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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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•	 Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
inspektori laikā no 13. līdz 16. jūlijam 
konstatējuši 22 jaunus Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) saslimšanas gadījumus 
mežacūku vidū. Četri saslimšanas 
gadījumi konstatēti Ciblas novada 
Pušmucovas pagastā, trīs - Burtnieku 
novada Rencēnu pagastā, pa diviem 
gadījumiem konstatēts Madonas 
novada Mārcienas pagastā un Maz-
salacas novada Mazsalacas pagastā, 
bet pa vienam gadījumam - Salacgrī-
vas novada Ainažu pagastā, Aglonas 
novada Šķeltovas pagastā, Vārkavas 
novada Upmalas pagastā, Daugavpils 
novada Vecsalienas, Ambeļu un Viš-
ķu pagastā, Madonas novada Barka-
vas, Kalsnavas un Mārcienas pagastā, 
Limbažu novada Viļķenes pagastā un 
Preiļu novada Pelēču pagastā. Līdz ar 
to mežacūkām ĀCM šogad konstatēts 
379 dzīvniekiem 28 novadu 71 pagas-
tā. Kopš kaites uzliesmojuma kopumā 
konstatētas 596 slimas mežacūkas.

•	 Sākot no 2016. gada 1. janvāra, numu-
ri publiskajās fiksētajās telefona līnijās 
vairs netiks dalīti pēc ģeogrāfiskās zo-

nas, kas norādīja uz abonenta piederī-
bu konkrētai apdzīvotai vietai. Numu-
ru veidos astoņi cipari, kas sāksies ar 
ciparu 6. Šādas izmaiņas ir saistītas ar 
valdības apstiprināto “Nacionālo nu-
merācijas plānu” jaunā redakcijā.

•	 Īstenojot projektu “Melnais stārķis. 
Dzīvības lidojums” un veicot pētīju-
mus, viens no putniem atklājis, ka 
Latvijā ir noglabāta šī noturīgā un ļoti 
bīstamā ķimikālija, kas ir izlauzusies 
brīvībā. Ir cilvēki, kas stāstījuši, ka bi-
juši gadījumi, kad padomju laikos DDT 
apraka. Un pašlaik tas ir “izlīdis laukā”. 
Tas vairs neskarot tikai melnos stār-
ķus, bet arī cilvēkus un visu dzīvo.

•	 75,2% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka 
valsts tiek pārvaldīta, ievērojot tikai 
atsevišķu ietekmīgu grupu intereses. 
Pieaudzis arī to iedzīvotāju skaits, kuri 
nevar sniegt atbildi par to, kādas inte-
reses īsti tiek pārstāvētas, pārvaldot 
valsti. Šogad ar šādām grūtībām sa-
skārās 13,9% Latvijas iedzīvotāju. 

Veikalā “DGS apģērbi”
jauna vasaras apģērbu 

kolekcija.
Rīgas ielā 28, Krāslava.

Šodien numurā

Latvijā

Laipni aicināti
 24. jūlijā 

uz lielo Annas dienu 
GADATIRGU Dagdā!

T. 29415291. 

Ilgi gaidītie pilsētas svētki
Masu pasākumi vienmēr ir padarīju-

ši krāšņākas Krāslavas dzimšanas dienas. 
Aizvadītajā sestdienā par svētku program-
mas kulmināciju kļuva velomaratons pa 
ainavisko Krāslavas apkārtni. Tajā piedalī-
jās teju 300 aktīvās atpūtas piekritēju no 
visas republikas.

Divtik patīkami, ka savā pirmajā re-
ģionālajā vizītē jaunais valsts prezidents 
Raimonds Vējonis devās tieši uz Krāsla-
vu. Kopā ar kundzi augstais viesis pieda-
lījās balvu pasniegšanā. Viņiem palīdzēja 
Krāslavas mērs Gunārs Upenieks un zem-
nieks Aleksandrs Ivanovs. Ar veiksmīgo 
valsts galvas roku tika izlozēta velomara-
tona lielā balva - velosipēds. Tas nonāca 
rīdzinieces Lauras Miķelsones īpašumā. 
Otra velomaratona sensācija - Olgas un 
Jevģēnija Podjavu ģimenes komanda des-
mit cilvēku sastāvā. Piemiņas balvu saņē-
ma arī veterāns Romualds Vanags, kurš 
sasniedzis 84 gadu vecumu.
ATTĒLOS: kuram uzsmaidīs veiksme?; 
Lauras Miķelsones prieks; velomaratona 
laimīgā biļete; Krāslavietes Sandra 
un Sigita Nemeņonokas - apbalvotais 
velotandēms; ģimenes komanda.

Aleksejs GONČAROVS

No 2015. gada 14. augusta līdz 
15. septembrim būs atvērta projektu 
iesniegšanas kārta apakšpasākumā “At-
balsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņē-
mējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas 
pieejamais publiskais finansējums apakš-
pasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma 
ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldī-
jumi un vispārējās izmaksas lopkopības 
nozarē. 

Atbalsta pretendenti var būt gan 
fiziskas, gan juridiskas personas.

Ja atbalsta pretendents ir fiziska 
persona, jāievēro šādi nosacījumi:

* projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā nav vecāka par 40 gadiem;

* ir ieguvusi augstāko vai vidējo 
profesionālo lauksaimniecības izglītību, 
apgūstot lauksaimniecības priekšmetus 
vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku 
un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi 
mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu 
laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
* nav reģistrēta Valsts ieņēmu-

mu dienestā kā saimnieciskās darbības 
veicējs, kas nodarbojas ar primārās 
lauksaimniecības produkcijas ražošanu, 
ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta 
dienestā;

* pirmo reizi dibina, pārņem vai 
manto lauksaimniecības produkcijas 
ražošanas uzņēmumu vai saimniecību 
kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu 
reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
stājies spēkā lēmums par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.

Finansējuma apmēra ierobežojums 
ir EUR 40000, kas tiek izmaksāts divās 
daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: 
pirmais maksājums 80 procentu apmērā 
no kopējā atbalsta, bet gala maksājums 
20 procentu apmērā no kopējā atbalsta. 
Plašāka informācija par pieejamo pub-
lisko finansējumu, tā sadali un izmaksas 
kārtību pieejams LAD mājaslapā izvēlnē 
„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai”. 

No š. g. 15. augusta — atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Mīlēt cilvēku
Redakcijas viesis — Oskars 
Peipiņš
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Savu izvēli nenožēloju 
ne mirkli 

Ciemos pie Klaras Sakovičas
4.lpp

Pontifikālā diplomātija -  
tā ir īsta misija vārda 

visīstākajā nozīmē
Saruna ar priesteri Antonu 
Prikuli
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Aglonas piedāvājums
Nejauši nokļūstot viesu mājas 

“Aglonas Cakuli” teritorijā, izjutu 
patīkamu pārsteigumu. Rolands un 
Gunita Cakuli ir tūrisma uzņēmēji ot-
rajā paaudzē. Daudz ko esmu savā 
mūžā redzējis, taču peldošā mucas 
formas somu pirtī pēros pirmo reizi. 
Tas bija neaprakstāmi. Pēc karsēša-
nās sausajā pirtī, 140 grādos, pelde 
veldzējošajā Cirīša ezera ūdenī bija 
divtik patīkama. Ja šāda atpūta no-
tiek brīnišķīgā domubiedru kompā-
nijā, tad labāku relaksāciju nemaz 
nevar vēlēties. Divu desmitu gadu 
laikā šis paradīzes stūrītis dāvā 
prieku ne tikai latgaliešiem, bet vie-
siem no visas Latvijas un arī ārval-

stu tūristiem. Katrs no viņiem sapņo 
te atgriezties atkal. 

…Kad pāri slīdošais mākonis 
mums dāvāja lietu, mēs ātri vien pa-
slēpāmies zem blakus esošās lape-
nes jumta. Bet tur ir arī svinību zāle 
- ceturtdaļai simta viesu. Un viesnī-
cas numuriņi. Tā ir laba vieta atpūtai 
kompānijā, jubileju svinībām un pat 
nelielām kāzām. 

Atpūtas vietas saimnieks Ro-
lands Cakuls ir patīkams un komu-
nikabls cilvēks. Mantotā zeme ezera 
krastā kļuva par iemeslu pārkvalifi-
cēties. Diplomēts iespiedējs apguva 
jaunu profesiju, iegūstot bakalaura 
grādu tūrisma vadības nozarē. “Ag-

lonas Cakuli” pat vēsā pavasara 
un ne gluži vasarīgā jūnija dienās 
neizjuta klientu trūkumu. Cakuli - 
vecākie Zilo ezeru zemes vēsturē 
ienākuši kā tūrisma nozares pirmat-
klājēji, bet jaunie - cienīgi turpinātāji. 
Latgalei Dievs ir devis pašu galveno 
- ezerus, gleznainu dabu un ārstnie-
cisku gaisu. Aizvien biežāk akmens 
eiro - džungļu iedzīvotāji, pilsētas 
kņadas nomocīti, tiecas nokļūt pie 
dabas tieši tādās klusās vietās kāda 
ir svētīgā Aglona.

Laipni aicināti prieka krastā!

Aleksejs GONČAROVS

Svētki pļavā — Dagdas ekskluzivitāte

Sacensībās, kurās piedalījās 
gandrīz pus simts labāko pļāvēju 

no četriem novadiem, kaislības 
sita augstu vilni, pēc tām paliks 

neaizmirstami iespaidi. Vairāk la-
siet nākamajā numurā. 

Alekseja GONČAROVA foto

Četrinieks “Administrācija” – uzvarētāji nominācijā “Jauktās komandas”.

visiem olimpiādes dalībniekiem. 
Taču olimpiāde ir arī sacensības. 
Pēc skolēnu darbu rūpīgas laboša-
nas, mentoriem un organizētājiem 
izdiskutējot atzīmju atšķirības, tika 
noteikti olimpiādes rezultāti.”

Skolēnus starptautiskajai 
fizikas olimpiādei gatavoja Lat-
vijas Universitātes Fizikas mate-
mātikas fakultātes doktoranti un 
mācībspēki, savukārt dalības un 
ceļa izdevumus Valsts izglītības 
satura centram un pašvaldībām 
palīdz segt akciju sabiedrība SAF 
Tehnika un fonds ASNI.

Tieši no Indijas, nepiedalo-
ties apbalvošanas ceremonijā, D. 
Krimans devās uz Dāniju, pārstā-
vētu Latviju starptautiskajā biolo-
ģijas olimpiādē. Iegūto bronzas 

medaļu fizikas olimpiādē Daniels 
saņēma Latvijā, atgriežoties no 
Dānijas. 

No 12. jūlija līdz 19. jūli-
jam Dānijā, Orhūsā norisinājās 
26.starptautiskā bioloģijas olim-
piāde. Orhūsas Universitātē olim-
piādes dalībnieki konkurē praktis-
kajās un teorētiskajās zināšanās. 
Dalībniekiem vajadzēja pārvarēt 
četrus praktiskos eksāmenus, 
katrs no tiem ilga pusotru stun-
du, un divus teorētiskos eksāme-
nus, katrs triju stundu garumā. 
Šī gada Starptautiskā bioloģijas 
olimpiāde bija veiksmīga visai 
Latvijas izlasei. No Dānijas tika 
atvestas divas sudraba medaļas 
un divas bronzas medaļas!

Latviju šajā olimpiādē pār-

stāvēja četri dalībnieki: Daniels 
Krimans - Aglonas vidussko-
las 12. klases skolnieks, Marta 
Rudzīte - Cēsu Valsts ģimnāzi-
jas 12. klases skolniece, Emīls 
Kalugins - Ventspils 1.ģim-
nāzijas 11. klases skolnieks, 
Ņikita Trojanskis - Rīgas 
Valsts 1.ģimnāzijas 11. kla-
ses skolnieks. Sudraba meda-
ļu Latvijai izcīnīja D. Krimans. 
Apsveicam!

P. S. Danielam Krimanam  tā 
jau ir otrā sudraba medaļa starp-
tautiskajā bioloģijas olimpiādē. 
Pērn  Starptautiskajā 25. bioloģi-
jas olimpiādē Indonēzijā, D. Kri-
mans pēc 12 gadu pārtraukuma 
Latvijai izcīnīja  sudraba medaļu.

Elizabete VIĻUMA

Daniels Krimans starptautiskajās 
olimpiādēs Indijā un Dānijā izcīna 

sudraba un bronzas medaļu
Laikraksta lasītājiem nav 

svešs Daniela Krimana vārds. 
Pavisam nesen Aglonas vidus-
skolas 12. klases audzēknim vē-
lējām labus panākumus pasaules 
olimpiādēs, vēlējumi ir piepildīju-
šies un no abām starptautiskajām 
olimpiādēm Daniels Krimans pār-
brauca ar uzvarām. 

No 2015. gada 5. jūlija līdz 
12. jūlijam Indijā, Mumbajā no-
risinājās 46.starptautiskā fizikas 
olimpiāde. Olimpiādē cīnījās 382 
labākie skolēni no 82 valstīm. 
Latvijas vārdu olimpiādē pārstā-
vēja 5 dalībnieki: Daniels Kri-
mans - Aglonas vidusskolas 12. 
klases skolnieks, Reinis Irmejs 
- Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10. 
klases skolnieks, Helvijs Sebris 
- Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11. 
klases skolnieks, Valdis Mizers - 

Daugavpils 13. vidusskolas 12. 
klases skolnieks, Rūdolfs Treilis 
- Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12. 
klases skolnieks.

Daniels Krimans izcīnīja 
bronzas medaļu. Otru bronzas 
medaļu izcīnīja Rūdolfs Treilis 
no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas. Kā 
mentori un starptautiskās žūrijas 
pārstāvji skolēniem līdzi brauca 

Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes asociētie 
profesori Sandris Lācis un Vja-
česlavs Kaščejevs.

Vjačeslavs Kaščejevs atzīst: 
“Salīdzinot ar sportu, Pasaules 
fizikas olimpiāde ir daudzcīņa. 
Uzdevumu risināšana notiek di-
vas dienas, piecu stundu garās 
kārtās – eksperimentālajā un teo-
rētiskajā. Sekmīgs starts starp-
tautiskajā olimpiādē no jaunajiem 
fiziķiem prasa daudz: spējas ātri 
orientēties nestandarta situāci-
jās, nekļūdīgi ietērpt fizikālo intuī-
ciju precīzās matemātiskās for-
mās. Tikpat precīzi un ātri jāspēj 
veikt matemātiskos pārveidoju-
mus un skaitliskos aprēķinus, lai 
katra uzdevuma apakšpunktu 
novestu līdz pārbaudāmam re-
zultātam. Eksperimentālā kārta 
papildus testē roku un prāta kus-
tību precizitāti un saskaņotību, 
pacietību un prasmi no mērījumu 
rezultātiem “izvilkt” komplicētu fi-
zikālo parādību galvenos rakstur-
lielumus. Šogad teorijas kārtas 
tēmas skāra visu fizikas spektru 
no klasiskām sadursmēm līdz 
neitrīno oscilācijām, no kvantu 
mehānikas pamatprincipiem līdz 
kodolreaktoru dizainam. Ekspe-
rimentos bija jāatšifrē un precīzi 
jānomēra dubultspirāles radītā 
difrakcijas aina, kā arī jāizpēta 
kapilāro viļņu īpašības, izmanto-
jot lāzeru interferenci.

Mērošanās spēkiem pasau-
les labāko starpā, tikšanās ar fi-
zikas iedvesmotiem vienaudžiem 
no visas pasaules, kā arī indiešu 
sarūpētā daudzveidīgā ekskursiju 
un kultūras pasākumu programma 
uz daudziem gadiem paliks atmiņā 
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01.07. - Dega sausā zāle 200 m2 
Krāslava, Augusta iela

03.07. -  Noslīkušā izcelšana no 
ezera
Dagda, Ezermalas iela, ez.
Dagda

             -  Dega sausā zāle un krūmi 
20000 m2

Krāslavas nov., Robežnieku 
pag., Butkuni

04.07. - Dega sausā zāle 10 m2

Dagda, Asūnes iela
05.07. -  Dega elektrolīniju balsts 

0.5m2  un sausa zāle 20 m2

Dagdas nov., Andrupenes 
pag., Astašova

13.07. -  Dega elektrosadales skapis 
1 m2

Krāslavas nov., Krāslavas 
pag., Miglāni

VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

informē
 (30.06.2015. - 15.07.2015.)

Mīlēt cilvēku
Dzīve ir izdevusies, ja cil-

vēks apguvis mākslu izjust citu 
cilvēku laimi kā savējo... 

Strādāju par žurnālistu jau 
četrdesmit neaizmirstamus ga-
dus, un liktenis savedis mani 
kopā ar simtiem interesantu cil-
vēku. Mani tipiskie avīzes raks-
tu varoņi ir stipras, mērķtiecīgas 
personības, ar devīgu sirdi, retāk 
– dažādi neparasti ļaudis. Taču 
visnoslēpumainākais un līdz ga-
lam neiepazītais varonis bija un 
paliek Oskars Peipiņš. Ar viņu 
mēs satuvinājāmies dzīves krust-
celēs – deviņdesmito gadu lūzu-
ma periodā, kad daudzi cilvēki 
izjūta lielu vilšanos sakarā ar to, 
ka zaudēja ticību ideālam - uto-
piskā komunisma pastāvēšanai. 
Man nācās novērot un pat izjust 
nākamā hipno - psihoterapeita 
dziednieciskās spējas un redzēt, 
kā viņš ar savu pārdabisko spēku 
palīdzēja simtiem pacientu. Pa-
gāja gadi, noslēpumainais krās- 
lavietis kļuva par rīdzinieku, un 
mēs tikāmies arvien retāk. Kādu 
dienu, nejaušā tikšanās reizē, es 
uzaicināju šo unikumu, kurš iegu-
vis jau starptautisku popularitāti, 
apciemot mūsu redakciju. Un, 
lūk, negaidīts zvans... 

Viņš nolika uz galda savu 
vizītkarti: Oskars Peipiņš, Vispa-
saules Dziednieku līgas padomes 
priekšsēdētājs. Hipno - psihote-
rapeits, psihologs. Akadēmiķis, 
profesors, Indijas un Tibetas me-
dicīnas doktors. Lai apstiprinātu 
savas neparastās spējas, redak-
cijas viesis pēc mana lūguma pie-
lika pie pieres mobilo telefonu, un 
smagais metāliskais priekšmets, 
par spīti fizikas likumiem, atro-
doties vertikālā stāvoklī, stūrgal-
vīgi noliedza zemes pievilkšanas 
spēku... 

Pirms četrdesmit gadiem, 
beidzis latviešu skolu dzimtajā 
Krāslavā, viņš izmēģināja savus 
spēkus dažādās sfērās - strādā-
ja par smalkgaldnieku, māksli-
nieku noformētāju un muzikan-
tu. Viņam viss izdevās viegli un 
skaisti. Pārkārtošanās laiku, kad 
daudziem cilvēkiem radās cerī-
bas uz brīvību, viņš uztvēra kā 
pašatklāsmes iespēju. Tolaik, 
būdams rajona avīzes ārštata 
autors, viņš publicēja rakstu, kas 
bija veltīts aktiera, barda un ne-
miernieka Vladimira Visocka pie-
miņai. Un tad pieņēma redaktora 
Konstantīna Makņas aicinājumu 
– strādāt par avīzes korespon-
dentu, kad redakcijas draudzī-
gais kolektīvs sāka riskantu cīņu 
par vārda brīvību. Mūsu jaunā 
autora raksti bija par tēmām, ku-
rām pirms tam nepievērsa daudz 
uzmanības, - par kultūru, ģime-
nes lietām un demokrātiskajām 
brīvībām, un viņa publikācijas 
izsauca dzīvu atbalsi lasītāju 
sirdīs. Oskars arī tagad ar patei-
cību atceras šo darba pieredzi: 
lakoniskums domas izteiksmē 
un uzdrīkstēšanās – šīs rakstu-
ra īpašības vienmēr ir nepiecie-
šamas brīvdomātājam. Pirmais 
kooperatīvās kustības vilnis ie-
vilināja viņu brīvo mākslinieku 
aprindās. 

Par vienu faktu no savas bio-
grāfijas mans bijušais kolēģis pa-
stāstīja pirmo reizi. Kad viņš, izlai-
duma klases labākais skolnieks, 
augstskolas iestājeksāmenā krie-
vu valodā un literatūrā saņēma 
neapmierinošu vērtējumu par sa-
cerējumu, bija ļoti pārsteigts: tie, 
kas norakstīja no viņa, kļuva par 
studentiem. Pēc dažiem gadiem 
Oskars uzzināja, ka jau kopš 
jaunības gadiem tika iekļauts 

neuzticamo personu sarakstā: 
tuvs radinieks emigrējis uz ASV, 
bet vectētiņam par kādu anekdoti 
atbilstoši bēdīgi slavenajam 58. 
pantam tika piespriesti desmit 
gadi. “Tautu tēva” nāve palīdzēja 
vectēvam izrauties no lēģera, kad 
līdz soda izciešanas beigām pali-
ka vēl divi gadi. No viņa, Antona 
Plintas no Bancāniem, mazbērns 
Oskars arī mantojis savas dzied-
nieciskās spējas. 

Pirmos soļus sāka ar pašiz-
glītošanos, tālāk – hipnoterapijas 
kursi galvaspilsētā, pie slavenā 
ārsta Jāņa Zālīša, bet pēc tam – 
neklātienes studijas augstskolā 
un bakalaura diploms sociālās 
psiholoģijas jomā. Nākamais dzī-
ves etaps un popularitātes pieau-
gums republikas mērogā - vese-
lības kluba „Sirds” izveidošana, 
tā filiāles darbojās 21 rajonā (no 
26!). Salidojumi un semināri, kas 
tolaik bija ļoti populāri un tika vel-
tīti pašizziņai un atveseļošanai, 
izmantojot meditāciju, mainīja pa-
cientu attieksmi pret dzīvi, paaug-
stināja pašnovērtējumu, atbrīvoja 
no stresiem un kompleksiem. 
Tajos gados arī man paveicās 
ne tikai gatavot sensacionālas 
reportāžas republikas presei, bet 
arī dzirdēt daudz atsauksmju par 
ekstrasensa un dziednieka ne-
parasto spēku. Tieši pirms div-
desmit pieciem gadiem Oskars 

Peipiņš ieguva jaunas prasmes 
pie pasaulslavenās dziednieces 
Džūnas (lai vieglas viņai smiltis!) 
un saņēma sertifikātu, kas deva 
iespēju profesionāli nodarboties 
ar dziedniecību, izmantojot bez-
kontakta masāžas metodi. Viņš 
apguva arī citu metodi – kodē-
šanu pret alkoholismu, kuras pa-
matā – slavenā Ukrainas daktera 
Aleksandra Dovženko pieredze. 
Pašaizliedzīgi darbojoties dzied-
niecības jomā un pildot savu mi-

siju, Oskars Peipiņš pēc cilvēku 
lūguma strādāja divpadsmit pa-
saules valstīs: Anglijā, Spānijā, 
Īrijā, Zviedrijā, Krievijā, Polijā un 
citur. Pats dziednieks atzīst: „Ar 
gadiem un ar pieredzi pārstāju at-
brīvot no slimībām, tiecos izdzie-
dināt cilvēku dvēseli un ķermeni.” 

Pēc mana lūguma raksta 
varonis minēja tikai dažus pie-
mērus no savas prakses, tie ir 
visizplatītākie gadījumi. Pirmais: 
Rīgas zinātnieks pēc Padomju 
Savienības sabrukuma jūties ne-
pieprasīts un kritis dziļā depresi-
jā. Alkohols, šķiršanās, nervu sa-
brukums, slimības... Pēc četriem 
seansiem - veselīgs dzīvesveids, 
ģimenes saišu atjaunošana, at-
griešanās zinātniskajā darbībā, 
arī ES ietvaros. Pēc pieciem ga-
diem - obligātas tikšanās, lai no-
stiprinātu rezultātus un turpinātu 
kodēšanu.

40 gadus vecā sieviete, bū-
dama laulībā jau piecpadsmit ga-
dus, dažādās medicīnas iestādēs 
neveiksmīgi mēģināja ārstēt ne-
auglību. Pēc seansiem pie dzied-
nieka, kas tirpinājās pusgadu, 
viņa ieguva iespēju kļūt par māti 
un, lai izteiktu pateicību, gribēja 
nosaukt savu dēlu par Oskaru, 
taču dziednieks iebilda. Pēc čet-
riem gadiem Andrjušam piedzima 
māsiņa Olga. Dziednieku aicināja 
kļūt par krusttēvu, taču Oskars 
atkal atteicās: „Man arī bez tā ar 
bijušajiem pacientiem rodas ilg-
gadējas draudzīgas attiecības.” 

- Bet kas tagad notiek pa-
saulē? – es ievirzu mūsu sarunu 
globālajā gultnē.  

- Diemžēl mēs varam novē-
rot, ka cilvēku sabiedrībā padziļi-
nās atšķirības politiskajā, sociāla-
jā sfērā, kā arī rasu nošķirtība. 
Šis process turpinājies vairāku 
gadsimtu garumā, bet pašlaik 
pieaugošā agresija īpaši satrauc 
mūs visus, radot trauksmi par 
trešo pasaules karu. Mēs novē-
rojam sistēmas agoniju, kas seko 
principam - dali un valdi. Tāpēc 
Ūdensvīra laikmets, kas šobrīd 
pārņem savas likumīgās tiesības, 
nodarbojas ar kritisko problēmu 
daudzuma, kas sakrājušās sa-
biedrībā, sanitāro tīrīšanu. Anti-
mira spēkiem, bez šaubām, tas 
nepatīk. Mums apkārt ir daudz 
nelaimju. Cilvēki ir aizmirsuši Die-
vu, tātad arī Mīlestību… Lai bērni 
visā pasaulē apmeklētu skolas, ir 
nepieciešami tikai 22 miljardi do-
lāru gadā. Tajā pašā laikā dažāda 
mēroga militāristi, nemaz neaiz-
domājoties, kara konfliktos šo 
kolosālo summu iztērē četrarpus 
dienu laikā. Un divu tūkstošgažu 

garumā tikai 90 gadi pagāja bez 
kariem. Atteikšanās no senlai-
ku humānajām vērtībām (ņemot 
vērā daudzkonfesionālo sabied-
rību, neminēsim tikai kristīgās 
vērtībās, nepieminot citas kon-
fesijas) noveda pie tā, ka rupjš 
spēks turpina apspiest garīgumu. 
Nedrīkst aizmirst par pagājušā 
gadsimta divu pasaules traģēdiju 
asiņainajām sekām. No informa-
tīvā un hibrīdkara līdz pasaules 
katastrofai – tikai viens solis. 

- Ko teiksi par Latviju? 
- Pēc diviem gadiem svinē-

sim Latvijas Republikas neat-
karības proklamēšanas jubileju. 
Sakarā ar to var atcerēties seno 
joku: pirmie simt gadi ir tie grū-
tākie, pēc tam būs labāk... Bet 
ja nopietni... divu gadu laikā līdz 
jubilejai nav iespējams izlabot 
visas liktenīgās kļūdas, kas tika 
pieļautas neatkarības atjaunoša-
nas periodā: zaudētais rūpnie-
ciskais potenciāls, perspektīvas 
trūkums lauksaimniecības jomā, 
bezdarbs, migrācija uz ārzemēm. 
Tiekoties ārzemēs ar bijušajiem 
Latvijas iedzīvotājiem, nonāku 
pie visai bēdīga secinājuma: dau-
dzi no viņiem pat nedomā par at-
griešanos dzimtenē. Meln- strād-
nieks attīstītajā valstī saņem tādu 
darba algu, kas mūsu skolotājiem 
pat sapņos nerādās... Un vēl - 
muļķis ir tas, kurš strīdu ar tuvāko 
kaimiņu ceļ... 

- Ko tev nozīmē Krāslava? 
- Esmu laimīgs par to, ka pie-

dzimu tik brīnišķīgā vietā. Pēdējā 
laikā pilsēta pārveidojusies, tikai 
žēl, ka paši krāslavieši „nezeļ un 
neplaukst”. Pietiktu ar vienu lielu 
ražotni, taču Eiropas Savienībai 
tas nav izdevīgi. Nonāca līdz 
tam, ka zīmolu “Ražots Latvijā” 
nomainīja leibls “Ražots ES”. Kur 
ir mūsu nacionālais lepnums? 
Esmu pārliecināts, ka Latvijas 
centieni palielināt militāros iz-
devumus - tā ir liela kļūda. Kaut 
gan pēc sava rakstura esmu opti-
mists, pašlaik es neredzu izeju no 
krīzes, valsts lejupslīdes un ceļa 
uz nekurieni. Briest liela nepie-
ciešamība pēc jaunas Atmodas, 
balstītas uz Kosmosa likumiem. 
Manuprāt, daudzu tagadējo prob-
lēmu risinājumi ir meklējami latvju 
dainās un Lielvārdes jostas sim-
bolos. Lai īstenotu veiksmīgu po-
litiku, valsts pārvaldes darbinie-
kiem ir vienkārši jāmīl cilvēki. Ar 
to arī ir saistīta mūsu varas pār-
stāvju galvenā nelaime. Rūpēties 
par sevi ir daudz izdevīgāk... 

Aleksejs GONČAROVS 

Redakcijas  viesis Pasaulē
Viļņā demontē padomju 

laika skulptūras
Viļņā uz Zaļā tilta agri svētdie-

nas rītā rosījās strādnieki, kuri sāka 
padomju laika skulptūru - strādnie-
ku, zemnieku, studentu un karavīru 
- demontāžu. Speciālisti atzinuši, ka 
skulptūras ir avārijas stāvoklī un ap-
draud garāmgājējus. Viļņas Tehnis-
kās universitātes eksperti secinājuši, 
ka pēdējo sešu gadu laikā plaisas 
objektos ir palielinājušās, turklāt 
process ir paātrinājies. Viņi uzskata, 
ka nedrošās skulptūru daļas jebkurā 
mirklī var uzkrist garāmgājējiem vai 
nogāzties upes krastā. Tāpat eksper-
ti norādījuši, ka demontāža jāsāk 
nekavējoties, jo situācijas turpmāka 
pasliktināšanās var apgrūtināt de-
montāžas darbus nākotnē. Viļņas 
Kultūras mantojuma departaments 
devis atļauju uz laiku noņemt skulp-
tūras, lai tās varētu restaurēt. Jau-
tājumus, kas saistīti ar objektu res-
taurāciju, Viļņas mērija plāno risināt 
vēlāk.

Eiropā turpinās svelme
19 Eiropas valstīs sinoptiķi brīdi-

na par liela karstuma saglabāšanos, 
10 valstīs spēkā ir brīdinājums par 
potenciāli postošiem pērkona ne-
gaisiem, lielākajam riskam pakļauta 
Polija. Sarkanais brīdinājums par dzī-
vībai bīstamu karstuma vilni joprojām 
spēkā Ungārijā, Horvātijā, Bosnijā un 
Hercegovinā, Serbijā un Melnkalnē. 
Šajā reģionā gaisa temperatūra sest-
dien sasniedza +42 grādus, un līdzīga 
svelme gaidāma ne tikai svētdien, 
bet arī nākamnedēļ. Spānijā liels kar-
stums turpinās jau vairāk nekā trīs 
nedēļas. Arī Itālijā gaisa temperatūra 
sasniedz +40 grādu. Karstums Eiro-
pā, kas sākās jūnija beigās, ir lielākais 
kopš 2003.gada, tomēr tas nav skāris 
plašu Eiropas ziemeļu daļu.

Nelaimīgi mīlnieki Indijā 
sper radikālu soli
Kāds mīlnieku pāris Indijā ar 

dažādu reliģisku izcelsmi mēģinājis 
izdarīt pašnāvību netālu no Tadžma-
hala. 25 gadus vecā hinduista Rajve-
ra Singha un 18 gadus vecās musul-
manietes Šabnamas Ali ģimenes bija 
kategoriski pret jauniešu savienību, 
tāpēc mīlnieki pārgrieza sev rīkles 
vienā no slavenākajiem mīlestības 
pieminekļiem. Tomēr jaunieši tika 
atrasti un nogādāti slimnīcā. Slimnī-
cā jaunā sieviete, kad ārsti viņu veda 
prom uz nestuvēm, esot kliegusi sa-
vam partnerim “lūdzu, glāb mani!”. 
Slimnīcas pārstāvis paziņoja, ka par 
jauniešiem labi rūpējas, un viņi ir 
drošībā. Daudzās Indijas daļās vēl 
aizvien nav pieņemamas laulības 
ārpus kastas vai reliģijas. Ģimenes 
izdara uz jaunajiem pāriem spēcīgu 
spiedienu, reizēm pat izpildot tā dē-
vētās “goda slepkavības”, lai pasar-
gātu ģimeni no kauna.
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Savu izvēli nenožēloja ne mirkli

Šovasar Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola pavadīja pelnītā 
atpūtā trīs brīnišķīgus pedagogus - 
Klaru Sakoviču, Tamāru Savčenko 
un Svetlanu Sevostjanovu.  

Gribu pastāstīt par skolotāju, 
kuras stundās kādreiz es pati vē-
roju interesantus eksperimentus, 
risināju āķīgus uzdevumus un 
klausījos stāstījumus par ievēro-
jamu zinātnieku dzīvi.  

Skolotāja Klara Sakoviča 
39 savas dzīves gadus veltījusi 
pedagoģiskajam darbam. 

- Kāpēc jūs nolēmāt kļūt 
par fizikas skolotāju? 

- Vidusskolu esmu beigusi 
Baltkrievijā. Fizika man vienmēr 
patika. Bet, kad mans skolotājs 
uzzināja, ka es gribu kļūt par fi-
ziķi, sāka piedāvāt man papildus 
uzdevumus. Tad es domāju: kā-
dēļ man jārisina visi šie uzdevu-

mi, jo ne vienmēr 
varēju visu izpildīt 
līdz galam. Tāpēc 
nolēmu teikt sko-
lotājam, ka tomēr 
„fizmatos” nestā-
šos... Nu, ja nē, tad 
nē. Skolotājs pār-
stāja jautāt par pa-
pildus uzdevumu 
pildīšanu, bet es 
tik un tā patstāvīgi 
risināju visus uzde-
vumus no krājuma. 
Es gribēju studēt 
fiziķos, neskatoties 
uz to, ka mani at-
runāja gan māsas, 
gan draudzenes. 
Teica, ka tā esot 
vīriešu specialitā-
te, bet es visu lai-
ku skaidroju: „Lūk, 
izmācīšos un vēl 
atklāšu kaut ko ne-
redzētu (smejas).” 
Mamma vēl ilgu lai-
ku pēc tam jautāja, 
kad galu galā es 
paziņošu par savu 
dižo atklājumu.  

Es iestājos Viļ-
ņas Universitātes 
Fizikas fakultātē, 
kur studēja 5 mei-
tenes un 25 puiši! 
Šī specialitāte bija 

saistīta ar tehnisko jomu, un pēc 
studiju noslēguma visi strādāja 
galvenokārt laboratorijā. 5.kursā 
bija paredzēta pedagoģiskā prak-
se - 2 nedēļas. Un man ļoti pa-
tika! Nolēmu pamēģināt. Domāju 
tā – nedaudz pastrādāšu par sko-
lotāju, bet pēc tam aiziešu uz la-
boratoriju. Gadu nostrādāju sko-
lā, tad izgāju pie vīra un pārcēlos 
uz Indru. Kad atbraucu uz šejieni, 
ne par kādu zinātniski pētnie-
cisko darbu runas vairs nebija. 
Divus gadus strādāju par Indras 
vidusskolas direktora vietnieci 
audzināšanas jautājumos, bet 
pēc tam atbrīvojās fizikas skolo-
tāja vieta Krāslavā, un es atnācu 
uz 2. vidusskolu, kur strādāju līdz 
1992. gadam. Pēc tam turpināju 
darbu Varavīksnes vidusskolā. 

- Vai nenožēlojat, ka jums 

neizdevās pastrādāt laborato-
rijā? 

- Ne mirkli, it nemaz nenožē-
loju savu izvēli. 40 gadi - tas ir ļoti 
daudz, bet man šķiet, ka gadi pa-
skrēja vēja spārniem. Analizējot 
skolotāja darbu, varu teikt – tajā 
ir daudz priekšrocību. Mēs strā-
dājam ar jauniem cilvēkiem, katra 
diena atšķiras no iepriekšējās: 
kaut gan tēmas vienas un tās pašas, 
bet visu laiku kaut kas jauns.  Šajā 
darbā ir vēl viens pluss – skolotā-
jam vienmēr ir jābūt formā, jārū-
pējas par sevi, jo esam paraugs 
saviem audzēkņiem. Un vispār 
dzīvojam mēs, protams, ar do-
mām par mūsu skolēnu panāku-
miem, bet par viņu neveiksmēm 
pārdzīvojam dažbrīd pat vairāk 
nekā paši bērni un viņu vecāki. 

Kad satiekam savus audzēk-
ņus pēc 10-20 gadiem, mēs re-
dzam viņus tādus pašus, kādi viņi 
bijuši skolas laikā, atceramies, 
kurā vietā klasē viņi sēdēja, kā 
mācījās. Piemēram, Ēriku Zai-
kovski, savu tagadējo kolēģi, es 
biežāk redzu kā savu bijušo skol-
nieku - zēnu, kurš 2. vidusskolā 
sēdēja otrajā solā.  

- Pastāstiet, lūdzu, par 
kādu interesantu gadījumu no 
savas skolas dzīves, kas pali-
cis atmiņā uz ilgāku laiku!

- Tas bija apmēram pirms 20 
gadiem. Mani skolēni pabeidza 8. 
klasi. Bija pieņemts, ka pēc mācī-
bu gada beigām klase dodas pār-
gājienā. Kā tagad atceros, šis pa-
sākums bija ieplānots 18. jūnijā. 
Bet tajā dienā iestājās briesmīgs 
aukstums, lija lietus. Es domāju, 
ka pārgājiens izpaliks. Bet pare-
dzētajā laikā atbrauca vecāki un 
sāka mani pierunāt: „Bērni divas 
nedēļas gatavojās, visu saplāno-
ja! Nedrīkst atcelt šo pasākumu.” 
Un mēs aizgājām. Pa ceļam es 
vēl piedāvāju: “Varbūt paliksim 
tikai uz 1 nakti, nevis uz 2!” Nē, 
uz divām! Nakšņojām pie ezera, 
netālu no Skaistas. Izvietojāmies, 
uzlikām teltis, bet naktī uznā-
ca sals (tad vēl visiem kartupeļi 
nosala!). Galu galā līdz rītam es 
paliku tur viena! Bērni tik ļoti pār-
sala, ka sataisījās un kājām aiz-
gāja atpakaļ uz Krāslavu. Mobilo 
telefonu tolaik nebija, nevarēja 
piezvanīt un pateikt - atbrauciet, 
paņemiet mūs, tāpēc bērni vien-

kārši aizgāja. Bet man vajadzēja 
gaidīt mašīnu līdz noteiktam lai-
kam, jo tur palika visas mantas... 

- Vai jūs bijāt arī klases au-
dzinātāja vai strādājāt tikai kā 
priekšmeta skolotāja? 

- Par klases audzinātāju biju 
vairākas reizes. Atceros, kā 2. vi-
dusskolā izlaidu savu klasi un kā 
viņi pēc tam stāvēja zem dzem-
dību nodaļas logiem un kliedza: 
„Lūdzu, parādiet bēbīti!” Vara-
vīksnes vidusskolā man bija trīs 
audzināmās klases. Bieži satie-
kamies, ne vienmēr atpazīstam 
cits citu, iepazīstamies no jauna 
(smejas). Bet vispār savus pir-
mos skolēnus nez kāpēc atceros 
daudz labāk.  

- Ar ko aizraujaties ārpus 
fizikas stundām? 

- Man ļoti patīk ceļojumi. 
Apceļoju jau 26 valstis! Pēdē-
jā - Ķīna. Tur mana meita Jūlija 
mācījās apmaiņas programmas 
„Erasmus” ietvaros. Bija ārkārtī-
gi interesanti apmeklēt šo zemi. 
Ķīnieši ir ļoti labestīgi cilvēki. Jūs 
varat iet pa ielu ar atvērtu somi-
ņu un atstāt tajā naudas 
maku, bet neviens pat 
neiedomāsies kaut ko 
nozagt. Meitas kopmītnē 
durvis netaisa ciet, bet ne-
viens neko nezog.  

Mūsu skolā darbojas 
dabaszinību skolotāju me-
todiskā komisija. Paralēli 
pedagoģiskajam darbam 
mēs daudz ceļojam kopā. 
Katru ziemu rīkojam vie-
sības, ejam ciemos cits 
pie cita, uzklājam galdu, 
vērtējam ēdienus. Bet 
vasarā satiekamies pie 
dabas krūts – vasarnīcā, 
ģimenes lokā. Mums ir 
ļoti draudzīga un aktīva 
komisija. Domāju, ka tur-
pināsim kontaktēties arī 
turpmāk.  

- Kā jūtaties bez 
skolas?  

- Vēl neticu, ka darbs sko-
lā jau ir aiz muguras, pagaidām 
neapzinos, ka ir sācies brīvības 
laiks. Skolotājs taču vienmēr ir 
piesaistīts konkrētam laikam. 
Tas, protams, nemaz nav slikti. 
Bet vispār - šī profesija ir lieliska! 
Es ieteiktu arī jauniešiem strādāt 
par skolotājiem, bet, ja vēl palie-

linātu darba algu un samazinātu 
papīra birokrātiju!.. Šajā darbā 
nav vienmuļības. Galvenais - mī-
lēt bērnus.  

Savās domās vēl esmu sko-
lā. Un arī palikšu tur uz visiem 
laikiem. Starp citu, man ar to nav 
nekādu problēmu - paskatos pa 
logu, un, lūk, tur ir mana skola! 

***
Gribas atgādināt arī par to, 

ka tieši Klara Sakoviča bija pirmā 
mūsu pilsētā, kura iesaistījusies 
skolēnu un skolotāju apmaiņas 
programmā. Pirms 23 gadiem 
viņa pieņēma savā ģimenē ame-
rikānieti. Tā bija brīvprātīgā dar-
biniece, skolotāja Karla, kas pa-
sniedza Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā angļu valodu. Pēc 
tam Klaras Sakovičas viesmīlīgā 
ģimene pieņēma vēl 6 studentus 
no dažādām valstīm, ar kuriem 
līdz šim laikam saglabājās ļoti sil-
tas attiecības. 

Skolotāja Klara vienmēr 
labprāt un ar lielu entuziasmu 
gatavoja skolēnus olimpiādēm 
un eksāmeniem. Es arī dzirdēju 

daudz pateicības vārdu no viņas 
skolniekiem, un visu viņas bijušo 
audzēkņu vārdā gribu teikt - liels 
paldies, skolotāja! Mēs ļoti ilgosi-
mies pēc jums. 

Natālija ZDANOVSKA 
Autora foto 

un no Klaras SAKOVIČAS 
arhīva 

Pilsētā pie Ņevas upes trīs dienu garumā notika Latgales 
kultūras dienas, kurās piedalījās Daugavpils folkloras grupa 
“Svātra” un mūsu “Sovvaļnīki”. Viņi uzstājās Centrālajā kultū-
ras un atpūtas parkā. Tirgotāju rindās ar nemainīgu pieprasī-
jumu varēja lepoties Z/S “Kurmīši” tējas, kā arī Valda un Olgas 
Pauliņu keramika.

ATTĒLOS: folkloras kopas “Sovvaļnīki” viesošanās 
Sanktpēterburgā - Centrālajā kultūras un atpūtas parkā; 
Latgales kultūras dienu dalībnieki - tūrisma nozares 
uzņēmēji Inese un Ziedonis no Aglonas; Ziemeļu Palmīras 
panorāma.                                           Aleksejs GONČAROVS

Baltās naktis un neaizmirstamās dienas…

Ādolfs Dīstervēgs, izcils pedagogs, rakstīja, ka skolā vissva-
rīgākā parādība, galvenais mācību priekšmets un uzskatamākais 
piemērs skolniekam ir pats skolotājs.  
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To kādā intervijā ir teicis 
priesteris Antons Prikulis no 
Rēzeknes, kurš 2013. gada 17. 
maijā Pontifikālajā Laterāna 
universitātē Romā aizstāvēja 
doktora disertāciju Baznīcas 
kanoniskajās tiesībās, saņemot 
augstāko novērtējumu Summa 
cum laude. Paralēli doktorantū-
ras studijām viņš turpat Romā 
mācījās arī Pontifikālajā Ekleziā-
lajā akadēmijā, kur tiek sagata-
voti nākamie Svētā Krēsla diplo-

māti. Tā paša gada augustā viņš 
devās uz “frontes līniju” - uz 
Ruandu Āfrikā, lai tur strādātu 
nunciatūrā kā atašejs, nuncija 
palīgs it visā, kas tiek uzticēts. 
Sava atvaļinājuma laikā, vieso-
joties pie ģimenes Latvijā, pries-
teris Antons Prikulis piedalījās 
sv. mocekļa Donata svinībās 
Krāslavā un atbildēja uz dažiem 
“Ezerzemes” jautājumiem.

- Jau divus gadus Jūsu 
kalpošanas vieta ir Āfrika...

- 2013. gada 1. jūlijā tiku 
nozīmēts misijā uz Ruandu, tā 
ka pagājuši jau divi gadi. Tagad 
esmu apustuliskās nunciatūras 
sekretārs. Strādāju kopā ar apus-
tulisko nunciju, viņa vadībā. Mēs 
esam divi, kas nozīmēti ponti-
fikālās diplomātijas darbam no 
Romas. Bet ir arī vietējie pries-
teri - misionāri, kuri mums palīdz 
tajos darbos, kas mums jāpaveic 
kopā ar vietējām Baznīcām, t.i., 
aizstāvēt katoļticīgo tiesības, ie-
stāties par mieru un saticību visu 
sabiedrisko grupu vidū.

- Vai Ruandā ir daudz kristiešu?
- Ruanda ir kristīga zeme. 

Tur no visiem iedzīvotājiem vai-
rāk nekā 90 % ir kristieši, no tiem 
ap 50 % - katoļi, pārējie - angli-
kāņi un protestanti. Tikai 7 % ir 

musulmaņi un citticībnieki. Mu-
sulmaņi ir miermīlīga tauta, ar 
kristiešiem uztur labas attiecības.

- Kādā valodā sazināties?
- Tāpat kā Latvijā ir latviešu 

valoda, Ruandā arī ir vietējā va-
loda, kinjaruandu valoda, kas tul-
kojumā nozīmē ruandiešu valoda. 
Mums nunciantūrā saziņas valoda 
ir franču. Valsts kādreiz bija Beļ-
ģijas kolonija, arī skolās mācīja 
franču valodu. Tā ka tie, kuri ir ap-
meklējuši skolas, zina franču va-

lodu, piemēram, vietējie bīs-
kapi, priesteri. Mēs saziņā ar 
viņiem lietojam franču valodu.

- Vai Jūs vietējo valodu 
neesat apguvis?

- Tikai nedaudz, jo nav 
tādu iespēju. Nunciatūras 
darbs ir specifisks, mums, 
galvenokārt, jāsadarbojas ar 
priesteriem, un šajā vidē tiek 
lietota franču valoda.

- Nedaudz pastāstiet 
par Jūsu ikdienas darbiem. 

- Kā priesterim man kat-
ru dienu jānotur Svētā Mise. 
Tā notiek mūsu nunciatūras 
nelielajā kapelā. Svētdienās 
šeit dievkalpojumos piedalās 
arī laji, galvenokārt iebraucēji 
no Eiropas, itāļi, citu tautību 
ticīgie, arī ruandieši. Sest-
dienās es palīdzu katedrālē 
svinēt jauniešu Misi. Tāds ir 
mans pastorālais darbs. Bet 
ikdienā galvenā nodarboša-
nās ir nunciatūras pienākumu 
pildīšana. Darām to, ko dara 
nunciatūras citās valstīs, - 
esam ticības un vienības sar-
gātāji un aizstāvji, palīdzam 
vietējām Baznīcām grūtajā 
cīņā par taisnības un labklā-

jības augļiem. Protams, mums 
jāņem vērā vietējā specifika.

- Vai liturģija Ruandā atšķi-
ras no praktizētās Latvijā?

Arī tur liturģijā pieturas pie 
latīņu rita. Dievkalpojumi pēc bū-
tības ir tādi paši. Ir tikai daži ele-
menti, kurus Vatikāns atļāvis ie-
viest un papildināt tieši šīs valsts 
liturģijā. Tās, pirmkārt, ir liturģis-

kās dejas - gan Mises sākumā, 
gan himnas “Gods Dievam aug-
stumos” (“Gloria”) dziedāšanas 
laikā, arī pēc Svētās Komūnijas 
pieņemšanas. Dejo vai nu visi, 
vai arī speciāla deju grupa liturģis-
kajos tērpos. Sv. Mises kārtība ir 
tāda pati kā Latvijā.

Pasaulē ir daudzas skaistas 
lietas, par tām mums visiem vajag 
interesēties. Arī es agrāk nevarēju 
iztēloties, kāda dzīve ir Āfrikā. Bie-
ži par šo kontinentu mēs domājam 
kā par nabadzīgu, atpalikušu zemi. 
Protams, tur ir arī nabadzība, pat ga-
lēja nabadzība. Daudziem cilvēkiem 
nav nekādu iekrājumu, viņi dzīvo no 
dienas uz dienu. Bet ir arī daudz kā 

pozitīva. Kontinents 
attīstās. Tur ir ļoti 
daudz jaunu cilvēku 
- ap 60 % no visiem 
iedzīvotājiem ir līdz 
20 gadu vecumam. 
Patīkami ir redzēt, 
ka cilvēki, arī jau-
nieši, tiecas pie Die-
va. Viņiem Dievs ir 
pirmajā vietā. Bez 
šaubām, viņi strā-
dā, pelna iztiku, bet, 
kad pienāk svētdie-
na, kad ir kopienu 
lūgšanu dienas, viņi 
uz laiku neskatās 
(nav jau arī kur ska-
tīties, jo pulksteņu 
viņiem nav), ne par 
ko citu nedomā, kā 
tikai par Dieva go-
dināšanu. Un tas 
piepilda viņu sirdis, 

dod mieru un spēku rītdienai, lai va-
rētu virzīties uz priekšu.

- Vai nav grūti atrasties 
tālu no dzimtenes, no ierastās 
vides, no ģimenes?

- Ir grūti. Bet mēs Svētajos 

Rakstos lasām, ka ir tādi aicinā-
jumi, kuriem līdzi nāk arī dažādas 
grūtības. Piemēram, apustulis Pā-
vils daudz ceļoja, vairākas reizes 
jūrā bija slīcis, piedzīvojis kuģa 
katastrofas, viņam bija uzbrukuši 
laupītāji. Bet tas neatturēja viņu 
no sava aicinājuma izpildīšanas 
- iet un sludināt Evaņģēliju. Tāpat 
arī mums ir savas grūtības, arī 
tās, kuras Jūs minējāt, - būt tālu 
no savas zemes, savas kultūras, 
saviem mīļajiem cilvēkiem, ģime-
nes. Bet ir arī priecīgas lietas, tās, 
kas tevī stiprina apziņu, ka tu pildi 
Baznīcas misiju, ka, neskatoties 
uz kultūru atšķirībām, tu satiec 
ticīgus cilvēkus, kas tevi stiprina, 
dod pārliecību, ka mēs piederam 
vienai Baznīcai, vienai ģimenei. 
To piedzīvoju arī es tālajā Āfrikā. 

- Vai savas misijas laikā pir-
mo reizi esat atbraucis uz Latviju?

- Otro reizi. Mans šī gada 
brīvlaiks jau tuvojas beigām, jūlija 
otrajā pusē došos atpakaļceļā.

- Ko Jūs gribētu novēlēt 
mums, Latgales ticīgajiem, sa-
vām bijušajām draudzēm - dag- 
diešiem un andrupeniešiem?

- Novēlu turēties pie ticības; 
tā palīdz pārvarēt grūtības, sagla-
bāt sirdsmieru, prieku. Atceros, ka 
gan Dagdā, gan Andrupenē mēs 
kopā piedzīvojām daudz priecīgu 
brīžu. Ticība mums palīdzēja at-
rast kopīgas intereses, būt garīgi 
atvērtiem vienam uz otru, sagla-
bāt prieku, kas nāk no ticības. 

Paldies par sarunu. Lai 
Dievs Jūs svētī šajā īpašajā 
pastorālās diplomātijas misijā. 
Lai Aglonas Dievmāte tur Jūs 
pie savas rokas un vienmēr 
vada Jūsu kalpojumu!

Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA un
 pr. Antona PRIKUĻA foto

Ticības lietasPontifikālā diplomātija -
 tā ir īsta misija vārda visīstākajā nozīmē

Žurnāli augustā
Ilustrētā Pasaules Vēsture

•	 Vikingi siro Eiropā. Trīs gadsim-
tus skandināvu varenie karotāji 
siro pa Eiropu un sēj tās iedzīvo-
tājos nāves bailes. 

•	 Nogaliniet Hitleru! 1944. gada 
jūnijā briti sagūsta vienu no fīrera 
kādreizējiem miesassargiem. Iegū-
tā informācija ir vērtīga, un Speciā-
lo operāciju pārvaldē dzimst pār-
drošs plāns — Hitlers ir jānošauj 
atentātā Bavārijas Alpos.

•	 Viduslaiku šausmas. Bazilisks spēj 
nogalināt ar savu skatienu, pūķis 
ēd visu, kas tam patrāpās ceļā, 
bet grifam visvairāk garšo cilvēki...

•	 Trakulības debesīs. Aerobātikas 
pirmsākumos piloti ir gatavi uz īs-
tām trakulībām.

•	 Aizputes karš. Viena no 1905. gada 
revolūcijas pēdējām bruņotajām sa-
dursmēm Kurzemē notiek pie Aizputes...

•	 Kokvilna maina pasaules vēsturi. 
Jau viduslaikos izkoptās vērpšanas 
tradīcijas britiem lieti noder dažus 
gadsimtus vēlāk. 

•	 Vācu “Schnellboot”. Vācu torpēd-
kuteri Otrā pasaules kara laikā ir Sa-
biedroto lielākais bieds. Tie negaidīti 
parādās, izšauj savas torpēdas, un 
pēc brīža upuris jau guļ jūras dzelmē.

•	 Varenā Alhambra. Mūsdienās Al-

hambru dēvē par spilgtāko mauru 
arhitektūras un mākslas pērli Spānijā.

•	 Klauns slepkava. Džons Veins Gei-
sijs pa dienu ir jautrs un iejūtīgs 
klauns kādā slimnīcā, bet naktī 
pārvēršas līdz nepazīšanai.

Leģendas

•	 Negantais mīlulis Žežē. Franču aktie-
ris Žerārs Depardjē bauda dzīvi par 
spīti skandāliem un ģimenes traģēdijai.   

•	 Bolivudas diskrētais šarms. Ar ko 
mums saistās Indijas kino? Ar sen-
timentu, asaru straumēm, dzies-
mām, dejām un valdzinošo vārdiņu 
„Bolivuda”. Bet vai tas ir viss?

•	 Anarhijas dēls. Latvieša Pētera Krā-

sotāja vārdu Londonā pielīdzina bē-
dīgi slavenajam noziedzniekam Dže-
kam Uzšķērdējam, jo ne vienu, ne 
otru policijai tā arī neizdevās atrast. 

•	 Masu slaktiņš arhitektūras pērlē. 
Kad arhitekts Frenks Loids Raits at-
griezās dzimtajā ciematā, viņš bija 
skandalozi slavens ar privāto dzīvi. It 
kā ar to nepietiktu, pēc dažiem ga-
diem viņa projektētajā mājā notika 
masu slepkavība.  

•	 Brīvā ķermeņa kultūra. Nūdisms 
pirmsākumos balstījās uz veselīgu 
dzīvesveidu un ķermeņa kultūru: 
sportiskiem vingrojumiem, proce-
dūrām un harmoniju ar dabu. 

•	 Vēl Leģendās lasiet par svētceļo-
jumiem uz Romu, konservēšanas 
vēsturi, noslēpumaino sātana Bī-
beli, pirmo gaisa tramvaju Latvijā 
un citām leģendārām tēmām. 

UZZIŅAI
* Ruanda ir neliela Āfrikas valsts - 26.3 tūkst. km2.
* 2013. gadā tajā bija 12 milj. 120 tūkst. 589 iedzīvotāji.
* Galvenā tautība - banjaruandieši. Oficiālās valodas - 

kinjaruandu un franču.
* Ticības - katoļu 49.5 %, protestantu - 43.4 %, musul-

maņu - 1.8 %, citas - 5.3 %.
* Galvaspilsēta - Kigali.
* Ruanda atrodas Austrumāfrikas plakankalnes rietumos.
* Robežojas ar Burundi, Tanzāniju, Ugandu, Zairu.
* Līdz 1961. gadam Ruanda - Urundi bija Beļģijas ko-

lonija.
* 1962. gada 1. jūlijā izveidotas divas neatkarīgas 

valstis - Burundi un Ruanda.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais 
stils  6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.45, 14.15 Top-Shop 
10.50 Izsauciet vecmāti 
11.50 Selfridžs
13.05 Gārfīlda šovs
13.35 Kas te? Es te! 
14.05 Luijs   15.10 Maklauda 
meitas   18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Mf. Vecā jūrnieku ligzda
22.35 Ziloņiem pa pēdām
23.20 Īstās latvju saimnieces
0.15 Emīls Dārziņš
1.15 Sporta leģenda

5.00 100 līdz 100
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Radīti mūzikai
8.45, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.35 Maklauda meitas
10.25, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.20 Bērnu un jauniešu 
mūsdienu dziesmu izpildītāju 
konkurss 
12.50, 21.35 Citādi latviskais 
13.20, 23.05 Dzimis Eiropā
13.50 LTV - 60
15.45, 1.25 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra  18.00 Šo-
dien  18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Orbīta - planētas Zeme 

ceļš   20.50 100 g kultūras
22.05 Neatklātā Āfrika
23.35 Ceļojums apkārt pasau-
lei 0.10 Kāpēc esmu viens?
0.55 Olimpiskie zelta mirkļi
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs  10.00 1001 Nakts
11.00 Noziegumam pa pēdām
12.00 Mf. Nešķiramie
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 1.10 Lūpukrāsu pavēl-
nieces   15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa

21.10 NCIS. Losandželosa
22.05 Mf. Melnais gulbis
0.15 Kāršu nams
1.50 1001 Nakts
4.25 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvoju-
mi   6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05 1.35 Simpsoni 
9.00 Mf. Īkstīši
11.00 Elementāri, Vatson! 
12.00 Ūsainā aukle 
13.30 UgunsGrēks 
15.15 Īstās mājsaimnieces
16.15, 20.20 Viņas melo labāk 
16.50, 2.50 Сваты
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas

19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.45 Izdzīvojušie
0.40 Apokalipses vēstneši
2.00, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

TV3+
7.05, 17.35, 2.10 Māja-2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Bada spēles 
10.10, 14.30 Comedy Women
12.15, 16.35 Kurš mājās 
galvenais? 
13.20, 19.50 Taksi
18.40, 1.00 Brīvdienas Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
22.55 Mf. Ļaunums kaimiņos

TV5
8.10, 14.30 Māja ar lilijām

9.15, 23.30 Mēness tumšā 
puse
10.20, 13.15 TV skatlogs
10.35, 17.40 Pacientu līga
11.40, 18.30 Nemelo man!
12.45, 22.25, 0.35 Kriminal +
13.30 Māte un meita
15.35, 19.50 Šerloks Holms
19.40 Ziņas  22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas notikums

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 22. jūlijs

21. jūlijā Ir iemesls!

Laika periodā no 
10.07.2015. līdz 17.07.2015. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 52 no- 
tikumi. Būtiskākie:
•	 11. jūlijā Krāslavas policijas iecirknī 

uzsākts kriminālprocess par nelikumīgu 
tabakas izstrādājumu uzglabāšanu 
un pārvietošanu, sakarā ar to, ka 
Krāslavas novada Skaistas pag. tika 
konstatēta a/m Chrysler Voyager, kurā 
atradās 14 kastes ar 7000 paciņām 
cigarešu ar Baltkrievijas Republikas 
akcīzes markām, izņemta automašīna 
ar cigaretēm “NZ Super Slim”, “NZ Gold 
Compact”. Notiek izmeklēšana.

•	 12. jūlijā s.Meļņica Izvaltas pag., Krā-
slavas nov. tika aizturēti 2 Daugavpils 
iedzīvotāji, kuri pārnēsāja 2 somas ar 
2080 cigarešu paciņām, uz tām bija 

Baltkrievijas Republikas akcīzes mar-
kas, izņemtas cigaretes “NZ Super 
Slim”. Notiek izmeklēšana.

•	 12. jūlijā uzsākta izmeklēšana attiecī-
bā pret 1993. g. dzimušu vīrieti, kurš, 
uzlaužot uzkarināmo atslēgu, iekļuva 
dzīvojamajā mājā Dagdā, no kurienes 
gribēja nozagt pārtikas produktus. Mā-
jas iekšienē vīrieti konstatēja mājas 
īpašniece, kura atgriezās dzīvesvietā, 
viņa izsauca policiju. 

•	 14. jūlijā Krāslavas policijas iecirknī 
griezās Krāslavas pagasta iedzīvotājs, 
kurš konstatēja, ka laika periodā, kad 
neatradās dzīvesvietā, ir uzlauztas mā-
jas durvis un no mājas nozagts televi-
zors “TCL” un velosipēds.

Krimināls, notikumi

356. gadā līdz mūsu ērai Herostrāts nodedzinājis Efesā Ar-
temīdas templi, vienu no septiņiem pasaules brīnumiem
Mūsdienās daudzas šov-

biznesa zvaigznes, cenšoties 
iegūt popularitāti, sarīko skan-
dālus un piesaista uzmanību 
ar dažādiem, reizēm pat ne-
iedomājamiem, veidiem. Dau-
dziem cilvēkiem slava nav 
ne laba, ne slikta. Slava... Šī 
vārda pievilcības spēks daž-
reiz liek veikt pārsteidzošus 
atklājumus zinātnes jomā un 
uzdāvināt visai cilvēcei savus 
izgudrojumus, kas var izmai-
nīt pasaules gaitu, bet dažbrīd 
cilvēki veic ļaundarības, kuru 
dēļ visa pasaule var nodrebēt. Tik dažāda 
var būt slava... 

Artemīdas templis Efesā tika būvēts 
vesela gadsimta garumā. Tā greznoju-
mus izgatavoja labākie Antīkās pasaules 
tēlnieki un mākslinieki: Prāksitels, Sko-
pass. Dievietes Artemīdas tempļa centrālā 
skulptūra tika veidota no zelta plāksnēm 
un ziloņkaula, un izskatījās tik reālistiski, 
ka daudzi bija pārliecināti, ka tajā tiešām 
mīt pati dieviete.  

Šis templis bija ne tikai grieķu pasau-
les reliģiozais centrs, bet arī valsts naudas 
glabātava, dažādu tiesas prāvu rīkošanas 
vieta (tika uzskatīts, ka dievietes klātbūt-
nē neviens neuzdrīkstēsies samelot vai 
pieņemt netaisnīgu spriedumu). Svētnīca 
kļuva par pilsētas bagātības avotu – zie-
dojumi bija ļoti dāsni. 

Pasaules brīnuma slava piesaistīja ne 
tikai ziedotāju vai ceļotāju, bet arī blēžu un 
avantūristu uzmanību.  

Par Herostrātu ir zināms pavisam 
maz. Ir tikai viens pierādīts fakts no šī 
cilvēka biogrāfijas: viņš nodedzināja Ar-
temīdas templi, bet spīdzināšanas laikā 
atzinās, ka izdarīja to, lai izbaudītu slavas 
mirkļus. Šo godkārīgo dedzinātāju sodīja 
ar nāvi, bet uz visām Grieķijas polisām tika 
izsūtīti ziņneši, kuri pavēstīja, ka ir stingri 
aizliegts minēt Herostrāta vārdu. Ziņas to-
laik izplatījās ne tik ātri kā mūsdienās, tā-
dēļ bieži vien grieķi pirmoreiz uzzināja par 
Herostrātu tieši no vēstītājiem. Vēsturnie-
kiem arī bija aizliegts rakstīt par Herostrātu 
savos darbos. Taču ne visi un ne vienmēr 
bija likumpaklausīgi pilsoņi. 

Teopomps, kura vēstures hronikas 
saglabājušās tikai fragmentāri, izcēlās ar 
sarežģītu raksturu un saviem īpatnējiem 
uzskatiem. Demokrāti ar demokrātijas ie-
naidniekiem izrīkojās bargi, viņus vienkār-
ši izdzina no pilsētas. Nebija nekā bries-
mīgāka par šo sodu. Jo tas nozīmēja, ka 
cilvēks bija spiests dzīvot nožēlojamu dzīvi 
svešumā kā mūžīgais „svešinieks” un bez 
jebkādām tiesībām. Teopomps uzskatīja, 
ka tagad nekādi aizliegumi viņu nebiedē, 
un aprakstīja kādā no saviem darbiem He-
rostrāta rīcību. Tas arī saglabāja dedzinā-
tāja slavu uz mūžīgiem laikiem. 

Tagad Herostrāta vārds ir kļuvis par 
sugasvārdu, kas simbolizē kaunpilnu po-
pularitāti, godkāri un neprātību. Bet daži 
pētnieki uzskata, ka Herostrāta rīcības pa-
matā - pavisam citi motīvi. 

Efesas templis bija fantastiski krāšņs. 
Bet priesteri izmantoja visas bagātības 
praktiski bez jebkādas kontroles. Ziedoju-
mu vidū bija dārglietas, nauda, lopi – sa-
skaņā ar likumu tas viss piederēja dievietei 
un tikai viņas vārdā garīdznieki varēja ar to 
rīkoties. Un viņi labprāt to darīja. Faktiski 
dārgumu glabātava pārvērtās par aizdevu-
mu kasi. Aizņemties naudu par nelieliem 
procentiem un parasti tikai uz vienu gadu 
varēja tirgotāji, zemturi. Pēc noteiktā laika 
parādniekiem bija obligāti jāatdod „dievie-
tei” viss, ko viņi aizņēmās, bet priesteri sa-
ņēma procentus. Viss būtu labi, taču paši 
garīdznieki sāka „aizņemties” dievnamā 
ievērojamas summas gan savām, gan ģi-
menes locekļu vajadzībām. Atdot parādus 
viņi nesteidzās. Par kulta kalpotāju izda-
rībām pilsētnieki nezināja, bet aizdomas 
viņiem tomēr radās. Jo Efesā gan nebija 
iespējams noslēpt, ka cilvēkam ir jauna vil-
la, daudz vergu vai zemes īpašumu. Galu 
galā viens no Efesas cariem pavēlēja uz-
sākt dievnamā visu dārgumu revīziju. Iz-
skatījās, ka šī lieta var nonākt līdz tiesai... 

Šajā stresa situācijā priesteri atradu-
ši pilsētas iedzīvotāju, kurš neizcēlās ar 
lielu gudrību, tas bija Herostrāts. Viņam 
apsolīja, ka par tempļa nodedzināšanu sa-
maksās daudz naudas, turklāt garīdznieki 
pastāstīja viņam, kurā vietā aizdedzināt 
vislabāk... Naktī uz 21. jūliju šo pasaules 
brīnumu plosīja uguns liesmas, lielākā 
daļa dārgumu tika iznīcināta.  

Kad Herostrātu notvēra, viņu tiesāja 
tie paši priesteri. Spīdzināšanas laikā no 
dedzinātāja pieprasīja vienu – atzīties, ka 
viņš izpostīja svētumu savas godkārības 
dēļ. Neizturot mocības, Herostrāts sacīja 
to, ko no viņa pieprasīja. Tas viss, pro-
tams, ir tikai minējums.

Diemžēl uzzināt patiesību par slavenā 
noziedznieka rīcības patieso cēloni tagad 
vairs nav iespējams. Teopompa pierakstu 
pamatā bija oficiāls spriedums Herostrāta 
lietā. Taču dīvains šķiet tas fakts, ka liecī-
bas un atzīšanās tika iegūtas pēc spīdzi-
nāšanas. Ja Herostrāts patiešām iznīci-
nātu Artemīdas templi slavas dēļ, vai tad 
nebūtu vienkāršāk atzīties uzreiz? Atbilde 
uz šo jautājumu meklējama tajā laikmetā, 
kad radušies dažādi pasaules brīnumi, bet 
negodīgie priesteri saņēma ziedojumus, 
kas bija domāti Artemīdai, auglības die-
vietei, dzemdētāju sargātājai, mednieku 
aizbildnei. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Svariņu šarms

Spilgtas atmiņas pēc baltkrievu kultūras festivāla Dagdā
Alekseja GONČAROVA foto
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais 
stils 6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.45, 14.15 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes koncerts 
11.50 Latvijas šlāgeraptauja 
13.05 Gārfīlda šovs
13.35 Kas te? Es te! 
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri 
22.10 Miranda
23.35 Kaisles noziegumi
1.15 Lilīhammera 
5.00 100 līdz 100
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Radīti mūzikai
8.45, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.35 Maklauda meitas
10.25, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.20 Bērnu un jauniešu 
mūsdienu dziesmu izpildītāju 
konkurss  12.50 Mani mīļie
14.30 LTV - 60
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45, 1.25 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Mīts par Aspirīnu

20.45 Īstās latvju saimnieces
21.45 Kamerūna
22.15 Orbīta - planētas Zeme ceļš
23.10 Grenlande - vikingu zaļā 
zeme
0.10 Manas zaļās mājas
0.25 Olimpiskie zelta mirkļi
5.00 SeMS 

LNT
6.20 2.20 Šodien novados
6.30, 2.30 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Sievietes vēlas 
vairāk 14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas 14.35, 1.40 Lūpukrāsu 
pavēlnieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.05 Mf. Dzīvības cena
4.15 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 0.05 Simpsoni
9.00 Mf. Spiedze Harieta
11.00 Elementāri, Vatson!
12.00 Ūsainā aukle 

15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas  19.40, 1.50 Mežonis
21.40 Šerifs
23.55 Pamodīsimies kopā?
3.50 Dzīvokļa jautājums
4.50 Tiesu detektīvs

RTR
6.00 Rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Vēstis  11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Vēstis - М
11.55 Par vissvarīgāko
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15, 3.20 Tiešais ēters
20.55 Sevešā ligzda
23.45 Bērni kā bērni

1.05 Inženieris Šuhovs. Univer-
sālais ģēnijs
2.00 Budulaja atgriešanās

PBK
6.00, 0.55 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.40 Labākās brīvdie-
nas!    7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.15 Vientulībā ar visiem
12.55 Vīriešu/sieviešu
15.15 Bez aculieciniekiem
15.55, 4.55 Moderns sprie-
dums  17.50 Precamies!
20.00 Laiks  20.40 Latvijas laiks
21.15, 3.00 Nenopietna sievie-

te  23.10 Bomba
1.25 Nosvērti un laimīgi
5.45 Mūzika 

RenTV Baltic
6.45, 12.45 Multfilmas
6.59, 0.54 Laika ziņas
7.00 Karavīri 
9.05, 19.45 Saviesīgas vakari-
ņas  10.05 TOP - shop 
10.20, 13.05 Jūrmala
10.55 Skūpsts. Jauns stāsts
14.25 Slepenās teritorijas
15.25 Pasaules noslēpumi 
16.30 Nosvērti un laimīgi 
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.00, 5.50 Visšokējošākās hi-
potēzes  0.55 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 Mūsu 
ziņas  6.05 Rīts  9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta jaunumi   11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.20 Nenopietna sieviete
16.20 Bez aculieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks  21.05 Prakse
23.00 Mf. Labākie plāni
. 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona Х
9.10, 22.00 Izmeklēšana
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Mīlestības izlīdzi-
nāšana  12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas  13.05 Medības
15.15, 18.40 Reģionu jaunumi
15.25, 0.45 Čūska
17.40 Skūpstamies!
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma 

21.40 Aktuāla intervija 
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.15 Šķirsts
10.40 Burvju skola
11.30, 21.45 Ekstrasensi - de-
tektīvi  12.25, 22.40 Kauli
13.30 Reportieris
14.25, 19.10 Nepiedzimt skaistai
17.55, 0.50 Babilonijas viesnīca
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO 23.35 Kā es satiku jūsu 
mammu
0.05 Bīvers Fols

CETURTDIENA, 23. jūlijs 13.30 UgunsGrēks 
15.15, 0.30 Īstās mājsaim-
nieces
16.15, 20.20 Viņas melo labāk 
16.50, 3.00 Сваты
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. X cilvēki. Pēdējā 
sadursme
2.10, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.00, 17.35, 1.40 Māja-2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Bada spēles 
10.10, 14.30 Comedy Women
12.15, 16.35 Kurš mājās 
saimnieks? 
13.20, 19.50 Taksis
18.40, 0.00 Brīvdienas Meksi-
kā  21.00 Interni 
22.10 Mf. Mafija

TV5
8.10 Māja ar lilijām
9.15, 23.30 Mēness tumšā 
puse
10.20, 13.15 TV skatlogs
10.35, 17.30 Pacientu līga
11.40, 18.30 Nemelo man!
12.45, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.30 Māte un meita
14.30 Mf. Anna Germana
15.35, 19.50 Šerloks Holms
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV
6.00 Rīts  8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas.
19.40, 1.50 Mežonis
21.40 Šerifs
23.55 Pamodīsimies kopā?
3.50 Vasarnīcas atbilde
4.50 Tiesu detektīvs

RTR
6.00 Rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Vēstis-М
11.55 Par savrīgāko
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15, 3.20 Tiešais ēters
20.55 Svešā ligzda
23.45 Nebaidies, es esmu ar 
tevi!
2.35 Darījuma noslēpums

PBK
6.05, 0.55 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākās brīvdi-
enas!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.55 Vīriešu/ sieviešu
15.20 Bez lieciniekiem
15.55, 4.55 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks

21.15, 3.05 Nenopietna 
sieviete
23.15 Bomba
1.25 Nosvērti un laimīgi
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.40, 12.35 Multfilmas
6.54, 0.44 Laika ziņas
6.55 Karavīri 
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top - shop 
10.20 Jūrmala
10.35 Skūpsts. Jauns stāsts.
13.00 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse.
15.25 Pasaules noslēpumi 
16.30 Nosvērti un laimīgi 
19.15 Jūrmala
20.50 Kara noslēpums 
22.55, 5.55 Šokējošākās 
hipotēzes
23.55 Slepenās teritorijas
0.45 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 
Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta jaunumi
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.20 Nenopietna sieviete
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā!
21.30 Prakse

23.25 Mf. Es, vēlreiz es un Irē-
na. 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona Х
9.10, 22.00 Izmeklēšana
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Mīlestības izlīdzi-
nāšana
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Medības
15.15, 18.40 Reģionu jaunumi
15.25, 0.40 Apsargājamas per-
sonas
17.40 Skūpstamies
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciāla reportāža
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.25 Šķirsts
10.30 Burvju skola
12.05, 21.45 Ekstrasensi - 
detektīvi
13.05, 22.45 Kauli
14.00 Baltkrievu virtuve
14.35, 19.10 Nepiedzimt 
skaistai
17.55, 0.55 Babilonijas 
viesnīca
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.35 Kā es satiku jūsu 
mammu
0.05 Bīvers Fols

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.50, 1.25 Kalle nāk
12.50 Gārfīlda šovs
13.20 Zeme, kurā viss ir 
iespējams
14.05 Province
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Mf. Nakts bez putniem
20.30 Panorāma
21.10 Agata Kristi. Erkils Puaro 
22.50 Aculiecinieks
23.20 Latvijas šlāgeraptauja 
0.15 Miranda
3.00 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
5.00 100 līdz 100
5.30 Citādi latviskais

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Radīti mūzikai
8.40, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.25, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.15, 5.00 SeMS 
12.15 100 g kultūras
13.45, 2.45 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien

18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Aculiecinieks
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Skārdnieks, drēb-
nieks, zaldāts, spiegs
0.15 Olimpiskie zelta mirkļi
1.15 Labākās latviešu mūzikas 
izlase

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Saldā šokolāde
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Lūpukrāsu pavēl-
nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.10 Vecpuisis 
0.05 Mf. Revolūcijas ceļš
4.35 Karamba!
5.45 Luī

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 0.25 Simpsoni 
9.00 Mf. Neparastie dejotāji

10.35 Smieklīgākie videoku-
riozi 
11.00 Elementāri, Vatson!
12.00 Ūsainā aukle 
13.30 UgunsGrēks 
15.15, 1.20 Īstās mājsaimnie-
ces  16.20, 3.00 Сваты
17.35 Dullās sacensības 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Viesnīca suņiem
22.20 Mf. Romantika
2.10, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 2.40 Māja - 2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Bada spēles
10.10, 14.30 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās 
saimnieks? 
13.15 Taksis
18.40, 1.15 Brīvdienas 
Meksikā 
20.00 Mf. Atlantīda. Zudusī 
pasaule. 
21.55 Mf. Kazanova
0.10 Brīnumu pasaulē 

TV5
8.10, 14.30 Anna Germana
9.15 Mēness tumšā puse
10.20, 13.15 TV skatlogs
10.35, 17.30 Pacientu līga
11.40, 18.30 Nemelo man!
12.45, 22.25 Kriminal +
13.30 Māte un meita
15.35 Šerloks Holms
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Baltā tuksneša 
saule  0.40 Mūzika

NTV 
6.00 Rīts
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.20 Izmeklēšanas noslē-
pumi
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40, 1.30 Mežonis
21.35 Nogalināt divreiz
3.30 No jauna dzimušie
4.25 Zirnekļtīkls

RTR
6.00 Rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Vēstis
11.35 Vietējais laiks. Vēstis - M 
11.55 Par vissavrīgāko
12.55 Īpašs gadījums
14.30, 17.10, 19.35 Vēstis-М
15.05 3.55 Pēdējais janičārs
18.15, 2.45 Tiešais ēters
21.00, 5.25 Ienīstu un mīlu
0.55 Dzīvā skaņa

PBK
6.05, 1.15 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākās brīvdie-
nas! 7.00, 9.35 Labrīt!
10.00 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.55 Vīriešu/ sieviešu
15.15 Bez lieciniekiem
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

19.00 Šamaniete
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Izmeklēšanas noslēpu-
mi 23.45 Trīs akordi
1.45 1inCity
2.15 Mf. Garāža
4.05 Mf. Divas bultas
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 12.40 Multfilmas
6.59, 0.44 Laika ziņas
7.00 Karavīri 
9.05, 19.45 Saviesīgas vakari-
ņas  10.05 ТOP - Shop 
10.20, 13.05 Jūrmala
10.40 Skūpsts. Jauns stāsts.
14.20 Dokumentāls projekts
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
23.55 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.25 
Mūsu ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.20 Nenopietna sieviete
16.20 Mf. Vervētājs
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Prakse
23.00 Mf. Klusā Havanna
1.00 Mf. Vecīt, kur mans vāģis?

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas jaunu-
mi 7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Izmeklēšana
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05 Mīlestības izlīdzināšana
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas  13.05 Medības
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi
15.25, 1.45 Apsargājamas 
personas
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.00, 21.40 Mūsējie
18.15 Izmeklēšanas noslē-
pumi
20.00 Ilgais ceļš mājup
21.00 Panorāma
21.55 Skaistules
1.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 15.55 Šķirsts
10.35 Burvju skola
11.25 Ekstarsensi - detektīvi
12.25 Kauli
13.25 Kapeika kapeikā
14.00 Nepiedzimt skastai
17.30 Babilonijas viesnīca
18.35 Mf. Ēd, lūdzies, mīli.
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO 21.45 Ekstarsensu cīņa. 
Kontinentu cīņa.
23.45 Reportieris
0.35 Mf. Paslēpes 
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SI A “AIBI” ie pērk liel lo-
pus, jaun lo pus, aitas, ka zas, 
 zir gus. La bas ce nas. Sa mak-
sa tū lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

 Piektdien, 24. 
jūlijā pārdošanā 
būs jaunas dažādu 
krāsu dējīgu šķirņu 
vistas 4-6 mēn. (jau 

dēj) un gaiļi. Labas dējējvistas 
(10 - 12 mēn.), baltas un brūnas. 
Pēc pasūtījuma jauni broileri, 
paipalas, kā arī pīles baltas, 
raibas un ar cepurītēm. Tālr. 
29142247, 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.15, Mariampole - 8.30, 
Andrupene - 8.45, Andzeļi - 
9.05, Ezernieki - 9.20, Dagda - 
9.25, Asūne - 10.15, Robežnieki 
- 10.30, Skuki - 10.45, Indra - 
11.10, Vaicuļeva - 11.25, Lupandi 
- 11.40, Piedruja - 12.00, Kalnieši 
- 12.15, St. Skaista - 12.30, 
Skaista - 12.50, Krāslava (Ostas 
ielā) - 13.15, Varnaviči - 14.00, 
Borovka - 14.30, Izvalta - 14.45, 
Šķeltova - 15.00, Grāveri - 15.15, 
Aglona - 15.30.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem. Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi. Mežizstrādes pakalpo-
jumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m). T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

IEPĒRK MELLENES 
UN GAILENES

Krāslavā. Augstas cenas.
Tālr. 24904577.

IEPĒRK MELLENES
 UN GAILENES

Dagdā - tālr. 29226558,
Krāslavā - tālr. 29158702.

LOGU CENTRS
VAIRĀK KĀ 10 GADUS 

PLASTIKĀTA LOGU TIRGŪ!!!
Logi no ražotāja
Plastikāta logi 
Metāla durvis

Pie mums ir viszemākās cenas!
6 - kameru Vācijā ražoti logi 

par 5 - kameru logu cenas!
Atlaides līdz 35 %.

Tikai pie mums - pasūtot lo-
gus dāvanā saņemsi montā-
žas putas!

Lāčplēša 17-1, Krāslava
Miesnieku 13, Krāslava
Tālr. 28675525, 27878088, 

28230237.

VAJADZĪGS autovadītājs 
ar E kategorijas tiesībām 
vietējā un starptautiskā mēro-
ga pārvadājumiem.

 Tālr. 26338822.

Dagdas Romas - Katoļu 
draudze dekāna Pāvila 
Odiņa vārdā ielūdz labas 
gribas cilvēkus

26. jūlijā plkst. 10.45
piedalīties dievkalpoju-

mā Dagdas baznīcā, kuru 
vadīs 

Rēzeknes - Aglonas 
diacēzes bīskaps 

Jānis BULIS.

Mūsu darbs Jūsu drošībai!

Sertificēta zibensaizsardzī-
bas izbūve, elektroiekārtu 
kontrolmērījumi.

Darba pieredze 37 gadi. 
Vācu materiāli, dokumentāci-
ja, garantijas.

Kvalitāte par saprātīgu cenu.

Tālr. 29275604, 65625103

māju ezera krastā, 20 km no Ag-
lonas. Tālr. 26407373;
“VW Passat Variant”- 1.9 D, 
1992., TA. Tālr. 26221826;
“VAZ - 21063”, TA līdz 
07.07.2016. Tālr. 25954754;
3-korpusu arklu, kartupeļu stā-
dāmo ierīci. Tālr. 29228463;
bērnu apģērbu meitenītei - bo-
diji, jaciņas, džinsi, kombinezo-
ni, vējjakas. Vasaras un ziemas 
“kabatiņas”. No 0 - 9 mēnešiem. 
Tālr. 29694246;
fi niķa palmu (telpaugs). Tālr. 
65624649;
slaucamu govi. Tālr. 20069943;
auzas. Tālr. 29323118;
graudus, miltus, kartupeļus, 
medu. Piegāde. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Klučos un skaldītu. Tālr. 
29128690.

SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālrunis 
26260786;
liellopus, teļus, aitas. Tālrunis 
22456110, 20573316.

IEPĒRK

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688. 

VĒLOS ĪRĒT 2-istabu dzīvokli 
uz ilgu laiku. Tālr. 20052562.
Kravu pārvadājumi uz Londo-
nu. Izbraukšana - 24. jūlijā. Tālr. 
29943959.

 Laikraksta “EZERZEME” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.
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