lielais, pāvests 
un Baznīcas doktors.
8.09.- Vissvētās Jaunavas Marijas 
dzimšana (lieli svētki).
13.09.- Sv. Jānis Hrizostoms, bīs-
kaps un Baznīcas doktors.
14.09.- Svētā krusta pagodināša-
nas svētki.
15.09.- Vissvētā Jaunava Marija, 
Sāpju Māte.
16.09.- Sv. Kornēlijs, pāvests, un Sv. 
Kipriāns (Cipriāns), bīskaps, mocekļi.
20.09.- Sv. Andrejs Kims, priesteris, 
un viņa biedri, mocekļi.
23.09.- Sv. Pio no Pjetrelčīnas, pries-

teris.
27.09.- Sv. Vincents de Pols, pries-
teris, Priesteru misionāru ordeņa 
dibinātājs.
29.09.- Sv. erceņģeļu Miķeļa Gabri-
ēla un Rafaēla svētki.
30.09.- Sv. Hieronīms, priesteris un 
Baznīcas doktors.

Pareizticīgo Baznīcā
8.09.- Vladimiras Dievmātes ikonas 
piemiņa.
11.09.- Jāņa Priekšteča galvas no-
ciršana (lieli svētki).
12.09.- Dievbijīgā lielkņaza Alek-
sandra Ņevska pīšļu pārvietošana.
21.09.- Dievmātes Dzimšana (ļoti 

lieli svētki).
27.09.- Vispasaules Kunga Krusta 
pagodināšana (ļoti lieli svētki).

Senpareizticīgo Baznīcā
11.09. - Jāņa Priekšteča galvas no-
ciršana (lieli svētki).
21.09. - Dievmātes Dzimšana (ļoti 
lieli svētki).
27.09. - Vispasaules Kunga Krus-
ta pagodināšana (ļoti lieli svētki).

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
21.09.- Sv. Matejs - apustulis un 
evaņģēlists.
29.09.- Erceņģeļa Michaēla un visu 
eņģeļu diena.  

Liturģiskais kalendārs septembrī

Vēl ilgus gadus stipram būt,
daudz prieka vēl no dzīves gūt!

Apsveicam 65 gadu jubilejā 
Stefanu PIVOVAREVIČU!

Mednieku kolektīvs “Gusena”

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicam 70 gadu jubilejā
Ludvigu SAKSONU!

Mednieku kolektīvs “Skaistas mednieks”

Krāslavas Varavīksnes 
 vidusskolai – 25!

1. septembrī plkst. 12.00 pilsētas laukumā notiks 
svētku akcija 

„Es mīlu savu skolu!”
Visi laipni aicināti uz šo  pasākumu!

Šogad Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
ugunsdzēsēji glābēji  23 gadījumos 
steigušies palīgā cilvēkiem, kuri ir 
apmaldījušies mežā. Sēņošanas 
sezonā šādu negadījumu skaits ti-
kai pieaug.

Lai došanās mežā nebeigtos 
ar apmaldīšanos, pamatīgu izbīli 
vai pat veselības un dzīvības ap-
draudējumu, VUGD aicina iedzīvo-
tājus ņemt vērā dažus vienkāršus 

ieteikumus:
•	 Pirms doties uz mežu, informējiet 

savus piederīgos par to, kurā vie-
tā plānojat sēņot vai ogot, kā arī 
laiku, kad plānojat atgriezties.

•	 Pirms došanās mežā, pilnībā uz-
lādējiet sava mobilā tālruņa bate-
riju.

•	 Ģērbjoties domājiet ne tikai par to, 
kā pasargāt sevi no ērcēm, bet arī 
par to, lai glābējiem Jūs būtu pēc 
iespējas vieglāk ieraudzīt.

•	 Parūpējies, lai Jums līdzi būtu 
personu apliecinošs dokuments 
vai vismaz lapiņa ar uzrakstītu 
vārdu, dzīves vietas adresi un 
kāda piederīgā telefona numuru.

•	 Gadījumā, ja ik dienas jālieto 
kāds medikaments, pārliecinies, 
ka tas ir paņemts līdzi.

•	 Paņemiet līdzi ūdens pudeli un 
šokolādi, apmaldīšanās gadīju-
mā tā palīdzēs atgūt nepiecieša-
mo enerģiju. Paņemiet arī kaba-
tas lukturīti. Ja mākat rīkoties ar 
kompasu, neatstājiet to mājās!

•	 Orientēties Jums un glābējiem 
palīdzēs meža kvartālu numuri, 
kas izvietoti uz kvartālu plāksnī-
tēm stigu krustpunktos.

•	 Centieties sekot līdzi laikam, lai 
neatgadās tā, ka mežā palieciet 
līdz tumsai.

Ja saprotat, ka pašu spēkiem 
nespēsiet izkļūt no meža, zvaniet 
glābējiem pa tālruni 112 un nosau-
ciet tiem pēc iespējas konkrētākus 
orientierus. Atcerieties, ka jebkurš 
sīkums var palīdzēt glābējiem Jūs 
atrast!

Lai mežā neapmaldītos... 

SIA “Rumba centrs”
Uzbūvē savu māju 

kopā ar mums! No pa-
matiem līdz jumtam - 
par izdevīgām cenām.

Kopā ar mums 
sapņi piepildās!

Krāslavā, Tirgus ielā 15

•	 Jaunu viesnīcu atklāšanas bums Lat-
vijā turpinās, nākamgad Rīgā papildus 
jau esošajām plānots atklāt vēl četras; 
divas no tām augstākās — pieczvaig-
žņu — klases. Arī 2016. gads šajā jomā 
neatpaliks, liecina biznesa portāla “No-
zare.lv” apkopotā informācija.

•	 IZM prognozē, ka kopējais studējo-
šo skaits augstskolās un koledžās 
2014./2015. akadēmiskajā gadā varētu 
būt aptuveni 83000 līdz 85000 cilvēku. 
Pērn augstskolās un koledžās studēja 
89633 cilvēki. Samazināsies arī ma-
ģistrantu un doktorantu skaits: šogad 
studijas maģistrantūrā varētu sākt līdz 
11500 cilvēku, bet doktorantu kopējais 
skaits varētu sasniegt 2300 cilvēku.

•	 ASV Valsts departamenta pārstāve 
Džena Psaki paziņojusi, ka saskaņā ar 
Valsts departamenta rīcībā esošo infor-
māciju Krievija Ukrainā pārgājusi tiešā 
militārā uzbrukumā. Arī Zviedrijas ārlie-
tu ministrs Karls Bildts savā oficiālajā 
“Twitter” kontā paziņojis, ka Ukrainas 
austrumos karo Ukrainas un Krievijas 
armijas.



2014. gada 29. augusts2

Aglonas novada domes 
priekšsēdētājai Helēnai Strei-
ķei pieder zeme Aglonas pa-
gastā, kā arī ir būve Aglonas 
pagastā kopīpašumā ar Lidiju 
Šatilovu.  

H. Streiķei pieder vieg-
lais plašlietojuma automobi-
lis “MERCEDES BENZ A160” 
(2001. gada izlaidums, reģistrā-
cijas gads - 2009.)

Streiķes kundzes pārska-
ta periodā gūtie ienākumi: alga 
Latgales plānošanas reģionā – 
150 lati, alga Aglonas internāt-
vidusskolā – 2497,70; alga Ag-
lonas novada domē – 5809,84; 

procenti AS “SEB banka” –  0,08 
lati; VSAA (BUDŽETA MAKSĀ-
JUMI) pensija 7510,68 lati.

Dagdas Domes priekšsēdē-
tāja vietniece, Dagdas novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tāja Sandra Viškure papildus 
valsts amatpersonas amatam 
bija valdes locekle biedrībā “No-
dibinājums Dagdas novada mik-
rouzņēmēju atbalstam”; Latga-
les plānošanas reģiona locekle; 
Dagdas novada pašvaldības 
Zemes komisijas locekle, kā arī 
Dzīvokļu jautājumu komisijas 
vadītāja; kapitāla daļu turētāja 

pārstāve SIA “Dagdas komu-
nālā saimniecība”; Dagdas no-
vada LZS nodaļas vadītāja un 
Latgales reģiona koordinatore 
“Centriskā partija Latvijas zem-
nieku savienība”; Eiroreģiona 
“Ezeru zeme” locekle; kapitāla 
daļu turētāja pārstāve SIA“Atkri-
tumu apsaimniekošanas Dien- 
vidlatgales starppašvaldību 
organizācija”; Latvijas Pašvaldī-
bu savienības Padomes locek-
le; Latgales reģiona attīstības 
aģentūras locekle; Krāslavas 
rajona lauksaimnieku apvienī-
bas biedre; “Dagdas novada 
lauksaimnieki” valdes locekle.

Viškures kundzei ir zeme 
lietošanā Dagdas pagastā. Vi-
ņas valdījumā ir vieglais plaš-
lietojuma automobilis “TOYOTA 
LAND CRUISER” (2010. izlai-
duma gadas reģistrācijas gads 
– 2010.).  

S. Viškures pārskata pe-

riodā gūtie ienā-
kumi: alga Latgales 
plānošanas reģionā –  100 lati, 
alga Dagdas novada pašval-
dībā – 11161,53 lati; procenti 
“NORDEA BANK FINLAND PLC 
LATVIJAS FILIĀLE” – 0,25 lati.

Deklarācijas iesniedzējas 
parādsaistības ir 12070 eiro. 
Latloto laimestu izlozē Super-
bingo spēlē laimējusi 100 latus.

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks deklarācijā norādījis, ka 
papildus valsts amatpersonas 
amatam ieņem arī citus amatus: 
viņš ir Latgales plānošanas re-
ģiona priekšsēdētāja vietnieks; 
Latgales reģiona attīstības 
aģentūras biedrs; Eiroreģiona 
“Ezeru zeme” valdes priekšsē-
dētājs; Zaļo un Zemnieku savie-
nības valdes loceklis.

G. Upenieka īpašumā ir 

zeme un ēkas Krāslavā un Iz-
valtas pagastā, zeme un mežs 
Ūdrīšu un Grāveru pagastā, 
mežs Kalniešu pagastā, kā arī 
zeme valdījumā Indras pagastā.

Viņš uzrādījis skaidras nau-
das uzkrājuma summu četri tūk-
stoši latu. Upenieka kunga bez-
skaidrās naudas uzkrājumi AS 
“SEB banka” ir 21166.20 lati, AS 
“ Swedbanka” – 2940.17 lati.

Latgales plānošanas re-
ģionā G. Upenieks nopelnījis 
5170.68 latus, “Lauku atbal-
sta dienests” viņam izmaksāja 
1304.70 latus, Krāslavas nova-
da domē nopelnīti 19183.05 lati.

Upenieka kungs ir aizdevis 
12800 latus un 3213 latus.

Avots: Valsts ieņēmumu 
dienesta mājaslapa www.vid.
gov.lv

2009. gadā UNESCO “Bal-
tijas ceļu” atzina par fenomenā-
lu nevardarbīgu pretošanos un 
dokumentācija, kas veltīta šai 
akcijai, ir iekļauta programmas 
“Pasaules atmiņa” sarakstā, kurā 
glabājas rakstiska informācija par 
svarīgākajiem civilizācijas attīstī-
bas vēstures avotiem.

Sestdien, 23. augustā pil-
sētas laukumā Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejs rīkoja 
ekspres izstādi “Baltijas ceļam 
- 25!”. Daži fotogrāfiju stendi un 
muzikāls pavadījums… Un nos-
talģija par to pārsteidzošo laiku…

1989. gadā, neskatoties uz 
perestroikas izrāvienu, cenzūras 
novājināšanos un ideoloģijas pre-
singu, Krāslava nebija Latvijas 
visaktīvāko pilsētu vidū. Te vēl uz 
pilnu klapi saimniekoja partijas 
funkcionāri, bet administrācijā sa-
tikt bezpartejisku cilvēku bija visai 
sarežģīti.

23. augustā krāslaviešu gru-
pa, kuras vidū bija Vjačeslavs 
Aprups, Anna Juškeviča, Pauli-
ņu pāris, Aleksejs Gončarovs un 
citi, devās uz Vidzemi, uz Cēsu 
rajonu, lai piedalītos “Baltijas 
ceļā”. Krāslavā tajā pašā dienā 
norisinājās akcija pilsētas lauku-
mā. Necils pasākums: daži cilvē-
ki stāvēja ar plakātiem rokās. Uz 
tiem bija uzraksts trijās valodās 
(latviešu, krievu un poļu): “Mēs 
pieprasām atsaukt Molotova - Ri-
bentropa pakta sekas”. Ar muzi-
kālo pavadījumu iznāca aizķerša-
nās. Organizatori nekādi nespēja 
atrast vadu aparatūras pieslēg-
šanai pie elektrības… Pārbiedētā 
pilsētas vadība, pēc “visnopiet-
nākās” atļaujas par vada piešķir-
šanu nosūtīja pie rajona vadības. 
Taču rajonā apgalvoja, ka viņi ar 

vadu lietām nenodarbojas, tas 
jārisinot ar pilsētas vadību. Akci-
ja varēja noritēt pilnīgā klusumā, 
bet palīdzību sniedza kāds ga-
rāmgājējs. 

Akcijas dalībnieku bija ļoti 
maz, skatītāju krietni vairāk. Tam 
laikam šāds pasākums pilsētā  
bija reta parādība… Garām brau-
ca liels tūristu autobuss no Balt-
krievijas. Ziņkārīgās sejas pie-
plaka pie logu stikliem, raugoties 
notiekošajā ar lielu interesi. 

1989. gadā gaisā virmoja 
tuvojošos pārmaiņu, brīvības un 
demokrātijas priekšnojauta. It 
visu preču pieaugošais deficīts, 
garās rindas, preču noteiktās nor-
mas - tas viss nonāca otrā plānā. 
Katrs ziņu izlaidums, katra avīze, 
žurnāls - sniedza tik daudz jauna, 
nedzirdēta, nepiedzīvota. Bija 
tādi, kuri baidījās no pārmaiņām, 
kuri visiem spēkiem pretojās tām. 
Bet bija arī tādi, kuri centās, cik 
spēja, lai tuvinātu nākotni, kas 
tolaik likās vilinoša un pievilcīga.

Izstādes fotogrāfijas pār-
steidzošā veidā spēj parādīt tā 
laika atmosfēru, noskaņojumu, 
dzīvi… Jaunas, smaidīgas sejas, 
laimīgas nākotnes priekšnojau-
tas… 1989. gada rudenī lekcijā 
par PSRS vēsturi manas univer-
sitātes profesors teica: “Baltijas 
valstu 1940. gada vēsturi mēs 
izlaidīsim. Baltijas valstu iekļau-
šanas PSRS sastāvā likumība 
vēsturniekos izraisa lielas šau-
bas, šim jautājumam nepiecie-
šama detalizētāka izpēte…” Jau 
nākamajā nedēļā mums bija cits 
pasniedzējs, kurš nešaubījās par 
padomju mācību grāmatu satu-
ru… Pēc mēneša atgriezās ie-
priekšējais profesors… Tādi bija 
laiki: interesanti, paradoksāli, ne-

“Baltijas ceļa” 25. gadadiena
1989. gada 23. augustā dzīvā ķēde savienoja Tallinu, Rīgu un Viļņu. Trīs 
PSRS Baltijas Republikas paziņoja par tieksmi atgūt 1940. gadā zaudēto ne-
atkarību, par tieksmi pēc brīvības un demokrātijas, par slepenā Molotova-Ri-
bentropa pakta seku likvidēšanu. Tik masveidīga miera akcija radīja troksni 
ne tikai PSRS, bet visā pasaulē. Fakts, ka “Baltijas ceļā” piedalās 2 miljoni 
cilvēku, neļāva apvainot miera pretestībā mītiskus “ekstrēmistus”. Pasaules 
sabiedrības uzmanība tika pievērsta triju Eiropas tautu liktenim, kam neliku-
mīgi tika liegtas pamattiesības uz pašizpausmi. PSRS tēls, kas perestroikas 
gados bija nedaudz uzlabojies, pasaules tautu vidū bija stipri nobālējis.  

parasti…
Ir pagājis ce-

turtdaļgadsimts. 
Realitāte atšķiras 
no sapņiem. Bet 
galvenais ir noticis 
- mēs dzīvojam 
brīvā valstī. Cik nu 
brīva var būt maza 
valstiņa milzīgajā 
un sarežģītajā pa-
saulē.

“Baltijas ceļa” 
jubileja ļauj ne tikai atcerēties, 
kā sākās cīņa par zaudētās ne-
atkarības atjaunošanu, bet arī 
izvērtēt šo gadu laikā aizvadīto 
dzīvi. Pārmaiņas, jauninājumi, 
grūtības, uzvaras… Viss ir bijis. 
Ilgs laiks pagāja līdz pieradām 
pie brīvības. Tāda tai brīvībai bū-
tība: no tālienes tā ir ļoti pievilcī-
ga, bet kad iepazīsti tuvāk - ar to 
ir jābūt atbildīgam, uzņēmīgam… 
Kaut ko pa šo laiku esam pagu-
vuši arī aizmirst. Kaut vai to, ka, 
kad esam vienoti, mums piemīt 
milzīgs spēks, kas spēj mainīt 
ļoti daudz ko. Pēdējā laikā izskan 
daudz sarunu par lojalitāti vai ne-
lojalitāti pret valsti, par sabiedrī-
bas saliedēšanu, kas ir veiksmī-

gas attīstības un spēcīgas valsts 
pamatā.

Pasaule ir tā izveidota, ka 
vēsture reti ir skolotājs nāka-
majām paaudzēm. Priekšā vēl 
daudz grūtību savas valsts veido-
šanā. Atmiņas par “Baltijas ceļu” 
pastāvīgi atgādina - kopīgi tieco-
ties uz pārmaiņām, tās tiek pa-
nāktas. Taču saskaņas trūkums 
un iekšējā spriedze noved līdz 
stagnācijai. 

Brīvība - tas ir iekšējais stā-
voklis. Bet valsts - tie esam mēs. 
Mūsu valdība un Saeima - tie nav 
citplanētieši un supervaroņi. Tie ir 
cilvēki, kuriem mēs esam devuši 
pilnvaras vadīt valsti. Skan ba-
nāli, bet tam ir jēga. MĒS esam 
tie, kuri piedalās vēlēšanās un 
valsts dzīvē. Ja atteiksies veikt 
savu izvēli, tad izvēlēsies tavā 
vietā, bez tevis. Izcīnīt neatkarību 
no Padomju Savienības, par spīti 
varenās valsts iekārtai, izdevās 
tikai tāpēc, ka vienaldzīgo prak-
tiski nebija. 

Tagad vienaldzīgo un neap-
mierināto ir daudz. Neapmierināti 
ar savu personīgo vienaldzību, 
kas kopā ar pazemīgu ticību pro-
pagandai demokrātiju pārvērš 

autoritārismā un diktatūrā. Vis-
apkārt Latvijai ir pietiekami daudz 
šādu piemēru. Reiz Čērčils ir tei-
cis: “Valsts darbinieks no politiķa 
atšķiras ar to, ka politiķis orien-
tējas uz nākamajām vēlēšanām, 
bet valsts darbinieks - uz nākamo 
paaudzi.” 1989. gadā

“Baltijas ceļa” dalībnieki do-
māja par nākamo paaudzi. Vai-
rums mūsdienu politiķu ir orientēti 
uz nākamajām vēlēšanām. Taču 
tā ir mūsu vaina, nevis viņu. 

Grāfs de Montalambērs, pa-
zīstams 19. gs franču politiķis, 
kurš aizstāvēja kristiešu vērtības 
politikā, izteica frāzi, kas dzīvo 
joprojām: “Ja jūs nenodarbosie-
ties ar politiku, politika nodarbo-
sies ar jums.” Pēdējā laikā poli-
tika nodarbojas ar mums arvien 
vairāk un vairāk. 

Taču tā gribas dzīvot labklājī-
bā, pa īstam brīvā un demokrātis-
kā valstī, kas saglabā savu indivi-
dualitāti un neatkārtojamību, kurā 
visi jūtas komfortabli un laimīgi. 
Atceroties “Baltijas ceļu” es ticu, 
ka viss būs labi!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no Krāslavas Vēstures un 

mākslas muzeja

Jautājums - atbildeVairāki lauku iedzīvotāji, kuriem nav pieejams inter-
nets vai nemāk rīkoties ar datoru, ir lūguši publicēt 
Aglonas, Dagdas un Krāslavas pašvaldības vadītāju 
kārtējo gada deklarāciju par 2013. gadu, lai no dro-
šiem avotiem, nevis baumām, pārliecinātos, cik pa-
tiesi turīgi ir šie cilvēki. Izpildām šo lūgumu.
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Tradicionālajā senioru pasākumā Krāslavā pulcējās daudzi mūzi-
kas, galda dziesmu un deju mīļotāji. Šoreiz viesus priecēja harmoniku 
spēlētāji Antons Veliks, Jānis Ugars un Oļģerts Stavro, akordeonisti 
Irēna Nemeņonoka un Edvīns Lukaševičs, bajānisti Grigorijs Petu-
novs un ģitārists Vladimirs Fjodorovs. Bija interesanti un jautri!

Alekseja GONČAROVA foto

Spēlē, muzikant!

Viss sākās ar to, ka Mami-
kins, ievēlēts Eiroparlamentā, 
aicināja Eirokomisijas vadību  
pārtraukt sankciju karu ar Krie-
viju. Eirodeputāts paziņoja, ka 
neredz īpašu jēgu šai ekonomis-
kajai cīņai ar kaimiņu austrumos. 
„Šogad aprit 100 gadi, kopš pir-
mā pasaules kara sākuma, kas 
nesa sev līdzi miljoniem cilvēku 
dzīvību un Eiropu atstāja vienos 
graustos. Tā kara priekšvakarā 
notika tieši tādi paši procesi, kad 
valstis veica „pareizos”  soļus 
viena pret otru un tā arī nespēja 
apstāties. Diezin vai kaut viens 
kara beigās atcerējās, kādu  labo 
mērķu dēļ tas sākās,” uzsver viņš 
savā vēstulē Žoze Manuelam Ba-
rozi. Mamikins tāpat izkritizēja arī 
absurdo pozīciju, ko radīja Latvi-
jas valdība, kas savukārt, atzīs-
tot, ka  sankcijas būs smags trie-
ciens, tajā pašā laikā apgalvo, ka 
tas neradīs „būtiskas problēmas”. 

Jāsaka, ka ikvienam no vai-
rākiem simtiem eirodeputātu ir ie-
spējas rakstīt vēstules  - kur vien 
grib un kam vien grib. Protams, 
ka Eirokomisija nemainīs savas 
pozīcijas attiecībā uz sankcijām, 
vien izlasot Mamikina sūtījumu.  
Un tomēr viņš, esot politiķis, pār-
stāv noteiktas eiropiešu daļas 
viedokli. Ir pamats apgalvot, ka 
Latvijas lielākā daļa iedzīvotāju, 
kas atbalsta Mamikinu, gribētu 
jebkādu sankciju pārtraukšanu. 
Tāpēc deputāta paziņojums – tīri 
simbolisks žests, kas parāda, 
ka viņš joprojām ir savu vēlētāju 
pusē. 

Vienkārši „viedoklis”

Toties valdošo partiju atbal-
stītāju vidū Mamikina uzstāšanās 
izsauca lielu neapmierinātību. 
Daudzi no viņiem uzskatīja, ka 
bijušais TV vadītājs ieņems daudz 
pro-rietumnieciskāku pozīciju.

Komentējot nevēlamā politiķa 
darbību, žurnālists Eduards Liniņš 
raidījumā „Krustpunkts” paziņoja: 
„Par Mamikinu biju daudz labā-
kās domās. Līdz šim man šķita, 
ka ...reizēm no viņa izraujas tādi 
skābeni-imperiālistiski izteicieni, 
veltīti Latvijas valstij. Kaut vai at-
cerēsimies viņa daiļo jautājumu 
Latvijas Valsts dzimšanas dienā, 
vai šī valsts nav pārpratums un 
kļūda, pēc kuras ir vēlēšanās pa-
jautāt, vai attiecībā pašam pret 
sevi  nebija labāk izdarīt abortu”. 
Savukārt raidījuma vadītājs Aidis 
Tomsons piebilda: „Šīs partijas ta-
gadējais saraksts, nu, kļuva tāds 
kā...man nāksies pateikt, izman-
tojot skaļus vārdus, prostitūtu sa-
raksts. Kas vien tur nav salīduši, 
jūs paskatieties vien uz šiem uz-
vārdiem  sarakstā!”. 

Latvijas Radio rupjības nepa-
tika pat tiem latviešu žurnālistiem, 
kas ir pazīstami ar savu kritisko at-
tieksmi pret Mamikinu. Piemēram, 
Lato Lapsa radio valdībai atgā-
dināja, ka tā pati ir apstiprinājusi 
ētikas kodeksu, kur ir teikts, ka 
„veidojot pārraidi, žurnālistiem ir 
jāatturas izteikt savu viedokli. Aiz-
spriedumi nav pieļaujami ne ma-
teriāla saturā, ne tā sagatavoša-
nā, ne intonācijā vai vārdu izvēlē”. 

Nākamajā dienā pēc skan-
dalozā ētera radio direktors Jānis 
Siksnis paziņoja, ka Mamikinam 
atvainoties neviens neplāno.  
Frāze: „vai šajā gadījumā nebūtu 
labāk izdarīt abortu”, kas tika ad-
resēta Mamikinam, nebija izteikta 
jautājuma formā. Tas bija vienkār-
ši komentārs, kas raksturo viņa 
darbību. Pie mums nav aizliegts 
izteikt savu viedokli,” viņš pateica. 
Taisnība, Siksnis apsolīja ar pado-
to veikt izglītojošu sarunu. „Saska-
ņas” partija, no kuras arī tika ievē-
lēts Mamikins, noreaģēja diezgan 
paredzami: draudēja ar tiesu un 
uzrakstīja veselu kaudzi sūdzību 
uz visiespējamākajām instancēm, 
kas neko neatrisinās. 

Vārda brīvība?

Situācija ar Mamikinu kārtējo 
reizi mudina uzdot jautājumu, cik 
tālu sniedzas vārda brīvība un kur 
tā pārvēršas par banālu rupjību 
un mēģinājumu pazemot citu cil-
vēku, lai arī politiķi. Lai arī kā mēs 
novērtētu viena vai otra politiķa 
darbību, frāze par to, ka viņa mā-
tei labāk vajadzēja izdarīt abortu, 
apvaino ne tikai pašu politiķi un 
viņa ģimeni, bet arī pārraides au-
ditoriju.  Šeit nākas atgādināt, ka 
Latvijas Radio pilnībā tiek uzturēta 
par nodokļu maksātāju līdzekļiem, 
tajā skaitā arī to, kas balso par 
Mamikinu. 

Protams, analītiskās pār-
raidēs reizēm neiztikt bez asām 
piezīmēm. Bez tām žurnālistika 
kļūst pliekana un garlaicīga. Bet 
ja žurnālistam ir nosliece uz ele-
mentārām rupjībām, tad kādu gan 
labumu tas var dot Latvijas iedzī-
votājiem?

Viktors ŪDRIŠS

Kas ir atļauts žurnālistam
Latvijas radio darbinieks tiešajā ēterā ir apvainojis bijušo kolēģi Andreju Mamikinu

Pagājušajā nedēļā Latvijā uzliesmoja kārtējais politiskais 
skandāls. Tam par ieganstu bija rupji izteikumi, adresēti  
Eiroparlamenta deputātam Andrejam Mamikinam.  Tie iz-
skanēja Latvijas Radio tiešajā ēterā. 

Pārtikas un veterinārais die-
nests ir saņēmis analīžu rezultā-
tus, kas apstiprina Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) vīrusu 5 meža cūkām 
Latgalē. ĀCM konstatēts 2 nome-
dītajām meža cūkām Daugavpils 
novada Demenes pagastā, 1 no-
medītajai meža cūkai Krāslavas 
novada Izvaltas pagastā un  no-

medītajai meža 
cūkai Kombuļu 
pagastā. Tāpat 
ĀCM apstiprināts 1 atrastai beig-
tajai meža cūkai Ciblas novada 
Zvirgz denes pagastā. 

Mājas cūkām jauni saslimša-
nas gadījumi ar ĀCM kopš 12.au-
gusta nav konstatēti.

ĀCM konstatēto gadījumu skaits 
meža cūkām turpina pieaug

Vispirms notika sasveici-
nāšanās ar muižu ļaudīm, tad 
savas muižas prezentācija. Lai 
noskaidrotu spēcīgāko, veiklāko 
un izturīgāko “Muižnieku turnīra” 
komandu, dalībnieki sacentās zā-

baka mešanā, siera rituļa velšanā, 
„muižkunga” glābšanā, laivošanā, 
torņa celšanā un citās interesan-
tās stafetēs.

Latvijas Piļu un muižu asoci-
ācijas prezidente, Dundagas kul-

tūras pils direktore, Baiba Dūda 
pirms sacensībām atgādināja: 
“Mūs vieno bruņiniecisks azarts un 
draudzība! Lai mums skaisti un brī-
nišķīgi, un azarta pilni šie svētki!” 
Šoreiz pati spēcīgākā un veiklākā 
izrādījās mūsu Krāslavas muižas 
komanda, kuru pārstāvēja Krā-
slavas TIC, Krāslavas kultūras 
nams un draugi, tātad pēc gada 
muižnieki no tuviem un tāliem 
novadiem satiksies Krāslavā. 
Latvijas piļu un muižu “Muižnieku 
turnīru” organizēja Balvu novada 
pašvaldība sadarbībā ar Balvu 
muižas, Balvu Sporta centra un 
Balvu sporta skolas kolektīvu.

Muižnieku turnīrs
21.augustā Balvu muižā norisinājās Latvijas piļu 
un muižu “Muižnieku turnīrs”, kurā bija sabraukuši 
muižnieki no tuviem un tāliem novadiem. Kopā spor-
tiskās aktivitātēs iesaistījās 12 komandas no Varakļā-
nu, Rūmenes, Gārsenes, Alsviķu, Krāslavas, Vilces, 
Balvu muižām, Kokneses pilsdrupām un Dikļu, Bīri-
ņu, Cesvaines un Krustpils pilīm. Visas dienas garu-
mā notika dažādas sportiskas un jautras aktivitātes 
Balvu muižas teritorijā un parkā. 
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Kā jau tas parasti notiek, 
zvans sestdienā solīja 
interesantu notikumu: 
noķerts liels sams. Mani 
uzaicināja piedalīties svēr-
šanas pasākumā. Smagā 
auto ar plastikāta laivu 
uz jumta ekipāža staroja. 
Kā vēlāk noskaidrojās, ar 
Artūru Meiseli es jau biju 
pazīstams. Viņš ir nokļu-
vis mana Nikona objektī-
vā, makšķerējot uz Dau-
gavas ledus, kur izcēlās ar 
asaru lomu. Taču ar Jāze-
pu Viguli tikos pirmo reizi. 
Un tieši viņš šoreiz bija re-
kordlielā loma autors.

Abu makšķerēšanas stāžs 
- pāri ceturtdaļgadsimtam, tur-
klāt viņu draudzību vieno arī 
medības. Pēdējo gadu laikā abi 
aizrāvušies ar samu makšķerē-
šanu, izmantojot kvoku. Drīz vien 
saprata, ka ūsainā loma cope at-
karīga no instrumenta, kas rada 
nepieciešamo skaņu. Par samē-
rā dārgu cenu iegādātais kvoks 
izrādījās ar brāķi - tā skaņa ne-
interesēja samus. Nācās pievēr-
sties pašdarbībai. Ar lietpratēja 
Jevģēnija Biruma palīdzību no 
kļavas materiāla izdevās izga-
tavot tik veiskmīgu instrumen-
tu, ka sami tuvojās laivai pat no 
visdziļākajām dzīlēm. Sestdien 
makšķerēja seklumā. Uz lielā 
āķa - cienasts, pagatavots no 
gliemežvākiem un lielas vardes. 

Tas arī izvilināja Daugavas ūde-
ņu saimnieku. Ūdens monstrs pat 
nepaguva attapties, pēc 5 min. 
tas jau laivā bezpalīdzīgi kusti-
nāja ūsas. Vasaras sākumā šāds 
sams sniedza draugiem neveiks-
mīgas copes mācību stundu - to 
velkot no ūdens, slodzi neizturēja 
virpulis. Šoreiz samu ēsma bija 
bez defektiem, arī paši makšķer-
nieki nostrādāja teicami. Toreiz 
ar makšķerauklu rokas sagrieza 
Artūrs, šoreiz lielā loma izvilkša-
nas eksāmenu kārtoja Jāzeps. 
Tas bija viņa trešais sams sezo-
nā - 7.5 kg, 6 kg un šoreiz - 34 
kg! Tajā pašā dienā ar delikatesi 
pacienāja draugus - dalīts prieks. 

Visinteresantākais - pāri-
nieki, izmantojot kvoku, atteicās 
no makšķerkāta. Aukla rokā ļauj 
sajust īsto zivs tuvošanās laiku. 
Laimīgie makšķernieki man pa-
rādīja arī veiksmes kvoku, kas ar 
savu skaņu pievilina divus - trīs 
samus uzreiz. To pierāda eholots. 
Pievilināt samus ar garšīgu ēsmu 
- atsevišķa māksla, ar kuru ie-
priekšpēdējā augusta sestdienā 
veiksmīgi tika galā mērķtiecīgie 
makšķernieki. Sezonas rekords 
pagaidām pieder Krāslavas spi-
ningotājam Valērijam Stomam, 
kuram izdevās noķert 45 kg sma-
gu samu.

Aleksejs GONČAROVS

Laimīgā sestdiena

Pēc tikšanās Krāslavā ar AS 
„Preiļu siers”, kā meitas uzņē-
mums ir arī AS „Krāslavas piens”, 
valdes priekšsēdētāju Jāzepu 
Šņepstu, Aleksejs Krivenko papil-
dināja mūsu avīzē sniegto infor-
māciju. Nozīmīgs ir fakts, ka abi 
uzņēmumi ir gatavi sadarboties 
ar vietējiem piena sagādātājiem, 
no kuriem ir atteikušies lietuviešu 
piena pārstrādātāji. Piena iepirku-
ma cena, kā jau tas bija iepriekš 
minēts, kopš 16. augusta ir sa-
mazinājusies par 4 centiem litrā.
Un izvairīties no šādas situācijas, 
pēc A. Krivenko teiktā, nekādi ne-
varēja gatavās produkcijas cenu 
sabrukuma dēļ Eiropas tirgū. Bet 
cenas šodien nosaka vācieši un 
holandieši, caur kuriem arī tiek 
realizēta produkcija – apmēram 
90 % „Preiļu siers” un līdz 70 % 
„Krāslavas piens” produkcijas. 

Izveidojusies situācija starp-
tautiskajā tirgū ir sarežģīta, un 
nevienam nav noslēpums, ka 
krīzes laikā cenu dempings, bet, 
precīzāk sakot, preču tirgošana 
par mākslīgi samazinātām ce-
nām daudzus ražotājus noved 
līdz bankrotam, jo tie ir spiesti 
pārdot produkciju par zemāku 
cenu, nekā ir tās pašizmaksa. 

Uzņēmums „Preiļu siers”, kā 
zināms, ir viens no lielākajiem 
siera ražošanas uzņēmumiem 
Latvijā un vienīgais cietā siera 
„Čedars” ražotājiem Baltijā, kā ra-
žošanas jauda, pateicoties mūs-
dienīgajai modernizācijai, dod 
iespēju ražot līdz 20 tonnām sie-
ra gadā. Vēl viens Preiļos ražots 
produkts, kas ir pieprasīts starp-
tautiskajā tirgū, ir sausās siera 
sūkalas. Šeit droši vien ir svarīgi 
atgādināt, ka Jāzeps Šņepsts 
savulaik ir pieņēmis stratēģiski 
pareizu lēmumu, katram meitas 
uzņēmumam nosakot savu kon-
krētu jomu, kas arī palīdz izvai-
rīties no konkurences, iepērkot 
pienu. 

AS „Krāslavas piens” dota-
jā brīdī ražo vidēji 10-12 tonnas 
sausā piena diennaktī un 8-10 

tonnas sviesta, palielinot savas 
produkcijas eksportu līdz 80 %. 
Un, pateicoties bankas kreditēša-
nai, kā arī „Preiļu siers”, var atļau-
ties strādāt „noliktavai”, lai nezau-
dētu savus izejvielu piegādātājus 
vietējo zemnieku vidū. Cerībā, ka 
situācija agrāk vai vēlāk, bet nor-
malizēsies. 

Kādu vārdu par piena pie-
gādātājiem valdībai sola teikt arī 
zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs. Pirmdien Rīgā notikušajā 
preses konferencē viņš uzsvēra, 
ka finansiālais atbalsts 13,9 milj. 
eiro apmērā, kas ir saistīta ar em-
bargo, tiks sadalīta ne tikai starp 
Latvijas lielajiem uzņēmumiem, 
kas uz Krieviju eksportēja vairāk 
nekā 10 % savas ražotās produk-
cijas, bet arī starp fermeriem, kas 
nodarbojās ar piena piegādāša-
nu. Uz šo palīdzību var cerēt tās 
saimniecības, kas ir reģistrējušās 
Lauksaimniecības datu centrā kā 
piena ražošanas kvotu īpašnieki. 
Palīdzības apjoms būs atkarīgs 
no kvotu daudzuma un ražošanas 
pašizmaksas, ņemot vērā piena 
iepirkuma cenas, kas svārstās 25 
- 27 centu robežās par litru.  

Ministrs cer, ka solītā pa-
līdzība piena ražotājus un pār-
strādātājus sasniegs jau tuvā-
kajās nedēļās. Viņš arī uzsvēra, 
ka ir rasta vienošanās ar Valsts 
ieņēmumu dienestu par to, ka 
ražotājiem, kas savu produkciju 
eksportēja uz Krieviju, var būt pa-
garināts laiks nodokļu nomaksai. 

Valsts, pēc Dūklava kunga 
teiktā, ir ieplānojusi 5 milj. eiro 
jauna piena un lauksaimniecības 
produkcijas noieta tirgus meklē-
šanai. Viņš pats kopā ar Latvijas 
uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti 
savas produkcijas noieta tirgus 
paplašināšanā, 3. septembrī do-
sies uz Baltkrieviju. Bet 5. sep-
tembrī steigsies uz Briseli, kur 
notiks ES lauksaimniecības mi-
nistru tikšanās un tiks apspriesta 
situācija, saistīta ar Krievijas em-
bargo.  

Valentīna SIRICA

Cenas piena produktiem 
diktē tirgus

Topošā grafiķe vēl nedomā, 
ko darīs pēc studijām, viņas šī 
brīža prioritāte – uzsākt un sek-
mīgi pabeigt studijas. Inesei ir di-
vas māsas – jaunākā 14 gadīgā 
Diāna mācās Asūnes pamatsko-
lā, bet vecākā – Santa dzīvo un 
strādā Londonā un aicināja pie 
sevis. Inesei arī bija doma braukt 
uz ārzemēm, taču tad viņa pārdo-
māja.

Inese: “Šeit man ir vecāki, 
radi, draugi, paziņas, bet tur pil-

nīgi sveša vide un izņemot māsu, 
ne draugu, ne paziņu. Latvijas 
Mākslas akadēmiju izvēlējos, jo 
tur mācījās mana draudzene.”

Jebkurš mākslinieks savā 
ziņā ir eksperimentētājs. Šķiet, 
Inesei patīk neordināri izpaus-
ties. Aptuveni 16 gadu vecumā 
viņa šokēja vecākus ar pīrsingu 
apakšlūpā. Bez atļaujas, protams. 
Piezvanīja no Daugavpils mam-
mai un pateica par savu nedarbu. 

“Kad atbraucu mājās, vecāki 
dusmojās, bet mamma sacīja, ka 
nav tik briesmīgi kā bija domāju-
si,” Inese kavējas atmiņās. “Tētis 
pajokoja – zupa līs ārā, un likās 
mierā. Pēc pīrsinga ieliku tuneli 
ausī. Sākumā bija neliels cau-
rums, bet pakāpeniski palielināju 
līdz 16 milimetriem. Kad bija ma-
zāks, varēja tajā ērti iespraust zī-
muli, pildspalvu… Cilvēkiem ir vēl 

lielāka diametra tuneļi ausīs, bet 
es lielāku negribu. Padomā ir arī 
tetovējums, nez ko par to sacīs 
vecāki?”

Meitenes mamma šo stās-
tu apstiprināja, piebilstot, ka 
“..mamma ir demokrātisks cil-
vēks, redzējusi dzīvē visu ko. 
Pavārījāmies mājās un viss, jo 
mākslinieki ir savādāki par paras-
tiem cilvēkiem.”

Saules skolā Inese bija no-
skatījusies pīrsingus citiem, gri-
bējās pamēģināt arī sev. Viņa se-
cināja, ka līdzpilsoņu attieksme 
tamdēļ nav mainījusies, draugu 
un paziņu loks nesaruka. Atliek 
vien novēlēt Inesei kļūt par atpa-
zīstamu un slavenu mākslinieci. 
Kā viņa pati saka – galvenais ir 
cilvēks, nevis viņa āriene!

Juris ROGA
Autora foto

Mūsu jaunatneNeordināra meitene
Asūniete Inese Lukjanska savas dzīves ceļu saista ar 
mākslas pasauli. Pabeigusi Asūnes pamatskolu un paralēli 
arī Dagdas mākslas skolu, meitene nolēma turpināt izglī-
tošanos Daugavpils Saules skolā, ko pabeidzot, izlēma ie-
sniegt dokumentus Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales 
filiālē vizuālās mākslas nodaļas grafikas apakšnozarē. 

AS „Krāslavas piens” valdes priekšsēdētājs Aleksejs Kri-
venko „Ezerzemei” jau bija izteicis savas pārdomas at-
tiecībā par to, ko Latvijas piena pārstrādātājiem nozīmē 
Krievijas embargo. Un uzsvēra, ka izveidojusies situācija 
Krāslavas uzņēmumam nav tik katastrofāla kā citiem, jo 
viņu ražotajam sviestam un sausajam pienam ir ilgs uzgla-
bāšanas termiņš. 

„Jau septembrī Latvijā iera-
dīsies Ķīnas sertifikācijas institū-
cijas eksperti, lai pārbaudītu kon-
krētu Latvijas piena pārstrādes 
uzņēmumu atbilstību reģistrācijai 
eksportam uz Ķīnu. Esmu ganda-
rīts, ka Latvija būs pirmā Baltijas 
valsts, kam būs sertifikācija pie-
na produktu eksportam 
uz Ķīnas tirgu,” uzsver 
zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs.

ZM un Pārtikas 
un veterinārā die-
nesta eksperti sa-
darbību ar Ķīnas 
Tautas Repub-
liku par Latvijā 

ražotās produkcijas eksportu uz 
šo valsti sāka jau 2013. gadā. 
Pērn notika ZM un PVD pārstāvju 
tikšanās ar Ķīnas kompetentās 
iestādes, kas ir atbildīga par uz-
ņēmumu atzīšanu produkcijas 
eksportam, speciālistiem, lai ap-

spriestu sadarbību.
Plānots, ka šā gada 

novembrī jaunu eksporta 
tirgu apgūšanai Latvi-
jas piena produkcijas 

ražotāji varētu 
p ieda l ī t i es 
starptautis-
kā pārtikas 

i z s t ā d ē 
Pekinā.

ZM informē
Šoruden Latvijas piena produkcijas 

ražotājiem atvērsies Ķīnas tirgus
Jau šā gada jūnijā, zemkopības ministram Jānim Dūklavam 
tiekoties ar Ķīnas Tautas Republikas galvenās kvalitātes 
uzraudzības, pārbaudes un karantīnas pārvaldes ministru 
Ži Šupingu, tika saskaņots Latvijā ražoto piena produktu 
sertifikāts eksportam uz Ķīnu – kopējā eksporta atļauja.
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Nepamanītā restorāna “Naksnīgā Krāslava” prezentācija. Jauniešu izklaides 
meklējumi turpinās…                                                        Alekseja GONČAROVA foto

Objektīvā - smaids

31. augustā Asūnes Romas 
katoļu draudzes prāvests visus 
aicina uz Misi, kas veltīta skolo-
tājiem, skolēniem un viņu vecā-
kiem. 1. septembra svinīgais pa-
sākums šoreiz notiks skolas zālē 
plkst. 9. Tiks godināti pirmsskol-
nieki un seši pirmklasnieki, kuri 
šogad uzsāks skolas gaitas. Tur-
pinājumā klases stunda, atkaltik-
šanās prieks un fotografēšanās. 
Agrākajos gados svinīgā daļa 
noritēja svaigā gaisā pie skolas 
un brīvdabas estrādē, kad tā tika 
uzbūvēta. Šoreiz pārmaiņas pēc 
tika nolemts svinēt skolā.

Skolas direktore Ārija Šu-
meiko pastāstīja, ka, gatavojoties 
jaunajam mācību gadam, skolā 
veikti daži uzlabojumi un remonti. 
Ir nopirkts jauns kopētājs skolas 
vajadzībām, otrā stāva mazajā 
gaitenī nomainīts grīdas segums 
– jaunai pamatnei uzklāts jauns 
linolejs. Arī pirmsskolas telpā no-
mainīts grīdas segums, iegādāti 
jauni aizkari un paklājs. Kā jau 
ierasts - kosmētiskais remonts 
veikts pēc nepieciešamības. Fak-
tiski jānokrāso tikai tur, kur tas 
nepieciešams, jo nav līdzekļu 
krāsot visu vienlaidus. 

Skolas virtuvē lielu pārmai-
ņu nebūs, jo viss nepieciešamais 
izdarīts iepriekšējos gados. Lielā-
kais jaunums – valsts gādās par 
brīvpusdienām 1.- 3. klasēm un 
tas nozīmē, ka 14 bērni pusdie-
nos par valsts naudu. Tie bērni, 
kuri nāk no trūcīgām ģimenēm 
(ja ģimenei oficiāli piešķirts šis 

statuss) arī ēdīs par brīvu – pus-
dienas apmaksās pašvaldība no 
sociālā budžeta. Savukārt visi pā-
rējie par pusdienām maksās paši. 
Dagdas novadā turpmāk būs vie-
nota maksa: vienas pusdienas – 
viens eiro.  Agrāk pusdienu cena 
novadā bija atšķirīga katrā skolā, 
Asūnes pamatskolā iepriekšējā 
mācību gadā pusdienu cena bija 
– 55 santīmi jeb 78 centi. Tagad ir 
dārgāk un tas direktori uztrauc, jo 
laukos cilvēkiem nav liekas nau-
diņas un reti, kurā ģimenē strādā 
abi vecāki. Aktuāls ir jautājums, 
vai bērni vispār ēdīs? 

“Attiecībā uz ēdienu bērniem 
ir dažādas gaumes,” atbild direk-
tore. “Neveselīga pārtika tepat 
pie skolas nav nopērkama, bet 
bērni vienalga garajā starpbrīdī 
cenšas aizskriet līdz veikalam un 
tur nopērk to, kas viņiem kārojas. 
Taču mēs veicam izskaidrojošo 
darbu ar bērniem un vecākiem, 
mēģinām pārliecināt, ka siltas 
pusdienas ir veselīgas pusdie-
nas. Tas dod efektu.”

Viena no sāpīgākajām sko-
las problēmām ir siltuma zudumi. 
Šis tas tiks darīts lietas labā jau 
šogad.

“Skolas logi ir ļoti sliktā stā-
voklī,” turpina Ā. Šumeiko. “Lai 
samazinātu siltuma zudumus, 
tiks veikta pakāpeniska logu no-
maiņa. Bija plānoti citi darbi – 
nomainīt skolas ārdurvis, bet ar 
pašvaldību esam vienojušies, ka 
iespēju robežās jau šajā mācī-
bu gadā uzsāksim mainīt skolas 

logus. Ārdurvis tikai atjaunojām 
un nokrāsojām. 2015. gada ok-
tobrī skola svinēs savu 150 gadu 
jubileju. Līdz tai gribētos maksi-
māli sakārtot skolas ēku, cik vien 
mums būs to iespēju.”

Šogad pamatskolā ir vēl 
kāds jauninājums – tiek ieviesta 
e-klase. Pērn bija tikai izmēģinā-
jumi, bet šogad ieviesīs patstā-
vīgi. Lai saprot arī vecmāmiņas, 
paskaidrošu, ka tas ir faktiski tas 
pats dienasgrāmatas variants 
tikai šajā visu informāciju par 
savu bērnu vecāki iegūst elek-
troniski ar datora palīdzību. Pa-
matinformācija par bērnu būs bez 
maksas, par papildus ekstrām – 
jāmaksā. Svarīgi saprast, ka in-
formācija būs pieejama tikai par 
savu bērnu, par svešiem neko 
uzzināt nevarēs.  

Attiecībā uz pedagogu sa-
stāvu, šajā skolā problēmu nav: 
ir 18 skolotāji, no tiem pamat-
darbā 11 pedagogi, seši brauc 
no Dagdas un viena skolotāja – 
no Robežniekiem. Skolotāji šajā 
skolā mācīs trīs programmas. 
Papildus bērniem tiek piedāvāti 
seši interešu izglītības pulciņi: 
divi sporta, mūzikas (skolā ir vo-
kālais ansamblis), teātra, novad-
pētniecības un radošais pulciņš 
“Brīnumdaris”. Taču tās nav vie-
nīgās iespējas, kā pavadīt brīvo 
laiku. Asūnes jaunajā sporta zālē 
darbojas Dagdas sporta skolas 
vieglatlētikas sekcija, kuru vada 
sporta skolotājs Jevgēnijs Dubo-
vecs.  

Arī ar mācību līdzek-
ļiem visi skolēni tiks nodro-
šināti. Bibliotēkā ir visas 
nepieciešamās mācību grā-
matas, arī dienasgrāmatas 
un darba burtnīcas iepērk 
skola, vecākiem nav lieki 
jātērējas. Viņu uzdevums 
gādāt par bērna personīga-
jiem līdzekļiem, piemēram, 
pildspalvām, zīmuļiem, pie-
zīmju lapām un tamlīdzīgi. 

“Vienīgais, ko mēs vē-
lētos – vairāk bērnu,” uz-
sver Ā. Šumeiko. No Asū-
nes pagasta mums ir 45 
bērni, no Ķepovas pagasta 
– 7 bērni, kaut gan kādreiz 
šurp brauca pilns autobuss. 
No Svariņu pagasta brauc 
10 bērni, agrāk no tās puses bija 
tikai daži. Pagasta pārvaldes 
skolas autobuss no rīta atved vi-
sus skolniekus un pēcpusdienā 
aizved mājās. Ir tikai atsevišķi 
gadījumi, kad bērni aiziet projām 
no mūsu skolas, proti, kad vecā-
ki maina dzīvesvietu. Bet izteikta 
tendence pamest šo skolu nav, 
lai gan ar Dagdu mums nav slik-
ta satiksme un varētu turp doties 
mācīties. Bet diez vai ir prātīgi 
kaut kur skriet, ja ir skola tuvu 
mājām.” 

Asūnes pamatskolas peda-
gogi cenšas dot labu izglītību un 
motivē bērnus turpināt izglītoties. 
Piemēram, šajā pavasarī skolu 
pabeidza sešas meitenes, viena 
pārcēlās uz Vāciju līdz ar ģimeni, 
divas devās uz Dagdas vidussko-
lu, viena – uz Krāslavas Valsts 
ģimnāziju un divas uz profesio-
nālo skolu Daugavpilī. Meitene, 
kura aizbrauca uz Vāciju pēc 
direktores domām arī būtu gā-
jusi uz vidusskolu. Direktore arī 
uzskata, ka nelielās klasītes nav 
nekas slikts, jo tajās skolotāji var 

strādāt ar visiem un ar katru atse-
višķi ļoti labā kvalitātē. 

Lai arī šīs skolas skolēni nav 
iesaistījušies jaunsargu, skautu 
un gaidu kustībā, viņiem ir ci-
tas iespējas, kur izpausties kā 
Latvijas patriotiem, piemēram, 
darbošanās novadpētniecības 
pulciņā, novadpētniecības ista-
bā, Konstantīna Raudives ista-
bā. Ļoti daudzi Asūnes skolēni 
iesaistījušies jauniešu biedrībā 
“Ašo kompānija”, kas ir viena no 
redzamākajām novadā. Skolotāji 
katru gadu cenšas savus bērnus 
aizvest kādā ekskursijā. Varbūt 
ne tālā un ne uz citām valstīm, 
bet tepat Latvijā kaut ko jau-
nu paradīt. Ekskursiju rīkošanā 
skolu atbalsta pagasta pārvalde 
– tiek nodrošināts bezmaksas 
transports. Laukos ir citādāka iz-
dzīvošana nekā pilsētā – nozīmī-
ga ir pat neliela palīdzība. Šobrīd 
vēl nevar zināt, kā uz lauku bērnu 
vecāku rocību atsauksies cūku 
mēris, jo laukos ļaudis pārtiek 
lielākoties pateicoties lauksaim-
niecībai.

Juris ROGA, autora foto

Skolas laiks klāt!
Mācības Asūnes pamatskolā šogad uzsāks 62 skolēni, tajā skaitā 8 pirmsskolnieki un 54 
skolēni no pirmās līdz devītajai klasei. Kopumā šis skaits ir nedaudz mazāks nekā pērn. 
Lai gan skolā būs visas klases, dažas strādās apvienoti, piemēram, ceturtajā klasē ir tikai 
viens bērns. Lielākā ir devītā klase – 11 bērni. 

Projekts „Nojumes uzstādīšana brīvā 
laika pavadīšanas infrastruktūras uzlabo-
šanai PI „Veselības un sociālo pakalpoju-
mu centrs „Dagda” klientiem un apmek-
lētājiem” tika iesniegts Dagdas novada 
pašvaldības šī gada aprīlī izsludinātajam 
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2014”, 
kur guva atbalstu. Tā izmaksas ir 1000 
eiro, no tiem 50 % jeb 500 eiro ir Dagdas 
novada pašvaldības finansējums. Īpaša 
uzmanība pievērsta tam, lai lapenē ērti va-
rētu iekļūt cilvēki ratiņkrēslos un māmiņas 
ar bērnu ratiņiem.

A. Badūns: “Sen sapņojām par tādām 
lapenēm, turklāt mums tādas vajag vairā-
kas, jo ir svarīgi, lai iemītnieki jebkādos 
laika apstākļos var pabūt svaigā gaisā. 
Lapenē iespējams spēlēt galda spēles, 
palasīt avīzes vai grāmatas, var arī nosvi-
nēt kādu dzimšanas dienu vai vārda die-
nu - nav nekādu ierobežojumu. Jāatzīmē, 
ka lapeni varēs izmantot ne jau visi centra 
iemītnieki, jo viena liela daļa ir pēc sma-
gām slimībām, guloši un kopjami. Nākam-
gad, ceru, apkārt 
lapenei izveidosim 
apstādījumus ar 
vīteņaugiem, lai to 
ietērptu zaļumos. 
Ja būs iespēja, lai-
ka gaitā vajadzēs 
uzbūvēt vēl vis-
maz divas šādas 
lapenes. 

Ir vēl viens 
iemels, kāpēc 
mums nepiecieša-
mas šādas lape-
nes centra teritori-
jā. Neskatoties uz 
to, ka smēķēšana 
ir kaitīgs ieradums 

un mēs to strikti neatbalstām, bet vienalga 
centrā mīt cilvēki, kuri smēķē, un nespēj 
vai negrib atmest šo netikumu. Drošāk un 
labāk ir, ja viņi šo netikumu piekopj lapenē 
nevis slēpjas telpās pa kaktiem tikai tāpēc, 
ka laukā negribas iziet, jo līst vai karsē 
saule.”

Šobrīd no visiem VSPC „Dagda” ie-
mītniekiem 60 procenti ir no Dagdas no-
vada, bet 40 procenti no citurienes: Ogres, 
Preiļiem, Daugavpils, pat Krāslavas nova-
da, kuri šeit ievietoti jau sen un ir pieraduši 
pie labajiem apstākļiem, atsaucīgā per-
sonāla, atraduši sev draugus. A. Badūns 
uzsver, ka viņa iestāde nerada konkuren-
ci Krāslavas novada līdzīgām iestādēm: 
“Mēs negribam nevienu šurp pārvilināt un 
to nedarām, bet, ja cilvēks jau gadiem šeit 
dzīvo un ir iedzīvojies, neviens negrib viņu 
traumēt. Šī cilvēcīgā attieksme, ņemot 
vērā veco cilvēku intereses, lai kādas tās 
būtu, ir primāra gan mūsu, gan citu sociālo 
iestāžu darbā!”

Juris ROGA, autora foto

Veco cilvēku interesēs
Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība „Atbalsts” īstenoja sen lolotu ie-
ceri – ierīkoja publiski pieejamu lapeni brīvā laika pavadīšanai „Veselības 
un sociālo pakalpojumu centrs (VSPS) “Dagda” teritorijā, informēja VSPC 
„Dagda” direktors Andris Badūns. 

Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrība pagarina darbu ie-
sniegšanas termiņu un aicina ikvienu 
Latvijas izglītības, zinātnes darbinieku, 
skolēnu, studentu līdz 15.09.2014. pieda-
līties video un foto konkursā “Kas ir kva-
litatīva izglītība Latvijā?”. Konkursa uzva-
rētājs balvā saņems iPhone 5s. Labākie 
video/foto Pasaules Sko-
lotāju dienā oktobrī 
kampaņas „Vienoti 
kvalitatīvai izglītībai” 
ietvaros būs vērojami 
projekcijās uz ANO 
ēkas Ņujorkā.

Uzdevums: iemūži-
ni video vai foto savu 
atbildi uz jautājumu “Kas ir kvalitatīva iz-
glītība Latvijā?”

Darbu iesniegšana: video (max. 1 mi-
nūte) un/vai foto (ar aprakstu max. 1 tei-

kums) jānosūta uz SkolasDiena@lizda.lv.
Video saturam, foto aprakstam un in-

formācijai par autoru jābūt angļu valodā. 
Video var veidot arī latviešu valodā, bet ar 
subtitriem angļu valodā. Apjomīgus video/
foto failus lūdzam nosūtīt no servisa www.
f a i l i e m . lv vai www.WeTransfer.

com. Iesūtot video/
foto, obligāti jāno-
rāda autora vārds, 
uzvārds, izglītības/
zinātnes iestādes 
nosaukums, no-

darbošanās, e-pa-
sta adrese, tālrunis. 

Viens dalībnieks konkur-
sam drīkst iesūtīt vienu video vai foto-
grāfiju pēc iespējas labākā kvalitātē. 
Konkursa uzvarētājus septembra beigās 
paziņosim individuāli un mājas lapā www.
lizda.lv.

Piedalies konkursā un laimē 
jauno iPhone 5s!
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Veca viensēta pie lielceļa 
sādžā Semeški  žurnālistu uzma-
nību ar savu netipiskumu saistīja 
jau pavasarī. Apbrīnojama lieta 
– Jūrmalas iedzīvotāji savu bagā-
to novadu nomainīja pret Dieva 
aizmirsto Latgales nostūri. Toreiz 
pie istabas loga nofotografēju 
steidzīgo ģimeni, ar ko arī pabei-
dzu savu sestdienas reportāžu 
Robežnieku kultūras pavardā. 
Tagad nu ir pienākuši tādi laiki: 
lai apmierinātu savas kultūras va-
jadzības, lauku iedzīvotāji sāka 
nodarboties ar austrumu dejām, 
un tāpēc jogu ģimenes parādīša-
nos šeit var uzskatīt par eksotis-
ko notikumu loģisku turpinājumu. 
Un, protams, kārtējo reizi braucot 
garām pazīstamajai 
sādžai, nenoturējos 
no vilinājuma ie-
braukt ciemos. 

Aleksandrs un 
Dana Lahtionovi 
negaidīto ciemiņu 
sagaidīja kā senu 
paziņu, siltā diena 
mudināt mudināja 
sarunāties ārā, pie 
jaunās pirtiņas, kas 
ir apvidū labākā. 
Aleksandrs atzinās, 
ka tad, kad viņi kļu-
va laucinieki, sa-
rūgtināja vien savu 
mūžu nokalpojusī 
lauku pirtiņa. Neilgi 
bēdājās, arī bez-
izejas situāciju ne-
kad nav. Ģimenes 
padomē nolēma, ka 
izmantos pagaidu 
variantu – karsto 
mucu „ofuro”, kas 
moderna ir kļuvusi 
Skandināvu valstīs. 
Pēc japāņu brīnuma 
devās uz Igauniju, 
kas izveidoja šīs 
pieprasītās preces 
plašu ražošanu. Vie-
nu reizi Lietuvā es 
pats arī izmēģināju 
austrumu pirtiņas 
svētlaimi. Pēc stās-
tītā, divkārt lielāka 
bauda ir izjust kar-
stā ūdens procedū-
ru zem zvaigznēm, 
trīskārša – ziemā. 
Patiešām – veselā 

miesā vesels gars! Tikai, ja go-
dīgi, nekāda eksotika nelīdzinās 
īstai lauku pirtiņai. Māju īpašnieki 
ilgi meklēja kvalificētu galdnieku, 
un meistars Igors no Rēzeknes it 
kā nolasīja viņu visas vēlmes. Ne 
pirtiņa, bet svētki acīm; bet karsē-
tava – pārāka par japāņu mucu!

Semešku māju trešais brī-
nums – jaunais pakava formas 
dīķis, lai enerģija koncentrētos. 
Tīrajā ūdenī draiskuļojas eksotis-
kas austrumu zivis – makšķernie-
kiem par skaudību. Skaidra lieta, 
oranžās krāsas ķīniešu zivīm ir 
dekoratīvi kognitīvs mērķis. Iesā-
kot lauku sētas renovējošo pār-
kārtošanu, Lahtionovi tikai tagad 
sāka mājas paplašināšanu. Pieci 

cilvēki - liela ģimene. Pro-
tams, kaut vai saspiestībā, 
bet bez apvainojumiem, 
tomēr personīgā telpa ir 
nepieciešama. Galvenā 
remonta dēļ Aleksandram 
un Danai nācās ziedot 
kārtējo braucienu uz In-
diju. Lauku dzīves plā-
nojums atainojās neseno 
pilsētnieku ikdienā. Dārzs 
pāris gadu laikā ir palieli-
nājies piecas reizes, un, 
skaidra lieta, vagās ga-
tavojas vien ekoloģiska 
raža. Veselīgam ēdienam 
jogi pievērš īpašu uzma-
nību. Lūk, arī mani aici-
nāja brokastīs, piedāvājot 
„masalas” tēju – garšvie-
lu maisījumu ar baziliku, 

Indijas svēto 
augu. Dzīve-
sprieka un laba 
noskaņojuma 
pieplūdumu es 
izjutu momen-
tāli. Patīkamu 
tējas dzerša-
nu padarīja arī 
daudzās sau-
lespuķes pagal-
mā. No saules 
simboliem arī 
a p m ā k u š ā s 
dienās izstaro 
zeltīta enerģija. 
Skaisti dzīvot 
neaizliegsi...

Tad saim-
nieks piedāvāja 
aiziet nelielā 
ekskursijā pa 
viņa īpašu-
miem. Es ierau-
dzīju sakoptu 
strautu, kas 
karstās vasa-
rās izžūst, bet 
pavasarī te at-
kal var dzirdēt 
ūdens čalošanu 
cīruļa dziesmas 
pavadījumā. Kā 
pēc aicinājuma 
pēkšņi parādī-
jās stirniņas, 
pirmo reizi tik 
tuvu pie mājām. 
Cilvēka un da-
bas pilnīga har-
monija... Ejot 

gar izžuvušās upes gultni virzie-
nā no ziemeļiem uz dienvidiem, 
mēs uzkāpām „šanti” paugurā, 
kas tulkojumā no indiešu valodas 
nozīmē mieru, mierīgumu. Nā-
kotnē šeit būs meditāciju vieta. 
Un ne tikai: šeit jau ir ievilkta arī 
elektrība – muzikantu priekšne-
sumiem, jo viesmīlīgie Lahtionovi 
senos draugus nav pazaudējuši. 
Bet mazliet tālāk, pilnīgi kā pēc 
pieprasījuma, izauga aplis, vei-
dots no vītoliem. Arī enerģētiska 
vieta indiešu rituālu veikšanai. Kā 
arī veiksmīga vieta teltīm. 

Un tagad par galveno. Alek-
sandrs Lahtionovs – diplomēts 
starptautiskas kategorijas jogas 
pasniedzējs. Mājas pavarda sar-
gātāja Dana, Latvijas Universitā-
tes absolvente, kas ieguvusi so-

ciālā pedagoga diplomu, audzina 
trīs meitiņas – Reinu (karaliene), 
Maiju (ilūzija) un Tulsiju (svētais 
baziliks). Aleksandram – liela pie-
redze jogas mācīšanā Jūrmalā, 
kur viņam palika apmēram simts 
skolēnu. Tagad divas grupas ir 
Robežniekos un Skukos. Patei-
coties „Ezerzemes” veiksmīga-
jam sniegumam, ziņa par jogas 
apmācību ir aplidojusi visu Lat-
gali. Kad reģionālajā televīzijā 
tika parādīts sižets par Semešku 
jogām, Lahtionovam pienāca ai-
cinājumi darboties ar interesen-
tiem Aglonā un Maltā. Aleksandrs 
pagaidām domā – lielais attālums 
atņem vērtīgo laiku. Jaunajā 
mācību gadā divas reizes nedē-
ļā viņš savas meitiņas vedīs uz 
nodarbībām Krāslavas mūzikas 
skolā. Situācija saka priekšā, ka 
ir iespējams izveidot jogu grupu 
novada centrā, ja vien būs iein-
teresēti cilvēki. Kontaktiem Alek-
sandrs piedāvā savu telefona 
numuru: 27080606. Sertificētais 
speciālists labprāt nodarbotos 
arī Indrā, ko, kā saka, ar roku var 
sasniegt. Sešas verstis – tas nav 
attālums. 

Jogas zinātne – tā ir gadu 
simteņiem izstrādāta māksla va-
dīt cilvēka psihisko un fizioloģis-
ko pasauli. Patiesi, pilnībai nav 
robežu. Lūk, kāpēc šo rakstu 
es papildināju ar indiešu jogas, 
kam ir 75 gadi, fotouzņēmumu, 
ko man palaimējās izveidot Ha-
noverā „EXPO-2000” svēto gov-
ju valsts paviljonā. Dvēseles un 
miesas harmonijai visi paņēmieni 
ir labi. Baudīt dzīvi – liela laime, 
vai tā nav? 

Aleksejs GONČAROVS

No meditācijas virsotnes līdz jogas centram
Braucot pa Latgales ceļiem un vērojot sādžas, kas 
mirst no daudzo izmēģinājumu vēju spēka, bieži vien 
sevi pieķeru pie domas - šeit es jau esmu bijis. Gadi 
steidzas, mainās paaudzes un cik bieži gan pēcnācē-
ji saglabā savu vecāku iezīmes. Un līdzība bieži vien 
nav meklējama ārienē, bet gan zemnieka spītīgā rak-
stura iezīmēs. 

Pabeigusi Dagdas vidus-
skolu, asūniete Justīne Aišpure 
iesniedza dokumentus Latvijas 
Universitātes fizikas un matemā-
tikas fakultātē, kur apgūs baka-
laura studiju programmu - optom-
etrija. 

Jauniete atzīst, ka bija grūti 
izvēlēties, ko konkrēti gribas stu-
dēt, jo skolas gados visi priekš-
meti padevās labi. Liela nozīme 
izvēles veikšanā bija skolā popu-
laritāti ieguvušajām ēnu dienām. 

Justīne: “11. klasē piedalījos 
ēnu dienā un ēnoju tieši optomet-
rijas profesijas pārstāvi. Doma par 
optometrijas studijām man bija 
jau pirms tam, bet ēnu dienā ra-
dās iespēja pārliecināties, vai 
es vēlos darīt tieši to. Iepatikās 
un nolēmu iesniegt dokumentus 
Latvijas Universitātē. Iekļuvu bu-
džeta grupā. Pēc studijām būs 
iespēja strādāt optikas salonos, 
pie acu ārsta un līdzīgās vietās - 
profesijai ir saistība ar medicīnu. 
Es jau zinu, kas sagaida studiju 
laikā, kādām tēmām jāpievērš lie-
lāka uzmanība.”

Jauniete apgalvo, ka Rīga 
viņu nebiedē, lai gan uzskata 
sevi par mājas cilvēku un šķir-
šanās no ierastās vides nebūs 
viegla. Šeit paliek meitenes vecā-
ki un jaunākais brālis Harijs, kurš 
mācās Dagdas vidusskolas 6. 
klasē.  Justīne apgalvo, ka viņas 
izvēli mājās neviens neietekmē-
ja, vecāki norādīja, ka tā ir viņas 
pašas dzīve un pašai jāizvēlas, 
ko darīs nākotnē. Interesanti, ka 
Justīne būs celmlauzis, jo starp 
vecākiem, paziņām, radiem un 
draugiem nav neviena, kurš būtu 
studējis optometriju vai strādātu 
šajā profesijā. 

“Es domāju, ka ar uzcītību 
un gribasspēku visu var paveikt,” 
uzsver meitene. “Apzinos, ka gri-
bēsies uz laukiem, bet es esmu 
gatava jaunām pārmaiņām dzīvē 
un arī tam, ka šajā profesijā darbu 
iespējams sameklēt tikai pilsētas 
vidē. Vienīgais ko neplānoju da-
rīt – meklēt darbu ārzemēs. Man 
māsīca jau piedāvāja braukt pie 
viņas mācīties, atteicos. Varbūt 
es domāju pretēji tam, kā domā 
vairākums, bet, manuprāt, mums 
ir jādzīvo un jāstrādā Latvijā.”

Juris ROGA, autora foto

Mūsu jaunatne

Būs jākļūst par 
pilsētnieci

Pievienojies mūsu 
lasītāju pulkam!

3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novadu  informāciju!
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“Es domāju, ka šīs būs pirmās 
un pēdējās studijas – neplānoju 
apgūt vēl kaut ko jaunu,” stāsta 
Renāte. “Ceru, ka prakses laikā 
spēšu sevi parādīt un noskatīt labu 
darba vietu. Pagaidām neesmu 
domājusi par konkrētu darbavietu, 
bet zinu, kurā virzienā jāraugās. 
Piemēram, mācēšu taisīt mājasla-
pas, veidot logo, apstrādāt fotogrā-
fijas, un daudz ko citu. Sāksies otrs 
studiju gads, būs vairāk praktisko 
nodarbību, un redzēšu, kas vairāk 
interesē.”

Brīvajā laikā meitene apmeklē 
dažādus izklaides pasākumus, te-
ātri, gadās arī naktsklubus. Renāte 
neslēpj, ka lauku darbi viņu necik 
nevilina un izvēlētā profesija ir tālu 
no siena vai lopiem. Meitenei nav 
brāļu un māsu, bet netrūkst brālē-
nu un māsīcu. Jauniete neatmet 
domu doties projām uz ārzemēm, 
jo tur datordizainera profesija ir vai-
rāk pieprasīta. Ja nāksies meklēt 
darbu ārzemēs, jauniete visupirms 
skatīsies Anglijas virzienā, kur jau 

iekārtojušies viņas paziņas. Bet kā 
tad ar dzimtenes mīlestību, patrio-
tisma jūtām?

Renāte: “Dzimtenē situāci-
ja tāda, ka atrast darbu šeit ir ļoti 
sarežģīti. Manuprāt, svarīgi, ka tu 
pats vari par sevi parūpēties kaut 
vai strādājot ārpus dzimtenes nevis 
dzīvot Latvijā uz pabalstu rēķina.”

Juris ROGA, autora foto

Mūsu jaunatneLaiks rādīs

Pateicoties Dagdas novada 
pašvaldības finansējumam, pro-
jekts „Velosipēdu novietnes izvei-
došana pie Asūnes tautas nama” 
nesen veiksmīgi realizēts. Tika 
iegādāti un uzstādīti statīvi asto-
ņiem velosipēdiem. Pateicoties 
projektam, labiekārtota teritorija 
pie tautas nama. Velosipēdu no-
vietne nestāv dīkā arī dienās, kad 
pasākumi Tautas namā nenotiek 
– vienmēr kāds velosipēds ērti un 
droši ir novietots pie sabiedriski 
nozīmīgā objekta. 

“Projekta izmaksas ir 137,94 
eiro”, stāsta Asūnes tautas nama 

direktore Olga Lukjanska. “Mūsu 
jauniešu ieguldījums projektā ir 
tas, ka viņi piedalījās projekta 
rakstīšanā un nostiprināja pare-
dzētajā vietā iegādātās velosipē-
du novietnes. Konkursā startē-
jām, jo asūnieši aktīvi pārvietojas 
ar velosipēdiem un bija liela ne-
pieciešamība izveidot velosipēdu 
novietnes pie tautas nama. Līdz 
šim velosipēdi tika novietoti, kur 
pagadās un kā pagadās. Tas, 
protams, nebija labi arī no estē-
tiskā viedokļa. Tagad ir pavisam 
cita aina.”

Juris ROGA, autora foto

Veselīga dzīvesveida 
piekritējiem

Asūnes jauniešu biedrība „ Ašo kompānija” pavasarī pie-
dalījās Dagdas novada jauniešu biedrību projektu konkur-
sā „Labiekārto atpūtas vietu” ar mērķi uzstādīt velobrau-
cējiem draudzīgas velosipēdu novietnes pie tautas nama, 
kas ir sabiedriski nozīmīgs objekts. 

Komisija iepazinās ar paš-
valdības darbu un vairākām no-
zarēm novadā – sociālo jomu, 
jauniešu lietām, NVO darbību un 
atbalstu, veselības aprūpi, ES 
lietām, izglītību u.c.. Vizītes laikā 
vērtēšanas komisija apmeklē-

ja JIC „Parka rozes”, baltkrievu 
biedrību „Verbica”, Jaundomes 
vides izglītības centru, Vides 
un kultūras centru „Ķepa”. Daži 
komisijas locekļi apmeklēja arī 
VSPC „Dagda”, jaunizveidoto 
sporta skolu, Andrupenes FAP un 
Dagdas vidusskolu. 

Konkursā vērtē pašvaldības 
spēju nodrošināt iedzīvotāju dzī-
ves kvalitātes aspektus, piemē-
ram, personības attīstības veici-
nāšanā, aptverot izglītību, fizisko 
labsajūtu, mobilitāti, sociālo ie-
kļaušanu, attālināto pakalpojumu 
pieejamību un citus kritērijus. 

Vērtēšanas rezultāti tiks pa-
ziņoti augusta beigās.Konkurss 

tiek organizēts ar mērķi veicināt 
pašvaldību atbalstu iedzīvotā-
ju dzīves kvalitātes uzlaboša-
nā, nodrošinot to iedzīvotājiem 
daudzveidīgas un kvalitatīvas iz-
glītības, atpūtas un iesaistīšanās 
iespējas. Visas pašvaldības tiks 
suminātas svinīgā apbalvošanas 
ceremonijā 26. septembrī. 

Šogad atšķirībā no iepriek-
šējiem gadiem pašvaldības 
konkurē trīs kategorijās: lielās 
pilsētas, novadu pašvaldības ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un ar 
iedzīvotāju skaitu virs 7000.

Guna MALINOVSKA, 
 Sabiedrisko attiecību un 

 komunikāciju nodaļas vadītāja

Dagdas novadu apmeklēja konkursa “Eiropas 
Gada pašvaldība 2014” vērtēšanas komisija

22. augustā Dagdā ieradās vērtēšanas komisija, kurā pie-
dalījās gan Latvijas pašvaldību savienības, gan vairāku 
ministriju, gan Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Lat-
vijā, gan laikraksta „Latvijas Avīze”, gan konkursa ģenerāl-
sponsora Swedbank AS pārstāvji.

Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslas fakultātes 2. 
kursa studente Renāte Lapa arī ir asūniete, topošā dator-
dizainere. Viņa apgalvo, ka pēc pirmā studiju gada jūt ne-
lielu vilšanos, jo gaidīja nopietnākas studijas, domāja, ka 
būs vairāk jāmācās, vairāk jādara. Pirmajā kursā meitene 
nesajuta lielu slodzi. Viņas vidējā gada atzīme ir 7,5 balles, 
skolas laikā tā bija zemāka. Tātad – vērojama izaugsme. 

“Jaunieši aizbrauc kur ku-
rais. Pagastā iedzīvotāju ar katru 
gadu kļūst arvien mazāk”, - no-
pūšas Kastuļinas pagasta tautas 
nama vadītāja Inese Nikitina. Ta-
gad tāda dzīve, kas aicina jaunie-
šus doties ceļā. Bet Inese ir pār-
liecināta, ka pēc kāda laika viņi 
savas dzimtās vietas apciemos 
ar pilnīgi citām sajūtām.

Tradicionālā pasākuma or-
ganizēšanā tika iesaistīti visi pa-
gasta radošie spēki - dziedātāji, 
dejotāji, deklamētāji. Ir tikai viena 
scenārija daļa, kas katru gadu 
paliek nemainīga - tie ir pilnga-
dīgo vecāku ceļavārdi, viņu atbil-
des gājiens, šūpošana šūpolēs 
un pirmais “pieaugušais valsis”. 

Labs vecākiem veltīts apsvei-
kums no pilngadniekiem izdevās 
Ainas Špeles izpildījumā. Pateikt 
labos vārdos mammām viņa no-
lēma ar dziesmas palīdzību, ko 
izpildīja ģitāras pavadījumā. Bet 
vecāku vārdā negaidīti uzstājās 
Raimonda Resčenko vecmāmiņa. 
Vecmāmiņas… Kurš gan cits, ja 
ne viņas. Vecmāmiņas ir vienmēr 
gatavas garšīgi pabarot savus 
mazbērnus, samīļot un pat noslēpt 

mazbērnu nedarbus no vecākiem. 
Tēti parasti ir nerunīgi. Taču Igo-
ram Resčenko šoreiz neizdevās 
izgrozīties. Turklāt svētkos viņš 
piedalījās ne tikai kā pilngadīgā 
dēla Raimonda tēvs, bet arī kā 
Aglonas novada domes deputāts. 
Viņš kopā ar Inesi Nikitinu pasnie-
dza svētku vaininiekiem medaļas 
ar ciparu 18, dāvanu kartes un 
apliecības par pilngadību. Kas at-
tiecas uz pēdējo, tad, protams, tas 
nav oficiāls dokuments. Tā drīzāk 
ir kā ceļamaize, dodoties pieaugu-
šo dzīvē, prom no sava pagasta 
iedzīvotājiem, paziņām un drau-
giem.

“Finansiālās iespējas mums, 
diemžēl neļauj uz šādiem pa-
sākumiem aicināt pazīstamus 
māksliniekus un organizēt salūtu. 
Un vai tas ir svarīgākais?! Ma-
nuprāt, svarīga ir draudzīgā un 
atbalsta pilnā atmosfēra, ko rada 
atnākušie skatītāji. Savādāk, lai-
kam, nemaz nevar būt. Jo laukos 
cilvēku dzīve norit citu iedzīvotā-
ju acu priekšā. Mēs visi esam kā 
viena liela ģimene,”- saka Inese 
Nikitina.

Valentīna SIRICA

18 tikai reizi mūžā!
Aglonas novada Kastuļinas pagastā pilngadības 
svētki jau ir kā tradīcija un tiek svinēti augusta pē-
dējās brīvdienās. Svētku vaininieki bija 9, pietiekami 
daudz. Taču nosvinēt šos nozīmīgos svētkus kopā ar 
vietējiem iedzīvotājiem rada iespēju tikai 3 no pieai-
cinātajiem jauniešiem - Aina Špele, Karīna Bluka un 
Raimonds Reščenko. Vairumam gaviļnieku bija at-
taisnojoši iemesli, kāpēc viņi nevarēja ierasties uz 
saviem svētkiem. Runā, ka daži jau iekārtojušies uz 
dzīvi pie saviem radiniekiem ārzemēs. 

•	 No šī mācību gada 1. sep-
tembra skolēni uzsāka pirmās 
svešvalodas apguvi jau no 1. 
klases.

•	 Brīvpusdienas tiks nodrošinā-
tas arī 3. klases skolēniem, līdz 
ar to turpmāk no valsts budžeta 
brīvpusdienas saņems vairāk 
nekā 61 tūkstotis skolēnu no 
1.-3. klasei. Šī demogrāfijas 
atbalsta pasākuma nodrošinā-
šanai no valsts budžeta 2014.

gadā paredzēts finansējums 
11679100  eiro apmērā.

•	 Lai uzlabotu izglītojamo 
sasniegumus eksaktajos mācī-
bu priekšmetos, tiks izstrādāti 
diagnosticējošie darbi matemā-
tikā 8. klasei un dabaszinātnēs 
9. klasei, kuru norise tiks īste-
nota jau 2015. gada februārī.

•	 Ar 1. septembri tiks paaugsti-
nāta zemākā amata algas lik-
me pedagogiem līdz 420 eiro, 

kā arī tiks nodrošināta visiem 
pedagogiem, kuri ir ieguvu-
ši 3., 4., 5. kvalitātes pakāpi, 
piemaksa par iegūto kvalitātes 
pakāpi. Pedagogi saņems arī 
piemaksu 40% apmērā par 
papildu pienākumu un atbalsta 
pasākumu veikšanu.

IZM izstrādājusi pedagogu 
darba samaksas aprēķināšanas 
modeļa divus variantus - pāreju 
uz pilna laika darba slodzi un 
modeļa „Nauda seko skolēnam” 
pilnveidi. Lai nodrošinātu jaunā 
modeļa sekmīgu ieviešanu, IZM 
organizēs aprobācijas procesu, 
kas nozīmē, ka skolas varēs pa-
šas iesaistīties labākā atalgoju-
ma modeļa izstrādē un izvēlē. 

IZM prioritātes jaunajā mācību gadā 
2014./2015. mācību gadā tiks paplašināts brīvpusdie-
nu saņēmēju loks, nodrošināta svešvalodas apguve 
jau no 1. klases, pedagogu atalgojuma paaugstinā-
šana, kā arī mācību satura un vides uzlabošana, kas 
ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un nozares 
mērķtiecīga darba rezultāts izglītības sistēmas piln-
veidošanā.  •	 Kartupeļu un laša kūciņas

•	 Strūdele ar bumbieriem un plū-
mēm

•	 Kazeņu liķieris ar rumu
•	 Aveņu liķieris ar piparmētrām
•	 Gurķi sinepju marinādē
•	 Saldskābie gurķi
•	 Padomi gurķu skābēšanā
•	 Biezpiena un kabaču kišs
•	 Leģenda: kā radusies angļu pēcpusdienas tējas 

tradīcija
•	 Eksperti degustē tunci, konservētu sālsūdenī
•	 Dizaina ekserti un pavāri vērtē trauciņus, kuros 

servēt eļļu un etiķi
•	 Ko nogaršot un atvest ciemkukulī no Albānijas

Tomātu svētki 
Spānijā

Tik dažādi svētki

Katru gadu augusta nogalē 
Spānijas austrumos, maz-
pilsētiņā Buņolā, notiek To-
mātu festivāls, kas kļuvis 
sevišķi populārs un piesais-
ta tūristu pūļus no visas pa-
saules. 

Krāšņā un savdabīgā pasā-
kuma kulminācija nenoliedzami ir 
tomātu kauja, kas notiek pilsētas 
centrālajā laukumā.

Kaujas norisei speciālās kra-
vas mašīnās tiek atvesta “munī-
cija” - 100 tonnu nogatavojušos 
tomātu. Cīņas noteikumi ir vien-
kārši: trāpīt ar saspaidītu tomātu 
jebkuram kaujas dalībniekam. 
Starts kaujai tiek dots no pilsētas 
domes, palaižot speciālu signāl-
petardi. Pēc tā dalībnieki cenšas 
ieņemt maksimāli izdevīgas pozīci-
jas kravas mašīnu tuvumā. Kauja 
norit precīzi 2 stundas. Pēc kaujas 
dalībnieki var izpeldēties baseinā, 
kas piepildīts ar tomātu sulu, bet 
pēc tam noskaloties dušas kabī-
nēs, kas uzstādītas laukumā.

Žurnāli augustā
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Jaunas personas

- Lūdzu, iepazīstiniet 
“Ezerzemes” lasītājus ar sevi, 
savu ģimeni, bērnības un jau-
nības gadiem.

- Manā dzimtas kokā ir sa-
vijušās vairākas tautības. Mani 
vecvecāki no mātes puses ir lat-
vietis un poliete, no tēva puses 
- Kubaņas kazaks un krieviete. 
Savukārt māte sevi uzskatīja par 
latvieti, bet tēvs - par krievu. Tēvu 
padomju gados aizsūtīja dienēt 
uz Aizbaikālu Sibīrijā. Es piedzi-
mu un uzaugu Ulanude pilsētā, 
tur pabeidzu vidusskolu. Tomēr 
uzskatīju sevi par latvieti, visus 
brīvlaikus pavadīju te, pie vecmā-
miņas. Pateicoties vecmāmiņai, 
esmu kristīts par katoli.

- Kā veidojās jūsu attiecī-
bas ar Dievu? 

- Parasti attiecības ar Dievu 
sāk veidoties bērnībā. Man ticī-
bas lietas neviens speciāli netika 
mācījis. Bet es redzēju, ka vec-
māmiņa katru dienu, no rīta un 
vakarā, lūdzas. Labi atceros, ka 
viņai tas bija kaut kas ļoti īpašs. 
Neviens šādos brīžos nedrīkstē-
ja viņu traucēt. “Es sarunājos 
ar Dievu,” viņa mēdza teikt. Un 
es nospriedu: ja jau vecmamma 
runā ar Dievu, tātad Viņš ir. To-
mēr viņa man par ticības lietām 
neko nemācīja, tikai veda uz baz-
nīcu. Man tur bija ļoti interesanti. 

Mans tēvs, lai gan bija kris-
tīts pareizticībā, 90. gados, kad 
atgriezās Latvijā, pārgāja uz bap-
tistu Baznīcu. Tieši tēvs bija tas, 
kurš iemācīja man Tēvreizi un ci-
tas lūgšanas, atveda bērnu kristī-
go literatūru krievu valodā. Tad es 
biju lepns, ka varēju lūgties tāpat 
kā vecmāmiņa: viņa - poļu, es - 
krievu valodā. Māte man uzdāvi-
nāja ilustrēto Bībeli. Pateicoties 
tai, es arī tagad atceros Bībeles 
stāstus. 

Katoļu Baznīcā nonācu ne-
jauši. Ģimenei ne pārāk rūpēja 
manas ticības lietas. Bet kādu rei-
zi pie vecmāmiņas atnāca viņas 
paziņa - poliete, kura padomju 
gados gatavoja bērnus pirmajiem 
sakramentiem, arī krievu valodā. 
Jāpasaka, ka es latviešu valodu 
iemācījos tikai 18 gadu vecumā. 
Man toreiz bija 13 gadi. Viņa pa-
jautāja, vai šis zēns ir kristīts, un, 
saņēmusi apstiprinošu atbildi, 
piedāvāja vasaras brīvlaikā sa-
gatavoties citiem pirmajiem sa-

kramentiem: grēksūdzei, svētajai 
Komūnijai, iestiprināšanai. Es 
atsaucos šim aicinājumam. Pēc 
tam sāku apzināties, ka esmu 
katolis, ko drīkstu un ko nedrīk-
stu darīt. Biju iepazinies ar visiem 
baušļiem, iemācījos lūgšanas, 
Rožukroni.

Kad atkal aizbraucu uz Krie-
viju, tikai pēc gada uzzināju, kur 
Ulanudē ir katoļu draudze. Tā 
bija neliela, apmēram 30 cilvēku. 
Nebija pat baznīcas. Pulcējāmies 
priestera dzīvoklī. Tur bija arī di-
vas klostermāsas. Man bērnībā 
izveidojās pavisam cita baznīcas 
uztveres pieredze. Mazā drau-
dzīte bija kā liela ģimene. Piemē-
ram, Ziemassvētku priekšvakarā, 
pēc Sv. Mises, mēs palikām baz-
nīcā un ģimeniski baudījām Kūču 
vakara ēdienus: sēņu zupu, zivis 
u.c.

Jau vidusskolas gados biju 
izlēmis studēt Latvijā. Tāpēc 17 
gadu vecumā atbraucu uz šejieni 
un iestājos Rēzeknes augstsko-
lā. Biju pārsteigts, cik tuvu šeit ir 
baznīca. Krievijā, lai nokļūtu uz 
svētdienas Misi, vajadzēja braukt 
ar trim transportlīdzekļiem, 1.5 - 
2 stundas un dažreiz pat vairāk. 
Tā pagāja visa diena. Es tad 
bieži nodomāju, cik laimīgi ir tie, 
kam baznīca ir blakus. Kaut arī 
man kādreiz tā būtu! Atbraucis uz 
Latviju, apmetos uz dzīvi pie vec-
māmiņas Viļānos. Un tur baznīca 
bija 3 minūšu gājiena attālumā. 
Es sapratu, ka tā bija atbilde uz 

manu kādreizējo vēlmi. Kad stu-
dēju Rēzeknē, baznīca arī bija 
tuvu. Sāku apmeklēt dievkalpo-
jumus arī darbdienās, piekalpoju 
pie altāra, iesaistījos lūgšanu gru-
pā, kas palīdzēja nonākt arvien 
tuvākās attiecībās ar Dievu.

- Kad un kādā veidā sa-
dzirdējāt aicinājumu uz pries-
terību?

- Kādu reizi devos svētceļo-
jumā uz Medžugorji, kas ir īpaša 
lūgšanu, gandarīšanas un atgrie-
šanās vieta. No Latvijas bijām 
gandrīz 200 cilvēku, četros auto-
busos. Kad kāpām Krusta kalnā, 
apdomājām savus grēkus, kā 
tie ievainojuši Jēzu. Augšā bija 
priesteri, kuri uzklausīja grēksū-
dzes un deva grēku atlaišanu. 
Latviešiem nebija neviena pries-
tera. Kad nokāpām lejā, kalna 
pakājē redzēju latviešu svētceļ-
niekus sadrūmušus, īgnus, no-
durtām galvām, kā nomaldīju-
šos. Šajā brīdī sajutu savā sirdī 
dziļas sāpes, sadzirdēju balsi, ka 
šie cilvēki ir bez sava gana. Šis 
iekšējais aicinājums bija ļoti spē-
cīgs, tas deva pārliecību, ka man 
vajag kļūt par priesteri. Man sirdī 
un atmiņā atausa konkrēta Svē-
to Rakstu vieta: “Viņam palika 
žēl cilvēku, kuri bija kā avis bez 
gana” (Mt 9.36). 

Man sākumā nebija pat no-
jausmas, kā kļūst par priesteri, 
nezināju, kur atrodas garīgais se-
minārs.  Es tikai sāku lūgties par 
to, lai kļūtu par priesteri, jo sapra-

tu, ka Dievs to vēlas. Un notika 
tā, ka 2007. gadā, esot Aglonas 
svētkos, es satiku bīskapu J. Buli. 
Viņš mani personīgi nepazina, 
bet vienkārši bija redzējis kated-
rālē. Bīskaps paaicināja mani pie 
sevis, apvaicājās, ko es daru, kur 
dzīvoju un vai nedomāju kļūt par 
priesteri. Es teicu: “Domāju gan.” 
Viņš jautāja, vai es negribētu šo-
gad stāties seminārā. Kaut gan 
man bija grūti pieņemt domu, 
ka jāpamet mācības Rēzeknes 
augstskolā, iekšējais pamudinā-
jums bija tik spēcīgs, ka nolēmu: 
es to darīšu tagad. Sapratu, ka 
caur bīskapu Dievs atbildēja uz 
manām lūgšanām. Es aizbraucu 
uz iestājeksāmeniem un kļuvu 
par semināristu. 

- Vai mācību laikā neradās 
šaubas par izvēles pareizību? 

- Jāpasakās Dievam, ka Viņš 
man deva tik dziļu iekšēju pamu-
dinājumu un pārliecību, kuru at-
ceroties būtu grēks šaubīties.

- Gandrīz trīs mēneši pa-
gājuši kopš Priesterības sa-
kramenta saņemšanas. Kādas 
sajūtas toreiz bija? 

- Pirms iesvētīšanas diev-
kalpojuma mēs bīskapam altāra 
priekšā svinīgā veidā salikām 
savus solījumus - apņemšanās. 
Labi atceros: kad pateicu, ka 
brīvprātīgi izvēlos priesterību, 
ka neviens uz to mani nespieda, 
ka šajā savā brīvprātīgajā izvēlē 
gribu palikt visu mūžu… Pēc vār-
diem “palikt visu mūžu” man it kā 
skudriņas pārskrēja un kaklā ie-
sprūda saviļņojuma kamols, kādu 
brīdi nevarēju tālāk runāt, vaja-
dzēja nomierināties, nogaidīt. Sa-

pratu, cik nopietns ir šis lēmums: 
nemainīgs, negrozāms.

Dievkalpojuma laikā vaja-
dzēja veikt dažādas rituālas dar-
bības. Prostāciju jeb gulēšanu 
uz vaiga arī sevī dziļi izdzīvoju. 
Atcerējos nesen lasīto vietu no 
Jesajas grāmatas sākuma, kur 
pravietis redz Dieva godību visā 
spožumā un krīt uz vaiga, apzi-
noties savu grēcīgumu. Bet eņ-
ģelis pēc Dieva pavēles ar kvē-
lojošu ogli, iedegtu no Debesu 
altāra, aizskar viņa lūpas, sakot: 
“ Tavi grēki piedoti!” (Jes 6,7). un 
uz Kunga jautājumu: “Ko Es lai 
sūtu?”, Jesaja atbild: “Redzi, es 
esmu še, sūti mani!” (Jes 6,8). 
Atcerējos šos vārdus, sapratu, 
ka tie attiecas arī uz mani, ka 
ar Priesterības sakramentu - šo 
“ogli”, Dievs apzīmogo arī mani. 
Tas ir nemaināms zīmogs. Dievs 
savā labestībā mani, grēcīgu cil-
vēku, ir paaicinājis priekš brāļu 
labuma.

- Kādas bija sajūtas pirma-
jās celebrētajās Sv. Misēs?

- Roku un kāju trīcēšana, 
lielas bailes un nedrošība. Se-
minārā, visu sešu gadu garumā, 
tev liekas, ka tu jau varētu svinēt 
Sv. Misi kā pāvests ļaužu pilnajā 
Sv. Pētera laukumā. Bet īstenībā, 
kad pirmo reizi devos pie altāra, 
jutos tik izbijies, likās, ka kaut ko 
ne tā izdarīšu, ne tā pateikšu. 
Tās bija mokas. Pierodot pie Sv. 
Mises svinēšanas, daru to daudz 
apgarotāk, dziļāk apzinos un izjū-

tu tās būtību.
- Un kāda bija pirmo grēk-

sūdžu uzklausīšana?
- Jaunie priesteri parasti 

baidās no grēksūdzēm. Cilvēks 
atnāk ne tikai ar saviem grēkiem, 
bet ar visdažādākajām dzīves si-
tuācijām un grib dzirdēt padomu, 
stiprinājumu. Tikai pēc vairākām 
grēksūdzēm priesteris sāk iepazīt 
pastāvīgo penitentu, saprast, kas 
tā ir par  dvēseli, kā izjūt grēku.

Mana skaistākā pieredze 
šajā īsajā laikā bija, kad atnāca 
cilvēks, kas ilgus gadus nebija iz-
sūdzējis grēkus un riskēja nokļūt 
ellē. Tas bija patiešām saviļņojoši, 
ka cilvēks tik patiesi un dziļi visu 
slikto nožēloja, bija gatavs atmest 
pagātnes grēkus. Rezultātā paci-
lājošs pārdzīvojums valdīja abās 
konfesionāla pusēs - prieka asa-
ras raudāja gan tas cilvēks, gan 
priesteris. Tā bija neaprakstāma 
sajūta būt par liecinieku šai Dieva 
darbībai.

- Pirms nedēļas svinējām 
lielos svētkus Aglonā - Diev-
mātes Debesīs uzņemšanu. 
Šogad jūs tajos pirmoreiz kal-
pojāt kā priesteris. Kāda loma 
jūsu dzīvē ir Dievmātei? 

- Dievmātei manā dzīvē ir 
milzīga nozīme. Kā pusaudzis es 
veltījos Dievmātei, nodevu sevi 
Viņas rīcībā, uzticējos Viņas va-
dībai. Lūgšanas Dievmātei, īpaši 
Aglonā, man ir ļoti svarīgas. Es 
saprotu, kas mani vada. Aglonā 
man ļoti nozīmīgas ir divas vietas: 
pie Dievmātes svētbildes augšā 
un pie bīskapa Boleslava Sloskā-
na kapa lejā. Kā bīskapam un kā 
priesterim Sloskānam es lūdzu 
stiprinājumu ticībā, savā paaici-
nājumā. Viņa pieredze māca, ka 
nav jābaidās ne no kā, ka jebku-
rās grūtībās jāsaglabā labestīga 
drošsirdība, kas nebaidās piedot, 
nedrīkst nocietināt sirdi, bet tai jā-
kļūst arvien mīlošākai.

Septembrī došos svētceļo-
jumā uz Solovkiem, uz vietu, kur 
mūsu godājamais bīskaps piedzī-
voja vislielākās ciešanas.

- Jau mēnesi esat pie 
mums. Kādi ir jūsu pirmie ie-
spaidi par draudzi? 

- Tie nav īsti pirmie iespaidi, 
jo esmu šeit bijis kā klēriķis se-
minārista praksē. Mani pārsteidz 
ticīgo dievbijības gars. Cilvēki 
ļoti ilgi lūdzas pirms Sv. Mises 
un arī pēc tās. Man grūti pateikt, 
kur citur vēl ir tik liela apmeklē-
tība darbdienu dievkalpojumos, 
ka svēto Komūniju pieņem ap-
mēram 50 ticīgie. Esmu patīkami 
pārsteigts par to. 

Esmu gandarīts, ka šeit tiek 

lietotas visas valodas, kurās arī 
es brīvi runāju. Kaut gan mana 
dzimtā valoda ir krievu, esmu labi 
apguvis arī latviešu, latgaliešu un 
poļu. Tāpēc šeit es jūtos kā zivs 
ūdenī.

- Ko, jūsuprāt, vajadzētu 
darīt, lai dievkalpojumos pie-
dalītos vairāk bērnu un jaunie-
šu?

- Baznīca, ticība ir kaut kas 
nemainīgs. Vienīgi varētu domāt 
par formu dažādošanu. Baznīca 
tagad runā par Jauno Evaņģe-
lizāciju, kā labāk sludināt Labo 
Vēsti. Jauniešiem mūsdienās ir 
pilnīgi citāda pasaules uztvere. 
Mēs meklējam formas, kādas 
jauniešiem ir pievilcīgākas. Pie-
mēram, viena no tām ir Taize 
garīgums. Šogad no 26. līdz 28. 
septembrim Rīgā notiks Taize 
Baltijas reģionālā tikšanās, kur 
sabrauks pustūkstotis jauniešu 
no Ziemeļaustrumeiropas. Pieda-
līties dažādās darba grupās, jau-
niešu aktivitātēs un dzīvot Rīgā 
viesģimenēs tiek aicināti arī Krā-
slavas jaunieši. Bet 6. septembrī 
pēc Sv. Mises, plkst. 19.00, būs 
Taize vakars Krāslavas baznīcā, 
kurā piedalīsies jaunieši no Lat-
gales. Mūsu draudzes jaunieši 
to vadīs. Tas solās būt skaists 
notikums apmēram 1.5 stundas 
garumā. Būs iespēja iepazīt sa-
vādāku, vienkāršāku, jauniešu 
sirdīm tīkamāku lūgšanu veidu. 
Esiet laipni aicināti!

- Ko Jūs gribētu novēlēt 
mums, sava pirmā ganāmpul-
ka avīm?

- Vispirms gribu izteikt vē-
lējumu sev: lai es būtu labs pa-
līgs prāvestam. No oktobra, kad 
priesteris Guntis Brūvers dosies 
uz Itāliju turpināt mācības, man 
būs jāapkalpo arī Izvaltas un Bo-
rovkas draudze. Kā ir teicis bīs-
kaps, jaunā priestera pirmie soļi 
ir nedroši kā bērnam, tāpēc ļoti 
vajadzīgas jūsu lūgšanas.

Baznīca ir ļoti ģimeniska 
kopiena. Kaut gan lielā draudzē 
tas ir gandrīz neiespējami, caur 
Jēzu Kristu mēs tomēr esam 
viena ģimene. Mana vēlme ir, lai 
mēs esam kā brāļi un māsas, lai 
mūsu savstarpējās attiecības ir 
ģimeniskākas, draudzīgākas un 
lai šīs ģimenes kopīgā tikšanās ir 
svētdienas Svētā Mise. Man tas 
ļoti rūp. 

- Paldies par sarunu. Lai 
Jums veicas priesteriskajā kal-
pošanā, lai Dievs ar savām žē-
lastībām vienmēr stāv klāt un 
Dievmāte palīdz!

Intervēja Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto

Mums jābūt kā brāļiem un māsām
Jau mēnesi Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē 
par vikāru, prāvesta palīgu, kalpo šogad iesvētītais pries-
teris Rodions Doļa. Aicināju mūsu jauno dvēseļu ganu uz 
iepazīšanās sarunu. 

Mana skaistākā pieredze šajā īsajā laikā bija, kad atnāca cil-
vēks, kas ilgus gadus nebija izsūdzējis grēkus un riskēja no-
kļūt ellē. Tas bija patiešām saviļņojoši, ka cilvēks tik patiesi un 
dziļi visu slikto nožēloja, bija gatavs atmest pagātnes grēkus. 
Rezultātā pacilājošs pārdzīvojums valdīja abās konfesionāla 
pusēs - prieka asaras raudāja gan tas cilvēks, gan prieste-
ris. Tā bija neaprakstāma sajūta būt par liecinieku šai Dieva 
darbībai.
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Aizvien atpazīstamāks kļūst 
Kulinārā mantojuma tīkls, kas strau-
ji attīstās ne tikai Zviedrijā, Polijā, 
Lietuvā un citās Eiropas valstīs, bet 
arī Latvijā, sevišķi - Latgalē. Te tas 
darbojas jau desmit gadus. Ja re-
dzat izkārtni - baltu pavāra cepuri, 
dakšiņu un nazīti uz zila fona, tad zi-
niet, ka tā ir vieta, kur tiek piedāvāti 
pēc senču tradīcijām gatavoti ēdie-
ni. Sātīgi, veselīgi un, galvenais, 
pagatavoti ar mīlestību un gādību. 
Kulinārā mantojuma tīkla dalībnie-
ki ir unikāli cilvēki. No viņiem staro 
sirdssiltums, labestība un viņu gaišo 
domu spēks uzlādē ar pozitīvu 
enerģiju. Viņu sirsnīgais “Labdien!” 
ir neviltots un atklāts. Vienmēr šķiet, 
ka pie šiem cilvēkiem gribas paka-
vēties vēl un vēl. Jā, viņi ir īpaši. 
Tāpat kā viņu ieguldītais darbs un 
attieksme pret dzimteni. 

 “BELLA CUISINE” - tas ir 
projekts, kas veicināja latgaliešu 
draudzību ar baltkrieviem. Vitebs-
kas apgabala un Latgales iedzī-
votājus vieno ne vien Daugava, 
kas Baltkrievijā pārtop par Dvinu, 
kopīgas vēstures lappuses, cilvē-
ku viesmīlība, bet arī ēdienu pa-
gatavošanas tradīcijas un tagad 
mūs vieno arī Kulinārā mantojuma 

tīkls, jo arī Baltkrievijā tiek uzsākta 
tā popularizēšana un attīstīšana. 
Lai nu kā, bet mums ir daudz ko-
pīga, taču tajā pat laikā mēs sa-
glabājam katrs savu unikalitāti. 

Lai redzētu, kā klājas mūsu 
uzņēmējiem, 2013.gada septem-
brī pulks Baltkrievijas pārstāvju 
viesojās Latgalē. Viņiem tika rā-
dītas Latgales viesu mājas, mu-
zeji, uzņēmēji un amatnieki, kuri 
ir iestājušies un strādā Kulinārā 
mantojuma tīklā. Viesiem patika 
mūsu piedāvājums. Viņi bija sa-
jūsmā par redzēto un atzina, ka 
te redzētais viņiem bijusi īsta sko-
la. Sagaidīt viesus latgaliešiem 
patīk, taču ne mazāk aktuāla bija 
iespēja paciemoties viesu dzim-
tenē. Šāda iespēja tika rasta jau 
minētā projekta ietvaros. 

19. augusta rītā kulinārā 
mantojuma tīkla dalībnieki 40 
cilvēku sastāvā devās ceļā. Lai 
arī Baltkrievijas uzņēmēji vēl ir 
pašā sākumposmā, bet Latgales 
kulinārā mantojuma tīkla dalīb-
niekiem ir jau pat 10 gadu darba 
pieredze, brauciens bija iespai-
diem pilns.

Ar lauku tūrismu kaimiņvalstī 
nodarbojas galvenokārt pensio-

Trīs dienas Baltkrievijā
Kontrastu valsts - tas ir pirmais, ko gribas par to teikt. Eiro-
piešu acīm veroties, tā ir laika mašīna, kas atmet atpakaļ pa-
gātnē, padomju laikos. Kādam tas saistās ar skaisto jaunību 
un rada nostalģiskas izjūtas, kādam ar vēstures grāmatās 
lasītā reālu saskarsmi. Jebkurā gadījumā, viesošanās Balt-
krievijā ir visai interesants pasākums. Ja to nedara regulāri, 
tad tas ir īsts piedzīvojums. Vīzas, robeža, muita, dokumen-
tu un personīgo lietu pārbaude… Katrā pilsētā Ļeņins, par-
kos un skvēros tanki, goda plāksnes, pilnīgi cita, šķiet, ne-
saprotama valsts pārvaldes sistēma… Bet stāsts nav par to. 
Stāsts ir par cilvēkiem un to, kas vieno visu tautu pārstāvjus 
- garšīgs, mājās gatavots, vienkāršs ēdiens.

Kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki ar Baltkrievijas draugiem

Lauku mājas “U Pteroviča” saimnieki - latvieši, kuri pirms dažiem 
gadiem pārcēlušies uz dzīvi Baltkrievijā

Lauku mājas “Rodni kut” saimniece Jūlija dalās pieredzē ar 
krāslavieti Vladimiru

“Vasaras eko kafejnīca” uzbūvēta no bērziem

nāri. Pēc Latvijas likumdošanas 
tie ir cilvēki pašā plaukumā, jo 
Baltkrievijā sievietes pensijā do-
das 55 gadu vecumā. Pie mums 
šāda vecuma sievietes turpina 
veiksmīgi strādāt. Arī tur viņas 
aktīvi strādā, attīstot lauku vidi. 
Turklāt Baltkrievijā tiek ieviesta 
pateicīga politika, lai to darītu. 
Šiem uzņēmējiem ienākumi no 
lauku tūrisma netiek aplikti ar 
nodokļiem. Tikai vienu reizi gadā 
jāsamaksā nodeva - aptuveni 10 
EUR apmērā. Pārsvarā tiek pie-
dāvātas naktsmītnes saimnieku 
mājās. Daudzās mājās nav visu 
ērtību, taču tas tikai spilgtāk ie-
zīmē lauku vidi. Katras mājas 
saimniece lepojas ar savu fi rmas 
ēdienu. Daudzviet viesi no Lat-
gales tika cienāti ar pankūkām. 
Tās kusa mutē, pildītas ar mā-
jas biezpienu un pasniegtas ar 
medu… Sautētas ribiņas, tīteņi, 
zivju zupa, vītināta cūkgaļa… Pat 

tagad var sajust 
garšu un smar-
žu! 

Liels pār-
steigums bija 
sastapt Balt-
krievijas uzņē-
mēju vidū lat-
viešus. Šādas 
tikšanās mums 
gadījās divreiz 
- lauku mājās 
“U Petroviča” 
mūs sagaidīja 
latviešu pāris, 
kas pirms da-
žiem gadiem ir 
pārcēlušies uz 
dzīvi kaimiņ-
valstī, viņi ir 
apmierināti un 
turpina attīstīt 

savu iesākto darbu. Saimniece 
joprojām runā latviski, regulāri 
brauc ciemos pie radiem uz Rīgu. 
Un savus viesus Baltkrievijā cie-
nā ar uzkodām, kas viņai asociē-
jas ar dzimteni - ķilavu maizītēm; 
otra tikšanās gan nebija tieša, 
taču nakšņojām latviešu uzbū-
vētā viesnīcā pilsētā Glubokoje. 
Jau ienākot pa durvīm, sajutām 
kaut ko savu - interjers, krāsas, 
stils… Tas bija mūsējais. Emo-
cionāli interesanti 
bija uzturēties lauku 
mājā “Utrina”. Tās 
saimnieki ir sav-
dabīgi cilvēki, kuri 
savu redzējumu un 
dzīves uztveri veik-
smīgi spēj nodot 
citiem. Saimnieku 
pamatnodarboša-
nās ir Haskiju un 
Krievijas aitu su-
gas suņu audzēša-
na. Viņu mērķis ir 
saglabāt šīs suņu 

sugas. Dzīvnieki vienmēr izraisa 
prieku. Taču tas nav viss, ko pie-
dāvā unikālajā saimniecībā. Pēc 
izbrauciena Haskiju vilktos ratos, 
tiek piedāvātas naktsmītnes in-
diāņu tipos, ir uzbūvēta lapene 
no bērziem, ko gribas dēvēt par 
vasaras kafejnīcu. Saimnieki prot 
radīt unikālu atmosfēru. Ēdiens, 
ko šī brauciena dalībnieki, kā jau 
kulinārā mantojuma tīkla biedri, 
kritiski vērtēja, te bija veģetārs 
un citāds. Tā pagatavošanā tiek 
izmantoti dārzeņi un zivis. Īsta 
paradīze kaloriju skaitītājiem. Tā 
ir ekoloģiska saimniecība, kur 
saimnieks ir daba. Cilvēks šeit ir 
tikai palīgs… 

Dziļi laukos, meža ielokā 
veca māja… Šķiet, kas gan tur 
tik īpašs. Bet kaimiņi baltkrievi 
uz šīm mājām aicina tūristus no 
pilsētām, jo te ne vien ir iespēja 
dzīvot bez interneta, komunikāci-
jām, ūdensvada un citām ikdienā 
pierastām lietām, bet arī uzzināt, 
kā dzīvojuši viņu senči. Mājās ir 
saglabātas tā laika mēbeles, sa-
dzīves priekšmeti un, šķiet, ka 
pat gaiss ir savādāks. 

Tur esot, radās sajūta, ka 
viņi prot no nekā uzsākt darbu 
lauku tūrismā. Takas, lapenes 
ezeru krastos, klusums, miers un 
dabas klātbūtne it visur. Tas ir tas, 
kas šīs lauku mājas piepilda ar 
tūristiem visas vasaras garumā. 

Lai mums, latgaliešiem, ne-
liktos, ka Baltkrievijā viss ir tik 
vienkārši un nav ne miņas no 
greznības, mēs tikām aicināti uz 
Berezinas biosfēras rezervātu, 
kur ne vien ir fantastisks dabas 
muzejs, bet arī augsta līmeņa 
viesnīcas un restorāni. Runājot 
par dabas objektiem, tie Baltkrie-
vijā ir labi attīstīti. Te ir ko mācī-
ties arī mums. Bet restorāns… 
Tas mūs patīkami pārsteidza. Bet 
kā gan citādi… tas taču ir Balt-
krievijas prezidenta Aleksandra 
Lukašenko iecienīts objekts.

Piedzīvoto emociju pilni un 
nedaudz saguruši devāmies mā-
jās. Pēc katra brauciena ir prieks 
par redzēto un skumju nots par 
šķiršanos. “BELLA CUISINE” 
projekta vadītāja Tatjana Ko-
začuka viņus sauc par ģimeni, 
ar kuriem vienmēr ir interesanti 
sadarboties. Bet šie aktīvie, uz-
ņēmīgie cilvēki noteikti tiksies 
vēl un vēl, jo viņi papildina viens 
otrs. Kā viņi paši atzina, Kulinārā 
tīkla dalībnieku vidū konkurence 
nepastāv, jo katram no viņiem ir 
savs unikāls piedāvājums. Nā-
kamā tikšanās pavisam drīz - 9. 
septembrī, Krāslavā. Te noritēs 
projekta noslēguma pasākums 
un Krāslavai nozīmīgs notikums 
- Starptautiskā kulinārā mantoju-
ma centra atklāšana.

Inga PUDNIKA, autores foto

Indiāņu tipi - naktsmītnes tūristiem
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.25 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 Dardarija Zeme, kurā viss ir ie-
spējams
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Karla un Jonass
12.30 Mf. Cilvēka bērns
14.15 Lai dzīvo bērni! 
15.15 Rošvilu māja
17.05 Āfrika 18.00 Ziņas
18.55 Latvijas kods
19.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Summertime - aicina Inese Ga-
lante
22.55 Mf. Parīze, es tevi mīlu
1.10 Tango 2.35 100 g kultūras 
3.15 Starptautiskais izpildītāju kon-
kurss 
5.05 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skatpunkti
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vārds uzņēmējiem
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, 17.50 Eiropas čempionāts bas-
ketbolā U - 16 kadetiem
15.10 Lanževēna burvju triki 
16.00 Leones dzīve
22.20 Midsomeras slepkavības 
0.10 SOKO Vismāra
1.00 Mf. Bagātību sala
2.35 Eiropa koncertos
3.25 Labākais no Euromaxx
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, 1.40 LNT Brokastis
11.00 Latvijas faili 12.00 Melu spēle
12.55 Policists no pagātnes 
13.55 Mf. Ģimenes plāns
15.50 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Roze starp ērkšķiem 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.40 Greizais spogulis
3.05 Precamies!? 3.50 Karamba!
5.45 Bernards
5.55 Trakie no Baltā nama

TV3
6.05, 5.40 Amerikāņu ģimenīte
6.30, 13.10 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
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.05 Gandrīz ideāls randiņš 
14.10 TV3 noslēpumu sezonas atklā-
šana 16.55 Mf. Izlaiduma balle
19.00 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Princese un varde
21.30 Mf. Mamma Mia!
23.50 Mf. Tuvāk ienaidniekam
1.25 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
7.20 Multfilmas 8.55 Kino detaļas
10.00 Viens pats mājās
10.30 Vēsture detaļās
11.00 Skapis
12.00 Māmiņas
13.05 6 kadri
14.00 Mf. Princese Vardīte
14.50 Mf. Augstākais vērtējums
16.40 Mf. Zvēri
18.10 Mf. Megamainds
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Leģenda par pēdējo gaisa 
pavēlnieku
23.10 Mf. Bēdīgi slavens 1.30 Interni 
2.15 Mf. Gaidot supermenu

TV5
8.05 Vēsture detaļās
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10 Savedēja
11.10 Tālu un vēl tālāk
12.10 NLO vēsture
13.25 Iemāciet man dzīvot
14.30 Nereālais stāsts
15.00 Mf. Kāzas Maļinovkā
16.50 Hokejs
19.25 Greizais spogulis
21.25 Mf. Mana māja, mans cietoksnis
23.15 Mf. Nekad tevi neaizmirsīšu
1.10 Mūsu tēma
1.50 Kriminal+
2.15 Mūzika

PBK
6.10 Mūzika
6.50, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.00 Kontrolpirkums
7.25 Multfilmas
7.55 Bogdans Stupka
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Vladimirs Ivašovs
13.00, 17.25 Mf. Viena vecpuiša sep-
tiņas sievas. 
18.00 Jūrmala 20.00 Laiks
20.35 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.30 Šovakar 0.10 Euronews
1.00 Mf. Lielais starpbrīdis

RenTV Baltic
6.10 Skatīties visiem! 7.00 Multfilma
8.20 Tūristi 12.20 Skatīties visiem!
13.20 Jums pat sapņos nav rādījies

16.20 Pasaules noslēpumi 
17.20 Mf. Tokarevs no Tulas
20.55 Skatīties visiem!
22.00 Jūrmala
23.55 Dokumentālais specprojekts

RTR Krievija
4.55 Mana planēta
5.25 Mf. Mājsaimniece
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
7.15 Mf. Kautrīgā
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
14.00 Tanku biatlons
15.00 Mf. Ciemiņš no kamīna
16.55 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Nebūtu laime... 2
23.50 Mf. Štirlica sieva
1.40 Sestdienas vakars
3.25 Lielā āfrikāņu plaisa
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 Cik maksā atmest dzeršanu
13.25 Es vienkārši iemācījos gudri 
dzīvot...
14.20, 16.20 Mf. Lielais starpbrīdis
16.15, 21.00 Sports 19.00 JAK 
21.05 Atkārto!
23.15 Mf. Eņģeļu pilsēta

Baltkrievija 1
7.35 Būtība
8.00, 9.10 Mf. Pelnrušķīte
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.40, 23.30 Radu būšana 
10.50 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, 0.40 Liela starpība
16.55 Jaunkundze-zemniece
19.00 Mf. Tāda ir mīlestība 3
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Steidzami! Meklēju vīru
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.20 Mf. Pasaka par pazaudēto lai-
ku 8.45 Burvju skola
10.20 Baltkrievu virtuve
11.05, 21.05 TV barometrs
11.10 Div ar pus pavāri
11.40, 21.45 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
13.15 Ekstrasensu cīņas
14.50 Marija Verna. Mirušo putnu no-
slēpums. Seriāls
18.25 Augstāk par jumtu
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums 20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO 21.10 Prāta vētra
23.20 Mf. Trakās brīvdienas

SESTDIENA, 30. augusts

SVĒTDIENA, 31. augusts

Maikla Džeksona 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 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.30 Kas var būt labāks par šo? 
16.00 Es kāpt gribu kalnā visaugstākā... 
17.00 Firmas noslēpums 18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Laiks lidot
20.30 Panorāma 20.45 De facto
21.40 Kaisles noziegumi
23.25 Āfrika 0.20 Rošvilu māja
2.05 Man pieder tas, ko sauc par laimi
4.10 TE! 5.00 Dzimtas detektīvs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 2.05 Mikrofona dziesmas
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Tādas lietas
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti

9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Makšķerē ar Olti
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.15, 4.10 Eiropas čempionāts bas-
ketbolā U - 16 kadetiem
14.10 Leones dzīve
16.05 Eiropa koncertos
16.55 Anekdošu šovs 
17.20 Mednieku ciltis
18.15 Mf. Viņpus okeānam
20.00 Mf. Alpu klīnika
21.40 Ghetto games
22.10 Mf. Bagātību sala
23.50 Pasaules stāsti
0.20 Manas tautas dziesmas
3.35 Imanta - Babīte pietur

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 3.10 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.50 Mf. Princeses Diānas slepkavība
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. Tauklodīte
3.55 Karamba! 4.40 Bernards
5.00 Ceļojošais bruņinieks 
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 4.25 Amerikāņu ģimenīte 
6.30 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 
13.40 Mf. Mamma Mia!
16.00 Mf. Princese un varde
18.00, 3.40 Dullās sacensības 
19.00 TV3 Ziņas
19.10 Čekas ēna
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.00 Mf. Es, robots
0.30 Mf. Zvaigžņu algotņi
2.10 Mf. Sacīkstes
5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.45 Ņujorkas karalis 

TV3+
7.00 Multfilmas 8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt 
10.00 Sviridovi
12.35 Mf. Resnīši
14.40 Mf. Bezcerīgā komanda
16.55 Mf. Leģenda par pēdējo gaisa 
pavēlnieku

18.55, 1.50 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.10 Mf. Zirnekļcilvēks 3
0.00 Mf. Pieskāriens 0.55 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 Šapovalovs. Seriāls
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 Kalpoju Dzimtenei!
7.45 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 D.Krilova piezīmes 
9.55 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.05 Divas zvaigznes 13.50 JAK
15.30 Mākslas filma
16.40 Mf. Veiksmes džentelmeņi
18.20 Minūte slavas
20.00 Laiks 21.50 Atkārto!
0.35 Politika 1.25 Euronews

1.55 Kas? Kur? Kad?
3.05 Mf. Nelāgs joks
4.40 Jūrmala 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.55 Mf. Supermenedžeris, jeb Likteņa 
kaplis
8.20 Vecpuiši 9.05 Tīrs darbs
10.05 Jūrmala 12.15 Maldi. Seriāls
20.15 Mākslas filma

RTR Krievija
5.10 Mf. Nebūtu laime... 2
8.30 Pats sev režisors
9.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Privātā telpa
13.15 Jaunais vilnis - 2014
16.35 Maša un Lācis
16.55, 1.35 Mf. Veiksminiece
20.00 Svētdienas vakars 
23.40 Mf. Ja tu mani dzirdi
3.25 Zemes troksnis

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

Viņš nekad nesvinēja savas 
dzimšanas dienas, atbalstīja orga-
nizācijas, kas palīdz cilvēkiem at-
brīvoties no alkohola un narkotiku 
atkarības, iepazinās ar preziden-
tiem un citām kronētām personām, 
padarīja trakas vairākas mūsdienu 
mūzikas cienītāju paaudzes. Kritiķi 
nespēja noteikt viņa mūzikas stilu, 
prese baudīja skandālus, kas bija 
saistīti ar viņa ekstravaganto uzve-
dību. Žurnālu vākus greznoja viņa 
fotogrāfijas. Neapmierināts ar savu 
ārējo izskatu, viņš regulāri uzticē-
jās ķirurga nazim... Viņa populari-
tāte bija tik apreibinoša, ka vairāk 
nekā 25 reizes Ginesa rekordu 
grāmatā tika publicēti viņa izcilie 
rādītāji. Elizabete Teilore pirmā 
viņu nosauca par „popmūzikas ka-
rali”. Tas ir Maikls Džeksons...

Maikla dzīve daudzbērnu ģime-
nē nebija vienkārša. 
Tēvs viņu sita, brāļi, 
cik vien spēja, viņu 
terorizēja. Kad kļu-
va skaidrs, ka zēns 
labi dzied un kustas, 
kļuva vēl sarežģītāk, 
jo pļaukas tad viņš 
saņēma arī mēģi-
nājumos. Džeksonu 
ģimenes grupa savu pirmo līgumu 
saņēma, pateicoties Maikla spējām. 
Drīz vien Maikls saprata, ka viņam 
kļūst šauri šīs grupas ietvaros. Viņš 
nolēma uzsākt solo karjeru. Jau pir-
mā dziesma iekļuva amerikāņu hītu 
parādes 4.vietā... 

70. gadu beigās viņš iepazinās 
ar producentu Džonsonu. Kopš šī 
laika Džeksonu „pārklāja” slava: 
Gremi, pirmās rindas reitingos, 
daudzu miljonu honorāri... Līdz ar 
atzīšanu sākās arī problēmas. 

Ekscentriskums uz skatuves 
un dzīvē. Noslēgšanās no sa-
biedrības radīja baumas. Bet tad 
sākās tiesāšanās.  No Džeksona 
pieprasīja naudu. Viņu apvainoja 
seksuālajā vardarbībā pret nepiln-
gadīgajiem, tiesu procesi bija ilgi, 
nogurdinoši un dārgi. Tikai pēc 
dziedātāja nāves kļuva skaidrs, 
ka tas viss tika darīts naudas dēļ. 

Viņa ģimenes dzīve un aiz-
raušanās ar plastiskajām operā-
cijām presē tika atspoguļota ļoti 
sīkumaini. Visfantastiskākās bau-
mas klīda tieši par viņu: guļ baro-
kamerā, lai nodzīvotu 200 gadus, 
no daudzajām plastiskajām ope-
rācijām viņam sāka atmirt āda un 

tā tika nomainīta pret mākslīgo... 
Bet īstenībā viss taču bija mazliet 
citādāk...

Pepsikolas reklāmas laikā 
Džeksons spēcīgi apdega. Slim-
nīcā viņu diezgan ātri izārstēja, 
bet sāka izpausties cita, iedzimta, 
slimība – vitiligo. Šī slimība izpau-
žas kā balti plankumi uz ādas, kas 
rodas tajās vietās, kur sāk pazust 
pigmenti... Plastiskās operācijas 
kļuva nepieciešamas, kā arī sa-
režģīts grims un dzīve bez saules 
gaismas... Bet daudzo miljonu 
kompensāciju, ko viņam izmak-
sāja Pepsikolas kompānija, viņš 
izlietoja bērnu apdegumu centra 
izveidei. Tieši reklāmas dēļ viņu 
lūdza iegulties barokamerā. Fo-
touzņēmumi nokļuva presē, sāka 
klīst baumas... 

Džeksona kompozīcijas „Tril-
lers”, „Bed”, „Melns 
vai balts” – uz 
visiem laikiem ir 
iekļuvuši popmū-
zikas vēsturē kā 
visveiksmīgākie 
hīti pasaulē. Zvaig-
znes deju plati 
studē Amerikas 
labākajās aktier-

mākslas skolās. Bet svarīgākais 
jau nav tas... Galvenais – Maikla 
Džeksona māka savu uzstāšanos 
pārvērst par skaistu skatu... Viņa 
koncertturnejas bija izplānotas 
desmit gadus uz priekšu. Strādā-
ja viņš bez pārtraukumiem... Vis-
lielākās pasaules koncertturnejas 
priekšvakarā Maikls Džeksons 
nomira...  Ilga skaidrošanās, per-
sonīgā ārsta apvainošana, versijas 
par slepkavību – rezultāta nekāda.  
Oficiālais nāves cēlonis – miega 
zāļu pārdozēšana... Atvadīšanās 
ceremoniju no „popmūzikas kara-
ļa” ģimene noorganizēja kā komer-
ciālu pasākumu... Pa visu pasauli 
notika masveidīgi flešmobi, veltīti 
Džeksona piemiņai. Skatītāji, kas 
bija iegādājušies biļetes uz koncer-
tiem, tās atpakaļ kasēs nenode-
va... Dzeltanā prese bija pārpildīta 
ar ziņojumiem par nāves inscinē-
jumu un solījumiem, ka „popzvaig-
zne” atgriezīsies.

Džeksonam tika veltīti pie-
minekļi, piemiņas pastmarkas, 
grāmatas, plakāti, pēcnāves al-
bums... Maikls Džeksons turpina 
pelnīt arī pēc nāves... 

 Andrejs JAKUBOVSKIS

Televīzijas programma29. augustā Ir iemesls!



112014. gada 29. augusts

9.55 Mf. Septembra mīla
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 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā
21.15 Mf. Goda lieta 23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija 4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.30, 13.35 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
7.55, 17.55 Radu būšana
9.00, 1.15 Medikopters
10.00 Bagātnieku dakteris 
11.05 Atradējs
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.25 Alkas pēc laimes
16.00, 20.20 Pirmo reizi ārzemēs
16.50, 2.00 Voroņini
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kobra  22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem 
0.15 Uz robežas
3.05 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.05 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas
8.30 6 kadri 9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 22.10 Mf. Draugu draugi

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 Mūsu tēma
9.10 6 kadri

9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.50 Kriminal+
14.40, 19.50 Mīlestība nav kartupelis. 
Seriāls
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.10 Vācietis 1.15 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.15 
Ziņas
6.30 Zvēriņi 7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.40 Mf. Vēlā nožēla. 
15.00 Divatā ar visiem
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Mf. Skolotāji
23.40 Pirmais pasaules karš
0.45, 5.55 Euronews
1.45 Mf. Priekšsēdētājs
3.25 Mf. Kad pienāks septembris
5.00 Mūzika

RenTV
6.10 Izmeklētāji 7.00, 14.05 Zvēriņi 
7.14, 19.39 Laika prognoze
7.15, 12.35 Skatīties visiem!
7.45, 1.40 Brīvais laiks
8.10 Dokumentālais specprojekts
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.25, 23.35 Ekstrasensu cīņas
14.25 Iesūdzi mani!
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Mums pat sapņos nav rādījies

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 Zvērināto tiesa
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.35 Atomu drāma

23.35 Indigo bērni 0.30 Zatišje
1.50 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.00 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Vēlā nožēla. Seriāls
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1 18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Skolotāji. Seriāls
23.05 Pirmais pasaules karš
0.05 Mf. Fēniksa lidojums

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, 16.30 Ģimenes melodrāmas
14.05 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Čūsku midzenis
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma 0.25 Sports
0.35 Turku gambīts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Div ar pus pavāri
10.45, 22.45 Kulinārs
11.55, 21.35 Viesnīca Bābele
13.25 Karsts ūdens
13.45, 18.50 Universitāte
14.50, 19.50 Interni
16.00 Augstāk par jumtu
17.50, 23.55 Mīlestības dīvainības
20.55 Prāta vētra 21.25 KENO
23.50 Gribu nokļūt televīzijā!

PIRMDIENA, 1. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Laiks lidot
11.15, 13.50, 15.00 Top-Shop 
11.35 Nepieradinātā Amerika
12.30 Diāna 13.20 Lai dzīvo bērni 
14.10 Mežainīši 14.35 Burvīga diena
14.50 Smilšu pils
16.15 Zoodārzu mazuļi
17.15 100 krēslu 17.30 Skats no malas
18.00, 23.00 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Es dzīvoju koka mājā
23.15 Valdība 0.20 De facto
1.00 Latvijas Arhitektūras gada balva 
2014 5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 Spots
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Saldie 80 - tie
8.35 Troksnis viss vēl nav bijis
9.25, 15.55 Mana ģimene
10.30 Norvēģijas dabā
11.30 Biznesa klase
11.50 Pie rīta kafijas
12.10 Automoto raidījums 
12.30 Vārds uzņēmējiem
12.50 LTV - 60
15.25 Labākais no Euromaxx
17.00 Šodien
17.35 Pa karstām pēdām 
18.35 Ceļojumi uz pasaules malu
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05 Mednieku ciltis
21.00 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014 21.30 Midsomeras slepkavības
23.10 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
1.05 Apzinies saistības
1.40, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Sporta studija

LNT
6.15 Bernards

OTRDIENA, 2. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Zoodārzu mazuļi
10.35 Mf. Viņpus okeānam
12.15, 13.45, 15.00 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.30 Es dzīvoju koka mājā
14.05 Mežainīši
14.30 Mārvijs Hemmers
16.15 Zoodārzu mazuļi
17.15, 19.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma 21.15 1:1
22.05 Apokalipse
0.05 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.50 Kaisles noziegumi
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 Spots 6.30 Globalizācija 3000
7.00 Labākās latviešu mūzikas izlase
8.35, 17.35 Pa karstām pēdām 
9.30, 15.55 Mana ģimene
10.35, 18.35 Ceļojumi uz pasaules 
malu 11.30 Reģionālā attīstība Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Skatpunkti
12.30 Brīvdienu ceļvedis
12.50 LTV - 60
15.25, 1.40 Vienmēr formā!
17.00 Šodien
19.35, 1.10 Ekstrēmie kadri
20.05 Sporta studija
20.55 Dižais Serengeti
21.55, 5.30 Tavs auto
22.25, 5.00 Autosporta programma
23.00 Ghetto games
23.30 Mf. Alpu klīnika

LNT
6.10 Zīlniece 6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs

6.30, 4.20 Nedēļa novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Roze starp ērkšķiem 2
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 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.25 Nikita
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00 Spēka reindžeri supersamuraji
7.30, 13.35 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
8.00 Mf. Es, robots
10.10, 16.10 Smieklīgākie videokuriozi 
10.50 Māmiņu Klubs
11.25 Rīta pikniks
13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
14.00 UgunsGrēks 
15.10 Alkas pēc laimes
16.50 Voroņini
17.55 Radu būšana
19.00 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
20.20 Pirmo reizi ārzemēs
21.00 Mf. Brīnumainā aukle un lielais 
sprādziens
23.10 Bagātnieku dakteris
0.10 Čekas ēna 1.00 Koru kari
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+ 
6.30, 17.45, 23.55 Māja 2
7.15, 14.25 Ekstrasensu cīņas 
8.15 Mf. Zirnekļcilvēks 3
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15 Neredzamais cilvēks
18.50, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Mf. G-Force: Specvienība

22.50 Virtuve

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 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, 0.20 Kriminal+
14.40 6 kadri
15.10 Labi joki
18.50 Ziņas
19.50 Mīlestība nav kartupelis
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.10 Vācietis
0.50 Mūzika

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.15 
Ziņas
6.35 Zvēriņi 7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.40 Mf. Vēlā nožēla. 
15.00 Divatā ar visiem
16.00, 4.40 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Mf. Skolotāji
23.35 Pirmais pasaules karš
1.40 Angļu ērtības. Seriāls
5.30 Mūzika

RenTV
6.10 Izmeklētāji 7.00, 14.10 Zvēriņi 
7.14, 19.39 Laika prognoze
7.15 Mf. Diktatora dēls
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Mums pat sapņos nav rādījies
13.15 Skatīties visiem!
14.30 Iesūdzi mani!
15.35 Ģimenes drāmas
16.35 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
22.50 Slepenās teritorijas
23.50 Ekstrasensu cīņas
1.30 Brīvais laiks

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 Izstāstīsim visiem
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.45 M. Žvaņecka koncerts
23.40 Pēdējais komandējums
0.35 Zatišje 1.55 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.55 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 Vēlā nožēla 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 Skolotāji. Seriāls
22.05 Leģendas
22.50 Pirmais pasaules karš
23.55 Mf. Ebotu izdomātā dzīve

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
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpinā-
jums 12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15 Mf. Steidzami! Meklēju vīru
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Jaunkundze-zemniece
17.25 Mūsējie
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna. 21.00 Panorāma
21.45 Pēdas 23.30 Aktuāla intervija
0.20 Sports 0.30 Mf. Lerijs Krauns

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.35 Mf. Pasaka par pazaudēto laiku
11.55 Marija Verna. Mirušo putnu no-
slēpums. Seriāls 15.20 Comedy Batls
16.20 Karsts ūdens

12.30 Mf. Afoņa
14.10 Mf. Lūk kāds es esmu
16.15 Sports
16.20 Mākslas filma
17.25 Dzīves vieta
18.30 Minūte slavas
20.00 Kontūras.
21.05 Planētas elpa
21.35 Mf. Piramīda

23.30 Mf. Ceļā, lai iepazītu savu svētību

Baltkrievija 1
7.20 Mf. Tāda ir mīlestība 3
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls.
9.40, 0.05 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls

12.10 Centrālais reģions.
12.35 Zona X 13.10 Pārnesumkārba
13.50 Viņi dziedāja par Dzimteni
14.25 Dialogs par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Zvaigžņu dzīve
16.35 Uzticies un pārbaudi.
17.10 Mf. Resnīšu skola. 
21.00 Galvenais ēteris.

21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Lerijs Krauns

Baltkrievija 2
7.20 Mf. Mio, mans Mio
9.00 Burvju skola
10.40, 21.10 Prāta vētra
11.15, 20.25 TV barometrs
11.20 Div ar pus pavāri

11.50, 21.45 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
13.25, 23.20 Freida metode
15.35 Raidījums
16.10 Mf. Atrast slepkavu
18.10 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

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

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

Krās la va.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

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

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

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

www.vikingi.lv

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

“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.

17.50, 23.50 Mīlestības dīvainības. Se-
riāls 18.50 Universitāte
19.50 Interni 20.55 Prāta vētra
21.25 KENO 21.35 Viesnīca Bābele
22.45 Kulinārs
23.45 Gribu nokļūt televīzijā!
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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
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Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

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

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

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

Reklāma un sludinājumiBEZĶĪLAS 
 AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr.28609904,20292842.

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 firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

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

IEPĒRK

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

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

māju Krāslavā. 6000 €. Zvanīt 
vakarā. Tālr. 27123707;
STEIDZAMI! Māju Ezerniekos, 
100 m no ezera, ir saimniecības 
ēkas. Tālr. 20417828;
2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
2-istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
“PEUGEOT 206” - 1.4 HDi (4.5 l/ 
100 km); TA līdz 01.2015., 2003. 
Tālr. 26550412;
“AUDI A6 “, automātiskā ātrum-
kārba, sudrabkrāsas, 1999. - 
2000., TA līdz 08.2015.; divus 
sieviešu aitādas kažokus, 48. 
izm. Tālr. 27596645 (pēc 17.00);
“Mazda 626” - 1.8, 1998., TA līdz 
07.2015., labā stāvoklī, kopta + 
ziemas riepu komplekts. Tālr. 
29842942;
“AUDI A4”- 1.8, automāts, 1995., 
TA līdz 06.2015. 1500 EUR, ir 
maiņas varianti. Tālr. 29479733;
“VW Passat Variant” - 1989., TA 
līdz 20.08.2015., 950 €. Tālr. 
28727673;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
klavieres “Rīga”. Tālr. 29243274;
rakstāmgaldu savienotu ar 
plauktu. 15 €. Tālr. 26813363;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
sivēnus. Tālr. 28683927;
telīti (1 mēn.) vai MAINU pret 
bullīti. Tālr. 26817112;
teli (1 gads), govi (8. laktācija). 
Tālr. 20011455;
četras govis, 2 aplecinātas teles. 
Tālr. 26185239;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
Z/S “Riekstiņi” Baltinavas 
novadā - graudus sēklai, zie-
mas kviešus “Edvīns” un 
“Skagen”, rudzus “Dankows-
kie Diament”. Tālr. 29124081, 
28324308; 
graudus vai MAINU pret piena 
kvotām. Tālr. 26243196;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29485284;
auzas un kviešus. T. 28797057;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
kurināmās kūdras briketes. Pie-
gāde. Tālr. 22110343;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un 
ZG. Augstas cenas, samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29131196;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām. Tūlītēja sa-
maksa. T. 29105447, 20318082;
Zviedrijas firma - zemes īpašu-
mus, mežus, daļēji izcirstus me-
žus, viensētas. Tālr. 26645115;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, L/S zemi, nenoformē-
tus mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905;
SIA “Wood Holding”- mežus īpa-
šumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plā-
nus, meža taksācijas, zemesgrā-
matas. Augstas cenas, samaksa 
pie notāra. Vajadzības gadījumā 
izsniedzam avansu. T. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
“Žiguli”, ne vecāku par 20 ga-
diem. Tālr. 65624844;
stieples (4-5 mm). T. 26202829;
ogļu gludekli ar cauruli. Tālr. 
65622110, 26844100.

VAJADZĪGI darbinieki (darbam 
ar motorzāģi un krūmgriezi). 
Tālr. 29466968.
VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem Vācijā. Sīkā-
kas uzziņas pa Tālr. 29824171, 
00491777577699.
Sieviete PALĪDZĒS telpu sakop-
šanas darbos, kā arī aprūpēs 
vecus cilvēkus. Atbildīga un kār-
tīga. Tālr. 22102220.
Sieviete meklē darbu Indrā vai 
kaut kur citur (auto nav). Labas 
angļu, krievu, latviešu valodas 
zināšanas, augstākā izglītība. 
Tālr. 27587922.
Vēlos ĪRĒT 1-istabas vai 1,5- is-
tabu dzīvokli. Tālr. 26859607.
Vēlos īrēt dzīvokli vai māju. Tālr. 
22102220.
Transporta pakalpojumi ar VW 
Transporter (refrižerators) + pie-
kabe. Tālr. 29485284.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Ģimene meklē darbu laukos, 
pieskatīsim māju. Paņemsim 
bērnu mantas meitenei (3 g.), 
kartupeļus. Atdošu 2 vistas. Ie-
spējama maiņa pret kazu ar pie-
gādi. Pieņemsim ģimenē pensio-
nāru. Meklēju, kas varētu uzart 6 
ārus lielu dārzu ar traktoru. Tālr. 
25274016.

Pār tevi smilšu klusums 
klāts,
Vien paliek atmiņas un tava 
mūža stāsts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Valentīnai Kazimirovai, tēvu 
mūžības ceļā pavadot.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

kolektīvs

Nekad vairs neatnāks diena, 
kas vizbuļu spilgtumā viz. 
Caur nopļauto vasaru 
skriedams, 
tas stars ir apdzisis.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Valentīnai Kazimirovai sa-
karā ar tēva nāvi.

Kaimiņi 

Šalkšu kā vējš tajā birztalā, 
Skanēšu putnu dziesmās –  
Atmiņas mirdzēs kā pave-
diens.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Valentīnai Kazimirovai 
sakarā ar tēva nāvi.

Senie draugi

Likteņa pareģošana, alkoho-
la un psoriāzes aizrunāšana. 
Palīdzēšu sirdslietās. Tālr. 
25320417

Lūgums atsaukties jaukajām 
meitenēm, kuras man palīdzē-
ja pēc kritiena. Tālr. 20305484

Pateicīgā pensionāre

       Veikalā “Asteres” 
jauns rudens preču pie-

vedums - zemeņu, aveņu, 
melleņu stādi, kā arī plašs  
augstas kvalitātes sīpolpuķu 
piedāvājums par zemām ce-
nām, krizantēmas podos un 
orhidejas. 

Veikals atrodas Gr. Plāteru 
ielā 5, Krāslavā, pie veikala 
“Maxima” 

IEPĒRK baravikas, 
gailenes, dzērvenes, 

brūklenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

“Baltiņi” katru dienu no 13.00 
līdz 20.00. Un visā novada te-
ritorijā. Tālr. 26840027

SIA “AIBI” aicina darbā Ēr-
gļos šoferi - lopu iepircēju ar C 
kategoriju, kautuves darbinie-
kus. Labs atalgojums. Dzīves-
vieta. 

Tālr. 29478728
Izsaku sirsnīgu pateicību 

tēvam Aleksandram, Žannai 
Drozdovskai, Jevgēnijam 
Iļjiņecam, Krāslavas novada 
domei, p/a “Labiekārtošana 
K”, SIA “Krāslavas ūdens”, SIA 
“Debessmala”, novada domes 
sociālajam dienestam, visiem 
draugiem un radiem, kuri 
pavadīja pēdējā gaitā manu 
vīru Borisu Poļevoju.

Sieva 

Kokapstrādes uzņēmums 
SIA “Cietkoks” Kandavas 
pagastā aicina darbā lent-
zāģa operatorus un palīgus, 
kurinātājus, autokāra vadī-
tājus, palīgstrādniekus un 
palīgstrādnieces. Ir iespēja-
ma dzīvošana uz vietas. 

Tālr. 29999449

Nozaudēts automašīnas nu-
murs HH 8585. Atlīdzība ga-
rantēta. Tālr. 26338822

Viss nepazūd, kad, tēti, kapu 
kalnā
Pār tevi vēsas smilšu saujas 
krīt,
Vēl paliks siltums, ko tu 
dzīvē devi,
Kaut arī dziļi sirdī sāpes mīt.

Skumju un atvadu brīdī 
esam kopā ar Ļubovu Ma-
kareviču, no tēva uz mūžu 
atvadoties.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

kolektīvs

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
sērojam kopā ar Valentīnu 
Dančenko un viņas ģimeni 
sakarā ar viņas vīra pāragro 
aiziešanu mūžībā. 

Krāslavas poliklīnikas 
sieviešu konsultāciju nodaļa

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 
profils. Pilns serviss. Aizslēdza-
mi logi. METĀLA DURVIS.Tālr. 

28675525, 28230237, 65621730

Pie dā vā jam 
MI NI EKS KA VA TO RA 

pa kal po ju mus. 
Vei cam vi sa vei da dar bus: 

ro kam tranš ejas, ka na li zā ci jas 
un ūdens va da cau ru ļu lik ša nu. 

Tālr. 29521423.

SIA “LDO invest”
•	 Piedāvā mini ekskavatora 

pakalpojumus. 
•	 Rokam tranšejas kabeļu, 

ūdensvadu, kanalizāciju ie-
rīkošanai, kā arī pamatu lik-
šanai u.c.

Tālr. 20039403

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.

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

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 

cm 38 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.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

misko tīrīšanu, lukturu pulēšanu. 
Paklāju un dīvānu tīrīšana. Iz-

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

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

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

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

Tālr.25997031, 29575806. 


