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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Šajā numurā:
Reģionālā Zemkopības 
ministrijas konference 

Rēzeknē
 2. lpp.

Situācija kļūst draudīga
Reportāža no kārtējās novada 
Ārkārtas situāciju komisijas sē-
des.

2.lpp
VW vabolīšu salidojums 

Kombuļu pussaliņā
Leģendārā automobiļa īpašnieku 
tikšanās

2., 4. lpp
Par apkalpošanu, 

 uzkrājumu fondu un 
 jauno apkures tarifu

Intervija ar SIA “Krāslavas nami” 
valdes priekšsēdētāju Valēriju 
Maslovu.

3.lpp
Laba skola Aglonas 

 bazilikas korim Parīzē
Aglonas jaunieši piedalījās 39. 
Pueri Cantores federācijas kon-
gresā.

5.lpp
Ķēriens ar rūgtuma 

piegarša vai Tradīciju 
izzušana?

Krāslavas makšķernieku sacen-
sības

6.lpp
Kā arī TV programma, pado-
mi, reklāmas, sludinājumi un 
daudz citas interesantas un 
noderīgas informācijas.

Laikraksta “Ezerzeme”
redakcija

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 – 17.00.
Tālr. 65681464.

I VW vabolīšu salidojums Kombuļu pussaliņā

Ar koncertprogrammu „Pusnakts Parīzē” Krāslavā 
31.augustā plkst.17:00 uzstāsies Marija Naumova
Šī  būs  vēl  viena  īpaša  un  šoreiz  atšķirīga  muzikāla pastaiga  pa roman-

tisko Parīzi - koncerta gaitā dziedātāja vēlas klausītājiem uzburt Franci-
ju, ļaut viņiem kaut mazliet sajust un izbaudīt Parīzes šarmu un eleganci.  
Kopā ar Mariju Latvijas koncerta apmeklētājiem būs iespēja bau-
dīt izcilā akordeonista Fransuā Parizi, kurš ir viens no labākajiem šī 
žanra izpildītājiem pasaulē, sniegumu. Koncerta gaitā tiks atskaņoti 
jauni skaņdarbi, ko Fransuā Parizi un Brigita Reno (Brigitte Renaud) 
uzrakstījuši speciāli mūsu dziedātājai Marijai Naumovai.

Biļešu cenas - 7, 10, 12, 15 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana Krāslavas kultūras nama II stāvā darb-

dienās no 12:00 līdz 15:00.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. Tālr. 28230237, 65621730.

Labam cilvēkam ir 
Saule plaukstās,
Ar viņu nesalst arī ziemā 
aukstā.
Visapkārt darbi paveicas 
un zied,
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.

Sveicam vārda dienā
ļoti cienījamo 

Annu KRUMPĀNI!
 

Kozindu ģimene

Ir katram ziedam 
sava rasas pērle, 
Kas visās varavīksnes krā-
sās mirdz. 
Kā gribētos to satvert saules 
starā 
Un dāvināt to tev no visas 
sirds!

Emīlija SIDJUKA!
Apsveicam tevi

80 gadu jubilejā!

Bērni, mazbērni

•	 Vairāku banku klienti saņēmuši 
aizdomīgus e-pastus, kuros vi-
ņus aicina reģistrēt savu bankas 
kontu maksājumu sistēmā “Opal 
Transfer”, pārskaitot naudu, brī-
dina Latvijas Komercbanku asoci-
ācija.Asociācija aicina nereaģēt uz 
šādiem aizdomīgiem e-pastiem.
Latvijas Komercbanku asociāci-
jas izsūtītajā šī aizdomīgā e-pasta 
paraugā kā sūtītājs norādīts “Opal 
Transfer”. E-pasta vēstulē rakstīts, 
ka ir nosūtīts naudas pārskaitī-
jums “Opal Transfer” sistēmā, 
minēta sūtītāja valsts, summa 
un pārskaitījuma identifikācijas 
numurs. Lai saņemtu pārskaitī-
jumu, e-pasta saņēmējs aicināts 
reģistrēt savu bankas kontu “Opel 
Transfer” sistēmā, ko var izdarīt, 
pārskaitot vienu eiro uz “Opal 
Transfer” kontu.

•	 Drošības policija (DP) atklājusi ie-
spējamu korupciju Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) 
saistībā ar nelikumīgu termiņuz-
turēšanās atļauju izsniegšanu. 

DP informēja, ka 19.jūnijā sākts 
kriminālprocess par iespējamu 
kukuļņemšanu, starpniecību ku-
kuļošanā, kukuļdošanu un do-
kumentu viltošanu mantkārīgā 
nolūkā.

•	 Rindas uz dažādiem valsts apmak-
sātiem pakalpojumiem Latvijā nav 
izņēmums – tas attiecas ne tikai 
uz rindām pēc veselības aprūpes 
pakalpojumiem, bet arī uz sociālo 
rehabilitāciju. Pašlaik šajā rindā ir 
7695 cilvēki un rehabilitācija jāgai-
da vismaz divus gadus.

•	 Piecu gadu laikā, no 2009.gada sā-
kuma līdz šī gada 1.janvārim, par 
18 545 personām pieaudzis Krie-
vijas pilsoņu skaits Latvijā, liecina 
aģentūras LETA pēc Iedzīvotāju 
reģistra statistikas datiem veiktie 
aprēķini.

•	 Līvānu novadā pirmdien mak-
šķernieki Daugavā atraduši 1877.
gadā ražotu jūras enkura mīnu, 
kuru sprāgstvielu munīcijas neit-
ralizētāji iznīcinājuši.

•	 Biedrības “Zemnieku saeima”, 

Eiropas Parla-
menta deputā-
tes Sandras Kalnie-
tes (V) un žurnāla “Agro Tops” 
rīkotajā konkursā “Senču aici-
nājums 2014″ šogad ir pieteikti 
33 jaunie lauksaimnieki no visas 
Latvijas un ļoti dažādām lauk-
saimniecības nozarēm, informē 
“Zemnieku saeimas” pārstāve 
Līva Liepniece.

•	 Konkursa rīkotāji ir gandarīti par 
jauno lauksaimnieku atsaucību 
un aktivitāti, jo tas pierāda lauk-
saimniecības nozīmi arī jaunat-
nes vidū.

•	 Saistībā ar valsts apņemšanos, līdz 
2020. gadam Latvijā ir jāpārstrādā 
vismaz 50% no sadzīves atkritu-
miem. Ieskatam – viens cilvēks 
gada laikā rada 333 kg, bet Eiro-
pas Savienībā – vidēji 360 kg sa-
dzīves atkritumu.

•	 Lielākā graudu un rapšu audzētāju 
kooperatīva “Latraps” biedru kop-
sapulce ceturtdien, 17.jūlijā, bija 
vētraina, jo viedokļi dalījās, taču 

ar 73% balsu pieņemts lēmums 
piedalīties “Latvijas pienā”, iegā-
dājoties uzņēmuma kapitāldaļas. 
Plānotie ieguldījumi uzņēmumā 
būs viens miljons eiro.

•	 „Jaunā viļņa” organizators Igors 
Krutojs par teju 10 000 eiro savas 
60. dzimšanas dienas svinībām 
noīrējis Latvijas Nacionālās ope-
ras Lielo zāli. Bet tie nav vienīgie 
banketa izdevumi – viņš LNO vēl 
ziedos 120 000 eiro, kas, protams, 
neietilpst oficiālajos svinību izde-
vumos.

•	 Otrdien “VEF Rīga” oficiāli paziņo-
ja par bijušā ventspilnieka Ronal-
da Zaķa pievienošanos klubam, 
viņam tādējādi kļūstot par cetur-
to šīs starpsezonas galvaspilsētas 
kluba papildinājumu. Pašlaik pie-
ejamā informācija liecina, ka Zaķa 
pēdās varētu sekot arī Timma, 
pagaidām “VEF Rīga” vadība to 
neapstiprina.

Latvijā un pasaulē

Bezmaksas nometne latviešu diasporas bērniem
No 10. līdz 14. augustam Ādažu 

novadā tiks organizēta nometne „Sprī-
dītis Leiputrijā” Latvijas un ārzemju 
latviešu diasporas bērniem vecumā 
no 12 līdz 18 gadu vecumam. Nomet-
nes mērķis ir saglabāt saikni ar Latviju 
un stiprināt tās nacionālo identitāti. 
Nometnē piedalīsies bērni no Latvijas, 
Anglijas, Krievijas un Norvēģijas. Vēl ir 
iespējams pieteikties nometnei.

Nometnes laikā bērniem būs 
iespēja caur atraktīviem un aizraujo-
šiem uzdevumiem uzzināt par Latvijas 
kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt 
patriotismu un mīlestību pret Latviju. 
Piesaistot lingvistiskas speciālistus, tiks 
nostiprinātas latviešu valodas zināša-
nas. Piedzīvojumu nometnē paredzē-
tas dažādas aktivitātes — peintbola 

kauja, ūdens kaujas, baltu trubiņu, ko-
mandu sadarbības un komunikācijas 
veicināšanas uzdevumi u. c.

Bezmaksas vietām nometnē
kopumā var pieteikties 30 jaunieši 
—15 no Latvijas un 15 no ārzemēm 
(no Anglijas, Krievijas un no Norvēģi-
jas). Plašāku informāciju par nometni, 
atlikušajām bezmaksas vietām un uz-
ņemšanas kritērijiem skatīt: http://bit.
ly/1p68WQw. Ir iespēja pieteikties arī 
ārpus projekta citiem jauniešiem. 

Sīkāk par nometni un pieteikša-
nos — mājas lapā: www.realspiedzi-
vojums.lv.

Biedrības „Reāls piedzīvojums” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Aiga SPRINDŽA
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II VW vabolīšu salidojums 
Kombuļu pussaliņā

No 18. līdz 20. jūlijam Krāslavas novadā notika leģendāro automa-
šīnu VW Beetl (Vabolīte) īpašnieku salidojums, ko organizēja Lat-
vijas VW automašīnu mīļotāju klubs. Kombuļu pussaliņā ieradās 
35 ekipāžas no 5 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un Baltkrievijas. Salidojuma dalībnieki izbrauca kolonnā pa pilsē-
tu, apmeklēja Krāslavas katoļu baznīcu, vēsturisko centru, Aglo-
nas maizes muzeju, Sauleskalnu, Velnezeru. Sestdienas vakarā 
bija organizēts noslēguma pasākums ar kopēju vakariņu galdu, 
dejām, Valērija Stivriņa un Donāta Cauņas izpildījumā. Visu va-
karu kustībā bija nenogurdināmais salidojuma organizators, vie-
nīgais krāslavietis, kuram pieder vairākas VW Vabolītes, Stefans 
Narkaļūns. Ar viņa gādību bija sarūpētas garšīgas brokastis, viņa 
sieva gatavoja visai lielajai kompānijai auksto zupu. Par kultūras 
programmu gādāja pats Stefans. Tādas domubiedru tikšanās tiek 
rīkotas vairākas reizes gadā. 

Vabolītes stāsts sākās ar 
aizrautīga konstruktora Jozefa 
Ganca darbu. Viņš 1931. gadā 
piedāvāja vairāk nekā 30 mazo 
mašīnīšu projektus, no kurām 
vienu nosauca par “Maikäfer”, 
kas tulkojumā nozīmē - Maijva-
bole. 1933. gadā Vabolīte jau 
bija izstrādāta līdz galam un 
kļuvusi par nacionālo automobi-
li. Pie varas bija nākuši nacisti, 
Gancs vairs nevarēja turpināt 
darbu Vācijā. Viņš bija ebrejs… 
Viņa idejas dēvēja par “ebreju 
viltojumu”. Konstruktors bēga 
no dzimtenes uz pasaules otru 
malu - Austrāliju. Nacionālā auto 
modeli turpināja pilnveidot Por-
šē. Šo automašīnu masveida 
laišanu apgrozībā apturēja karš. 
Pa īstam VW - 11, kā to oficiāli 
dēvēja, tirgū parādījās tikai pēc 
Otrā pasaules kara beigām. Mūs-

dienās Vabolīte ir iekļauta Ginesa 
rekordu grāmatā kā mašīna, kas 
mainīja pasauli. Tās masveida 
ražošanas laikā (1938. - 2003. g.) 
tika saražotas 21 miljons 529 tūk-
stoši 464 automašīnas. Dažādās 
valstīs šim modelim ir savādāks 
nosaukums: Anglijā, Bulgārijā, 

Brazīlijā, Krievijā, Izraēlā, 
Vācijā, Slovākijā, Čehijā un 
vairumā pasaules valstu to 
sauc par Vabolīti, bet Po-
lijā to sauc par Kuprainīti, 
Turcijā - Bruņurupucis, So-
mijā un Zviedrijā - Burbulis, 
franči to dēvēja par Koksinel 
- bizbizmārīte. Taču visiem 
kopīga paliek pieķeršanās 
un mīlestība pret šo ērto un 
ekonomisko auto, kā arī Va-
bolīšu īpašnieku vēlme ko-
municēties ar sev līdzīgiem 
cilvēkiem, kā vienas valsts, 
tā visas pasaules mērogā.

Sarunājoties ar Krā-
slavas novadā notiekošā 
salidojuma dalībniekiem, 
pievērsu uzmanību, ka visu 
vabolnieku kopīgas rakstura 
īpašības ir neierasta atklātī-
ba, sirsnība, demokrātisms, 
laipnība un patiesa mīlestī-
ba pret savu “dzelzs drau-
gu”. 

Latvijas VW Vabolīšu 
kluba prezidente Ligita Vilks: 

- Latvijā šobrīd ir vairāk 
nekā 3 simti Vabolīšu, bet 
no tām labā stāvoklī ir tikai 

nedaudz vairāk kā simts. Kāpēc 
šī mašīna ir tik pievilcīga? Tāpēc, 
ka tā dāvā jūru pozitīvu emociju 
ne tikai to īpašniekiem, bet arī 
apkārtējiem. Visur, lai kur tu ne-
brauktu, tiksi sagaidīts ar smaidu, 
visur tev būs draugi. Visi Vabolī-
šu saimnieki sirdī ir mākslinieki, 
katrs savai mašīnai izvēlas īpašu 
dizainu, kas daudz ko pastāsta 
par pašu saimnieku. Turklāt Va-
bolīte ļauj daudz ceļot, netērējot 
kaudzi naudas. Šodien mēs vie-
sojamās Aglonas maizes muzejā, 
apmeklējām Velnezeru. Uzkā-
pām Sauleskalnā. Krāslava ir kļu-
vusi ļoti skaista. Daudzi dalībnieki 
Latgalē ir pirmo reizi. Viņiem būs 
daudz iespaidu.  

Datortehnikas remonta spe-
ciālists Aleksejs no Sanktpēter-
burgas:

- Ar šīm mašīnām esmu aiz-

rāvies kopš bērnības. Kāpēc man 
tās patīk? To ir grūti vārdos ap-
rakstīt. Nesen ar to braucu uz sa-
lidojumu Slovēnijā. Tie ir 5 tūksto-
ši km abos virzienos. Ceļā nebija 
nekādu sūdzību! Bet šim auto ir 
gandrīz 30 gadi! 

Turpinājums 4.lpp.

Interese par šo pasākumu 
bija liela. Zālē, kur tika likti papild-
krēsli, knapi satilpa 340 konferen-
ces dalībnieki. Šādas ažiotāžas 
iemesli ir vairāki: nākamajā gadā 
mainīsies tiešo maksāju sistēma 
zemnieku saimniecībām; šogad 
sāk darbu jaunā Lauku attīstības 
programma; Āfrikas cūku mēris 
Latgalē. Informācijas bija daudz. 
Tiem zemniekiem, kuri nevarēja 
ierasties, bija iespēja pasāku-
mam sekot tiešraidē internetā. 

Saimnieka priekšrocības 
izmantoja un konferenci atklāja 
Rēzeknes novada domes priekš-
sēdētājs Monvīds Švarcs. Viņa 
uzruna bija īsa, pieklājīga un ļoti 
politiska. Vietējais politiķis izpel-
nījās ironisku uzslavu no zemko-
pības ministra Jāņa Dūklava par 
to, ka viņš ar vieglumu prot pie-
skarties visām tēmām, kā jau po-
litiķis. Kad vārds tika dots pašam 
ministram, viņš īsi apsveicinājās 
un piedāvāja uzreiz ķerties pie 
darba, neizplūstot garās runās. 

Konferences pirmajā daļā 
ministrijas speciālisti palīdzēja 
klātesošajiem saprast, kā darbo-
sies jaunā tiešo maksājumu sis-
tēma, kas Latvijā un ES stāsies 
spēkā jau nākošgad. 

Ja šogad zemnieki vienota-
jos platību maksājumos saņēma 
90 eiro/ ha, tad sākot ar nākamo 
gadu, bez vienotā platību maksā-
juma (70 % no kopējās summas) 
zemnieki saņems arī tā sauca-
mos zaļināšanas maksājumus, 
ievērojot noteiktas prasības: 
bioloģiskas lauksaimniecības 
produkcijas ražošana, lauksaim-
niecības prakses īstenošana, kas 
labvēlīgi ietekmētu apkārtējo vidi 
un klimatu (daudzveidības un pla-
tību, kas apsētas ar daudzgadīgo 
zāli saglabāšana, kā arī ekoloģis-
ki nozīmīgu teritoriju un objektu 
aizsardzība). “Zaļais” maksājums 
sastādīs aptuveni 30 % no kopējā 
maksājuma. 

Bez vienotā platību maksā-
juma jaunajā sistēmā ir paredzēti 
arī saistītie maksājumi, kas tiek 
īstenoti, lai atbalstītu problēmu 
risināšanu tajos lauksaimnie-
cības sektoros, kas ir nozīmīgi 
mūsu ekonomiskajos, sociālajos 
un vides procesos, lai saglabātu 
šībrīža ražošanas apjomus. Šo 
maksājumu var saņemt tie, kuri 

nodarbojas ar piena un gaļas lopu 
audzēšanu (liellopi, aitas, kazas), 
kā arī tie, kuri audzē olbaltumvie-
lu kultūras (sojas pupiņas, zirņus, 
lucernu, timotiņu utt.), kartupeļu 
cieti saturošus kartupeļus, sēklas 
kartupeļus, graudzāļu kultūras un 
linus (izmantojot sertificētas sēk-
las), dārzeņus, ogas utt. 

Jaunajā sistēmā ir pare-
dzēts atbalsts mazajām zemnie-
ku saimniecībām. Tām vienotā 
platību maksājuma saņemšanas 
noteikumi būs vienkāršoti, tie tiks 
atbrīvoti no “Zaļā” maksājuma 
prasībām, kā arī netiks kontrolēti. 
Šādām saimniecībām ir paredzē-
ta vienota likme - 500 eiro gadā, 
neatkarīgi no hektāru skaita. 

Netika aizmirsti arī jaunie 
zemnieki. Viņiem ir paredzēta 
iespēja saņemt papildus atbal-
stu, ievērojot dažus noteikumus: 
vecumam jābūt līdz 40 gadiem, 
tiesības saņemt vienoto platības 
maksājumu, īpašuma tiesības 
ne ilgāk kā 5 gadus. Aptuvenais 
šāda veida atbalsts - 44 eiro/ ha 
(maksājums tiek aprēķināts tikai 
par pirmajiem 90 ha). 

Laiks ātri gāja uz priekšu - 
speciālistu skaidrojumi, atbildes 
uz dalībnieku jautājumiem, minis-
tra komentāri. Pirmā konferences 
daļa bija noslēgusies. Tika izzi-
ņots pārtraukums. 

Pēc pārtraukuma dalībnieku 
rindas acīmredzami kļuva retā-
kas. Otrā konferences daļa tika 
veltīta jaunās lauku attīstības 
programmas apspriedei, kas sa-
stādīta līdz 2020. gadam. Prog-
ramma paredz projektu atbalstu 
lielām un mazām saimniecībām, 
pārstrādes uzņēmumu attīstī-
bu laukos, atbalstu jaunajiem 
zemniekiem, meliorācijas pasā-
kumiem, būvniecībai, tehnikas 
iegādei utt. Apspriežot gan jauno 
maksājumu sistēmu, gan lauku 
attīstības programmu, ministrs 
vairākkārt uzsvēra, ka abi šie 

izstrādātie dokumenti tiek izska-
tīti ES struktūrās, tas nozīmē, ka 
tajos var tik veiktas izmaiņas, par 
kurām ministrija obligāti operatīvi 
informēs. 

Trešā daļa bija paredzēta 
jautājumu uzdošanai ministram 
un diskusijām. Jautājumu bija 
pietiekami daudz, katrs jautā-
tājs gribēja atbildi saņemt tieši 
no Dūklava kunga. Konferences 
dalībnieki gribēja zināt, kāpēc 
Eiroparlamentā esošie Latvijas 
deputāti negāja strādā lauksaim-
niecības komitejā, neskatoties 
uz to, ka pirms vēlēšanām solīja, 
ka noteikti to darīs. Ministrs, ar 
sev raksturīgo humoru, atbildēja: 
“Grūti teikt. Vispār, darbība kļūst 
par pabeigtu. Apsolīja - savu dar-
bu izdarīja. Jūs nobalsojāt - arī 
esat savu darbu izdarījuši. Tagad 
turpmākos piecus gadus viņi būs 
tālu. Pajautājiet to viņiem, kad 
viņi te ieradīsies pirms nākama-
jām vēlēšanām”. 

Bija saruna arī par Āfrikas 
cūku mēri. Ministrs apgalvo, ka 
līdz pat šim brīdim karantīnas pa-
sākumi rezultātus nedod. Un tas 
ir tikai tāpēc, ka daudzi noniecina 
veterinārā dienesta prasības. Ap-
solot drakoniskus sodus prasību 
neievērotājiem, ministrs turpināja 
atbildēt uz jautājumiem. 

Šāda veida pasākumā es 
biju pirmo reizi. Bet uzreiz sajutu, 
ka zemnieki savu ministru ciena 
un  novērtē. Katrs uzmanīgi ie-
klausījās viņa komentāros un at-
bildēs. Kāds jauns zemnieks pat 
ministram lūdza padomu, kur lai 
viņš dabū pusmiljona eiro savas 
saimniecības attīstībai. Zālē eso-
šie šo jautājumu uztvēra ar drau-
dzīgiem un patiesiem smiekliem. 
“Man nav”, - nedaudz samulsis 
atbildēja Dūklavs. Bet tūlīt pat 
ieteica jaunietim uzkavēties pēc 
konferences, lai šo jautājumu ap-
spriestu nopietnāk. 

Konference tuvojās nobei-
gumam. Dalībnieki norūpējušies 
devās prom. Jūtamas visai no-
pietnas pārmaiņas. Kā lai pagūst 
tikt skaidrībā ar visām jauno sis-
tēmu un programmu  niansēm un 
viltībām, lai nepalaistu garām ne-
vienu no piedāvātajām iespējām. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Reģionālā Zemkopības ministrijas 
konference Rēzeknē

17. jūlijā Rēzeknē, Latgales vēstniecības “GORS” mazajā zālē notika Zemkopības minis-
trijas konference “Esi informēts un ražo laukos”.

Kārtējās ārkārtas situāciju 
komisijas sēdē šoreiz, atbilstoši 
laika apstākļiem, izvērtās karsta 
diskusija. Tēmu šādai sarunai 
izrādījās ne mazums, bet svarī-
gākā - kompensāciju izmaksas 
lauksaimniekiem, kam saimnie-
cībās Āfrikas cūku mēra rezultātā 
bojā gājušas mājas cūkas, kā arī 
tika iznīcinātas piespiedu kārtā, 
ar mērķi ierobežot infekcijas iz-
platīšanos. 

Lieta tāda, ka saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem 
kompensāciju izmaksāšana ir 
cieši saistīta ar stingru cūku 
bioloģiskās drošības noteikumu 
ievērošanu, no kuriem daži zem-
niekiem šķiet neizpildāmi. Par to 
sēdē runāja pagastu pašpārvalžu 
vadītāji. Viņi taču kontaktējas ar 
cilvēkiem un “iekšējo” situāciju 
pārzina labāk par ierēdņiem. Uz 
dažiem apgalvojumiem Dienvid-

latgales Pārtikas un veterinārā 
dienesta pārvaldes vadītājs An-
tons Lazdāns reaģēja asi un bija 
kategorisks. Vēlreiz atgādināja, 
ka nekāda “demokrātija” šajā 
jautājumā nevar pastāvēt. Tikai 
ar dzelžainu rīcību var novērst 
infekcijas izplatīšanos. Līdzīgas 
prasības attiecībā uz cūku bio-
loģisko drošību ir pastāvējušas 
jau kopš padomju laikiem. Savā-
dāk ar Āfrikas cūku mēri nevar 
tikt galā. Lazdāna kungs vienu 
otru nostrostēja par pieļautajiem 
pārkāpumiem un izteica vadītā-
jiem minējumu - vai nu organizēt 
darbu, kā tas vajadzīgs vai arī jā-
raksta atlūgums. 

Pa to laiku situācija ar Āfri-
kas cūku mēri kļūst nopietnāka. 
Vīruss uziets vēl divās piemājas 
saimniecībās Kalniešu pagas-
tā, divām mājas cūkām Indrā un 
mežacūkai Ķepovas pagastā. 

Āfrikas cūku mēris nokļuvis jau 
Vidzemē. Valkas novada Ērģe-
mes pagastā infekcija konstatēta 
četrām mājas cūkām un vienai 
mežacūkai. Karantīnas zona tiks 
paplašināta visā pierobežas teri-
torijā, gar Baltkrievijas, Krievijas 
un Igaunijas robežu. Ārkārtas 
situācija, izņemot Latgali, tiks no-
teikta vēl 20 novados. 

Līdz 23. jūlijam Āfrikas cūku 
mēris apstiprināts 26 mežacū-
kām un 19 mājas cūkām 11 saim-
niecībās. Iznīcinātas jau 185 cū-
kas. Cilvēki neieklausās teiktajā, 
nebaidās no sodiem un turpina 
izplatīt šo infekciju. Nesen Dag-
das novadā policijas darbinieki 
novērsa vēl divus mēģinājumus 
no karantīnas zonas izvest gaļu.

Vairāk informācijas par sēdē 
apspriestajiem jautājumiem lasiet 
nākamajā “Ezerzemes” numurā. 

Valentīna SIRICA

Situācija kļūst draudīga
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-Lasītāji jautā, kāpēc citu 
māju kāpņutelpas tiek remon-
tētas, bet citās mājās kosmē-
tiskais remonts netiek veikts 
jau gadiem ilgi.

- Kosmētiskais remonts un 
logu nomaiņa kāpņu telpās tiek 
veikta pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
un tiek apmaksāta no mājas uz-
krājošā fonda. Lai to uzsāktu 
darīt, ir jāsasauc mājas iedzīvo-
tāju kopsapulce vai arī jāsavāc 
vismaz 51 % dzīvokļu īpašnieku 
paraksti. Šis iesniegums jānodod 
apkalpojošajam uzņēmumam. 
Nepieciešamos darbus var veikta 
arī tad, kad uzkrājošais fonds jau 
ir iztērēts citiem mērķiem. Šādos 
gadījumos izdevumi par veikta-
jiem darbiem tiks papildus iekļauti 
rēķinā par apsaimniekošanu.

- Tas nozīmē, ka uzkrājo-
šajā fondā esošie līdzekļi tiek 
tērēti tikai ar iedzīvotāju piekri-
šanu?

- Ne vienmēr. Uzkrājošā fon-
da līdzekļi bez kopsapulces pie-
krišanas tiek tērēti vissvarīgāko 
darbu veikšanai, piemēram, jum-
tu un nesošo sienu remontam. 
Šos darbus apkalpojošais uzņē-
mums iekļauj plānoto darbu sa-
rakstā, un par tiem iedzīvotāji tiek 
informēti līdz katra gada 15. ok-
tobrim, kā tas ir noteikts likumā. 
Piemēram, esam veikuši Rube-
roīda jumta pārsega maiņu mā-
jai Raiņa ielā 9, nesagaidot kop-
sapulces protokolu, bet, ņemot 
vērā iesniegumu, ko saņēmām 
no piektā stāva iedzīvotājiem, ku-
riem lietus laikā applūda dzīvokļu 
griesti. Šādos gadījumos kopsa-
pulces sasaukt ir samērā grūti, jo 
neērtības zemāko stāvu iedzīvo-
tāji neizjūt. Diemžēl, bet cilvēki 
reti izrāda kopēju vēlmi rūpēties 
par māju. No uzkrājošā fonda 
tiek finansēta arī kanalizācijas 
un ūdensvadu sistēmas maiņa, 
kā arī dūmeņu un lielu avārijas 
situāciju remonts.

- Kādi darbi tiek veikti par 
apkalpojošā uzņēmuma finan-
sēm? 

- No apkalpes līdzekļiem, 
kas sadalīti starp visām mājām, 
tiek veikti dažādi mazāki ikdienas  
darbi: durvju remonts, izsisto logu 
maiņa, nelieli jumtu remontdarbi, 
komunikācijas problēmu novēr-
šana, skārda un galdniecības 
darbi, elektroapgādes sistēmas 
uzturēšana koplietošanas terito-
rijās.

- Pilsētnieki nereti sūdzas 
par sliktu smaku kāpņutelpās, 
kas rodas kanalizācijas problē-
mu rezultātā. Kā tiek risināti šie 
jautājumi? 

- Gribu piebilst, ka 90 % no 
kanalizācijas problēmām rodas 

pašu iedzīvotāju rīcības dēļ. 
Tiem, kuri netic, mūsu avārijas 
dienesta darbinieki parādā lie-
tiskos pierādījumus, izvilktus no 
kanalizācijas caurulēm - gurķi, to-
māti, zivju galvas, citrusaugļu mi-
zas, sieviešu higiēnas piederumi. 
Cilvēki nevar vai negrib saprast, 
ka izmetot cietus priekšmetus 
un sadzīves lietas, pagrabā ka-
nalizācijas cauruļu izliekumos 
(pagriezienos) rodas aizdam-
bējumi. Labākajā gadījumā viss 
saturs iztek pagrabā, sliktākajā - 
tur, kur aizsprostojusies revīzija, 
t.i., pirmā stāva dzīvoklī, vai pat 
otrajā stāvā. Ietekmē arī tauku 
nogulsnēšanās ūdensvados, kas 
rodas nepietiekama iedzīvotāju 
karstā ūdens patēriņa, vienkār-
šāk sakot, ekonomijas rezultātā. 

Rodas, protams, arī tehnis-
kas kļūdas, kas pieļautas būv-
niecības laikā, vai komunikāciju 
nolietošanās rezultātā. Kad, pie-
mēram, ir ierīkotas mazāka dia-
metra caurules vai izejā no mājas 
kanalizācijas caurules iegrimst, 
pārlūst un viss kanalizācijas sa-
turs iestrēgst šajā lūzumā. Šādā 
gadījumā tiek veikta cauruļu mai-
ņa, ko mēs uzskatām par labāku 
variantu nekā katru dienu tīrīt 
caurules. Atsevišķos gadījumos 
māju iedzīvotāji cieš no ārējās 
kanalizācijas. Kā piemēru var mi-
nēt māju Raiņa ielā 15. Šīs mājas 
pagrabs regulāri applūst, jo māja 
atrodas zemāk nekā kanalizāci-
jas maģistrālais tīkls, ko lieto arī 
citu māju iedzīvotāji. Protams, te 
ir vajadzīgs kardināls risinājums, 
šādos gadījumos mēs vērša-
mies uzņēmumā SIA “Krāslavas 
ūdens”, kas uztur ārējos ūdens-
vadu tīklus. Gribētos uzrunāt arī 
tos dzīvokļu īpašniekus, kuri sa-
vus dzīvokļus pamet uz ilgāku lai-
ku. Reizēm rodas pārrāvumi krā-
nu pievados, no tā cieš zemāko 
stāvu iedzīvotāji. Braucot prom 
uz ilgāku laiku, obligāti ir jāaizver 
ventiļi. Ieteicams dzīvokļu atslē-
gas atstāt pie kāda no saviem 
radiniekiem, lai nepieciešamības 
gadījumā tajā varētu iekļūt avāri-
jas dienesta darbinieki. 

-Daudzi krāslavieši inte-
resējas, kāpēc daudzdzīvokļu 
mājām atšķiras maksa par ap-
saimniekošanu? 

-Samaksu par apsaimnieko-
šanu veido vairākas izdevumu 
pozīcijas: avārijas dienests, te-
košais remonts, administrācija un 
pieguļošo teritoriju uzkopšana. 
Pirmajām trim pozīcijām summa 
tiek aprēķināta katru gadu, to 
dala proporcionāli uz visām mā-
jām, tādējādi nosakot viena dzī-
vojamās platības kvadrātmetra 
apsaimniekošanas izmaksas, 
neiekļaujot pieguļošo zemes te-
ritorijas apsaimniekošanu. Tā kā 
katras mājas teritorija ir savā-
dāka, tad šo mainīgo pieguļošo 
teritoriju apsaimniekošanas iz-
maksas arī rada starpību rēķinos. 
Māja var būt neliela, bet piegu-
ļošā teritorija, iekļaut celiņus, 
trotuārus, zaļo zonu un stāvlau-
kumus, samērā liela. Tāpēc arī 
sētnieki saņem dažādu atalgo-
jumu, jo ir dažāda likme par 100 
m2 uzkopšanu. Attiecīgi tur, kur 
ir zaļā zona, nepieciešams veikt 
appļaušanas darbus un zāles no-
vākšanu, tāpēc iedzīvotājiem jā-
apmaksā tehnikas izmantošanas 
izdevumi un traktorista darbs. 

Summa, kas nonāk uzkrā-

jumu fondā, tiek noteikta balsto-
ties uz plānoto darbu sarakstu. 
Piemēra, ja kādai mājai ir jāmai-
na jumts, bet uzkrājumu fondā 
līdzekļu nav un dzīvokļu īpaš-
nieku kopsapulce, ar mērķi veikt 
remontdarbus kredītā, netiek 
sasaukta, mums pēc esošajiem 
noteikumiem ir jāpalielina uzkrā-
jumu fondā nonākošās summas 
likmes palielināšana, lai iedzīvo-
tāji tajā varētu uzkrāt nepiecieša-
mo summu.

Līdz katra gada 15. oktobrim 
mēs paziņojam dzīvokļu īpaš-
niekiem, kāda būs apsaimnie-
košanas apmaksas summa, kas 
izriet no ieplānotajiem darbiem 
un izmaksām. Dzīvokļu īpašnie-
kiem ir tiesības 30 dienu laikā 
sasaukt kopsapulci un apspriest, 
kurš punkts viņus neapmierina.  
Turklāt iedzīvotāji arī paši var 
piedāvāt savus līdzekļu ekonomi-
jas variantus, kurus mēs obligāti 
izskatīsim. Piemēram, organizēt 
piegulošās teritorijas uzkopšanu 
pašu spēkiem un izsvītrot šīs iz-
maksas no apsaimniekošanas iz-
devumiem. Mājokļu saimniekiem 
ir tiesības samazināt uzkrājumu 

fondā nonākošās summas apjo-
mu vai vispār atteikties no šī fon-
da. Vienīgais, ko aizliedz Ministru 
Kabineta noteikumi - atteikties no 
tehniskās apkalpes un adminis-
trācijas. Beigu beigās, dzīvokļu 
īpašnieki var pārņemt māju savās 
rokās un apsaimniekot to pašu 
spēkiem. Ja par šādu lēmumu 
kopsapulce nav notikusi līdz 1. 
janvārim, tad sākoties jaunajam 
gadam apkalpojošais uzņēmums 
aprēķina maksu par apsaimnie-
košanu. 

Jāpiebilst, ka katrs dzīvokļa 
īpašnieks var painteresēties SIA 
“Krāslavas nami” no kā sastāvs 
apsaimniekošanas samaksa. 

-Kas būtu jāzina krāsla-
viešiem par jauno dzīvojamo 
māju pārvaldes likumu, kas 
pieņemts šī gada janvāra vidū?

-Izmaiņas vairāk attiecas uz 
iedzīvotāju kooperatīviem. Tajās 
paredzēts, ka, sākot ar 2015. 
gada oktobri, iedzīvotāji par ko-
munālajiem pakalpojumiem va-
rēs maksāt tieši piegādātājam, 
taču tas būs maksas pakalpo-
jums. Dzīvokļu saimniekiem, kuru 
mājokļus apkalpojam mēs, nekas 
nemainās. 

- Kas attiecas uz mājām 
piegulošo teritoriju labiekārto-
šanu…

- Mājām piegulošo teritoriju 
uzkopšanai jānotiek par māju ie-
dzīvotāju līdzekļiem, jo piegulošā 
teritorija (pagalms, iebraucamie 
ceļi, trotuāri pie mājām) tāpat 
kā kāpņu telpas, pagrabi, bēniņi 
un jumts ir dzīvokļu saimnieku 
kopīpašums. Atsevišķos gadī-
jumos Krāslavas novada dome 
projektu ietvaros palīdz iedzīvo-
tājiem, uzņemoties iekšpagalmu 
celiņu remonta un asfaltēšanas 
darbu izmaksas, bet tas attiecas 
uz caurbraucamajiem ceļiem, ko 
lieto ne tikai konkrēto māju iedzī-

Mans mājoklisPar apkalpošanu, uzkrājumu fondu un 
jauno apkures tarifu

Krāslavieši bieži vēršas redakcijā ar jautājumiem par daudzdzīvokļu namu apsaimnieko-
šanu. Jau tagad interesējas - kāds būs apkures tarifs šosezon? Mūsuprāt aktuālākos jau-
tājumus adresējām SIA “Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājam Valērijam MASLOVAM.

votāji. Jaunākais piemērs - pa-
vasarī tika pabeigti asfaltēšanas 
darbi, kas bija uzsākti pagājušajā 
gadā, gar mājām Ezera ielā 16 un 
18 un Podnieku ielā 22. Pašvaldī-
bas finansēta ir arī autostāvvieta, 
kas ierīkota pagalmā starp mā-
jām Rēzeknes 6, Raiņa 2, Baznī-
cas 19 un Vienības 12. Ir plānots 
par pašvaldības līdzekļiem asfal-
tēt iebraucamo ceļu māju Raiņa 
2 un Baznīcas 17 pagalmā, vir-
zienā no Raiņa ielas. Protams, ir 
arī citas vietas, kur nepieciešams 
veikt labiekārtošanas darbus, bet 
pašvaldības iespējas nav beziz-
mēra, būs labi, ja ik gadu izdosies 
realizēt vismaz viena pagalmos 
iebraucamā ceļa remontu kādā 
no dzīvojamajiem kvartāliem. 
Turklāt atkārtošos, piebraucamie 
ceļi, kas ved tikai uz vienu daudz-
dzīvokļu māju, kā arī celiņi līdz 
kāpņu telpām tiek remontēti tikai 
par iedzīvotāju līdzekļiem. 

- Kā pienākums ir remontēt 
bērnu rotaļu laukumus? 

- Māju iedzīvotāju, kuru pa-
galmos tie atrodas. Piemēram, 
mājas Aronsona ielā 16 iedzīvo-
tāji 2012. gadā startēja Hipotē-
ku bankas izsludinātajā projektu 
konkursā, saņēma līdzfinansē-
jumu un pašu spēkiem ierīkoja 
savas mājas pagalmā rotaļu lau-
kumu. Bet Rīgas ielas 114 nama 
iedzīvotāji paši sakārtoja jau 

esošu rotaļu laukumu. Protams, 
ne visur iedzīvotājiem izdodas 
vienoties par līdzīgu jautājumu 
atrisināšanu. Taču arī te ir paš-
valdības atbalsts. Šogad tiek 
plānots labiekārtot bērnu rotaļu 
laukumu mājas Rancāna ielā 16 
pagalmā. Ierīkot šādus laukumus 
katrā pagalmā nav iespējams, tā-
pēc pašvaldība cenšas tos ierīkot 
vismaz katrā mikrorajonā, likvi-
dējot vecās konstrukcijas, kas ir 
pārvērtušās metāllūžņos.

- Jautājums, kas uztrauc 
pilnīgi visus daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājus - kāds būs 
apkures tarifs gaidāmajā apku-

res sezonā? 
- Apkures sezonu uzsāk-

sim bez izmaiņām - tarifs paliks 
pašreizējā līmenī. Šobrīd ir grūti 
teikt, kāds būs jaunais tarifs, jo 
vēl neesam nostrādājuši pilnu 
gadu, pēc veiktās siltumtrases 
rekonstrukcijas un četru cauru-
ļu apkures sistēmas maiņu, kas 
tika veikta lielā pilsētas daļā, 
pret divcauruļu sistēmu. Šobrīd 
mums vēl nav visu ziņu par sil-
tuma zudumiem. Protams, tie ir 
samazinājušies, taču uzņēmums 
projekta realizācijai ir uzņēmies 
lielas kredītsaistības, tāpēc apku-
res jaunais tarifs tiks aprēķināts, 
ņemot vērā visus faktorus. Jaunā 
tarifa projekts gada beigās tiks 
nodots apstiprināšanai Sabied-
risko pakalpojumu regulatorā. 
Nav izslēgts, ka vienas megavat-
stundas izmaksas samazināsies, 
bet karstā ūdens izmaksas palie-
lināsies, jo mums tagad ir ierīces, 
kas var precīzi noteikt, cik maksā 
karstā ūdens uzsildīšana katrā 
mājā. Gribu uzsvērt, ka karstā 
ūdens padeve vasaras perio-
dā siltumapgādes uzņēmumam 
nes lielus zaudējumus, jo karstā 
ūdens patēriņš vasarā nav liels, 
bet tā uzsildīšanas izmaksas lie-
las. Atgādināšu, ka vienas mega-
vatstundas tarifs - 56.66 eiro (bez 
PVN) ir visai demokrātisks, salī-
dzinot ar citām Latvijas pilsētām. 
Turklāt šis tarifs kopš 2008. gada 
ir nemainīgs, un netika pakļauts 
svārstībām, kā tas notika pilsē-
tās, kur izmanto gāzi. 

Tagad mūsu uzdevumus ir 
iegādāties jaunu apkures katlu 
katlumājai. Tā izmaksas var pār-
sniegt apkures sistēmas maiņas 
izdevumus. Šajā gadījumā arī 
uz Eiropas Savienības atbalstu 
diemžēl cerēt nevaram, bet no-
vecojušo aprīkojumu jāmaina. 
Protams, ceram uz pašvaldības 
atbalstu, pateicoties kurai tik 
daudzus gadus palika nemainīgs 
šībrīža apkures tarifs, jo vienas 
katlumājas daļas rekonstrukciju 
2008. gadā finansēja pašvaldība, 
un tarifu tas neietekmēja. Ceram 
arī uz to, ka, ņemot vērā mūsu 
kredītsaistības pret banku, jaunā 
katla iegāde nākotnē stipri neie-
tekmēs apkures tarifu.

-Paldies par interviju!

Valentīna SIRICA
Autores foto

Jaunā tarifa projekts gada beigās tiks nodots apstiprināšanai 
Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Nav izslēgts, ka vienas 
megavatstundas izmaksas samazināsies, bet karstā ūdens iz-
maksas palielināsies, jo mums tagad ir ierīces, kas var precīzi 
noteikt, cik maksā karstā ūdens uzsildīšana katrā mājā.

Šī gada jūnijā notika LVSADA 
pārstāvju saruna ar premjeri, kura 
apsolīja jūlijā piešķirt veselības 
aprūpei papildus finansējumu 9,9 
miljonu eiro apmērā. To ņemot 
vērā, LVSADA padome 17. jūnijā 
atturējās izteikt 
neuzticību valdī-
bas vadītājai.

„ D i e m ž ē l 
valdība 22. jūlija 
sēdē nolēma pa-
pildus piešķirt ve-
selības aprūpes 
vajadzībām tikai 
4,6 miljonus eiro, 
kas ir mazāk par 
pusi no solītā,” 
norāda LVSADA.

Par tālāko 
rīcību LVSADA 
lems valdes ār-
kārtas sēdē 29. 

jūlijā.
Valdībā otrdien apstiprināta 

papildu līdzekļu piešķiršana vese-
lības aprūpes nozarei 4,6 miljonu 
eiro apmērā no līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem. Piešķirtā 

summa tiks novir-
zīta bērnu veselī-
bas aprūpei un on-
koloģijas pacientu 
ārstēšanai, ievēro-
jot šo grupu priori-
tāro lomu veselības 
aprūpes pakalpoju-
mu saņēmēju vidū. 
Finansējums tiks 
piešķirts arī papil-
du laboratorisko 
izmeklējumu ap-
maksai, informēja 
Nacionālais veselī-
bas dienests.

lsm.lv

Par tālāko rīcību vēl lems
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arod-
biedrība (LVSADA) pauž nožēlu par to, ka nav turēts 
premjeres Laimdotas Straujumas („Vienotība”) solījums 
piešķirt veselības nozarei papildu 9,9 miljonus eiro, teikts 
arodbiedrības paziņojumā medijiem.
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Tas sniedz brīnišķīgu brīvī-
bas sajūtu. Latvijā man ļoti patika 
Krāslavas baznīca un Velnezers. 
Un te ir ļoti viesmīlīgi un labi cil-
vēki.

Putinu ģimene no Lietuvas 
pilsētas Taurage:

-Mēs jau astoņus gadus 
esam Lietuvas Vabolīšu cienītā-
ju kustības dalībnieki. Es esmu 

mehāniķis. Vienu no savām tri-
jām vabolītēm esmu sakomplek-
tējis pats savā garāžā no divām 
ļoti vecām mašīnām. Esmu arī 
dēlu “aplipinājis” ar šo lietu. Kopš 
2009. gada braucam uz salidoju-
miem Polijā, Igaunijā, esam bijuši 
arī Latvijā, bet Latgalē esam pir-
mo reizi. Krāslava - skaista pilsē-
ta, ļoti interesanta. Baltijas valstīs 
ir maz pilsētu, kas saglabājušas 

savu pirms-
kara tēlu. 
T a u r a g ē 
praktiski visu 
nācās būvēt 
no jauna. Te 
ir tik daudz 
p i r m s k a r a 
koka māju, 
tās tik rūpī-
gi tiek sa-
g l a b ā t a s . 
Mums katrs 
salidojums - 
tās ir jaunas 
iepazīšanās, 
jauni draugi, 
iespaidi, bet 
galvenais - 
šo tikšanos 
īpašā “gar-
ša”, kas ir 
brīva, atvēr-
ta un priek-
pilna.

A u t o s e r v i s a 
īpašnieks Valdas 
(Lietuva, Radvilišķi): 

-Vabolītei galve-
nais ir forma, kas iz-
sauc kājāmgājēju un 
citu autobraucēju po-
zitīvu attieksmi, kā arī 
tās lētā ekspluatācija, 
kas ļauj arī ne bagā-
tam cilvēkam ceļot un 
izzināt pasauli. Man ir 
samērā rets Vabolītes 
modelis - kabriolets. 
Tie tika ražoti tikai 
Vācijā, turklāt ļoti ne-
ilgu laiku. No vienas 
puses - tas ir ļoti labs 
un ekonomisks auto, 
no otras - pamatīgs 
naudas ieguldīšanas 
veids, jo šādi modeļi 
ar gadiem kļūst tikai 
dārgāki. 

Georgijs un 
Ludmila no Rīgas: 
-Mums šī vabolīte kal-
po jau 20 gadus. Dēls 
savā kāzu dienā ar šo 
mašīnu devās pakaļ 
līgavai. Viņš pat ne-
spēja iedomāties, ka 
varētu būt savādāk. 
Arī mums ir kabrio-
lets, bet nedaudz sa-
vādāks. Mašīnu kād-
reiz komplektēja no 
rūpnīcas sagatavēm. 
Tā daudzi rīkojās, jo 
tas bija lētāk nekā 
pirkt gatavu mašīnu. 

Rūpnīca atsūtīja tādu pieaugu-
šajiem paredzētu konstruktoru, 
no kura patstāvīgi varēja sameis-
tarot Vabolīti. Kādas emocijas 
izsauc mersedess - kabriolets? 
Pārsvarā naidu pret saimnieku. 
Bet mūsu kabriolets izsauc tikai 
smaidu un labestību. Bet, ja jāru-
nā par attieksmi pret Vabolīti, tad 
jūs paši redzat: to esam apsegu-
ši ar tentu, bet paši esam gatavi 
izmirkt (debesīs tik tiešām bija 
melni mākoņi, pat dažas lāses 
lietus, bet, par laimi, debesis ātri 
noskaidrojās). 

Informācijas tehnoloģiju spe-
ciālisti Georgijs un Svetlana, arhi-
tekts Vadims un celtnieks Sergejs 
- draudzīga kompānija no Balt-
krievijas galvaspilsētas Minskas: 

Sergejs: tautas mīlestība 
pret vabolītēm nav izskaidroja-
ma, tāpat kā nevar vārdos ap-
rakstīt Mīlestību kā tādu. Šajā 
automašīnā ir apslēpta pilnība. 
Jau neskaitāmas reizes ir bijuši 
mēģinājumi to modernizēt, bet 
nekas nesanāk. Tad tur sanāk 
nevis Vabolīte, bet kaut kas cits. 

Vadims: Mūsu mikroauto-
buss sākotnēji 25 gadus kalpoja 
Vācijas ugunsdzēsējiem, pēc tam 
14 gadus Baltkrievijas glābējiem, 
bet tagad - kopš 2009. gada tas ir 
mūsu ģimenes mīlulis.

Svetlana: Vabolīte liek cil-

vēkiem smaidīt, izjust pozitīvas 
emocijas, kas tiek nodotas arī pa-
šam auto īpašniekam. Šis trans-
porta veids nekad un nevienam 
nerada nepatiku.

Saruna pie baltkrievu galdi-
ņa ievilkās. Tā ātri vien pārauga 
diskusijā par pasaulē notiekošo, 
par ikdienu… Turklāt, kamēr mēs 
ar Gončarovu neizdzērām pa 
glāzītei Baltkrievijas šņabīša un 
neapēdām pa garšīgai, uz grila 
ceptai desiņai, mūs no turienes 
nelaida prom. Tādas ir baltkrievu 
tradīcijas - vienkāršas un mums 
ļoti saprotamas…

Loģistikas nozares spe-
ciālists Erki no Igaunijas:

-Igaunijā ir diezgan 
daudz Vabolīšu īpašnieku. 
Bet klubs gan ir visai neaktīvs. 
Es labprāt atsaucos citu klubu 
uzaicinājumiem. Cenšos dzī-
vot sev: sieva man jau veca, 
bērni lieli. Ko citu lai daru? 
(jautri smejas). Līdz šim Lat-
vijā esmu bijis tikai caurbrau-
cot. Šoreiz neaudz apskatī-
jos, man bija interesanti. Kaut 
kas ir kopīgs ar Igauniju, bet 
daudz kas ir ļoti atšķirīgs. Va-
bolīšu cienītāju kustībā esmu 
jau piecus gadus, kopš brīža, 
kad nopirku savu busiņu. Pa-
gājušajā gadā tam palika 50 
gadi. No VW kluba saņēmu tā 
sertifikātu, kur norādīts mik-
roautobusa ražošanas gads, 
pārdošanas datumus un visi 
busiņa ceļojumi. Līdzi esmu at-
vedis 1956. gada Vabolītes mo-
toru, esmu sarunājis, ka man to 
salabos. Atliek tikai aizrauties ar 
Vabolītēm, tad nevar apstāties.

Saule sāka rietēt, muzikanti 
uzstādīja aparatūru, tuvojās ko-
pīgas maltītes brīdis. Dalībnieki 
ceļoja no vienas grupas pie ot-
ras, sarunu bija daudz. Pārsvarā 
sarunu temati bija ap Vabolīšu 
lietām - remonts, rezerves daļas, 
dizains, salona iekārtojums... Do-
mubiedri aktīvi stāstīja par savām 
uzvarām un priekiem, problēmām 
un grūtībām. 

Pirms paša vakara pasāku-
ma pussaliņā ieradās Pauliņu 
pāris ar savu reto JAVU - 250. 
Vabolīšu cienītāji viņus sagai-
dīja ar atplestām rokām, jo viņi 
uzreiz atpazina sev radniecīgas 
dvēseles, māksliniekus… Pa-

tīkami cilvēki, patīkams hobijs, 
patīkams pasākums. Patiesībā, 
pilnīgi jaunu Vabolīti var nopirkt 
arī šodien. Volkswagen pircējiem 
piedāvā 20 atšķirīgus modeļus ar 
dažādu dizainu un tehniskajiem 
parametriem. To vidū ir arī tādi, 
kas pārblīvēti ar vismodernāko 
elektroniku, kondicionieri, ādas 
saloniem un daudziem izsmalci-
nātiem aksesuāriem. “Vislētākā” 
mūsdienu Vabolīte maksā 18600 
eiro, visdārgākā - 33600 eiro. Ne 
pārāk pieejama ir tā Vabolīte. Bet 
laikam jau jaunais auto modelis 

nevar ar lepnumu nest vecā auto 
nosaukumu. Tā ir pilnīgi cita ma-
šīna. 

Cilvēki, kurus vieno mīlestī-
ba pret kādreiz pasaulē populā-

rāko automobili, priekšroku dod 
vecajiem modeļiem, kas izraisa 
sirsnīgu smaidu. Tās mīl par brī-
vības sajūtu, ko vabolītes sniedz 
saviem saimniekiem, godīgi un 
rūpīgi kalpojot desmitiem gadu. 

Atceraties teicienu no filmas: 
“Automašīna, ja to pareizi kopj, 
var kalpot simts gadus!” Redzot, 
kā par saviem lolojumiem rūpējās 
salidojuma dalībnieki, varu pārlie-
cināti teikt, ka tās kalpos 200 ga-
dus.  Šīs aizkustinošās un ērtās 
mašīnas it kā jūt savu saimnieku 
mīlestību.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Alekseja GONČAROVA foto

III VW vabolīšu salidojums Kombuļu pussaliņā
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Jūlija vidū sākās jaunā 
2014./2015. gada vilku medību 
sezona. Valsts meža dienests ir 
izdevis rīkojumu, kas atļauj jau-
najā medību sezonā nomedīt 250 
vilkus. Šis ir sākotnēji noteiktais 
lielākais pieļaujamais nomedīja-
mo vilku skaits (limits), jo Valsts 
meža dienestam ir tiesības limitu 
palielināt, ja būs uzskaitīti daudz 
gadījumi par uzbrukumiem lauk-
saimniecības dzīvniekiem, kad tie 
ir tikuši nogalināti vai savainoti.

Medību sezona ilgst līdz 
noteiktā nomedīšanas apjoma 
izmantošanai, bet ne ilgāk kā 
līdz nākamā gada 31. martam. 
Iepriekšējā medību sezonā kop-
skaitā tika nomedīti 292 vilki, no 
atļautajiem 300.

Vilku medīšana galveno-

kārt tiek veikta, lai plēsēju uzve-
dībā saglabātu piesardzību un 
izvairīšanos no cilvēkiem. Tas ir 
būtiski, lai varētu aizsargāt māj- 
lopus. Tomēr ar medīšanu vien 
nav iespējams nodrošināt māj-
dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku 
īpašniekiem ir jāizmanto vismaz 
kāds no pasaulē plaši pārbaudī-
tiem ganāmpulku aizsardzības 
paņēmieniem -- pastāvīga gana 
klātbūtne, elektriskie žogi, karo-
dziņi, apmācīti suņi vai citi ne-
tradicionāli dzīvnieki, kas brīdina 
par vilku klātbūtni un izrāda pret 
tiem agresiju.  

Ir noskaidrots, ka vilki parasti 
nodara postījumus nakts laikā vai 
krēslas stundās, visbiežāk uzbrū-
kot aitām un liellopiem (teļiem), 
kā arī kazām un suņiem. Latvijā 

vilku blīvums lielāks ir valsts rie-
tumu, ziemeļu un austrumu da-
ļās, bet mazāk tie ir sastopami 
valsts centrālajā daļā.  

Vilks, kurš ir vesels un nav 
inficējies ar kādu no slimībām, 
izvairīsies no cilvēka un necen-
tīsies tam tuvoties. Valsts meža 
dienests aicina iedzīvotājus, kas 
manījuši vilkus, kuru uzvedība 
tiem šķitusi neadekvāta,  ziņot 
par to Valsts meža dienestam. 

Valsts meža dienests informē

Sākas vilku medības 

Dalībnieku skaitu šī gada 
kongresā Parīzē tā organizato-
ri bija ierobežojuši līdz 5200, to 
vidū bija 138 koru dalībnieki no  
14 valstīm. Kongresa pasāku-
mos vienlīdz svarīga ir reliģis-
kā un muzikālā dimensija un tie 
norisinājās dažādās vēsturiskās 
Parīzes vietās - Parīzes Dievmā-
tes katedrālē, Invalīdu laukumā, 
Sv.Franča Ksaviera un Sv.Sulpi-
ces baznīcā, Jēzus  Sirds bazili-
kā Monmartrā, u.c. Korim savas 
draudzes namā laipni ļāva ap-
mesties Sv. Lamberta draudze, jo 
Parīzes viesnīcas vai hosteļi nav 
pa kabatai.  Kori pavadīja prieste-
ris Rolands Abrickis.

Piedalīšanās starptautiska-
jos Pueri Cantores kongresos, 
kuri tiek organizēti parasti ik pēc 
pusotra vai diviem gadiem, Aglo-
nas bazilikas Kora skolai  ir kļuvu-
si par stabilu tradīciju, pievienojot 
savas balsis tūkstošbalsīgajiem 
kongresu koriem  Ķelnē, Krako-
vā, Stokholmā, divreiz Romā, 
Granādā un nu arī Parīzē. Vien-
mēr tas nozīmē arī īpašu gata-

vošanos, ieguldītu darbu savas 
meistarības izkopšanai. Aglonas 
bazilikas Kora skolas vārds ir ie-
guvis labu starptautisku reputā-
ciju, to pazīst un iekļauj atbildīgu 
un īpašu koncertu programmās. 
Neapšaubāmi ieguvumi ir kora 
dalībniekiem, iepazīstot Eiropas 
vēsturē un kristietības kultūrā no-
zīmīgas vietas un dziedot izcilos 
kultūras pieminekļos kā Sv.Pē-
tera bazilika Romā vai Parīzes 
Dievmātes katedrāle. 

Viens no iedvesmojošāka-
jiem notikumiem, kas paliks atmi-
ņā no šī brauciena, bija tikšanās 
ar starptautiski augsti atzīto latga-
liešu izcelsmes tēlnieci Valentīnu 
Zeili, kura dzīvo un rada mākslas 
darbus Parīzē. Zeiles kundze ie-
pazīstināja ar saviem darbiem, 
pastāstīja par to tapšanu un ide-
jām, kas viņu ir iedvesmojušas. 
Māksliniece nav aizmirsusi  savu  
dzimto valodu – tikšanās laikā ar 
mums  sarunājās  latgaliski.

Šādi braucieni nebūtu ie-
spējami bez Aglonas bazilikas 
Kora skolas draugu un labvēļu 

atbalsta. Mēs sakām siltu paldies 
cilvēkiem, kuri ir bijuši atsaucīgi 
un atzinuši par lietderīgu atbalstīt 
Aglonas jauniešu centienus un 
devuši iespēju viņiem ar godu 
apliecināt savu muzikālo varēša-
nu starptautiskā līmenī – Jānim 
Klaužam, Jānim Blaževičam, Ag-
lonas bazilikai, Aglonas novada 
domei. Liels paldies Jums!

Pueri Cantores federācija 
apvieno bērnu un jauniešu kato-
ļu baznīcas korus visā pasaulē. 
Šī kustība ir aizsākusies pirms 
70 gadiem Francijā, uzreiz pēc II 
Pasaules kara ar mērķi veicināt 
dažādu tautu un zemju jaunās 
paaudzes labāku saprašanos un 
vienošanos kopīgās lūgšanās 
par mieru visā pasaulē. Pueri 
Cantores visā pasaulē apvieno 
vairāk kā 40 tūkstošus dalībnie-
ku. Federācijas moto ir – BĒRNI  
DZIED MIERAM. Latgales Pueri 
Cantores federācija ir dibināta 
2004.gadā, tai pievienojušies ir 
6 kori. 

Dažu kora dziedātāju domas 
par  katra svarīgāko ieguvumu no  

dalības kongresā:
KATRĪNA:  Man paliks at-

miņā tas, ka varēja dziedāt ar tik 
daudz cilvēkiem no tik daudzām 
valstīm, patika Dievmātes kated-
rāles ērģeles. Patika Pueriom-
nes... dziesmas noskaņa, kad visi 
dziedāja.

ANDRIS: Svarīgākais ie-
guvums - pieredze. Bija iespēja 
padziedāt lielā korī, kur liekas, ka 
tavs ieguldījums ir tik mazs, bet 
tomēr tas ir tik ļoti nepieciešams. 
Kongress ir iespēja pavērot 
citus korus, tautu dziedāša-
nas tradīcijas. Iespēja satikt 
savus vienaudžus un vēlāk 
uzturēt ar viņiem kontaktu. 
Mūsdienu pasaulē ir daudz un 
dažādu konfliktu, taču kongresā 
mēs visi esam vienoti lūgšanā, 
vienoti dziesmā.

INGA: Kongresa lielākais 
ieguvums man šoreiz bija jauns 
repertuārs... dažādās valodās. 
Prieks dziedāt. Īpaši patika kon-
gresa himna. Dalība kongresā 
- tas ir vērtīgi pavadīts laiks jau-
niešiem...pat arī tad, ja kaut kas 
nesanāk, nepadodas vai nav līdz 
galam skaidrs. Ir labi būt starp 
“savējiem” ne tikai Aglonas drau-
dzē, bet apvienoties pasaules 
draudzēm... redzēt, ka pasau-
lē ticība ir dzīva. Pārsteigta biju 
par miera lūgšanas un sv. Mises 
tekstiem, kas bija pieejami visām 
tautām saprotamā valodā katrai 

no tām. Īpašs brīdis bija lūgšanas 
“Tēvs mūsu” laikā, kad katrs da-
lībnieks to lūdzās savā dzimtajā 
valodā...Starptautiska mēginā-
jumu pieredze, kad diriģents ar 
kopkori saprotas vai nu franču 
valodā vai vispār bez vārdiem.

JACINTA - Svarīgākais ie-
guvums no dalības kongresā 
ir tā īpašā sajūta, ka tu neesi 
vienīgais gados jaunais cilvēks 
(bērns, jaunietis), kas no sirds 
tic Dievam, praktizē katoļticību, 
dara to bez kautrēšanās, un vēl 
arī slavē Dievu divkārt - arī dzied. 
Lielais pulks gados jauno ticīgo 
iedvesmo un iedrošina un ļauj 
cerēt, ka ticība mūsdienu sekula-
rizētajā pasaulē nav mirusi un tai 
noteikti ir nākotne!  

Kongresa noslēgumā visa 
Pueri Cantores saime tika uz-
aicināta uz nākamo kongresu 
Romā 2015. un 2016.gadu mijā, 
kongresa galveno sv.Misi cele-
brēs Romas Pāvests Francisks. 
Iespēja tikties ar Romas pāvestu 
un svētības saņemšana, cerams, 
būs pamudinājums arī citiem Lat-
gales Pueri Cantores federācijas 
koriem sasparoties un piedalīties 
šajā gaidāmajā notikumā un, ce-
rams, pievienoties arī citiem ko-
riem šai kustībā.

Latgales PUERI CANTORES 
federācijas sekretāre   

Inese  STŪRE 

Aglonas bazilikas Kora skolas koris piedalījās
Pueri Cantores starptautiskajā kongresā Parīzē

Šī gada 9.-13. jūlijā Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupa diriģentes Ievas Lazdānes 
vadībā piedalījās Starptautiskās  bērnu un jauniešu koru federācijas Pueri Cantores kār-
tējā, nu jau 39.kongresā Parīzē. No Latvijas Aglonas koris bija vienīgais kongresa dalīb-
nieks.  AB Kora skola PC kongresos – festivālos piedalās kopš 2004. gada. 

VUGD Latgales reģiona 
brigāde informē (08.07.2014. - 22.07.2014.)

11.07. - Dega 1 st.neapsaimn.ēka 50m2

Krāslavas nov., Kombuļu pag., Sēneitis
- Dega meža zemsedze 7000m2

Krāslavas nov., Krāslavas pag., Valsts mežs 289. kv. 1.nog.,3.
nog.,6. nog.

12.07. - Dega meža zemsedze 9000m2

Krāslavas nov.,Krāslavas pag., Valsts mežs 297 kv. 4.noga-
bals

14.07. - Dega 1st. koka mājas bēniņi 70 m2. 
Krāslavas nov., Indras pag., Indra, Blaževiča iela 

15.07. - Cūku kautķermeņu dedzināšanas vietas apsekošana
Dagdas nov., Bērziņu pag., Andžāni

17.07. - Cūku kautķermeņu dedzināšanas vietas apsekošana
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Sloboda

18.07. - Cūku kautķermeņu dedzināšanas vietas apsekošana
Krāslavas nov., Indras pag., Valodzītes

19.07. - Dega elektriskais stabs
Krāslavas nov., Skaistas pag., a/c Krāslava- Dagda 14.km. 

20.07. - Avarējušās vieglās a/m AUDI A6 uzcelšana uz riteņiem
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Lielindrica

21.07. - Cūku kautķermeņu dedzināšanas vietas apsekošana
Dagdas nov., Ķepovas pag., Apaļi
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Ideja par makšķernieku sa-
censību organizēšanu pie Dau-
gavas radās pirms 21 gada.  

Deviņdesmitajos 
bada gados bija 
svarīgi uzmundri-
nāt cilvēkus, kuri 
bija iedzīti ikdie-
nas strupceļos. Ik-
nedēļas laikraksta 
„Baltijas Zeme” 
sagādātās balvas 
tajā laikā šķita 
īsta bagātība, bet 
tradīcijas pirmsā-
kumos man neno-
vērtējamu atbalstu 
sniedza tiesnesis 
Jānis Beitāns. 
Neizturēja kon-
kurenci republi-
kas līmeņa avīze, 
kurā es strādāju, 
arī viņsaulē jau ir 
mūsu galvenais 
tiesnesis… Lai 
gaiša piemiņa! Un 
ja divdesmit gadu 
laika mēs, organi-

zatori, sagatavošanās darbus ar 
laikraksta „Ezerzeme” informatī-
vo atbalstu uzsākām jau mēnesi 

iepriekš, tad arī rezul-
tāts bija acīmredzams 
– pussimts, bet gadījās 
arī vairāk, dalībnie-
ku. Mūsu interesantās 
sacensības kotējās 
arī republikā, vietējie 
makšķeres atbalstītāji 
mācījās no atbraucē-
jiem. Mēs Daugavas 
krastos izaudzinājām 
īstus meistarus, tikai 
mūsu domē nav nevie-
na, kurš viņus virzītu 
uz reģionālajām vai 
republikas līmeņa sa-
censībām.  

Plaisa starp val-
dību un tautu pēdējā 
laikā ir ļoti labi saska-
tāma. Nenotika ziemas 
zvejas cienītāju sacen-
sības, un iemesls  ne-
bija Āfrikas cūku mē-
ris. Bet kad par kārtējo 

vasaras makšķernieku 
festivālu es uzzināju 
neilgi pirms pasākuma, 
tad skumji nodomāju: 
neieradīsies. Pēdējo 
gadu laikā pastāvīgi 
domes organizatoriem 
pārmetu to, ka viņi ne-
izmanto mūsu avīzes 
bezmaksas atbalstu. 
Tas arī veicināja da-
lībnieku skaita sama-
zināšanos, bet iepriek-
šējā sestdienā bija 
absolūts antirekords 
– tikai divpadsmit vēr-
tīgo balvu pretendenti. 
Makšķernieku svētki 
pārvērtās par vilšanos, 
kā arī sacensību vieta 
tika izvēlēta steigā un 
pilnīgi neveiksmīgi. 
Sacensības vienādos 
apstākļos nenotika. 
Apliecināsim cieņu 
tiesnešiem – Arnol-
dam Skerškānam, 
Andrejam Abrosimo-
vam un Normundam 
Ludzišam -, kuri pie-
dāvāja interesantu uz-
varētāju noteikšanas 
sistēmu. Personīgais 
rekords tika noteikts, 
ņemot vērā piecus ek-
semplārus, komandas 
sasniegums – ņemot 
vērā kopsvaru. Tas 
arī diktēja makšķerē-
šanas taktikas izvēli: 
vieni deva priekšroku 
trofejas lomam, citi 
vāca punktus, ķerot 
smalkās zivis. Sensā-
cijas gandrīz vai ne-
bija: spīdoša uzvara 
bija komandai „Asa-
ka”, kuras lomam bija 
iespaidīgs kopsvars 
– 6,760 kg. Par ko dzī-
vību zaudēja ne viens 
vien simts karpveidī-
go dzimtas pārstāvju, 
kas vidēji nepārsnie-
dza sērkociņu kastītes 
lielumu. Sudraba lomu 
tiesnešiem piedāvāja trijotne no 
Kalniešiem: Andrejs un Jūlija Ļa-
hovi kopā ar Ilmāru Latkovski re-
ģistrēja lomu 2,470 kg kopsvarā.  
Trešajā vietā ar kilogramu smago 
rezultātu ierindojās nepilna ko-
manda - Jadviga Strivriņa un Vik-
tors Savickis.

Individuālajā konkurencē 
– jauns līderis! Izlozes laikā Il-
māram Latkovskim trāpījās ie-
cirknis ar visātrāko tecējumu. 
Makšķerēšana ar vadu izrādījās 

diezgan sarežģīta, bet makšķer-
niekam no Kalniešiem, kurš bez 
pārstājas meta makšķeri, izde-
vās nomakšķerēt piecas 700 g 
smagas raudas. Otrās un trešās 
vietas ieguvēji attiecīgi bija meis-
tari Valentīns Zlidnis un Viktors 
Zavišs no Krāslavas. Jāpiebilst, 
ka Valentīnam arī tika pasniegta 
specbalva par labāko sagatavo-
šanos, ekipējumu un aprīkojumu. 
Vien smaržīgās ēsmas es saskai-
tīju vairāk nekā desmit! Viņš neiz-

skatījās sliktāk par meistariem no 
galvaspilsētas, kas mūsu vies-
mīlīgo krastu apciemoja vasaras 
sākumā. Pateicības balvas tika 
pasniegtas arī sacensību pastā-
vīgajiem dalībniekiem Anatolijam 
Lebedokam un Sergejam Bega-
rovam, ka arī visjaunākajai mak-
šķerniecei Jūlijai Ļahovai. 

Līdz nākamajai tikšanās rei-
zei!

Aleksejs GONČAROVS

Ķēriens ar rūgtuma piegaršu 
vai Tradīciju izmiršana?

Uzvarētājs individuālajā konkurencē Ilmārs Latkovskis un viņa 
sudraba komandas biedri – Jūlija un Andrejs Ļahovski

Jauniete bez aira, bet ar makšķeri Zelta komanda: Nikolajs Maļinovskis, Dmitrijs Balulis un Viktors Zavišs

Valentīna Zlidņa komforta vieta

„Lūpu krāsa un smaržas” zivīm

Asarīši paši sameklēja pieredzējušo makšķernieci Jadvigu

Krāslavas idille
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Nakts, iela, strūklaka, ap-
tieka… Tālāk – svētā Ludvika 
laukums, kur pie Romas katoļu 
baznīcas, kas glabā senatnīgus 
noslēpumus, sliekšņa ekskursan-
tus sagaidīja priesteris Eduards 

Voroņeckis un restaurators Dmit-
rijs Laščetko no Rīgas. Sirsnīgais 
stāstījums par nezūdošo vēsturi…

Romantiskā nakts maršruta 
noslēgums – Pils pagalmā. 

Apgaismojums, spoki un ne-

aizmirstamas izjūtas. Atkārtotais 
tūrisma eksperiments, šķiet, pār-
vēršas par Krāslavas tradīciju. 

Tāds bija starts pilsētas die-
nām.   

Aleksejs GONČAROVS

Baltās naktis Krāslavā

Nu jau tradicionāli vasarā 
mūsu novada bibliotēkās parādās 
jaunas grāmatas, kas tiek saņem-
tas projekta ietvaros. To īsteno 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs sadarbībā 
ar Latvijas Republikas Kultūras 
ministriju un Valsts Kultūrkapitāla 
fondu. Daudz cilvēku ( gan biblio-
tekāri, gan mūsu bibliotēku labie 
draugi un palīgi) ir labi un čakli pa-
strādājuši, lai atgādātu, apstrādātu 
un nodrošinātu šīs jaunās grāma-
tas arī šogad. Nu jau tas ir godam 
izdarīts, tādēļ ikvienu lasītāju gan 
mazu, gan lielu gaida gandrīz vi-
sās Krāslavas un Dagdas novada 
bibliotēkās (Krāslavas novadā: 
Krāslavas novada centrālās bib-
liotēkas bērnu literatūras nodaļa, 
Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalnie-
šu, Kaplavas, Kombuļu, Piedru-
jas, Robežnieku, Skaistas pagas-
tu bibliotēkas; Dagdas novadā: 
Andrupenes, Andzeļu, Bērziņu, 
Ezernieku, Konstantinovas, Ķe-
povas, Svariņu, Šķaunes pagastu 
tautas bibliotēkas, kā arī  Dagdas 
pilsētas bērnu bibliotēka), lai ik-
viens varētu nodoties lasīšanas 
priekam ar kādu jaunu grāmatu. 
Var izvest grāmatu pastaigāties 
vai pasauļoties, var izbaudīt lietai-

nu vakaru mājās kopā ar grāma-
tu, var lasīt to pirms gulētiešanas 
vai, sēžot rindā pie ārsta! Lasīt var 
jebkur un tas ir interesanti, tādēļ 
ikviens ir laipni gaidīts iepazīties 
ar jaunāko literatūru un radīt sev 
prieku!

Arī šogad aizraujošā grāma-
tu lasīšanas un vērtēšanas ma-
ratonā ir iespēja piedalīties visai 
ģimenei! 

Katru gadu tūkstošiem dalīb-
nieku iesaistās Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas grāmatu lasī-
šanā un vērtēšanā! Nāc un pie-
dalies arī Tu! 

Svetlana ĻAKSA- TIMINSKA, 
KAN vadītāja Krāslavas 

 novada centrālā bibliotēka

Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2014 ir klāt!

Stipendijas un atlīdzības no 
2015. līdz 2017.gadam neapliks 
ar nodokli, lai nepasliktinātu si-
tuāciju bezdarbniekiem (īpaši jau-
niešiem un ilgstošajiem bezdarb-
niekiem), jo iedzīvotāja ienākuma 
nodokļa piemērošanas gadījumā 
būtu nepieciešams palielināt sti-
pendijas un atlīdzības apmēru. 
Tas katru gadu samazinātu 2167 
bezdarbniekiem iespēju piedalī-
ties NVA aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos.

LM uzsver, ka bezdarbnie-

kiem aktīvo nodarbinātības pa-
sākumu dalības laikā NVA stipen-
dijas vai atlīdzības izmaksā, lai 
kompensētu dalības laikā radušos 
izdevumus (ceļa izdevumi, ēša-
nas izdevumi, mācību materiālu 
iegāde utt.).

Tāpat valdība atbalstīja LM 
iniciatīvu, sākot ar 2015.gadu, kad 
skolēni iesaistās NVA nodarbinātī-
bas pasākumā vasaras brīvlaikā, 
vecākiem saglabāt tiesības uz ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa atvieg-
lojumu par apgādībā esošu bērnu.

Bezdarbnieku stipendijas un 
 atlīdzības  neapliks ar iedzīvotāju 

ienākumu nodokli 

LM informē

Valdība atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) iniciatīvu no 
2015. līdz 2017.gadam neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma no-
dokli Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) kvalificētās 
stipendijas un atlīdzības, ko izmaksā bezdarbniekam aktī-
vo nodarbinātības pasākumu laikā. 

19. un 20.jūlijā Madonā rīkoja 
pirmo posmu Latvijas čempionātam 
rollerslēpošanā, kam bija Starptau-
tiskās Slēpošanas federācijas (FIS) 
statuss, kur piedalījās arī Krāslavas 
slēpotāji.

Madonas pilsētas ielās norisi-
nājās pirmā sacensību diena Latvijas 
čempionāta FIS statusā, kur četru 
valstu (Latvijas, Lietuvas, Krievijas 
un Baltkrievijas) dalībnieki 200m 
klasiskajā stilā noskaidroja ātrākos 
sprinterus.

Elites grupā sievietēm pārlie-
cinoši pirmā bija favorīte Valencina 
Kaminskaja no Baltkrievijas, kura 
šogad Olimpiskajās spēlēs Sočos ie-
guva  47.vietu. Mūsu sportiste  Olga 
Kovaļova izcīnīja trešo vietu sprinta 
distancē.

V18 grupā (1997./98.g.) pui-
šiem 200m sprintā klasiskajā stilā 
pārāks bija lietuvietis, bet pēc piek-
tās vietas kvalifikācijas finālā trešo 
vietu izrāva krāslavietis Ojārs Va-
nags.

Svētdien Madonas slēpošanas 
centrā „Smeceres sils”  sportisti 
sacentās distancēs  brīvajā stilā ar 
intervāla startu. No krāslaviešiem la-

bāko rezultātu uzradīja Ojārs Vanags 
, 10 km distancē 7. vieta.

Ilona VANAGA, distanču 
 slēpošanas trenere

Latvijas čempionāts 
 rollerslēpošanā
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Arī man pašam divas reizes 
mūžā ir gadījies viesoties un strā-
dāt šajā apbrīnojami skaistajā pil-
sētā, kas ir leģendās tīta un kas 
savu seno nosaukumu guva no 
Lamas upes. Vilkšana pa Lamu 
(kriev. Volok na Lame)…Pirms 
daudziem gadsimtiem šajā vietā, 
netālu no galvaspilsētas Mosko-
vijas, kas vēlāk kļuva par visas 
Krievijas pirmo troņa pilsētu, bija 
tirdzniecības ūdens ceļš. Ceļu 
starp upēm turpināja pa sausze-
mi, un liellaivas ar kravu nācās 
vilkt pašiem. Tā arī radās pilsē-
tas, kas atrodas pie divu upju 
satekas, skanīgais nosaukums. 
Kremlis, klosteris, tempļi… Un 
cilvēki – strādīgi, atklāti, rūpīgi 
glabā cieņu vēsturei, mākslai 
un radošumam. Uzzinot par to, 
ka sieviešu vokālais ansamblis 
„Noktirne” ir atgriezies no vasaras 
koncertturnejas pa Piemaskavu, 
es nenocietos no kārdinājuma 
uz redakciju uzaicināt radošā 
kolektīva  vadītāju Ritu Andreje-
vu, kura, jau pārkāpjot slieksni, 
paziņoja: „Mēs jau sen sapņo-
jām paciemoties pie mūsu  drau-
giem Krievijā, un, lūk, saņēmām 
visdārgāko dāvanu „Noktirnes” 
divdesmit gadu jubilejā. Mēs vi-
sas – Skaidrīte Gasperoviča, 
Diāna Maksimova, Maija Bogdā-
ne, Jeļena Vorošilova, Svetlana 
Gorenko, Ņina Konstantinoviča 
un Jeļena Rusecka – sirsnīgi 
pateicamies Krāslavas novada 
domei par lielo prieku un nezū-
došajiem iespaidiem.  Taisnība 
vien ir – draudzībai nav robežu, 
bet vēstures izzināšana bagātina. 
Arī ar gidu mums paveicās – Jā-
zeps Dobkevičs brīnišķīgi pār-
zina un atceras Volokolamsku, 
ka arī Krāslava pastāvīgi uzņem 
ciemos Piemaskavas kultūras 
sūtni Sergeju Sitnovu – talantīgu 
akordeonistu un komponistu. Tie-
ši ar šo iepazīšanos 2000. gadā 
mums radās cerība, kas beidzot 
arī īstenojās.”

Pirmā koncertturneja Krie-
vijā, trīs laimīgas dienas… Dzie-
došos krāslaviešus uzaicināja uz 
tradicionālo festivālu „Terjajevas 
balsis un sadancis”. Kultūras no-
tikumu centrs – lielais Terjajevas 
ciems Volokolamskas apvidū. 

Pirmais prieks – tikšanās ar Ser-
geju Sitnovu, ar kuru elektroniskā 
sarakste turpinājās četrpadsmit 
gadu garumā. Jau braucot turp, 
krāslavieši precīzi zināja kon-
certprogrammu. Un nokļuva, kā 
saka, no kuģa uz balli. Ārzem-
ju viesus gaidīja Iļjinskas ciema 
kultūras namā, kur „Noktirne” 
sniedza solokoncertu. Par labāko 
sadraudzības tiltu kļuva Raimon-
da Paula dziesmas, ka arī krievu 
repertuāra dziesmas tika uzņem-
tas ar lielām ovācijām. Ļoti bieži 
zāle dziedāja līdzi, un visa drau-
dzīgā atmosfēra liecināja par to, 
ka latviešu un krievu draudzība 
nemazinās, bet attīstās. Krāsla-
viešu sniegtā koncerta pauzēs 
veiksmīgi uzstājās akordeonists 
Sergejs Sitnovas – publikas mī-
lulis. Godam pastrādājuši uz ska-
tuves, mūsējie nu varēja domāt 
par naktsmājām. Un otrais ne-
gaidītais pārsteigums – garīgais 
tēvs Sergijs piedāvāja dzīvoša-
nu komfortā klostera viesnīcā, 
kas paredzēta svētceļotājiem. 
Apbrīnojams senatnīguma un 
mūsdienu eiroremonta ar pilnī-
gu komfortu saskaņojums. Krie-
vu viesmīlība… Starta dienas 
trešais pārsteigums – Natālijas 
Gončarovas, slavenā dzejnieka 
sievas, viensētas un novadpēt-
niecības muzeja apmeklējums 
Jaropoļecas sādžā. Tā pagāja 
diena, kas bija iespaidiem pilna, 
ar peldēšanos Terjajevskas ezerā 
un ar lūgšanām pie svētā avota 
Spirovas sādžā.  Vārdos neizsa-
kāma pateicība…

Trīsvienības svētdiena. Tā 
iesākās ar Volokolamskas kremļa 
apmeklējumu, kura senatnīgajās 
velvēs atskanēja dziedājums lat-
viešu valodā. Dienas vidū – festi-
vāla atklāšana Terjajevas sādžā. 
Uzstāšanās, sirsnīgi apsveikuma 
vārdi, dāvanas un suvenīri. Liela-
jā atklāšanas koncertā ansamblis 

no Krāslavas uz skatuves dažā-
dos tērpos nāca trīs reizes. Jau 
pirmais - latviešu tautas dzies-
mu bloks izsauca aplausu jūru, 
bet senās krievu dziesmas vai-
nagojās ar ovācijām. Savukārt, 

kad ieskanējās Raimonda Paula 
dziesmu popūrijs, publika burtiski 
eksplodēja. Aleksandra Kublin-
ska „Noktirni” dziedāja līdzi visa 
lielā publika zem atklātās debess. 
„Naktī, šaurās Vecrīgas ielās…” – 
vai gan ir iespējams aizmirst vār-
dus un brīnišķīgo motīvu?!

Pēc spilgtā koncerta – Vede-

nas svētavota, kas atrodas netā-
lu no klostera, apmeklējums. At-
kal Dieva labvēlība un miers pēc 
grūtās darba dienas, bet vakarā 
– peldēšanās bauda. 

Pirmdien krāslavieši turpinā-
ja iepazīt Volokolamskas svēto 
zemi. Josifa – Troicka klosteris, 
kas pastāv jau pieci simti gadus 
un vienmēr atgādina par pagāt-
nes varenumu… Ekskursiju vadī-
ja tēvs Savva, mūks un izglītots 
cilvēks. Kā cieņas izrādīšanu 
pilsētas sūtņiem – garīdznieks 
atļāva ansamblim izpildīt garīga 
satura dziesmu galvenās Uspen-
skas katedrāles koros. Burvīga 
akustika un godbijīga pieskarša-
nās pareizticīgo svētumam… Arī 
šeit apmeklējām svētavotu, bet 
šķiroties klostera parkā nodzie-
dājām vēl vienu garīgu dziesmu, 
un sadzirdējām: „ Gaiši cilvēki”. 

„Pārsteigtais tēvs Savva pie-

dāvāja mums izmēģināt arī ka-
pelas, kas atrodas virs klostera 
vārtiem, akustiku,” atceras Rita 
Andrejeva. „Mēs bijām sajūs-
mā par dievišķo skanējumu. Tad 
mums tika pasniegtas vērtīgas 
dāvanas: albūmi, kas liecina par 
mītnes vēsturi.” 

Tālāk – laicīgā programma 
ar šķiršanās akcentu. Sirsnīga 
tikšanās ar cienastu gaļas pastēšu 
ražošanas uzņēmumā „DEKA”, 
kur gaidītos ciemiņus laipni sa-
gaidīja: Tatjana un Boriss Kuzņe-
covi, bijušais savienības līmeņa 
futbolists. Modernā uzņēmuma 
apmeklējums neiztika bez degus-
tācijas un eksporta produkcijas 
paraugu pasniegšanas. 

Tās bija trīs laimīgas dienas, 
neaizmirstamas koncertturnejas 
un tikšanās ar seniem draugiem.

Aleksejs GONČAROVS

Pie Vedenas tempļa svētavota

Trīs laimīgas 
dienas…

Trīs varoņu vidū

Delegācijas vadītājs Jāzeps Dobkevičs un Rita Andrejeva kopā ar 
Sergeju Sitnovu, nopelniem bagāto Krievijas Federācijas kultūras 
darbinieku un daudzkārtējo Krāslavas viesi

Novadpētniecības muzejā, kas atrodas Volokolamskas kremļa teritorijā 

...es nenocietos no kārdinājuma uz redakciju uzaicināt ra-
doša kolektīva  vadītāju Ritu Andrejevu, kura, jau pārkāpjot 
slieksni, paziņoja: „Mēs jau sen sapņojām paciemoties pie 
mūsu  draugiem Krievijā, un, lūk, saņēmām visdārgāko dā-
vanu „Noktirnes” divdesmit gadu jubilejā.

Mūsu mīļā Krāslava un brīnišķīgā Piemaskavas pilsē-
ta Volokolamska – radnieciskas pilsētas. Krāslaviešu un 
Volokolamskas iedzīvotāju draudzīgās attiecības nespēja 
sagraut ne gadu desmiti, ne politisko pārmaiņu vēji. Tieši 
otrādi: pārvarot dzīves grūtības, divu pilsētu, kas attāluma 
ziņā ir tik tālas, bet attiecību ziņā tik tuvas, iedzīvotāji kļuva 
arvien draudzīgāki. 
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Par šo un to, par visu ko

Pašauglīgie gurķi laukā pār-
stāja augt. Ko darīt, lai mazinātu 
lapu dzeltēšanu un iegūtu normā-
lu gurķu ražu?

Konservējamie jeb lauka 
gurķi ir lieli siltummīļi un visla-
bāk jūtas siltumnīcā. Optimālai 
augšanai tiem vajag ap +22 °C, 
bet naktīs gaisa temperatūra ne-
drīkst būt zemāka par +16 °C. 

Ja siltums nav pietiekams, tiek 
bremzēta augu augšana. Katrā 
ziņā gurķu audzēšana ārā bez 
agrotīkla vairs nav iedomājama, 
jo segums aizsargā augus no 
aukstuma. Agrotīklu pašauglīga-
jām šķirnēm var atstāt līdz pir-
majai ražai vai nelielās platībās 
aukstās vasarās pirms katras 
ražas vākšanas atsegt un atkal 
uzklāt atpakaļ.

Ja augi nīkuļo un to veģetatī-
vās daļas ir dzeltenīgas, steigšus 
nepieciešama papildmēslošana 
ar amonija nitrātu. Ap katru stā-
du izkaisa 1/5 tējkarotes minerāl-
mēslu. Mitrā laikā mēslojums ātri 

izšķīst, augi to spēj uzņemt arī 
zemā temperatūrā (zem +10 °C). 
Slāpeklis dod spēku augšanai, 
veicina pastiprinātu zaļās masas 
augšanu. Ja augi būs spēcīgi, 
labi baroti un kopti, tie būs iztu-
rīgāki pret slimībām. Nīkulīgus 
gurķus parasti sāk apdraudēt sli-
mības, piemēram, postošā neīstā 
miltrasa. Šīs slimības sākšanos 
veicina krasas dienas un nakts 
temperatūras starpības un pa-
augstināts gaisa mitrums.

Lai augiem nodrošinātu vi-
sas nepieciešamās barības vie-
las un iegūtu labu gurķu ražu, 
A. Presnikovs iesaka audzēšanas 

laikā regulāri pārmaiņus izmantot 
dažādus mēslošanas līdzekļus. 
Noteikti jālieto kalcija nitrāts, bet, 
iegādājoties kompleksos šķīs-
tošos minerālmēslus, jāizvēlas 
tādi, kuru sastāvā ir ne tikai slā-
peklis un kālijs, bet arī magnijs 
un mikroelementi. Gurķu sakņu 
sistēma izvietota augsnes virsējā 
slānī, tāpēc labāk mēslot biežāk, 
bet ar vājākas koncentrācijas 
šķīdumu. Ja iespējams, 
tad katrā laistīšanas reizē 
(2–3 reizes nedēļā) var 
izmantot vājas koncen-
trācijas barības šķīdu-
mu (1 tēj karote uz 10 l 
ūdens).

Daudzus kustīgus un aktīvus 
bērnus sarunās mēdz dēvēt par 
hiperaktīviem, taču aktivitātes 
var būt arī bērnu vecumposma 
attīstības īpatnība, temperamen-
ta izpausme vai neaudzinātības 
pazīme. Kāds ir hiperaktīvs, un, 
kāds – vienkārši aktīvs bērns? 
Par to šoreiz.

Hiperaktivitāte ir uzvedības 
traucējumu veids, kam raksturīga 
pārmērīga aktivitāte, neuzmanī-
ba, impulsivitāte, uzbudināmība 
un vāja kustību koordinācija neat-
bilstoši bērna vecuma psihiskajai 
attīstībai. Hiperaktivitātes izpaus-
mes vērtē trīs izpausmes veidos:
•	 Aktivitāte:
•	 Nemierīgs, nepārtraukti dīdās, 

grozās sēdvietā, veic nemierī-
gas kustības ar rokām vai kā-
jām;

•	 Patvaļīgi atstāj sēdvietu klasē 
vai citās situācijās, kur nepie-
ciešama sēdēšana uz vietas;

•	 Bieži skraida apkārt, lēkā vai 
rāpjas nepiemērotās vietās;

•	 Aktivitātes ir neproduktīvas, 
dara, bet neizdara līdz galam 
un visur atstāj haosu;

•	 Bieži pārmērīgi daudz un stei-
dzīgi runā, trokšņo pat nepie-
mērotās situācijās;

•	 Bieži darbojas kā „uzvilkts 
motors” un nevar mierīgi uz-
vesties, aktivitātes nemazi-
na ne aizrādījumi, ne sodi. 
Impulsivitāte:

•	 Bieži atbild pirms jautājums ir 
uzdots;

•	 Nespēj gaidīt, piemēram, savu 
kārtu rotaļās;

•	 Bieži iejaucas citu aktivitātēs, 
var izturēties agresīvi;

•	 Bez nepieciešamības sāk skaļi 
runāt stundas laikā, runā neap-
domājoties;

•	 Raksturīga neparedzama rīcī-
ba, viņi nenovērtē briesmas, 
skrien neatskatīdamies, rīkojas 
neapsverot;

•	 Sportā neievēro noteikumus. 
Uzmanība:

•	 Uzmanība nenoturīga, pieļauj 
neuzmanības kļūdas;

•	 Grūtības koncentrēt uzmanību 
mācībās, rotaļās, uzdevumu 
izpildē;

•	 Bieži nav dzirdējis norādīju-
mus, lūgumus pildīt mājas dar-
bus, sakārtot istabu;

•	 Grūtības organizējot savu dar-
bību;

•	 Bieži zaudē mācību piederu-
mus, rotaļlietas u.c.;

•	 Ārēji kairinātāji novērš bērna 
uzmanību;

•	 Ir izklaidīgs un aizmāršīgs.
Par hiperaktivitāti speciālisti 

parasti runā saistībā ar uzma-
nības deficīta sindromu (UDHS 
– Uzmanības deficīta un Hiperak-
tivitātes sindroms), kurš ir viena 
no izteiktākajām hiperaktivitātes 
izpausmēm. Uzmanības deficīta 
sindroms (UDS) var izpausties 

arī bērniem bez citām hiperakti-
vitātes izpausmēm.

Ir vairāki kritēriji, pēc ku-
riem speciālisti izvērtēs, vai tā ir 
hiperaktivitāte -hiperaktivitātes 
izpausmēm jābūt novērotām vai-
rāk nekā vienā vidē, piemēram, 
ne tikai mājās vai skolā, bet abās 
vietās, vai ne tikai dārziņā un 
rotaļājoties laukā, bet arī mājās. 
Izpausmēm jābūt ne mazāk kā 6 
mēnešus. Izpausmes sākas jau 
pirms septiņu gadu vecuma. Hi-
peraktivitāte ierobežo sociālās, 
mācību aktivitātes un ir nepār-
protamas pazīmes, ka sekmes 
nav atbilstīgas attiecīgajam ve-
cumam. Savādības ir biežāk un 
smagākā formā, nekā to parasti 
var novērot veseliem cilvēkiem 
tajā pašā attīstības pakāpē. Iz-
pausmes nav saistītas ar dziļu 
attīstības defektu, šizofrēnijas vai 
psihozes sekas un nav izskaidro-
jamas ar kādu citu psihisku trau-
cējumu (piemēram, ar efekta stā-
vokli, baiļu sindromu, antisociālu 
parādību vai citas personas 
traucējumu.

Hiperaktivitātes 
cēloņi

Hiperaktivitātes 
cēloņi var būt gan 
bioloģiski, gan psi-
hosociāli. Bioloģiskie 
cēloņi ir neiroloģis-
kie traucējumi; ģe-

nētiskie traucējumi (iedzimtība); 
uztura ietekme (krāsvielas, kon-
servanti, govs piens u.c.); aler-
ģija; komplikācijas grūtniecības 
periodā  un dzemdību laikā, trau-
mas un slimības agrīnajā bērnī-
bā; vidē esošo kaitīgo ķīmisko 
vielu un alergēnu ietekme.

Pie psihosociālajiem cēlo-
ņiem mēdz nosaukt tādus kā 
stresa situāciju izraisīti psihiski 
pārdzīvojumi, ģimenes attiecību 
iziršana u.tml. emocionāli spilgti 
un nozīmīgi faktori. Hiperaktivi-
tātes uzvedību var novērot arī 
veseliem bērniem, kas pamanīju-
ši, ka ar šādu uzvedību var iegūt 
apkārtējo uzmanību.

UDHS ārstēšanā jālieto kom-
pleksa pieeja, iesaistot vecākus, 
skolotājus, ārstus, psihologus, 
sociālos darbiniekus. Ārstēšanas 
programmas stūrakmeņi ir mācī-
bu darba plānošana; medicīniskā 
terapija; psihologa konsultācijas 
un uzvedības modificēšana.

www.espati.lv

Katrai pirts slotai ir savas 
īpatnības:
•	 Bērzi labi uzdzen karstumu, 

masē ādu. Lapām, pumpuriem, 
mizai un bērzu sulām piemīt 
dziedinošas spējas, tāpēc bēr-
zu slotas pirtīs ir tik ļoti popu-
lāras. Bērzu slota ir neaizstāja-
ma muskuļu un locītavu sāpju 
gadījumā, pēc smagām fizis-
kām slodzēm.

•	 Ozola pirts slotai piemīt nomie-
rinošs un pretiekaisuma efekts, 
ir ļoti noderīga cilvēkiem ar 
augstu fizisku un garīgu slodzi. 
Ozola pirts slotas noderīgas 
cilvēkiem ar taukainu ādu.

•	 Eikalipta slotiņām ir neatkārto-
jams aromāts.

•	 Kadiķu slotas veicinās asinsriti, 
baktericīdo īpašību ziņā tai nav 
līdzvērtīgu.

•	 Nātru pirts slota ir lielisks lī-
dzeklis radikulīta un locītavu 
sāpju gadījumā.

•	 Biškrēsliņi lieliski derēs tiem cil-
vēkiem, kuri sirgst ar hronisku 
nieru un urīnpūšļa saslimšanu.

•	 Vērmeļu pirts slota pērtuvē ra-
dīs neatkārtojamu stepes aro-
mātu, bet tas ir tik stiprs, ka ne 
visi to var panest. Tādā gadīju-
mā var kombinēt vienu – divus 
vērmeļu zariņus ar bērzu pirts 
slotu. Aromāts būs vājāks, bet 
dziedinošais efekts – pietie-
kams.

•	 Pīlādžu pirts slota ir elastīga, 
maiga, labi per. Tā labi dezin-
ficē pērtuves gaisu.

•	 Liepu pirts slotām piemīt 
pretdrudža, bronhus paplaši-
nošas, baktericīdas un urīn-
dzenošas īpašības.

Katra pirts slota ir noderīga 
un laba. Svarīgi ir zināt, kā to 

pielietot. Vislabāk ir iz-
mantot svaigas slotas, 
jo tajās ir daudz ēte-

risko eļļu, fitoncīdu 
un citu bioloģiski 

aktīvu vielu.

Burkānu pankūkas
3-4 nevārīti vai nedaudz apvārī-
ti burkāni, 2-3 olas, 100 g miltu, 
2 tējkarotes cukura, 100 g 
sviesta, 1/2 glāzes piena, citro-
na miziņa, sāls, eļļa cepšanai. 

 
Burkānus notīra, nomazgā, sarī-
vē uz rīves, piejauc pienu, sāli, 
cukuru, olas, izkausētu svies-
tu, garšvielas, miltus. Cep kā bie-
zās pankūkas, - ar karoti liek uz 
pannas sakarsētā eļļā, no abām 
pusēm cep gaiši brūnas. Pa-
sniedz ar cukuru vai ievārījumu. 

Melleņu pīrāgs
Mīklai:350 g miltu, 2 tējkarotes 
cepamā pulvera, naža gals 
sāls, 150 g kausēta margarīna, 
dažas karotes auksta ūdens.

Pildījumam:500 g melleņu, 2 

ēdamkarotes miltu, 1 glāze cuku-
ra, 2 ēdamkarotes sviesta 

Miltus, sāli, cepamo pulveri 
sajauc ar margarīnu, pakāpe-
niski pielej pa vienai ūdeni un 
iejauc stingu mīklu (mīca tik ilgi, 
līdz mīkla vairs nelīp pie trauka 
sieniņām). Ātri mīklu izveltnē. Ar 
taukiem ieziež formu, 2/3 pie-
pilda ar mīklu. Mīklai virsū liek 
mellenes un mazliet pārkaisa ar 
miltiem. Virsū uzkaisa cukuru 
un uzliek nelielus sviesta gabali-
ņus. Pārsedz ar atlikušo mīklu un 
cep vidēji karstā cepeškrāsnī 30 
minūtes. Rotā virsu ar svaigām 
mellenēm.

Virtuļi ar ķiršiem un 
šokolādi

Mīklai 50 g sviesta, 150 g pie-
na, 12 g rauga, 2 ēd. k. cukura, 
šķipsniņa sāls, 1/2 olas, 225-
250 g kviešu milti

Pildījumam: 50 g tumšās 
šokolādes, 1 ēd. k. apelsīnu 
liķiera, 160 g konservētu ķiršu
Apziešanai: 1/2 olas
Vārīšanai eļļā:1 l eļļas

Rotājumam:40 g cukura 
Izkausē taukvielas. Pievieno 
pienu un nedaudz uzsilda.
Bļodā liek sadrupinātu rau-
gu. Pievieno pienu un maisa, 
līdz raugs izšķīdis. Pievieno 

cukuru, sāli, olu un gandrīz visus 
miltus. Samīca elastīgu mīklu.
Pārsedz ar drānu un raudzē ap-
mēram 30 minūtes.Sasmalcina 
šokolādi. Izkausē karsta 
ūdens peldē vai mikro-
viļņu krāsnī. Pievieno 
liķieri un ķiršus.Mīklu 
vēlreiz samīca. Ja ne-
pieciešams, pievieno 
vēl nedaudz miltu.Iz-
veltnē apmēram 1 cm 
biezā plāksnē. Ar glāzi 
izpiež 16 apļus. Uz 8 
apļiem ar ēdamkaroti 
liek sagatavoto pildījumu. Mali-
ņas apziež ar olu. Virsū liek atli-
kušos apļus. Cieši saspiež. Eļļu 
uzkarsē līdz 180°C. Pārbauda ar 
baltmaizes gabaliņu. Kad maize 
kļūst zeltaini brūna, eļļa ir saga-
tavota vārīšanai. Virtuļus vāra, 
līdz iegūst zeltainu krāsu. Izceļ 
ar putukaroti un apviļā cukurā. 
Pasniedz ar kafiju vai pienu.

Gaļas un burkānu 
 sacepums

300 g liesas cūkas gaļas, 200 
g vārītas liellopu gaļas, 150 g 
speķa, 75 g baltmaizes, 1 ola, 
500 g burkānu, 2 skābēti gurķi, 
1 sīpols, 2 glāzes piena, 1 
ēdamkarote sviesta, rīvmaize 

Gaļu, pienā izmērcētu balt-

maizi, sasmalcinātu sīpolu un 
izsautētus burkānus 2 reizes sa-
maļ gaļas mašīnā, pievieno sāli, 
olu, pienu, uz rīves sarīvētus gur-

ķus un izmaisa. Liek sagatavotā 
veidne, pārkaisa ar rīvmaizi, cep 
cepeškrāsnī vidējā siltumā 30 mi-
nūtes. Pasniedz ar krējuma mērci 
un salātiem. 

Ābolu strūdele
250 g sviesta, 140 g pūdercu-
kura, 1 ola vai 2 olu dzeltenumi, 
400 g miltu, 1 naža gals sāls, 
1/2 tējk. cepamā pulvera, 1 kg 
ābolu, 5 ēd. k. rīvmaizes vai 
sarīvētu cepumu, kanēlis, 5 ēd. 
k. cukura, ola pārziešanai. 

Sviestu ar pūdercuku-
ru saputo, pievieno olu un vēl 
puto. Pieber sāli un miltus, kas 
sajaukti ar cepamo pulveri, un 
sastrādā mīklu. Mīklu sadala 2 
daļās. Katru daļu atsevišķi izvelt-

nē. Vienu plāksni ieklāj sagata-
votā pannā, pārber ar skaidiņās 
sarīvētiem āboliem, tiem virsū 
uzkaisa cukuru, rīvmaizi un ka-
nēli. Pārklāj ar otru mīklas plāk-
sni, malas aizspiež, pārziež ar 
olu. Dažās vietās iedur ar dak-
šiņu. Cep cepeškrāsnī. Gatavu 
pārkaisa ar pūdercukuru un vēl 
karstu sagriež šķēlēs. 

Pildītas kotletes
200 g liellopu gaļas, 200 g 
cūkgaļas, 1 šķēle baltmaizes, 1 
sīpols, 1 tējkarote sviesta, 1/2 
glāzes piena, sāls, pipari.

No minētajiem produktiem 
pagatavo kotlešu masu.To sa-
dala porcijās un izplacina.Vidū 
ar tējkaroti liek pildījumu, izvei-
do kotleti, apviļā kviešu miltu un 
rīvmaizes maisījumā, taukos cep 
apmēram 8 minūtes.Pasniedz 
ar kartupeļu biezeni vai ceptiem 
kartupeļiem, skāba krējuma mēr-
ci, sautētiem dārzeņiem, konser-
vētiem gurķiem, svaigu dārzeņu 
salātiem. Pildījumam var izman-
tot konservētus zaļos zirnīšus; 
aknu pastēti; aknu strogonovu, 
sakapātas cieti vārītas olas; sarī-
vētu sieru; sasmalcinātu mednie-
kudesiņu; kubiņos sagrieztu žā-
vētu speķi, saceptu ar sīpoliem; 
ceptas sēnes. 

HIPERAKTĪVS vai vienkārši AKTĪVS bērns - 

 kādas ir atšķirības? Pirts slotu 
īpašības

Gurķi negrib augt. Kā tikt pie ražas?

Receptes
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LTV1
6.00Latvijas Republikas valsts himna
6.02Ielas garumā
6.30Drosmīgās pārmaiņas
7.00Kad stārķis palidojis garām
7.35Muks
8.00Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25Luijs 8.35Bitīte Maija
9.00Kas te? Es te! 9.30Mežainīši
10.00Dardarija Zeme, kurā viss ir ie-
spējams 10.30Mf. Sniega māte
11.35Mf. Rumpelrūķis
12.40Radīti mūzikai 14.25Skārleta
16.05Dzimis Eiropā
16.35Liels, lielāks, lielākais 
17.30Es - savai zemītei 18.00Ziņas
18.30Melu laboratorija
19.30Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30Panorāma
21.13Latloto. Eurojackpot
21.25Mf. Karaliene
23.15Mf. Skārdnieks, drēbnieks, zal-
dāts, spiegs
1.30Midsomeras slepkavības 
3.05Lulū. Banku aplaupītāja sieva
3.50100 g kultūras
4.30Noķert tradīciju aiz astes
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35,2.20 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skats rītdienā 8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30,5.00 Ātruma cilts
11.00,5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 Motociklisti
13.15,3.05 PK Futbolā
15.10 Mikrokredīts
16.10 Mf. Leones dzīve
17.55 Lanževēna burvju triki 
18.50 Pārbaudes spēle basketbolā
21.05 Midsomeras slepkavības 
23.00 SOKO Vismāra 23.50 SeMS 
0.50 Misija Londonā
1.50 Skrundas pieturzīmes
2.35 Labākais no Euromaxx

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.00 Glābšanas misija 112
7.35 Jauniņā 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00,3.45 LNT Brokastis
11.00,21.05 Jaunais vilnis 2014
14.35 Vampīra dienasgrāmatas 
15.35 Mf. Melnais bruņinieks
17.40 Fashion New Wave
17.50,20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Nančerova 20.35 Galileo 
0.45 Greizais spogulis
4.15 Boba burgeri 
4.40,5.45 Bernards
5.00 Karamba!

TV3
6.45Denijs spoks 
7.10Darbarūķis Menijs 
7.40Suņuku superkomanda
8.10Šīna planēta 9.00Šefpavāru cīņas 
10.00Auto ziņas
10.30Zentas brīvdienas
11.10Gandrīz ideāls randiņš 
13.10Mīlestība savvaļā
14.10Simpsoni 
14.30Mf. Dūres spēks
16.10Mf. Doktors Dūlitls 4
18.00Saimnieks meklē sievu 
19.00,4.25TV3 Ziņas
19.30Mf. Hanna Montana
21.45Mf. Nevainojams plāns
23.55Koru kari 
2.50,5.00Mīlestības sirdspuksti 
3.35,5.40Dzīvās lelles 

TV3+
7.00 Multfilmas 8.15 Kino detaļas
9.25, 19.45 Fashion New Wave
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
11.00 Skapis 12.00, 2.25 Māmiņas
13.05 6 kadri 13.50 Mf. Amēlija
16.00 Mf. Pekle 17.55 Mf. Olgalvji
19.55 Interni 
21.00, 3.10 Mitjaja stāsti. Seriāls
22.10 Mf. Rēgu bruņinieks
0.20 Mf. Es palieku

TV5
7.50 Vēsture detaļās
8.50, 13.10 Top-shop
9.05, 23.40 Fashion New Wave
9.15, 19.40 Jaunais vilnis 2014
13.25 Iemāciet man dzīvot
14.30 Nereālais stāsts 15.00 6 kadri
15.30 Mf. Belije Rosi
17.15 Greizais spogulis
23.50 Zelta gramafons
1.45 Mūsu tēma 2.15 Mūzika

PBK
6.30 Mūzika
7.05. 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.15 Kontrolpirkums
7.40 Multfilmas 8.15 Kamēr visi mājās
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Laima Vaikule
12.35 Mf. Cilvēks no Kapucīnu bulvāra
14.35 Profesija - izmeklētājs
15.40, 17.25 Mf. Šaurais tilts
20.00 Laiks 20.30 Rostova
22.30 Mf. Asais 0.25 Eeronews
0.55 Pēdējais koncerts
2.10 Mākslas filma
4.00 Mf. Dienēja divi biedri

RenTV Baltic
6.10, 12.15, 20.55 Skatīties visiem!
7.00 Multfilma 8.20 Tūristi. Seriāls
12.50 Mums pat sapņos nav rādījies
15.40 Pasaules noslēpumi 
16.45 Slepenās teritorijas
17.45 Maldu teritorijas
19.55 Dīvaina lieta
22.00 Mihaila Zadornova koncerts
0.10 Konkrētas nācijas organizācija

RTR Krievija 
5.00 Mf. Padzīvosim-redzēsim
6.15, 7.20 Mf. Sieviešu draudzība
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.25 Viņš cīnījās par Dzimteni. Vasīlijs 
Šukšins 9.20 Pārlādēšana
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Par dekoru
11.20 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Godīgais detektīvs
14.00 100 gadīga cilvēka dzīves likumi
15.00 Izmailova parks
17.00, 1.55 Sestdienas vakars
20.05 Mežģīnes. Seriāls
22.10 Jaunais vilnis-2014
0.00 Mf. Bajānista meita
3.40 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 TV-taxi
12.30 Mf. Dzīvībai bīstami
14.15 Mākslas filma
16.15, 21.00 Sports
16.20 Vasīlijs Šukšins. Cilvēks ar ie-
dzimtu talantu
17.20 Sava taka
19.00 JAK
21.05 Atkārto!
23.20 Dzīvās skaņas festivāls
0.30 Mf. Plēsējs-2. 

Baltkrievijas TV1
7.10 Būtība
7.40 Vārds mācītājam 
7.50 Mf. Karuselis
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 23.30 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu!
11.25 Vasarnīca
12.10 Uzticies un pārbaudi
12.50 Nezināmā Baltkrievija
13.30 Viņi dziedāja par Dzimteni
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
15.30, 0.40 Liela starpība
16.40 Slāvu gadatirgus Vitebskā-2014 
19.00 Mf. Karaļi var visu
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Mīļākie
0.30 Sports

Baltkrievijas TV2
7.40 Mf. Kā apprecēt karali
9.00 Burvju skola
10.35 Baltkrievu virtuve
11.15, 21.05 TV barometrs
11.20, 21.45 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
13.10 Div ar pus pavāri
13.50 Augstāk par jumtu
14.25 Mf. Derība
16.45 Mf. Vilks
19.15 Jūsu loto
19.55 Piecinieks
20.05 Comedy Batls
21.00 KENO
21.10 Reālā pasaule
23.55 Mf. Jāņtārpiņi dārzā

SESTDIENA, 26. jūlijs

SVĒTDIENA, 27. jūlijs

Gavrilas Principa dzimšanas diena

LTV1
6.00Latvijas Republikas valsts himna
6.02,13.00Ielas garumā
6.30Drosmīgās pārmaiņas
7.00Kad stārķis palidojis garām
7.35Muks
8.00Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25Luijs
8.35Bitīte Maija
9.00Kas te? Es te! 
9.30Mežainīši
10.00Mārvijs Hemmers
10.30Mans zaļais dārzs
11.00Eksotiskās salas 
12.00Dievkalpojums
13.30Zoodārzu mazuļi
14.00Daudz laimes piedāvā
15.05Latvijas šlāgeraptauja 2014
16.05Saldā indes garša
17.00Pēdējās lāču teritorijas
18.00Ziņas
18.20Citādi latviskais 
18.50Mf. Mūsu auklis - miljonārs
20.30Panorāma
21.15Pasaule bez gala
23.00Liels, lielāks, lielākais 
23.50Mf. Karaliene
1.45 Mf. Skārdnieks, drēbnieks, zal-
dāts, spiegs
3.5517. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki 
4.50Caurspīdīgā elektronika
5.00TE!
 
LTV7
6.00Latvijas Republikas valsts himna
6.05Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35Vai Rīga jau gatava? 
7.50Rūpes par tevi

8.10Komercdarbība šodien
8.31Jūrā un krastā
8.50Skatpunkti
9.10Nedēļas apskats
9.30Laiks uzņēmējiem
9.50Aktualitātes
10.10Vārds uzņēmējiem
10.30Uz meža takas
11.00Eiropa koncertos
11.50Zebra
12.10Bilija Konolija 66. ceļš
13.05Anekdošu šovs 
13.35Mf. Leones dzīve
15.20French Open 1/4 finālspēle te-
nisā
18.05Mf. Sirdis ledū
19.45Patriarhs
21.25Ghetto games
21.55Mf. K2 - iekarotā virsotne
23.45SeMS 
0.45Skārleta
2.20Džezs Rīgai - 800
3.10Pasaules stāsti
3.40Misija Londonā
4.10PK Futbolā

LNT
6.00,4.30 Boba burgeri 
6.20 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā 
9.00,3.45 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Jaunais vilnis 2014
14.55 Vampīra dienasgrāmatas 
15.55 Mf. Lieliskais Lapsas kungs
17.40 Fashion New Wave
17.50,20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 Galileo 

21.05 Jaunais vilnis 2014
0.45 Mf. Pēc sērkociņiem
2.25 Mf. Lieliskais Lapsas kungs
4.50 Bernards

TV3
6.35Simpsoni 
7.00Denijs spoks 
7.30Darbarūķis Menijs 
8.00Suņuku superkomanda
8.20,4.20Smieklīgākie videokuriozi 
8.50Māmiņu Klubs
9.25Rīta pikniks
10.00SuperBingo
11.00Runā Rīga 
11.35Gandrīz ideāls randiņš 
13.35Mf. Hanna Montana
15.45Mf. Nevainojams plāns
18.00,0.15Dullās sacensības 
19.00,4.50TV3 Ziņas
19.10Mīlestība savvaļā
20.10Mf. X cilvēki. Pēdējā sadursme
22.15Mf. Ņūorleāna
1.10Šefpavāru cīņas 
2.00Saimnieks meklē sievu 
2.50Mīlestības sirdspuksti 
3.35Dzīvās lelles 
 
TV3+
6.20 Mf. Kā neizglābt princesi
7.30 Skapis
8.30 Gribu ticēt
9.50, 19.50 Fashion New Wave
10.00 Kaulu licējs
11.15 Smieklīgākie Amerikas video
12.00 Mf. Vīrs uz stundu
14.00 Mf. Es palieku
16.25 Mf. Rēgu bruņinieks
18.35, 3.05 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.00, 2.15 Mitjaja stāsti

22.10 Mf. Nodevējs
0.25 Slepenie sakari 
1.20 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.30 Top-shop
9.15, 23.40 Fashion New Wave
9.25, 19.40 Jaunais vilnis 2014
13.45 Slazds. Seriāls
17.40 Labi joki
23.50 A.Iņiņa jubileja
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00 Ziņas
6.10 Spēlējiet, harmonikas!
6.50 Kontrolpirkums
7.15 Amerikāņu veikals
7.45 Multfilma
8.00 Veselība
9.20 D.Krilova piezīmes 
9.55 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.05 Divas zvaigznes
13.50 Mf. 72 metri
16.10 Mf. Es esmu blakus
20.00 Laiks
20.40 Atkārto!
23.00 JAK
0.30 Euronews
1.00 Lielais karš
2.15 Mf. Laimīgās līdakas komandieris
4.10 Mf. Saška
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Skatīties visiem!
7.15 Firmas vēsture
8.05 Mf. Vecpuiši

9.35 Iedomājieties tikai!
10.05 Tīrs darbs
11.00 Dievu ēdiens
13.15 Mihaila Zadornova koncerts
15.25 Kriminālās spēles. Seriāls
22.05 Mākslas filma

RTR Krievija 
5.00 Mf. Tikai viens pagrieziens
6.10 Mežģīnes. Seriāls
8.00 Multfilma
8.30 Pats sev režisors
9.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Rīta pasts
10.55 Smieklu panorāma 
11.25 Dzīvnieku pasaulē
11.55 Pasaules tirgus
13.20 Mosfiļm
14.10 Krievija. Vietas ģēnijs
15.05 Mf. Bostonas valsis
17.00, 1.30 Mf. Mīlestības pārbaude
20.00 Svētdienas vakars 
21.50 Jaunais vilnis-2014
23.40 Mf. Auroras mīlestība
3.25 Viņš cīnījās par Dzimteni. Vasīlijs 
Šukšins

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma
9.35 D.Krilova piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda
11.10 TV-taxi
11.35 Mf. Par Sarkangalvīti
13.55 Mf. 72 metri
16.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām

Ikvienam karam ir savi iemesli. Bie-
ži vien tie slēpjas ekonomisko interešu 
konfliktos, reizēm – politisko interešu sa-
dursmēs. Karu iemeslus nopietni pēta vēs-
turnieki, par tiem tiek rakstītas nopietnas 
monogrāfijas. Bet ir arī kāds iemesls ka-
ram, kāds notikums, kas izraisa neapmieri-
nātību, kara pasludināšanu, nepieņemamu 
ultimātu izvirzīšanu... Iemesls – konkrētu 
cilvēku, kuri bieži vien nemaz ne-
nojauš par to, kādas sekas var būt 
viņu rīcībai, darbs, darbība, vārds...

Gavrila Princips piedzima 
diezgan turīgu zemnieku ģimenē. 
Ir zināms, ka viņš mācījās ģimnāzi-
jā, bet, pabeigt to tā arī neizdevās. 
Līdz 4. klasei Gavrila bija izteikts 
teicamnieks, bet 5. klasē viņš ie-
mīlējās...  Šī mīlestība bija slepena. 18 gadu 
vecumā iestājās serbu organizācijā „Melnā 
roka”, kuras mērķis bija Bosnijas atbrīvoša-
na no austriešu kundzības un visu Serbijas 
zemju apvienošana vienā valstī. Raksturs 
viņam bija romantisks, jūtīgs. 

Ziņas par viņa dzīvi ir saraustītas un 
juceklīgas. Toties visa pasaule viņu pazīst kā 
cilvēku, kura dēļ sākās Pirmais pasaules karš. 

Organizācija „Mlada Bosna” („Jaunā 
Bosnija”) (Gavrila Princips darbojās arī šajā 
kustībā) nolēma nogalināt...  Un šeit ir vairā-
kas versijas. Tā laika jauniešu politiskās orga-
nizācijas aizrāvās ar politiskām slepkavībām. 
„Mlada Bosna” pieņēma lēmumu nogalināt 
imperatora troņa mantinieku erchercogu 
Franci Ferdinandu, kad viņš atbrauks uz 
Sarajevu. Kāds cits uzskata, ka viņi plānoja 
nogalināt nevis mantinieku, bet gan pievie-
notās Bosnijas gubernatoru ģenerāli Oskaru 
Potioreku. Kas tie par ļaudīm? Kāpēc serbu 
patrioti vēlējās viņus nogalināt? 

Francis Ferdinands bija Austrijas impe-
ratora Franca Josifa brāļa dēls. Pēc tam, kad 
imperatora vienīgais dēls izdarīja pašnāvību, 
Francs Ferdinands tika pasludināts par troņ-
mantinieku. Savos uzskatos mantinieks bija 
gana progresīvs un reālistisks politiķis. Viņš 
izstrādāja valsts reformu, kurai, viņaprāt, va-
jadzēja atrisināt Austrijas - Ungārijas iekšē-
jās nesaskaņas. Reforma paredzēja daudzu 
tautu, kas dzīvoja impērijas teritorijā, auto-
nomiju, valsts pārvaldes sistēmu, kuru viņš 
redzēja kā „Lieliskās Austrijas savienotās 
valstis”. Tajā laikā tā bija diezgan progresīva 
ideja, demokrātiska un saprātīga. 

Erchercoga privātajā dzīvē arī nebija 
viss tik gludi, kā gribētos. Un viss tikai tā-
dēļ, ka Ferdinands apprecējās mīlestības 
dēļ. Viņa sievu, čehu grāfieni, imperators 
neatzina kā līdzīgu savam mantiniekam. No 
erchercoga tika pieprasīta atzīšanās viņa 
nākamo bērnu vārdā, ka tie nekad nepre-
tendēs uz troni. Viņš to izdarīja bez ilgas do-
māšnas, jo savu sievu mīlēja. Turklāt man-
tinieks nedrīkstēja kopā ar sievu apmeklēt 
oficiālus pasākumus, braukt vienā karietē 
vai automobīlī. Izņēmums bija tikai viens: 
aizliegums nedarbojās uz militāra rakstura 
pasākumiem, karadarbību u.t.t. Tāda, lūk, 
nepilnība Austrijas bargajos galma likumos. 

Aicinājums apmeklēt Bosniju nāca no 
gubernatora Oskara Potioreka (jau iegansts 

„Melnās rokas” naidam). Vidējs ierēdnis, 
diezgan neapdāvināts karavadonis, bet 
diezga veikls galminieks. Uzaicinot manti-
nieku, ģenerālis zināja, ka erchercogs neat-
teiksies apmeklēt impērijas visnemierīgāko 
provinci tikai tādēļ, lai cilvēkos varētu iziet 
kopā ar savu mīļo sievu...

1914. gada 28. jūnijā Francs Ferdi-
nands ieradās Sarejevā, lai vērotu manev-

rus, atklātu jaunu muzeju, uzstātos 
ar uzrunu rātē. Sešu sazvērnieku, 
kam vajadzēja veikt „upurēšanās 
aktu”, vidū bija arī Gavrila Princips. 
Praktiski uzreiz pēc augstā viesa un 
viņa sievas ierašanās „bumbme-
tējs” Nedeļko Čabrinovičs kortežā 
iemeta granātu, bet garām, un 
trāpīja citā mašīnā. Sprādzienā tika 

nogalināts mašīnas šoferis, ievainoti pasa-
žieris, policists un daži garāmgājēji. Tero-
rists norija indi, bet tā neiedarbojās, tāpēc 
nācās bēgt. Drīz vien viņu satvēra. Visiem 
šķita, ka sazvērestība neizdevās. Pēc uzstā-
šanās rātē mantinieks nolēma slimnīcā ap-
meklēt vienu no sazvērestībā cietušajiem. 
Potioreks aizmirsa pabrīdināt šoferi par 
izmaiņām maršrutā. Ceļā uz slimnīcu vienā 
no krustcelēm mašīnai vajadzēja nogriez-
ties uz citu pusi. Šeit kortežu arī panāca 
Gavrila Princips...

Pirmais šāviens pārtrauca hercoga sie-
vas dzīvi, 2. šāviens smagi ievainoja pašu Fer-
dinandu, viņš mira stundu pēc sazvērestības...

Gavrila Princips stājās tiesas priekšā. 
Kā nepilngadīgs (Austrijā pilngadība iestājas 
21 gada vecumā, bet Principam bija vien 19) 
noziedznieks viņš nedrīkstēja būt notiesāts uz 
nāvi. Nāves spriedums tika mainīts pret 20 
gadiem cietumā... Mēnesi pēc Franča Ferdi-
nanda nāves sākās Pirmais pasaules karš.

Cietumā mantinieka slepkava nodzīvoja 
vēl 4 gadus. Tuberkuloze, sarežģījumi pēc ie-
vainojuma, skumjas un sajēga par to, ka viņa 
noziegums izraisīja pasaules karu, darīja savu. 

Cietumā viņu bieži apciemoja slavens 
ārsts, Vīnes Universitātes psihiatrijas profe-
sors Martins Pappengeims. Viņš ilgu laiku 
pavadīja sarunās ar apcietināto, mēģināja 
izprast viņa darbības motīvus... Neizdevās. 
Gavrila atbildēja vienkārši un īsi, vācu valodu 
nepārzināja, runāt nevēlējās. Sūdzējās, ka vi-
ņam nav iespējas lasīt... Kara ziņas nonāca līdz 
cietumam. Princips smagi pārdzīvoja Serbijas 
okupāciju, ar grūtībām pārcieta jaunumus 
par Vācijas panākumiem karā. Nomira viņš 
klusi, pilnīgā vientulībā, sešus mēnešus līdz 
Vācijas un Austrijas pilnīgai sagrāvei un kara 
beigām. Nomira ar vainas sajūtu par izdarīto.

Šodien Gavrila Princips ir varonis, kam 
par godu atklāj pieminekļus. Viņa vārdā Ser-
bijā, Bosnijā un Hercogovinā, Melnkalnē no-
sauktas ielas un laukumi. Kārtējā pieminekļa 
atklāšanas pasākumā kāds no serbu politiķiem 
izteicās: „Mēs atklājam pieminekli, veltītu 
Gavrilam Principam, jo mūsu cīņa par brīvību 
pagātnē bija patiesa, pamatota un likumīga, 
un šajā nozīmē visi serbu tautības pārstāvju 
cīnītāji par brīvību ir pelnījuši gaišu piemiņu.” 

Nu... Tie ir VIŅU varoņi...
Andrejs JAKUBOVSKIS

Foto no interneta

Televīzijas programma25. jūlijā Ir iemesls!



112014. gada 25. jūlijs

9.00,4.10 Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Nančerova
11.55,4.35 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35,1.55 Runāsim atklāti
15.40,5.00 Ģimenes drāmas
16.50 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00,0.10 Kārdinājuma varā
20.35 Glābšanas misija 112
21.10 Mf. Pie Velsas pakalniem
23.10 Nikita 
5.45 Kristīgā programma 
 
TV3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti
5.40, 11.50 Ņujorkas karalis
6.35 Kungfu panda
7.00 Spēka reindžeri samuraji
7.25 Smurfi
7.50, 1.10 Simpsoni
8.50 Mf. Doktors Dūlitls 4
10.50 Bīstamā paradīze
12.25 Džeiks un Nekurnekadzemes 
pirāti
12.55 Spēka reindžeri samuraji
13.55 UgunsGrēks
15.05, 1.35 Alkas pēc laimes
16.05 Viņas melo labāk
16.40 Voroņini
17.50 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
20.20, 3.15 Viņas melo labāk
21.00 Kobra
22.10 Kurjers
23.15 Atriebība
0.10 Amerikāņu šausmu stāsts

TV3+
6.40 Maks Stils
7.00, 14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri
8.50 Fashion New Wave
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, 0.10, 5.35 Māja 2
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.00 Mf. Baltais maurs, jeb Intīmi 
stāsti par mani

TV5

7.15, 13.45 Pats sev režisors
8.05, 12.40 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.50 Jaunais vilnis
10.00 Fashion New Wave
10.10, 12.25 Top-shop
10.25 Skūpstamies
11.25, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.50, 19.50 Gorjunovs. Seriāls
16.50 Skūpstamies
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Silva
0.45 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.55 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 4.20 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Mf. Izmeklētāja Saveļeva perso-
nīgā dzīve
23.20 Pēdas
0.00 Euronews
0.30 Mf. Gomora
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.05 Multfilmas
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.25 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.25 Pasaules noslēpumi 
14.25 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.25 Mums pat sapņos nav rādījies
0.20 Ekstrasensu cīņas
2.10 112

RTR Krievija
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.00, 19.00 Ziņas
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
18.35 Ziņas-M
19.50 Mf. Bandītu karaliene. 

21.50 Mf. Aizstāve. 
22.45 Cīņa par Salūtu
23.40 Mf. 17 pavasara mirkļi.
0.45 Mf. Mēs, zemāk parakstījušies

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.50 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 Fazenda 16.50 Precamies!
18.20 Meičas 18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Zem aizsega
23.50 Mf. Gomora

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.35 Zona X
9.10, 22.25 Pēdas
10.55, 19.55 Advokātes
12.10, 1.40 Mistiskie stāsti
13.10 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Izglābt vai iznīcināt
16.35 Volfs Mesings. Redzējis cauri lai-
kam 17.40 Ģimenes melodrāmas
19.20, 0.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Varenais karš
0.05 Grūtas dienas vakars
1.30 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45, 0.30 Doilu lieta
11.40, 23.40 Medības
12.40, 19.50 Nāve paradīzē
13.45, 18.55 Mīlestība rajonā
14.45, 21.30 SašaTaņa
15.50, 22.30 Viesnīca Bābele
16.55 Augstāk par jumtu
17.30 Karsts ūdens
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO

PIRMDIENA, 28. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35,15.40 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Mūsu auklis - miljonārs
11.15,19.30 Izmisušie vecāki
12.10,13.25,15.25 Top-Shop 
12.25 Eksotiskās salas 
13.40 Mf. Rumpelrūķis
14.45 Velniņi
15.15 Si-si-dra
16.40 Mežainīši
17.10 Sveika, Robij!
18.00,23.50 Ziņas
18.50,1.50 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 
22.15 Vīnes filharmoniķu koncerts 
0.05 Pasaule bez gala
5.00 Imanta - Babīte pietur
5.30 Citādi latviskais

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05,1.40 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 SeMS 
7.07 Norvēģijas dabā
7.35 Jūrā un krastā
7.55 Tādas lietas
8.15 Skats rītdienā
8.35 Pie rīta kafijas
8.55 Automoto raidījums 
9.15 Vienmēr formā!
9.45,18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40 Rifu dakteri
11.35,17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35 Sieva uz pilnu slodzi
13.40 Labākais no Euromaxx
14.10 Pārbaudes spēle basketbolā
16.15 Rifu dakteri
19.00 Šodien
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05 Vai Rīga jau gatava?
20.20 Bilija Konolija 66. ceļš
21.15,5.00 Sporta studija

OTRDIENA, 29. 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 
9.30 Izsauciet vecmāti 
10.30,19.30 Izmisušie vecāki
11.25,13.15,15.00 Top-Shop 
11.40 Mf. Sirdis ledū
13.30 Pēdējās lāču teritorijas
14.30 Ielas garumā 16.15 Mežainīši
16.45 Mārvijs Hemmers
17.10 Sveika, Robij! 18.00,23.05 Ziņas
18.50.1.30 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 Pasaules vēsture
22.10 Lilīhammera
23.20 Cukura nams
0.35 Atjaunotās Rundāles pils atvērša-
nas svētki
5.00 Imanta - Babīte pietur
5.30 Citādi latviskais

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05,1.00 1000 jūdzes Kambodžā
6.35 SeMS  7.07 Norvēģijas dabā
7.35 Brīvdienu ceļvedis
7.55 Nedēļas apskats
8.15 Aktualitātes
8.35 Jūrā un krastā
8.55 Biznesa klase
9.15 Globalizācija 3000
9.45,18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40,16.15 Rifu dakteri
11.35 Olimpiskie zelta mirkļi
12.35 Sieva uz pilnu slodzi
13.40,20.05 Vienmēr formā!
14.10 PK Futbolā
17.05 Neatklātā Latīņamerika
19.00 Šodien
19.35,1.30 Zoodārzu mazuļi 
20.35 Kamerūna
21.05 Skudru kari
22.05 Sporta studija
22.50 Ghetto games
23.20 Patriarhs
5.00 Nekurienes iemītnieki
5.30 Parandžas un augsti papēži

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00,2.40 900 sekundes

22.00 Midsomeras slepkavības 
23.55 Mf. K2 - iekarotā virsotne
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15 Bernards
6.30 Nedēļa novados
7.00,2.55 900 sekundes
9.00,14.20 Televeikala skatlogs
9.15,21.15 Jaunais vilnis 2014
12.55,4.25 Karamba!
13.25 Runā Rīga 
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.35,5.00 Ģimenes drāmas
16.35 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Fashion New Wave
18.00,1.15 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Glābšanas misija 112
21.25 Mf. Vajadzīga soliste
23.05 Mf. Izredzētie
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.10, 11.50, 5.40 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25, 12.55 Smurfi
7.50, 3.00 Simpsoni 
8.30 Mf. X cilvēki. Pēdējā sadursme
10.35 Māmiņu Klubs
11.10 Rīta pikniks
13.55 UgunsGrēks 
15.05 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Bīstamā paradīze
22.10 Melnais saraksts
23.05 Bagātnieku dakteris 
0.05 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40 Maks Stils

7.00, 14.10 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri
8.40, 19.45 Fashion New Wave
8.50 Slēgtā skola 
11.00, 15.15 Comedy Batls
12.05, 18.35 Grūtniece 16
13.05 Neredzamais cilvēks
16.25 Reāli puikas
17.30, 0.15, 5.55 Māja 2
19.55 Interni 
21.00 Virtuve
22.10 Mf. Alekss Kross

TV5
7.45 6 kadri
8.15 Pats sev režisors
9.05, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.50, 10.25, 22.35 Jaunais vilnis 2014
10.00, 19.40 Fashion New Wave
10.10, 14.25 Top-shop
14.40 Labi joki
16.50 Skūpstamies
17.50 Maskava. Trīs stacijas
18.50 Ziņas
20.10 Gorjunovs. Seriāls
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
22.45 Mf. Silva
0.45 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
8.15 Mākslas filma
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.55 Jasmīns. Seriāls
15.05 Divatā ar visiem
16.00 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10, 3.25 Mf. Izmeklētāja Saveļeva 
personīgā dzīve
23.20 Pēdas
23.55 Euronews
0.30 Grupa
1.40 Mf. Vecmodīga komēdija
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 14.10 Multfilmas
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00 Tīri pa dzīvi
7.55, 15.25 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Mums pat sapņos nav rādījies
13.15 Skatīties visiem!
14.30 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.20 Maldu teritorijas
0.20 Ekstrasensu cīņas
2.10 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Padomju Arhimandrits
11.50 Par pašu galveno
14.05 Meitenes
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 3.05 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Vakar beidzās karš
21.50 Mf. Aizstāve.
22.45 Jaunais vilnis-2014
0.35 Mf. 17 pavasara mirkļi. 
1.40 No vakara līdz pusdienlaikam

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 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
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 Fazenda
16.50 Precamies!

18.20 Padomju laika reklāma
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons
22.50 Zem aizsega
23.50 Mf. Maskava-mana mīla!

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Mana taisnība 
11.00, 19.55 Advokātes. Seriāls
12.10 Zvaigžņu dzīve 
13.10 Mf. Karaļi var visu
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Izglābt vai iznīcināt
16.30 Mūsējie
16.45 Mf. Jātnieks, kura vārds ir Nāve
19.20 Arēna.
21.00 Panorāma
21.45 Varenais karš
22.25 Pēdas
0.05 Aktuāla intervija
0.55 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B. Seriāls
10.30, 1.10 Doilu lieta
11.35, 23.40 Medības
12.40 Mf. Karalis Strazdbārdis
13.50 Div ar pus pavāri
14.25 Mf. Derība
16.45, 0.30 Pārlādēšana
17.25 Karsts ūdens
18.55 Mīlestība rajonā
19.50 Nāve paradīzē. Seriāls
20.50 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.30 SašaTaņa
22.30 Viesnīca Bābele
23.35 Gribu nokļūt televīzijā!

17.20 Mihails Taņičs. Pēdējā jūra
18.20 Mf. Neveiksminieki
20.00 Kontūras
21.05 JAK
23.20 Mf. Puiši neraud

Baltkrievijas TV1
7.15 Mf. Mīļākie
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas

9.10 Arsenāls
9.40, 0.25 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu!
11.25 Nezināmā Baltkrievija
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 
13.10 Pārnesumkārba
13.50 Viņi dziedāja par Dzimteni
14.25 Dialogs par civilizāciju

15.15 Tava pilsēta
15.30 Zvaigžņu dzīve
16.40 Slāvu gadatirgus Vitebskā-2014
19.05 Mf. Karuselis
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Svešiniece

Baltkrievijas TV2

7.25 Mf. Karalis Strazdbārdis
8.35 Burvju skola
10.10 Prāta vētra
10.40, 20.25 TV barometrs
10.45, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
12.40 Div ar pus pavāri
13.20 Dzīve
14.50 Mf. Blefs

16.40 Raidījums
17.15 Mf. Solis augšup 4
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO
21.10 Reālā pasaule
23.35 Mf. Čārlijs, malā stāvētājs

VAS „Latvijas Pasts” pārdod 
izsoles kārtībā ar augšupe-
jošu soli 05.09.2014., plkst. 
11.15, Ziemeļu ielā 10, Lidos-
tā „Rīga”, Mārupes novadā, 
nekustamo īpašumu „Past-
nieki”, Robežnieku pagasts, 
Krāslavas novads, kadastra 
Nr. 6086 004 0214.

Nekustamā īpašuma nosa-
cītā (sākotnējā) pārdošanas 
cena – EUR 8120.

Nodrošinājums 812 EUR, 
reģistrācijas maksa 50 EUR, 
jāiemaksā līdz pieteikuma ie-
sniegšanai. Pirkuma samaksa 
10 dienu laikā pēc līguma no-
slēgšanas. 

Pieteikšanās izsolei darba 
dienās no 01.08.2014. līdz 
29.08.2014. un informācija par 
izsoli pie izsoles rīkotāja pa tāl-
ruņiem 29420864, 29398567 
vai e-pasts: info@pasts.lv

VAS „Latvijas Pasts” pārdod 
izsoles kārtībā ar augšupejošu 
soli 04.09.2014., plkst.11.30, 
Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, 
Mārupes novadā, nekustamo 
īpašumu „Pasts”, Šķeltova, 
Šķeltovas pagasts, Aglonas 
novads, kadastra Nr. 6094 
005 0426.

Nekustamā īpašuma nosa-
cītā (sākotnējā) pārdošanas 
cena – EUR 150.

Nodrošinājums 15 EUR, re-
ģistrācijas maksa 30 EUR, 
jāiemaksā līdz pieteikuma ie-
sniegšanai. Pirkuma maksas 
samaksa: 10 dienu laikā pēc 
līguma noslēgšanas.

Pieteikšanās izsolei darba 
dienās no 01.08.2014. līdz 
29.08.2014. un informācija par 
izsoli pie izsoles rīkotāja pa tāl-
ruņiem 29420864, 29398567 
vai e-pasts: info@pasts.lv
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“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“LER8”.
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.

LAIKA ZIŅAS
ST                26.07. SV              27.07. PR               28.07. OT               29.07.

+16 ... +27 +17 ... +27 +19 ... +27 +20 ... +29

 DA              1 m/s  D             3 m/s D                4 m/s D             5 m/s

Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedāvā 
meža izvedēja pakalpojumus. 
Tālr. 20377801, 26677812

“RitmsR”
Plastikātalogiundurvis(Latvijas,

Polijasražojums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša na, 

ap da re (tālr. 20219116, Ge nā dijs).
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 

65681152,20220306.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

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

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

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

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 

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

cm 36 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.

Reklāma un sludinājumi

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomēram bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

T. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558

ES platību appļaušana 
ar smalcinātāju.
Tālr. 26362307

SIA “GSK”
 Piedāvā jebkuras sarežģītī-

bas metināšanas un virpoša-
nas darbus.

Izgatavo metāla durvis, vār-
tus, žogus, pirts un apkures 
katlus, apmales u.c. metālis-
kas konstrukcijas. 

Pārdod: metāla profilus (stū-
rus, caurules, loksnes u.c.), 
elektropreces, santehnikas 
preces.

Veic hidrošļūteņu un elektro-
dzinēju remontu.

Tālr. 65681397, 29466570.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

BEZĶĪLAS 
 AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr.28609904,20292842.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

SIA“JANSSENLIVESTOKLATVIA”
IEPĒRK

Samaksa tūlītēja vai ar 
 pārskaitījumu.

Тел. 27846561 (Jeļena).

piena teļus.

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies,
Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu sagšu klāj.

 Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību Arvīdam un Guntim 
Matjušonokiem, tēvu un 
vectēvu aizsaulē pavadot.

Dagdas novada pašvaldība

IEPĒRK

māju Vaivados, Indras pag. (3K) 
2,6 ha zemes, blakus 2 ezeri. 
Tālr. 25949905;
2 - istabu dzīvoklis baznīcas apkai-
mē, 3. st. vai MAINA pret 3 - istabu 
dzīvokli. T. 22007322, 29595215;
2 - istabu dzīvokli ar krāsns apku-
ri st. Krāslava. Var uz nomaksu. 
Tālr. 27881953;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
vasarnīcu. Tālr. 26046404;
“Mercedes Vito”, 2000. Tālr. 
29158702;
“VW Transporter”- 2.4 D, sinhro, 
1998, TA līdz 03.07.2015., 9 vie-
tas. Tālr. 22364201;
rezerves daļām - “Mazda 626” 
- 1998.; “Golf III”; “Ford Sierra”. 
Tālr. 29888024;
“Mercedes S 180”- 1994., ben-
zīns, jauna TA. Tālr. 26745872;
rituļu presi. Tālr. 25395078;
trīs traktora riteņus (12x18). Tālr. 
65323422;
saldētavu “Atlant”. T. 26046559;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
pamperus - autiņbiksītes pieau-
gušajiem ar atlaidi. T. 26062432;
govi (8. laktācija). Tālr. 20011455;
govi. Tālr. 65600873;
govi (4. laktācija) Kalniešu pa-
gastā. Tālr. 29496285;
teli (aplecināta, nesīsies novem-
bra beigās, raiba) Ūdrīšu pagasta 
Cauņos. Tālr. 29864964;
sivēnus. Tālr. 28683927;
bišu stropus ar bitēm. Tālr. 
29334515;
klavieres “Rīga”. Tālr. 29243274;
lietotu šīferi. Tālr. 26529150;
lietotu šīferi (vairumā). T. 29851619;
kurināmās kūdras briketes. Pie-
gāde. Tālr. 22110343;
pirts slotas (bērzs/ ozols). Tālr. 
27133449;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690.

Vīrietis MEKLĒ darbu celtnie-
cībā, autovadītāja darbu (B, C 
kat.). Izskatīšu citus piedāvāju-
mus. Tālr. 28753676.
Sieviete MEKLĒ jebkādu darbu 
Krāslavā. Tālr. 20498796.
Sieviete PALĪDZĒS saimniecī-
bā, telpu uzkopšanā un apkops 
vecus cilvēkus. Apzinīga un aku-
rāta. Tālr. 22102220.
Sieviete bez kaitīgiem ieradu-
miem MEKLĒ darbu. Ar patei-
cību pieņemšu 3 gadus vecai 
meitenei apavus, lelles, rotaļlie-
tas, kā arī 6-12 gadus veciem 
zēniem. Tālr. 25274016.
MAINA 1-istabas privat. dzī-
vokli ar malkas apkuri Krāslavā 
pret vieglo automašīnu. Darīju-
ma summa līdz 1400 eiro. Tālr. 
22342887.
VĒLOS ĪRĒT māju vai dzīvokli ar 
krāsns apkuri. Tālr. 26264953.
IZĪRĒ vai PĀRDOD pusi mā-
jas ar zemi Šķaunē. Tālr. 
27598207.
IZĪRĒ 1-istabas dzīvokli ar mē-
belēm. Tālr. 28376457.
SMALCINĀM l/s, latvāņiem ai-
zaugušas platības. Attīrām no 
krūmiem un apauguma. Tālr. 
22038020. 
REMONTA un celtniecības 
darbi. Apdares darbi. Tālr. 
28675525, 65621730.
Māju, dzīvokļu remonts. Tālr. 
29274130.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
KRŪMGRIEŽA pakalpojumi. 
Tālr. 28295726.
PĀRVEDĪSIM mēbeles, celtnie-
cības materiālus, sadzīves teh-
niku utt. līdz 1 tonnai. Zvaniet,  
visu sarunāsim. Tālr. 22001070, 
28720533.
Zāles PĻAUŠANA Krāslavas 
apkaimē, savs aprīkojums. Tālr. 
29635815.
Izgatavo MDF virtuves, skap-
jus - kupejas. Tālr. 29521423, 
29883462.
Meža IZVEŠANAS pakalpoju-
mi. Tālr. 28690966.
ROKAM, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Artēzisko aku URBŠANA. Tālr. 
29142220.
Bez maksas PAŅEMSIM neva-
jadzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
METĀLLŪŽŅU demontāža un 
izvešana. Tālr. 29279852.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un ZG. 
Augstas cenas, samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. T. 
29888098;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām. Tūlītēja sa-
maksa. T. 29105447, 20318082;
cirsmas, L/S zemi, nenoformētus 
mantojumā mežus, jaunus me-
žus. Tālr. 26225905;
Zviedrijas firma - zemes īpašu-
mus, mežus, daļēji izcirstus me-
žus, viensētas. Tālr. 26645115;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
meža cirsmas un īpašumus. Pa-
līdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 26070852, 25287734;
vecu māju Krāslavā. Lēti! Tālr. 
26529150;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804;
piena kvotas. Tālr. 26161362.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
teļus (līdz 3 mēn. vecus). Tālr. 
29465429.

Zīlēšana ar taro kārtīm. Aizrunā 
psoriāzi, alkoholismu. Mīlestības un 
uzticības pareģošana. T. 25320417.

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. T. 28644159

SIA “Rumba centrs”
Aicina darbā 

PĀRDEVĒJU - KRĀVĒJU.
CV - merogs@inbox.lv

Tālr. 28237504

Veikalā “Dāvanas” 
jauns dārza figūru 

 pievedums. 
Laipni Lūgti!

Vienības ielā 4, Krāslavā

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu profils. 

Pilns serviss. Aizslēdzami logi. 
Tālr. 28675525, 28230237, 65621730

PATEICĪBAS

Izsakām visdziļāko pateicī-
bu priesterim Eduardam Vo-
roņeckim, Krāslavas Romas 
katoļu baznīcas dziedātājām, 
visiem radiniekiem, kaimiņiem 
un visiem paziņām, draugiem, 
kuri dalīja ar mums zaudēju-
ma sāpēs un pavadīja pēdējā 
gaitā mūsu mīļo māmiņu, vec-
māmiņu Regīnu Orupi!

Meita un dēls ar ģimeni

Vaļā logi, vaļā durvis
Kad es eimu pie Dieviņa
Lai tā mana dvēselīte
Tumsumā nemaldās.

Izsakām sirsnīgu pateicību 
bēru norisē prāvestam Jānim 
Bečam, dziedātājām, Kom-
buļu pagasta darbiniekiem, 
Vandiņai, Sandriņai, drau-
giem, visiem, kuri izvadīja pē-
dējā gaitā pēc grūtas slimības 
Eugeniju Ližbovski.

Sieva, radi

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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. 

Firma aicina pastāvīgā dar-
bā profesionālu zāģeru un 
meža strādnieku brigādi. Ne-
pieciešama pieredze darbam 
ar zāģi un krūmgriezi. Bri-
gādei jābūt ar saviem darba 
instrumentiem un transportu. 
Sīkāka informācija pa tālruni: 
27743200. (Dzērājiem lūgums 
nezvanīt). 


