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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts
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Āfrikas cūku mēra ap-
draudēto teritoriju lauk-

saimniekiem  pienākas 
kompensācijas
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Kur viens, tur visi
Ciemos pie Šķeltovas zemnieka 
Raimonda Šaitera
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Pasaule tiekas Rīgā, 
Eiropas kultūras 

 galvaspilsētā
Krāslavieši dalās iespaidos par 
Vispasaules koru olimpiādi
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Vija Kudiņa: “Deviņi - 
tas ir spēcīgs cipars!”

Maizes muzejā Aglonā
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Valdis Tumovs: „ Jeb-
kuru vīrieti tā pa īstam 

interesē trīs lietas...
Ciemos aicina Kara muzejs!

5.lpp
Kora “Nova” diriģente Rita Andrejeva ar dziedošo kolēģi no 
Indonēzijas

Noslēguma koncerta dalībnieces Ilze Andžāne un Ruta Aprupe, 
viesojoties redakcijā

Speciāli medikamentu sa-
vākšanas konteineri tiks izvietoti 
visās 78 “A Aptiekas” tīkla aptie-
kās un uzņēmums apmaksās to 
iznīcināšanu dabai draudzīgā 
veidā. “Mums rūp ne tikai savu 
pircēju veselība un droša zāļu 
lietošana, bet arī apkārtējā vide, 
un, ja mūsu klientiem dažādu ie-
meslu dēļ ir iekrājušies nederīgi 
medikamenti, šis ir lielisks veids, 
kā gan mums, gan iedzīvotājiem 
ar atbildību izturēties pret bīsta-
majiem atkritumiem,” norāda SIA 
„A Aptiekas” Iepirkumu un mār-
ketinga vadītāja Nora Krauja. Kā 
zināms, medikamenti, kas nonāk 

apkārtējā vidē, var veidot toksis-
kus savienojumus, kas piesārņo 
ūdeni un gaisu, turklāt var būt 
kaitīgi visiem dzīvajiem organis-
miem. 

Akcija “Vislatvijas zāļu skapī-
šu tīrīšana” norisināsies līdz ok-
tobra beigām un tās laikā aptieku 
apmeklētājiem būs iespēja aizpil-
dīt arī anketas par zāļu lietošanas 
paradumiem, lai, pamatojoties uz 
iegūtajiem datiem, „A Aptiekas” 
speciālisti varētu izstrādāt reko-
mendācijas medikamentu drošai 
lietošanai. Ikviens anketas aizpil-
dītājs varēs laimēt arī atpūtu Lat-
vijas laukos.

Vislatvijas zāļu skapīšu 
tīrīšanas akcijā aicina nodot 

nederīgos medikamentus
Sākot ar pagājušo nedēļu visās SIA “A-Aptiekas” tīkla ap-
tiekās iedzīvotājiem būs iespēja nodot nederīgos medika-
mentus, tādējādi parūpējoties par to drošu iznīcināšanu un 
saglabājot tīru apkārtējo vidi. Patlaban iedzīvotāji visbiežāk 
lietošanai vairs nederīgās zāles izmet kopā ar sadzīves 
atkritumiem, jo nevēlas maksāt par to iznīcināšanu li-
cencētam bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumam. 

Lauksaimniekiem Āfrikas cūku mēra 
 ierobežojumu teritorijā pienāksies 

 kompensācija par zaudējumiem
ĀCM ierobežojumu teritorijā* cūku īpašniekiem ir jāievieš un jāievēro visstingrāk-
ie bioloģiskās drošības pasākumi. Ja tos līdz 31.jūlijam nav iespējams nodrošināt, tad 
īpašniekam savs cūku ganāmpulks līdz 31.augustam būs jānokauj. 

ĀCM ierobežojumu teritorijā 
dzīvojošajiem cūku īpašniekiem 
ir noteikta arī dažāda veida kom-
pensācija par zaudējumiem. Uz-
reiz jāatgādina, ka kompensācija 
pienāksies tikai tad, ja novietne 
un cūkas būs reģistrētas Lauk-
saimniecības datu centra datu-
bāzē, kā arī, ja rīcība – dzīvnieku 
nokaušana un kompensācijas 
pieteikšana - norisēs atbilstoši 
valstī noteiktajai kārtībai. 

Kompensācija ĀCM iero-
bežojumu teritorijā ir noteikta:
•	 par cūku izkaušanu ĀCM ka-

rantīnas teritorijā, ja dzīvnieku 
īpašnieks līdz 2014.gada 31.jū-
lijam nespēj īstenot bioloģiskās 
drošības pasākumus,

•	 par cūku izkaušanu ĀCM ka-

rantīnas teritorijā dzīvnieku 
īpašniekiem, kuriem ĀCM iero-
bežojumu dēļ ir radušies tirdz-
niecības traucējumi,

•	 par zaudējumiem, kas radušies 
ĀCM uzliesmojuma laikā, ja cū-
kas ir saslimušas un nokautas 
(par piespiedu kārtā nokau-
tajiem un iznīcinātajiem dzīv-
niekiem, iznīcināto dzīvnieku 
barību, dezinfekcijas izdevu-
miem; iznīcinātajiem dzīvnieku 
kautķermeņiem un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, iznīci-
nāto inventāru). 

* Rēzeknes novada Pušas, 
Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļero-
vas, Griškānu, Čornajas, Lūzna-
vas, Maltas, Freimaņu, Silmalas 

un Ozolaines pagastā, Riebiņu 
novada Riebiņu, Rušonas un 
Silajāņu pagastā, Preiļu novada 
Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pa-
gastā, Ludzas novada Cirmas, 
Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, 
Nirzas un Briģu pagastā, Zilupes 
novada Pasienas, Lauderu un 
Zaļesjes pagastā, Daugavpils 
novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, 
Biķernieku, Naujenes, Salienas, 
Vecsalienas, Skrudalienas, De-
menes, Laucesas, Tabores un 
Maļinovas pagastā, visā Ciblas 
novadā, visā Dagdas novadā, 
Aglonas novada Šķeltovas, Grā-
veru un Kastuļinas pagastā, visā 
Krāslavas novadā un Ludzas no-
vada Rundēnu un Istras pagastā.

Turpinājums 5.lpp.

•	 Valdība šodien lems, vai atļaut 
Latvijas karavīriem piedalīties 
septembrī paredzētajās mācī-
bās Ukrainā, liecina valdības 
darba kārtība. No 11. septem-
bra līdz 28. septembrim Ukrai-
nā norisināsies ASV armijas 
Eiropā organizētās militārās 
mācības “Rapid Trident 2014”. 

•	 Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja (KNAB) 
priekšnieka vietniece Juta Strī-
ķe tiek pazemināta amatā par 
Juridiskās un personālvadības 
nodaļas galveno speciālisti 
iesniegumu jautājumos.

•	 Doņeckas apgabalā Ukrainā 
ceturtdien avarēja reisa MH17 
pasažieru lidmašīna “Boeing 
777” ar 298 cilvēkiem uz klāja, 
kas lidojusi no Amsterdamas 
uz Malaizijas galvaspilsētu Ku-
alalumpuru. 

•	 Mājsaimniecību patēriņa iz-
devumi 2013. gadā vidēji uz 
vienu mājsaimniecības locekli 

mēnesī bija 301 eiro, 
kas ir par 19 eiro vairāk 
nekā 2012. gadā, liecina Cen-
trālās statistikas pārvaldes 
(CSP) mājsaimniecību budže-
tu apsekojuma datu analīze. 

•	 Jau 20 gadus Daugavpils lid-
lauks netiek izmantots, un 
jaunu investoru piesaiste līdz 
šim brīdim bijusi nesekmīga. 
Lai pētījumiem par lidlauka 
nākotni tērētā nauda netik-
tu aizlaista vējā, pašvaldība 
pieņēmusi  lēmumu palielināt 
uzņēmuma “Daugavpils lidos-
ta” pamatkapitālu par 170 000 
eiro.  

•	 Astotā Pasaules koru olimpiāde 
Rīgā vienlaikus pulcēja vēl ne-
bijušu skaitu viesu no visas pa-
saules. Latvija šajā olimpiādē 
pierādījusi savu koru lielvalsts 
statusu, izcīnot gan visvairāk 
medaļu, gan visvairāk absolūto 
čempionu titulu. Pasaules koru 
olimpiāde Rīgā oficiāli kļuvusi 

arī par visplašāk apmeklēto šī 
pasākuma vēsturē.

•	 Pārtikas un veterinārais die-
nests (PVD) ir saņēmis labora-
torisko analīžu rezultātus, kas 
apstiprina Āfrikas cūku mēra 
vīrusu četrām mājas cūkām un 
vienai atrastajai mežacūkai Ēr-
ģemes pagastā, Valkas nova-
dā. Cūku novietnē kopumā tika 
turētas 55 mājas cūkas

•	 Šogad samazinājusies reņģu 
nozveja, bet cena sarukusi līdz 
minimumam – šādu situāci-
ju piedzīvo Kolkas piekrastes 
zvejnieki. Viņi spriež, ka tagad 
nozvejotās reņģes izdevīgāk 
pārdot pārstrādei zivju miltos. 
Par savu nākotni zvejnieki Kol-
kā nav pārāk optimistiski. Zve-
ja turpināsies tik ilgi, kamēr tiks 
noplēsti pēdējie murdi un tīkli. 
Jauns aprīkojums izmaksāšot 
pārāk dārgi.

Latvijā un pasaulē

Tas ir piemērs tam, ka cilvēki 
ir slikti informēti, kā rīkoties šādās 
un līdzīgās situācijās. Šajā gadī-
jumā - kā rīkoties brīvdienās, kad 
vetārstu neizdodas uzreiz sazva-
nīt, bet pagasta pārvalde nestrā-
dā? Jāņem vērā, ka ne katram 
cilvēkam ir pieejams internets. 
Secinājums - nepieciešamajiem 
tālruņu numuriem infekcijas skar-
tā teritorijā jābūt izvietotiem, ja ne 

uz katra staba, tad visiem iedzī-
votājiem jebkurā laikā pieejamās 
vietās - noteikti!

PVD karstais telefons - 
20260400 darbojas katru dienu 
no 8.00 līdz 21.00, PVD Dien-
vidlatgales pārvalde Daugavpilī 
- 65434599 vai 65434699, Zie-
meļlatgales pārvalde Rēzeknē - 
64622160 vai 64622177.

Valentīna SIRICA

Kur zvanīt?

I Pasaule tiekas Rīgā, Eiropas kultūras galvaspilsētā

Brīvdienās saņēmu zvanu no kādas Krāslavas no-
vada iedzīvotājas, kura dzīvo Āfrikas cūku mēra skar-
tajā teritorijā, karantīnas zonā. Viņa jautāja - vai no 
šīs teritorijas drīkst izvest teļa gaļu? Sieviete piebil-
da, ka savā saimniecībā cūkas netur. “Atvainojiet par 
traucējumu, bet vetārstu šobrīd nevaru sazvanīt, bet 
pagastā ir brīvdiena,” - viņa uzsāka sarunu. Es tomēr 
viņai ieteicu zvanīt vetārstam. Nosaucu arī Pārtikas 
un veterinārā dienesta (PVD) diennakts bezmaksas 
uzticības tālruni - 67027402.
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Mācību iestādes 
Krāslavā WiFi 

lieto bez maksas
Noslēdzies Lattelecom 
uzsāktais projekts “WiFi 
skolās”, kura laikā ierīkoti 
100 bezmaksas WiFi punkti. 
Krāslavā WiFi ierīkots divās 
izglītības iestādēs – Krāsla-
vas pamatskolā un Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolā. 
Tā kā skolu izrādītā interese 
ir liela, Lattelecom ir nolēmis 
projektu turpināt un aicina 
skolas pieteikties bezmak-
sas WiFi ierīkošanai. 

“Lattelecom-free” skolu pro-
jekta unikālo lietotāju skaits mācī-
bu iestādēs ik mēnesi būtiski aug, 
piemēram, Krāslavas pamatskolā 
nepilna pusgada laikā unikālo lie-
totāju skaits ir dubultojies, savukārt 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 
pieslēgšanās skaits pirmajā mēnesī 
bija  vairāk nekā 1000 reizes. Uni-
kālo lietotāju skaits visās projektā 
iesaistītajās mācību iestādēs pēc 
nepilna pusgada lietošanas mēne-
sī sasniedz vidēji 6000 un kopējais 
pieslēgšanās skaits mērāms vidēji 
65 tūkstošos reižu mēnesī.

Krāslavas novada domes sa-
biedrisko attiecību speciāliste Inga 
Kavinska pastāstīja, ka abas pil-
sētas skolas, kas iesaistītas šajā 
projektā, ir izteikušas lielu prieku 
par iespēju izmantot bezvadu in-
ternetu skolu telpās. Bērni īpaši 
aktīvi izmanto interneta sniegtās 
iespējas brīvajos brīžos, skolotāji 
– mācību procesā. Ieguvēji ir visi.

“Esam gandarīti par veik-
smīgo sadarbību gan ar skolām, 
gan pašvaldībām, kas ir galvenie 
šī projekta iniciatori. Droši varam 
teikt, ka projekts ir pavēris iespēju 
skolotājiem mācību procesu pa-
darīt interaktīvu un daudz intere-
santāku jaunietim, kura ikdienas 
neatņemama sastāvdaļa ir tehno-
loģijas. Projekts turpinās un esam 
gatavi šo sadarbību paplašināt, ar 
WiFi aprīkojot arī citas skolas, kas 
izrādīs interesi,” papildina Edgars 
Strods, Lattelecom Interneta un 
balss biznesa daļas direktors.

Kā pieslēgties bezmaksas 
WiFi visā Latvijā?
Patlaban WiFi punktu karte 

ir pieejama pieejams www.WiFi.
lv un www.1188.lv, kur atsevišķi 
izceltas vietas, kurās internets 
pieejams par brīvu. Katrs punkts 
sniedz tādu interneta ātrumu, kas 
ļaus lejupielādēt attēlus, fotoat-
tēlus, filmas un citus failus bez 
ierobežojumiem. Lai lietotu Latte-
lecom bezmaksas WiFi interneta 
publiskās piekļuves vietās, lieto-
tājam savā viedierīcē jāizvēlas 
Lattelecom free tīkls un jāatver 
interneta pārlūka programma. 
Pēc mirkļa pārlūkprogrammā 
atvērsies WiFi mājas lapa ar ie-
spēju pusstundu lietot internetu 
bez ierobežojumiem, pirms tam 
noskatoties 15 sekunžu īsu in-
formatīvo ziņojumu. Lai atjaunotu 
interneta piekļuvi, lietotājam būs 
jāatkārto iepriekš minētās darbī-
bas. Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā ikviens var vērsties pie 
Lattelecom servisa, sazinoties pa 
tālruni 177.

Līga BITE, Lattelecom 
 Sabiedrisko attiecību 

projektu vadītāja

Raimonds Šaiters ir uzau-
dzis Jelgavā, uz vectēva mājām 
parcēlās 1990. gadā. Tad jau 
vectēvs bija aizsaulē, bet saim-
niecībā, kuru vadīja vecmāmuļa 
gados, bija palicis tikai suns un 
kaķis. Mazdēls uzreiz iegādājās 
govi, teles un sivēnus. Drīz vien 
parādījās arī jauna saimniece. 
Raimonds smej, ka precības ar 
Nadīnu bija aprēķina laulība. 
Strādīgo, apķērīgo meiteni no 
Talsu novada viņam ieteica tan-
te. Un lai, Dievs dod viņai 
veselību. Ģimenē aug trīs 
skaistas meitas – Sintija, 
Santa un Jolanta. Rudenī 
ģimenē gaidāms pieau-
gums. Iespējams, ka tas 
būs dēls – mantinieks. 

Vecāki lepojas ar 
savām meitām. Visas 
meitenes mācās Aglonas 
vidusskolā, par sekmēm 
nav jākaunās. Vecākā 
meita Sintija ir laba spor-
tiste. Meitene ir arī jaun-
sargu kustības dalībnie-
ce, vēlas savu nākotni 
saistīt ar tiesībaizsardzī-
bas nozari. Meitas nav 
baltrocītes, pašas redz, 
kas un kad jāpalīdz  vecākiem. 
Viņu palīdzība tiek pienācīgi no-
vērtēta. Katru gadu Raimonds 
ved savas meitas uz Rīgu, cit-
reiz pat vairākas reizes gadā. Tur 

tik daudz ko var redzēt, arī jūru. 
Arī apģērbu princesēm netrūkst. 
Nadīna stāsta, ka pēc kvalitatīva 
apģērba un apaviem tēvs brauc 
ne tikai uz Daugavpili, bet arī uz 
Rīgu. „Es mīlu daudzbērnu ģi-
menes. Bērni ir pats galvenais, 
kā dēļ ir vērts dzīvot. Viss, ko 
es tagad daru, pirmkārt, ir viņu 
dēļ. Protams, sapņoju arī par 
mazbērniem un labiem palīgiem 
– znotiem. Vietas mums pietiks 
visiem.” – saka Raimonds.

Šaiteru saimniecībā šobrīd 
ir 13 liellopi: 7 slaucamas govis, 
nākamgad jābūt 11. Pēc Raimon-
da teiktā, piens – tas tomēr ir 
stabils ienākumu avots. Protams, 
gibētos, lai palielinās iepirkšanas 
cena, jo 21 cents ar PVN nav lie-
la nauda. Ir jāsamierinās un jāpa-
plašina ražošana. Ganību pietiek 
– 52 hektāri. Tiesa, liela daļa no 
tiem ir iznomāti no vietējiem ze-
mes īpašniekiem. Barības saga-
tavošanai nepieciešamā tehnika 
un aprīkojums viņiem ir. Nesen 
Raimonds iegādājās otru trak-
toru. Jāpiebilst, ka to iegādāties 

palīdzēja nevis bankas kredīts, 
bet labi cilvēki. Tagad viņa lielā-
kais sapnis – iegādāties ruļļu pre-
si. Tā nav lēta tehnika, bet palīdz 
ekonomēt gan laiku, gan nervus. 

Vēl nesen Raimonda saim-
niecības prioritāte bija aitkopība. 
Pagājušajā gadā Šaiteru ganībās 
ganījās 60 aitas. Bet rudenī Rai-
monds ganāmpulku samazināja, 
kā saka, ar vienu rokas rāvienu 
– ar firmas pārstāvju palīdzību 
visas realizēja dzīvsvarā uz Vāci-

ju. Un ir priecīgs par šo iespēju, 
jo pircēju pieprasījums pēc aitas 
gaļās ir zems, neatmaksājas iz-
devumi par kautuves pakalpoju-
miem, piegādi un tirdzniecības 

vietas īri. Ir vel kāda problēma – 
vilnas realizācija. Aitas ir regulāri 
jācērpj. Šīm mērķim 
saimnieki bija iegā-
dājušies dārgu elek-
troierīci, atvestu tieši 
no Anglijas. Tikai 
kombinātu, kas no 
vilnas ražotu dziju, ir 
palicis pavisma maz. 
Nekas cits neatliek 
kā izejvielas pārdot 
uzpircējiem. Ja maz-
gātas vilnas  kg mak-
sā nedaudz vairāk 
par latu, tad nemaz-
gātas cena ir vairāk 
kā simboliska – 50 
santīmi. Lielu vilnas 
daudzumu Šaite-
ri glabā maisos, kā 
saka, līdz labākiem 
laikiem. 

Ar aitkopību Rai-
monds vēlas nodar-
boties arī turpmāk, 
bet audzēs šķir-
nes aitas. Eiropas 
Savienība piešķir 

zemniekiem subsīdījas – vairāki 
desmiti eiro gadā par vienu aitu. 
Raimonds ir pārliecināts, ja izdo-
tos atrast labu vietu gaļas reali-
zācijai, tad šī lieta nav bezcerīga.  

Pirmkārt, aitas ātri aug. Tās nav 
prasīgas, var ganīties arī tur, kur 
pirms tam barojušies liellopi. Un 
nav pakļautas kaut kādam Āfri-
kas cūku mērim, kā cūkas. Pret to 
pat vakcīnas nav. Vissmagākais 

laiks ir tad, kad pasaulē nāk jēri. 
Pret grūsnu aitu jāizturas īpaši. 
Un pret jaundzimušajiem jēriem, 
protams, arī. Tāpat kā pret zīdai-
ņiem. 

To, ka aitas gaļa ir vērtīga, ar 
zemu tauku saturu, zina visi. Gar-
dēži zina – īstu šašliku var paga-
tavot tikai no šīs gaļas. Šaiteru 
ģimene arī sevi un savus viesus 
reizēm palutina ar labas gaļas 
barbekjū. Viņi ir apguvuši mājas 
desu pagatavošanu pēc retas re-
ceptes. Tā pagatavotai aitas gaļai 
zūd specifiskā garša un to atšķirt 
no liellopu gaļas praktiski nevar.

Ja jau esam pievērsušies 
ēdieniem, tad jāpiebilst, ka šajā 
ģimenē priekšroku dod veselī-
gam lauku ēdienam. Pirmkārt, 
piena produktiem. Varu piebilst, 
ka Nadīnas gatavotajam ķimeņu 
sieram ir dievīga garša. Neko 
tamlīdzīgu veikalu plauktos nevar 
atrast. Vēl viens produkts, kas 
nemainīgi sastopams maltītēs – 
zivs. Atkal pateicoties Raimon-
dam, kurš zinoši izmanto netālu 
esošo avotu. Ar tā palīdzību Rai-
monds ir ierīkojis ne tikai aku ar 
kristāldzidru ūdeni, bet arī divus 
dīķus, kuros audzē karūsas un 
dažus ezera zivju veidus. 

Kas atrodas dīķa krastā? 
Pareizi! – pirts. To Raimonds ir 
uzcēlis pats. Un ar lielu patiku 
vēro, kā dīķī nirst viņa izkarsusī 
ģimene. Pēc ūdens  procedūrām 
nav grēks pamieloties ar kumelī-
šu un piparmētru tēju. Tam visla-
bāk piemērota ir pirts priekštelpa 
ar mājīgu iekārtojumu – galdu un 
dīvānu. 

Raimonds ir spējīgs uz 
daudz nopietnāku celtņu būv-
niecību. Pēc kāda saimnieka 

pasūtījuma viņš ir uzbūvējis ne 
vien pirti, bet arī pusotra stāva 
vasarnīcu. Tiesa, viņam bija labi 
palīgi – Nadīnas brāļi. Sievas 
radinieki, kuri dzīvo Latgalē, ģi-
menei sniedz lielu atbalstu. Par 
viņiem Nadīna saka: „Kur ir viņi, 
tur ir visi!”

Kur viens, tur visi. Pēc šāda 
principa dzīvo arī Šaiteru ģime-
ne. Teikšu godīgi, tas manī ra-
dīja daudz lielāku sajūsmu nekā 
„ragu” un „nagu” skaits saimnie-
cībā.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Kur viens, 
tur visi

Zemnieku saimniecību „Karpas” Krāslavas novada Šķel-
tovas pagastā nemaz tik viegli nevar atrast. Šķiet, ka pati 
daba to nolēmusi paslēpt no cilvēku acīm. Uz Šaiteru mā-
jām ved bedrains lauku ceļš... Taču pašā saimniecībā valda 
karaliska kārtība, bet attiecības lielajā ģimenē ir pārpildītas 
ar mīlestību vienam pret otru, cieņu un atbalstu.

Šaiteru saimniecībā šobrīd ir 13 liellopi: 7 slaucamas govis, 
nākamgad jābūt 11. Pēc Raimonda teiktā, piens – tas tomēr 
ir stabils ienākumu avots. 
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Eiropas kultūras galvaspil-
sētas nosaukums uzliek savus 
pienākumus un tas ir taisnīgi: 
Rīga kļuva par masveidīgās Vis-
pasaules koru olimpiādes centru! 
Tas ir lielākais kultūras pasākums 
pasaulē - 27000 vokālistu, kuri 
apvienoti 460 koros no 73 pa-
saules piecu kontinentu valstīm. 
Vispasaules koru olimpiāde ir 
kolosāls pasākums ar rekordlielu 
ārvalstu dalībnieku skaitu. Pie-
pildījās Latvijas diriģenta Imanta 
Kokara, kurš, strādājot Vispasau-
les koru olimpiādes padomē, lika 
pamatus šī mērķa sasniegšanai, 
sens sapnis. Un, lūk, fantastisks 
rezultāts - 10 dienu laikā vairāk 
nekā 100 dažādu koru pasākumi, 
koru konkursi, neskaitāmi bez-

maksas koncerti desmit lauku-
mos - Vērmaņdārzā, Esplanādē, 

uz skatuve pie “Origo”, Latvijas 
Universitātes botāniskajā dār-
zā… Festivāla laikā notika arī 
meistarklases, ko vadīja pasaulē 
atzīti muzikanti, divi Vispasaules 
koru olimpiādes zvaigžņu kon-
certi arēnā “Rīga”, vokālo grupu 
“The Real Group” un “The King’s 
Singers” solokoncerti. Sirds prie-
kā gavilēja par mūsu valsti, kaut 

arī ne vadošo Eiropā, bet visdzie-
došāko un dejojošāko noteikti. 
Ļoti gribējās dzirdēt dalībnieku 
atsauksmes, un es zināju, pie kā 
griezties. Diriģente Olga Grecka 
sākumā izteica savu sajūsmu, 
bet tad noorganizēja man tik-
šanos redakcijā ar saviem au-
dzēkņiem, kuri izbaudīja mākslas 
prieku. Kultūra, kas ieaudzināta 
no bērnu dienām, ir ļoti vērtīga. 
Kā arī personības veidošana un 
attīstīšana. Krāslavas mūzikas 
skolas nopelni ir nenovērtējami. 

Pirmās redakcijas slieks-
ni pārkāpa Ruta Aprupe un Ilze 
Andžāne, kuras vēl nesen bija 
valsts un starptautiskā līmenī pa-
zīstamā ansambļa “Krāslaviņa” 
vokālistes, bet tagad galvaspilsē-

tas augstskolu studentes. Ruta P. 
Stradiņa Universitātē apgūst poli-

toloģiju, Ilze - Latvijas 
Universitātes sociālo 
zinātņu 3. kursa stu-
dente. Abas pēc olim-
piādes noslēguma  
koncerta Mežaparkā 
ir emociju pārpildītas. 
Lūk, ko pastāstīja 
Ruta: “Tā ir īsta veik-
sme, ka mūzika manā 
dzīvē ienāca jau agrā 
bērnībā. Gadi ātri 
skrien, aiz muguras 
mācības mūzikas 
skolā, neaizmirstami 
koncerti ar ansambli 
“Krāslaviņa”, piedalī-
šanās Latvijas Dzies-
mu svētkos, un tagad 
- Vispasaules koru 
olimpiāde! Tikai viena 
augstākās skatuves 
mākslas diena, kura 
paliks  atmiņā visu 
mūžu. Milzīgajā korī 
es biju blakus drau-

dzenei Ilzei. Trīs stundu noslē-
guma koncerts pagāja kā viens 
mirklis. Bija aizmirsies ilgo mē-
ģinājumu nogurums. Vislielāko 
baudu es guvu, kad otrajā dienā 
noskatījos grandiozā pasākuma 
ierakstu televīzijā. Nespēju no-
ticēt, ka biju daļiņa no pasaules 
mēroga pasākuma.”

Iespaidos turpina dalīties 

Ilze: “Paldies Olgai Greckai, kura 
man skatuves tērpu iedeva turpat 
Mežaparkā. Sapnis ir piepildī-
jies! Tur es satiku arī Rutu, kura 
atbrauca kopā ar 
visiem koristiem 
no Krāslavas. 
Mums abām ir 
alta balsis, tāpēc 
lielajā latviešu un 
ārvalstu domu-
biedru korī bijām 
blakus viena otrai. 
Mēģinājums bija 
smags, jo dziedā-
jām ne tikai dzim-
tajā valodā, bet arī 
angļu, itāļu, lietu-
viešu un igauņu 
valodās… Mums 
iedeva speciālas 
grāmatas ar notīm un dziesmu 
tekstiem. Lūk, te pilnā mērā no-
derēja muzikālā izglītība. Paldies 
O. Greckai! Vēlāk mēs apsprie-
dām noslēguma koncertu. Ruta 
ir sajūsmā par dziesmas “Manai 
dzimtenei” izpildījumu, kad pie 

klavierēm bija maestro Raimonds 
Pauls. Es savukārt izjutu vislie-
lāko saviļņojumu koncerta otrajā 
daļā, kad dziedājām komponista 
Mārtiņa Brauna skaņdarbu “Sau-
le. Pērkons. Daugava.” Kad mēs 
dziedājām angļu valodā dziesmu 
“Oh, happy day”, piedziedājumu 
dziedāja arī visi skatītāji estrādē  
zem klajas debess. Tā patiesi 
bija zvaigžņu stundu, to nevar ap-
rakstīt… Es vienmēr esmu lepo-
jusies ar mūsu dziedošo Latviju!”

Abas draudzenes līdz sep-

tembrim atpūtīsies 
Krāslavā. Meitenes 
uzskata, ka labākā at-
pūta ir mājās: tuvinieki 
un draugi, brīnišķīga 
daba, dārzā - ko vien 
sirds kāro. Jaunietes 
bijušas daudzās val-
stīs. Ilze atzīst, ka pēc 
koru olimpiādes vē-
las mierīgu atpūtu pie 
dabas, bet Ruta jau 
atkārtoti plāno apmek-
lēt Dāniju, kur mācās 
viņas brālis Matīss. 
Draudzenes atzina, 
ka pēc augstskolas 
diplomu saņemšanas 
plāno palikt dziedoša-
jā Latvijā. Dzimtene tik 
viegli nelaiž vaļā…

Trešā krāslaviete, 
kura piedalījās Vispa-
saules koru olimpiādē, 
Viktorija Baranovska 
uz tikšanos ieradās… 
ar trim ārzemniekiem. 
Visi četri ir studenti, 
mācās Anglijā, kopā 
dzied korī, bet iespēja 
piedalīties noslēguma 
koncertā bija tikai krā-
slavietei. Viņas draugi 

svētdien Mežaparkā bija kā ska-
tītāji, kuri izjuta patiesu sajūs-
mu. Kā iepriekš bija vienojušies, 
četrotne šo vasaru pavada Lat-

galē. Redakcijā viņi ieradās pēc 
izjādes pazīstamajos “Klajumos”. 
Pārpildīti ar jaunām emocijām, 
uzsāka īsu sarunu. Piedāvāju ti-
kai vienu jautājumu - galvaspilsē-
tas iespaidi.

Anglis Ru: “Mani pārsteidza 

noslēguma koncerta apjoms. 
Kaut ko tādu nebiju gaidījis. Sen-
timentālu jūtu uzplūdā reizēm ne-
spēju savaldīt asaras. Grandiozi, 
bravo, Latvija!”

Īriete Viva: “Šāds valsts lī-
meņa atbalsts koriem nevar 
nepārsteigt. Tagad es saprotu: 
Baltijas valstis ir augstākās koru 
kultūras paraugs. Tas jāmācās 
arī manā dzimtenē. Aiz sajūsmas 
trūkst vārdu…”

Slovēniete Katja: “Noslēgu-
ma koncerts vēl tagad skan manā 

dvēselē. Daudzi koru priekšne-
sumu motīvi līdzinās mūsējiem. 
Tikai Slovēnijā ar koru kultūru 
neaizraujas tik daudz kā Latvijā. 
Izjutu laimi un baltu skaudību. Bet 
jūsu Latgale ir kā līdzenums salī-
dzinot ar kalnaino Slovēniju!”

Viktorija Baranovska: “Īstu 
brīnumu vasara! Pilnīgi neticami, 
ka es biju daļa no planētas lielākā 
kora. Acu priekšā Baltijas valstu: 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
korim tika pasniegta Pasaules 
balva - World Chior Peace Prize, 
ar formulējumu “Par daudzgadī-
gu koru dziedājumu, kas iekļauts 
nemateriālās kultūras mantoju-
ma sarakstā - UNESCO, svētku 
tradīciju saglabāšanu”. Trīs at-
sevišķas balvas - stikla diskus 
- saņēma galvenais olimpiādes 
kormeistars Romāns Vanags, 
kultūras ministre Dace Melbārde 
un lietuvas un Igaunijas vēstnieki. 
Kad koncerta trešajā daļā lielais 
koris dziedāja latviešu, lietuviešu 
un igauņu dziesmas, skatītāji pa-
stāvīgi cēlās kājās. Dziedāja līdzi. 
Bet Vispasaules koru olimpiādes 
himnu, ko uzrakstījis Ēriks Ešen-
valds, angļu valodā izjusti no-
dziedāja mūsu Intars Busulis. To 
es atcerēšos visu dzīvi. Paldies, 
jums, mana pirmā diriģente Olga 
Grecka!”

Noslēgumā diriģentes Ritas 
Andrejevas, kuras korim “Nova” 

bija iespēja piedalīties šajā pa-
saules mēroga kultūras pasāku-
mā, iespaidi: “Manā dzīvē ir bijuši 
vairāk kā desmit Latvijas mēroga 
pasākumi, bet Vispasaules koru 
olimpiāde - tas bija visburvīgā-
kais pasākums. Vai tad tā nav lai-

me - līdzdarboties ar tuvu un tālu 
valstu koriem?! Katra olimpiādes 
diena bija kā jauns atklājums. 
Mēs, koristi, vienotības garu sa-
jutām noslēguma koncertā, bet 
skatoties pasākuma ierakstu 
televīzijā, es ieraudzīju un dzir-
dēju daudzus savus elkus - kori 
“Solo”, sieviešu vokālo ansambli 
“Latvian Voices”, Latvijas kolektī-
vus, konkursu uzvarētājus. Vārdu 
sakot, augstākās mākslas baudī-
jums!”

Aleksejs GONČAROVS

Viktorija Baranovska un viņas ārvalstu draugi - Ru, Viva un Katja

II Pasaule tiekas Rīgā, Eiropas kultūras galvaspilsētā

Rita Andrejeva: “Manā dzīvē ir bijuši vairāk kā desmit Latvijas 
mēroga pasākumi, bet Vispasaules koru olimpiāde - tas bija 
visburvīgākais pasākums.

Ilze un Ruta Mežaparkā

Koris “Nova” pirms noslēguma koncerta

Olga Grecka, pedagoģe un diriģente
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26. jūlijā Aglonas Maizes mu-
zejs svinēs 9 gadu pastāvēšanas 
gadadienu. Visus šos gadus te 
iepazīstināja ar maizes cepša-
nas tradīcijām Latgalē, palīdzēja 
izprast maizes garīgo būtību, tās 
saistību ar etnisko izcelsmi, tās 
nozīmi cilvēka dzīvē. Pēc senas 
tradīcijas te garšīgi pabaro, pacie-
nā ar “šmakovku” (tikai, lai labāk 
raisītos sarunas, ar lieko te nelu-
tina!). Visu šo laiku muzejā pama-

zām un neuzkrītoši 
palīdzēja atcerē-
ties to, ko laiks uz-
stājīgi cenšas iz-
dzēst no atmiņas: 
senas tradīcijas, 
rituālus, mūsu sen-
ču dzīvesveidu. Te 
palīdzēja atcerē-
ties pašiem sevi… 
Kāpēc palīdzēja? 
Arī tagad palīdz!

Par tikšanos 
ar šīs populārās un 
iecienītās iestādes 
vadītāju Viju Ku-
diņu vienojos jau 
laicīgi pa telefonu.  
Vija nopūtās un at-
bildēja: “Brauciet, 
varbūt izdosies no-
ķert…” Atbraucu, 
izdevās noķert… 
Viņa tik tiešām ir 
jānoķer, nevar no-
sēdēt uz vietas. Vi-
ņas telefons zvana 
nepārtraukti. Vija 
visiem vajadzīga 
- nekavējoties, ta-
gad, šajā pat mi-
nūtē… Arī todien 
viņa bija aizņemta. 
Bet katram viņas 
mājas viesim tiek 
pievērsta uzma-
nība. Saimniece 
mani uzaicināja 
uz nesen uzbūvē-
to otro māju, kas 
paredzēta viesu 
uzņemšanai. Tur 
sarunu (nekādi 
nevaru teikt, ka 
ekskursiju) vadī-
ja Vijas mazmeita 
Zane. Atstājusi 

mani stūrītī, noteica: 
”Paklausies mazliet, 

drīz būšu atpakaļ,”- Maizes muze-
ja saimniece nozuda. 

Pie galda sapulcējās pusotra 
desmita viesu, kā izrādījās viņu 
vidū bija arī pusmūža latviešu pā-
ris no Austrālijas, viņus pavadīja 
rīdzinieki, tūristi no Siguldas un 
Kurzemes puses. Savā starpā ne-
pazīstamie tūristi acu priekšā mai-
nījās - kļuva par draudzīgu grupu, 
kas atgādina lielu ģimeni: uzdeva 

jautājumus, jokoja, smējās, uzma-
nīgi klausījās. Zane stāstīja… 

Vijas stāstu biju dzirdējis 
vairākkārt. Jāpiebilst, ka muzeja 
saimniecei piemīt apbrīnojams 
talants. Viņas stāsts ir nestei-
dzīgs, vienmērīgs un aizraujošs. 
Tas hipnotizē klausītāju. Viņai nav 
sagatavota teksta. Katru reizi tā ir 
improvizācija, kas izdodas lieliski. 
Klausoties Zanes stāstu, saklau-

sīju pazīstamus izteicienus un 
epitetus… Bet pats stāsts kopumā 
bija savādāks, jauns. Saglabājot 
visu svarīgāko, kas ir Vijai, viņas 
jaunā palīdzē ienesa savu stilu, 
manieri.

Pie galda sāka skanēt saru-
nas… Viesi slavēja jauno saim-
nieci, muzeja ideju. Runāja par to, 
cik svarīgi ir saglabāt tradīcijas, 
par maizes garšu, ko daži viesi 
iepazina tikai pie šī galda. Austrā-
lijas pāris bija emociju pārņemts. 
Vienīgais, ko viņi varēja 
pateikt - “Dievs! Svētī 
Latviju un Latgali!” Vi-
ņus var saprast, senču 
dzimtenē negadās bieži 
būt… 

Atgriezās Vija. 
Gandrīz aiz rokas paķē-
rusi, viņa mani aizveda 
uz virtuvi, ceptuvi, lielo 
viesu zāli. Tad mēs ap-
sēdāmies uz soliņa mu-
zeja priekšnamā. Laika 
bija maz, pagalmā jau 
čaloja vasaras nomet-
nes bērni, kuriem pēc 20 
minūtēm bija paredzē-
ta… atkal šis vārds… 
ekskursija… Nē. Saru-
na. 

Nedaudz parunā-
jāmies. Vija ir aizņemts 
cilvēks. 26. jūlijā saim-
niecībā būs lieli svētki. 
Jubileja. Saskaņā ar 
seno tradīciju, šeit svi-

nēs tieši 9 gadu jubileju. “Deviņi 
- tas ir spēcīgs cipars!” - uzskata 
Vija Kudiņa. Pasākuma prog-
ramma ir piesātināta un spraiga. 
Būs gadatirgus, kurā Latgales 
amatnieki piedāvās savus izstrā-
dājumus (īpašais tirgus piedā-
vājums - lakati un izšūti rušņīki). 
Muzejā notiks meistarklases - kā 
sagatavot māju viesu uzņemša-
nai (ūdens nešana no akas, grīdu 

sagatavošana, mīklas iejaukšana 
un maizes cepšana, malkas saga-
tavošana, graudu malšana u.c.). 
Pasākuma noslēgumā būs balle 
ar muzikantiem. 

Tūristi, nokļuvuši Vijas viesu 
mājā, izraujas no mūsdienu ritma, 
ikdienas rūpēm. Jau pēc vienas 
dienas viņi pamana, cik skaistas 
debesis ir vakarā virs Aglonas, cik 
smaržīga ir tikko izcepta maize, 
cik mierīgi ir pie bazilikas ezera… 
Viņi sāk izjust dzīves garšu, ko 

notrulina ikdienas rūpes un raizes.
Apkārt muzejam jau deviņus 

gadus virmo pozitīva atmosfēra. 
Kāds teiks aura… Maizes cepša-
nas process vienmēr ir bijis sais-
tīts ar mistiku, īpašu “draudzību” 
ar pārdabiskiem spēkiem, ar se-
nām zināšanām. Muzeja pastā-
vēšanas laikā to ir apmeklējuši ļoti 
daudz cilvēku no visas pasaules. 
Katrs saņēmis saujiņu siltuma, 
labestības, kripatiņu īpašu zināša-
nu. Katrs ir uzzinājis, kā garšo īsta 
maize…

Kā saka Vijas mazmeita 
Zane: “Slikti cilvēki uz šejieni ne-
brauc!” Ko lai te dara sliktie? Viņi 
te nejūtas mājīgi, te pārāk daudz 
labestības… Bērniem no Daugav-
pils novada, kuri jau bija sapulcē-
jušies pagalmā, Vija sāka stāstīt 
par aku, par ūdeni, ko mums dod 
pati zeme. Bērni klausījās, pār-
steigti lūkojoties akā. Pēc tam kat-
ram gribējās pamēģināt nest nē-
šus ar spaiņiem, kuri bija pilni ar 
tīru, īstu akas ūdeni… Mūsdienu 
bērniem tas ir praktiski pasakains 
rituāls.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Vija Kudiņa: “Šis priekšmets, bērni, ir nēši.”

Vija KUDIŅA: “Deviņi - 
tas ir spēcīgs cipars!”

Mūsu senči ir godājuši cipari deviņi. Ar to saistīti daudzi 
buramie vārdi un maģiskās formulas. Latviešu dainās vis-
biežāk sastopami cipari 9 un 3 (kā cipara 9 sastāvdaļa). 
Šajā ciparā slēpjas visa sākums un visa beigas. Visu dzī-
vi cilvēki ir pakārtojuši skaitļu virknei no viens līdz deviņi. 
Daudzās mitoloģijās tieši devītnieks simbolizē piedošanu, 
pēdējās un galvenās dvēseles dzīves stundas uz zemes. 
Šajā maģiskajā ciparā atspoguļojas visa pasaule, tās uz-
būve un likumi. Arī matemātiķi aizrāvušies ar cipara, kam 
visapkārt virmo tik daudz likumsakarību, dīvainību un mīk-
lu, īpašību izpēti. 

Sarunu ar viesiem vada Zane Kokina

Visu šo laiku muzejā pamazām un neuzkrītoši palīdzēja 
atcerēties to, ko laiks uzstājīgi cenšas izdzēst no atmiņas: 
senas tradīcijas, rituālus, mūsu senču dzīvesveidu. Te palīdzē-
ja atcerēties pašiem sevi… 

Šoreiz par svētku gaviļ-
niekiem kļuva Viktorija Japiņa, 
Ksenija Tumaševiča, Edgars 
Sarguns, Jevģēnijs Bogdanovs 
un Dmitrijs Kovaļenoks. Vikto-
rija un Edgars jau ir ieguvuši 
vidējo izglītību un, iespējams, 
dosies mācīties tālāk. Kāds tur-
pinās mācības profesionālās 
vidējās izglītības mācību iestā-
dēs. Pagasta pārvaldes vadībai, 

protams, ļoti gribas, lai izmācī-
jušies šie jaunieši atgriežas 
dzimtenē un ne tikai papildinātu 
veiksmīgu uzņēmēju rindas, bet 
arī veidotu laimīgas ģimenes. 

Sirsnīgus ceļavārdus vi-
ņiem teica gan pārvaldes va-
dība, gan vecāki, radi, draugi 
un kaimiņi. Par piemiņu no šī 
pasākuma katram gaviļniekam 
paliks stikla krūze, ko rotā skait-

lis 18. Tās apgleznojusi gādīgā 
Šķeltovas tautas nama vadītāja 
Astrīda Leikuma. Skaitļa 18 for-
mā jauniešiem tika uzdāvināts 
arī smaržīgs svētku kliņģeris, 
ko pēc īpaša pasūtījuma izce-
pušas Aglonas konditores. Nav 
noslēpums, ka kliņģeri reizēm ir 
daudz garšīgāki par tortēm. 

Organizēto svētku koncer-
tu skatītāji uztvēra ar sajūsmu. 
Tajā piedalījās dziedošā Ozoli-
ņu  ģimene no Daugavpils no-
vada Ambeļu pagasta, kā arī 
vietējā zvaigzne - austrumu 
deju dejotāja ar skatuves vārdu 
Dana. Saviļņojošu noti koncer-
tam piešķīra ansambļa “Zvon-
nica” vadītāja Ļena Afanasjeva, 

veltot dziesmu vecākiem.  Vi-
ņiem bērni vienmēr paliek bēr-
ni, gan kļūstot pilngadīgi, gan 
pieaugot un novecojot. Arī paši 
pilngadnieki izteica vecākiem 
pateicības vārdus, caur dze-
jas vārdiem palūdza piedošanu 
par nejaušiem pāridarījumiem. 
Dažās rindās jūtama humora 
dzirksts, bet visumā vārsmas 
bija patiesas un no sirds. Kat-
riem pilngadības svētkiem tiek 
izstrādāts jauns scenārijs, bet 
nemainīga, pēc Astrīdas vār-
diem, paliek tradīcija lūgt piedo-
šanu vecākiem. 

Visi svētku dalībnieki no 
sirds dejoja, uz mirkli aizmirstot 
visas ikdienas rūpes, kuru lau-

ku iedzīvotājiem nav maz. De-
jās skanīgās dziesmas izpildīja 
muzikants Dmitrijs Gavrilovs 
no Daugavpils novada Dubnas 
pagasta. Astrīda Leikuma saka, 
ka lepojas ar saviem ciema ie-
dzīvotājiem, kuri prot gan strā-
dāt, gan atpūsties. Par laimi, 
pagastā skatītāju zāle svētkos 
nav tukša. 

Svētku noslēgumā jaunie 
pilngadīgie pagasta iedzīvotāji 
kopā ar saviem tuviniekiem un 
draugiem palaida gaisā later-
nas. “Lai jūsu dzīve, jaunieši, 
ir tikpat krāšņa kā šīs laternas 
debesīs!”- šādu novēlējumu iz-
teica Astrīda Leikuma.

Valentīna SIRICA

Pilngadības svētki Šķeltovā
Pilngadības svētki Aglonas novada Šķeltovas pa-
gastā jau ir ierasta lieta. Apsveikt tos jauniešus, 
kam šogad paliek 18 gadi, ieradās vairāk nekā 130 
cilvēki. 
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Kompensācijas  veidi 
un apmēri ĀCM 

 ierobežojumu teritorijā
Ja dzīvnieku īpašnieks līdz 

2014.gada 31.jūlijam nespēj īs-
tenot bioloģiskās drošības pasā-
kumus *

Ja cūku īpašnieki, kuru no-
vietnes atrodas ĀCM ierobežo-
jumu teritorijā, līdz 2014.gada 
31.jūlijam savā novietnē nebūs 
īstenojuši noteiktos bioloģiskās 
drošības pasākumus**, tad šiem 
dzīvnieku īpašniekiem ir jānod-
rošina visu novietnē esošo 
cūku sugas dzīvnieku izkau-
šana līdz 2014.gada 31.augus-
tam.

Pirms dzīvnieku nokauša-
nas dzīvnieku īpašniekiem jā-
informē Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) inspektors vai 
PVD pilnvarotais veterinār- 
ārsts, kurš:

1) katram dzīvniekam pa-
ņems asins paraugu un nosūtīs 
to laboratoriskai izmeklēšanai Āf-
rikas cūku mēra noteikšanai;

2) pēc laboratorisko rezultā-
tu saņemšanas veiks dzīvnieka 
pirmskaušanas apskati;

3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokauša-

nas veiks liemeņa pēckaušanas 
ekspertīzi.

Kompensācija par katru 
nokauto dzīvnieku ir šāda:

1) par pieaugušu vaislas 
dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas 
kuilis) – 115,00 eiro;

2) par nobarojamu cūku un 
vaislas jauncūku – 65,00 eiro;

3) par piena sivēnu – 25,00 
eiro.

Kompensācijas saņemša-
nas kārtība:

1) PVD inspektors vai piln-
varotais veterinārārsts izsniegs 
dzīvnieku īpašniekam veidlapu, 
kurā dzīvnieku īpašnieks aplieci-
nās apņemšanos savā dzīvnie-
ku novietnē gadu neturēt cūku 
sugas dzīvniekus, iesniegumu 
Lauku atbalsta dienestam (LAD) 
zaudējumu kompensācijas sa-
ņemšanai un LAD klienta reģis-
trācijas veidlapu;

2) PVD inspektors vai piln-
varotais veterinārārsts sastādīs 
aktu par nokautajiem dzīvniekiem 
un to kopā ar dzīvnieka īpašnie-
ka aizpildīto iesniegumu un LAD 
klienta reģistrācijas veidlapu no-
sūtīs LAD;

3) PVD dzīvnieka īpašnieka 
parakstīto apņemšanos gadu ne-
turēt cūku sugas dzīvniekus savā 
dzīvnieku novietnē nosūtīs Lauk-
saimniecības datu centram;

4) LAD izvērtēs dokumentus, 
aprēķinās kompensācijas apmē-

ru un informāciju iesniegs Zem-
kopības ministrijai (ZM);

5) ZM gatavo pieprasījumu 
un nosūtīs to Finanšu ministrijai 
kompensācijas piešķiršanai;

6) LAD izmaksās kompen-
sāciju dzīvnieku īpašniekam, 
pārskaitot to uz norēķinu kontu 
bankā vai pasta norēķinu sistē-
mas kontu.

* Ministru kabineta 2014.
gada 15.jūlija rīkojums „Par pa-
sākumiem Āfrikas cūku mēra iz-
platīšanās ierobežošanai”

** Ministru kabineta 
2013. gada 20. augusta noteiku-
mi Nr.621 “Noteikumi par biolo-
ģiskās drošības pasākumu kopu-
mu dzīvnieku turēšanas vietām” 

Kompensācijas par cūku iz-
kaušanu ĀCM karantīnas teritorijā 
dzīvnieku īpašniekiem,  kuriem 
ĀCM ierobežojumu dēļ 
ir radušies  tirdzniecības 
traucējumi*

Kompensācija pienākas ti-
kai tad, ja novietne un cūkas ir 
reģistrētas LDC datubāzē.

Cūku īpašniekiem, kuru no-
vietnes atrodas ĀCM ierobežoju-
mu teritorijā ir īstenojuši noteiktos 
bioloģiskās drošības pasāku-
mus**, bet kuriem Āfrikas cūku 
mēra ierobežojumu dēļ ir radu-
šies tirdzniecības traucējumi un 
tāpēc piespiedu kārtā nepiecie-

šams izkaut dzīvniekus, jāinfor-
mē PVD inspektors vai pilnvaro-
tais veterinārārsts.

PVD inspektors vai pilnva-
rotais veterinārārsts:

1) katram cūku sugas dzīv-
niekam paņems asins paraugu 
un nosūtīs to laboratoriskai iz-
meklēšanai Āfrikas cūku mēra 
noteikšanai;

2) pēc laboratorisko rezultā-
tu saņemšanas veiks dzīvnieka 
pirmskaušanas apskati;

3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokauša-

nas veiks liemeņa pēckaušanas 
ekspertīzi.

Kompensācija par katru 
nokauto dzīvnieku paredzēta 
šāda:

1) par pieaugušu vaislas 
dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas 
kuilis) – 115,00 eiro;

2) par nobarojamu cūku un 
vaislas jauncūku – 65,00 eiro;

3) par piena sivēnu – 25,00 
eiro.

Kompensācijas saņemša-
nas kārtība:

1) PVD inspektors vai piln-
varotais veterinārārsts izsniegs 
dzīvnieku īpašniekam iesniegu-
mu LAD zaudējumu kompensā-
cijas saņemšanai un LAD klienta 
reģistrācijas veidlapu;

2) PVD inspektors vai piln-
varotais veterinārārsts sastādīs 
aktu par nokautajiem dzīvniekiem 
un to kopā ar dzīvnieka īpašnie-
ka aizpildīto iesniegumu un LAD 
klienta reģistrācijas veidlapu no-
sūtīs LAD;

3) LAD izvērtēs dokumentus, 
aprēķinās kompensācijas apmē-
ru un informāciju iesniegs ZM;

4) ZM gatavo pieprasījumu 
un nosūtīs to Finanšu ministrijai 
kompensācijas piešķiršanai;

5) LAD izmaksās kompen-
sāciju dzīvnieku īpašniekam, 
pārskaitot to uz norēķinu kontu 
bankā vai pasta norēķinu sistē-
mas kontu.

* Ministru kabineta 2014.
gada 15.jūlija rīkojums „Par pa-
sākumiem Āfrikas cūku mēra iz-
platīšanās ierobežošanai”

** Ministru kabineta 
2013. gada 20. augusta noteiku-
mi Nr.621 “Noteikumi par biolo-
ģiskās drošības pasākumu kopu-
mu dzīvnieku turēšanas vietām”

Kompensācija par zaudē-
jumiem, kas radušies ĀCM uz-
liesmojuma laikā, ja cūkas ir 
saslimušas un nokautas*

Kompensācijas pienākas ti-
kai tad, ja novietne un cūkas ir re-
ģistrētas Lauksaimniecības datu 
centra datubāzē.

Turpinājums 8.lpp.

Lauksaimniekiem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijā 
pienāksies kompensācija par zaudējumiem

Kopš neatminamiem laikiem 
vīrieša galvenā nodarbe bija karš 
un medības. Senie instinkti dzī-
vi arī šodien. Tiesa, civilizācija 
ir mainījusi tieksmi pēc cīņas un 
medījuma. Mūsdienās antīkie 
amati un saķeršanās cīņu laukā 
beidzot ir ieguvuši visai pieņe-
mamu veidu – makšķerēšana, 

sporta cīņas, peintbols. Medības 
ir palikušas, bet to pamatsastāv-
daļa mūsdienās ir izklaide un 
atpūta, un nepavisma ne iztikas 
iegūšana. Vēl ir lielā patika pret 
ieročiem, to kolekcionēšana. To-
mēr civilizacija nespēj iznīdēt 
vecos „sliktos” instinktus. Kara 
muzejam Aglonā nav muzeja sta-
tusa, bet tas netraucēt tā popula-
ritātei un pievilcībai. Ik reiz esot 
Aglonā, es redzēju norādi uz šo 
muzeju, taču vienmēr nodomāju, 
ka tā ir kādas nelielas privātko-

lekcijas reklāma. Veltīgi, es jums 
teikšu...

Valdis Tumovs savu kolekci-
ju sāka veidot 80-to gadu beigās. 
Divdesmit gadu laikā eksponātu 
jau bija tik daudz, ka pietika vese-
lam muzejam, ko apmeklētājiem 
atvērta 2008. gadā. Šādā veidā 
kolekcija pārvērtās par ekspo-

zīciju. Muzeja 
platība nav lie-
la, izvietots tas 
speciāli būvētā 
angārā. Kolek-
cija ir nopietna, 
plaša un precī-
zi organizēta. 
Tāda profe-
sionāla pieeja 
privātmuzejos 
sastopama reti. 
Katram ekspo-
nātam blakus 
ir apraksts un 
paskaidrojumi. 
Priekšmeti ap-
vienoti tematis-
kos segmentos. 
Ir apgaismo-
jums, fonā - vi-
deomateriāls. 
Vārdu sakot, 
pilnīgi mūsdie-
nīgs muzejs.
Par ekskursiju 
vadītāju strādā 
pats saimnieks. 
Viņā ir patīkami 

klausīties, jo viņš ir aizrautīgs un 
zinošs cilvēks. Par katru ekspo-
nātu var izstāstīt sīki un precīzi. 

Liela daļa kolekcijas – pat-
stāvīgu meklējumu rezultāts. 
Cīņu Latvijas teritorijā bija pietie-
kami, tāpēc daudzi lietiskie kara 
pierādījumi atrasti tepat. Otra 
daļa – priekšmeti, kas nopirkti 
no veciem cilvēkiem, iegūti mai-
ņas ceļā. Lielākā daļa priekšmetu 
labā stābvoklī uz Aglonu atvesti 
no Kurzemes (pazīstamais Kur-
zemes katls), kā arī nopirkti Vāci-

jā. Bēniņos un pagrabos glabājās 
šie noslēptie, aizmirstie, bet neiz-
mestie priekšmeti...

Ko tad interesantu te var re-
dzēt? Valdim ir izdevies savākt 
Otrā pasaules kara Austrumu 
frontes šaujamieroču pilnu kolek-
ciju. Pistoles, automāti, lielgaba-
li... Apskatāmi vācu un padomju 
armijas karavīru formastērpi, eki-
pējuma priekšmeti, dokumenti... 
Eksponātu vidū ir vācu karavīra 
sarakste ar sievu. Vairāk nekā 
tūkstotis vēstuļu 5 kara gadu 
laikā. Brīnumainā veidā ir sagla-
bājušās kaltētas koku lapas un 
ziediņi, ko sieva sūtījusi vīram 
vēstulēs... Pieci gari gadi...

Ekspozīcija ir godīga, nekā-
das politikas, tikai objektīva in-
formācija.  Saimnieks vispār karu 
nepēta no politiskā viedokļa. Viņa 
skatījumā tā ir traģēdija, kas aiz-
nesusi desmitiem milljonu cilvēku 
dzīvības. Blakus Staļina portre-
tam atrodas vācu fīrera portrets, 
līdzās nacistu karogam – PSRS 
karogs.

Atšķirībā no citiem muze-
jiem, kuros eksponātus ir stingri 
aizliegts aiztikt ar rokām, te gan-
drīz visi eksponati izvietoti ļoti 
tuvu, lielai daļai drīkst pieskarties. 
To apmeklētāji labprāt dara. Var 
pielaikot arī formu...

Man radās iespaids, ka te, 
šajā angārā, visu apskatei izlikts 
nogalinātais, mirušais karš. Tā, 
manuprāt, arī ir  ekspozīcijas jēga. 
Karš te ir parādīts kā dārga, bet 
galvenais, bezjēdzīga nodarbe, 
kas sagādāja bēdas un sāpes, sa-
brukumu un pagrimumu. No otras 
puses, redzot visus šos daudzos 
ieročus, mundierus un šineļus, sa-
proti, ka karš citiem ir bijis visizde-
vīgākais laiks biznesā, kas deva 
vairāku miljonu peļņu...

Muzeja saimnieks pret savu 
lolojumu izturas vieglāk, vienkār-
šāk un jautrāk.

“Jebkuru vīrieti, tā palielam, 

dzīvē interesē trīs 
lietas: zirgs, zobens 
un sieviete. 21. gad-
simtā zirgs ir au-
tomašīna, zobens 
- šaujamierocis, bet 
sieviete vienmēr ir 
un paliek sieviete. 
Sākotnēji muzejs 
palīdzēja biznesa 
lietās. Kad tirgo ne-
kustamo īpašumu, 
gadās satikt visda-
žādākos klientus. 
Daudzi bagātnieki 
ir noslēgti un neru-
nīgi. Bet pēc kolek-
cijas apskates, kur 
visu var pataustīt, 
apskatīt, viņi atveras, kļūst par 
komunikabliem un patīkamiem 
sarunbiedriem.”

Neviļus aizsākot bizne-
sa tēmu, Valdis saskuma un ar 
rūgtumu piebilda, ka politiķi jau 
kārtējo reizi iznīcina Latvijas ne-
kustamā īpašuma tirgu… Bet tas 
jau ir cits stāsts… Kur nu bez 
problēmām. Muzejā nav pastā-
vīga ekskursiju vadītāja, bet pats 
saimnieks nevar visu laiku būt uz 
vietas. Muzejs nenes lielu peļņu, 
jāstrādā…

Mūsu sarunas laikā kolekciju 
apskatīt atnāca trīs nelielas kom-
pānijas. Puikas sēdēja uz moto-

cikla un mērīja ķiveres. Jaunieši 
kārtīgi apskatīja pistoļu stendu, 
meitenes apskatīja kara laika 
vēstuļu un atklātnīšu stendu.  Vi-
siem bija interesanti un līksmi. 
Priecājās par to, ka mēs dzīvo-
jam šajā pasaulē…

Atvadoties Valdis ar nopū-
tu teica, ka vēl kādu gadu savu 
kolekciju apmeklētājiem rādīs… 
Bet, ja tirgus situācija nemainī-
sies, tad viņš pametīs Aglonu un 
savu kolekciju vedīs līdzi… 

Ceru, ka viss nokārtosies. 
Bet… steidzieties redzēt!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Valdis TUMOVS: „Jebkuru vīrieti tā pa īstam interesē 
trīs lietas: zirgs, zobens un sieviete”
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Laika periodā no 
11.07.2014. līdz 18.07.2014. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrē-
ti 66 notikumi.

Būtiskākie:
•	 11. jūlijā tika saņemts iesnie-

gums par to, ka Konstanti-
novas pagastā no traktora T 
- 25A, kas stāvēja pļavā, pazu-
da dažāda veida detaļas. Tika 
uzsākts kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

•	 12. jūlijā tika uzsākts krimināl-
process un notiek izmeklēšana 
par miglotāja zādzības faktu no 
zemnieku saimniecības Andze-
ļu pagastā.

•	 12. jūlijā tika saņemts pazi-
ņojums par to, ka Ūdrīšos ne-
noskaidrota persona uzlauza 
transformatora ēkas durvis 
un izjauca to. Veicot operatī-
vos-meklēšanas pasākumus 
tika noskaidrota vainīgā perso-
na - 14-gadīgais vietējais iedzī-
votājs.

•	 15. jūlijā Ezernieku pagastā, 
automašīnas Jeep Grand Che-
rokee autovadītājs pēc avārijas 
(automašīna nobrauca no ceļa 
un apgāzās) pameta notikuma 
vietu un pēc kāda laika viņu at-
rada mirušu savā dzīvesvietā. 
Pēc pamatversijas vīrietis izda-
rīja pašnāvību nošaujoties. 

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 23. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35 Lilīhammera
10.30 Izmisušie vecāki
11.25, 12.55, 15.00 Top-Shop piedāvā
11.40 Vienas vasaras zieds
12.25 Es - savai zemītei
13.10, 1.45 Vai Rīga jau gatava? 
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.25 Ziņas
18.50 100 g kultūras Personība
19.30 Izmisušie vecāki
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tēvs Brauns 2
22.10 Mf. Motociklu vasara
23.40 Zebra. Drošība un ātrums
23.55 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
5.00 Imanta - Babīte pietur
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi lat-
viskais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 Spots
7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Automoto raidījums nr. 2
7.55 Rūpes par tevi
8.15 Pie rīta kafijas
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie
10.40 Rifu dakteri
11.35 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35, 0.20 SeMS ceļo
13.40 Globalizācija 3000
14.10 PK Futbolā
16.15 Rifu dakteri
17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35, 23.50 Zoodārzu mazuļi
20.05 Globalizācija 3000
20.35 Zinātniskās fantastikas pravieši
21.25 Parandžas un augsti papēži
22.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
22.30 Pēdējais liecinieks
23.20 1000 jūdzes Kambodžā
1.15 Pietura - Kuldīga
5.00 SeMS Laboratorija

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 se-
kundes”
9.00, 14.20 Televeikala skatlogs
9.15, 21.20 Jaunais vilnis 2014
12.50 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.35, 2.25 Atklāta saruna
15.35 Ģimenes drāmas
16.35 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Fashion New Wave
18.00, 0.50 Kārdinājuma varā
20.35 Glābšanas misija 112
21.10 “Jaunā viļņa 2014” dienas-
grāmata
3.10 900 sekundes

TV3
6.10, 11.50. 12.25, 5.40 Ņujorkas 
karalis
6.35, 12.55, 23.55 Multfilmas
8.50 Mf. Maligans
10.50 Smieklīgākie videokuriozi
13.20 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks
15.05, 1.30 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk

16.40 Voroņini
17.50, 0.30 Radu būšana
19.00, 3.45 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Virtuve
22.00 Reiz sensenos laikos
23.00 Citplanētiešu iebrukums
2.20, 5.00 Mīlestības sirdspuksti

TV3+
6.40 Maks Stils
7.00, 14.10 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.40, 19.45 Mode Jaunajā vilnī
8.50 Slēgtā skola
11.00, 15.15 Comedy Club
12.05, 18.35 Grūtniece 16
13.05 Interni 
16.25 Reāli puikas
17.30, 0.10, 5.55 Māja 2
19.55 Interni
21.00, 1.15 Mitjaja stāsti
22.10 Nāvējošais sitiens

TV5
7.15, 15.40 Pats sev režisors 
8.05, 14.35 Kremļa kursanti 
9.05, 19.20, 2.00 Mūsu tēma
9.50, 20.00 “Jaunā viļņa 2014” dienas- 
grāmata

10.00 Mode Jaunajā vilnī
10.10, 14.20 Top-shop
10.25, 20.20 Jaunais vilnis 2014
16.30, 0.05 Anna German
18.50 Ziņas
23.55 Mode Jaunajā vilnī
2.30 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas 
11.40 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Manekene. Seriāls
23.25 Pēdas
0.05 Euronews
0.55 Mf. Vasarnīca
2.35 Mf. Personīgā dzīve

RenTV Baltic
6.45, 14.05 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika ziņas
7.00, 13.00 Skatīties visiem
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas

Leģendārās franču dziedātājas Mireijas Matjē dzimšanas diena

22 jūlijā Ir iemesls!

Ir izvēle - Zirga vai Persteņas ezers. Paldies, labiekārtotāji!

Alekseja GONČAROVA foto

Labākā atpūta - 
Krāslavā!

Daudzbērnu ģimenēs bērniem 
nav viegla dzīve, it īpaši, ja tavs tēvs 
ir mūrnieks, bet māte bezdarbnie-
ce.  Matjē ģimenē auga 14 bērni. Pat 
Dienvidfrancijā un Avinjonā, kur daudz- 
bērnu ģimenes nav retums, tas bija par 
traku. Vecākā bija skaļā Mireija...

Skolā viņai vienmēr bija garlaicī-
gi un bailīgi. Viņa bija kreile, skolotāja 
neatlaidīgi centās meiteni pārmācīt.  
Kad Mireija ņēma zīmuli kreisajā 
rokā, viņa dabūja sitienu pa pirkstiem 
ar rādāmo kociņu. Nepārtrauktā stre-
sa un sasprindzinā-
juma rezultātā viņā 
sāka lasot stostīties, 
par to viņu pārsē-
dināja pēdējā solā. 
Tēvs vairākkārt nāca 
uz skolu, nomainīja 
skolotāju, taču trau-
ma palika. Mireija 
neieklausījās skolo-
tāju teiktajā, centību neizrādīja, un 
vecāki nolēma, ka vecākajai meitai 
jāsāk strādāt. Viņai bija tikai 13 gadi, 
kad viņa devās uz rūpnīcu...  Ģimenē 
pret viņu sāka izturēties savādāk – 
rūpējās, ļāva atpūsties.  Šajās retajās 
atpūtas reizēs viņai vislabāk patika 
klausīties dziesmas, ko izpildīja viņas 
elks – Edīte Piafa.

Matjē ģimenē arī Mireijas tē-
vam patika dziedāt. Katras brīvdie-
nas viņi kopā dziedāja baznīcas korī, 
abiem patika opera. 1962. gadā kon-
kursā „Manā mājā dzied” jaunā Mat-
jē ieņēma otro vietu. Pēc trim gadiem 
viņa kļuva par šī Avinjonas konkursa 
uzvarētāju. Mērija nolēma „mazo 
lakstīgalu”(Mireija ātri pārstāja augt. 
Viņas augums bija tikai 153 cm, bet 
kājas izmērs - 33...) pieteikt televīzijas 
konkursam Parīzē „Veiksmes spēle”.  
Viņas uzstāšanās izsauca šoku: cilvē-
kiem likās, ka ir augšāmcēlusies pirms 
diviem gadiem mirusī Piafa... Šajā TV 
šovā ar Mireiju iepazinās producents 

Džonijs Starks. Noslēdzot ar jaunieti 
līgumu, producents, pirmkārt, aizlie-
dza klausīties viņas iecienītās Piafas 
ierakstus. Producents bija norūpējies, 
ka klausītāji pastāvīgi Mireiju salīdzi-
nās ar iemīļoto dziedātāju, un tas var 
kaitēt viņai. Sākās ilgs un nogurdinošs 
darbs...

Bija jātiek vaļā no dienvidu ak-
centa. Kopš bērnības Mireija jauca 
skaņas „be” un „ pe”, kas apkārtējos 
izsauca izbrīnu. Turklāt viņa aprāva 
vārdu galotnes, pilnīgi nepazina notis 

un smējās „kā gre-
nadieris”, nemācēja 
kustēties uz skatu-
ves, staigāt augst-
papēžu kurpēs... 
Eiropas līmeņa 
panākumiem dzie-
dātājai bija jāap-
gūst angļu un vācu 
valodas. Velāk viņa 

sāka dziedāt arī spāņu, japāņu, krievu 
valodās. Neviens, izņemot pašu dzie-
dātāju, nezina, kādas pūles tas pra-
sīja. Kad Mireijas Matjē vārds kļuva 
pazīstams visā pasaulē, viņas pirmais 
producents teica, ka nekāds brīnums 
nav noticis – Mireija vienkārši prata 
strādāt. 

70-to gadu sākumā Mireija Mat-
jē Francijā neuzstājās. Viņas dzīve 15 
gadu garumā sastāvēja tikai no tur-
nejām pa visu pasauli. Viņa kļuva par 
pirmo rietumu dziedātāju, kura uz-
stājās Ķīnā. Viņa pārstāvēja Franciju 
visā pasaulē, viņa dziedāja...

Viņas turnejas pa PSRS kļuva 
triumfējošas. Kopš tiem laikiem Krie-
vija ir mīļākā valsts, par to dziedātaja 
vairākkārt ir runājusi intervijās.  Nā-
kotnē pieķeršanās šai valstij izspēlēs 
ar viņu ļaunu joku...

Pēc kārtējā koncerta Kremlī 
2008. dadā Vladimirs Putins viņu uzai-
cināja iedzert tēju.  Ienākot preziden-
ta apartamentu viesistabā, Mireija 

Matjē ieraudzīja tur sēžam Muamaru 
Kadaffi... Tikšanās bija negaidītu no-
tikumu pilna. Putins neiepazīstinā-
ja ar Matjē, uzskatīdams, ka Līvijas 
revolūcijas vadītājs pazīs leģendāro 
dziedātāju. Saruna pie tējas tases ne-
raisījās... Kadaffi pieliecās pie Putina 
auss un pajautāja: „Kas ir šī sieviete?” 
2008. gadā Muamars Kadaffi bija 
viens no retajiem, kurš neko nezināja 
par Matjē. Vēlāk par šo tikšanos viņai 
atgādināja žurnālisti, sakot, ka viņa ir 
Krievijas režīma atbalstītāja un izrāda 
simpātijas Putinam...

Mireijas zvaigžņu stunda bija 
1989. gadā. Eifeļa torņa 100 gadu 
jubilejas pāsākumā tieši viņai bija uz-
ticēta „ marseles” izpildīšana Franci-
jas nacionālā simfoniskā orķestra un 
Nacionālās gvardes pavadībā. Tolaik 
jau neviens nešaubījās, ka Mireija ir 
slavena Francijas dziedātāja.

Viņu atkal uzaicināja dziedāt 
valsts himnu Bastīlijas laukumā, kad 
par prezidentu ievēlēja Sarkozī. Opo-
zīcija nebija apmierināta, Mireiju ap-
sūdzēja angažēšanā. 

Neskatoties uz regulāriem pre-
ses apvainojumiem par Mireijas uz-
vedību, uzskatiem, rīcību, Mireija 
saglabāja savu īsto un patieso būtību. 
Francijas valdība viņu apbalvoja ar 
Goda leģiona ordeni – augstāko valsts 
apbalvojumu.

Mireija Matjē nekad nebija 
precējusies. Viņas privātā dzīve ir 
noslēpumiem apvīta. Uz žurnālistu 
uzstājīgajiem un uzmācīgajeim jautā-
jumiem viņa vienmēr atbild vienādi: 
„ Mīlestība – tās ir visskaistākās jūtas 
uz zemes. Es domāju, bez mīlestības 
nevar dzīvot. Lai kādu mīletu, nav ob-
ligāti jāprecas. Kas attiecas uz manu 
privāto dzīvi – es par to nestāstu.” 
Mīklainā franču dvēsele... Daudz lai-
mes dzimšanas dienā, Mireija!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumi
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19.00 Šodien
19.35 Pasaules stāsti
20.05 Pie stūres
20.35 Spots
21.05 Anekdošu šovs
21.35 Eiropa koncertos
22.30 Lanževēna burvju triki
23.25 Zinātniskās fantastikas pravieši
1.40 Jauniešu kora koncerts
3.40 Misija Londonā

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00 900 sekundes
9.00 Basketbols TV
9.05, 14.20 Top-shop 
9.20, 21.20 Jaunais vilnis 2014
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.35, 2.30 Atklāta saruna
15.35 Ģimenes drāmas
16.35 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Mode Jaunajā vilnī
18.00, 0.50 Kārdinājuma varā
20.35 Glābšanas misija 112
21.10 “Jaunā viļņa 2014” dienas-
grāmata

TV3
6.10, 11.50 Ņujorkas karalis
6.35, 12.55, 0.40 Multfilmas
8.50 Mf. Vienkārša vēlēšanās
10.50 Kāsla metode
13.20 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.35 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk
16.40 Bens un Keita
17.10 Voroņini
18.20 Zentas brīvdienas
19.00, 3.40 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Mf. Kung Po
22.30 Mf. Es atmetu
2.25, 5.00 Mīlestības sirdspuksti
5.40 Dzīvās lelles
 
TV3+
6.40 Maks Stils

CETURTDIENA, 24. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province. Padzīvot mīlestībā
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35 Tēvs Brauns
10.30, 19.30 Izmisušie vecāki
11.25, 13.10, 15.00 Top-Shop 
piedāvā
11.40 Savējie
12.40 Citādi latviskais (Cytaidi lat-
viskais)
13.25 Mikrofona dziesmas
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.05 Ziņas
18.50, 1.20 100 g kultūras 
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
23.20 Rīga 2014
0.55 Vai Rīga jau gatava?
1.10 Alternatīva izgāztuvei
5.00 Imanta - Babīte pietur
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi lat-
viskais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na 6.05 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 Spots
7.05 Dzimis Eiropā
7.35 Vide, veselība un mēs
7.55 Reģionālā attīstība Latvijā
8.15 Nedēļas apskats
8.34 Darbs. Izglītība. Karjera
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie
10.40 Rifu dakteri
11.35, 17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35, 1.15 SeMS ceļo

13.40, 20.05 Projekts Nākotne
14.10 PK Futbolā
16.15 Rifu dakteri
19.00 Šodien
19.35, 0.45 Zoodārzu mazuļi
20.35 Mikrokredīts
21.45. 5.30 Ātruma cilts
22.15 Uz meža takas
22.45 Motociklisti
23.15 Klimata pārmaiņas
0.15 1000 jūdzes Kambodžā
5.00 SeMS Laboratorija

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00 900 sekundes
9.00 Basketbols TV
9.05, 14.20 Top-shop 
9.20, 21.20 Jaunais vilnis 2014
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.35, 2.30 Atklāta saruna
15.35 Ģimenes drāmas
16.35 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Mode Jaunajā vilnī
18.00, 0.50 Kārdinājuma varā
20.35 Glābšanas misija 112
21.10 “Jaunā viļņa 2014” dienas-
grāmata

TV3
6.10 Ņujorkas karalis
6.35, 12.55б 23.55 Multfilmas
8.50 Mf. Divi brāļi
11.10 Virtuve
11.50, 5.40 Ņujorkas karalis
13.20 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks
15.05 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.10 Viņas melo labāk
16.40 Voroņini 
17.50, 0.25 Radu būšana
19.00, 3.35 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Mf. Tiešais kontakts

1.30 Alkas pēc laimes
2.20, 5.00 Mīlestības sirdspuksti

TV3+
6.40 Maks Stils
7.00, 14.10 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.40, 19.45Mode Jaunajā vilnī
8.50 Slēgtā skola
11.00, 15.15 Comedy Club
12.05, 18.35 Grūtniece 16
13.05, 19.55 Interni
16.25 Reāli puikas 
17.30, 1.10, 5.55 Māja 2
21.00 Mitjaja stāsti
22.10 Aizsargs
0.05 Eiropas pokera turnīrs
2.00 Mitjaja stāsti

TV5
7.15, 15.40 Pats sev režisors
8.05, 14.35 Kremļa kursanti
9.05, 19.20, 2.00 Mūsu tēma
9.50, 20.00 “Jaunā viļņa 2014” dien-
asgrāmata
10.00, 23.55 Fashion New Wave
10.10, 14.20 Top-shop
10.25, 20.20 «Jaunais vilnis 2014»
16.30, 0.05 Anna German
18.50 Ziņas
2.30 Mūzika

PBK
6.00, 9.30 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas 
11.40 Dzīvo vesels!
12.50 Jasmīns
16.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.00 Moderns spriedums
17.00 Ziņas
17.50 Precamies
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Manekene
23.30 Pēdas
0.10 Euronews
0.45 Zvaigžņu lietus

1.10 Mf. Kaķis maisā
2.40 Mf. Ādams un Ieva

RenTV Baltic
6.40, 14.10 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika ziņas
7.00, 13.25 Skatīties visiem
7.50, 15.25 Ģimenes drāmas
8.50, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorijas 
12.20 Pasaules noslēpumi
14.30 Iesūdzi mani
16.25 Nemelo man
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.25 Kara noslēpums
0.25 Ekstrasensu cīņas
5.55 Izmeklētāji

RTR Planēta
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-Maskava
10.55 Pirmā pasaules kara 
noslēpumi. Draugi un ienaidnieki
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.20 Īpašs gadījums
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēters
19.50 Bandītu karaliene
21.50 Aizstāve
22.50 Jaunais vilnis-2014
0.35 17 pavasara mirkļi
1.55 Farjatjeva fantāzijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.25 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 Eņģeļi un dēmoni
22.55 Zem aizsega
23.55 Mf. Sieviete, kura dzied

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 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
10.55, 19.55 Advokāte
12.10, 1.00 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Valsts padomnieks
16.35 Redzējis cauri laikam
17.40 Ģimenes melodrāmas
19.20, 0.15 Interešu sfēra
19.40, 23.55 Zona X
21.00 Panorāma
23.25 Grūtas dienas vakars
0.50 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Naida diena
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 0.30 Doilu lieta
11.40, 23.40 Marionešu dejas
12.35, 19.50 Superintuīcija
13.35, 18.55 Mīlestība rajonā
14.35, 21.30 SašaTaņa
15.40, 22.30 Viesnīca Bābele
16.45 Raidījums
17.25 Karsts ūdens
20.45 Reālā pasaule
21.25 KENO

PIEKTDIENA, 25. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35 Alpu dakteris 4
9.30 Dzintara puse
10.30 Izmisušie vecāki
11.25, 13.20, 16.05 Top-Shop piedāvā
11.40, 2.00 Mūsu Čārlijs
13.35 Dziesmu izpildītāju konkurss 
Balss pavēlnieks
15.20, 18.45 100 g kultūras
16.25 Luijs
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Alpu dakteris
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Izmisušie vecāki
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014
21.30 Midsomeras slepkavības
23.25 Musketieri
0.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
1.30 Citādi latviskais (Cytaidi lat-
viskais)
3.30 Mikrofona dziesmas
5.00 Nano tehnoloģijas acu un ausu 
reģenrēšanā
5.10 LV jaunatklāšanas raidījums TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 0.15 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 SeMS Laboratorija
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
12.35, 0.45 SeMS ceļo
13.40 Pie stūres
14.10, 4.10 PK Futbolā

10.20 Nosvērti un laimīgi
14.25 Iesūdzi mani
16.25 Nemelo man
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.25 Varenie noslēpumi
0.25 Ekstrasensu cīņas

RTR Planēta
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-Maskava
10.55 Pirmā pasaules kara noslēpu-
mi. Draugi un ienaidnieki
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.20 Īpašs gadījums
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0

17.15 Tiešais ēters
19.50 Bandītu karaliene
21.50 Aizstāve
22.50 Jaunais vilnis-2014
0.50 17 pavasara mirkļi
1.55 Farjatjeva fantāzijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.35 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 Eņģeļi un dēmoni
22.55 Zem aizsega
23.55 Mākslas filma

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt Baltkrievija
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Ziņas 7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10 Zona X 9.10, 21.45 Pēdas
10.55, 19.55 Advokāte
12.10, 0.30 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Valsts padomnieks
16.35 Redzējis cauri laikam
17.35 Ģimenes melodrāmas
19.20 Speciālā reportāža

19.40, 23.40 Zona X
21.00 Panorāma
23.25 Aktuāla intervija 0.15 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts 9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Naida diena
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 0.35 Doilu lieta
11.40, 23.45 Marionešu dejas
12.40, 19.50 Superintuīcija
13.40, 18.55 Mīlestība rajonā
14.50, 21.35 SašaTaņa
15.50, 22.35 Viesnīca Bābele
17.00 Reportieris
20.45 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36
21.30 KENO
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!

7.00, 14.10 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.40 Mode Jaunajā vilnī
8.50 Slēgtā skola 
11.00, 15.15 Comedy Баттл
12.05, 18.35 Grūtniece 16
13.10, 19.55 Interni 
16.25 Reāli puikas 
17.30, 2.00 Māja 2
19.45 Mode Jaunajā vilnī
21.00, 2.50 Mitjaja stāsti
22.10 Mf. Elle
0.05 Mf. Turbulence

TV5
7.15, 15.40 Pats sev režisors
8.05, 14.35 Kremļa kursanti
9.05, 19.20 Mūsu tēma
9.50, 20.00 “Jaunā viļņa 2014” dienas- 
grāmata
10.00, 23.55 Fashion New Wave
10.10, 14.20 Top-shop
10.25, 20.20 Jaunais vilnis 2014
16.30, 0.05 Anna German
18.50 Ziņas
2.00 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas 
11.40 Dzīvo vesels!
12.55 Jasmīns
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 3.20 Moderns spriedums
17.50, 5.00 Jūrmala
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Mats matā
0.50 Euronews
1.35 Mf. Kapteiņa meita. 

RenTV Baltic
6.40, 14.00 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika ziņas
7.00, 13.20 Skatīties visiem
7.50, 15.20 Ģimenes drāmas
8.50, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
12.20, 20.45 Pasaules noslēpumi
14.20 Iesūdzi mani

16.20 Nemelo man
18.35 Drošs līdzeklis
23.00 Dievu ēdiens
0.00 Reportieru stāsti
0.25 Iedomājies tikai!
0.50 112

RTR Planēta
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-Maskava
10.55 Pirmā pasaules kara noslēpu-
mi. Draugi un ienaidnieki
11.50 Par pašu galveno
14.05, 2.10 Īpašs gadījums
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
20.00 Gribu precēties!
22.00 Jaunais vilnis-2014
23.55 Dzīvā skaņa

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.35 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 Medības Radzvilovā
16.15 Mf. Vecmodīgā komēdija
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mats matā
23.55 Pēdējais koncerts

0.55 Producents Džordžs Martins

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt Baltkrievija
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.55, 19.55 Advokāte
12.10, 0.55 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Redzējis cauri laikam
16.25 Ģimenes melodrāmas
17.20 Mana taisnība
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Mākslas filma
0.40 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45 Prāta vētra
11.20 Div ar pus pavāri
11.50 Mf. Blefs
13.35 Superintuīcija.
14.35 Mīlestība rajonā
15.35 SašaTaņa
16.40 Viesnīca Bābele
19.00 Mf. Solis Augšup 4
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.30 Соmеdу Batls
22.35 Reportieris
23.20 Mf. Vilks

Horizontāli
1.  Nāve
6.  Vikingi
9.  Muiža
11.  Meteoroloģija
12.  Islāms

13.  Reliģija
14.  Koma

Vertikāli
2. Viduslaiki
3.  Urbenzācija

4.  Ekosistēma
5.  Klimats
6.  Villa
7.  Gubernātors
8.  Barbari
10.  Atmosfēra

Krustvārdu mīklas atbildes (Ezerzeme Nr.54)

Jaunie  priesteri 
saņēmuši 

nominātus
Rēzeknes - Aglonas diecēzes 

bīskaps Jānis Bulis izsniedzis 
nominātus diviem šogad iesvē-
tītajiem priesteriem. Vitālijs Fi-
lipenoks ir nozīmēts par vikāru 
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrā-
lē, bet Rodions Doļa - par vikā-
ru Krāslavas draudzē. 

Par Andrupenes un Pušas 
draudzes prāvestu nozīmēts 
Jānis Voverovs.
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LAIKA ZIŅAS

23.07. 24.07. 25.07.

+14... +24 +14... +25 +16... +26

A       2m/s ZA     2m/s A       2m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. Sa-
maksa tūlītēja. 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.

Publicētie 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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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.

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.

JURIDISKIE PAKALPOJUMI 
Dagdā, Daugavpils ielā 8

Tālr. 28336951

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. 

Turpinājums. Sākums  1. un 5. lpp.
Āfrikas cūku mēra, kas ietilpst epizootiju grupā, uzliesmoju-

ma apkarošanas laikā radītie zaudējumi tiek kompensēti par: 

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;
Dzīvnieku kategorija Eiro par dzīvnieku

Pārraudzībā esoša:
sivēnmāte 284,57

kuilis 426,86
Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis) 227,66
Sivēni svarā līdz 30 kg 42,69
Nobarojamās cūkas svarā:

no 31 kg līdz 80 kg 85,37
virs 81 kg 128,06

2) iznīcināto dzīvnieku barību;
Dzīvnieku barības veids Eiro par tonnu

Skābbarība, kas sagatavota skābba-
rības bedrēs vai torņos 11,38

Skābbarība hermētiski noslēgtā ie-
pakojumā (ruļļos) 17,07

Siens 35,57
Graudi (mieži, kvieši, rudzi, auzas) 71,14

Cita lopbarība un lopbarības pie-
devas

Atbilstoši dzīvnieku barības vidē-
jai tirgus vērtībai vai atbilstoši pre-
ču pavadzīmē norādītajai iepirku-
ma summai

3) dezinfekcijas izdevumiem;

Kompensācijas izmaksai pakļautā pozīcija Kompensācijas 
apmērs

Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedū-
ra (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pro-
cedūru veic fiziska vai juridiska persona saskaņā 
ar noslēgto līgumu par minēto darbu izpildi)

80% no līguma ko-
pējās summas

Tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai iegādātie 
līdzekļi (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas 
procedūru veic dzīvnieku īpašnieks)

80 % no pirkumu 
apliecinošajos do-
kumentos norādītās 
summas

Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas proce-
dūra (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas 
procedūru veic dzīvnieku īpašnieks)

4,27 eiro/m2

4) iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes 
produktiem;

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids Kompensācijas apmērs
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites 

pārstrādes uzņēmumā vai noliktavā un 
iznīcināti

Atbilstoši produktu iegūšanas 
pašizmaksas vidējai vērtībai

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites 
mazumtirdzniecības vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumā un iznīcināti

Atbilstoši preču pavadzīmē 
norādītajai iepirkuma summai

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites 
dzīvnieku novietnē un iznīcināti

Atbilstoši produktu vidējai tir-
gus vērtībai

5) iznīcināto inventāru.
Inventāra veids Kompensācijas apmērs

Mazvērtīgais inventārs 30% no preču pavadzīmē norādītās summas
Pamatinventārs 70% no preču pavadzīmē norādītās summas

Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors sastādīs aktu par veiktajām darbībām (nokautiem, 

iznīcinātiem dzīvniekiem, produktiem, barību, inventāru) un nosūtīs to LAD;
2) dzīvnieku īpašniekam 10 darbdienu laikā pēc akta saņemšanas 

jānosūta LAD reģionālajai pārvaldei iesniegums un dokumenti, kas aplieci-
na īpašumtiesības uz dzīvnieku, barības/inventāra pirkšanas pavadzīmes, 
rēķini par dezinfekciju;

3) LAD 10 darbdienu laikā izvērtēs dokumentus, aprēķinās kompen-
sācijas apmēru un informāciju iesniegs ZM;

4) ZM sagatavos Ministru kabineta (MK) rīkojumu par kompensācijas 
izmaksu no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 
saskaņos ar Finanšu ministriju, iesniegs MK apstiprināšanai;

5) LAD kompensāciju izmaksās 90 dienu laikā no iesnieguma saņem-
šanas dienas.

* Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumi Nr.177 „Kārtība, 
kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudēju-
miem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības 
vai epizootijas uzliesmojuma laikā” SIA “AIBI” aicina darbā  Inešos kau-
tuves vadītāju, kautuves darbiniekus. Labs atalgojums. Dzīvesvieta. Tālr. 
29478728.

Lauksaimniekiem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu 
teritorijā pienāksies kompensācija par zaudējumiem

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un 
ZG. Augstas cenas, samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
Zviedrijas firma - zemes 
īpašumus, mežus, daļēji izcirstus 
mežus, viensētas. T. 26645115;
mežus ar zemi, cirsmas. Samaksa 
tūlītēja. Tālr. 26346688;
meža cirsmas un īpašumus. 
Palīdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 26070852, 25287734;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
teļus (līdz 3 mēn. vecus). Tālr. 
29465429;

māju Robežnieku pag., c. Skuki. 
Tālr. 65626809;
māju Vaivados, Indras pag. (3K) 
2,6 ha zemes, blakus 2 ezeri. 
Tālr. 25949905;
pusi mājas vai maina pret viensē-
tu. Tālr. 25274016;
pusi mājas Krāslavā. T. 25454190;
2 - istabu dzīvoklis baznīcas ap-
kaimē, 3. st. vai MAINA pret 3 - 
istabu dzīvokli. Tālr. 22007322, 
29595215;
2-istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
1-istabas dzīvokli Augstkalnē ar 
malkas apkuri. Tālr. 26185293;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4. Ir remonts. Tālr. 29129296, 
20023221;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
“VW Transporter”- 2.4 D, sinhro, 
1998, TA līdz 03.07.2015., 9 vie-
tas. Tālr. 22364201;
rituļu presi PR 145. Tālr. 26332602;
graudu tīrītāju (petkus), mazlie-
tots, 3000 eiro. Tālr. 29866406;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
piena kvotas. Tālr. 22472584;
govi (8. laktācija). Tālr. 20011455;
teli (aplecināta, nesīsies novem-
bra beigās, raiba) Ūdrīšu pagasta 
Cauņos. Tālr. 29864964;
teli (1.3 mēn.) Kastuļinas pag., 
cena pēc vienošanās.Tālr. 
26281170; 
telīti (melnraiba, 7 nedēļas); 
bullīti (melns, 2 nedēļas). Tālr. 
25981500;
sivēnus. Tālr. 28683927;
timotiņa sienu ruļļos. T. 28738878; 
kurināmās kūdras briketes. Pie-
gāde. Tālr. 22110343;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194.

VAJADZĪGS kafejnīcas dar-
binieks un pavārs. Tālr. 
26056157.
Aicina darbā jāņogu lasītājus. 
Augstkalnē. Tālr. 27135010.
Sieviete meklē darbu. Uzkop-
šu telpas. Izskatīšu arī citus 
piedāvājumus. Tālr. 26234353.
Ģimene vēlas īrēt 2-istabu dzī-
vokli. Tālr. 22103847.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā un apkops ve-
cus cilvēkus. Apzinīga un akurā-
ta. Tālr. 22102220.
Zāles pļaušana Krāslavas ap-
kaimē, savs aprīkojums. Tālr. 
29635815.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Smalcinām l/s, latvāņiem aiz-
augušas platības. Attīrām no 
krūmiem un apauguma. Tālr. 
22038020. 
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

GRĀMATVEŽA VAKANCE
Bērziņu pagasta pārvalde meklē 

grāmatvedi pilnai darba slodzei 
uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
•	 izglītība grāmatvedībā, finan-

sēs vai ekonomikā;
•	 teicamas datorlietošanas pras-

mes (MS Word, Excel, grāmat-
vedības Horizont programmas) 
un biroja tehnikas lietošanas 
prasmes;

•	 teicamas latviešu un krievu va-
lodas;

•	 pieredze grāmatveža darbā;
•	 laba finanšu grāmatvedības un 

LR nodokļu izpratne un zināša-
nas;

•	 spēja organizēt un vadīt grā-
matvedības darbu, iniciatīva, 
pastāvīga izglītošanās;

•	 labas komunikācijas spējas, 
augsta atbildības sajūta, preci-
zitāte, spēja strādāt komandā.

•	 Pretendentam jāiesniedz:
•	 izglītību apliecinošu dokumen-

tu kopijas;
•	 CV;
•	 motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt līdz 2014. 
gada 18. augustam, personīgi 
Bērziņu pagasta pārvaldē vai 
elektroniski: berzini@dagda.lv

Papildus ziņas pa tālr. 
65629771, 65681722.

Latvijas VW klubs no sirds pa-
teicas par sadarbību Starptautiskā 
VW vabolīšu salidojuma organizē-
šanā un vadīšanā Krāslavas novada 
domei, Krāslavas novada tūrisma 
informācijas centram, Kombuļu 
pagasta pārvaldei, Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejam, kera-
miķiem Pauliņiem un laikraksta 
“Ezerzeme” kolektīvam par infor-
matīvo atbalstu. 

Piektdien, 25. jūlijā, būs pārdošanā 
jaunas dažādu krāsu dējīgas šķirnes vis-
tiņas (4-6 mēn.) un dējējvistas (10 mēn.).  
Pēc pa sū tī ju ma paipalas, jaunas pīles un 
pīļtēviņi. Pasūtījumi pa tālr. 29142247, šo-
fe ra tālr. 29158908.

Aglona - 7.45, Grāveri - 8.00, Šķeltova 
- 8.20, Izvalta - 8.40, Kombuļi - 9.00, Krās- 
lava (Ostas ielā) - 9.20, Skaista - 10.00, 
Veterovka - 10.20, st. Skaista - 10.35, 
Kalnieši - 10.55, Piedruja - 11.15, Lupandi 
- 11.25, Indra - 11.50, Skuki - 12.10, Ro-
bežnieki - 12.25, Asū ne - 12.50, Dag da - 
13.10, Ezer nie ki - 13.35, An dze ļi - 13.50, 
Andr upe ne - 14.10, Mariampole - 14.20, 
Jaun okra - 14.35, Priež ma le - 14.50.


