
9 771407 962024

35
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Otrdiena, 2015. gada 25. augusts Nr. 64 (8963) Cena - 41 cents

Šodien numurā

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
6 kameru vācu profili.

Tālr. 28230237

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam,
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Sveicam Oļģertu 
Stavro jubilejā un 

Leonoru 
Rinkeviču 

dzimšanas dienā!

Invalīdu biedrība „Stariņš”

Būs brīnumi, ja vien 
tiem noticēsiet.
Būs laime tad, ja pratīsiet to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsiet,
Vien dodot citiem, varat laimi gūt.

Sveicam Natāliju un 
Valēriju KAIRĀNUS sudraba kāzu 

jubilejā!
Vēlam mīlestību un saskaņu vēl  daudzus, 

daudzus gadus!

Rimma, Staņislavs, Zinaīda

Grāfi  Plāteri sagaida viesus.

I Ielūgums uz menuetu Plāteru pilī 

Divu turnīru dalībnieks Kaspars Vanags. Baronese Diāna no Cesvaines pils.

• Valsts aizsardzībai nākamgad 
tiks novirzīti 1,4% no iekšzemes 
kopprodukta jeb aptuveni 350 milj. eiro. 
Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis atzina, ka nepiecieša-
mību, kam atvēlēt papildu līdzekļus ir daudz, ka prioritātes norādīja 
personāla palielināšanu, infrastruktūras attīstību un pretgaisa aizsar-
dzības nodrošināšanu. 

• Būtiskākais priekšnosacījums bēgļu integrācijai darba tirgū ir latviešu 
valoda, uzskata Labklājības ministrijā (LM), kas ir pārstāvēta darba 
grupā, kas gatavojas 250 bēgļu uzņemšanai no Āfrikas. Gatavojoties 
bēgļu uzņemšanai, LM uzmanības lokā ir valodas apguve, veselības 
aprūpe, mājoklis, izglītība, ieskaitot pirmsskolas un nodarbinātība.

• Lai protestētu pret krīzi piena un gaļas nozarē, kas gada laikā kopš 
Krievijas noteiktā embargo piemeklējusi lauksaimniekus visā Eiropā, 
Latvijas pārstāvji septembra sākumā dosies uz Briseli, kur plānota 
vērienīga protesta akcija. Akciju 7. septembrī organizē Eiropas lauk-
saimniekus vienojošā organizācija “Cop/Cogeca”, un plānots, ka tajā 
piedalīsies pārdesmit pārstāvju no Latvijas. Kopumā pasākums pul-
cēs vairākus simtus zemnieku, kuri akcentēs bezprecedenta situāciju 
piena, cūkkopības, lopkopības, augļu un dārzeņu nozarēs un piepra-
sīs tūlītēju rīcību no atbildīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

Latvijā
Pašvaldības veiksmīgas ekono-

miskās attī  stī bas pamats ir cilvēkresur-
si, to nodarbinātī ba, uzņēmējdarbības 
vides attī  stī ba, saprātī ga un uz attī  s-
tī bu tendēta fi nanšu rīcībspēja. Lai 
attī  stī tu  kādu konkrētu teritoriju, tai 
ir jāpiesaista investī cijas, lai šajā vietā 
palielinātos fi nanšu līdzekļu aprite. 
Tad veidojas jaunas darba vietas, pie-
aug atalgojums, palielinās iedzīvotāju 
labklājība. Par to pasaulē cīnās katra 
valsts vai pašvaldība.

Šogad man bija iespēja tikties 
ar Daugavpils pilsētas, Krāslavas un 
Ludzas novadu vadītājiem, kuriem 
ir izpratne par novadu ekonomisko 
attīstību. Tas izpaužas viņu darbos, 
liekot uzsvaru uz ceļu infrastruktūras 
uzlabošanu, pievilcīgas darba un 
dzīvesvietas vides veidošanu, kas  
kalpo par pamatu novadu izaugsmei.  
Krāslavā ti ek sakārtotas pilsētas ielas 
un laukumi, jo, prasmīgi rīkojoti es ar 
fi nansēm, ir iespēja no budžeta izdalīt 
lielus naudas līdzekļus ceļu atjaunoša-
nai. Daugavpilī arī ti ek remontēti  ceļi, 
atjaunoti  vēsturiskie pilsētas objekti , 
kas  ļauj tai būt pievilcīgai un sakārto-
tai. Ludzā, īstenojot ūdenssaimniecī-
bas projektus, vienlaicīgi ti ka sakārto-
tas arī ielas

Dagdas pašvaldībā  nav iespē-
jams saskatī t saistī bu starp izvirzī-
tajiem mērķiem un iedzīvotāju ak-
tuālajām vajadzībām. Plānošanas 
dokumentu izstrādē nav izpratnes  
par novada attī  stī bu. Dokumenti  ti ek 
izstrādāti  ti kai tāpēc, ka to pieprasa 

ministrija. Novadā ļoti  zems pārvaldes 
līmenis, ti ek realizēta  haoti ska saim-
nieciskā darbība un likumu neizprat-
ne. Dagdas iedzīvotāji labi atceras, kā 
2013. gada novembrī  nevarēja uzsākt 
apkures sezonu Dagdas vidusskolā un 
bērnudārzā, jo pa sešiem mēnešiem 
Dagdas dome nespēja uzstādīt skurs-
teni katlu mājā Mičurina ielā. Pašreiz, 
veicot iepirkumu par šīs katlu mājas  
rekontrukciju, nekvalitatīvā iepirkuma 
rezultātā pakalpojuma cena pieauga 
par veseliem 60 tūkstošiem eiro.

Pašvaldībai nav informācijas par 
novada fakti sko  iedzīvotāju, zemnie-
ku saimniecību un uzņēmumu skaitu, 
kuri veic saimniecisko darbību novada 
teritorijā. Uz fi nanšu nepieciešamības 
pamata novads saņem fi nanšu dotā-
ciju uz 8860 deklarētajiem iedzīvotā-
jiem, bet novadā fakti ski ir palicis vien 
ap 5000 iedzīvotāju. Bez kvalitatī vas 
plānošanas dokumentu izstrādes nav 
iespējams veidot fi nanšu budžetu. Pie 
tam, man nav pārliecības, ka bilances 
posteņi atbilst realitātei, ka  fi nanšu 
pārskats neatspoguļo pati eso ainu. 
Pašvaldības galvenais izdevumu pos-
tenis ir personāla algas un to uzturē-
šanas izmaksas. 

Budžets ti ek tērēts nepievēršot 
uzmanību tērēšanas iemesliem un pa-
matojumam.  Naudas līdzekļi ti ek pie-
šķirti  dažādiem izklaides pasākumiem, 
ekskursijām un komandējumiem. 
Banketu rīkošana un regulārie domes 
vadības Baltkrievijas saviesīgo pasā-
kumu apmeklējumi fi nanšu līdzekļu 

izsteiksmē būtu ekvivalenta naudas 
summai, par kuru varētu piešķirt brīv-
pusdienas visiem novada pamatskolu 
bērniem. Pēc maniem aprēķiniem šo-
gad vien bezsaimnieciski ir izšķērdēti  
aptuveni 300 tūkstoši eiro.

 Izpildvara mēģina visus iespēja-
mos budžeta fi nanšu līdzekļus pārskai-
tī t ārpus novada robežām, ar ko sama-
zina  fi nanšu apriti  novada teritorijā, 
tadēļ arī samazinās novada iedzīvotāju  
labklājība. Un iedzīvotājiem ar saviem 
bērniem ir jāmeklē darbs citos nova-
dos vai valstī s. Likumsakarīgi, ka šogad 
Dagdas novada  prognozējamais sko-
lēnu skaits samazināsies vairāk kā par 
60 skolēniem, tas ir līdzvērtī gs  vienai 
Dagdas novada pamatskolai.  Pieļauju, 
ka nepieti ekamā ekonomiskā izglī-
totī ba novada vadībai  ir arī viens no 
cēloņiem, kādēļ mūsu novads ir starp  
vistrūcīgākajiem valstī .

Pašvaldības budžeta atkarība 
no transfēriem pašvaldību nesti mulē 
attī  stī bai, jo atpalikušāka pašvaldība,  
jo lielāks valsts atbalsts. Pastāv cie-
ša saistī ba starp plānošanas reģiona 
summāri saņemto dotāciju  un teri-
torijas plānošanas indeksu, jo zemāka 
indeksa vērtī ba, jo lielāka saņemtā do-
tācija. Tāpēc  Dagdas pašvaldība nav 
moti vēta attī  stī ti es, lai saņemtu lielās 
dotācijas no valsts, tā izvēlējusies būt 
par atpalikušāko novadu valstī .

Dagdas novada deputāts 
Raimonds NIPERS

Pašvaldības stimuls uz attīstību

22. augustā Kroma Kalnā, kas 
atrodas Dagdas novadā, pulcējās 
vairāk nekā 200 skatītāju uz Kro-
ma Kalna svētkiem. Svētku laikā 
notika cīņu paraugdemonstrējumi 
un cīņu turnīri. Starplaikos tika spē-
lēts Vikingu futbols, šauts ar loku. 
Katram dalībniekam bija iespēja iz-
just to smaguma nastu, ko viduslai-
ku bruņinieks savas aizsardzības 
nolūkos nēsāja sev virsū. 

Svētku kulminācijā tika aiz-
dedzināta uguns skulptūra, caur 
kuru simboliski izgāja cauri eso-
šie un topošie biedri.

Kroma Kolna Bruoliste ir 
domubiedru grupa, kas pēta un 

mēģina atdarināt – rekonstruēt 
dzīves ritus no tiem laikiem, kad 
Pečoru klostera mūks Nestors 
latgaļus pieminēja savā hronikā. 
Brālība sākotnēji veidojās kā vīru 
kopa, bet, laikam ritot, pievienoju-
šās arī daiļā dzimuma pārstāves. 
Katram ir savs amats (kalējs, pa-
vārs, bitenieks u.t.t.).

Svētku laikā svinīgi tika pie-
ņemti jaunie biedri, kā arī tika no-
saukti un sumināti “Kroma kalna 
brālības brālis - 2015” un “Kroma 
kalna brālības māsa - 2015”.

Plašāks svētku apskats nā-
kamajā laikraksta numurā.

Elizabete VIĻUMA

Svētki Kroma kalnā

Vasara paskrēja vēja 
spārniem…

Kalniešu pagasta jaunāko 
iedzīvotāju aptauja
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Pensionāri prasa 
taisnīgumu
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Ko par svētceļniekiem 
saka Aglonas iedzīvotāji

4.lpp

Latgalē jaunieši var 
kļūt par speciālistiem 
pieprasītās profesijās 
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Kā arī TV programma, 
reklāmas, sludinājumi un daudz 
citas aktuālas un noderīgas 
informācijas
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Saspīlējums starp Korejām
Lai arī sarunas starp Dienvidkoreju un Ziemeļ-

koreju turpinās jau vairākas dienas, abas konfliktā 
iesaistītās puses gatavojas iespējamām militārām 
sadursmēm, jo saspīlējums abu valstu starpā tur-
pina pieaugt, vēsta ārvalstu mediji. Dienvidkorejas 
galvenā prasība ir atvainošanās no Ziemeļkore-
jas par uzbrukumu dienvidkorejiešu karavīriem. 
Savukārt Ziemeļkoreja norādījusi, ka tā vēlas, lai 
Dienvidkoreja izbeidz propagandas izplatīšanu ar 
skaļruņiem. 

Dienvidkorejas pārstāvji norādījuši, ka propa-
gandas izplatīšana tiks izbeigta, kad Ziemeļkoreja 
atvainosies, taču Ziemeļkorejas pārstāvji atteiku-
šies no šādas idejas. 

Tikmēr abu Koreju armijās ir izsludināta pa-
augstināta kaujas gatavība, un Ziemeļkoreja pa-
stiprina bruņojuma koncentrāciju pie robežas ar 
Dienvidkoreju. 

Pasažieris mēģina nosēdināt 
lidaparātu

Seviljas lidosta Spānijas dienvidos uz divām 
stundām tika slēgta pēc tam, kad nelielas lidma-
šīnas pilots zaudēja samaņu, bet tās pasažieris 
avarēja, cenšoties nosēdināt lidmašīnu. Spānijas 
glābšanas dienesti paziņoja, ka lidmašīnas pilots 
ir miris, bet nav zināms, vai tas ir noticis pirms vai 
pēc avārijas. Pasažieris guvis nopietnus ievainoju-
mus, cenšoties nosēdināt lidmašīnu trīs kilometru 
attālumā no skrejceļa. 

Glābšanas dienesti informēja, ka gaisā tika 
pacelta lidmašīna un helikopteris, lai palīdzētu no-
sēdināt nelielo lidmašīnu.

Saūda Arābijas 
vēlēšanās 

reģistrējas sievietes
Dalībai Saūda Arābijas pašvaldību vēlēšanās 

reģistrējušās pirmās sievietes. Vēlētāju reģistrāci-
ja visā valstī sākās sestdien, bet Mekā un Medinā 
– jau nedēļu iepriekš. Kandidātu reģistrācija sāk-
sies 30. augustā. 12. decembrī gaidāmās pašval-
dību vēlēšanās Saūda Arābijā būs pirmās, kurās 
varēs piedalīties arī sievietes. Vietējie mediji vēs-
ta, ka vēlēšanās kandidēt grasās 70 sievietes, bet 
80 – kļūt par kampaņu vadītājām. Sievietes šajās 
vēlēšanās varēs gan balsot, gan arī pašas kandi-
dēt. Ar naftas resursiem bagātā valsts ir absolūtā 
monarhija, un tajā nav parlamenta. Konsultatīvajai 
asamblejai ir padomdošanas funkcijas attiecībā uz 
valdības lēmumiem, un locekļus tajā ieceļ karalis.

Baikāla ezera apkārtnē deg meži
Krievijā Baikāla ezera apkārtnē situācija ar 

katru dienu kļūst arvien dramatiskāka - tur lielās 
teritorijās notiek meža ugunsgrēki, un vietām pie-
dūmojums ir tik liels, ka pat dienas laikā ir krēsla.

Tiek norādīts, ka virs praktiski visa Baikāla 
ezera ir vērojami lieli dūmu mākoņi, un tuvākajās 
apdzīvotajās vietās dienas laikā ir krēsla. 

Ugunsgrēku dzēšanā ir iesaistīti lieli uguns-
dzēsēju spēki, un laika prognozes ir ļoti nelabvē-
līgas - arī tuvākajās dienās Burjatijas republikā 
un Irkutskas apgabalā ir gaidāms karsts un sauss 
laiks, kas tikai vēl vairāk veicinās mežu ugunsgrē-
ku izplatību.

Pašlaik tiek vēstīts, ka ugunsgrēki izplatīju-
šies aptuveni 120 000 hektāru platībā, taču piedū-
mojums ir skāris daudz lielāku platību.

Pasaulē

Latvijas Pensionāru federā-
cijas pārstāvji iesnieguši Saeimā 
70 000 parakstu par lielāku pen-
siju indeksāciju.

Kaut arī pensionāriem ir savs 
lobijs parlamentā – Zaļo un Zem-
nieku savienības deputāts Andris 
Siliņš ir arī Latvijas Pensionāru 
federācijas vadītājs –, panākt 
pensiju paaugstināšanu līdz pie-
nācīgam līmenim seniori nevar 
vēl joprojām. Tomēr sabiedrība 
dedzīgi atsaucās uz viņu aicinā-
jumu vākt parakstus zem valdī-
bai adresēta iesnieguma.  Dažu 
mēnešu laikā par lielāku pensiju 
indeksāciju un pensionāru vese-
lības apdrošināšanas sistēmas 
izveidi parakstījušies vairāk nekā 
70 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. 
Šajās dienās pensionāru masu ie-
sniegums tika nodots Saeimā.

Pie parlamenta ēkas sapul-
cējās vairāk nekā simts pensio-
nāru, dažiem bija līdzi plakāti. 
Pie mītiņotājiem iznāca Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
(“Nacionālā apvienība”) un Sa-
eimas Sociālo un darba lietu ko-
misijas priekšsēdētāja Aija Barča 
(Zaļo un Zemnieku savienība). 
Viņas noklausījās piketētāju pra-
sības un paņēma no viņiem biezu 
mapi ar dokumentiem. Taču ne-
kas konkrēts pensionāriem solīts 
netika, izņemot plānus sasaukt 
paplašinātu Sociālo un darba lie-
tu komisijas sēdi, un arī tas neno-
tiks drīz – tikai oktobrī.

Konstruktīvāka pieredze 
problēmas risināšanai bija parla-
menta opozīcijai. Kā ziņoja Sa-
eimas priekšsēdētāja vietnieks 
Andrejs Klementjevs (“Saska-
ņa”), deputāti no viņa frakcijas, kā 
arī no frakcijas “No sirds Latvijai”, 

gatavo iesniegumu Satversmes 
tiesā par tā dēvēto “krīzes pen-
siju” kompensēšanu. Runa ir par 
to, ka senioriem, kas pensionēju-
šies 2009., 2010. un 2011. gadā, 
tika aprēķināti ievērojami mazāki 
ienākumi nekā viņu priekštečiem, 
jo aprēķinos tika izmantots nega-
tīvais indekss.

70% Latvijas pensionāru 
saņem pensiju zem iztikas 
minimuma – vidēji 270-
280 eiro mēnesī.

Bijusī Saeimas spīkere Sol-
vita Āboltiņa, ejot piketētājiem 
garām, ne tikai neapstājās, bet pa 
kluso izmēdīja seniorus, kas skan-
dēja saukļus. Šo brīdi piefiksēja 
žurnālisti, un pēc šo sašutumu 
radošo kadru demonstrēšanas te-
levīzijā Āboltiņa izplatīja rakstisku 
atvainošanos par savu uzvedību.

Ko tad konkrēti grib pensionā-
ri no valsts? Pirmkārt, ar šā gada 1. 
oktobri pensiju indeksācijā piemē-
rot 50 % algas pieauguma indek-

su. Tas prasīs ap 4 miljoniem eiro, 
bet nākošgad – līdz 12 miljoniem. 
Taču sociālā budžeta uzkrājumi, 
pēc pensionāru domām, to atļauj.

Otrkārt, pensionāri, kuri aiz-
gājuši pensijā pirms 1996. gada 
un kuriem nav personificētu uzkrā-
jumu, saņem pensijas zem iztikas 
minimuma. Tāpēc nabadzības 
risks Latvijā paliek ļoti augsts. Se-
niori piedāvā palielināt piemaksu 
no valsts budžeta par nostrādāta-
jiem gadiem vai piemērot vēl vienu 
papildu indeksu, kas būtu spēkā 
pensionāriem ar lielu darba stāžu 
– vairāk nekā 30 vai 40 gadi.

 Treškārt, pensionāri uzstāj, 
ka līdz 2018. gadam jāizveido 
valsts veselības apdrošināšanas 
sistēma senioriem. Saskaņā ar 
aptaujām, gandrīz katrs ceturtais 
pensionārs ir spiests nerūpēties 
par savu veselību naudas līdzek-
ļu trūkuma dēļ.

Pašlaik parlaments ir atvaļi-
nājumā – Saeimas rudens sesija 
sāksies septembrī.

Darja ŽDANOVA

Pensionāri prasa taisnīgumu

Vasara paskrēja vēja spārniem... 

Raimonds: „Vasarā es nodarbojos 
ar daivingu, iegremdējos dažādā dziļu-
mā Zirga un Drīdža ezerā. Redzēju ļoti 
skaistas zivis, priecājos par zemūdens 
pasauli. Tas ir tik aizraujoši! Man ļoti pa-
tīk ūdens, tāpēc es daudz peldējos jeb-
kādos laika apstākļos. Bieži satikos ar 
draugiem. Braucu uz Rīgu. Pavisam drīz 
manai māsai piedzims mazulis, un es ar 
nepacietību gaidu šo notikumu. Es mā-
cos Krāslavā, Varavīksnes vidusskolā, 
tagad iešu 4. klasē. Man gribas uz skolu, 
tāpēc ka ar nepacietību gaidu tikšanos ar 
saviem klasesbiedriem, domas par mācī-
bām nedaudz biedē, bet nekas, es tikšu 
galā.” 

Santa: „Man ļoti patīk vasara, taču 
šogad tā 

bija auksta, man bija ne visai interesan-
ti. Es labprāt peldos un pastaigājos ārā. 
Diemžēl šovasar nopeldējos tikai vienu 
reizi, jo ūdens bija auksts. Visvairāk pali-
ka atmiņā pastaigas vakaros - ar mammu, 
ar māsu, ar tantēm. Es mācīšos Kalniešu 
pamatskolas piektajā klasē. Iet uz skolu 
ne visai gribas. Var teikt, ka gribu atkal 
mācīties, bet garastāvokļa nav, tāpēc ka 
neesmu redzējusi īstu vasaru. Mana mī-
ļākā mācību stunda ir angļu valoda.” 

Nika: „Vasaru es pavadīju labi. Vi-
zinājos ar velosipēdu, pastaigājos. Pie 

ezera biju ti-
kai vienu reizi, 
auksti. Gribu ātrāk uz skolu. Iešu 2. klasē, 
visvairāk man patīk latviešu valodas stun-
da. Visinteresantākā diena šajā brīvlaikā 
- Krāslavas pilsētas svētki, es tur lēcu uz 
batutiem, biju autosacīkstēs, skatījos kon-
certu, ēdu cukurvati. Bija ļoti interesan-
ti. Bet vissliktākās atmiņas ir saistītas ar 
braucienu pie zobārsta.” 

Linda: „Es mācos Krāslavas Vara-
vīksnes vi-
d u s s k o l ā , 
iešu 7. kla-

sē. Visu vasaru pavadu Kalniešos, pie 
vecmāmiņas. Visbiežāk pastaigājos ar 
draudzenēm. Pašlaik atbrauca mūsu 
radinieki no Vācijas, un es daudz laika 
pavadu ar viņiem. Drīz es un vecāki 
brauksim ekskursijā uz Igauniju. Visla-
bākais šajā brīvlaikā bija brauciens ar 
velosipēdiem kopā ar maniem draugiem 
uz Indricu, kur atrodas mini ūdenskri-
tums. Lauki man patīk vairāk nekā pil-
sēta. Šodien es uzstāšos koncertā, kas 
ir sagatavots par godu Kalniešu pagas-
ta svētkiem. Uz skolu man gribas - pie 
draugiem, bet nav nekādas vēlēšanās 
atkal pildīt mājas darbus.” 

Diāna: „Vasara pagāja labi. Es daudz 
peldējos, palīdzēju vecmāmiņai. Braucu 
atpūsties uz Daugavpili. Esmu beigu-
si 5. klasi, saņēmu diplomu kā labākā 

sko ln i e -
ce. Mans mīļākais mācību priekšmets 
ir literatūra, stunda ir interesanta, arī 
skolotāja ir ļoti laba. Bet vispār uz sko-
lu vēl negribas. Labprāt atpūstos ilgāk. 
Vasaras notikums, kas palika atmiņā uz 
ilgāku laiku, ir tas, ka mēs paņēmām uz 
mājām divus Siāmas kaķus - Murziku un 
Ņušu, un, kaut gan par siāmiešiem man 
stāstīja daudz ko briesmīgu, es vienalga 
viņus mīlu.” 

Žanis: 
„Es bie-
ži peldē-
jos ezerā, 
spēlējos ar 
draug iem. 
Braucu cie-

mos pie vecmāmiņas. Pirmo reizi makšķe-
rēju un uzreiz noķēru lielu asari. Biju ļoti 
priecīgs! Kopumā savu vasaru es pavadī-
ju interesanti. Man patīk Kalniešu pamat-
skola. Labprāt mācos, gaidu mācību gada 
sākumu. Manas mīļākās stundas ir sports 
un latviešu valoda.” 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto

Tuvojas beigām visu bērnu un pieaugušo iemīļotākais gada-
laiks. Diemžēl šī vasara bija ne visai dāsna ar karstām die-
nām. Taču visjaunākie Kalniešu iedzīvotāji labprāt dalījās 
iespaidos un atmiņās par savu vasaras brīvlaiku. 

Piena ražotājiem tiks piešķir-
ti 7,6 miljoni eiro par piena šķirņu 
slaucamo govju   produktivitātes 
datu izvērtēšanu. Atbalsts pare-
dzēts primārajiem piena ražotā-
jiem, kas regulāri nodod pienu 
pārstrādei; to plānots izmaksāt 
2015. gada septembrī.

Ir noteikta atbalsta diferen-
ciācija – par govīm ar izslauku-
mu līdz 6999 kg, pirmpienēm 
un govīm ar vēl nenoteiktu pro-

duktivitāti ir paredzēts vienrei-
zējs maksājums 45 eiro, bet par 
augstražīgām govīm – 60 eiro ( ja 
izslaukums ir no 7000 līdz 8999 
kilogramiem) vai 70 eiro (izslau-
kums ir vismaz 9000 kilogramu). 

Lai saņemtu atbalstu, šķir-
nes dzīvnieku organizācijas līdz 
šā gada 1. septembrim iesniedz 
apsekoto ganāmpulku īpašnieku 
sarakstus LAD, tajos iekļaujot tos 
lauksaimniekus, kuriem ganām-

pulki ir reģistrēti Lauksaimnie-
cības datu centrā un kuri 2015. 
gadā periodā no 1. janvāra līdz 1. 
augustam katru mēnesi ir node-
vuši pienu pārstrādei.

Minētais valsts atbalsts ļaus 
saglabāt ražošanas apjomu un 
nodrošinās augstvērtīgu piena 
šķirņu slaucamo govju saglabā-
šanu ganāmpulka ciltskodolā.
Kristīne ILGAŽA, LAD Sabied-

risko attiecību daļas vadītāja

LAD aktualitātes Par atbalstu piena ražotājiem 



2015. gada 25. augusts 3

Vēsture tāpat kā daba dzīvo pēc 
saviem mūžsenajiem likumiem, kad 
vardarbībai vienmēr seko taisnīgs 
sods. Padomju vara, kas izsludināja 
nesamierināmu cīņu ar muižnie-
kiem un grāfiem, pēc noteikta laika 
perioda sabruka zem demokrātisko 
pārmaiņu likumsakarīga spiediena. 
Un uz zemes, kur revolūciju un karu 

gaitā tika izlietas cilvēku asinis, sāka 
atdzimt no pelniem un drupām diev-
nami, pilis un muižas... 

2004. gadā Latvijas Piļu un 
muižu asociācija atjaunoja muižnie-
ku turnīru organizēšanas tradīciju. 
Pagājušajā gadā Krāslavas koman-
da - Inta Lipšāne, Voldemārs Varsla-
vāns, Viktors Piļščikovs, Kristaps un 
Kaspars Vanagi - uzvarēja turnīrā, kas 
norisinājās Balvos, un līdz ar to iegu-
va tiesības šogad pieņemt augstos 
viesus “savā” pilī, mūsu viesmīlīgajā 
Krāslavā.  

Septiņas “muižnieku” komandas 
sakrustoja šķēpus zem grāfu Plāteru 
ģerboņa. Lai kļūtu par turnīra uzva-
rētājiem, viņiem bija jāpārvar vien-
padsmit etapi, kur bija nepieciešama 
ne tikai veiklība, bet arī erudīcija un 
fiziskā sagatavotība. Forsējot Dauga-
vu, kas pēdējā laikā kļuvusi ļoti sekla, 

daži bija spiesti baudīt 
upes ūdens garšu, bet 
kopumā šajā turnīrā val-
dīja muižniecības brālī-
bas un azarta atmosfēra. 
Iepazīšanās laikā savu 
gatavību uzvarēt aplie-
cināja Balvu muižas pār-
stāvji, kas ielūdza visus 
pasākuma dalībniekus uz 
menuetu, bet Varakļānu 
sešinieks ieradās ar savu 
grāfu Borhu stilizētā ka-
rietē. Pieņēma parādi, 
protams, grāfu Plāteru 
pāris. Krāslavas turnīra 
galvenais režisors Volde-
mārs Varslavāns uzaici-

nāja palīgā jautro kurmju kompāniju, 
un turnīrs sākās ar pilnu maisu meša-
nu - augstāk par pils jumtiem. 

Vairāk nekā trīs stundas turpinā-
jās kaislības pils pagalmā, senajā parkā 
un Daugavā. Un tikai pulksten septi-
ņos vakarā dāmas un kungi ieradās 
uz balli. Mūsu pilsētas estrādē Baiba 
Dūda, Latvijas Piļu un muižu asociāci-
jas prezidente, uzrunāja klātesošos ar 
sirsnīgiem vārdiem: ”Mēs aizbrauksim 
uz savām pilīm un muižām un visur 
stāstīsim, cik skaista un sakopta ir Krā-
slava, kur augstā godā tur vēsturisko 
mantojumu un ar cieņu izturas pret 
dabas un kultūras vērtībām. Šajā pil-
sētā dzīvo neparasti cilvēki, kuri spēj 
īstenot pat visdrosmīgākās idejas. 
Kamēr ir ļaudis, kuri var organizēt un 
piedalīties, mūsu piļu un muižu turnīri 
turpināsies!” 

Pieņemšanu grāfu Plāteru pilī 
atklāja Krāslavas Mūzikas skolas sak-
sofonistu ansamblis. Kad sākās turnī-
ra rezultātu apkopošana, balvas bira 
kā no pārpilnības raga. Muižniecības 
goda raksti tika adresēti pilsētas vadī-
bai un turnīra organizatoriem – Inā-

rai Dzalbei, Intai Lipšānei un Ainai 
Dzalbei. Un, protams, galvenajam 
režisoram Voldemāram Varslavānam. 
Visas septiņas komandas - Balvi, Bīri-
ņi, Cesvaine, Koknese, Rūmene, Va-
rakļāni un Krāslava - saņēma balvas 
par uzvarām nominācijās. Veiksme 
uzsmaidīja arī pasākuma rīkotājiem: 
mūsu Kaspars Vanags, Balvu turnīra 
dalībnieks, trīs reizes saņēma diplo-
mus, no kuriem pats vērtīgākais - par 
trešo vietu komandas kopvērtējumā! 

Apsveikumi sakarā ar sudraba 
godalgu bija adresēti Bīriņiem, bet 
muižnieku turnīra favorītu laurus 
plūca viesi no Balviem desmit cilvēku 
sastāvā. Koncerta programmu, kuru 
ievadīja slavenais Jāņa Grecka sakso-
fonistu ansamblis, turpināja postfolk-
grupa “Rikši” no Rēzeknes, bet ballē 
dižciltīgas personas izklaidēja “Trīs 
vīri laivā” no Andrupenes. 

Aleksejs GONČAROVS 

II Ielūgums uz menuetu 
Plāteru pilī 

Varakļānu grāfa Borha komanda

Balvu muižnieku līksmība

Krāslavas grāfu tradīciju turpinātāji

Galvenais kurmis Voldemārs

Viens par visiem, visi par vienu!

Neizšķirts, līdzvērtīga uzvara
Aizvadītajā sestdienā “Vara-

vīksnes” skolas stadionā bija kar-
sti. Te notika sezonas mačs starp 
Latvijas 2.līgas čempionāta līder-

komandu LDz Cargo un futbola 
klubu “Krāslava”. Mūsu komandai 
ar lielām pūlēm izdevās izturēt 
pretinieku komandas spiedienu, 

un spēle noslēdzās ar rezultātu 
0:0. Vēl ir gaidāmas divas spēles 
un iespēja iegūt godalgotu vietu. 

Alekseja GONČAROVA foto

Laikraksta “ Ezerzeme” redakcija pieņem 
 SLUDINĀJUMUS darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis 65681464.
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Ko par svētceļniekiem saka Aglonas iedzīvotāji?

18. augustā publicētajā raks-
tā “Vai tiešām svētceļniekus sa-
gaidīja ar šausmām, kā to ziņo 
masu mediji?” tika minēts, ka 
īsi pirms 15. augusta svētkiem 
Latvijas masu medijos izskanēja 
informācija, ka daudzi Aglonas 
ciema iedzīvotāji ir neapmierināti 
ar svētceļnieku pieplūdumu Aglo-
nā un viņu rīcību. Savukārt svēt-
ceļnieki sūdzas par to, ka Aglonā 
viņi netiek pienācīgi sagaidīti. 
Iepriekšējā rakstā atspoguļojām 
svētceļnieku viedokli par to, vai 
tie ir apmierināti ar ”servisu”, ko 
piedāvā Aglona - Starptautiskas 
nozīmes svētvieta.

Šoreiz piedāvājam Aglonas 
ciema iedzīvotāju viedokli, vai 
tiešām svētceļnieku rīcība ir tāda, 
kādu to atspoguļo masu mediji?

15. augusta svētki ir pagā-
juši, pēcsvētku putekļi un atkri-
tumi savākti, agloniešu dzīve rit 
ierasto gaitu, nekas neliecina par 
to, ka pirms pāris dienām Aglonā 
pulcējās ap 150 000 ticīgo no Lat-
vijas un citām pasaules valstīm. 

Arī Aglonas ciema mājās 
“Lejiņi” nekas neliecina par to, ka 
tās pagalmā divas diennaktis tel-
tīs dzīvoja velosvētceļotāju grupa 
no Madonas. Aptuveni 40 svēt-
ceļnieki, liela daļa bērnu līdz 10 
gadu vecumam. Mājas saimnieks 
Jāzeps stāsta: “Šogad neviens 
svētceļnieks pirms svētkiem ne-
bija pieteicies. 13. augustā pa-
galmā ienāca priesteris Tomass 
Zeļonka, stādījās priekšā kā ve-
losvētceļnieku grupas vadītājs no 
Madonas un lūdza vietu telšu iz-
vietošanai. Es labprāt atļāvu. Tā 
nu viņi nakšņoja divas naktis.” 

Masu medijos izskan vie-
doklis, ka svētceļnieki ir prob-
lēma vietējiem iedzīvotājiem. 
Vai jūs tam piekrītat?

“Katru gadu svētku laikā uz 
Aglonu dodas svētceļnieki. Mūsu 
pagalmā gandrīz katru gadu kāds 
atrod vietu nakšņošanai. Vienmēr 
esam pieņēmuši un arī turpmāk 
negrasāmies atteikt. Šī pati gru-
pa jau pieteicās uz nākamo gadu. 
Un mēs viņus labprāt sagaidīsim. 
Svētceļnieki uzvedās ļoti akurāti, 
visu pēc sevis novāca. Pirms kaut 
ko darīja, vienmēr lūdza atļauju. 
Ēst gatavoja uz ugunskura. Svēt-
ceļnieku grupa bija ļoti organizē-
ta, visiem vienādi noformēti ap-
ģērbi, bērniem drošības ķiveres. 
Arī velosipēdi tūlīt pēc ierašanās 
tika salikti busiņā un aizvesti. 
Iepriekšējos gados problēmu ar 
svētceļniekiem arī nebija. Vieni 
klusāki, otri skaļāki, bet apgalvot, 
ka uzvedība ir slikta, to nevar.”

Masu medijos izskan, ka 
viņi zog ābolus.   

“Šogad jau nav, ko zagt. Bet 
arī iepriekš netika zagti. Bet kau-
na lieta, ja kādam aglonietim žēl 

ābolu. Mums vienmēr lūdza at-
ļauju un ar prieku esam cienājuši. 
Agrāk bija dzirdēts, ka svētceļnie-
ki uzvedušies slikti, bet tagad jau 
to svētceļnieku kļuvis tik maz, ka 
viņus gandrīz nemana.”

Jāzeps, analizējot masu me-
dijos pausto, uzsver: “Laika gaitā 
cilvēki un viņu uzvedība ir mainī-
jusies. Svētceļojumā iet cilvēki, 
kuri tiešām izjūt aicinājumu, bet 
dievbijīgs cilvēks neatļausies rī-
koties tā, kā runā presē.”

Par to, ka Jāzepa pagalmā 
nakšņojusi 40 cilvēku velosvētceļ-
nieku grupa, nevarētu pavēstīt arī 
skaisti ziedošie ziedu krūmi, kuri 
svētceļnieku neskarti turpina ziedēt.

Līdzīgās domās ir arī vietē-
jās kafejnīcas “Turība” darbinie-
ces, kuras strādāja svētku laikā. 
“Šogad ar svētceļniekiem nebija 
nekādu problēmu. Neviens neko 
nediedelēja un nelūdza, kā to at-
spoguļo prese. Tie, kuri vēlējās 
ēst, kopā ar tūristiem un citiem 
kafejnīcas apmeklētājiem stāvēja 
garajās rindās un nekādas pre-
tenzijas netika izteiktas. Neviens 
svētku laikā ar to, ka ir svētceļ-
nieks “nelielījās” un sevi neizcēla. 
Neviens nelūdza arī atlaides, vai 
lai pabaro par velti, kā raksta.”

Cita kafejnīcas darbiniece 
papildina, ka agrāk, kad svētceļ-
nieku bijis daudz, bija gadījumi, 
ka tie griezušies kafejnīcā pēc 
ūdens, kad lijis lietus, lūguši ie-
liet karstu ūdeni lielajos termo-
sos, tas vienmēr tika izdarīts bez 
maksas un pretenzijām, taču ar 
katru gadu mēs izjūtam, ka svēt-
ceļnieku kļūst mazāk un mazāk. 
Agrāk svētku laikā viņi tika manīti 
ik pa pusstundai garām ejot, šo-
gad dažas grupas visas dienas 
garumā.”

Uz ceļa satiktā agloniete 
Regīna nosmej: “Šogad dārzs ne-
tika skarts. Vienu gadu gan svētku 
laikā dārzā “noziedēja” visas ma-
goņu galvas. Tagad jau svētceļ-
nieku ir maz, ne tā kā agrāk. Arī 
uzvedība sen mainījusies.”

Aptaujāto viesu namu īpaš-
nieki arī atzīst, ka tūristu pieplū-
dums svētku dienās ir tādā līmenī 
kā iepriekšējos gados un neviens 
par velti nav prasījis ne naktsmā-
jas, ne ēdināšanu.

Lai noskaidrotu, cik svētceļ-
nieku šogad apmeklējuši Aglonu, 
telefoniski sazinājāmies ar Aglo-
nas bazilikas informācijas cen-
tra vadītāju Rutu Giluči. Aglonā 
šogad oficiāli ieradās aptuveni 
2 000 svētceļnieku. Tie bija gan 
tie, kuri gāja kājām, gan velosvēt-
ceļotāji, gan arī svētceļotāji ar 
autobusiem no Baltkrievijas, Lie-
tuvas, Polijas, Igaunijas, Itālijas. 
Kopā Aglonu apmeklēja vairāk 
nekā 50 dažāda veida svētceļ-
nieku grupas. Aglonu sasniedza 
svētceļotāji no Talsiem, Liepā-
jas, Jelgavas, Valmieras, Rīgas, 
Krāslavas, Rēzeknes, Madonas 
u.c. Latvijas vietām. Garāko ceļu 
veica 6 poļu svētceļotāji no Vāci-
jas ar velosipēdiem. 300 km garo 
ceļu pieveica arī Nacionālo bru-
ņoto spēku karavīru grupa. Veik-
smīgi galamērķi sasniedza arī 
apvienotā latviešu un itāļu svēt-
ceļotāju grupa. Kopējais svētceļ-
nieku skaits droši vien ir lielāks, jo 
mēs esam fiksējuši tikai tos, kuri 
reģistrējās oficiāli.”

Ruta pieminēja, ka šogad 
īpaši lielu grupu nav bijis, aptu-
veni 15 - 30 cilvēki, agrāk grupās 
bijis 70 un vairāk, šogad šādu 
grupu bija krietni vien mazāk. 

Kā tika nodrošināta svēt-
ceļnieku ēdināšana?

Ruta apliecina tos pašus fak-
tus, kurus minēja paši svētceļnie-
ki: “Katram cilvēkam ir jāsaprot, 
ka svētceļojums ir īpašs rituāls. 
Viņi iziet no savu draudžu baznī-
cām un ceļā pavada ilgstošu lai-
ka posmu, tāpēc ēdināšana tikai 
galapunktā Aglonā neko daudz 
nelīdz. Katra svētceļnieku grupa 
izmanto savu virtuvi, tie galveno-
kārt ir busiņi ar plīti, gāzes balonu 
un visu nepieciešamo. Piemē-
ram, svētceļnieki no Liepājas ceļā 
pavada nedēļas un autonoma ba-
rošana ir ļoti nepieciešama. Tām 
grupām, kuras nevēlējās Aglonas 
svētku laikā gatavot, bija dota ie-
spēja iegādāties siltu ēdienu ba-
zilikas iekšpagalmā. Bez maksas 
tika nodrošināta barošana tiem, 
kuri piedalījās procesiju gājienā, 

ansambļu dalībniekiem, korim 
utt.”

Kur svētceļniekiem tika 
piedāvātas naktsmājas?

Tiem svētceļniekiem, kuri 
bija reģistrējušies, tika piedāvā-
tas Aglonas katoļu ģimnāzijas 
telpas. Tiem, kuriem bija savs 
transports - tika ieteikts nakšņot 
arī Aglonas internātvidusskolas 
internāta telpās, kur tika saklātas 
gultas. Ja pērn šo iespēju neiz-
mantoja, tad šogad šajās telpās 
nakšņoja 37 svētceļnieki no Balt-
krievijas. Bazilikas informācijas 
centrā tika informēts arī par viesu 
namiem, kuros bija brīvas vietas. 
Iespējas tika piedāvātas dažā-
das un daudzveidīgas, domāju, 
ka daudzas no tām pat netika iz-
mantotas. 

To, kā svētceļnieki uzvedu-
šies nakšņošanas vietās, cen-
tāmies noskaidrot pie Aglonas 
katoļu ģimnāzijas dežurantēm, 
kuras sagaidīja un pavadīja svēt-
ceļniekus. Atvadoties Ruta ar 

laikraksta starpniecību vēlējās 
pateikties visām dežurantēm par 
darbu, jo daudzi uz viņas mobilo 
telefonu ir atsūtījuši īsziņas ar sil-
tiem pateicības vārdiem un laba 
vēlējumiem. 

Dežurante Ingrīda pastāstī-
ja, ka šogad svētceļniekiem tika 
nodrošinātas telpas, kuras varēja 
arī aizslēgt, tādējādi nodrošinot 
lielāku drošību. Iepriekš tas neti-
ka nodrošināts, tāpēc bija daudz 
neapmierināto. Sakarā ar to, ka 
daudzi svētceļnieki ģimnāzijā 
nakšņoja jau vairākus gadus, viņi 
zināja, kādas telpas tiek piedāvā-
tas. Kopumā ņemot, svētki pagāja 
mierīgi. Šogad liela uzmanība tika 
veltīta drošības pasākumiem, tā-
pēc nācās mazliet padzenāt “svēt-
ceļnieku pavārus” par gāzes balo-
nu izvietošanu un izmantošanas 
kārtību. Šī jautājuma sakārtošanā 
palīdzīgu roku sniedza arī prieste-
ris Daumants Abrickis. Pēc aps-
tākļu noskaidrošanas un izskaid-
rošanas - svētceļnieki piekrita, ka 
drošības pasākumi ir jāievēro. 

Par to, ka 15. augusta svētki 
Aglonas ciemā noritēja samērā 
mierīgi, liecina arī Aglonas no-
vada domes mājaslapā ievietotā 
Valsts policijas informācija, kurā 
atspoguļoti reģistrētie notikumi 
Aglonas novadā un ciemā no 20. 
jūlija līdz 18. augustam. 

Svētku laikā tika reģistrē-
ti divi mobilo telefonu zādzības 
gadījumi. Vienā gadījumā notiek 
izmeklēšana, otrā uzsākts krimi-
nālprocess. 14. augustā Aglonas 
pagastā degvielas uzpildes staci-
jā no automašīnas tika nozagta 
dīzeļdegviela. Uzsākts krimināl-
process.

14. augustā Aglonas pagas-
tā 1980. g. dzimis vīrietis vadīja 
velosipēdu, būdams alkohola 
reibuma stāvoklī. Sastādīts admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols. 
14. augustā Aglonā, 1994. g. dzi-
mis vīrietis, vadot automašīnu, ie-
brauca stāvošā automašīnā. Sa-
stādīts saskaņotais paziņojums.

Ir konstatēts, ka 15. augus-
ta svētku laikā Valsts policijā ne-
viens nav griezies ar iesniegumu 
par mazdārziņa apzagšanu vai 
ābolu zādzību.

Droši vien tās “šausmas”, ar 
kurām Aglona sagaida “svētceļnie-
ku barus”, citu acīm saskatīja pats 
portāla kasJauns.lv žurnālists. 

Nevar noliegt, ka Aglonai 
daudz jāstrādā, lai ar lepnumu 
nestu savu Starptautiskas no-
zīmes svētvietas statusu, taču 
presē paceltā ažiotāža īsi pirms 
svētkiem laikam ir labi vien uz-
pūsta. Presē nosauktās problē-
mas esot bijušas pirms vairākiem 
gadiem. Kā atzīst paši svētceļnie-
ki, ar katru gadu šī situācija uzla-
bojas. Protams, būtu vēlams, ka 
Aglonas katoļu ģimnāzija tiktu iz-
remontēta atbilstoši Eiropas līme-
nim un spētu uzņemt svētceļnie-
kus tādā līmenī kā citas pasaules 
Starptautiska mēroga svētvietas, 
taču pie šī jautājuma jāstrādā gan 
baznīcai, gan Aglonas novada 
domei un, protams, savs viedok-
lis un ieteikumi jāizsaka Aglonas 
novada iedzīvotājiem. 

Par to, vai ir gaidāmas izmai-
ņas svētceļnieku uzņemšanā nā-
kamgad, atspoguļosim kādā citā 
rakstā, pēc tikšanās ar Romas 
katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglo-
nas diecēzes bīskapu Jāni Buli 
un Aglonas bazilikas priesteri - 
Daumantu Abricki.

Nākamajiem svētkiem jā-
gatavojas laicīgi, lai svētceļnieki 
justu, ka Aglonā viņi ir gaidīti.

Elizabete VIĻUMA

Krimināls, 
notikumi

Laika periodā no 14.08.2015 
.līdz 21.08.2015. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 59 no-
tikumi. 

Būtiskākie:
•	 14. augustā, apmēram 

plkst.18.50 Krāslavā, Skolas 
ielā 7 administratīvai ēkai tika 
izsists durvju stikls. Ja kādam 
ir informācija par vandāli, lū-
gums ziņot policijai pa telefo-
niem 65603403, 65603414 vai 
110.

•	 16. augustā Krāslavas iecirknī 
tika uzsākts kriminālprocess 
par to, ka Krāslavā, Vasarnie-
ku ielā 11 notiek nelikumīga 
alkohola (kandžas) ražošana. 
Notikuma vietā tika konstatēts, 
ka process iet “pilnā sparā”. 
Apskates gaitā tika atrasti un 
izņemti 625 litri kandžas un 
2000 litri brāgas. Notiek iz-
meklēšana. Ja kādam ir jeb-
kāda informācija par minēto 
ražotni, lūgums ziņot pa tele-
fonu 65603403, anonimitāte 
garantēta.

•	 17. augustā kāds mājas saim-
nieks konstatēja, ka no privāt-
mājas pagalma Rēzeknes ielā 
Krāslavā pazuda grils. Notiek 
vainīgo personu noskaidroša-
na. 

•	 Naktī uz 22. augustu autoce-
ļā Krāslava - Daugavpils tika 
apstādināta automašīna VW 
Sharan, kuras vadītājs – 1976. 
g. dzimušais S., nelikumīgi 
pārvadāja tabakas izstrādā-
jumus. Tika uzsākts krimināl-
process, kopumā izņemtas 
100 000 cigarešu “Premjer” ar 
BR akcīzes markām.

Dagdā konstatēta 
aizliegto augu 

audzēšana
Š. g. 20. augustā policijas 
darbinieki konstatēja nar-
kotisko vielu saturošo augu 
audzētavu, kas bija iekārtota 
kādā privātajā teritorijā Dag-
dā. Aizturētas vairākas per-
sonas. 

Veicot operatīvus pasāku-
mus cīņā pret narkotisko un ap-
reibinošu vielu apriti, Krāslavas 
policijas darbinieki noskaidroja, 
ka Dagdā, iespējams, notiek 
aizliegtu augu audzēšana. Infor-
mācijas pārbaudei tika uzsākts 
kriminālprocess, kura ietvaros 
policisti veica kratīšanu kādas 
privātmājas teritorijā, kurā kon-
statēja labi ierīkotu aizliegto 
augu audzētavu.

Kratīšanas rezultātā tika iz-
ņemti apmēram 1 500 marihuā-
nai līdzīgi augu stādi, daļa no 
kuriem bija jau novākta, bet daļa 
vēl auga speciāli ierīkotajās sil-
tumnīcās. Saistībā ar minēto tika 
aizturētas trīs personas – 1991. 
un 1972. gadā dzimuši vīrieši 
un 1994. gadā dzimusī sieviete. 
Jāpiebilst, ka viens no vīriešiem 
jau agrāk ir nonācis policijas re-
dzeslokā par līdzīga rakstura no-
ziegumiem.

Policija turpina izmeklēša-
nu kriminālprocesā, kas uzsākts 
pēc Krimināllikuma 256. panta 
2. daļas “Par narkotiskās vielas 
saturošu augu neatļautu sēšanu 
vai audzēšanu lielās platībās, vai 
ja to izdarījusi organizēta grupa”, 
— soda ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai 
ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar 
naudas sodu, konfiscējot mantu 
vai bez mantas konfiskācijas.

Nevar noliegt, ka Aglonai daudz jāstrādā, lai ar lepnumu nestu savu 
Starptautiskas nozīmes svētvietas statusu, taču presē paceltā ažio-
tāža īsi pirms svētkiem laikam ir labi vien uzpūsta. Presē nosauktās 
problēmas esot bijušas pirms vairākiem gadiem. Kā atzīst paši svēt-
ceļnieki, ar katru gadu šī situācija uzlabojas. Protams, būtu vēlams, 
ka Aglonas katoļu ģimnāzija tiktu izremontēta atbilstoši Eiropas 
līmenim un spētu uzņemt svētceļniekus tādā līmenī kā citas pasau-
les Starptautiska mēroga svētvietas, taču pie šī jautājuma jāstrādā 
gan baznīcai, gan Aglonas novada domei un, protams, savs viedok-
lis un ieteikumi jāizsaka Aglonas novada iedzīvotājiem.
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15. augusts bija tā diena, 
kad Aglonā tika piedzīvota 
īpaši spēcīga Dievmātes aiz-
bildniecība. Tik daudz ticīgo, 
kā šogad Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētku 
noslēguma dienā, mūsu zemes 
galvenajā svētvietā vēl nebija 
redzēts.

Dievs skatās uz cilvēka sirdi
Sv. Mise jaunatnei plkst. 

9.00 pie pāvesta altāra pulcināja 
kuplu skaitu ticīgo, īpaši bērnus 
un jauniešus. V. Em. kardināls 
Jānis Pujats, kurš vadīja šo diev-
kalpojumu, uzsvēra, ka svinam 
divkāršus svētkus - Vs. Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas un 
Māras zemes Karalienes svēt-
kus, kad vienlaikus atzīmējam 
800 gadu jubileju, kopš Livonijas 
valsts oficiāli novēlēta Dievmātes 
aizbildniecībai.

Sprediķī Eminence runāja 
par to, cik svarīgi ir stiprināt jauno 
paaudzi ticībā, lai viņu prāts un 
sirds neapmaldītos. Svētku reize 
ir nozīmīgs garīgās dzīves sakār-
tošanas laiks. Kardināls atgādi-
nāja, ka Dievs skatās uz cilvēka 
sirdi. Iekšējās dzīves attīstību 
regulē Dieva baušļi, un jārūpē-
jas par to, lai neviena institūcija 
mūsu zemē nenostātos pret tiem. 
Katrs tikums prasa radikālu no-
stāju. Kristīgās dzīves normas ir 
goda lieta. Viena no galvenajām 
vērtībām ir ģimene, tāpēc tā jā-
sargā no netikumiem, jebkuras 
atkarības. Jēzus ir sacījis: “Svētī-
gi tie, kam skaidra sirds, viņi Die-
vu redzēs” (MT 5,8).

Eminence aicināja ticīgos 
dzīvot reliģiski pilnskanīgu dzīvi, 
to veltot Dieva godam un dvē-
seles pestīšanai. Nepieciešams 
mācīties prasmīgi, atbildīgi veikt 
sava darba un citus pienākumus. 
Katrs labs kristietis ar savu dzīvi 
liecina par Kristu.

Sv. Mises jaunatnei svarīgs 
brīdis bija Iestiprināšanas sakra-
menta piešķiršana. Pirms šī rituā-
la tika lūgts Svētā Gara spēks. 
Visi iestiprināmie, apmēram 70 
bērni un jaunieši, kopā atbildēja 
uz bīskapa jautājumiem, aplie-
cinot savu ticību, atsakoties no 
grēka un ļaunā gara.

Arī vispārējā lūgšanā izska-
nēja lūgums Dievam, lai Viņš 
tuvina sev bērnus un jauniešus, 
māca viņus tiekties pēc svētas, 

Dievam un cilvēkiem patīkamas 
dzīves; par ģimenēm, lai Dieva 
mīlestības gars tās dara stipras 
un nesatricināmas pārbaudījumu 
un grūtību priekšā.

Caur Mariju - pie Jēzus!
Apvienotā draudžu kora 

izpildījumā skanot svinīgai ie-
vaddziesmai, plkst. 12.00 vietas 
pie pāvesta altāra ieņēma apus-
tuliskais nuncijs Baltijas valstīs 
V. E. arhibīskaps Pedro Lopess 
Kintana, Latvijas bīskapi, pries-
teri, Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis ar kundzi, Saeimas spī-
kere Ināra Mūrniece, Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma, 
deputāti, ministri, sūtņi, brālīgo 
konfesiju pārstāvji, klosterļaudis.

Ievaduzrunā bīskaps Jānis 
Bulis iepazīstināja ticīgo tautu 
ar goda viesiem un paziņoja, ka 
svinīgā Sv. Mise tiek svinēta par 
mūsu valsti, tautu, bērniem, jau-
natni, ikvienu iedzīvotāju, valsts 
vadību.

Dieva Vārdu liturģijā caur 
Svētajiem Rakstiem Dievs uzru-
nāja savu tautu, aicinot, lai mēs 
piesaucam Debesīs uzņemtās 
Jaunavas Marijas aizbildniecību, 
lai varētu laimīgi sagaidīt aug-
šāmcelšanās dienu. 

Sv. Mises galvenais cele-
brants arhibīskaps P.L.Kintana 
savas homīlijas sākumā (no an-
gļu valodas to tulkoja pr. Juris 
Zarāns) atzīmēja Latgales ļaužu 
lielo ticību, kas tiek īpaši parādīta 
starptautiskajā svētvietā lielajos 
Aglonas Dievmātes svētkos. Ap-
sveicis Latvijas bīskapus, prieste-
rus, klātesošās autoritātes, kristī-
go konfesiju un Baznīcu brāļus, 
konsekrētās personas, visu ticīgo 
tautu, Svētā Krēsla sūtnis nodeva 
pāvesta Franciska mīļus sveicie-
nus un viņa tēvišķo apustulisko 
svētību.

Tālāk savā sprediķī nuncijs 
runāja par to, ka neviens nere-
dzēja Kristus augšāmcelšanos, 
neredzēja Kungu nākot, lai pa-
ņemtu Mariju uz Debesīm. Sv. 
Toms, šaubu apustulis, nebija 
klāt dienā, kad nomira Marija. 
Kad nākošajā dienā viņš satika 
savus biedrus, tiem teica, ka viņš 
grib pēdējo reizi redzēt Mariju un 
lūdza tiem atvērt kapu. Kad viņi 
to atvēra, tad pārsteigti konstatē-
ja, ka tas ir tukšs. Kopš tā laika 
katoļiem ticība Jaunavas Marijas 
uzņemšanai Debesīs ar miesu 

un dvēseli bija neapstrīdama pa-
tiesība. Arhibīskaps uzsvēra, ka 
pazemīgā Kunga kalpone, saulē 
tērptā Sieviete, Jaunās derības 
Dieva tautas simbols, Viņa, kas 
savās miesās nesa Mesiju - Ka-
rali, ir pirmā, kas baudījusi pilnī-
gas pestīšanas augļus. Šodien 
sieviete ar 12 zvaigznēm vairs 
nav tikai simbols. Viņa pārstāv 
augšāmcelšanās realitāti. Šī pri-
vilēģija piešķirta Marijai, jo Viņa 
bija pirmā kristiete, vispilnīgākā 
no visiem. 

Mēs, katoļi, kas cīnāmies, lai 
paliktu stingri ticībā, kas dzīvojam 
starp “jā” un “nē” Dievam, svinam 
Marijas Debesīs uzņemšanas 
svētkus un atjaunojam cerību, ka 
šī Marijas privilēģija nav tikai Vi-
ņai. Mēs ticam, ka kopā ar Viņu 
arī mēs būsim pagodināti. Kristus 
un Marijas uzvara ir arī mūsu uz-
vara. Pēc Marijas parauga mums 
vajag pamodināt sevī vērtības, 
kas mūs dara labākus. Runāt 
par Mariju nozīmē barot savas 
dvēseles caur meditāciju un lūg-
šanām. Marija ir mūsu ceļš pie 
Jēzus. Caur Mariju - pie Jēzus!

Pāvesta sūtnis akcentēja to, 
ka mums nepieciešams mainīt, 
pārveidot mūsu skatienu uz cil-
vēku. Cilvēka būtne ir pelnījusi 
būt vienmēr pieņemta ar cieņu 
un mīlestību. Cilvēkam ir tiesības 
netikt uzskatītam par objektu, ar 
kuru var manipulēt. To nevar pa-
darīt par vienkāršu instrumentu 
citu labumam un viņu interesēm. 
Daudzie cilvēktiesību pārkāpumi 
spēcīgi ievaino ikviena labas gri-
bas cilvēka sirdsapziņu. Svarīgas 
ir tiesības uz dzīvību kopš ieņem-
šanas; tiesības brīvi dibināt un 
dzīvot ģimenē, morālā viņu per-
sonības attīstošā vidē; pieņemt 
un audzināt savus bērnus, darot 
tos atbildīgus arī dzimumaudzi-
nāšanas jomā; tiesības uz dar-
bu, lai veicinātu zemes labumus, 
saņemtu sev un saviem mīļajiem 
nepieciešamo atbalstu. 

Arhibīskaps Kintana arī citē-
ja Svētā Tēva Franciska pēdējā 
Latvijas bīskapu vizītē 11. jūnijā 
izteiktās bažas attiecībā uz ģi-
menēm un aicinājumu garīgajiem 
ganiem lielāku uzmanību pievērst 
grūtībās nonākušām ģimenē. Pā-
vesta sūtnis aicināja ticīgos aiz-
stāvēt dzīvību un cienīt ģimeni, 
respektēt un aizstāvēt garīgās 
vērtības. Ikdienas realitātē vi-

siem vajag iesaistīties, veidojot 
labāku tautu un pasauli, bagātu 
ar vērtībām. Savu svētrunu arhi-
bīskaps noslēdza, uzticot visus 
klātesošos Vs. Jaunavas Marijas 
mātišķai aizbildniecībai, lai mēs 
turpinātu soļot, pārvarot grūtības 
un cīnoties pret visu, kas degradē 
un iznīcina cilvēku līdzāspastāvē-
šanu un sociālo harmoniju.

Pēc sprediķa sekojošā vis-
pārējā lūgšana, ko izteica kloster-
māsas, Saeimas priekšsēdētāja, 
Bruņoto spēku pārstāvis, izska-
nēja latgaliešu, itāļu, poļu, latvie-
šu, lietuviešu, krievu valodā.

Svinīgs bija upurdāvanu 
pienešanas brīdis, Tās pienesa 
Rēzeknes - Aglonas diecēzes 
draudžu pārstāvji - zivis, ziedus, 
maizi, vīnogas, medu, citus darba 
augļus, patēnu ar hostiju, biķeri 
ar vīnu.

Upurdāvanu sagatavošanas 
un altāra apkūpināšanas brīdī, 
kā arī visas Sv. Mises laikā ska-
nēja R. Dubras komponētā Sv. 

Mise godināmā bīskapa Sloskā-
na piemiņai. Laikā, kad tūkstoši 
ticīgo vēlējās vienoties ar Kristu, 
pieņemot Svēto komūniju, kopā 
ar kori garīgās dziesmas izpildīja 
pazīstami Latvijas solisti.

Pēc Sv. Mises no bazilikas 
godbijīgi tika iznesta monstrance 
ar Vissvētāko Sakramentu. Tika 
dziedāta Litānija Vs. Jaunavas 
Marijas godam. Tradicionāli, kopš 
2009. gada, visu Latvijas bīska-
pu, priesteru un Dieva tautas klāt-
būtnē 15. augustā tiek atjaunota 

veltīšanās Vs. Jaunavai Marijai, 
uzticot Viņas Bezvainīgajai  Sir-
dij mūsu zemi Latviju un ikvienu 
Latvijas cilvēku, lūdzot Viņu mūs 
visus vest pie sava Dēla, mūsu 
Kunga Jēzus Kristus.

Pēc tam sākās krāšņa Euha-
ristiskā procesija apkārt Sakrāla-
jam laukumam, korim un ticīga-
jiem izpildot seno Aglonas himnu. 
“Jaunova svāta Aglyunas baznei- 
cā”. Procesijā tika nesti draudžu 
karogi un citi baznīcas atribūti, 
Fatimas Dievmātes statuja. Tajā 
piedalījās bīskapi, priesteri, kon-
sekrētās personas, goda viesi, 
pašvaldību pārstāvji un svētceļ-
nieki ar saviem karogiem.

Svinības noslēdzās ar bīs-
kapa Jāņa Buļa pateicību visiem 
ticīgajiem par kopējām lūgša-
nām, dienestiem par sekmīgu 
svinību sagatavošanu un norises 
nodrošināšanu. Latgales augstā-
kais garīgais vadītājs ar ziedu 
pasniegšanu pateicās pāvesta 
sūtnim un klātesošajiem goda 

viesiem.
Ar nelielu uzrunu uzstājās 

valsts prezidents Raimonds Vē-
jonis. “Dievs, svētī Latviju!” pēc 
šiem prezidenta uzrunas vārdiem 
svētku dalībnieki uz debesīm 
raidīja kopējā lūgsnu - Latvijas 
valsts himnu.

Vēlot laimīgu atgriešanos 
mājās, bīskapi svētīja ticīgo tautu 
un nopirktos sakrālos priekšme-
tus.

Genovefa KALVIŠA
Ingas PUDNIKAS foto

III Ved mūs pie Dieva, ak Marija!

Latgales reģionā desmit pro-
fesionālās izglītības iestādēs vai 
to filiālēs turpinās uzņemšana 
projekta Jauniešu garantija izglītī-
bas programmās. Tajās viena vai 
pusotra gada laikā bez maksas 
var apgūt kādu no 32 Latgales 
darba tirgū pieprasītām profesi-
jām, saņemot stipendiju līdz 115 
eiro mēnesī un citas priekšrocī-
bas. Pieteikšanās izglītības ies-
tādēs notiek līdz vasaras beigām. 

Lai motivētu jauniešus ve-
cumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri 
nestrādā un nemācās, izman-
tot projekta Jauniešu garantija 
priekšrocības, Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA) no 13. 
augusta līdz 9. septembrim visā 
Latvijā, tostarp Latgales reģionā, 
īsteno sociāli izglītojošu kampa-
ņu “Atmet BEZdarbību!”. 

“Tuvojas vasaras beigas un 
1. septembris, taču ir jaunieši, 
kas vēl nav izlēmuši, kur mācī-
ties tālāk, vai vienkārši nezina, ko 
vēlas nākotnē darīt un kādu pro-
fesiju izvēlēties,” situāciju skaidro 
VIAA direktore Dita Traidās. “Jau-

nieši var izvēlēties sev tīkamu 
profesiju un izglītības iestādi arī 
citā reģionā, jo Jauniešu garanti-
ja norit visā Latvijā. Mācību laikā 
tiek apmaksāta dienesta viesnīca 
un segti ceļa izdevumi uz prakses 
vietu.”

Profesiju klāsts - 
atbilstoši visām 

interesēm
Uzņemšana Jauniešu garan-

tijas izglītības programmās notiek 
kopumā vairāk nekā 40 Latvijas 
profesionālās izglītības iestādēs 
vai to filiālēs visā Latvijā. To vidū 
ir arī 10 profesionālās izglītības 
iestādes Latgales reģionā – Bal-
vu profesionālā un vispārizglīto-
jošā vidusskola, Barkavas pro-
fesionālā vidusskola, Bebrenes 

vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikums, Daugavpils tehni-
kums, Daugavpils Tirdzniecības 
profesionālā vidusskola, Malna-
vas koledža, Rīgas Valsts tehni-
kuma Krāslavas filiāle, Rēzeknes 
tehnikums un Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikuma 
Preiļu filiāle. 

Šīs mācību iestādes Jaunie-
šu garantijas ietvaros piedāvā 
apgūt virkni Latgales darba tirgū 
pieprasītu profesiju, no kurām 
jaunieši var izvēlēties piemēro-
tāko atbilstoši savām interesēm. 
Piedāvāto profesiju vidū ir tādas 
būvniecības profesijas kā apda-
res darbu tehniķis vai strādnieks, 
galdnieks, sausās būves montē-

tājs, ēku siltinātājs, krāšņu pod-
nieks un betonētājs. Mehānikas 
un elektronikas cienītāji turpat 
Latgales reģionā var kļūt par au-
toatslēdzniekiem, automehāni-
ķiem, elektromontieriem vai loko-
motīvju saimniecības tehniķiem.

Tūrisma jomā Latgales re-
ģionā nepieciešami ekotūrisma 
speciālisti, tūristu grupas pavado-
ņi un viesnīcu pakalpojumu spe-
ciālisti, savukārt ēdināšanas jomā 
- pavārs, konditors, restorānu pa-
kalpojumu speciālists, maiznieks 
un pārtikas produktu ražošanas 
tehniķis. Latgales reģiona dar-
ba devēji meklē arī dārzkopības 
tehniķus, lauku īpašuma apsaim-
niekotājus un koka izstrādājumu 
ražošanas tehniķus. Jauniešu 
garantijas piedāvāto profesiju 
klāstā Latgalē ir arī tādi arodi kā 
klientu apkalpošanas speciālists, 
mazumtirdzniecības veikala pār-
devējs, finanšu darbinieks, šu-
vējs, tērpu stila speciālists, frizie-
ris, SPA speciālists, datorsistēmu 
tehniķis, veterinārārsta asistents 
un aukle. 

Cieša sadarbība ar 
darba devējiem 

Mācību noslēgumā jaunie-
šiem tiek nodrošināta prakse dažā-
dos Latvijas uzņēmumos, tā gūstot 
darba pieredzi, kas ievērojami pa-
lielina iespējas atrast darbu un sa-
ņemt konkurētspējīgu atalgojumu. 

Kopumā visā Latvijā jaunie-
šiem ir iespēja apgūt vairāk nekā 
100 darba tirgū pieprasītas profe-
sijas. Plašāka informācija par pro-
jektu Jauniešu garantija pieejama 
VIAA interneta vietnes www.viaa.
gov.lv sadaļā “Jauniešu garantija”. 
Ar visām projekta Jauniešu ga-
rantija izglītības programmām var 
iepazīties nacionālajā izglītības ie-
spēju datubāzē: www.niid.lv. 

Projekta Jauniešu garantija 
aktivitāte “Sākotnējās profesionā-
lās izglītības programmu īsteno-
šana Jauniešu garantijas ietvaros” 
tiek finansēta ar ES Jaunatnes no-
darbinātības iniciatīvas un Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, kā arī no 
Latvijas valsts budžeta. 

Ilze LEIMANE, kampaņas “Atmet BEZ-
darbību!” komunikācijas konsultante

Latgalē jaunieši var kļūt par speciālistiem pieprasītās profesijās 

Ticības lietas
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Citādi latviskais
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35 Melu pinekļos
10.35, 12.45, 14.00 Top-Shop 
10.50 Izsauciet vecmāti 11.50 
Selfridžs
13.00 Garfilds
13.30 Kas te? Es te! 
14.15, 19.35 Kalnu patruļa 
15.10 Maklauda meitas
16.05 Patvērums mīlestībai 
18.00 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.20 Mf. Klāvs - Mārtiņa dēls
23.15 Zebra 23.30 Koncerts
1.15 Neredzamā fronte
5.00 Kamerūna
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
6.30 Vienmēr formā!

7.00, 16.40 LTV - 60
8.20, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie
9.15 Maklauda meitas
10.10, 19.00 Mūsu Čārlijs
11.00 Futbolā sīkumu nav.
12.00, 14.00, 23.40 PČ Viegl-
atlētikā Pekinā
18.00 Šodien
18.30 Ekspedīcija Sumatrā
19.50 Neredzamie draudi
20.50 100 g kultūras. Perso-
nība
21.35 Citādi latviskais 
22.05 Neatklātā Āfrika
23.05 Ceļojums apkārt 
pasaulei 
1.40 Eiropa fokusā. Deutche 
Welle žurnāls
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Viltus mūķene

14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.10 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. RED aģenti. atvaļi-
nāti un sevišķi bīstami
0.15 Kāršu nams 
1.55 1001 Nakts
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.10 Šīna planēta
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 0.45 Simpsoni 
9.00 Mf. Izlaiduma balle
11.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 UgunsGrēks 
15.00, 1.10 Draugi un mīļākie
16.00, 20.20 Garšas mednieki 
16.50, 2.50 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu

21.10 Ekstrasensu cīņas 
22.50 Vikingi 
23.50 Apokalipses vēstneši
2.00, 5.00 Mahinatori 
5.40 Reiz sensenos laikos 

TV3+
7.00, 17.35, 2.20 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.00 Līgavu kari
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.10 Sātans

TV5
8.05, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Otrā slepkavību 
nodaļa
11.10 6 kadri
11.45, 17.35 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.40, 19.50 Starpnieks
19.40 Ziņas

22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Tu esi smieklīgs
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Stāvs
11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Narkotrafiks
23.35 Sindbada atgriešanās
1.30 Goda kodekss
3.30 Dzīvokļa jautājums
4.40 Kriminālistikas detektīvs
5.45 Savvaļa 

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M

11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.40 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Ļuba. Ļubova
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Starp mums meitenēm
23.50 Mūžīgais sauciens
2.25 Eitingona slepenais 
romāns

PBK
6.00, 2.55 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.45 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.45 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15 Žurku mednieka stabule 
Seriāls
23.20 Intermeitenes leģenda
0.30 Mākslas filma
3.25 Blēdis
5.10 Smieklīgs video

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 26. augusts

Sers Tomass Šons Konerijs ir 
bruņinieks bakalaurs, Britu impēri-
jas ordeņa kavalieris, Goda Leģiona 
ordeņa kavalieris, ieguvis 48 balvas 
kinematogrāfijas jomā, viņš ir atzīts 
par gada, desmitgades un ХХ gadsim-
ta seksīgāko vīrieti.  Dzimis apkopējas 
un strādnieka ģimenē Edinburgā. Par 
aktieri, kā tas bieži vien notiek, kļuvis 
pavisam nejauši... 

Nākamā bruņinieka ģimene ne-
bija turīga. Tomasa Šona šūpulis bija 
drēbju skapja apakšējā atvilktne. Bū-
dams vecākais bērns ģimenē, Šons 
nebija izlutināts. Mācījās labi, daudz 
lasīja un bija futbola cienītājs. Kad ģi-
menē piedzima otrais bērns, Konerijs 
bija spiests piepelnīties savā brīvajā 
laikā, pēc mācībām skolā, tolaik viņam 
bija tikai septiņi gadi. 

Nākamā siržu lauzēja pirmais 
darbs - piena pudeļu iznēsātājs, bet, 
kad zēns uzkrāja vairāk spēka, tad ie-
kārtojās par miesnieka palīgu, bet no 
rīta viņš vēl iznēsāja avīzes. Laika mā-
cībām palika ļoti maz. 

1943. gadā, kad Šonam bija 13 
gadu, viņa tēvs palika bez darba nelai-
mes gadījuma dēļ. Konerijs jaunākais 

pameta mācības skolā. Ceļu būvētāja 
darbs palīdzēja ģimenei izdzīvot visgrū-
tākajos gados. Līdzko Šons sasniedza 
pilngadību (16 gadus), viņš uzsāka die-
nestu Britu Karaliskajā jūras kara flotē. 
Tur jaunais jūrnieks uztaisīja sev teto-
vējumus, par kuriem tagad zina visa 
pasaule: “Skotija mūžīgi mū-
žos!” un “Mamma un tētis”.  

Konerija dienests tur-
pinājās tikai 3 gadus. Viņam 
atklāja čūlu. Pēc flotes Ko-
nerijs strādāja par celtnieku, 
zārku pulētāju, ogļu iznēsā-
tāju. Brīvajā laikā jaunietis 
aktīvi apmeklēja trenažieru 
zāli. Skaistuli pamanīja Ed-
inburgas Mākslas koledžas 
pasniedzējs un uzaicināja Šonu pozēt 
glezniecības klasē. Šajā pašā laikā bo-
dibildera fotogrāfijas tika publicētas 
sporta žurnālos. Pēc dalības konkursā 
“Mister Universe” Šons saņēma savu 
pirmo apbalvojumu - bronzas medaļu. 

Uz teātri Šons atnāca 1951. gadā, 
darba meklējumos. Šo stalto skatu-
ves strādnieku ievēroja un reizēm arī 
izmantoja kā statistu masu skatu ai-
nās. Slavu Šonam Konerijam atnesa 

televīzija. Konerijs piepelnījās arī tur, 
un viņam pievērsa uzmanību viens no 
seriālu producentiem. Viena epizodis-
kā loma sekoja citai. Drīz vien uz ekrā-
niem parādījās arī pirmā pilnmetrāžas 
filma ar Šona piedalīšanos.  

Filmas “Citlaik, citviet” uzņem-
šanas laukumā notika 
skandāls. Galvenās lomas 
izpildītājas Lanas Tērneres 
mīļākais, gangsteris Džonijs 
Stompanato ielauzās studijā 
un pagrieza pistoles stobru 
pret Šonu Koneriju, jo turēja 
viņu aizdomās par sakaru ar 
savu iecerēto. Konerijs atņē-
ma no šī nelaimīgā laupītāja 
pistoli un izsvieda no pavil-

jona. Ziņas par šo gadījumu parādījās 
avīzēs, tā sākās Šona slavas ceļš... 

Zvaigžņu stunda Konerija dzīvē 
iestājās 1962. gadā, kad iznāca pirmā 
filma par superspiegu Džeimsu Bon-
du. Kopumā Bonda lomā Konerijs pie-
dalījās septiņās filmās. Līdz šim laikam 
visā pasaulē viņu pazīst kā superspie-
ga lomas izpildītāju, kaut gan savas 
galvenās kinobalvas viņš ir saņēmis 
par citām lomām. 

Savu vienīgo “Oskaru” Konerijs 
ieguva par otrā plāna lomu krimināla-
jā drāmā “Neaizskaramie”. 

Līdztekus aktiera karjerai Kone-
rijs apliecināja sevi arī kā režisors un 
producents. Viens no Šona ievēroja-
mākajiem sasniegumiem ir pasaules 
sekssimbola tituls. Par valdzinošāko 
un pievilcīgāko vīrieti Konerijs tika at-
zīts 53 gadu vecumā. Šo rekordu ne-
viens līdz šim nav pārspējis.  

No 90. gadu sākuma Konerijs ar-
vien retāk parādās publikas priekšā. 
1993. gadā vesela virkne masu infor-
mācijas līdzekļu paziņoja par aktiera 
nāvi, pēc nedēļas Šons uzstājās tele-
vīzijas šova tiešajā ēterā, lai personiski 
atspēkotu šīs baumas. 2000. gadā Liel-
britānijas karaliene piešķīra aktierim 
goda bruņinieka titulu par nopelniem 
mākslas kino. Kopš tiem laikiem viņš ir 
sers Tomass Šons Konerijs.  

2008. g., savā dzimšanas dienā, 
Konerijs izdeva grāmatu “Būt par sko-
tu”. Visi gaidīja no viņa autobiogrāfisko 
sacerējumu, memuārus, atmiņas... Bet 
grāmatas saturs izrādījās daudz nopiet-
nāks. Tā ir veltīta Šona dzimtenes vēs-
turei un kultūrai, skotu tradīcijām.

Bruņinieks Konerijs ir aktīvs 
Skotu Nacionālās partijas biedrs, viņš 
iestājas par savas dzimtenes pilnīgu 
neatkarību no Lielbritānijas. Pirms da-
žiem gadiem Konerijs pameta dzimto 
zemi un paziņoja, ka atgriezīsies tikai 
tad, kad Skotija kļūs par neatkarīgu 
valsti. Pašlaik aktieris ar sievu dzīvo 
Bahamu salās. 

Jau vairāk nekā 2 gadus Konerijs 
neparādās publikas priekšā. Viens no 
viņa draugiem apgalvoja, ka Šonam 
esot Alcheimera slimība un viņš jau 
esot aizmirsis, ka kādreiz bija aktieris. 
Šo informāciju drīz vien noraidīja Ko-
nerija pārstāvji. Šogad aktieris svinēs 
85 gadu jubileju.  

Starp citu, ja ņemt vērā Skotijas 
nacionālā rakstura aprakstu sera Šona 
grāmatā, ar viņu nekas nenotiks, vis-
maz līdz tam brīdim, kad Skotija kļūs 
pilnīgi brīva un neatkarīga. Bet Ko-
nerija noslēpumainība un vientulīgs 
dzīvesveids ir pilnība atbilstošs Džeim-
sa Bonda tēlam, pateicoties kuram 
Tomass Šons Konerijs, bruņinieks no 
Edinburgas strādnieku ģimenes, ir zi-
nāms visā pasaulē. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

25. augustā Ir iemesls!

III Ielūgums uz menuetu Plāteru pilī 

Ceļš uz uzvaru. Alekseja GONČAROVA  foto

Šona Konerija dzimšanas diena 
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.40, 14.00 Top-Shop 
10.50 100 g kultūras
11.45 Latvijas šlāgeraptauja 
13.00 Gārfīlda šovs
13.30 Kas te? Es te! 
14.15 Kalnu patruļa 
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Daugavieši
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri 
23.30 Tibeta. sniega lauvas 
kliedziens
1.20 Lilīhammera
5.00 Kamerūna
5.30 Saknes debesīs 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 11.00, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi
6.30 Pie stūres
7.00 LTV - 60
7.50 Es - savai zemītei
8.20, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie 
9.15 Maklauda meitas
10.10, 19.00 Mūsu Čārlijs 
12.00 PČ Vieglatlētikā Pekinā
16.00 Neatklātā Āfrika
18.00 Šodien
18.30 Bez apvainošanos
19.50 Laima slimība – slēptā 
epidēmija

20.50 Ceļā uz karu
21.50 100 g kultūras
22.35 Neredzamie draudi
23.35 PČ Vieglatlētikā Pekinā 
1.35 Zebra
1.50 Projekts Nākotne
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa 
12.05 Mf. Es tevi mīlu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.00 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40, 0.05 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.05 Čikāga liesmās 
1.45 1001 Nakts
4.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.10 Šīna planēta
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 1.50 Simpsoni 
9.00 Mf. Maligans
11.00 Kobra 
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 UgunsGrēks 
15.00 Sievu maiņa 
16.00, 20.20 Garšas mednieki

RenTV Baltic
6.45, 12.55 Multfilmas
7.00 Zaldāti 
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05, 18.35 Nemelo man!
10.05 Top-shop 
10.20 Instruktors
12.35, 13.20 Jūrmala
14.25 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
15.30 Jums pat sapņos nav 
rādījies

20.40 Mūsu planētas noslē-
pums
22.50 Zini mūsējos!
23.50 Dokumentālais projekts
0.40 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 
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
14.10 Sliktās asinis
16.20 Mācīties dzīvot
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Blēdis
23.05 Mf. Cerību stars

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Zona 
X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55, 20.00 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.35 Ģimenes me-

lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.35 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts

9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 14.30 Šķirsts
10.40, 16.05 Ērglis un cipars
11.40, 1.00 Kauli
12.35, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 0.20 PIN kods
17.55 Detektīvs bez licences
21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols
1.45 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 27. augusts 16.50, 2.55 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.10 Kāsla metode
22.15 Mf. Velnišķīgais lido-
jums
0.15 Kinomānija
0.50 Overtime TV
2.15, 5.00 Mahinatori 
5.40 Reiz sensenos laikos 

TV3+
7.05, 17.35, 1.30 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Līgavu kari
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10 Kurš mājās ir saim-
nieks?
13.20, 19.55 Taxi
16.30 Interni
18.40, 23.50 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Nacionālā drošība

TV5
8.05, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Otrā slepkavību 
nodaļa
11.10 6 kadri
11.45, 17.15 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25, 18.05 Nemelo man!
15.30 Mf. Mehāniķa Gavriolo-
va mīļotā sieviete
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Tu esi smieklīgs

9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.25 Stāvs
11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Narkotrafiks
23.55 Sindbada atgriešanās
1.50 Goda kodekss
3.50 Vasarnīca
4.50 Kriminālistikas detektīvs

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.40 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Ļuba. Ļubova
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Starp mums meitenēm
23.50 Mūžīgais sauciens
2.25 Ivana Brovkina drāma

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.45 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 2.55 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks

21.15 Žurku mednieka stabule 
23.20 Ostankino. Tornis ugunī
0.55 Mf. Muižnieku ligzda
2.40, 3.45, 5.35 Smieklīgs 
video
3.55 Blēdis

RenTV Baltic
6.00 Mūsu planētas noslē-
pums
6.50, 12.55 Multfilmas
7.05 Zaldāti 
8.10, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.00, 18.35 Nemelo man!
10.05 Top-shop 
10.20 Instruktors
12.30, 13.20 Jūrmala
14.20 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
15.20, 0.00 Dokumentālais 
specprojekts
16.25 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums 
23.00 S un V
0.50 Skatīties visiem!!
5.55 Visšokējošākās hipotēzes

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, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Mf. Ku! Kin-Dza_Dza
16.20 Mācīties dzīvot
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05, 21.05 Blēdis
23.30 Mf. Jūru saimnieks. Uz 
Zemes malu

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, 23.30 Zona 
X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Eju tevi meklēt 
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
20.00 Ziņkārīgā Varvara 
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 14.30 Šķirsts
10.45, 16.05 Ērglis un cipars
11.40, 23.30 Kauli
12.40, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 22.40 PIN kods
17.55, 1.10 Detektīvs bez 
licences
21.00 Prāta vētra
21.40 Sportloto 6 no 49, 
KENO
21.45 Ekstrasensi-detektīvi
0.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 5.30 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Melu pinekļos 
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop
10.50, 0.10 Kalle nāk
12.50 Gārfīlda šovs 
13.20 Dabas grāmata
13.50 Luijs 
14.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
15.10 Maklauda meitas 
18.00, 23.00 Ziņas
19.00 Vajadzīga soliste
20.30 Panorāma
21.15 Midsomeras slepka-
vības
23.15 Latvijas šlāgeraptauja
1.50 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
4.15 Sporta studija 
5.00 Kamerūna

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 11.30, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi 
6.30 Labākais no Euromaxx 
7.00 16.50 LTV - 60
7.30 1:1
8.20, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie 
9.15 Maklauda meitas 
10.10 Mūsu Čārlijs 
11.00 Tas vari būt Tu 
12.00, 0.15 PČ Vieglatlētikā 
Pekinā
18.00 Šodien
18.30 Eiropa koncertos
19.30 Latvijas futbola virslīga 
21.35 Leģendārie albumi 
22.30 Rudens sonāte

2.20 Sporta studija 
3.05 Laimas slimība – slēptā 
epidēmija 
4.00 Anekdošu šovs 
4.30 Pie stūres 
5.00 SeMS

LNT
6.20 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Netīrais bizness
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.40 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.15 Vecpuisis 
0.10 Mf. Sairuss
2.25 1001 Nakts
4.50 Bernards
5.45 Luī 

TV3
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.10 Šīna planēta
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Gandrīz precējušies
11.00 Kāsla metode 
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 UgunsGrēks 
15.00, 1.05 Sievu maiņa 
16.00 Garšas mednieki 
16.50, 2.45 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas

19.35 4.10 Bez Tabu
20.20 Mf. Ķīniešu zodiaks
22.55 Mf. Nekādu saistību
1.55, 5.00 Mahinatori 
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.15, 17.35, 1.50 Māja 2
8.15 Eņģelis vai dēmons
9.15 Līgavu kari
10.20 Mf. Beisbola laukums 
12.15, 16.30 Interni
13.20 Taxi
14.25 Comedy Club
18.40, 0.20 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Vāģi
22.00 Mf. Augstu gaisā

TV5
8.00, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Otrā slepkavību nodaļa
11.10 6 kadri
11.50, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.35 Starpnieks
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Kandagar
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Tu esi smieklīgs
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām

19.40 Solīta atlīdzība
23.35 Stāsts par Krievijas 
apmuļķošanu
1.30 Goda kodekss
3.30 Zirnekļtīkls

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.10 Īpašs gadījums
14.45 Jaunais vilnis - 2015
15.50 Mēs esam dzimuši 
multenēs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 Greizais spogulis
23.30 Mf. Nepamet mani, 
Ļubova
1.30 Mf. Precības
4.00 Mf. Viņas sirds
5.45 Mf. Ziemas valsis

PBK
6.00, 0.55 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.45 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.45 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
19.00 Šamane
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
22.50 Mf. Mīlestība un baloži
1.25 1inCity
1.55 Mf. Veči laupītāji
3.20, 5.45 Smieklīgs video
3.30 Blēdis

5.15 Jūrmala

RenTV Baltic
6.45, 13.00 Multfilmas
7.05 Zaldāti 
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05, 18.35 Nemelo man!
10.05 Top-shop 
10.20 Instruktors
12.35, 13.25 Jūrmala
14.20 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
15.25 Visšokējošākās hipo-
tēzes
16.25 Visa patiesība par 
Vangu
20.40 Pasaules noslēpumi 
21.45 Dīvaina lieta
23.50 Slepenās teritorijas
0.45 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.10 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 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
14.10 Mf. Rudens maratons
16.20 Mācīties dzīvot
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Hercogiene
23.05 Annas Šarkunovas 
koncerts
0.30 Mf. Jaunlaulātie

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-

krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Eju tevi meklēt 
17.35 Baltkrievija ХХI
17.55, 21.40 Ražots Baltkrie-
vijā
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
22.00 Ērkšķogas. Seriāls
0.00 Sports
0.15 Eju tevi meklēt

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05 Ekstrasensi-detektīvi
10.05, 0.40 Gribu nokļūt 
televīzijā!!
10.10 Garšas ābece
10.45, 16.05 Ērglis un cipars
11.40 Kauli
12.35 Kapeika kapeikā
13.10 Mītu mednieki
14.15 Nepiedzimsti skaista
17.00, 0.00 PIN kods
17.55 Detektīvs bez licences
19.10 Mf. Fantastiskais 
četrinieks
21.00 Prāta vētra
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas
0.45 Reportieris
1.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
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LAIKA ZIŅAS
26.08. 27.08. 28.08.

 +17...+21  +14...+25 +16... +25

R   5 m/s R   4 m/s D     4 m/s

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, jaun-
lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU  MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 

Tālr. 20207132.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

IEPĒRK

Reklāma un sludinājumi

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

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

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

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

Supercenas!!!
• OSB 10 mm - 8.99 €
• Bloku līme - 3.99 €
• Cementa JAVA - 2.89 €
• Dekoratīvais apmetums - 

4.68 €
• Apmetuma JAVA - 3.76 €
• Durvīm - 10 % atlaide
• Zemas cenas visu veidu 

jumta segumiem!
Ar mums vienmēr 

ir izdevīgi!
Krāslava, Tirgus 15

Tālr. 65622036

Z/S “Sapnis” 
aicina darbā PĀRDEVĒJUS 

Indrā un Kombuļos. 

Tālr. 65681357, 26823849.

Cien. Faberlic kompānijas 
konsultanti!

Priecājamies paziņot, ka 
2015. gada 17. augustā

ir atklāts jauns Aģentu Punkts 
DAGDĀ!

 
AP Dagda kontaktinformācija:
AP adrese: Pasta iela 31A, 
Dagda
AP Kontakttālrunis: 27743711
E-pasts: 
faberlic.dagda@gmail.com

Darba laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Trešdiena: 13:00-18:00
Piektdiena: 13:00-18:00
 
Pasūtījumu piegāde tiek īste-

nota pirmdienās, tāpēc pasūtī-
jumu jāveic sistēmā piektdien 
līdz plkst. 10:00!

 
Patīkamus 

pirkumus vēlot,
Faberlic komanda

Z/S “Sapnis” 
aicina darbā pārdevējus 
uz pilnu darba slodzi un 

 pusslodzi Krāslavā. 

Tālr. 65681357, 26823849.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādāša-
nas pakalpojumi. Mežizstrādes 
pakalpojumi, meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. Pārdodam 
malku (3 m). 

T. 26677812

IEPĒRK MELLENES
 UN GAILENES

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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

PLASTIKĀTA LOGU CENTRS

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.  
Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.
Iekštelpu durvis.

Tālr. 27878088, 28675525, 
65621730.

 Piektdien, 28. 
augustā pārdo-
šanā būs dažā-
du krāsu dējīgu 

šķirņu vistiņas 4 - 5 mēn., 
gaiļi, dējējvistas 12 - 14 
mēn. (Ir arī jaunas, skaistas 
pīles, pīļtēviņi, paipalas). 

Tālr. 29142247, 29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.40, Kombuļi - 9.00, Iz-
valta - 9.15, Borovka - 9.30, 
Krāslava (Ostas ielā) - 9.45, 
Skaista - 10.20, St. Skais-
ta - 10.35, Kalnieši - 10.50, 
Piedruja - 11.05, Lupandi 
- 11.15, Vaicuļeva - 11.25, 
Indra - 11.30, Skuki - 11.45, 
Robežnieki - 12.00, Asū-
ne - 12.15, Dagda - 12.35, 
Ezernieki - 13.00, Andzeļi 
- 13.15, Andrupene - 13.30, 
Mariampole - 13.40, Jaun-
okra - 13.50, Priežmale - 
14.00

Uzmanību!

Populārākais un veiksmī-
gākais Latgales reģionālais 
karatē klubs “SATORI”, kuru 
vada nopelniem bagātais 
treneris IGORS KOMARS 
(melnā josta, 6 dans), un 
sertificēts treneris Oļegs Ko-
mars (melnā josta, 4 dans),

uzņem jaunus dalībniekus.

KLUBA PROGRAMMĀ:
• japāņu fi lozofi ja, pašaizsar-

dzības paņēmienu apgūšana,
• jostu atestācija,
• piedalīšanās dažādu līmeņu 

sacensībās,
• vasaras nometnes bērniem.

REGULĀRAS NODARBĪ-
BAS KLUBĀ “SATORI” ĻAUS 
JUMS:
• uzlabot garīgo un fi zisko stā-

vokli un palielināt izturību,  
• atbrīvoties no liekā svara, 
• justies drošāk ikdienā.

AICINĀM JŪS!
Nāciet paši un ņemiet līdzi 

savus bērnus.
Organizatoriskās sapulces 

notiks 16. un 18. septembrī, 
plkst. 18.00 Poļu skolas spor-

ta zālē.

Tālruņi uzziņām: 27427452, 
29457372

Ir sāpes, ko nespējam dalīt 
uz pusēm, 
Nav tādu vārdu, kas mieri-
nāt spētu. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ārijai Leonovičai, no mam-
mas uz mūžu atvadoties.

Bijušie klasesbiedri

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Jāņa Bukovska ģimenei 
lielajās bēdās, viņu pāragri 
mūžības ceļā pavadot.

Andrupenes pagasta 
pārvalde

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz 
pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mieri-
nāt spētu...
Nostājas draugi tev blakus 
un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu”

Dalām sāpju smagumu un 
sērojam kopā ar Jāņa Bu-
kovska ģimeni, no viņa uz 
mūžu atvadoties. 

Pužu un Aprubu ģimenes

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku 
smelt …

Dziļajās sāpēs esam kopā 
ar Jāni, Ingu, Jolantu, tēti 
pāragri kapu kalniņā guldot.

Andrupenes pamatskolas 
2007., 2006., 1995. gada 

absolventi, viņu vecāki, 
klases audzinātājas

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, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688;
“SINGER” šujmašīnu darba kārtībā. 
Vācu  “Podoļsk” kājminamo/ 
elektrisko.Tālr. 28776424; 
senlaicīgas apaļa, ovāla 
dzintara krelles un citas dzintara 
rotaslietas, lielus dzintara 
gabalus. Tālr. 28282963.

2-istabu dzīvokli (2.st., Podnie-
ku ielā 22). Tālr. 29111369; 
STEIDZAMI - Ford Escort 1,6 
Ghia (1995., jauna TA, visi 
maksājumi). Tālr. 26286256; 
kombainu CLAAS - CONSUL. 
Tālr. 26707713;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Me-
tāla un alumīnija diskus. Velosi-
pēdus. Tālr. 29479733;
plastmasas mucas (1000 l). 
Tālr. 26361548;
vijoli (3/4); kabeli (4 dzīslas, 
vara., 44 m, diam. 16 mm, ra-
žots PSRS); metāla kāpnes. 
Tālr. 26313296; 
govi (4.laktācija). T. 28719387;
grūsnu teli (atnesīsies septem-
brī). Tālr. 26204760;
divas gadu vecas teles. Tālr. 
26373369;
sivēnus. Tālr. 29129873;
graudus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 28353721;
malku. Tālr. 29189194.

Vajadzīgs cilvēks, kurš nopļau-
tu 4 ha lielu platību ar smalcinā-
tāju. Tālr. 26768022.
Sieviete meklē darbu Krāslavā 
(ravēšana, ražas novākšana, 
māju uzkopšana, pieskata ve-
cus cilvēkus). Tālr. 28128343.
Meklēju darbu - pieskatīšu ve-
cus cilvēkus. Dārzu ravēšanu, 
mājokļu uzkopšanu un kopdzīvi 
nepiedāvāt! Tālr. 22102220.
IZĪRĒJU ezeru (15 ha). Tālr. 
29453287.
Pārdodu vai izīrēju somu pirti. 
Tālr. 29128690.

Balles nogurdinātā 
baronese Baiba.

IV Ielūgums uz menuetu Plāteru pilī

Pašmāju muzikanti. Vakara koncertā uzstājās “Rikši”
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