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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā:

Uzvari ar smaidu!

Savu skaisto dzīves jubi-
leju nosvinējusi Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas 
direktores vietniece audzi-
nāšanas darbā Ieva Bojar-
čuka.

2.lpp

Ieteikumi 
svētceļotājiem

Kas jāņem vērā, dodoties 
uz Aglonu.

2.lpp

Cūkumēris
nepadodas

Kārtējā novada ārkārtas si-
tuāciju komisijas sēde. 

3.lpp

Koks-tasirsiltums

Stāsts par talantīgo Kom-
buļu meistaru Juri Kokinu 
un viņa apbrīnojamajiem 
koka izstrādājumiem.

3.lpp

Samsvasarasnaktī

Dagdas samu mednieka 
rekordloms

4.lpp

Esietīstikristieši-
Dievabērni!

Jāņa Buļa sprediķis sv. Do-
nāta svētkos Krāslavā

5.lpp

Kā arī televīzijas prog-
ramma, reklāmas, sludināju-
mi un daudz citas noderīgas 

Laikraksts “Ezerzeme” pie-
ņem sludinājumus dar-
ba dienās no 8.00 - 17.00. 
Lācplēša 20, Krāslavā.

Latvijā un pasaulē

Tikai līdz 21. jūlijam Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā var apskatīt mūsu 
korespondenta Alekseja Gončarova foto personālizstādi “Ezerzeme”: dzīves gaisma.

Laipni lūgti!

Visu masveida pasākumu atcelšana 
sakarā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatī-
šanos Krāslavas novadā līdz pat 1. oktobrim 
daudzos mūsu lasītājos izsauca bažas.  Vai 
tad nenotiks arī ilgi gaidītie pilsētas svētki? 
Kāds ar to visu sakars Krāslavai?  Vai tad 
šeit masveidīgi tiek audzētas cūkas? Un kā-
pēc, piemēram, līdzīgi svētki netika atcelti 
Aglonā?  Šos jautājumus „Ezerzeme” uzde-
va Krāslavas novada domes priekšsēdētā-
jam Gunāram Upeniekam. 

Pēc G.Upenieka teiktā, šī nav kāda 
iegriba, bet gan nepieciešams pasākums 
ĀCM novēršanai un likvidācijai. Vēl jo vai-
rāk tādēļ, ka ĀCM uzliesmojumi ir fiksēti ne 
Aglonas, bet gan Krāslavas novadā – Ro-
bežnieku un Piedrujas pagastos. Karantī-
nas situācijas ieviešana aizsardzības un 

uzraudzības zonā paredz ne vien sacen-
sību, izstāžu un gadatirgu, kur tiek pārdoti 
dzīvnieki, atcelšanu, bet arī transporta un 
cilvēku kustības ierobežošanu. Tradicionāli 
uz pilsētas svētkiem ierodas daudz ciemi-
ņu, bet visplašāk pārstāvēta ir delegācija no 
Baltkrievijas. Mums nav tiesību nepietieka-
mi novērtēt visus iespējamos riskus – cena 
ir pārlieku augsta.  Un ja jau reģionā ir paslu-
dināts ārkārtas stāvoklis – aicinu ar sapratni 
pieņemt radušos situāciju. 

Krāslaviešiem svētki vienalga notiks, 
kaut arī ne tik apjomīgi, kā tika plānoti. Vistica-
māk, ka tā būs „Zaļumballe” pilsētas estrādē. 

Nebūs arī aizlieguma organizēt mirušo 
piemiņas dienas, kas jau bija saplānotas no-
vada katoļu draudzēs.

Valentīna SIRICA

Svinības mēra laikā nenotiks

•	 Maijā Latvijas eksports samazinājās par 4,4%, tomēr 
kopumā ekspertu vērtējumā ārējās tirdzniecības bi-
lance nav pasliktinājusies, jo bija vērojams arī impor-
ta apjomu kritumus. Strauju kritumu piedzīvojusi tieši 
tirdzniecība ar Krieviju, ko skaidro ar rubļa vājināša-
nos un pieprasījuma izmaiņām Krievijā.

•	 Valdība varētu apsvērt iespēju samazināt sociālo 
nodokli uzņēmējiem, ceturtdien pēc Nacionālās trīs-
pusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdes atklāja 
Ministru prezidente Laimdota Straujuma (V).

•	 Tūkstošiem palestīniešu pametuši savas mājas Ga-
zas joslā pēc tam, kad Izraēla ar skrejlapu palīdzību 
izplatījusi brīdinājumu par plašiem uzbrukumiem kau-
jinieku raķešu palaišanas vietām.

•	 Grieķijas policija ir aizturējusi Latvijas pilsoni aizdo-
mās par dedzināšanas mēģinājumu šīs valsts svētvie-
tā - Atosa kalnā pirms diviem gadiem. Šī ziņa ir plaši 
izskanējusi Grieķijas medijos, jo postošajā ugunsgrē-
kā tika iznīcināti 4000 hektāri meža, daudzi vīnogu un 
olīvu lauki, gājušas bojā bites, aitas un arī desmitiem 
liellopu. Šobrīd vīrietis ir uz brīvām kājām.

•	 Polijas premjerministra Donalda Tuska labēji centris-
kā valdība piektdien izturējusi opozīcijas rosinātu ne-
uzticības balsojumu saistībā ar dažu politisko līderu 
telefonsarunu ierakstīšanas un noplūdināšanas skan-
dālu.

•	 Krievija palielinājusi gāzes cenu Ukrainai no 268,5 
līdz 385,5 ASV dolāriem par tūkstoti kubikmetru jeb 
par 43,5%, ziņo raidsabiedrība BBC.

•	 Kopš trešdienas, 9. jūlija, darbojas Āfrikas cūku mēra 
“karstais telefons”. Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektori katru dienu no astoņiem rītā līdz deviņiem 
vakarā atbild uz daudziem telefona zvaniem no visas 
Latvijas. Stundā tiek saņemti viens, divi zvani, turklāt 
- zvana gan no Latgales, gan citām Latvijas vietām. 
Tālrunis, pa kuru var sazināties ar veterinārajiem in-
spektoriem, lai saņemtu atbildes uz saviem jautāju-
miem, ir 20260400.

•	 11 beigtas mežacūkas ar lipīgo Āfrikas cūku mēri 11. 
jūlijā atrastas arī Polijā pie Baltkrievijas robežas. Nav 
izslēgts, ka tieši Baltkrievija ir šī vīrusa uzliesmojuma 
perēklis, taču šīs valsts atbildīgie dienesti situāciju ne-
komentē.

•	 Teju puse bērnu dzimst nereģistrētās jeb tā dēvētajās 
civillaulībās. Valsts nav gatava novērst tos civiltiesis-
kos riskus, kas šobrīd skar nereģistrētās attiecībās 
dzīvojošos un viņu bērnus.  Tā vietā - cieša apņem-
šanās topošās ģimenes pamācīt, rīkojot pirmslaulību 
kursus, turklāt tiem, kuri jau nolēmuši apprecēties.

•	 Gada gaidītākā un trakākā 
vasaras putu ballīte “Putu Pa-
radīze” 1. augustā notiks arī 
Krāslavā. Programmā: ballīte 
bērniem (no 18.00 līdz 21.00) 
ar dejām putās, uzpūšamajām 
atrakcijām, cukurvati, popkor-
nu, konkursiem un balvām, 
sejas apgleznošanu un pasā-
kuma vadītāju kovboju Vūdiju; 
vakara lielā ballīte (no 22.00 
līdz 4.00) — dīdžeji, putas, 
konkursi, balvas, video instalā-
cijas un tava neaizmirstamākā 
šīs vasaras ballīte. Ieeja — no 
16. Informācija — http://www.
djgunchs.lv.

•	 Jūlija sākumā Piloru ozolu au-
dzē, kas atrodas Rāznas na-
cionālajā parkā, Dagdas nova-
da Andzeļu pagastā, uzsākta 
dabas tūrisma infrastruktūras 
pielāgošana cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām. Pasākums 
tiek veikts Dabas aizsardzības 
pārvaldes projekta „Zaļie marš-
ruti bez šķēršļiem” ietvaros, 
informē portāls www.dagda.
lv. Ir paredzēts atjaunot Pilo-
ru Ozolu audzē esošo atpūtas 
vietu. Tiks veikta stāvlaukuma 
daļas pielāgošana cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām, koka 
laipas, ugunskura vietas, tu-
aletes un norobežojošo bar-
jeru rekonstrukcija. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 172 337,90 EUR, no kurām 
155 104,11 EUR ir Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pārrobežu sa-
darbības programmas līdzfi-
nansējums, bet 17233,79  EUR 
— partneru līdzfinansējums.

•	 26. jūlijā Aglonā, Cirīša ezerā 
notiks Aglonas novada 2014. 
gada vasaras atklātās plu-
diņmakšķerēšanas sacensī-
bas. Sacensību dalībnieku re-
ģistrācija plkst. 7.00 - 7.30.

•	 Dagdas novada pašvaldība 
nolēma veikt Jauniešu iniciatī-
vu centra fasādes remontu par 
saviem līdzekļiem, jo ārējās 
fasādes remontam piesaistīt 
līdzekļus nebija iespējams. 
Remontdarbu laikā paredzēts 
atjaunot nodrupušā apmetu-
ma kārtu un nokrāsot ārsienas. 
Tāpat arī tiks veikts cokola un 
jumta remonts.

•	 Uzņēmums SIA Latgran jau 
otru gadu cītīgi seko centra 
“Mūsmājas” bērnu vajadzī-
bām un sniedz nepiecieša-
mo atbalstu ideju īstenošanā, 

portālu kraslava.lv informēja 
centra direktore Ērika Geka. 
Dzīvās dabas stūrīša ierīko-
šana tika atzinīgi novērtēta no 
uzņēmuma puses un centram 
tika sniegta palīdzība remont-
darbos. Ideja par relaksācijas 
telpas izveidi pieder jaunākās 
grupas audzinātājai Irīnai Bon-
darei, medmāsai Olgai Karpo-
vai un saimniecības vadītājam 
Jevgēnijam Suharevskim. SIA 
Latgran darbinieki uzdāvināja 
bērniem divus akvārijus ar zivti-
ņām un  diviem jaukiem bruņu-
rupučiem un jūrascūciņas. Ko-
pumā relaksācijas telpā mājas 
ir atraduši kāmīši, degu, žurci-
ņa, bruņurupuči, jūrascūciņas, 
Amadinu putni jeb Austrālijas 
zvirbuļi, papagaiļi un Džungā-
rijas kāmītis, kurš omulīgi savu 
dzīves vietu iekārtojis puķu 
podā putnu voljērā.

•	 No  1. augusta  tiks mainīti 
ūdens un kanalizācijas pakal-
pojumu tarifi Aglonas novadā 
saskaņa ar 2014. gada 27. 
jūnija Aglonas novada do-
mes sēdes lēmumu. Visiem 
iedzīvotājiem līdz 2014. gada 
1. augustam ir jānoslēdz jau-
ni līgumi ar Aglonas novada 
domi.

Novadu ziņas
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 Darbu viņa uzsāka 
mācību gada vidū, tāpēc 
sākotnēji bija jāstrādā 
pagarinātajā grupā. Pēc 
tam viņa kļuva par jau-
nāko klašu skolotāju. Ķī-
mijas un bioloģijas sko-
lotājai, bet Ievas diplomā 
tieši tā ir rakstīts, bija 
jāmāca dzimtā valoda, 
matemātika un daudz 
citu mācību priekšmetu. 

Situāciju sarežģī-
ja tas, ka krievu valoda 
nav viņas dzimtā valo-
da. Neviens, izņemot 
mūsu varoni, nezina, 
pat iedomāties nespēj, 
kādas grūtības bija jā-
pārvar jaunajai speciā-
listei, kura atbraukusi no 
Ukrainas, lai viņas au-
dzēkņi veiksmīgi apgūtu 
mācību vielu, ar prieku iepazītu 
pasauli un labprāt nāktu uz skolu. 
Viņai tas izdevās, jo bērni patie-
si labi apguva uzdoto, ar prieku 
iepazina pasauli un labprāt nāca 
uz skolu, pat negribēja iet prom. 
Pēc kāda laika parādījās brīva 
biologa vakance, ko ieņēma Ieva 
Bojarčuka. 

Vienreiz, kad visi bija atva-
ļinājumā, jūlijā jauno speciālisti 
iecēla par direktora aizvietotāju, 
viņa prata noorganizēt neplāno-
tu skolas pagraba un aktu zāles 
remontu. Atgriežoties no atpūtas, 

skolas administrācija bija bezgala 
pārsteigta. Pamanot tik labas ad-
ministratīvās prasmes un organi-
zatorisko talantu, drīz vien Ievai 
tika piedāvāts skolas direktora 
vietnieces audzināšanas darbā 
amats. Ārpusstundu audzināša-
nas darba pienākumus Ieva veic 
kopš 1987. gada. 

Direktora vietnieces darba 
diena ir gara un piesātināta. Ņe-
mot vērā to, ka šī skolotāja jop-
rojām māca bioloģiju visās vecā-
kajās klasēs, viņas darba diena 
sākas plkst. 8.00 un beidzas… 

Bieži vien ir tā, ka pateikt cikos 
beigsies viņas darba diena, ir 
vienkārši neiespējami.

Visas “Varavīksnes” 
skolas audzināšanas un ār-
pusstundu darba organizācija 
nav viegls darbs. Katru gadu te 
notiek simtiem dažādu pasā-
kumu, skolēni piedalās visda-
žādākajos konkursos, akcijās. 
Ievai pastāvīgi jākontaktējas 
ar visiem skolas skolotājiem, 
ar lielāko daļu vidusskolēnu un 
skolas pašpārvaldi. Kontakt-
personu loks liels, darbs notiek 
spraigā ritmā, pārtraukumu 
mācību gada laikā praktiski 
nav. Tikt galā ar slodzi un sas-
niegt labus rezultātus palīdz 
daudzas Ievas rakstura īpašī-
bas. 

Reiz Reijs Bredberijs teica: 
“Lai tavs smaids maina pasau-

li, bet neļauj pasaulei mainīt tavu 
smaidu.” Visiem, kuri pazīst Ievu, 
šis izteiciens saistīsies tieši ar 

viņu. Pateicoties savam plašajam 
un atklātajam smaidam, “Vara-
vīksnes” direktores vietniece spēj 
acumirklī radīt pozitīvu atmosfēru. 
Viņa prot izkliedēt saspringumu, 
nomierināt, saņemties, motivēt 

un palīdzēt. Neviena laba, radoša 
ideja nepaliks bez viņas atbalsta. 
Jau sen savu darbu viņa nenošķir 
no ikdienas dzīves. Un jūtas patie-
si pārsteigta, ja kāds prot strādāt 
savādāk. Viņa priecājas par ko-
lēģu un skolēnu panākumiem kā 
par saviem. Neveiksmes pārdzīvo 
kā savas personīgās.

Ieva Bojarčuka ir emocio-
nāls cilvēks un pēc dabas mak-
simālists. Nekādas grūtības 
viņu nespēs apturēt, ja rezultātā 
sagaidāms kaut kas neparasts, 
skolēniem lietderīgs, interesants 
pasākums. Daudzus gadus, se-
višķi 90-tajos, jau rudenī, nežē-
lojot spēkus, viņa devās meklēt 
sponsorus Jaungada pasakas 
iestudējumam. Un vienmēr tos 
atrada! Tāpēc pat visgrūtākajos 
laikos Krāslavas bērniem bija ie-
spēja Ziemassvētku laikā izjust 
pasakas burvību.

Ikdienas steigā, saspringtā 
darbā, Ieva kārtējās idejas rea-
lizēšanai spēj noorganizēt tādas 
komandas, kas zina, kā to pa-
veikt. Viņa prot paslavēt, motivēt 
un iedvesmot. Viņa prot saplānot 
laiku tā, lai pagūtu apmeklēt kur-

sus un seminārus. Katru gadu 
viņa organizē veselīgam dzīves-
veidam veltītus pasākumus. Kat-
ru gadu tie ir radoši, interesanti, 
savādāki. 

No katra pieredzes apmai-

ņas brauciena viņa atved jaunas 
idejas un noderīgu pieredzi. Pat 
atvaļinājumu Ieva izmanto savas 
ideju krātuves papildināšanai, ko 
vēlāk izmantot audzināšanas un 
ārpusstundu darbā, kā arī au-
dzēkņu attīstības procesā.

Grūti pat iedomāties, bet 
viņa turklāt ir arī fantastiska vec-
māmiņa. Ievas vecākā mazmeiti-
ņa Aleksandra saka: “Kad es at-
braucu pie vecmāmiņas ciemos, 
man nekad nav viņai nekas jājau-
tā, viņa jau pati visu ir izdarījusi, 
izdomājusi, saplānojusi un no-
organizējusi. Viņa vienmēr zina, 
kas man konkrētā brīdī ir vaja-
dzīgs. Tas ir apbrīnojami!”

Ievas Bojarčukas mazdēli ar 
vecākiem dzīvo Zviedrijā un ASV, 
bet vecmāmiņu apciemo vairā-
kas reizes gadā. Arī pati Ieva 
visai bieži ciemojas Zviedrijā, arī 
iespēju robežās ASV.  Bojarčuku 
ģimene ir stipra un draudzīga, vi-
ņus nekas nebaida. 

Šogad Ieva Bojarčuka no-
svinēja savu skaisto jubileju. Ka-
lendārs klaji melo, jo kalendārais 
cipars pilnībā neatbilst realitātei. 
Kolēģi Ievai jubilejā pasniedza 
medaļu ar saukli - Uzvari ar smai-
du! Nav labāku vārdu, kas precī-
zāk raksturotu Ievas dzīves ceļu. 

Atliek vien novēlēt “Vara-
vīksnes” direktores vietniecei 
audzināšanas darbā Ievai Bojar-
čukai spēku, radošumu, veselību 
un enerģiju vēl daudzus, daudzus 
gadus! 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no skolas arhīva

Uzvari ar smaidu!

Reiz Reijs Bredberijs teica: “Lai tavs smaids maina pasauli, 
bet neļauj pasaulei mainīt tavu smaidu.” Visiem, kuri pazīst 
Ievu, šis izteiciens saistīsies ar Ievu. 

Tas bija sen, pirms 30 gadiem, 81-to sākumā. Uz Krāslavas 2. vidusskolu iekārtoties darbā 
atnāca jauna sieviete, jaunā ārsta sieva un divu apburošu meitiņu māte - Ieva Bojarčuka.

Eiropas Sociālā fonda 
 mērķstipendijas jaunajā mācību gadā

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

Grozījumi paredz nākamā 
mācību gada profesionālo skolu 
audzēkņu stipendijām finansējumu 
5196924 eiro apmērā, nodrošinot 
mērķstipendijas sekmīgi studē-
jošiem audzēkņiem visās profe-
sionālās izglītības programmās.  
Tāpat paredzēts segt viengadī-
go un pusotrgadīgo profesionālo 
programmu īstenošanas izmaksas 
305230 eiro apmērā, kas radušās 
2014. gada pirmajos mēnešos, tā-
dējādi nodrošinot šo jauniešu vidū 
populāro programmu nepārtrauk-
tību. Līdz ar to ir novērsts mācību 
pārrāvums, kas varēja rasties, vēl 
neuzsākot Latvijā īstenot 2014.-
2020. gada plānošanas perioda 
pasākumus jauniešu bezdarba un 
sociālās atstumtības risku mazinā-
šanai.  

ESF mērķstipendijas sākot-
nējās profesionālās izglītības au-
dzēkņiem piešķir jau ar pirmo mā-
cību gadu katru mēnesi, izvērtējot 
audzēkņa sekmes, mācību proce-
sa apmeklētību un dalību profesio-

nālās izglītības iestādes aktivitātēs 
ārpus mācību laika. Piešķiramās 
mērķstipendijas apmērs pirmā 
kursa audzēknim ir no 14,23 līdz 
28,46 eiro mēnesī, bet otrā, trešā 
un ceturtā kursa audzēknim - no 
28,46 līdz 71,14 eiro mēnesī.

Savukārt jauniešiem, kas 
pārsvarā pēc vidusskolas beigša-
nas iesaistījušies viengadīgajās 
vai pusotrgadīgajās profesionālās 
kvalifikācijas apguves program-
mās profesionālās kvalifikācijas 
līmeņa ieguvei, stipendijas apmērs 
ir no 70 līdz 115 eiro mēnesī un ir 
atkarīgs no izglītojamo sekmēm 
(vidēji 100 eiro mēnesī). Audzēk-
ņiem tiek nodrošināta dzīvošana 
skolas dienesta viesnīcā. Kvalifi-
kācijas prakses laikā tiek apmak-
sāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas 
prakses vietu, izdevumi par nakts-
mītni, civiltiesiskā apdrošināšana 
un obligātās veselības pārbaudes 
izdevumi.

Izglītības un zinātnes minis-
trijas Komunikācijas nodaļa

Ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju Latgalē saistībā ar ĀCM 
un klasisko cūku mēri (KCM), 
PVD aicina svētceļniekus no 
visiem Latvijas novadiem, kuri 
plāno doties uz Aglonu, svētce-
ļojuma un svētku laikā ievērot 
sekojošo:
•	 Svētceļojuma laikā neizvēlē-

ties nakšņošanai mājas, kuras 
atrodas izsludinātajā ārkārtas 
situācijas teritorijā, ja tajās tiek 
turētas cūkas. Ja no tā nav ie-
spējams izvairīties, nedrīkst iet 
pie cūku novietnēm! 

•	 Neatstājiet pārtikas produktu 
(līdzpaņemto sviestmaižu un 
citu ēdienu) atkritumus ceļma-
lās vai atpūtas vietās, izmanto-
jiet tam tikai apdzīvotās vietās 
paredzētos konteinerus!

•	 Pēc pastaigas vai iešanas caur 
mežu, sevišķi karantīnas terito-
rijā, iespēju robežās notīriet vai 
noskalojiet apavus!

•	 Esot karantīnas teritorijā, ne-

izvediet vai neiznesiet no tās 
cūkgaļu un cūkgaļas izstrādā-
jumus! 

•	 Iegādājieties gaļu un gaļas pro-
duktus tikai legālās tirdzniecī-
bas vietās!

•	 Ja iedzīvotāji Jūs uzcienā, iz-
lietojiet piedāvāto cienastu un 
nenesiet to tālāk!

•	 Iegādāto pārtiku, sevišķi cūk-
gaļu vai cūkgaļas izstrādāju-
mus, izlietojiet vienā ēdienrei-
zē! 

•	 Svētku norises laikā tirdznie-
cības vai sabiedriskās ēdinā-
šanas vietās neiegādājieties 
cūkgaļu vai cūkgaļas produktus 
promvešanai! Tā Jūs varat iz-
platīt ĀCM un KCM!

•	 Ja svētceļojuma laikā redzat 
mežā, pie mājām vai citur beig-
tu meža cūku, ziņojiet par to 
zvanot uz PVD „karsto telefo-
nu” — 20260400. 

ĀCM un KCM nav bīstami 
cilvēkiem, bet ir ļoti bīstamis mā-

jas un meža cūkām. Cilvēks var 
pārnest slimību ierosinātājus ar 
pārtiku, apģērbu, apaviem un sa-
dzīves priekšmetiem. 

ĀCM un KCM karantīnas 
teritorija — Krāslavas novada 
Robežnieku, Indras, Piedrujas, 
Kalniešu, Skaistas un Kapla-
vas pagasts; Dagdas novada 
Asūnes, Dagdas, Konstantino-
vas, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, 
Ezernieku, Andzeļu un daļa no 
Andrupenes pagasta, Dagdas 
pilsēta.

Informācija svētceļojuma da-
lībniekiem un Aglonas svētku da-
lībniekiem pieejama mājas lapās: 
www.katolis.lv, www.katedrale.
lv, www.radieceze.lv, Latgales 
Radio, kā arī „Katoļu Baznīcas 
Vēstnesī”.

PVD Sabiedrisko attiecību 
daļas vadītāja Anna JOFFE

PVD ieteikumi svētceļojuma dalībniekiem, kuri dosies Aglonu
Tā kā Āfrikas cūka mēra (ĀCM) izsludinātajā ārkārtas situācijas teritorijā ietilpst arī 
Aglonas pagasts, kura augusta galvenā aktualitāte ir 15. augusts — Vissvētākās Jauna-
vas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, PVD, sadarbībā ar Latvijas Romas Katoļu Baznī-
cas Informācijas centru, ir sagatavojis ieteikumus svētceļniekiem.  

Lai nākamajā, 2014./2015.mācību gadā visiem profe-
sionālās izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošinātu Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas un operatīvi adminis- 
trētu šim mērķim papildu piešķirto finansējumu, Ministru 
kabinets (MK) pieņēma grozījumus divos noteikumos, kas 
regulē ESF atbalstu profesionālajai izglītībai.

Laikraksts “Ezerzeme” aicina ierasties pēc honorāra 
savus ārštata korespondentus: 

Dzintaru PATMALNIEKU,  Borisu TARĻECKI, Aigu 
KRUTI, Igoru PLATONOVU, Raiti TIMMU.

Honorāru var saņemt redakcijā: Lāčplēša ielā 20, katru 
darba dienu 8.00 - 17.00. Tālr. 65681464
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Par labiem cilvēkiem

Ko spēj paveikt vienkārša 
zemnieka rokas, Juris zina kopš 
bērnības. Tagad Kombuļi ir kļu-
vuši tukšāki, taču kādreiz te bija 
gana daudz galdnieku. Ar gald-
niecības darbiem Juris aizrāvās 
tad, kad jau bija pabeigtas mā-
cības Jaunaglonas tehnikuma 
mehanizācijas nodaļā un nodie-
nēts drošības spēkos. Nav iz-
slēgta arī gēnu iedarbība, jo Jura 
vectēvs bijis Kombuļos pazīs-
tams, labs galdnieks.

Juris ir pateicīgs liktenim, ka 
savulaik viņam parādījies skolo-
tājs ar uzvārdu Jurgensons. Bla-
kus viņam puisis iemācījās lai-
vas izgatavot mēneša laikā. Bet 

pareizāk laikam jāsaka „šūt” – tā 
senatnē esot teikuši senči. Juris ir 
pārliecināts, ka koka laiva nekad 
nezaudēs savu popularitāti lau-
ku cilvēku un īstu makšķernieku 
vidū, kaut arī, nekalpo tik ilgi kā 
metāla laiva. Laba koka laiva ir 
stabila un paklausīga uz ūdens, 
bet galvenā tās priekšrocība – sil-
tuma sajūta. Laivu izgatavošanai 
Juris veltījis divpadsmit gadus, 
taču pašam šāda peldrīka nav. 

Kā tajā parunā par kurpnieku. 
Trīs reizes centās izgatavot laivu 
sev, bet katru reizi nespēja preto-
ties pircēju spiedienam.

Ideja izgatavot koka traukus 
un suvenīrus pie Jura atnāca 
pati no sevis. Pamatinsrumenti 
koka apstrādei – kokapstrādes 
un virpošanas iekārtas – viņam 
jau bija. Bet šī senā tautas ama-
ta darbā nepieciešamās atbildes, 
padomus un pat meistarklases 
viņš bez problēmām atrada inter-
netā. Jau no paša sākuma viņš 
bija izlēmis – izstrādājumi būs 
praktiski un ekoloģiski.

Šodien jau var teikt, ka Jura 
izgatavotie trauki, kas apstrādāti 
ar riekstu eļļu un bišu vasku, ir 
ļoti pieprasīti. Tikai daži aizvestie 

trauki atbrauca atpakaļ no Sankt-
pēterburgas, kur nesen tika aiz-
vadītas Latgales kultūras dienas. 
Galdnieka darbiņus uz Krievijas 
ziemeļu galvaspilsētu aizveda 
biedrības „Latgales tematiskie 
ciemi” pārstāvji no Līvāniem. Jā-
piebilst, ka Jura izstrādājumi aiz-
ceļojuši uz dažādām pasaules 
vietām – uz Austrāliju, Spāniju, 
Turciju, Vāciju, Lietuvu, Maska-
vu, Sanktpēterburgu.

Nav lieku reizi jāizsaka ko-
mentari par to, kāda nozīme ir 
dabīga materiāla traukiem tehno-
loģiju gadsimtā. Nav tikai jāslinko 
un par tiem jārūpējas. Šos trau-
kus var mazgāt, bet pēc tam ietei-
cams apstrādāt ar eļļu vai vasku. 
„Dažus interesantu trauku parau-
gus es noskatu internetā, bet tieši 
nekopēju, vienmēr cenšos pielikt 
kaut ko savu. Šo „rozīnīti” reizēm 
pasaka priekšā pati koka tekstū-
ra, kam piemīt ļoti daudz pāreju, 
kā gleznā” – stāsta Juris. 

Izgatavojumu pamatmate-
riāls ir osis, ar ko bagāta Latga-
le. Tas ir samērā lokans koks, 
lieliski pakļaujas pulēšanai un 
pareizi to kaltējot, tas praktiski 
neplaisā. Bet pareiza kaltēšana, 
pēc Jura vārdiem, ir pietiekami 

ilgs process. Uz pusēm pāršķelts 
oša bluķis sākotnēji tiek apbērts 
ar skaidām. Tajās bluķis pakāpe-
niski kalst, tad no tā gatavo vaja-
dzīgās sagataves un tās novieto 
uz  2-3 nedēļām vidē ar stabilu 
temperatūru (18-20 grādi). Pē-
dējā laikā meistars pievērsis uz-
manību arī melnajam alksnim. 
Tas arī ir izturīgs un, galvenais, 
viegls materiāls, kas pareizas 
kaltēšanas rezultātā iegūst gaiši 

brūnu šokolādes krāsu ar rozā 
toni. Tas ir lielisks materiāls deko-
ratīvo trauku, panno un mēbeļu 
ražošanai.

Trauki, kas izgatavoti J.
Kokina rokām, manuprāt, spēj 

apmierināt jebkura 
pircēja gaumi. Vēla-
ties gludos, klasiskos 
– lūdzu, dekorētus ar 
vītnēm vai pirogrāfiju 
– ļaujiet piedāvāt... Pi-
rogrāfija (vienkāršiem 
vārdiem sakot, zīmē-
šana ar karstu adatu) 
ir pietiekoši sarežģīta 
tehnoloģija: izgatavo-
juma virsmu sākotnēji 
rūpīgi iztīra, nopulē un 
tikai tad uz tā uzzīmē 
ar zīmuli zīmējumu – 
ornamentus, lapiņas, 
ziediņus (ko vien vē-
lies!) un izdedzina. 
Protams, tas mūs-
dienās nenotiek tā kā senatnē, 
kad dedzināja ar karstu naglu vai 
adatu, taču, lai sasniegtu vēlamo 
rezultātu, ar pirogrāfijas ierīci pa-
matīgi jānoņemas.

„Ziniet, katrs gadatirgus ļoti 
labi ataino mūsu dzīves līmeni. 
Reizēm var redzēt, ka cilvēks 
labprāt nopirktu ne vienu vien 
izstrādājumu, taču aiziet tukšām 
rokām, jo viņš ir spiests pirmkārt 
nopirkt ģimenei gaļas gabalu. 
Starp citu, koka izgatavojumu 
cienītājus es redzu jau pa gabalu. 
Viņi nāk, apskata izstrādājumus 
un vienkārši priecājas” – saka 
Juris. 

Juris atzīstas, ka gribētu 
apgūt arī mucenieka arodu, bet 
skolotājus ar uguni neatradīsi. 
Vismaz Latgalē noteikti. Šai pre-
cei pircēji būs vienmēr, par laimi, 
vēl ir palikuši tradicionālā, veselī-
gā ēdiena cienītāji. Kur vēl labāk 
var iesālīt kraukšķīgus gurķīšus 
un kāpostus, ja ne koka muci-
ņā?! Mucu izgatavošanas tehno-
loģija, šķiet, ir saprotama, taču 
svarīgi arī uzzināt to noslēpumu, 
kas ļautu lepoties ar savu darbu. 
Pirmkārt, ko tad par tevi teiks cil-
veki – meistars. Meistars nevis 
biznesmenis. 

Taču nākas būt 
arī par biznesmeni. 
Kokinu ģimenē aug 
trīs bērni. Jaunāka-
jam dēliņam Arnim 
ir tikai 2,5 gadi. Tas 
ir vienīgais cilvēks, 
kurš brīvi var ienākt 
manā darbnīcā – 
smejas Juris. Darbnī-
ca mazuli pievelk kā 
magnēts, tur taču tik 
daudz rotaļlietu!

Liellopus savā 
saimniecībā Kokini 

netur – nav nedz laika, nedz brīvu 
roku. Sieva Ingūna ir valsts ies-
tādes darbiniece, kurai darbā nā-
kas braukt uz Krāslavu. Truši un 
paipalas īpašas rūpes neprasa. 
Bišu saime, kuras līdzīpašnieks 

ir Juris (otrs īpašnieks – mīļā sie-
vasmāte), protams, nes peļņu. 
Medus – tas ir vērtīgākais pro-
dukts ģimenei. Un vasku, kā jau 

minēju, Juris izmanto savu sizga-
tavojumu apstrādei.

Kādi ir turpmākie plāni? – 
jautāju Jurim.

Kurš tad ar 
plāniem dalās?! – 
viņš atbildēja.

Bet teici, ka 
neesi māņticīgs! 
– es atjokoju, ap-
lūkodama savu 
dāvanu – koka eņ-
ģelīti.
Valentīna SIRICA

Autora foto

Uzdevumu uzskaitījums, kas 
paredz Āfrikas cūku mēra novēr-
šanu un likvidēšanu, šķiet, ir no-
teikts. Savukārt jautājumu, kas 
saistīti ar tā realizāciju, joprojām 
ir daudz gan pagastu vadītājiem, 
gan medniekiem, gan Pārtikas un 
veterinārajam dienestam. Par to 
arī runāja pagājušajā ceturtdienā 
kārtējā novada ārkārtas situā-
cijas komisijas sanāksmē. Tajā 
piedalījās Dienvidlatgales Pārti-
kas veterinārā dienesta vadītājs 
(PVD) Antons Lazdāns, vecākais 
veterinārais inspektors Dzintars 
Juškus un citas atbildīgās perso-
nas. 

Vēl reizi tika apspriests jau-
tājums – kur un kādām jābūt tām 
vietām, kur notiek bojā gājušo 
mājas un meža cūku utilizācija. 
Ļoti svarīga šī problēma ir med-
niekiem, jo viņiem ir jāiznīcina 
ne vien mirušās cūkas, bet arī tā 
saucamie atšaudes 
blakusproduk-
ti (dzīvnieku 
āda, iekšē-
jie orgāni). 
Jāp ieb i l s t , 
ka sakarā 
ar ārkārtas 
stāvokļa ievie-
šanu mednieku 
kolektīviem ir 

tiesības šaut mežacūkas novada 
teritorijā praktiski visā pierobežā 
un pat uz īpašnieku, ar kuriem 
nav slēgta vienošanās, zemes.  
Kā jau iepriekš tika ziņots, atlīdzī-
ba par vienu nošautu mežacūku 
ir 200 eiro, par sivēnu – 50 eiro. 
Medniekm ir arī tiesības gaļu pa-
ņemt, ja no tās ir paņemta asins 
analīze un laboratorijas rezultātu 
analīze neapstiprina ĀCM vīrusa 
klātesamību, bet gaļa līdz šim 
brīdim ir jāuzglabā ledusskapī. 
Mednieki ir brīdināti par to, ka ne-
drīkst izmantot suņus mežacūku 
dzīšanai, jo tas veicina infekcijas 
izplatīšanos. 

Pagastu vadītājiem ir izteikts 
priekšlikums iecelt utilizācijas 
procesa, bojā gājušo dzīvnieku 
aprakšanas un šo vietu turp-
mākās dezinfekcijas atbildīgos. 
Ir nepieciešams arī turpināt ie-
d z ī v o t ā j u informēšanu par 

šo jautājumu. 
ĀCM ir ap-
stiprināts vēl 
vienai mirušai 
mežacūkai un 
novērsts kārtē-

jais mēģinājums 
izvest cūkgaļu no ka-

rantīnas zonas – tagad 
jau Piedrujas pagastā. 

Valentīna SIRICA

Āfrikas cūku mēris 
nerimstas

Koks – tas ir siltums
Jura Kokina darbnīcā, kurā tiek radīti oriģināli koka trauki, visi ne-
pieciešamie mājsaimniecības priekšmeti, suvenīri un rotaļlietas, 
– nepiederošām personām ieeja aizliegta. Kaut arī viņš sevi neuz- 
skata par māņticīgu cilvēku, vairākas reizes ir pārliecinājies par to, 
ka koks jūt cilvēka enerģētiku.

Šodien jau var teikt, ka Jura izgatavotie trauki, kas apstrā-
dati ar riekstu eļļuun bišu vasku, ir ļoti pieprasīti. Tikai daži 
aizvestie trauki atbrauca atpakaļ no Sanktpēterburgas, kur 
nesen tika aizvadītas Latgales kultūras dienas. 
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Cilvēks un daba

Mobilo sakaru laikmetā mo-
mentāli sarunāju tikšanos upes 
krastā ar laimīgo makšķernieku, 
ko pazīstu jau kopš agras bēr-
nības. Redakcijas šoferis Jānis, 
„ķerts” makšķernieks, kopā ar 
mani devās ceļā, milzīgas intere-
ses dzīts. Savukārt es viņu brīdi-
nāju, ka nāksies vien krietni no-
pūlēties, kamēr nosvērsim upes 
briesmoni. Tā arī sanāca: sviedri 
tecēja, bet diviem vīriem, kuri dzī-
vo svaru mēģināja pacelt uz aira, 
tā arī neizdevās atraut no zemes 
milzeņa asti. Sarunājām, ka īsto 
svaru Žora vēlāk mums paziņos 
no Dagdas, kur viņš dzīvo. Un, 
kā arī iepazīstoties noskaidro-
jām, nevis Žora viņš ir, bet gan 

Doriments Domkovs. Veiksmīgā 
makšķernieka saīsināto vārdu 
man nācās dzirdēt ne vienu reizi 
vien. Nu beidzot satikāmies un no 
sirds parunājāmies. 

Nopietni ar makšķerēšanu 
Žora „saslima” pirms trīsdesmit 
gadiem, bet pastāvīgi pavadīt die-
nas un naktis uz Latvijas galve-
nās upes praktizējās kopš jaunās 

t ūks tošgades 
sākuma. Sapņo-
ja kļūt par samu 
makšķern ieku 
un savu panāca. 
Bija gadījums, 
kad meistars 
izdomāja pēc 
žurnālā piedā-
vātās shēmas 
izgatavot sa-
režģītu iekārtu 
samu ķeršanai. 
Izmēģināja des-
mitiem variantu, 
mainīja šķirnes, 
līdz desmitais 
kvoks, izgata-
vots no ozola, 
sitiena laikā pa 
ūdeni radīja 
nepiec iešamo 
skaņu, kas no 
upes dziļumiem 
izvilina jaunos 
samus un īstus 
milzeņus. Līdz 
šim Žora lepojās 
ar ūsaino skais-

tuli, kas svēra 26 kg, bet vienmēr 
sapņoja uzlabot personīgo rekor-
du. Un tas brīdis pienāca...  Pa-
vadā, kas bija veidota no kaprona 
auklas, kas savukārt bija piesieta 
pie mieta, dziļi iedzīta smiltīs, at-
pūtās sams. Kad makšķernieks 
gūstekni vilka līdz krastam, tas 
izrādīja acīmredzamu nepatiku, 
vairākas reizes ar ūdeni apšļaks-
tot makšķernieku no galvas līdz 
kājām. Pēc otrā neveiksmīgā mē-
ģinājuma precīzi nosvērt lomu, 
mēs turpinājām sarunu. 

Žora otro dienu pavadīja 
savā iemīļotākajā vietā. Taktika 
viņam privāta, īpaša. Velcēšanu 
viņš uzskata par nodarbošanos, 
kas nav īsta makšķernieka cienī-
ga. Divu iemeslu dēļ: kādam jā-
turpina un jāpilnveido senā māks-
la plēsīgās zivis ķert „uz celiņu”, 
pielietojot tikai un vienīgi muskuļu 
spēku. Šeit tad arī pilnā apmērā 
tiek parādīta ne vien makšķernie-
ka gudrība, bet arī airētāja fi zis-
kā sagatavotība. Otrkārt, motoru 
rūkoņa traucē arī tūristiem un 
pie ūdens esošajiem cilvēkiem, 
plostniekiem, kanoē, smailīšu un 
gumijas laivu braucējiem. Žora 
jau sen ir pamanījis, ka bezmo-
tora „velcēšana” ir daudz efektī-
vāka par trokšņaino. Dodoties uz 
upi, katrs atpūtnieks sapņo par 
klusumu, un tikai tad par lomu. 
Un arī motorlaivu tagad ir savai-
rojies tik daudz, ka upe vairs nav 
spējīga izturēt arvien pieaugošo 

agresīvo spiedienu. Tikai mūsu 
slikti vadītajā valstī dabas parks 
„Daugavas loki” pakāpeniski pār-
vēršas par trokšņainu transporta 
artilēriju, kur klusums atpūtnie-
kiem arvien biežāk kļūst par ne-
sasniedzamu sapni. Pat pavasa-
ra nārsta periodā... Visas manas 
publikācijas par cilvēka alkatības 
tēmu pakārtotas vienam mērķim 
– apturēt motorlaivu izplatīšanos 
dabas aizsardzības zonā, jo Dau-
gava Latgales teritorijā pārsvarā 
ir sekla upe. Bet mehanizētais 
spiediens ir tik kritisks, ka aiz 

Krāslavas zemāk pa upi ir teritori-
jas, kur plēsīgās zivis – līdaka un 
sams – pilnībā iznīcinātas. Teica-
mi atceros tādu zveju, kad man 
priekšā pastāvīgi brauca pa pie-
cām motorlaivām, neatstājot ne 
mazāko iespēju makšķerniekiem 

saķert  uzmanīgo plaudi. Moto-
rizēto laivu īpašnieku skaits jau 
sasniedz desmitus. 

Nesen piezvanīja makšķer-
nieks Vladislavs Dilba no Pied-
rujas – ar lūgumu: vēl spēcīgāk 

runāt par Daugavas aizsardzību, 
konkrēti par nevaldāmajiem vel-
cētājiem. Viņš makšķerē Piedru-
jā, un tur klususms ir atpūtnieku 
pie ūdens neīstenojams sapnis. 
Ņemot par piemēru Latvijas kolē-
ģus, aktivitāti ievērojami ir palie-
linājuši arī baltkrievu robežsargi, 
militāro velcētāju rindas aug... 
Jautājums vien tajā – cik ilgi upe 
spēs cīnīties pret nežēlīgo cil-
vēku pieaugušo agresiju. Tas ir 
gadījums, kad alkatīgais azarts ir 
apmiglojis veselo saprātu. Nese-
najā vēsturē jau bija tāds kritisks 
periods, kad pēc ķīmiska trie-

ciena upē un masveidīgas malu 
mednieku elektroķeršanas ierīču 
izmantošanas nācās aizliegt iz-
mantot motorlaivas, un šis aizlie-
gums darbojās pusotra desmita 
gadu laikā. Likuma, ko diktēja 
savtīgas intereses mudināti ie-
rēdņi, nepilnības tagad ir pārvēr-
tušās par haosu, ko mēs novēro-
jam dabas parka „Daugavas loki” 
teritorijā. Maskējoties par velcē-
tājiem, turpina darboties tīklu un 
elektroķeršanas malu mednieki. 
Pēdējā laikā ir novērots arī jauns 
barbarisma veids – samu sārto-

Laimīgais velcētājs

Sams vasaras naktī

Rītausma virs Daugavas

Gliemenes uz āķa – delikatese 
samiem

šana, ar ko arī ir izskaidrojama 
upes milžu novembra un decem-
bra „ēdelība”. Pēc mums kaut vai 
ūdens plūdi? Bet ir taču jādomā 
par mūsu bērniem un mazbēr-
niem, mēs nedrīkstam liegt vi-
ņiem iespēju atpūsties ezeru un 

upju krastos. Palīdzību lūdz 
arī no neprātīgajiem moto-
rizētajiem ķērājiem cietušie 
Latgales ezeri: nevienal-
dzīgais zvejnieks Vladimirs 
Dedovs no Aglonas lūdza 
steidzami atbraukt pie viņa, 
lai avīzē aprakstītu Rušonas 
ezera bēdīgo likteni – ezers 
iznīkst mežonīgo motoristu 
iebrukumu dēļ. 

Daba – smalks mehā-
nisms, un īstam zvejnie-
kam, pirmkārt, ir jādomā par 
kļūdaino darbību sekām. 
Vēl jo vairāk tādēļ, ka virs 
Daugavas krājas vēl vie-
ni inženiertehnisko iezīmju 
draudi: Baltkrievijā pilnā 
mērā  rit hidroelektrostacijas 
kaskāžu būvniecība. Ūdens 
līmeņa neizbēgamās svār-
stības nārsta periodā izrai-
sa vairāku zivju veidu ikru 
bojāeju. Lūk, tāda bēdīga 
perspektīve...  Tad aicinu 
sargāt jau tā daudz cietušo 
dabu un cienīt kolēģus, kam 
lielākais prieks ir – klusums. 
Pieaugošā stresa laikā tas 

ir visvērtīgākais ārstnieciskais lī-
dzeklis. 

...Atgriezīsimies pie šīs pub-
likācijas varoņa. Zvejnieks no 
Dagdas pie upes pavada divas, 
trīs diennaktis pilnīgi saprotama 
iemesla dēļ – benzīna ekonomija. 
Pieredzējušais samu zvejnieks 
apvienojis divus zvejas veidus: 
viņš airējas uz augšu pa upi, iz-
mantojot seno amata veidu – ce-
liņu, bet laižoties pa upi, ķer... ar 
kvoku. Ēsma uz ļoti liela āķa – 
upes divvāku gliemeņi (protams, 
izņemti no vākiem). Izmēģinātā 
samu delikatese – ābola lielu-
mā.  Žora stāstīja, ka bija tādas 
interesantas dieniņas, kad samu 

mazuļi no āķa meistarīgi noņēma 
gardumu, nemaz neuzķeroties. 
Vienreiz tā aizgāja vesels spainis 
gliemežvāku, bet zivju zupu nā-
cās vārīt no koncentrāta. 

Viņa dzīvē vislielākais sams 
uzķērās uz dziļuma velces, kas 
bija nogremdēta ar svina palī-
dzību. Divas stundas notika div-
kauja, līdz beidzot nācās lūgt arī 
kolēģu palīdzību, kuri ar auklu 
aizāķēja laivu un vilka to uz kras-
tu. Vecais vijums diametrā 0,25 
mm diktēja ļoti uzmanīgu vilkša-
nu, un Žora nepieļāva ne vienu 
kļūdu. Gaidot korespondentu, no-
gurušais makšķernieks vēl reizi 
pārgāja ar kvoku un „pierunāja” 
vēl vienu sešus kilogramus sma-
gu samiņu. Nu bet tas notika jau 
otrajā dienā. Nakts pie ugunsku-
ra zem zvaigžņotas debess – īsta 
makšķernieka vasaras prieka vir-
sotne. Vientulība nebūt nemazina 
laika pavadīšanas iespēju krastā. 
Klusums dabā – vērtīgāks par 
zeltu...

Trešajā dienā piezvanīju jau-
najam paziņam, un viņš atzinās, 
ka steigā esot aizmirsis noteikt 
jūlija sama precīzo svaru. Bet 
svarīgākais jau ir kas cits: samu 
makšķernieks izjuta patiesu mak-
šķernieka prieku divkaujā ar re-
kordlielo trofeju. „ Ar celiņu”  ķer 
viņš arī uz ezeriem: aizrautīgā 
makšķernieka kontā ir arī pāris 
12 kilogramus samgas līdakas, 
kas godīgi ir nomakšķerētas Dag- 
das novada ūdenstilpnēs. 

Aleksejs GONČAROVS

Ak, cik žēl, rokas par īsu!...

Jūlija pirmās pirmdienas rīts sākās ar agru telefona zvanu. Nelabojams 
mednieks un makšķernieks no Asūnes, mans sens paziņa Viktors Litv-
jaks piedāvāja sensāciju avīzei: Daugavā noķetrs sams, kas, iespējams, 
pretendē kļūt par vietējā mēroga rekordu. Elektrosvari (līdz 40 kg) bija par 
mazu, pie tam milzīgā ūsaiņa aste vēl joprojām bija uz smiltīm. 

Paštaisītās ierīces demonstrēšana

Bet ir taču jādomā par mūsu bērniem un mazbērniem, mēs 
nedrīkstam liegt viņiem iespēju atpūsties ezeru un upju kras-
tos. Palīdzību lūdz arī no neprātīgajiem motorizētajiem ķērā-
jiem cietušie Latgales ezeri...

Dagdas makšķernieka perso nīgais 
samu rekords
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Ticības lietas

Godājamā Dieva tauta, go-
dājamie priesteri, visi klātesošie 
dievkalpojumā!

Mums nemitīgi tiek atgādi-
nāts par mūsu attiecībām ar Die-
vu. Kādas ir šīs attiecības? Lai 
tās būtu arvien labākas, siltākas, 
draudzīgākas, arī attiecības mūsu 
pašu starpā, visu tautu starpā, 
Baznīca iesaka sekot Kristum, 
ieklausīties Viņa mācībā, bieži 
lasīt, meditēt, pārdomāt to, ko 
saka Kristus. Sekošana Kristum 
ir pilnības sasniegšanas līdzek-
lis. Jēzus pats ir sacījis: “Ja gribi 
būt pilnīgs, ... nāc, seko Man!” 
(Mt 19,21) Tāda bija Jēzus atbil-
de kādam jauneklim. Bet Jēzus 
teiktais attiecas arī uz katru no 
mums. Ja mēs nesekosim Kris-
tum, tad arī nespēsim ticēt mū-
žīgajai dzīvei, citām Evaņģēlija 
patiesībām, kuras mums ir atklā-
jis Dievs vai nu caur praviešiem, 
vai caur savu Dēlu Jēzu Kristu - 
mūsu Pestītāju. Jēzus 33 gadus 
palika uz zemes cilvēku vidū, lai 
viņus mācītu gan ar vārdiem, gan 
ar darbiem, lai dotu visu tikumu 
paraugu un tādā veidā mudinātu 
cilvēkus sekot Viņam šo tikumu 
praktizēšanā. Katrs Jēzus vārds, 
katra rīcība ir augstākā mēraukla 
mūsu garīguma vingrināšanā un 
tikumu praktizēšanā. 

Bez tikumiem nevar izveidot 
normālu sabiedrību. Kurš kaut 
reizi ir nopietni ielūkojies Jēzus 
Sirdī, kā mēs sakām Jēzus Sirds 
litānijā - “visu tikumu dzelmē”, tas 
nekad vairs nespēs aizmirst die-
višķo mācītāju, nevarēs kļūt neti-
cīgs, atmest visu labo un skaisto, 
kas nāk no Dieva. Ko viņš reiz ir 
baudījis, pēc tā arī tieksies. Tāds 
cilvēks pakāpsies augstāk gan 
savā garīgajā dzīvē, gan attiecī-
bās ar cilvēkiem, gan mīlestībā, 
ticībā, cerībā un citos tikumos. 
Tāpat, kā to darīja Zahejs. Evaņ-

ģēlijā lasām, ka Kristus satika 
kādu vīru, kas bija uzkāpis kokā, 
lai redzētu Jēzu. Jēzus apstājās, 
uzrunāja Zaheju un teica: “Zahej, 
kāp zemē!” Un Zahejs nokāpa 
un ielūdza Jēzu savās mājās. 
Evaņģēlijs stās-
ta arī par muit-
nieku Mateju, 
kurš atteicās no 
ienesīgā amata, 
no bagātības un 
sekoja Kristum, 
lai varētu iegūt 
garīgās vērtības, 
atpestīt dvēseli.

Arī mūsu ai-
cinājums ir kļūt 
par svētiem cil-
vēkiem - godīgā-
kiem, labākiem, 
s i r sn īgāk iem, 
nemelot, nezagt, 
nekrāpt citus, 
neienīst, neda-
rīt ļaunu. Tāpēc 
jāseko Kristus 
pēdās. Kungs 
aicina savus 
mācekļus, mūsu 
dienās īpaši bīs-
kapus, prieste-
rus, klosterļaudis 
sludināt Evaņģē-
liju gan vārdos, 
gan darbos. Arī 
visi ticīgie tiek 
aicināti to darīt, 
piemēram, māte 
un tēvs savā ģi-
menē, ar savu 
piemēru. Bet dzīvē bieži sanāk tā, 
ka uz mūsu lūpām ir nevis Dieva 
vārdi, bet ļauni, necenzēti lamu-
vārdi un pat lāsti. Kāds paraugs 
te var būt bērniem, jauniešiem?

Pāvests, kādu reizi tiekoties 
ar svētceļotājiem, sacīja: “Pa-
saulei šodien ir nepieciešams 
svētuma pavasaris.” Mūsdienu 

cilvēkam, kurš bieži tiecas pēc 
tukšām lietām, nākas piedzīvot 
vilšanos. Šādam cilvēkam dzīves 
jēgu, ceļu, pa kuru ejot var ie-
mantot mūžīgo dzīvi, parāda pats 
Kristus, kurš par sevi sacīja: “Es 

esmu ceļš, patiesība un dzīvība; 
neviens nenonāk pie Tēva citādi, 
kā vien caur Mani” (Jņ 14,6).

Dieva pazīšana, dzīves ceļa 
izvēle un vienotība ar Jēzu Kristu 
balstās uz mūsu ticību, mūsu mī-
lestību. Svētajos Rakstos lasām: 
“Katrs, kas mīl, dzimis no Dieva 
un pazīst Dievu, [..], jo Dievs ir 

mīlestība.” (I Jņ 4,7 - 8). Un šī mī-
lestība atklājas Jēzū Kristū. Pa-
likt mīlestībā - nozīmē iet dzīvē 
pa baušļu ceļu. Mēs nedrīkstam 
atteikties no baušļu realizācijas 
savā dzīvē, atmest pavēles, kas 

saistās ar mūsu dis-
ciplinēšanu. Ja mēs 
atmetīsim baušļus, 
sabiedrībā nebūs ne-
kādas kārtības. Ja 
valsts atceltu Konsti-
tūciju, iedomājieties, 
kāds haoss sāktos. 
Ja atceltu Satiksmes 
noteikumus: brauciet, 
kā gribat; staigājiet pa 
ielu, kā vēlaties. Kas 
tad notiktu? Tāpat arī 
garīgajā dzīvē mēs 
nedrīkstam atmest 
Dieva baušļus, jo tas 
var mūs padarīt par 
necienīgiem cilvē-
kiem.

Brāļi un māsas! 
Vai nebūtu labāk, kā 
iepriekš minētajiem 
Zahejam un Matejam, 
atteikties no mate-
riālajiem labumiem, 
savām ambīcijām, 
karjeras, lai kalpotu 
Dievam? Pajautāsim 
sev kā kristieši: varbūt 
ieslīgstam kādos sīku-
mos, esam piesaistīti 
materiālām lietām tik 
stipri, ka nespējam at-
tīrīt savu sirdsapziņu 
caur Grēksūdzes sa-

kramentu? Vai šādi nenotiek arī 
mūsu dzīvē, ka dažādus sīkumus 
vērtējam augstāk nekā to, ko pie-
dāvā Dievs?

Pagājušā gadsimta 90. ga-
dos Baltijas jūrā noslīka pasažie-
ru kuģis, uz kura klāja bija vairāk 
nekā tūkstoš cilvēku. Apmēram 
900 noslīka. To, kuriem laimējās 

izglābties, nebija daudz. Dažus 
no viņiem intervēja, kā viņi jutās 
tajā brīdī. Kāds sacīja, ka sapra-
tis: par sīkumiem nekad nav vērts 
strīdēties, ka tas nav galvenais. 
Šis cilvēks apgalvoja, ka pēc šīs 
nelaimes ir spējīgs piedot jebku-
ram cilvēkam jebkādus nodarīju-
mu, jo, atrodoties nāves priekšā, 
viss izskatās citādi. 

Brāļi un māsas! Vai mēs 
esam spējīgi piedot otram cilvē-
kam viņu mums izdarītās pārestī-
bas? Daudzi saka, ka nav spējīgi 
to izdarīt. Padomājiet, vai pārida-
rījums ir tik liels, ka ir vērts zaudēt 
mūžīgo dzīvo?

Ir daudz arī visādu citādu sī-
kumu. 1. Baznīcas bauslī ir sacīts: 
“Tev būs svētdienās un svētku die-
nās cienīgi piedalīties svētajā Misē 
un atturēties no smagiem darbiem”. 
Bet 3. Dieva bauslis atgādina: “Tev 
būs svētījamās dienas svētīt.” Bet 
cilvēks tā vietā bieži vien izvēlas 
noskatīties humora programmu, 
kur var uzjautrināties, pasmieties. 
Un tādu sīkumu, kas aizēno Die-
vu un attālina no Baznīcas, no 
ticības, ir simtiem un tūkstošiem. 
Par visām šīm lietām mums, brāļi 
un māsas, ir nopietni jāpārdomā. 
Ļausim, lai Dievs mūs piepilda ar 
savu klātbūtni, Svētā Gara spēku, 
savām dāvanām. Mums jālūdz, lai 
Dievs to dara.

Kāda ir mūsu atbilde uz 
Dieva aicinājumu? Pārdomāsim 
savas dzīves sūtību: kāpēc es 
esmu šeit, kāpēc dzīvoju zem šīs 
saules, šajā pasaulē? 

Brāļi un māsas! Lai Dievs 
vienmēr rosina mūsos labas do-
mas, lai mēs arvien varētu tuvo-
ties Dievam un saņemt Viņa at-
balstu, Viņa svētību, lai mēs būtu 
garīgāki cilvēki, īsti kristieši un 
Dieva bērni! To es jums novēlu.
Sagatavoja Genovefa KALVIŠA

Alekseja GORČAROVA foto

Esiet īsti kristieši - Dieva bērni!
Bīskapa Jāņa Buļa sprediķis sv. Donāta svētkos Krāslavā š.g. 6. jūlijā

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija organizēja sanāksmi Krāslavā. Dienas kārtībā bija Somijas un Zviedrijas pieredzes apmaiņas 
semināri, prezentācija par Krāslavas novadu, Latgales attīstības problēmas un citi aktuāli jautājumi.

Auglīga tikšanās

Pils kompleksa un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja apmeklējuma laikā.
Aleksejs GONČAROVS

“Rīgas Centrāltirgus” komu-
nikāciju speciālists Ivars Jakovels 
biznesa portālam “Nozare.lv” atzī-
mē, ka patlaban no tirgū pieejama-
jām Latvijā augušajām ogām ze-
menes var nopirkt no 2,30 līdz četri 
eiro kilogramā, upenes — no 1,30 
līdz diviem eiro kilogramā, jāņogas 
— par 1,60 eiro kilogramā, lācenes 
— par astoņiem eiro litrā, mellenes 
— trīs līdz četri eiro litrā un meža 
zemenes par 10-12 eiro litrā.

Tāpat pircējiem Centrāltirgū 
tiek piedāvātas gailenes — no 2,50 
līdz četri eiro litrā, apšu bekas — 
par desmit eiro kilogramā, baravi-
kas — par 14 eiro kilogramā.

Tikmēr zemes taukus ir iespē-
jams iegādāties par 15 eiro kilogra-
mā, bet cukurzirņus — par diviem 
eiro kilogramā. 

Kā ziņots, jūnija beigās pir-
mās mellenes Rīgas Centrāltirgū 
šogad maksāja piecus eiro litrā, 
meža zemenes pārdeva par di-
viem līdz četriem eiro par glāzi. 
Atsevišķi tirgotāji par sevišķi tīrām 
un atlasītām ogām cenu noteikuši 
četrus eiro par 500 gramiem. Sa-
vukārt meža zemenes atsevišķās 
tirdzniecības vietās nopērkamas 
par pieciem eiro puslitrā.

Centrāltirgū jūnija beigās bija 
pieejamas arī gailenes, kuras va-
rēja iegādāties par četriem līdz 
pieciem eiro litrā, apšubekas — 30 
eiro par kilogramu, bet 600 gramus 
baraviku varēja iegādāties par 20 
eiro.

Rīgas centrāltirgū 
pirmās mājas 

avenes — 8 EUR/l
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 16. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35 Lilīhammera
10.30 100 g kultūras 
11.15, 12.45, 15.00 Top-Shop 
11.30 Vienas vasaras zieds
12.15 Es - savai zemītei
13.05 Vai Rīga jau gatava?
13.20, 22.10, 0.05 8. Pasaules koru 
olimpiāde
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.50 Ziņas
18.50 Al Jazeera prāva Kairā
19.30 Izmisušie vecāki
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tēvs Brauns 
0.15 Zebra
0.30 Dziedāšanas svētkiem - 150
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05, 23.20 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 Spots
7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Jūrā un krastā
7.55 Skatpunkti
8.15 Rūpes par tevi
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40 Rifu dakteri
11.35, 17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
12.40, 0.15, 5.00 SeMS 
13.40, 20.05 Globalizācija 3000
14.10 PK Futbolā
16.15 Rifu dakteri
19.00 Šodien
19.35, 23.50 Īrija ar Džeimsu Nesbi-
tu
20.35 Zinātniskās fantastikas pra-
vieši
21.25 Parandžas un augsti papēži
22.00, 5.30 Makšķerēšanas 
noslēpumi
22.30 Pēdējais liecinieks
1.10 Troksnis 

LNT

6.10, 4.25 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.55 900 sekundes
9.00, 20.35 Galileo 
9.35, 14.20 Top-shop
9.55 Mf. Cerība pie jūras
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00, 1.25 Kārdinājuma varā
21.05 ”Jaunā viļņa 2014” dienas-
grāmata
21.15 Policists no pagātnes 
22.25 Vegasa
23.25 Mf. Izbēgušais
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25, 12.55 Smurfi
7.50, 0.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Olivers un spoks
10.50 Kobra 
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.45 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 

16.40 Voroņini
17.50, 0.45 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Virtuve
22.10 Ekstrasensi pret Imantas ma-
niaku
23.15 Citplanētiešu iebrukums
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Maks Stils
7.00, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Batls
12.15, 18.50 Grūtniece 16
13.25, 19.55 Interni 
16.40 Reāli puikas 
17.50, 0.55, 5.35 Māja 2
21.00 Mīļā, mēs nogalinām bērnus 
22.55 Mf. Trijstūris

TV5
7.15, 13.30 Pats sev režisors
8.05, 12.20 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25, 0.25 Mūsu tēma
9.50, 12.05 Top-shop
10.05, 16.50 Samara
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas

14.20 6 kadri
14.40, 22.35 Jaunais vilnis
14.50, 19.50 Kruķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.45 Mf. Pēdējās medības
1.10 Mūzika
 
PBK
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt
11.40 Dzīvo vesels
12.50 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
16.00, 4.35 Moderns spriedums
17.50 Sergejs Radonežskijs
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.15 Stacija
23.30 Pēdas
0.20 Euronews
1.10 Mf. Mīlestības formula
2.50 Mf. Bez lieciniekiem
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Nosvērti un laimīgi
13.50 Skatīties visiem!
14.10 Multfilmas
14.30 Iesūdzi mani

Sportiskā vasara.
Alekseja GONČAROVA foto

Brīvdienas, brīvdienas!

Vertikāli
1. Šarms
2. Humusvielas
4. Tonālais krēms
5. Teiberijs
8. Laima

11. Sari
12. Sakē
Horizontāli
3. Akupunktūra
6. Kimono
7. Vilkābele

9. Riodežaneiro
10. Miltrasa
13. Ieva
14. Astma
15. Korats
16. Monitors

Atbildes uz krustvārdu mīklu (Ezerzeme Nr. 52)

Laika periodā no 04.07.2014.
līdz 11.07.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 65 no-
tikumi.  Būtiskākie:
•	 6. jūlijā no automašīnas VW 

Passat, kas bija novietota 
stāvvietā pie bijušās viesnīcas 
Krāslavā tika nozagta rokas 
somiņa un 2 flešatmiņas. Tika 
uzsākts kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

•	 9. jūlijā Dagdas iecirknī tika 
saņemts iesniegums par to, ka 
laika periodā no 
22.jūnija līdz 9.jū-
lijam, Andrupenē 
no privātmājas, 
kamēr saimnieki 
atradās prombūt-
nē, tika nozagti 
pārtikas produkti 
un kredītkarte. No-
tiek kriminālmeklē-
šanas pasākumi, 
vērsti uz vainīgo 
personu noskaid-

rošanu.
•	 10. jūlijā tika saņemts Kalnie-

šu pagasta iedzīvotājas ie-
sniegums par to, ka 8.jūlijā no 
mājām pazuda nauda un pase. 
Notiek izmeklēšana.

•	 Krāslavas iecirkņa Kriminālpo-
licija meklē bezvēsts pazudušo 
Pjotru Romaško (attēlā), dzim. 
1952.g. Par kura atrašanās vie-
tu nekas nav zināms kopš š.g. 
17.jūnija.Visu informāciju, kas 
sekmētu bezvēsts pazudušā 
atrašanu lūdzam ziņot par tāl-
ruņiem 65603409 vai 110.

Krāslavas policijas ie-
cirknis vēršas 
pie iedzīvotājiem 
ar lūgumu ziņot 
par vandālismu 
pilsētas un nova-
da kapsētās. Ne-
esiet vienaldzīgi, 
zvaniet! Tikai sa-
darbojoties mēs 
spēsim apturēt 
noziedzību un ap-
bedījumu vietu ap-
gānīšanu.

Krimināls, notikumi

Mākslas vēsturē ir cilvēki, kurus 
pazīst tikai pēc vārda, bez uzvārda. 
Tāds ir arī Rafaēls, Mikelandželo 
un daži citi. Tādu mākslinieku nav 
daudz. Rembrants Harmenszons van 
Reins ir viens no viņiem…

Dzirnavnieka van Reina jaunā-
kajam dēlam paveicās. Viņa bērnība 
sakrita ar labklājības periodu ģime-
nē, tāpēc tika nolemts - jaunākajam 
dēlam būs laba izglītība. Vecākiem 
bērni tika nodoti apmācībām pie 
amatniekiem, amatu bija ieguvuši, 
par viņiem nebija jāsatraucas. Rem-
brantu tēvs vēlējās redzēt valsts ie-
rēdņa, jurista amatā kā turīgu un 
cienījamu cilvēku. Kādam taču bija 
jāuztur vecāki vecumdienās. Mazais 
delveris iestājās latīņu skolā Lei-
denskas Universitātē. Mācībās ne-
gāja viegli, bet skolu pabeigt izdevās. 
Tālāk viņš varēja turpināt mācības 
Universitātē, taču tēvs, redzot, ka 
dēlam zinātne nesaista, rīkojās tāpat 
kā ar vecākajiem un atdeva jaunāko 
dēlu mācībās pie amatniekiem. No 
visiem amatiem Rembrants izvēlējas 
glezniecību.

Tieši kā amatu, jo 17. gad-
simtā Holandē glezniecība ne par 
ko citu netika uzskatīta. No vienas 
puses, tā bija pietiekami ienesīga 
nodarbe. Daudzi mietpilsoņi centās 
savu mājokļu, tirdzniecības vietu un 
traktieru sienas rotāt ar gleznotāju 
darbiem. Bagātākie cilvēki pasūtīja 
portretus. Visizdevīgākie pasūtīju-
mi - dažādu cehu meistaru kopējie 
portreti, arī dažādu ģilžu tirgotāju 
portreti. Vispatīkamākie pasūtījumi 
- altārgleznas baznīcām, gleznas un 
portreti monarhiem. Pēdējie tika 
vispopulārākajiem un labākajiem 
gleznotājiem, visbiežāk ārvalstu, 
sevišķi Itālijas, māksliniekiem. Bet 
pieprasījums bija tik liels, ka daudzi 
cienījami mietpilsoņi brīvajā laikā 
nevēlējās piestrādāt glezniecībā. Ir 
zināms, ka Stens bija traktiera īpaš-
nieks, bet Reistalds - ārsts. Nevarētu 
teikt, ka gleznotāja amats bija pats 
cienījamākais, bet ne vissliktākais, 
kaut arī gleznotājam - profesionālim 
bez cita peļņas avota izdzīvot bija 
grūti. Sākotnēji Rembrants nokļuva 
gleznotāja Svanenbrūka darbnīcā. 
Šim meistaram zvaigznes no debe-
sīm nekrita, bet Itālijā bija apguvis 
gleznot acij tīkamas gleznas, kas 
bija pieprasītas provinces iedzīvo-
tāju vidū. Šajā darbnīcā Rembrants 
iemācījās rokās otu turēt un krāsas 
sajaukt. Drīz vien mākslinieks sapra-
ta, ka neko citu dzirnavnieka dēlam 
iemācīt nevar un ieteica viņu sūtīt 
pie pilsētas meistara. Tur viņš nokļu-

va pie Pītera Lastmana - Karavadžo 
mākslas cienītāja, kurš radīja mito-
loģiskus, alegoriskus un vēsturiskus 
mākslas darbus. Te Rembrants mā-
cījās kompozīcijas pamatus, apguva 
toņu veidošanu, mākslas darba dra-
maturģiju. Pēc trīs mēnešiem, satie-
kot domubiedru - bērnības draugu 
Janu Livenski, viņš pameta darbnīcu. 
Divi draugi, vairākus mēnešus pabi-
juši dažādās darbnīcās, nolēma, ka 
ir pienācis laiks atvērt savu darbnīcu 
un veikt dārgus pasūtījumus.

Van Reins un Livenss atgriezās 
Leidenā un atvērsa savu darbnīcu. 
Jaunie un ambiciozie mākslinieki ātri 
atrada savu klientu loku. Pasūtījumi 
sekoja viens otram. Tā tas turpinājās 
6 gadus, līdz mākslinieki no Amster-
damas nepierunāja Van Reinu pār-
celties uz galvaspilsētu. Van Reina 
un Livensa ceļi šķīrās uz visiem lai-
kiem. Livenss palika mākslas pasaulē 
kā viens no daudzajiem “mazajiem” 
holandiešiem, bet Van Reins devās 
pretī savai slavai, lai kļūtu par Rem-
brantu - vienīgo un neatkārtojamo.

Galvaspilsētā topošo zvaigzni 
izmitināja mecenāts, pasūtītājs un 
ļoti turīgs kolekcionārs Van Eilen-
burgs, kurš ne tikai aizstāvēja jauno 
mākslinieku, bet arī iepazīstina ar 
daudziem bagātiem pasūtītājiem. 
Eilenburga mājā dzīvoja viņa radi-
niece Saskija, kura iemīlējās Rem-
brantā. Drīz vien tika svinētas kāzas. 
Glezna, ko gleznojis Amsterdamā 
pazīstamais mākslinieks Rembrants 
- Doktora Tulpa anatomijas stun-
da. Jaunais gleznotājs lauza grupu 
portretu atveidošanas tradīciju (un 
daudzas citas tradīcijas!). Viņš grupu 
atveidoja nevis sarindotu kārtīgā rin-
dā, ar seju pret skatītāju, bet grupā, 
kas aizrautīgi klausās kolēģa teiktajā. 
Dzīvas sejas, kas patiesi ieinteresētas 
notiekošajā, piepildītas ar intelektu, 
patika pasūtītājiem. Ziņa par jauno, 
bet talantīgo mākslinieku ātri izpla-

tījās pa visu Amsterdamu. Piederība 
zināmajai ģimenei arī darīja savu. 
Vārdu sakot, drīz vien Rembranta 
darbnīcā parādījās savi audzēkņi. 

Mākslinieks gleznoja audeklus 
baznīcai (neskatoties uz protestan-
tu kustību, Van Reini palika uzticīgi 
katoļticībai), gleznoja filozofiskus Bī-
beles sižetus, radīja alegoriskas glez-
nas… Vienā mirklī Van Reins kļuva 
tik populārs un moderns, ka jebkurš 
viņa darbs, pat skice uzreiz kļuva par 
atzītu šedevru. Laulības mākslinie-
kam sagādāja patiesu laimi. Saksija 
kļuva par viņa mūzu, viņš uzgleznoja 
vairākus viņas portretus, atveidojot 
viņu pagānisku dieviešu tēlos. Bija 
tikai viena bēdīga lieta - bērnu ģime-
nē nebija. Pirmdzimtais nomira, vē-
lāk arī abas meitiņas… Beidzot pie-
dzima dēls, kam deva vārdu Tituss. 
Gadu pēc dēla nākšanas pasaulē 
Rembrantu sagaidīja jauna nelaime 
- Saksija saslima ar tuberkulozi un 
nomira. Meistara bēdas bija neval-
dāmas. Šajā pat gadā pasūtītāji pir-
mo reizi atteicās maksāt par paveik-
to darbu. Šis darbs - “Nakts patruļa” 
vēlāk kļuva par vērtīgāko šedevru, 
bet tolaik… Tolaik musketieri, kuri 
pasūtīja grupas portretu, atteicās 
pieņemt Rembranta revolucionāro 
traktējumu. No šī brīža mākslinieka 
dzīve kļuva aizvien sliktāka, darbi 
aizvien mazāk pieprasīti. Kas notika? 
Mainījās mode, tas arī viss. Pasūtītā-
ji vēlējas savās mājās redzēt jaukas, 
rūpīgi uzzīmētas gleznas. Nevienam 
nebija svarīga gleznas dramaturģija, 
saturs un mākslinieciskums. 

Dzīves nogalē vēl veiksme uz-
smaidīja māksliniekam: dēla dzīve 
virzījās uz augšu, viņš prata nomak-
sāt visus savus un tēva parādus. 
Jaunā Rembranta kalpone kļuva par 
viņa mūzu. Viņa pēdējie darbi, se-
višķi “Pazudušā dēla atgriešanās”, 
kļuva par daudzu gadsimtu mākslas 
garīgo testamentu. 

Dēla nāve neatgriezeniski sa-
lauza Rembrantu. Atkal tuberkulo-
ze. Uz kapsētu Rembrantu aizveda 
valsts darbinieki. Savas pēdējās 
mūža dienas viņš pavadīja parādnie-
ku patversmē. 

Pēc mākslinieka nāves holan-
dieši bija priecīgi par iespēju pārdot 
aizmirstā un atstumtā gleznotāja 
darbus. Bet… pēc simts gadiem un 
vēl pēc simts… holandieši attapās. 
Tagad Rembranta Van Reina darbu 
atgriešana dzimtenē maksā pavisam 
citu naudas summu…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Rembranta dzimšanas diena
15. jūlijā Ir iemesls!



72014. gada 15. jūlijs

LNT
6.10, 4.20 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.55 900 sekundes
9.00, 20.35 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Top-shop
9.55 Mf. Montekarlo
12.10 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Kārdinājuma varā
21.05 ”Jaunā viļņa 2014” dienasgrā-
mata
21.15 Glābiet mūsu ģimeni
23.05 Mf. Iesācējs mīlestībā
1.10 Kārdinājuma varā
4.50, 5.45 Bernards
5.55 Boba burgeri 

TV3
6.10, 11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25, 12.55 Smurfi
7.50, 0.45 Simpsoni 
8.50 Mf. Meistaru grāmata
10.50 Kāsla metode 
12.25 Smieklīgākie videokuriozi 
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.40 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.40 Bens un Keita
17.10 Voroņini
18.20 Zentas brīvdienas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Mf. Nacionālā drošība
22.50 Mf. Uzraugs
2.30, 5.00 Mīlestības sirdspuksti
5.40 Dzīvās lelles 

TV3+
6.10 Mf. Trīs bruņinieki un Šamaņu 
cariene
7.25, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Batls
12.15, 18.50 Grūtniece 16
13.25 Interni 
16.40 Reāli puikas 
17.50, 1.55 Māja 2
19.55 Mf. Māja monstrs

CETURTDIENA, 17. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Tēvs Brauns 
10.25, 19.35 Izmisušie vecāki
11.25, 13.10, 15.00 Top-Shop 
11.40 Savējie
12.40, 5.30 Citādi latviskais 
13.25 Labākās latviešu mūzikas 
izlase
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.05 Ziņas
18.50, 1.35 100 g kultūras 
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
23.20 8. Pasaules koru olimpiāde
5.00 Dzimis Eiropā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05, 0.05 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 Spots
7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Automoto raidījums 
7.55 Jūrā un krastā
8.15 TV Mozaīka
8.35 Laiks uzņēmējiem
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40 Rifu dakteri
11.35 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35, 1.00 SeMS 

13.30 PK Futbolā
16.15 Rifu dakteri
17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35, 0.35 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
20.05 Projekts Nākotne
20.35 Mieru vai taisnīgumu?
21.35, 5.00 Ātruma cilts
22.05, 5.30 Makšķerē ar Olti
22.35 Motociklisti
23.05 Klimata pārmaiņas

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.30 900 sekundes
9.00, 20.40 Galileo 
9.35, 14.20 Top-shop
9.50 Mf. Netīrais bizness
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.00 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
21.10 ”Jaunā viļņa 2014” dienas-
grāmata
21.20 Dzīves krustcelēs
22.30 Mf. Montekarlo
0.45 Mf. Laimes recepte
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25, 12.55 Smurfi
7.50, 23.55 Simpsoni 
8.50 Mf. Zokomons
11.10 Virtuve
13.55 UgunsGrēks 

15.05, 1.30 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.05 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50, 0.25 Radu būšana
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Profesionālis
2.20, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
 
TV3+
6.20 Maks Stils
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Batls
12.15, 18.50 Grūtniece 16
13.25, 19.55 Interni 
16.40 Reāli puikas 
17.50, 1.35, 5.25 Māja 2
21.00 Zaicevs+1
22.10 Mf. Amerikāņu sapnis
0.30 Pokers
TV5
7.15, 13.30 Pats sev režisors
8.05, 12.20 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25, 0.15 Mūsu tēma
9.50, 12.05 Top-shop
10.05, 16.50 Samara
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.40, 22.35 Jaunais vilnis
14.50, 19.50 Kruķi
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.45 Mf. Saša-Sašeņka
1.00 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt
11.40 Dzīvo vesels

12.50 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
16.00, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.15 Stacija
23.25 Pēdas
0.10 Euronews
0.40 Zvaigžņu lietus
1.10 Mf. Ciema ligzda
3.05 Mf. Pie tava sliekšņa
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.40, 14.10 Multfilmas
6.59, 19.39 Laika ziņas
7.00, 13.15 Skatīties visiem!
7.50, 15.25 Ģimenes drāmas
8.50, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
14.30 Iesūdzi mani
16.30 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīga virtuve
22.20 Kara noslēpums 
0.25 Ekstrasensu cīņas
5.55 Pēdas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Meičas

18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.55 Mf. Liela nauda

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 Zona Х
9.10 Mf. Vācietis
10.55, 19.55 Advokāte. Seriāls
12.10, 1.30 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Turku gambits
16.40 Pēdas
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20, 0.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Vitebskas slāvu gadatirgus 
2014
0.00 Smagas dienas vakars 
1.20 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Dusmu diena
10.00 Baltkrievu virtuve
10.40, 0.40 Doilu lieta
11.35, 23.50 Svešu vēlmju virpulis
12.35, 19.55 Superintuīcija 
13.40, 18.55 Mīlestība no rajona
14.40, 21.35 SašaTaņa
15.45, 22.40 Viesnīca Bābele
16.50 Raidījums
17.25 Karsts ūdens
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO

PIEKTDIENA, 18. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Gruzijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.30 Dzintara puse
10.30, 19.30 Izmisušie vecāki
11.25, 13.20, 15.55 Top-Shop 
11.40, 2.10 Mūsu Čārlijs 
13.35 Balss pavēlnieks
15.20 Al Jazeera prāva Kairā
16.15 Redzi, trusi... Tētis brauc uz 
Londonu!
16.25 Luijs
16.40 Negantais Henrijs
18.00, 23.15 Ziņas
18.45 100 g kultūras 
20.30 Panorāma
21.15 Kultūras dīvāns
21.30 Inspektors Lūiss
23.30 8. Pasaules koru olimpiāde
23.40 Musketieri
0.40 Latvijas šlāgeraptauja 2014
1.40 Citādi latviskais 
3.40 Labākās latviešu mūzikas izlase
5.10 TE!
 
LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05, 0.15 1000 jūdzes Kambodžā
6.35, 20.35 Spots
7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Rūpes par tevi
7.55 Aktualitātes
8.15 Biznesa klase
8.35 Tādas lietas
8.55 Attīstības kods
9.15 Labākais no Euromaxx
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40, 16.15 Rifu dakteri
11.35, 17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
12.40, 0.45, 3.25 SeMS 
13.40, 20.05 Pie stūres
14.10, 4.05 PK Futbolā
19.00 Šodien
19.35 Pasaules stāsti
21.05 Anekdošu šovs 
21.35 Eiropa koncertos
22.30 Lanževēna burvju triki
23.25 Zinātniskās fantastikas pravieši
1.40 Latviešu teātra Zelta dziesmas

15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
19.39 Laika ziņas
20.45 Ellīga virtuve
22.20 Lielie noslēpumi
0.25 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels

10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons

22.50 Mf. Galvenais nebaidīties

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona Х
9.10 Mf. Vācietis
11.00 Mf. Ceļā uz sirdi
12.10, 1.00 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25, 21.45 Vitebskas slāvu gadatir-
gus 2014
15.35 Mf. Turku gambits
16.40 Pēdas
17.40 Ģimenes melodrāmas
19.20 Speciālā reportāža
19.55 Advokāte. Seriāls
21.00 Panorāma
0.00 Aktuālā intervija
0.45 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts 9.00, 21.35 TV barometrs

9.05, 17.55 Dusmu diena. Seriāls.
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 0.40 Doilu lieta
11.45, 23.50 Svešu vēlmju virpulis. 
Сериал
12.40, 19.50 Superintuīcija 
13.45, 18.55 Mīlestība no rajona
14.45, 21.40 SašaTaņa
15.50, 22.40 Viesnīca Bābele
17.00 Reportieris
20.50 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36. KENO
23.45 Gribu nokļūt televizorā!

21.55 Mf. Pāru terapija
0.15 Mīļā, mēs nogalinām bērnus 
2.40 Zaicevs+1

TV5
7.15, 13.30 Pats sev režisors
8.05, 12.20 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.50, 12.05 Top-shop
10.05 Samara
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.40, 22.35 Jaunais vilnis
14.50 Kruķi
16.50 Sieviete ar raksturu
18.50 Ziņas
19.00 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
22.45 Mf. vienkārši Džeksons
0.45 Mūzika
 
PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt
11.40 Dzīvo vesels
12.50 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 3.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55, 5.10 Jūrmala
20.00 Laiks
20.45 Brīnumu lauks
21.50 Mats matā
0.55 Euronews
1.40 Mf. Mednieks

RenTV Baltic
6.40, 14.00 Multfilmas
6.59, 19.39 Laika ziņas
7.00, 0.20 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
13.30 Skatīties visiem!
14.20 Iesūdzi mani
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.55 Dievu ēdiens
23.55 Reportieru stāsti
0.40 Iedomājieties tikai
1.05 112

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.15 Ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Fiona Ranevskaja. Skaistums - 
briesmīgs spēks
16.15 Mākslas filma
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.50 Logs Krievijā

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Mf. Vācietis
10.55, 19.55 Advokāte
12.10, 0.40 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Pēdas
16.20 Ģimenes melodrāmas
17.15 Mana patiesība 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Vitebskas slāvu gadatirgus 
2014
0.30 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Dusmu diena
10.00 Baltkrievu virtuve
10.35 Prāta vētra
11.10 Div ar pus pavāri
11.40 Mf. Finiša taisne
13.30 Superintuīcija 
14.30 Mīlestība no rajona
15.35 SašaTaņa
16.40 Viesnīca Bābele
18.55 Mf. Solis augšup 3D
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Соmеdу Batls 
22.40 Reportieris
23.30 Comedy woman
0.25 Mf. Baiļu spēks

Žurnāli jūlijā
Citādā Pasaule

•	 Rakstniece ar kāršu tulkotājas 
slavu. Pieredzējusī žurnāliste un 
tautā iemīļotā rakstniece Moni-
ka Zīle uzsver, ka atbildes ir nevis 
zīlēšanas kārtīs vai kafijas biezu-
mos, bet pašos cilvēkos. 

•	 Aija Trofimova un Inga Pērle ir 
māsas ar īpašām spējām. Aijai 
piemīt gaišdzirdība, bet Inga redz 
“bildītes”. Saliekot tās kopā, abas 
māsas jau vairākus gadus vada 
semināru par dzimtas rindu kār-
tošanas rituālu. Šajos semināros 
drīkst piedalīties tikai sievietes, un 
gribētāju vienmēr ir vairāk nekā 
vietu. 

•	 Vai pasaules tīmeklis ir dzīva būt-
ne? Ar prātu mēs saprotam, ka 
gan dators, gan telefons ir priekš-
meti, bet tie mēdz ar cilvēkiem 
izstrādāt tik mistiskas lietas, ka jā-
sāk šaubīties, vai tiešām tā ir tikai 
elektronika. Un vai ir iespējams 
atsūtīt ziņas no nākotnes?

•	 Pazudušos cilvēkus meklējot...
Bezvests.lv komanda, kas brīvprā-
tīgi meklē pazudušus cilvēkus, bie-
ži aicinājusi palīgā ļaudis ar pārda-
biskām spējām. Piecu gadu laikā, 
kopš eksistē brīvprātīgo organi-
zācija, komanda sadarbojusies ar 
aptuveni 50 ekstrasensiem. Diem-
žēl vēl neviens no viņiem nav spē-
jis sniegt noderīgu informāciju.

•	 Brīnumsēne zemestauki. Zemes-
tauku vērtīgās dziednieciskās 
īpašības bija zināmas jau Senajā 
Ķīnā, kur tos izmantoja audzēju 
ārstēšanā. To iedarbība ir ļoti spē-
cīga, bet ne ātra. Vairāku mēnešu 
laikā viegli, neradot stresu orga-
nismam, tiek atjaunotas zaudētās 
funkcijas.
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LAIKA ZIŅAS
16.07. 17.07. 18.07.

+16... +25 +15... +25 +14... +24

ZR    2m/s ZA    5m/s ZA    5m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 28761515.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

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

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

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

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

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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

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

38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 cm 

43 EUR/m³

Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.

PATEICĪBA
Izsakām dziļu pateicību bēru 

organizēšanā priesterim Ai-
varam Kursītim, dziedātājām, 
Šķaunes pagasta pārvaldes 
darbiniekiem, kaimiņiem, ra-
diem, draugiem, visiem, kuri 
aizvadīja pēdējā gaitā mūsu 
tēvu Juri Jermaku.

Dēls, vedekla.

22. jūlijā Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) būs 
medfirma “AURIS”. Aicinām 
visus, kam ir dzirdes traucē-
jumi. Pārdošanā būs dzirdes 
aparāti, to rezerves daļas, 
pielaikošana un labošana. 
Meistara tālr. 26019076.

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI
Aizņemieties atbildīgi, 

izvērtējot savu spēju atdot 
aizdevumu.

Тālr. 28609904, 20292842.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159.

VSAC „Latgale” filiāle  „Krastiņi” 
AICINA darbā medicīnas 
māsu. Amata pienākumu pil-
dīšanai nepieciešamās pras-
mes: vidējā profesionālā iz-
glītība, ārstniecības personas 
reģistrs, sertifikāts „psihiatrijas 
māsa” vai „māsas specialitā-
tē”. Sīkāka informācija pārru-
nās un pa telefonu. CV sūtīt uz 
e-pastu: krastini@vsaclatgale.
gov.lv vai pa faksu 65629907.  
Kontaktpersona – filiāles vadī-
tājs Uldis Paukšens. 

Tālr. 29494851.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531.

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

Tālr. 26677812, 20377801. 

IEPĒRK Gailenes un mellenes
Katru dienu no 9.00 līdz 15.00

Aiz veikala “Maxima”. 
Tālr. 25286017

Iepērk gailenes un mellenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

 “Baltiņi” katru dienu no 14.00 - 
20.00. Un visā novada  teritorijā. 

Tālr. 26840027.

pusi mājas Krāslavā. T. 25454190; 
māju Vaivados, Indras pag. (ZG) 
2,6 ha zemes, blakus 2 ezeri. 
Tālr. 25949905;
viensētu Kaniešu pag. 3,5 ha ze-
mes, 12 km no Krāslavas. Tālr. 
26305848;
dzīvokli Tirgus ielā 2-1, 96 m2, 4 
istabas, 2 līmeņos; apbūves ga-
balu Upes ielā 9. Tālr. 26412060; 
1-istabas dzīvokli, 34 m2. Podnie-
ku ielā, 3. st. Tālr. 28683023;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 4. Ir 
remonts. Tālr. 29129296, 20023221;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
“Citroen Saxo”-1,0, benzīns, 
(1998, jauna TA, 550 EUR). Тālr. 
28825606;
“Mitsubishi Space Wagon”- 2.0 
TD, 1996, 7 vietas, labā stāvoklī, 
1000 Eiro. Tālr. 26360257;
“Mercedes S180” (1994, benzīns, 
jauna TA). Tālr. 26745872;
motocikls Yamaha XV125 (1998). 
Тālr. 26157129;
paštaisītu traktoru. T. 20305080;
lietotu rotora pļaujmašīnu 1.35, 
400 eiro. T. 29923944, 26025824;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
zirga ratus, ragavas, grābekli un 
traktora kultivatoru. T. 26977997;
lietot šīferi (lielos daudzumos). 
Tālr. 29851619;
veclaicīgos 1800.g. ķieģeļus 0.25 
EUR/gb. Atrodas Krāslavā. Tālr. 
20361703;
dēļi (25 un 40mm); armatūra 
(diam. 12). Tālr. 28763587;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
graudus, miltus. Piegāde. Тālr. 
29134527;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un ZG. 
Augstas cenas, samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 29131196;
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemes īpašumus. Platībai nav 
nozīmes. Samaksa uzreiz skaid-
rā naudā. Tālr. 20631111;
audiokasetes (super D zilā krāsā, 
var ar ierakstu). Tālr. 28374010.

Ģimene VĒLAS ĪRĒT 2-istabu 
dzīvokli uz atvaļinājuma laiku (no 
24. jūlija līdz 25. augustam). Kār-
tību gatrantējam. Tālr. 26719354.
MEKLĒJU darbu. Skaldu, lieku 
malku. Vai jebkuru citu darbu. 
Tālr. 29789264.
Sieviete MEKLĒ darbu. Uzkopšu 
telpas. Izskatīšu arī citus piedā-
vājumus. Tālr. 26234353.
VAJADZĪGA sieviete invalīda ap-
kopei. Tālr. 28256128.
VAJADZĪGS vīrietis darbam: lauku 
sētas apsargāšanai. T. 26202829.
VĒLOS iepazīties ar 65-70 ga-
dus vecu sievieti kopdzīvei. Tālr. 
20339864.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
Atdošu timotiņa platību (~2,5 ha) 
pļaušanai. Tālr. 28483810.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.

SIA “Rumba centrs” aicina 
darbā šoferi preču piegādei. 

Tālr. 29644492

18. jūlijā plkst. 10.00 s. Rakuti, 
Ūdrīšu pagastā, Krāslava novadā 
notiks SEMINĀRS “Bišu māšu 
nomaiņa”, “Vaska ražošana”. 

Tālr. 28797177 (Liāna).

Krāslavā 21.07.-24.07. un 
Dagdā 24.07.-25.07. pieņem 
hipnoterapeite, psiholoģe 
un kosmoenerģētiķe. “Jūsu 
problēmu atrisinājums ir Jūsu 

rokās”. Tālr. 26234797.

P iektd ien , 
18. jūlijā 
p ā r d o š a n ā 
būs jaunas 
d a ž ā d u 
krāsu dējīgas 

vistiņas (3 - 6 mēn.) un 
gailīši. Pēc pasūtījuma 
jaunas paipalas, pīles un 
pīļtēviņi. Tālr. 29142247, 
šoferis 29158908. 

Priežmale – 8.00, Jaunokra 
– 8.15, Mariampole – 8.25, 
Andrupene – 8.40, Andzeļi – 
9.00, Ezernieki – 9.15, Dagda 
– 9.35, Konstantinova - 10.10, 
Auleja - 10.30, Grāveri - 10.50, 
Kombuļi - 11.05, Krāslava (Ostas 
iela) - 11.20, Skaista – 12.10, 
st. Skaista – 12.25, Kalnieši – 
12.40, Piedruja – 12.55, Lupandi 
– 13.10, Indra – 13.25, Skuki 
– 13.45, Robežnieki – 14.00, 
Asūne – 14.15, Kromanišķi 
-14.25, Svariņi - 14.40, Porečje - 
14.55, Šķaune - 15.20, Muižnieki 
- 15.35, Egļeva - 15.45, Ezernieki 
- 15.55. 

PĀRVEDĪSIM mēbeles, 
celtniecības materiālus, sadzī-
ves tehniku utt. līdz 1 tonnai.
Zvaniet, visu sarunāsim.
Tālr. 22001070, 28720533.

Kur saule vissi ltākā? 
Kur jūra viszi lākā? Kur smil-
ti s ti k čirkstošas? Abragciemā!
8. un 9. jūlijā Krāslavas pamatskolas 
8. klašu skolēni: Anna Stankeviča, Jo-
lanta Markeviča, Agija Bebriša, Rūta 
Maksimova, Evelīna Saksone, Arīna 
Galilejeva, Reinis Andžāns, Ēriks Si-
lovs, Sandis Jakovels, Armands Rab-
kevičs un skolotājas: Silva Skride, 
Lāsma Dzirkale piedalījās AS “Latvi-
jas fi nieris” rīkotajā skolu jauniešu 
konkursa “Zaļā klase” fi nālā, kas no-
ti ka kempingā “Abragciems”, Engu-
res pagastā, Tukuma novadā.

Kā mēs nonācām līdz fi nālam?
Darbojoti es vides pulciņā, veicām 
mājas darbu, izpētot labas un ilgt-
spējīgas mežsaimniecības principus, 

izstudējot literatūru un izspēlējot 
spēli “Sakop savu zemi!” un sagata-
vojot interaktī vu materiālu par pētī -
juma laikā gūtajām zināšanām.

Piepildījās mūsu sapnis! Mēs 
iekļuvām to 15 Latvijas skolu skai-
tā, kas nonāca līdz fi nālam. Mūs 
sagaidīja siltā, zilā jūra, spožā saule, 
līksmais jūras vējš, gurkstošās smil-
ti s un, protams, lieliskā AS “Latvijas 
fi nieris” speciālistu komanda. Ka-
mēr skolotāji veica organizatoriskos 
darbus, skolēni prasmīgi radīja telšu 
pilsēti ņu. Un viss sākās... Pasākuma 
svinīgā atklāšana, skolu vizītkaršu 
prezentācijas, fotografēšanās kop-
bildei, un tad, pats aizraujošākais 
“sporti ņš”: lupatu volejbols, sūklīšu 
spēle. Neizti kām arī bez nopietniem 
zināšanu pārbaudījumiem. Tad va-
kara prezentācija, kuras laikā mēs 
centāmies nokļūt okeāna dzelmē ar 

pašu būvētu bati skafu. Skolotājas 
vakara gaitā sagaidīja interesanta 
nodarbe - sveču apgleznošana. Iz-
rādās, visām ir mākslinieciskais ķē-
riens. Sveču izstāde - pasakaina!

Un tad, nakts pie jūras! Kas 
varbūt labāks par to! Tā domāja gan 
skolnieki, gan skolotājas, jo bija taču 
diskotēka, spēles, Annas ģitāras spē-
le jūras krastā un dziesmas, dzies-
mas...

Kāpēc laiks paskrien ti k ātri? Kā 
šoreiz gribējās to apturēt un uzkavē-
ti es šeit vēl un vēl! Bet, nepielūdza-
mi pasākuma noslēgums bija klāt, 
apbalvošana sagaidīta. Šoreiz neie-
kļuvām uzvarētāju starpā. 

Bet tas nekas! Ir iegūta pie-
redze, jauni draugi, izbaudītas ne-

aizmirstamas divas dienas. Iegūta 
kopbilde, kas rotās mūsu klases 
sienu, grāmatas, kas papildinās 
mūsu bibliotēku, pateicības dip-
loms, tas viss atgādinās par bijušo.
No skolnieku rakstī tajām atsauks-
mēm: “Mums viss ļoti  pati ka. In-
teresanti  uzdevumi bija reizē gan 
pārbaudījums pašam sev, gan jautri 
pavadīts laiks... Mums ļoti , ļoti  gar-
šoja ēdiens. Liels paldies! Mēs ļoti  
forši atpūtāmies. Labprāt paliktu 
vēl uz dažām nedēļām... Viss bija 
ļoti  pārdomāti . Viss bija sti līgi!”
Ceram uz turpmāku sadarbību un 
sakām lielu, lielu paldies visiem AS 
“Latvijas fi nieris” speciālisti em.

Uz ti kšanos jūra un Abrag-
ciems! Mēs vēl atgriezīsimies!

Tajā visā veiksmīgi iekļāvās skolo-
tāja Silva SKRIDE

Neaizmirstamā „Zaļā klase - 2014”!


