
No visas sirds sveicam 
50 gadu jubilejā 

Viktoru SAVICKI!

Vēlam stipru veselību, 
možu garu, panākumus 
privātajā dzīvē un jaunus 
sasniegumus sportā.

ISRK “Krāslava” 
kolēģi
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Lasiet:
Marija Naumo-
va: “Mēs atve-
dīsim Parīzi uz 

Krāslavu!”
Intervija ar pazīstamo 
Latvijas dziedātāju

2.lpp
Aglonas svētku 

 programma
3.lpp

No sirds dzīlēm
Stāsts par mūsu no-
vadnieku Viktoru Ber-
nānu

4.lpp
Jaunākās ziņas 

par  Āfrikas 
cūku mēri 

 Latgalē
4., 5. lpp

Gadatirgus 
 maizes  muzejā

Reportāža no Aglo-
nas amatnieku un ku-
lināru svētkiem

6.lpp
Par vienu 

 ministru  mazāk
“Neuzticīgā” Baiba 
Broka atkāpjas no 
amata

7.lpp
Padomi, recep-
tes,  interesanti 
un aizraujoši 
fakti rubrikā  
“Par šo un to, 
par visu ko!”

8., 9. lpp
Kā arī TV program-
ma, reklāmas, slu-
dinājumi un daudz 
citas svarīgas un 
noderīgas informā-
cijas. 

Laikraksta “Ezerzeme”redakcija
pieņem sludinājumus katru darba 

dienu no plkst. 8.00 – 17.00.
Tālr. 65681464.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu pro-

fili. Tālr. 28230237, 65621730.

I Reiz te bija greznība…

Katoļu Baznīca
1. augusts - Sv. Alfons Marija di 

Liguori, bīskaps un Baznīcas mācī-
tājs.

4. augusts - Sv. Jānis Marija Via-
nejs, priesteris, visu priesteru De-
besu aizbildnis.

6. augusts - Kunga pārveidoša-
nās svētki.

8. augusts - Sv. Dominiks pries-
teris, Dominikāņu (Sprediķotāju) 
ordeņa dibinātājs.

9. augusts - Sv. Terēzes Bene-
diktas no Krusta (Edītes Šteinas), 
jaunavas un mocekles, Eiropas lī-
dzaizbildnes svētki.

10. augusts - Sv. Laurencija, dia-
kona un mocekļa svētki.

11. augusts - Sv. Klāra, jaunava.
14. augusts - Sv. Meinarda Latvi-

jas aizbildņa lielie svētki.
15. augusts - Vs. Jaunavas Mari-

jas uzņemšanas Debesīs - Māras 
zemes Karalienes lielie svētki.

20. augusts - Sv. Bernards, abats 
un Baznīcas mācītājs.

21. augusts - Sv. Pijs X, pāvests.
22. augusts - Vs. Jaunava Marija 

- debess un zemes Karaliene.
24. augusts - Sv. apustuļa Barto-

lomeja svētki.
27. augusts - Sv. Monika, Sv. Au-

gustīna māte.
Pareizticīgo Baznīca

1. augusts - Sv. mūka Serafima 
Sarovska pīšļu atgūšana.

2. augusts - Pravieša Elijas pie-
miņa.

5. augusts - Počajevas Dievmā-
tes ikonas piemiņa.

9. augusts - Lielmocekļa un 
dziednieka Panteleimona piemi-
ņa.

10. augusts - Smoļenskas Diev-
mātes ikonas piemiņa.

14. augusts - Kunga Krusta godi-
nāšana.

19. augusts - Kunga Pārveidoša-
nās lielie svētki.

28. augusts - Vissvētās Dievmā-
tes Iemigšana (ļoti lieli svētki).

Senpareizticīgajā Baznīcā
2. augusts - Slavenā pravieša Eli-

jas piemiņa.
14. augusts - Kunga Krusta godi-

nāšana.
No 14. augusta līdz 27. augus-

tam - Uspenskas gavēnis
19. augusts - Kunga Pārveidoša-

nās lielie svētki. Medus un augļu 
svētīšana.

28. augusts - Dievmātes Iemig-
šana (ļoti lieli svētki).

29. augusts - Mistiskās svētbil-
des pārnešana.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
6. augusts - Mūsu Kunga ap-

skaidrošanas diena.
14. augusts - Bīskaps Meinards.
15. augusts - Sv. Jaunava Marija.
24. augusts - Sv. Bartolomejs - 

apustulis.

Liturģiskais kalendārs augustā

SIA “Rumba Centrs”
Īpašas cenas cementam 
(Igaunijas raž., M 500, 40 kg), 
ķieģeļiem Lode, kā arī gāzbetona 
blokiem, OSB un reģipsim.

Ar mums vienmēr lētāk! 
Krāslavā, Tirgus ielā 15.

Tālr. 65622036, 28359679

SIA “Krāslavas ūdens” 
paziņo, ka sakarā ar pilsētas 
centrālā ūdensvada sadales 
tīkla profilaktisko dezinfekciju 
šī gada augustā, iespējams, 
ka ūdenim parādīsies nelie-
la hlora smaka un piegarša. 

Atvainojamies 
par  sagādātajām 

 neērtībām.

Skaistas Svētā Antona Ro-
mas Katoļu draudze

aicina labas gribas cilvēkus 
piedalīties dievkalpojumā

2014. gada 3. augustā 
plkst.14.00.

Pēc mises garīgās mūzikas 
koncerts kopā ar 

Uldi Marhilēviču.

SIA“LEVEN”!
AEROC bloki, TEXOBLOCK, ce-

ments, ķieģeļi (krāsnīm,dūmvadi-
em,šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), 

ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 
(palīdzēsim noteikt nepieciešamo 
materiāla daudzumu); Santehnika:
tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, 
apkures katli, pirts katli; Metāls: lok-
snēs, metāla caurules (kvadrātveida, 
apaļas), armatūra un tās sieti; skārds 
(melns, cinkots); Celtniecības ma-
teriāli: reģipsis, KNAUF špakteles, 
grunts, profili (UD, CD, UW, CW).
GaidāmJūsmūsuveikalos!

Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 
65622073,

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

Alekseja GONČAROVA foto

Latvijā un pasaulē
•	 Demisionējusī tieslietu ministre Baiba 

Broka (NA) nolēmusi no zvērināta tiesu 
izpildītāja amata atcelt Arti Cerbuli. Šo 
lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt ad-
ministratīvajā rajona tiesā, bet tas neaptur 
lēmuma darbību.

•	 No 2015. gada 1. janvāra cilvēkiem, kuru 
apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā 
vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 
maksās jau no dienas, kad viņi būs sa-
snieguši noteikto pensionēšanās vecumu, 
informē Labklājības ministrijā (LM).

•	 No nākamā gada saskaņā ar Likumu 
par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir plā-
nots ar nodokli aplikt bezdarbnieku at-
līdzības un stipendijas.

•	 Teju visas partijas par premjera kandi-
dātiem izvirzījušas savus līderus, vienīgi 
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vilci-
nās nosaukt vienu konkrētu kandidātu uz 
šo augsto amatu un pavisam skaidri nav 
noprotams, vai arī šoreiz kandidātu vidū ir 
Ventspils mērs Aivars Lembergs. 

•	 Vietējās dārzeņu ražas realizācija ir sā-
kusies veiksmīgi, taču Krievijas noteiktais 
Polijas dārzeņu importa aizliegums Latvi-
jas ražotājiem draud ar bankrotiem un tir-
gus sabrukšanu, ieplūstot produkcijai par 
dempinga cenām

•	 Šogad Rīgas vārds pasaulē izskan ar vēl 
nebijušu vērienu - ārvalstu plašsaziņas 
līdzekļi kopš šāgada sākuma publicējuši 
vai demonstrējuši vairāk nekā 900 dažā-
du Latvijas galvaspilsētai veltītu materiālu, 
liecina Latvijas Institūta (LI) un Tūrisma at-
tīstības valsts aģentūras (TAVA) jaunākie 
apkopotie dati.

•	 Apgāžoties uzņēmuma “Rīgas uni-
versālais terminālis” tankkonteine-
ram, notikusi ķīmiskās vielas noplūde 
aptuveni 400 litru apjomā. Pusotras 
stundas laikā negadījuma sekas esot 
lokalizētas un vielas noplūde tika no-
robežota desmit kvadrātmetru platībā. 
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Lauzt nenozīmē būvēt… Pirmajā lappusē publicētās fotogrāfijas 
ir uzņemtas tad, kad tūristu bāzes “Sauleskalns” un “Ezernieki” bija 
nozīmīgas visā Padomju Savienībā. Tie ir neaizmirstami ziedu laiki. 
Tūkstošiem atpūtnieku, komfortabli viesnīcas numuri par pieņemamu 
cenu, laivu maršruti, pārgājieni, diskotēkas… Un simtiem darba vietu. 

Aizsākās pārgalvīgie deviņdesmitie… Kapitālisma un alkatīgā pri-
vātīpašuma dalīšanas periodā netika saglabāts kādreizējais Latgales 
tūristu bāžu varenums, Sauleskalna atpūtas bāzes centrālā ēka sāk 
pārvērsties drupās. Pēdējo pūliņu - reanimēt kādreiz tik grezno atpū-
tas vietu starp unikālajiem ezeriem - rezultāti ir mainīgi. Kamēr norit 
tiesu darbi starp īpašniekiem, atpūtas bāze jau trešo gadu ir tukša. 
Tiesa, rūpējoties par infrastruktūras attīstību, piebraucamajam ceļam 
ir uzklāts jauns asfalta segums, taču ir bojāts ielu apgaismojums. To 
atstāsim apsardzes ziņā, kas rūpējas par to, lai te netiktu izlaupīts 
greznības pārpalikums. Viņi apsargā arī kādreiz tik populāro krogu. 
Savulaik te, labiekārtotos dzīvokļos, dzīvoja 40 apkalpojošā personā-
la ģimenes, tagad apdzīvoti ir tikai trīs dzīvokļi. Tādi saimnieki mēs 
esam…

Aleksejs GONČAROVS

II Reiz te bija greznība…

- Labdien, 
Marija. Pateica-
mies, ka piekritāt 
sarunai. Mēs šeit, 
Krāslavā, Jūs ļoti 
gaidām…

- Labdien, 
Andrej! Arī es ļoti 
gaidu tikšanos ar 
Krāslavu un pilsēt-
niekiem. Pēdējo 
reizi ar koncertu 
Jūsu pilsētā biju 
pirms 14 gadiem. 
Ļoti labi atceros, ka 
bija tikpat karsti kā 
šodien. Pārpildīta 
zāle, sutoņa. Ap-
brīnojami, kā toreiz 
skatītāji izturēja... 
Viņiem par to liels 
paldies!

- Un kopš 
tiem laikiem Jūs 
neesat bijusi Krā-
slavā?

- Ziniet, bēr-
nībā vasaras bieži 
pavadīju sporta 
nometnēs. Tās bie-
ži vien tika rīkotas 
Latgalē, arī Krāsla-
vā. Par pilsētu ir pa-
likušas visjaukākās 
bērnības atmiņas, 
kas saistītas ar va-
saru, sauli, brīvdie-
nām...

- Tad jau Jūs 
gaida pārstei-
gums. Pa šo laiku 
pilsēta ir mainījusies, kļuvusi 
skaistāka...

- Cik tas ir patīkami! Rīgā 
gan viss otrādi, man šķiet... Uz-
plaukums bija pirms kādiem pie-
ciem gadiem, bet tagad viss kļu-
vis pelēcīgs, nodzisis... Patīkami, 
ka Krāslavā ir viss citādāk!

- Pastāstiet mazliet par 
programmu, ko piedāvāsiet!

- Programmu „Pusnakts Pa-
rīzē”, kas tika izveidota pirms da-
žiem gadiem, skatītāji ļoti iemīlē-
ja. Tā ir muzikāla izrāde, kurā es 
ne tikai dziedu, bet arī stāstu par 
Parīzi. Programmā ir skatītājiem 
jau labi pazīstamas dziesmas, kā 
arī jaunas. Dažas melodijas tika 
sacerētas tieši šai programmai. 
Kopā ar mani būs tādi apbrīno-
jami muzikanti kā Fransuā Parizī 
un Sebastjēns Žinjo. Fransuā – 
ģeniāls akordeonists, viņa mū-
zika skan Vudija Alena filmā ar 
tādu pašu nosaukumu „Pusnakts 
Parīzē”. Bet Sebastjāns – ģitā-
rists, kādu pasaulē ir ļoti maz. 
Turklāt viņš vēl virtuozi spēlē 
čellu. Šo divu muzikantu apvie-
nošana vienā programmā – tas ir 

kaut kas nebijis. Esmu pateicīga 
Dievam, ka esmu satikusi šos cil-
vēkus, un ka mēs sadarbojamies. 
Protams, ka koncertā piedalās arī 
mani muzikanti, mana muzikālā 
ģimene, ar viņiem sadarbojos jau 
ilgus gadus. Es vispār esmu ļoti 
pastāvīgs cilvēks attiecībās, arī 
radošajās. Koncerts „Pusnakts 
Parīzē” ir izdevies ļoti aizkusti-
nošs un romantisks. Mums izdo-
das nodot šīs brīnišķīgās pilsētas 
atmosfēru. Ņemot vērā to, ka 
vien nedaudziem krāslaviešiem 
ir palaimējies redzēt Francijas 
galvaspilsētu savām acīm, es 
ceru, ka koncertprogramma vi-
ņiem būs interesanta. Man pašai, 
kas esmu iemīlējusies Parīzē, ir 
vēlēšanās savā mīlestībā dalīties 
arī ar skatītājiem. Mēs atvedīsim 
Parīzi uz Krāslavu.

Bet vēl Krāslavas koncerts 
būs īpašs, jo tas ir noslēdzošais 
koncertturnejā, un visiem mums 
tas ir mazliet skumīgs brīdis. 
Tāpēc Jūsu pilsētā koncerts būs 
visilgākais. Un vēl tajā noteikti 
būs kas īpašs, jauns, nebijis, kas 
programmā ir radies koncerttur-
nejas laikā. Tā ka „vissaldāko” 

mēs atvedīsim tie-
ši uz Krāslavu.

- Ieintriģējāt, 
gaidīsim ar lielu 
nepacietību!

- Mēs arī 
gaidām tikšanos 
ar krāslaviešiem. 
Ceram, ka beidzot 
saviem franču 
draugiem varēsim 
parādīt visu to 
dabas skaistumu, 
par ko viņiem tik 
daudz esam stās-
tījuši. Līdz šim 
Latgalē viņi ir biju-
ši tikai Daugavpilī. 
Bet tas ir pavisam 
kas cits, lielā pil-
sētā dabu nevar 
redzēt.

- Paldies, 
Marija, ka veltījāt 
laiku sarunai!

- Un Jums, 
Andrej, paldies. 
Uz tikšanos 31. 
augustā!

Marijas Nau-
movas un viņas 
muzikālās ģime-
nes koncertturne-
jā ir iekļauti deviņi 
koncerti. Deviņi 
– skaists cipars: 
maģisks un lai-
mīgs. Koncertus 
varēs baudīt Āda-
žos, Limbažos, 
Cēsīs, Mārupē, 

Aizkrauklē, Jēkabpilī, Rēzeknē 
(2 koncerti) un Krāslavā. Saru-
na ar Mariju Naumovu radīja ļoti 
patīkamu iespaidu. Nav nekādas 
„zvaigžņu slimības, vien vien-
kāršība, labvēlība un patiesums. 
Atcerējos, kā mēs visi turējām 
īkšķus konkursa „Eirovīzija 2002”  
laikā, kā priecājāmies par Mariju, 
cik bijām lepni par viņas uzvaru, 
kā bijām kopā ar viņas panāku-
miem. Tagad „Pusnakts Parīzē”... 
Pats nosaukums jau ieintriģē...

Violetais vakars, šaura La-
tīņu kvartāla ieliņa, maza kafej-
nīca. Skan akordeons… Vecās 
Īva Montāna dziesmas skaņas 
saplūst ar jaunā vīna aromātu, 
radot īpašu, neatkārtojamu, bet 
tik saistošu iemīlējušos cilvēku, 
dzejnieku un mākslinieku pilsētas 
garšu…

Biļetes kultūras nama kasē 
vēl ir. Bet 31. augustā plkst. 
17.00 mūs sagaida kas īpašs... 
Par to esmu pārliecināts!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no Marijas Naumovas 

arhīva

Marija Naumova: 

„Mēs atvedīsim Parīzi uz Krāslavu”
Afišas, kas vēsta par to, ka 31. augustā Krāslavas kultūras namā notiks Marijas Naumo-
vas koncerts „Pusnakts Prīzē”, tika izkārtas jau sen.  Līdzīga līmeņa aktieri pie mums bie-
ži neviesojas, tāpēc, neskatoties uz to, ka līdz pasākumam ir vēl mēnesis, vislētākās biļe-
tes jau ir izpārdotas. Patiecoties kultūras nama direktorei Valdai Timulei, mums izdevās 
sazvanīties ar Marijas producentiem un sarunāt nelielu interviju. Telefonsaruna notika 
precīzi noteiktajā laikā. Telefona klausulē atsaknēja klusa, patīkama balss: “Es klausos...”

Kā liecina informācija CSDD mā-
jaslapā, ja atrasta transportlīdzekļa 
numura zīme, transportlīdzekļa reģis-
trācijas apliecība, vadītāja apliecība 
vai cits CSDD izsniegts dokuments, 
lūdzam atradējam to nogādāt jebkurā 
CSDD nodaļā. CSDD darbinieki in-
formēs personu, kurai attiecīgais do-
kuments vai numura zīme pieder, un 
persona varēs saņemt zudušo mantu 
CSDD. CSDD nesniedz atrastās lietas 
īpašnieka kontaktinformāciju, kā arī 
nesniedz īpašniekam informāciju par 
atradēja kontaktinformāciju.

Jautājums - atbilde

Ko darīt, ja atrasta automašīnas 
numura zīme

Viņa norāda, ka 22 729 eiro 
laimēti “Viking Lotto” spēlē 11. jū-
nija izlozē, kad tika uzminēti pie-
ci skaitļi un papildskaitlis (“5+1”). 
Laimīgā loterijas biļete - “Viking 
Lotto” ātrspēle ar desmit spēles 
variantiem un “Džokeri” uz čet-
rām izlozēm - par 21,50 eiro tika 
iegādāta “Narvesen” tirdzniecības 

vietā.
Laimējusī persona joprojām 

tiek gaidīta piesakāmies “Latvijas 
Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, 
lai nokārtotu formalitātes laimesta 
saņemšanai. Pēdējā “Viking Lot-
to” izloze, kurā piedalījās minētā 
loterijas biļete, bija 2. jūlija izloze.

Loterijas noteikumi paredz, 

ka laimests jāpiesaka izmaksai 
30 dienu laikā no pēdējās izlo-
zes, kurā piedalās loterijas biļete. 
“Latvijas Loto” aicina pārbaudīt 
Limbažu autoostas “Narvesen” 
iegādātās “Viking Lotto” loterijas 
biļetes un nepalaist garām iespēju 
saņemt gandrīz 23000 eiro vērto 
laimestu.

Loterijas biļete vinnējusi tūkstošus, bet laimīgais nepiesakās
Valsts AS “Latvijas Loto” aicina pieteikties jūnijā laimēto nepilnu 23000 eiro vinnētāju, in-
formēja “Latvijas Loto” Mārketinga daļas vadītāja Aiga Roziņa. Veiksmīgo bumbiņu kom-
bināciju uzminējis kāds spēlētājs, kurš biļeti pirka Limbažu autoostā.
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Uzstāties gribētāju bija tik 
daudz, ka katrs kolektīvs varē-
ja doties uz skatuvi tikai ar vie-
nu priekšnesumu. Pirmie ska-
tītāju aplausu vētru saņēma 
dziedātāji no Dagdas baltkrie-
vu ansambļa “Okolica”. Jauni 
tērpi, atjaunots sastāvs un 
jau labi pazīstamā ansambļa 
vadītāja Tamāra Starovoitova. 
Skatītāju simpātijas veiksmī-
gi iekaroja arī jaunās solistes 
Karīna Beikule no Andrupenes 
un Ilze Šķestere, pazīstamā 
politiķa meita. Visi pasākuma 
viesi no sirds sveica saimnieci 
Annu, kura uzņēma simtiem 
ciemiņu. 

Bija arī īpašais viesis - 
Latvijas tenors Žoržs Siksna, 
kuram līdzi dziedāja visi: no 
maza līdz vecam. Tā ir labākā 
nezūdošās popularitātes un 
nenovecojušā repertuāra pa-
zīme. Divkāršu prieku sajuta 
dalībnieki no Krāslavas: Lat-
vijas estrādes zvaigzne uzstā-
jās mūsu talantīgā muzikanta 
Anatolija Livčas mūzikas pa-
vadījumā. Bet vakara vadītāja 
pienākumus spīdoši veica Dai-
nis Platacis.

Atpūtas bāze “Dana” tur-
pina pārsteigt. Svētki izdevās!

Aleksejs GONČAROVS

Uzmanības centrā - saimniece Anna

Enerģiskais vadītājs Dainis Platacis

Andrupenes soliste Karīna Beikule Latgales fonā - Austrumu kolorīts 

Prieka, draudzības un jautrības ieleja

Pans Rišards (no labās) saņem sirsnīgus pateicības vārdus

Dagdas “Okolica” pēc veiksmīgas uzstāšanās

Annas dienas, īpaši godājamas Latgalē, jau kļuvušas 
par iecienītiem svētkiem. Šoreiz “Ezerzeme” labprāt 
pieņēma uzaicinājumu paviesoties Rāznas Nacionāla-
jā parkā, kur mājīgā ezera krastā pans Rišards ar kun-
dzi Annu uzņēma latviešu un ārvalstu viesus. 

AS „Latvenergo” arī 
2014.gadā turpina so-
ciālā atbalsta program-
mu ģimenēm ar trīs un 
vairāk bērniem, snie-
dzot atbalstu ar  Dāvi-
nājumu 84.24 EUR vēr-
tībā. 

Atbalsta saņemšanai daudz- 
bērnu ģimenes no 1.augusta 
varēs ērti pieteikties Latvenergo 
Klientu apkalpošanas portālā 
www.e-latvenergo.lv, kā arī klien-
tu apkalpošanas centros visā 
Latvijā līdz pat 2014.gada 31.de-
cembrim. 

Līdzīgi kā iepriekšējos ga-
dus, arī šogad dāvanu kartes tiek 
dāvinātas sadarbībā ar Biedrību 
“Latvijas pašvaldību savienība”. 
EM ir apstiprinājusi AS Latvener-
go Dāvinājumu par kopējo sum-
mu 1.68 miljoni eiro, saņemts LR 
Finanšu ministrijas saskaņojums. 

Atbilstoši aktuālajai situāci-
jai, kad klienti par elektroenerģiju 
norēķinās pēc Starta un Pamata 
tarifiem, dāvinājuma apjoms vie-
nai daudzbērnu ģimenei ir aprē-
ķināts kā starpība starp Starta 
un Pamata tarifu, papildus kom-
pensējot klientam 2400 kWh par 
Starta tarifu, kas atbilst 84,24 
eiro. 

AS „Latvenergo” sociālā 
atbalsta programmas ietvaros 
2014. gadā paredzēts  daudzbēr-
nu ģimenēm (ģimenēm ar trīs un 
vairāk bērniem vecumā līdz 18 
gadiem)  piešķirt elektrības dāva-
nu kartes 84.24 eiro vērtībā par 
kopējo summu 1,68miljoni eiro. 

Dāvanu karšu izplatīšanu 
un uzskaiti, kā arī sociālā atbal-
sta kampaņas organizēšana tiek 
īstenota sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību. AS „Lat-
venergo” uzsver, ka atbalsta sa-
ņemšanas mehānisms kopā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību 
ir pilnveidots, lai saņemšanas 
process  būtu maksimāli vien-
kāršs un daudzbērnu ģimenēm 
ērts. No 1.augusta elektronisko 
dāvanu karšu izplatīšanas nolū-
kos AS „Latvenergo” izveidojis 
funkcionālu iespēju daudzbērnu 
ģimenēm pieteikties kartes sa-
ņemšanai klientu portālā e-lat-
venergo.lv. Pieteikties atbalstam 
daudzbērnu ģimenes varēs arī 
klātienē, AS „Latvenergo” klientu 
apkalpošanas centros.

Pilnveidojot atbalsta mehā-
nisma saņemšanas iespējas, ir 
ņemta vērā iepriekšējos gados 
uzkrātā pieredze. Piemēram, lai 
atbalsta saņemšanas iespējas 
būtu visām daudzbērnu ģime-
nēm, kuras elektroenerģiju iegā-
dājas no AS  „Latvenergo” tieši, 
kā arī tām, kuras elektroenerģiju 
iegādājas caur starpniekiem – 
piemēram, norēķinās par elektrī-
bu ar namu apsaimniekotājiem 
vai izīrētājiem.  Saņemot dāvanu 
karti, daudzbērnu ģimene varēs 
to pēc savas izvēles attiecināt uz 
jebkuru Latvenergo līgumu, kura 
ietvaros elektroenerģiju pārdod 
AS „Latvenergo”.

Sandra VĒJIŅA
AS „Latvenergo” preses 

 sekretāre

Atbalsts 
daudzbērnu 

ģimenēm

11. augusts - pirmdiena
Slimniekiem veltīta diena 
10.00 - Sv. Mise 
11.00 – Rožukronis
12.00 - Sv. Mise, svētība slimniekiem
19.00 - Sv. Mise, litānija Vissvētākās 
Jaunavas Marijas godam
12. augusts - otrdiena
Ģimenēm veltīta diena
9.00 - Sv. Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 - Sv. Mise, laulības solījumu 
atjaunošana
19.00 - Sv. Mise saderinātajiem, 
Dievmātes litānija
24.00 - Sv. Mise, nakts vigīlija bazi-
likā
13.augusts-trešdiena
9.00 - Sv. Mise
10.00 - Rožukronis 12.00 - Sv. Mise
SVĒTĀMEINARDALIELIESVĒTKI
18.30 - Vesperes
19.00 - Sv. Mise, Dievmātes litānija
20.00 - Procesija ar Fatimas Dievmā-
tes statuju ap baziliku
22.00 - Svētceļnieku pateicības va-
kars bazilikā
24.00 - Sv. Mise, nomoda nakts ba-
zilikā
14. augusts - ceturtdiena
7.00 - Sv. Mise (bazilikā pie Dievmā-
tes altāra)
9.00 - Sv. Mise, garīgā adopcija (bazi-

likā pie centrālā altāra)
11.00 - Rožukronis (bazilikā pie cen-
trālā altāra)
12.00 - Dienas Sv. Mise jaunatnei un 
svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 - Žēlsirdības kronītis
17.00 - Dienas Sv. Mise ārzemju svēt-
ceļniekiem (pie pāvesta altāra)
VISSVĒTĀSJAUNAVASMARIJASDE-
BESĪSUZŅEMŠANASLIELIESVĒTKI

18.30 - Vesperes
19.00 - Sv. Mise, Dievmātes litānija, 
Euharistiskā procesija, Iestiprināša-
nas sakramenta piešķiršana (pie pā-
vesta altāra)
22.00 - Krustaceļš (sakrālajā lauku-
mā)
24.00 - Sv. Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 Vissvētākā Sakramenta 
adorācija bazilikā
15. augusts - piektdiena
7.00 - Rīta Sv. Mise (bazilikā pie Diev- 

mātes altāra, latgaliski)
9.00 - Sv. Mise jaunatnei, Iestiprinā-
šanas sakramenta piešķiršana (pie 
pāvesta altāra)
10.00 - Sv. Mise svešvalodā (bazilikas 
kriptā jeb apakšējā baznīcā)
11.00 - Rožukronis (pie pāvesta al-
tāra)
12.00 - Svētku galvenā Sv. Mise, Diev-
mātes litānija, Euharistiskā procesija 
(pie pāvesta altāra) 19.00 - Sv. Mise 
(pie Dievmātes altāra)

Aglonas svētku programma - 2014
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… Grāfu pils pārstiedz ar savu 
arhitektūru,
Daugavas loki rotā mūsu 
pilsētu.
Visus tūristus apbur dabas 
ainavas, 
kas ir neatkārtojamas, bet 
mums tik pierastas jau…

Tie ir vārdi no dziesmas 
“Krāslava”, ko sarakstījis Viktors 
Bernāns, kuru pilsētnieki ir iepa-
zinuši kā pagājušā gada Latvijas 
karaoke čempionāta atlases kār-

tas Krāslavā uzvarētāju un sud-
raba medaļas ieguvēju finālā. Bet 
kā dziesmu autors un izpildītājs, 
es domāju, viņš ir pazīstams ti-
kai šauram cilvēku lokam. Divas 
no viņa dziesmām es pirmo reizi 
dzirdēju mākslinieces - iesācējas 
Ļubovas Tarļeckas izstādes atklā-
šanas pasākumā Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejā. Man 
likās, ka šis simpātiskais cilvēks 
ar ģitāru rokās spēj slavēt dzim-
to pilsētu ne vienā vien dziesmā. 
Viņš ir šī ceļa sākumposmā.

Viktors gatavojas savam pir-
majam solokoncertam Krāslavā, 
kas notiks rudenī Kultūras namā. 
Un esmu pārliecināta, ka šis kon-
certs būs kā jauks pārsteigums ne 
tikai Viktora daudzajiem draugiem 
un paziņām, bet arī viņa bijuša-
jiem domubiedriem no jauniešu 
teātra “Skatiens”, ko savulaik 
vadīja Irīna Japiņa. Ja vien kāds 
no šiem cilvēkiem vēl dzīvo šeit. 
Tieši šo cilvēku sabiedrībā radās 
dziedātāja pirmā dziesma “Mājas” 
(krievu val. “Дом”).

Iespējams, ka viņa skolas-
biedriem un pedagogiem tā arī 
palika neatrisināta mīkla: kāpēc tik 

radošs cilvēks kā Viktors, kurš pa-
beidzis mūzikas skolas akordeona 
klasi, izvēlējās inženiera - celtnie-
ka darbu? Tiesa, šodien, izpratis 
dizaina un iekštelpu apdares gud-
rības, viņš nodarbojas ar nedaudz 
citām lietām. Par laimi, šis bizness 
ir pieprasīts arī mūsu pilsētā. Jā-
atzīst, ka viņš nemaz nav pārstā-
jis radoši darboties. Rīgā viņš bija 
grupas “Privātlieta” (krievu val. 
- “Личное дело”) solists. Grupas 
dziesmas tika raidītas radio SWH 
Plus ēterā. Pateicoties šai grupai, 
vienā no ierakstu kompānijām no-

tika viņa iepazīšanās ar skaņu re-
žisoru Aleksandru Fedjajevu. Da-
žādu apstākļu dēļ šī sadarbība uz 
daudziem gadiem pārtrūka. Bet, 
kad Viktors atsāka rakstīt dzies-
mas, tikšanās ar Aleksandru kļuva 
par likteņa dāvanu. Viņš Viktoru 
iepazīstināja ar talantīgo aranžē-

tāju Vladimiru Eglīti. Jāsaka, ka 
viņu darba augļus var atrast por-
tālā mixnews.lv, projekta “Mūsējie 
pilsētā” sadaļā. 

Jāpiebilst, ka Viktors Ber-
nāns savā dzīves ceļā ir saticis 
daudz labu un talantīgu cilvēku. 
Par vienu no nozīmīgākajām figū-
rām, ja tā drīkst teikt, kļuva bijusī 
krāslaviete Jevgēnija Maceralika. 
Pateicoties viņai, Viktors ne tikai 
apguva pamatakordus, saudzējot 
savu pirkstu spilventiņus, bet arī 
kļuva par īstu klasiskās ģitāras 
fanu. Pirms aizbraukšanas no 
Krāslavas Jevgēnija piedāvāja 

Viktoram apmainīties ar mūzikas 
instrumentiem. Bet diez vai toreiz 
jaunais, laimīgais puisis, kurš bija 
ieguvis savā īpašumā labu ģitāru, 
saprata, ka par muzikantu kļūt nav 
grūti, bet par muzikantu palikt gan 
ir grūti. 

Bija laiks, kad klusēja ne vien 
viņa ģitāra, bet arī ievainotā sirds. 
Tikai satiekot savu mīļoto sievieti, 
viņš atguva harmoniju un “Vīnes 
valša” apburošo skaņu. Ar šādu 
nosaukumu māksliniekam ir tapu-
si dziesma.    

Drīz jānāk pasaulē viņa pir-
majam albumam. Piecas dzies-
mas jau ir apstrādājis aranžētājs, 
bet vēl divām Viktors pielabo da-
žas nianses. Pēc Viktora vārdiem, 
ciparu 7 viņš iemīlēja vēl vairāk, 
kad studēja Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Inženieru - celtnieku 
programmā ir iekļautas vairākas 
mācību disciplīnas, tostarp arī ar-
hitektūra, kas cieši saistīta ar sep-
tītnieku. Nerunājot jau par visiem 
zināmiem faktiem. Piemēram, par 
to, ka pazīstamākie arhitektūras 
un antīkās mākslas pieminekļi 
saistīti ar septiņiem pasaules brī-
numiem; ka Roma atrodas uz 7 
pakalniem. Bet Stambulu mēdz  
dēvēt ne tikai par pilsētu uz septi-
ņiem pakalniem, bet arī par septi-
ņu torņu pilsētu. 

Viktors jau šodien plāno Krāsla-
vā gaidāmā koncerta programmu. 
Dziesmu divu stundu garam kon-
certam pietiks. Pat vēl vairāk. Gal-
venais - profesionāls izpildījums, 
lai neviens no skatītājiem nenožē-
lotu, ka atnākuši un veltījuši savu 
laiku.

Manuprāt, šāda dziesmu 
autora un izpildītāja attieksme ir 
pelnījusi cieņu. Mums, skatītā-
jiem, jāatbild ar tādu pašu gājienu. 
Gribas cerēt, ka būs cilvēki, kuri 
palīdzēs Viktoram realizēt pirmo 

disku, kurā ir visskaistākā dzies-
ma par Krāslavu, no pašiem auto-
ra sirds dziļumiem…
… te vienmēr valda kaimiņu 
atmosfēra,
Vienmēr palīdzēs, pēc tam pa 
vienai…
Vienkārša tauta ar plašu dvēse-
li un stipru ticību,
Ar neviltotu maigumu pret 
savu dzimto zemi…

Valentīna SIRICA
Autora foto

No sirds dzīlēm

„Tineo” pieder tiem pašiem 
akcionāriem, kam „Maxima Lat-
vija”, tādēļ tika pieņemts lēmums 
tālākos ar īpašumu saistītos jau-
tājumus risināt ar „Maxima Lat-
vija” starpniecību, jo tai ir lielāka 
administratīvā rīcībspēja, un līdz 
ar to iespējama arī efektīvāka 
procesu virzīšana.

„Maxima Latvija” sola tuvā-
ko trīs nedēļu laikā izstrādāt un 
Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt 
projektu par būvgružu demontā-
žu un aizvākšanu no teritorijas. 
Projekta izstrādes un apstiprinā-
šanas laikā teritorijas līdzīpaš-
nieki vienosies par tālāko darbu 
sadali. „Maxima Latvija” uz ģene-
rālpilnvaras pamata uzņemsies 
drupu aizvākšanu un izvešanu no 
teritorijas, kā arī atlikušās ēkas 
virszemes daļas demontāžu, lai 
šī vieta pēc iespējas ātrāk tiktu 
sakopta bojā gājušo piemiņai. 
Savukārt SIA „Homburg Zolitūde” 
pārziņā būs ēkas teritorijas noro-
bežošana, apsardzes nodrošinā-
šana, kā arī atsevišķu pagaidu 
konstrukciju nostiprināšana, kas 
atrodas objektā.

SIA “Homburg Zolitūde” pār-
stāve Rūta Grikmane informēja, 
ka jau patlaban ir noslēgti vairā-
ki līgumi ar uzņēmumiem, kuri 
nodrošinās traģēdijas vietas no-
žogošanu, kā arī apsardzi visas 
diennakts garumā, lai novērstu 
iespējamos apdraudējumus sa-
biedriskajai drošībai.

Plānots, ka teritorijas sakop-
šanas darbi varētu tikt pabeigti 
aptuveni divu mēnešu laikā.

Turpmāko trīs nedēļu laikā 
izstrādās projektu drupu demon-
tāžai un izvešanai. Būvgružu de-
montāžas un aizvākšanas projek-
ta saskaņošanas laikā notikuma 
vietā darbu uzsāks arī „Maxima 
Latvija” pieaicinātie eksperti no 
Vācijas, kuri skaidros ēkas sa-
brukšanas iemeslus, neaizkavē-
jot teritorijas sakārtošanas darbu 
izpildi.

„Maxima Latvija” apliecinā-
ja, ka šajā teritorijā neplāno veikt 
jebkādu komerciālu darbību ne 
tagad, ne arī turpmāk.

Uzņēmums sola attīstīt sa-
runas ar objekta līdzīpašnieku 
SIA „Homburg Zolitūde” un Rī-
gas pilsētu par tālākajiem soļiem 
īpašuma kopīgā sakārtošanā un 
uzturēšanā.

Savukārt saistībā ar daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju, kas 
atrodas blakus traģēdijas vietai 
Priedaines ielā 20, vēl arvien tiek 
gaidīts Rīgas domes ekspertu 
atzinums par tās stāvokli, lai pēc 
tam varētu lemt par turpmāko 
ēkas likteni.

Traģēdijas vietas atlikušo 
konstrukciju nojaukšanas ter-
miņš ir 27.septembris, intervijā 
Latvijas Radio informēja Rīgas 
domes īpašuma departamenta 

direktors Oļegs Burovs.
Rīgas mērs Nils Ušakovs 

uzsvēra, ka „grausts tiks nojaukts 
un tiks izveidota piemiņas vieta.

„Kāda tā būs, mans viedok-
lis un daudzi rīdzinieki ir izteiku-
šies, ka tam jābūt skvēram ar 54 
kokiem, kas ir viena versija. Es 
nedomāju, ka kaut kā savādāk 
to varētu veidot. Taču par to lems 
rīdzinieki, Zolitūdes iedzīvotāji, 
piederīgie. Mūsu uzdevums ir ti-
kai to izpildīt,” pauda Ušakovs.

Domājams, ka piemiņas vie-
ta Zolitūdē bojā gājušajiem tiks 
izveidota līdz nākamā gada pa-
vasarim.

Kopš pagājušā gada no-
vembra sabrukušā veikala teri-
torija bija slēgta. Ienākt te varēja 
tikai cilvēki ar kriminālpolicijas 
atļaujām. Te policija vāca pierā-
dījumus un veica izmeklēšanas 
eksperimentus, lai uzsāktajā kri-
mināllietā noskaidrotu veikala 
sabrukšanas apstākļus. Pirmdien 
policija šeit darbus ir pabeigusi 
un objekts nodots tā īpašniekiem 
grausta novākšanai.

„Šodien ir tā diena, kad poli-
cija pamet notikuma vietu Zolitū-
dē. Pēdējo mēnešu laikā mēs ak-
tīvi nodarbojāmies ar loģistiku, lai 
izvestu visus lietiskos pierādīju-
mus, kas ir nepieciešami tālākajai 
izmeklēšanai. Un tas ir izdarīts. 
Praktiski šodien objektu pamet 
policija, un mēs to nodosim gan 
apsaimniekotājiem, gan īpašnie-
kiem un par objekta nodošanu 
mēs paziņojām Rīgas domei,” 
pastāstīja  Valsts policijas Gal-
venās kriminālpolicijas pārvaldes 
priekšnieks Andrejs Grišins.

Par to, ka policija pirmdien 
pabeigusi izmeklēšanas darbus, 
vietējie iedzīvotāji nav zinājuši, 
taču ar to ir apmierināti.

„Šodien ir tā diena, kad ir pa-
beiguši? Tad ir ļoti labi. Vajadzētu 
tikai ātrāk to visu te novākt, lai 
būtu te vieglāk garām iet,” atzina 
vietējā iedzīvotāja Dzintra.

Pašlaik policija saistībā ar 
traģēdiju strādā pie diviem krimi-
nālprocesiem. Viens ir par tā aps-
tākļiem, bet otra procesa ietvaros 
notiek izmeklēšana pret  tirdz-
niecības uzņēmumu “Maxima” 
par nepienācīgām rūpēm darba 
aizsardzības jomā. Aizvien abos 
kriminālprocesos aizdomās turē-
to nav. Policija aizdomās turētos 
sola nosaukt vien tad, kad būs 
pilnībā pārliecināta par konkrēto 
cilvēku vainu.

„Pašlaik nekādu jaunumu 
nav. Ekspertīze notiek. Mēs ne-
daudz aizkavējāmies, veicot 
darbus notikuma vietā, taču tas 
nekādā gadījumā neaizkavē ek-
spertīžu gaitu, un gala rezultāts 
izmeklēšanas ekspertīzēs ir sa-
gaidāms gada otrajā pusē,” stās-
tīja Grišins.

Lsm.lv

«Maxima» pārņem Zolitūdes 
traģēdijas teritoriju

Līdz ar Valsts policijas lēmumu 28. jūlijā nodot Zolitūdes 
traģēdijas drupas Priedaines ielā 20 īpašnieku valdījumā, 
SIA „Maxima Latvija” saņēmusi ģenerālpilnvaru veikt tā-
lākos teritorijas sakopšanas darbus SIA „Tineo” vārdā, in-
formēja uzņēmumā. SIA „Maxima Latvija” esot sākusi sa-
runas ar teritorijas līdzīpašnieku SIA „Homburg Zolitūde” 
par kopīgiem traģēdijas vietas sakārtošanas darbiem.

Viktors jau šodien plāno Krāslavā gaidāmā koncerta program-
mu. Dziesmu divu stundu garam koncertam pietiks. Pat vēl 
vairāk. Galvenais - profesionāls izpildījums, lai neviens no ska-
tītājiem nenožēlotu, ka atnākuši un veltījuši savu laiku.

Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD) uzsāk mājas cūku nokaušanu 
saimniecībās, kurās nepilda biodrošī-
bas prasības.

PVD inspektors vai veterinā-
rārsts kopā ar saimniecības īpašnieku 
vienosies par dzīvnieku nokaušanas 
laiku. Ja cūkas būs veselas, to gaļu va-
rēs lietot uzturā.

Parakstot vienošanos par to, ka 
gadu īpašumā cūkas neturēs, varēs 
saņemt kompensāciju. Par vaislas 
dzīvniekiem būs 115 eiro, par noba-
rojamām cūkām - 65 eiro, bet par 
piena sivēniem varēs saņemt 25 eiro.

„Tas ir vienīgais veids, kā aptu-
rēt šos nepārtrauktos ugunskurus. 
Cilvēkiem jāsaprot, ja viņi neievēro 
biodrošības pasākumus, tad agri vai 
vēlu šī infekcija viņu kūtiņā nonāks,” 
norāda dienesta vadītājs Māris Balo-
dis.

„Tāpēc labāk ir izlemt – mainīt 
profilu uz aitām, trušiem, vistām vai 
govīm, bet kādu laiku cūkas neturēt. 
Nākošās ir mežacūkas. Kur ir meža-
cūkas, tur ir mājas cūku saslimšana. 
Slimās mežacūkas virzās ārpus pie-
robežas joslas. Šī situācija ir ļoti pe-
simistiska. Es aicinu visas pašvaldības 
visā Latvijas teritorijā samazināt dzīv-
nieku skaitu visā Latvijas teritorijā, 
jo pretējā gadījumā šo darbu izdarīs 
slimība, paraujot līdzi visu cūkkopības 
nozari Latvijā. Katra jauna slima me-
žacūka ir 40 kilometru zona, no kuras 
nevar izvest ne dzīvas cūkas, ne cūk-
kopības produktus,” uzsver Balodis.

Kā ziņots, kopumā Āfrikas cūku 
mēris Latvijā līdz šim bija konstatēts 
30 mežacūkām un 28 mājas cūkām 
14 piemājas saimniecībās, savukārt 
iznīcinātas 198 mājas cūkas. Šis mēris 
Latvijā tika konstatēts 26.jūnijā trim 
mežacūkām dažus metrus no Balt-

krievijas robežas.
Pēc nedēļas, slimībai izplatoties, 

Saeima izsludināja ārkārtas situāciju, 
kas no 2.jūlija līdz 1.oktobrim noteik-
ta Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes 
un Ciblas novadā, Daugavpils novada 
Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dub-
nas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, 
Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vec-
salienas un Višķu pagastā, Rēzeknes 
novada Kaunatas, Mākoņkalna un 
Pušas pagastā un Ludzas novada Bri-
gu, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, 
Pildas un Rundēnu pagastā. Pēc Āfri-
kas cūku mēra gadījuma konstatēša-
nas Valkas novadā ārkārtas situācijas 
zona 22.jūlijā izsludināta arī Rēzek-
nes, Ludzas, Alojas, Mazsalacas, Rū-
jienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, 
Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Priekuļu, 
Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, 
Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinavas, 
Kārsavas, Preiļu un Riebiņu novadā.

Sāk kaut cūkas saimniecībās, 
kuras nepilda biodrošības prasības

•	 Televīzijas operators Andis Krivms jau vai-
rākus gadus pazīstams arī kā mēbeļu gald-
nieks. 

•	 Krāsnī var lieliski grilēt gaļu, dārzeņus... Un 
tas ir arī vaļējs kamīns!

•	 Cokola siltināšanai jāizmanto cietās siltinā-
juma plāksnes, kādas klāj zem pirmā stāva 
grīdas virs grunts vai siltinot pagraba sienas. 

•	 Kā izgriezt vienmēr ideāla platuma gropes 
plauktu stutēs? Un salāgot tās visas vienotā 
augstumā?

ĀCM Latgalē
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Žurnālista darbs - tā ir atklājumu virkne. Pirmo reizi pievērsu uz-
manību simpātiskajām metāla Vabolītēm izstādē “EXPO - 2000” Han-
noverē. Ar leģendāro VW Vabolīšu trapeci bija rotāts Meksikas stends. 
Šajā valstī ražo Ginesa rekordu grāmatā iekļauto vieglo automašīnu. 
Šī retro kompozīcija iespiedās atmiņā, bet vai es varēju iedomāties, 
ka pēc 14 gadiem dzimtajā pilsētā Krāslavā redzēšu Vabolīšu salido-
jumu… Lai dzīvo atvērto robežu pasaule! Šis brīnums notika pateico-
ties azartiskajai Vabolīšu, kuru vēsture aizsākusies pirms 75 gadiem, 
kolekcionārei Ligitai Vilks, kā arī Natālijai un Stefanam Narkaļūniem. 
Uz tikšanos!                                                   Aleksejs GONČAROVS

Pati pilnība

Medību noteikumi paredz 
medījamo dzīvnieku sugu sa-
rakstā iekļaut Latvijas faunai ne-
raksturīgas un invazīvas sugas, 
kas jau izplatījušās kaimiņvalstīs 
un sāk izplatīties arī Latvijā, ne-
labvēlīgi ietekmējot ekoloģisko 
stabilitāti. Sugu sarakstā iekļauti: 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dam-
brieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, 
zeltainie šakāļi, nutrijas un baiba-
ki.

Noteikumos vairākām su-
gām mainīti medību termiņi. Ievē-
rojot bebru fizioloģiju, pieņemts 
lēmums par šīs sugas medību 
termiņa pārcelšanu, atļaujot tās 
medības sākt agrāk, attiecīgi arī 
beidzot agrāk un līdz ar to agrāk 
uzsākot dzīvnieku saudzēšanas 
periodu. Tāpat noteiktas medību 
tiesību nodošanas līgumu obli-
gātās sastāvdaļas, minimālais 
nodošanas termiņš un citi nosa-
cījumi, lai uzlabotu medību tie-
sību nodošanas līguma kvalitāti, 
stabilizējot medību tiesību apriti. 
Precizēts iesniegumam par me-
dību platību iekļaušanu medību 

iecirknī pievienojamo medību 
tiesības apliecinošo dokumentu 
klāsts un samazināts adminis-
tratīvais slogs, atsakoties no kar-
togrāfiska materiāla. Noteikumos 
ietverti arī kritēriji, pēc kuriem 
medību platības uzskatāmas par 
vienlaidu medību platībām.

Medību noteikumos preci-
zēta arī šķirnes medību suņu 
apzīmēšanas kārtība un izman-
tošana medībās. Medību suņu 
izmantošanas kārtība medībās 
ir papildināta ar prasību medību 
laikā medību suņus apzīmēt ar 
spilgtas krāsas elementu vismaz 
divu centimetru platumā, lai me-
dību suņi būtu pamanāmi un at-
pazīstami. Lai nodrošinātu medī-
bu suņu izmantošanu saskaņā ar 
dzīvnieku aizsardzību reglamen-
tējošajiem normatīvajiem aktiem, 
noteikts, ka lēmumu par šķirnes 
medību suņu izmantošanu pie-
ņem medību vadītājs atbilstoši 
medību veidam un apstākļiem.

Tāpat noteikumos precizēta 
medību norises dokumentēša-
nas un informācijas aprites kār-

tība, medību vadītāja pienākumi 
un tiesības, nomedītā dzīvnieka 
pārvietošanas kārtība un kārtība, 
kādā medību trofejas izvedamas 
no Latvijas. Noteikumi paredz 
arī medību šaujamieroča, lielas 
enerģijas pneimatiskā ieroča un 
medību munīcijas izmantošanas 
kārtību, kā arī medību drošības 
prasības. Savukārt, lai palieli-
nātu sabiedrības drošību un sa-
mazinātu malumedību iespējas 
publiskajos ūdeņos un to tiešā 
tuvumā, noteikumos precizēta 
kārtība, kādā medī nelimitētos 
medījamos dzīvniekus.

Plašāka informācija par MK 
noteikumu projektu „Medību no-
teikumi” pieejama MK mājaslapā 
(www.mk.gov.lv).

Apstiprināti jauni Medību noteikumi
Otrdien, 22. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos Medību 
noteikumus, kas izstrādāti saskaņā ar izmaiņām Medību likumā. Jaunie noteikumi papil-
dināti ar medību tiesisko regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai, tādējādi sakārtojot 
medību tiesību apriti.

Rīkojot izbraukumu sacen-
sības Latvijas pilsētās, Krāslavā, 
stāvlaukumā pie veikala „BETA”, 
ielu kultūras un sporta kustība 
„Ghetto Games“organizēja ielu 
basketbola izbraukumu turnīru, kur 
pirmo reizi norisinājās arī „Ghetto 
Dance” atlase. Aizvadītajā “Ghetto 
Basket” turnīrā pirmo vietu vīriešu 
grupā izcīnīja Daugavpils „IVS-D/
Dautkom” basketbolisti (Ivans 
Gļeba, Pāvils Mazulis, Aleksejs 

Jegorovs, Raimonds Vējonis), kuri 
jau trešo reizi Krāslavā iekļuva lau-
reātu trijniekā, taču triumfēja pirmo 
reizi. Labāko trijniekā iekļuva arī 
komandu „Pelmeņi” un „Hoops” 
basketbolisti.

Trīspunktu metienu konkursā 
uzvarēja Sergejs Soročins, soda 
metienu konkursā Rinalds Timma, 
bet soda metienu konkursā ama-
tieriem – Vadims Samulis.

Pirmo reizi Krāslavā norisinā-

jās „Ghetto Dance”, kur piedalījās 
vairāk nekā 40 dejotāji no Rīgas, 
Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes 
un Jēkabpils. HipHop 2 pret 2 no-
minācijā uzvarēja „Ghetto Dance 
Academy” audzēkņi no Rīgas 
- Jūlija un Karīna, bet House no-
minācijā triumfēja arī „GDA” pār-
stāvis - Georgijs. Savukārt „bre-
akdance” paraugcīņās par labāko 
tika atzīts Vadims no Daugavpils.

Noslēdzies „Ghetto Games” 
 Krāslavas izbraukums

Ghetto Games” un projekta „Es zinu, Tu to vari” ietvaros Krāslavā norisinājās „Ghetto 
Basket” turnīrs ielu basketbolā un „Ghetto Dance” atlase ielu deju sacensībās.

ZM informē

“Ne par kādiem klājumiem 
man nav zināms. Notiek mežacū-
ku atšaude un tas ir viens no sva-
rīgākajiem pasākumiem Āfrikas 
cūku mēra apkarošanā. Meža 
cūku populāciju ir nepieciešams 
samazināt sešas reizes.” - teica 
Lazdāna kungs.

Vēl viens svarīgs uzdevums, 
pēc Lazdāna kunga teiktā, ir pilnī-
ga mājas cūku likvidācija ārkārtas 
zonas teritorijā. Infekcija mērķtie-
cīgi izplatās, citas izejas nav. Jo 
ātrāk tas tiks izdarīts, jo labāk. 
No sarunas par kompensācijām 
lauksaimniekiem ierēdnis izvairī-
jās, uzsākot citu sarunas tematu. 
A. Lazdāns norādīja, ka cūkas 
saimniecību īpašniekiem ir jāno-
kauj līdz 31. augustam, ja līdz šim 
datumam tas netiks izdarīts, dzīv-
niekus iznīcinās ar varu, un tad 
zemnieki varēs pretendēt nevis 
uz kompensācijām, bet sodiem. 

Dienvidlatgales pārtikas un 
veterinārā dienesta pārvaldes 
vadītājs uzskata, ka tik straujas 
infekcijas izplatības iemesls ir ne 
tikai meža cūkas, bet arī dažu 
cūku audzētāju bezatbildīgā at-
tieksme pret dzīvnieku bioloģisko 
drošību. Šie cilvēki it kā rotaļājas 
ar Āfrikas cūku mēri, cerībā “ja nu 

palaimējas”. Viņiem apskaidrība 
nāk tikai tad, kad cūka jau sasli-
musi. Tad sāk atcerēties, ka kūtī 
bijis kaķis, kas vairākas dienas 
bija nozudis. Šādus “sīkumus” 
PVD darbiniekiem nākas dzirdēt 
diezgan bieži. 

Lazdāna kungs pievērsa uz-
manību vēl kādai niansei. Kāda 
saimniece apraud sivēnus, par 
kuriem rudenī esot bijis jāmaksā 
45 - 50 eiro. Kā saka, esot gribē-
jusi paaudzēt līdz Ziemassvēt-
kiem. Aizvainojuma un emociju 
ik pa brīdim ir pārāk daudz. Bet 
ko šajā gadījumā darīt vaislas 
cūku un kompleksu īpašniekiem, 
kuriem uz pleciem vēl gulst kre-
dītu nasta? Kāda cita nevērības 
dēļ viņiem draud lieli zaudējumi, 
kas nav salīdzināmi ar piemājas 
saimniecību zaudējumiem. An-
tons Lazdāns uzver, ka viņš jop-
rojām ir visstingrāko bioloģiskās 
drošības prasību ievērošanas 
piekritējs. “Negribētos piemērot 
vardarbīgas metodes, bet ja cil-
vēki nesaprot problēmas nopiet-
nību, tad viņi būs jāsoda, nav 
izslēgts, ka būs jāuzsāk krimināl-
procesi”,- saka A. Lazdāns.

Cūku iznīcināšana ārkārtas 
situācijas zonā sāksies jau tuvā-

kajā laikā. Pēc PVD darbinieku, 
kuri  veica Latgales un Vidzemes 
mājsaimniecību apsekošanu, 
datiem, šim procesam pakļautas 
aptuveni 40 tūkstoši mājas cūkas. 
No PVD puses tiek solīta humāna 
dzīvnieku iznīcināšana, izmanto-
jot “žēlsirdības dunčus” - caurur-
bējas triecienierīces jeb stiletus, 
šaujamieročus ar brīvi maināmu 
lādiņu, elektrisko strāvu vai arī 
letālas injekcijas. Dzīvnieku līķu 
dedzināšana notiks operatīvi, iz-
mantojot pārvietojamo krematori-
ju, kas uz kādu laiks tiks nomāta 
no dāņiem. PVD atgādina, ka 
veselo cūku gaļu drīkst izmantot 
uzturā. Saņemt kompensāciju 
var, parakstot līgumu, saskaņā ar 
kuru cūku audzēšana jāpārtrauc 
vismaz uz gadu. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Kompensācijas vietā - 
soda nauda!

•	Vai skrūvējamo korķi lieto tikai lētiem vī-
niem? Nepareizi! Skrūvējamais korķis ir la-
bākais 20. gadsimta izgudrojums! 
•	Izlasiet, ja šogad konservēsiet pirmoreiz 
mūžā! Tipiskākās kļūdas, ko nedrīkst pie-
ļaut, ja gribat, lai jūsu augustā gatavotie 
krājumi ziemai arī sagaida auksto sezonu.
•	Intervija ar konservēšanas un pavārgrā-
matu autori Ivetu Galēju. Pirmos recepšu 
simtus viņai savulaik iesūtīja cietumnieki. 
•	Eksperti izmēģina grila ogles. Kuras deg 

vislabāk un visilgāk tur siltumu?

Žurnāli augustā

Antons Lazdāns

Laikraksts “Ezerzeme” vērsās pie Dienvidlatgales pārtikas 
un veterinārā dienesta pārvaldes vadītāja Antona Lazdā-
na ar lūgumu komentēt nesen masu medijos izskanējušo 
informāciju, ka Krāslavas un Dagdas novadu mednieki ir 
konstatējuši “veselu klājumu” beigtu mežacūku.

ĀCM Latgalē
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Ikviens interesents varēja 
aplūkot seno arklu, pašrocīgi da-
rinātas vīzes, gludināmo rulli, ko 
vēl nesen gludekļa vietā izman-
toja saimniecībā. Izšūto dvieļu iz-
stāde aktīvi piesaistīja apmeklē-
tāju uzmanību, daudzi „izstādīto” 
eksponātu vidū atrada līdzīgus 
tiem, kas glabājas viņu mājās 
vecmāmiņu lādēs… Un priecā-
jās par to, ka, izradās, viņiem ir 
īsti mākslas izstrādājumi. Mu-
zejam blakus notika gadatirgus 
(kirmašs - kā tas tika izsludināts 
programmā). Tirgoja visu – gar-
šīgus sierus, medu, saimniecībā 
„Eži” darinātas sulas, māla trau-
kus un suvenīrus, pašdarinātas 
lelles, dažādus koka izstrādāju-
mus (karotes, virtuves dēlīšus, 
sālstraukus, taburetes utt.), bija 
arī grāmatu plaukts ar muzikāla-
jiem diskiem. 

Pie nelielas koka verandas 
saimnieces sāka gatavot viesiem 
cienastu, katliņā burbuļoja kaut 
kas ļoti aromātisks un, noteikti, 
neprātīgi garšīgs. Galvenā saim-
niece Vija Kudiņa kopā ar savu 
mīļo mazdēlu, smaidot sagaidīja 
ciemiņus. Viņa vienlaicīgi paguva 
parūpēties par svētkiem visos sa-
vas ne mazās saimniecības no-
stūros. Svētku noskaņojums ap-
būra, ļāva atgriezties tajās tālajās 
bērnu dienās, kad vecmāmiņas 
mājā notika gatavošanās ciemiņu 
sagaidīšanai. Kad ikvienas rūpes 
rada prieku, kad darbs – tā ir lai-
me, kad visi dzīvo svētku gaidās. 
Diena bija saulaina un svelmai-
na. Virs mājas lidoja stārķi, koku 
lapotnes ēnā skaļi vidžināja putni. 
Svinēja visi!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Gadatirgus maizes muzejā
26. jūlijā Aglonas maizes muzejā notika gadatirgus un Annas dienu svinēšana. Man izdevās redzēt 
vien gatavošanos svētkiem, bet arī tas jau iespaidoja. Visā muzeja teritorijā zem atklātas debess bija 
izvietota ekspozīcija.

“3+ Ģimenes karte” ir pirmā valsts 
veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģime-
nēm, kas reizē kalpos arī kā apliecinošs do-
kuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk 
bērnu vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. 
Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs iespēja 
saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, 
kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi 
Latvijā. Programma tapusi ar Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstu.

Īpašas daudzbērnu ģimeņu kartes 
jau tiek piedāvātas vairākās Eiropas valstīs, 
kas kalpo kā papildus atbalsts ģimenēm ar 
bērniem līdztekus sociālajiem pabalstiem. 
Eiropā ir ilgstoša pieredze (sākot no 1921. 
gada Francijā) daudzbērnu ģimeņu atlaižu 
karšu ieviešanā dažādos līmeņos — sākot 
no atsevišķu pilsētu un pašvaldību realizē-
tām kartēm, kas darbojas savas teritorijas 
robežās, līdz pat nacionālā līmeņa atlaižu 
sistēmām, kas veidojas no valsts un privāto 
uzņēmumu dotācijām.

Daudzbērnu ģimenes ir atbalstāma 
sabiedrības grupa vairāku iemeslu dēļ — lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un nabadzī-

bas risku un, lai veicinātu dzimstības rādī-
tājus demogrāfijas krīzes skartajā Eiropā, 
stimulējot kuplāku ģimeņu veidošanos, t. 
i. ģimenes ar trīs un vairāk  bērniem. Šādu 
atbalsta programmu mērķis ir arī mazināt 
sabiedrībā valdošos stereotipus, kas radu-
šies, valstīm un pašvaldībām  realizējot pret 
daudzbērnu ģimenēm (bieži vien kā pret 
mazturīgo iedzīvotāju  daļu) vērstu sociālās 
palīdzības politiku.

Latvijā “3+ Ģimenes kartei” būs tie-
sības pieteikties visām daudzbērnu ģime-
nēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu vecumā 
līdz 18 gadiem, kā arī tām daudzbērnu ģi-
menēm, kurās kāds no vecākiem ir aizbild-
nis trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 18 
gadiem. Kartei ir iespēja pieteikties jebku-
ram no vecākiem — gan bērnu mātei, gan 
tēvam. Karte pienākas, ja personai (pašai 
vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs 
vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sa-
sniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžu-
ģimenē ievietoti bērni) un personai un tās 
laulātajam un minētajiem bērniem ir dekla-
rēta dzīvesvieta Latvijas Republikā.

Ar “3+ Ģimenes karti” būs iespējams 
saņemt atlaides dažādos Latvijas uzņēmu-
mos, tūrisma vietās un kultūras iestādēs. 
Piedāvātās atlaides būs iespējams izman-
tot, uzrādot “3+ Ģimenes karti”, iegādājo-
ties preces un pakalpojumus uzņēmumos, 
kuri ir iekļauti daudzbērnu ģimeņu atbalsta 
programmā. Visu daudzbērnu ģimenēm 
draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams 
aplūkot interneta vietnē www.godagi-
mene.lv. Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko 
varēs izmantot ar šo karti, tiek regulāri pa-
pildināts un šobrīd sasniedz jau ap 50 uzņē-
mumu.

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespē-
ja saņemt “3+ Ģimenes karti”, interneta 
vietnē www.godagimene.lv būs jāaizpilda 
kartes pieteikuma elektroniskā veidlapa, 
precīzi norādot lūgto informāciju par sevi 
un saviem bērniem, kā arī norādot adresi, 
uz kuru karti nosūtīt vai arī vērsties deklarē-
tajā pašvaldībā.

www.aglona.lv
Foto no www.godagimene.lv

“3+ Ģimenes kartes” – atbalsta un atlaižu programma

•	 Latgales plānošanas reģions infor-
mē: lai nodrošinātu pasažieriem 
iespēju nokļūt Aglonā uz Vissvētā-
kās jaunavas Marijas debesīs uz-
ņemšanas svētkiem, tiks noteiktas 
izmaiņas vilcienu kustībā maršru-
tā Rīga – Daugavpils: š. g. 14.augus-
tā vilciens Nr. 704 plkst. 15.39 kur-
sēs līdz Aglonai (šobrīd plkst.16:12 
līdz Daugavpilij); š. g. 15. augustā 
vilciens Nr. 809 kursēs plkst. 16.00 
no Aglonas (šobrīd plkst.17:15 no 
Daugavpils).

•	 19. augustā Dagdas TN no plkst. 
9.00 līdz 13.00 notiks Donoru diena.

•	 Sestdien, 2. augustā, Šķeltovā, jaun- 
atklātajā pludmalē notiks Neptūna 
svētki. Sākums – plkst. 15.00.

•	 Krāslavas novada vēlēšanu komisija 
ir noteikusi, ka vēlēšanu iecirkņu ko-
misiju locekļu kandidātu pieteikša-
nas termiņš 12. Saeimas vēlēšanām 
ir no 2014. gada 5. augusta līdz 20. 
augustam. Iecirkņu komisiju locekļu 
kandidātu pieteikumus var iesniegt 
Krāslavas novada vēlēšanu komisijai 
darba laikā Krāslavas novada domē 
(13. kab.), Rīgas ielā 51, Krāslavā.

•	 Š. g. 23. augustā laipni lūgti uz ve-
lodienu «Ar veļiku pa Aglyunu 
2014». Pulcēšanās vieta — Aglonas 
estrādē, plkst. 13.00. Velomarato-
nā piedalās komandas, kuras savu 
dalību ir pieteikušas sacensību or-
ganizētājiem (Ingūna Barkeviča, 
t. 65324573, 29285185, e-pasts 
inguna.barkevica@aglona.lv; gal-
venais tiesnesis Edgars Urbanovičs, 
t. 28367522, e-pasts edgarsurba-
novics@inbox.lv). Uz velodienas pa-
sākumu līdzi ir jābūt personīgajam 
aprīkojumam: velosipēdam, sporta 
tērpam, ķiverei, peldkostīmam. Ko-
mandas sastāvs no 4 līdz 6 dalībnie-
kiem, kuru skaitā ir jābūt vismaz 1 
dāmai.

•	 Sadarbība starp Dagdas novada 
jauniešu iniciatīvu centru un Višķu 
pagasta jauniešu centru “Sapnis” 
aizsākās šī gada pavasarī. Šī gada 25. 
jūlijā Dagdas novada jaunieši tika ai-
cināti uz pasākumu “Višķu pagasta 
Jauniešu dienas “. Jauniešiem tika 
piedāvāts izmēģināt savas fiziskās 
spējas dažādos sporta veidos — 
stafetēs un uzdevumos, pludmales 
volejbolā un strītbolā. Višķu pagasta 
Jauniešu dienas apmeklēja 34 Dag-
das novada jaunieši. Visveiksmīgāk 
startēja Dagdas novada jauniešu 
iniciatīvu centra komanda — R. 
Mizāns, A. Mileika, A. Pitrāns, S. 
Babre un K. Hnikins, — kas ko-
mandu spēlēs ieguva godalgoto 2. 
vietu. R. Mizāns un A.Pitrāns plud-
males volejbolā ieguva 1. vietu, bet 
strītbolā Dagdas JIC komanda — I. 
Rešetņieks, R. Mizāns, A. Pitrāns— 
ieguva 3. vietu.

Novadu ziņas
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•	 Ciemos pie Vairas Vīķes-Freibergas. Viņas dārzā parādās arī 
eksprezidentes selekcionāres gars: tik dažādās un interesantās 
rudbekijas dobē ir viņas pašas no sēkliņām sētās un atlasītās. 

•	 Kolekcijas puķe – flokši kā vasaras vakars. Puķu audzētāja 
Guna Rukšāne stāsta par savu draudzību ar šīm pacietīgajām, 
senajām ziemcietēm.

•	 Krāsainās kalliņas zied arī dārzā, dobē. Audzēšanas knifi.  
•	 Ēdienkarte rudenī. Ir svarīgi augus pirms ziemas pareizi mēslot. 

Speciālisti iesaka, kā to darīt.
•	 Durstīgās vairs nedurstās! Nepatīk ērkšķogas vai krūmcidonijas 

ar dzeloņiem? Ir arī maigās, kas nedurstās...
•	 Saruna ar Zaļenieku kokaudzētavas radītāju un dvēseli Imantu 

Parfenoviču. Arī par neparastākām kokaugu šķirnēm.
•	  Testējam robotu – mauriņa pļāvēju. Plusi un mīnusi. 
•	 Kā pasargāt tomātus no pelēkās puves, un ko darīt, ja tā okupē-

jusi siltumnīcu?  
•	 Kā tikt pie jaunajiem kartupelīšiem jau martā vai aprīlī? Atbilde: 

stādi tagad, augustā! 
•	 Kā dārzā un uz terases izveidot skaistas, neparastas uguns vie-

tas? 

Pilnveidojot kvalitatīvāku 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, SAC „Aglona”  turpi-
na veiksmīgi  apgūt Eiropas Sa-

vienības fondus.  
2013. gadā SAC „Aglo-

na”  piedalījās Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) Lauku attīstības 
programmas (LAP)  pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes  veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ar projektu  
„Aprīkojuma iegāde sportisko ak-
tivitāšu organizēšanai personām 
ar īpašām vajadzībām”.  Realizē-
jot projekta izvirzīto mērķi,  SAC 
„Aglona” iemītniekiem ir izveidota 

un modernizēti aprīkota sporta 
telpa ar  daudzveidīgu fiziote-
rapijas inventāru, trenažieriem, 
spoguļiem, soliem, krēsliem, 
plauktiem, garderobes skapi un 
mūzikas centru.

Projekta īstenošanas termiņš 
– līdz 2014. gada 10. jūlijam. Pro-
jekta kopējās izmaksas: 4146.20 
EUR (90% ELFLA, 10 % novada 
pašvaldības līdzfinansējums). 
Šobrīd  SAC „Aglona” iemītnieki 
ar lielu interesi  piedalās fiziote-
rapeites Ilgas Onzules organizē-
tajās ikdienas grupu nodarbībās, 
apgūst sporta aprīkojuma iespē-
jas un priecājas par to, ka viņu ik-
diena SAC „Aglona” tiek pavadīta 
ar smaidu sejā. Iemītnieki atzīst, 
ka  pateicoties jaunizveidotajai  
sporta telpai viņu ikdienas solis 
ir kļuvis raitāks un dzīvespriecī-
gāks.

SAC „Aglona” iemītnieku 
vārdā saku lielu paldies biedrī-
bas  „Preiļu rajona partnerība” 
un Dienvidlatgales reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes ko-
lektīvam par spēju sadzirdēt un 
saredzēt īstenotā projekta nepie-
ciešamību, kas tik ļoti ir ieprieci-
nājis sirmgalvju sirdis.

Pateicību izsaku arī SAC 
„Aglona” lietvedei Guntai Grigulei 
par ieguldīto darbu projekta rea-
lizācijā. 

SAC „Aglona” direktore 
Valentīna GRIBUŠKA

Aprīkojuma iegāde
sportisko aktivitāšu  organizēšanai 
personām ar īpašām  vajadzībām

Vissmieklīgākais ir tas, ka 
Satversmes aizsardzības bi-
rojs tolaik bija tieslietu ministra 
pakļautībā. Tas nozīmē, ka par 
savu darbu iestādei vajadzēja 
atskaitīties Brokai, kuru tā atzina 
par necienīgu darboties ar slepe-
niem dokumentiem.

Broka apstrīdēja SAB lē-
mumu Ģenerālprokuratūrā, kaut 
arī bija skaidrs, ka tas neko ne-
mainīs. Ģenerālprokurors nekad 
nemaina savu kolēģu 
lēmumus. Nesen pro-
kurartūra paziņoja, ka 
atteikums attiecībā 
pret ministri bija pa-
matots. Pēc tā Broka 
paziņoja, ka atstāj 
savu amatu. 

Pamatojoties uz 
likumdošanu, specdienesti drīkst 
publiski neargumentēt līdzīgus 
lēmumus.  Ļaunas mēles stāsta, 
ka birojs Broku no politikas „iz-
stūma” pēc konkurentu lūguma. 
Šo ziņu patiesumu pārbaudīt nav 
iespējams. Skaidrs ir viens: situā-
ciju, kad tieslietu ministram netiek 

ļauta pieeja valsts noslēpumam, 
bet viņš turpina strādāt valdībā, 
nekādi nevar nosaukt par nor-
mālu. Tā ka Brokas demisija – lo-
ģisks, kaut arī ieildzis gājiens.

Tagad kolēģes vietu var ie-
ņemt cits VL-TB/LNNK pārstāvis 
Gaidis Bērziņš, kurš arī agrāk va-
dīja Tieslietu ministriju. Bet ja ņem 
vērā, ka līdz vēlēšanām ir atlikuši 
vien daži mēneši, šī maiņa būs 
vairāk tehniska. Oktobrī būs jauna 

koalīcija un jauna val-
dība, tāpēc arī ministrs 
var būt cits. 

Kadru pārgrupē-
šana notiek arī Vese-
lības ministrijā.  Ingrī-
da Circene ilgu laiku 
nevarēja pildīt savus 
pienākumus slimības 

dēļ.  Rezultātā viņa bija spies-
ta atkāpties no amata, bet jauns 
ministrs vēl joprojām nav atrasts. 
Neviens sevi cienošs speciālists 
neatļausies uzņemties vadību 
tādā sarežģītā nozarē neilgi pirms 
vēlēšanām. Lai būtu lietas kur-
sā, prātīgam ministram ir nepie-

ciešams pusgads, bet lai sāktu 
pieņemt prātīgus lēmumus – vēl 
tikpat. 

Pēc tā, kad daži iespējamie 
kandidāti atteicās no amata Vese-
lības ministrijā, koalīcija izdomāja 
risinājumu – darba grupu, kas līdz 
vēlēšanām pieskatīs visu veselī-
bas aizsardzību. Ir pieņemts, ka 
pats darba grupas formāts nepie-
ļauj svarīgu lēmumu pieņemšanu.  
Tas ir tehnisks orgāns „bezvaldī-
bas” laikā.  To vada labklājības 
eksministre Ilze Viņķele („Vieno-
tība”).

Vārdu sakot, ātrāk pienāktu 
vēlēšanas. Tagad politiķi priekš-
roku dot pasīvu kustību veikšanai 
un vienkārši vilcina laiku. Bet tādā 
veidā nevienu valstisku problēmu 
nevar atrisināt. Tieši tāpēc mēs 
visi esam ieinteresēti, lai stagnāci-
jas periods ātrāk beigtos, un iestā-
tos vismaz kaut kāda noteiktība. 
Savukārt valdība pagaidām turpi-
na darbu ar diviem tukšiem krēs-
liem. Un kas to zina, varbūt tuvā-
kajā laikā to skaits būs vēl lielāks.

Viktors UDRIŠS

Par vienu ministru mazāk
„Neuzticamā” Baiba Broka atkāpās no amata

Šonedēļ valdībā konceptuāli 
atbalstīja Labklājības ministri-
jas (LM) iniciatīvu, kas paredz 
izmaiņas Černobiļas atomelek-
trostacijas (ČAES) avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku sociālā 
nodrošinājuma piešķiršanas kārtī-
bā. Līdz šim ČAES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki saņēma 
atšķirīgu sociālo nodrošinājumu 
atkarībā no invaliditātes noteik-
šanas laika -- pirms vai pēc 2000. 
gada, kad stājās spēkā ČAES 
avārijas rezultātā cietušo personu 
sociālās aizsardzības likums.

Cilvēki, kuriem invaliditāte 
noteikta līdz 2000. gadam, sa-
ņem pensiju kaitējuma atlīdzī-
bas apmērā (invaliditātes pensi-
ja kaitējuma atlīdzības apmērā; 
vecuma pensija, kas ir saglabāta 
invaliditātes pensijas kaitējuma 
atlīdzības apmērā; apgādnieka 
zaudējuma pensija kaitējuma 
atlīdzības apmērā). Savukārt cil-
vēki, kuriem noteikta invaliditāte 
pēc 2000. gada, saņem pensiju 
(invaliditātes, vecuma vai apgād-

nieka zaudējuma) un kaitējuma 
atlīdzību.

Paredzēts, ka cilvēkiem, ku-
riem ir piešķirta pensija kaitējuma 
atlīdzības apmērā kā ČAES avā-
rijas seku likvidēšanas dalībnie-
kam vai kā mirušā ČAES avāri-
jas seku likvidēšanas dalībnieka 
darbnespējīgam ģimenes locek-
lim, aprēķinās pensiju un kaitē-
juma atlīdzību. Ja aprēķinātās 
atlīdzības kopējā summa būs lie-
lāka par iepriekš saņemto pensiju 
kaitējuma atlīdzības apmēru, tad 
no 2015. gada 1. janvāra invali-
ditātes, vecuma vai apgādnieka 
zaudējuma pensiju pārskatīs un 
piešķirs kaitējuma atlīdzību. Sa-
vukārt, ja tā būs mazāka, tad tur-
pinās izmaksāt invaliditātes pen-
siju kaitējuma atlīdzības apmērā, 
vecuma pensiju, kas ir saglabāta 
invaliditātes pensijas kaitējuma 
atlīdzības apmērā vai apgādnie-
ka zaudējuma pensiju kaitējuma 
atlīdzības apmērā.

Izmaiņas skars aptuveni trīs 
tūkstošus cilvēku.

Likumdošanas aktualitātes
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem un viņu ģimenēm

Turpmākā atbalsta iespējas 
ģimenēm ar bērniem bija galve-
nais diskusiju temats Demogrā-
fisko lietu padomes sēdē, kas 
notika Ministru prezidentes Laim-
dotas Straujumas vadībā.  

Sanāksmes laikā klātesošie 
diskutēja par nepieciešamību 
diferencēt ģi-
m e n e s 

valsts pabalstu, tādējādi īpaši 
atbalstot daudzbērnu ģimenes. 
“Jau šobrīd ir skaidrs, ka no 2015. 
gada 1. janvāra ģimenes valsts 
pabalstu diferencēs atkarībā no 
bērnu skaita. Par pirmo bērnu no-
sakot 11,38 eiro, par otro dubultā 
apmērā jeb apmēram 22,76 eiro, 
bet par trešo trīskāršā apmērā - 
apmēram 34,14 eiro. Savukārt 
priekšlikumu par iespējām ģi-
menes valsts pabalsta izmaksas 
laiku pagarināt līdz bērna 20 

gadu vecumam, ja viņš mā-
cās, vērtēs budžeta iespēju 
kontekstā,” skaidroja labklā-
jības ministrs U. Augulis.

Turpmākā atbalsta iespējas 
ģimenēm ar bērniem

Pirmie to izjutuši poļi – Krie-
vija aizliegusi dārzeņu importu 
no šīs valsts. Ar lielām bažām 
Krievijas noteiktos ierobežoju-
mus Polijas dārzeņu importam 
gaida Latvijas dārzeņu audzētā-
ji. Ja Krievijas tirgus poļiem būs 
slēgts, tie savus tomātus, gurķus 
un ābolus par dempinga cenām 
mēģināšot pārdot Latvijā.  

No 1. augusta Krievija aiz-
liegusi Polijas dārzeņu importu 
saistībā ar fitosanitārajiem pārkā-
pumiem. Polijas dārzeņi apdrau-
dot Krievijas iedzīvotāju veselību, 
jo tajos ir lielāka pesticīdu un nit-
rātu klātbūtne nekā pieļauj Krievi-
jas likumdošana. Šis aizliegums 
sagādājis pamatīgu šoku Latvijas 
augu un dārzeņu ražotājiem, ra-
dot bažas, ka Polijas produkcija 
izspiedīs no veikaliem vietējos.

Audzētāji ir neziņā, kā pār-
dot pašmāju tirgum p a -
redzēto produkciju, 
kas parasti ir ne-
daudz dārgāka 
nekā poļiem. 
„Ja tagad viens 
no viņu pamata 

noieta tirgiem aizveras ciet, tad 
mūsu tirgus būs vienkārši pilns,” 
norāda “Getliņi Eko” valdes 
priekšsēdētājs Imants Stirāns.

Dārzeņu audzēšanas apjomi 
Polijā ir daudz lielāki nekā Latvi-
jā, savukārt izmaksas salīdzino-
ši siltākā klimata dēļ mazākas, 
skaidro Stirāns.  Ņemot vērā, ka 
dārzeņu realizācijas laiks ir īss, 
bet produkcijas atlikums gaidāms 
liels, poļi to būs gatavi pārdod par 
jebkuru cenu.

„Cena būs zem ražošanas 
pašizmaksas. Tā viennoīmīgi būs 
dempinga cena. Līdz ar to var 
teikt, ka vietējiem ražotājiem šī te 
cena no Polijas būs nāve,” saka 
Stirāns.

Gaidāmais Polijas lēto dār-
zeņu pieplūdums jau šīs vasaras 
nogalē vietējo ražas piegādātāju 
d e g u -

nu priekšā varētu aizcirst arī liel-
veikalu ķēžu durvis. Turklāt cenu 
starpības izdevīgums būs vēro-
jams tirgotāju, ne pircēju maciņos.

„Poļi atradīs variantus, kā 
ieinteresēt veikalus, lai tie būtu 
ieinteresēti ņemt poļu, nevis Lat-
vijas dārzeņus. Beigās mums kā 
pircējiem pat cena neatšķirsies, 
bet ņemt poļu produkciju veika-
liem būs izdevīgāk,” saka Latvi-
jas Lauksaimniecības tirgus cen-
tra veicināšanas direktore Ingūna 
Gulbe.

Gulbe norāda, ka Latvijas 
dārzkopji vēl nav pilnībā atko-
pušies no gadījuma, kad pirms 3 
gadiem izplatījās bīstamā baktē-
rija gurķos. Toreiz dārzeņu cena 
saruka par 30%.  Par to, kā Krie-
vijas noteiktais aizliegums ietek-

mēs Latvijas augļu un dārzeņu 
ražotājus, ceturtdien disku-

tēs Zemkopības ministri-
jā. Vai un kādi atbalsta 
pasākumi būs pieeja-
mi dārzkopjiem, pa-

gaidām ministrijā 
nekomentē.

Lsm.lv

Bažījas par Polijas dārzeņu pieplūdumu

Tieslietu ministrijas vadītāja Baiba Broka (attēlā) beidzot atkāpās no amata. Tā ka Latvijā 
vairs nebūs ministra, kuram valsts specdienesti nedeva pieeju valsts noslēpumiem.  Īsi 
atgādināsim priekšvēsturi. Laimdotas Straujumas valdība tika apstiprināta gada sākumā. 
Un drīz vien Satversmes aizsardzības birojs lielākajai daļai ministru izsniedza atļaujas 
darbam ar slepeniem dokumentiem. Toties attiecībā uz Broku pārbaude turpinājās pus 
gadu. Un rezultātā birojs viņai liedza šādu iespēju. Tas liecina par to, ka specdienestu 
rīcībā ir liecības, kas liek šaubīties par politiķes uzticamību. 

Pēc tam, kad Eiropas Savienība un ASV paziņoja par stingrāku sankciju iedarbināšanu 
pret Krieviju, tās pretreakcija ilgi nebija jāgaida.

Žurnāli augustā
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Par šo un to, par visu ko

Vielmaiņas traucējumi notiek 
nepareizas ēšanas dēļ – pārmērī-
gas, nepietiekamas vai kvalitatīvi 
nepilnīgas. Vielmaiņas atjauno-
šana ir process, kas prasa kom-
plekso piegājienu. Šīs vienkāršās 
rekomendācijas palīdzēs jums 
uzturēt labu veselību un augstu 
enerģijas līmeni:
•	 Ir jāēd bieži (5-6 reizes dienā) 

un nedaudz. Tas uztur vielmai-
ņu tonusā, neļaujot uzkrāties 
tauku rezervēm.

•	 Katrā ēdienreizē uzņemt olbal-
tumvielas saturošus produktus, 
dārzeņus.

•	 Brokastīm ir jābūt pilnvērtīgām. 
Pirms tām ir jāiz-
dzer glāzi ūdens, 
lai aktivizētu viel-
maiņas procesus. 
Vakariņas jāēd 
3-4 h pirms gulēt-
iešanas.

•	 Ir svarīgi uzņemt 
vismaz 2-3 l 
ūdens dienā. Tā 
palīdz iesaistīt 
taukus vielmai-
ņas procesos.

•	 Fiziskā aktivitā-
te paātrina vielmaiņu.

•	 Masāža uzlabo asinsriti, paātri-
na metabolismu, palīdz sievie-
tēm atbrīvoties no celulīta.

•	 Miegam ir jābūt vismaz 8 h 
diennaktī. Gulēšanas laikā iz-
dalās augšanas hormons, kas 
paātrina vielmaiņu, atjaunojas 
šūnas.

•	 Sauna un pirts labi uzmundrina 
organismu. Karsts tvaiks, sasil-
dot ķermeni, atver ādas poras, 
izdzen ar sviedriem sārņus, at-
jauno vielmaiņu.

•	 Kontrastduša stimulē vielmai-

ņu.
•	 Ir vēlamas ikdienas pastaigas 

svaigā gaisā un elpošanas vin-
grinājumi.

•	 Produkti, kas palīdz cīņā ar 
lieko svaru un paātrina meta-
bolismu:

•	 Ūdens, zaļā tēja, beztauku pie-
na produkti, zivs, liesa gaļa, 
vistas un tītara gaļa, asi pipa-
ri, ingvers, kanēlis, citrusaugļi, 
produkti, kas satur šķiedrvie-
las: graudu maize, kliju maize, 
dārzeņi, augļi, pupiņas, pākš-
augi, mandeles.

•	 Nātru uzlējums vielmaiņas at-
jaunošanai un asins attīrīšanai: 
1 tējkaroti nātru apliet ar 250 

ml verdoša ūdens, 
dot nostāvēties 
zem vāka 40 minū-
tes. Izkāst un dzert 
pa 1 ēdamkarotei 
pusstundu pirms 
ēšanas, no rīta un 
vakarā vienu mēnesi.
•	 Dzēriens limfā-
tiskās sistēmas attīrī-
šanai: 1 kg greipfrūtu, 
500 g ābolu, 1 citrons, 
dilles. Visu izlaist caur 
sulas spiedi, iegūto 
sulu dzert pa glāzei 

starp ēdienreizēm ne mazāk 
kā 2x dienā.

•	 Pienenes vielmaiņas uzlabo-
šanai: 1 tējkaroti sasmalcinātu 
pieneņu sakņu apliet ar glāzi 
verdoša ūdens, dot nostāvēties 
30 minūtes, izkāst. Lietot pa ¼ 
glāzes 3 reizes dienā pusstun-
du pirms ēšanas. 

•	 Pelašķi vielmaiņai: svaigu sulu 
no lapām sajaukt ar medu (pēc 
garšas) un lietot 3x dienā 20 
minūtes pirms ēšanas.

Mūsdienās mājas ierīcēm ir 
dažādas gudras un vērtīgas funk-
cijas, kas padara tās daudz drošā-
kas lietošanā mājoklī, kur aug arī 
bērni. Piemēram, trauku mazgāja-
mām mašīnām ir bērnu aizsardzī-
bas funkcija, kas neļauj to bērnam 
nejauši iedarbināt pašam, bet in-
dukcijas plīts darbojoties uzkarst 
tikai tur, kur ir pats trauks, bet pā-
rējā virsma paliek auksta, pasar-
gājot no nevēlamām situācijām 
virtuvē. Taču tik un tā vecākiem 
jāatrod laiks, lai ik pa brīdim ar 
saviem bērniem pārrunātu iespē-
jamos riskus, kas saistīti ar elek-
trību un elektroierīču lietošanu. To 
vērts darīt gan vasaras laikā, kad 
bērni dodas pie vecvecākiem, gan 
tuvojoties rudenim, kad atsāksies 
skolas laiks un bērni atgriezīsies 
pilsētas dzīvokļos, kur, iespējams, 
būs vieniem pašiem jāgaida vecā-
ki no darba.

1. Pārrunājiet ar bērnu to, kas 
ir elektrība, kā tā rodas un kāpēc 
ar to jābūt uzmanīgiem. Kopīgi ap-
skatiet katru mājās esošo elektro-
ierīci, izskaidrojiet tās lietošanas 
mērķi un pieminiet arī riskus. Pie-
mēram, izstāst iet 
to , lai arī 

ārēji nav 
k a r s t a , 

c e p e š -

krāsns tās iekšpusē ir karsta, līdz 
ar to jābūt ļoti uzmanīgam, kad tā 
darbojas.

2. Vienmēr piedomājiet pie 
savas rīcības, no kuras bērni 
daudz mācās, un nedariet lietas, 
ko nevēlaties, lai bērns censtos 
atkārtot. Piemēram, necentieties 
no tostera ar virtuves nazi vai dak-
šiņu izņemt grauzdiņu, ja bērns to 
redz.

3. Pārliecinieties, vai elektro-
ierīču vadi netraucē brīvi pārvieto-
ties pa dzīvojamo telpu, apdrau-
dot bērnu  un radot risku sabojāt 
kontaktligzdu. Sekojiet līdzi tam, 
lai mājās nav nevienas bojātas 
kontaktligzdas. Ja tāda ir, tad tā 
uzreiz jāsalabo.

4. Atvienojiet no kontaktligz-
dām visas tās ierīces, kas netiek 
izmantotas regulāri, piemēram, 
matu fēnu, gludekli vai blenderi.

5. Izvairieties pievienot vienai 
kontaktligzdai daudzas elektroie-
rīces un, ja iespējams, izvēlieties 
kontaktligzdas ar drošības vāciņu.

6. Neizmantojiet tās elektro-
ierīces, kurām jau ir kādi bojājumi. 
Ja vēl neesat tās salabojuši vai 
nodevuši pārstrādei, tad glabājiet 
tās bērniem nepieejamā vietā.

7. Neatstājiet bez uzmanī-
bas bērniem pieejamā vietā tās 
elektroierīces, kas uzkarst, kad ir 
ieslēgtas, piemēram, matu taisno-
tāju vai gludekli.

8. Rūpējieties, lai izdegušo 
spuldzīšu vietas nekad nepaliek 
tukšas.

9. Izvēloties bērnu rotaļlietas, 
kas darbojas ar elektrību, sekojiet 
līdzi, lai tās vienmēr ir labā stāvok-
lī un nav bojātas.

10. Izskaidrojiet bērniem 
ūdens bīstamību saskarē ar elek-
troierīcēm, jo ūdens vada elektrī-
bu. Centieties neatstāt elektroierī-
ces tuvu ūdens vietām, piemēram, 
neatstājiet fēnu vannasistabā vai 
radio tuvu virtuves izlietnei.

11. Izstāstiet bērniem, ka 
mazo sadzīves tehniku, piemē-
ram, tosteri vai blenderi drīkst 
uzmanīgi tīrīt tikai tad, kad tas ir 
atslēgts no strāvas.

12. Aiciniet bērnu jautāt jums 
padomu vai palīdzību, ja ir sa-
skarsme vai neskaidrība par kādu 
elektroierīci, un atgādiniet, lai 
bērns pats nekad nelabo salūzu-
šas elektroierīces, bet sakiet, ka to 
darīs meistars. Ja bērns ierauga 
dzirksteles elektroierīcēs, tad ne-
aizmirstiet pateikt, ka tās nedrīkst 
dzēst ar ūdeni, bet labāk pārklājot 
kādu biezāku audumu, kas noteik-
ti ir sauss. Taču vislabāk vienmēr 
ir vispirms ziņot pieaugušajam vai 
zvanīt ugunsdzēsējiem (112).

Ņemot vērā visu iepriekšmi-
nēto, ja iegādājoties jaunu elektro-
ierīci mājām, vienmēr ir vērts vis-
pirms iepazīties ar tās lietošanas 
instrukciju un tikai pēc tam sākt 
šo ierīci izmantot sadzīvē. To var 
darīt arī kopā ar bērniem, tādējādi 
parādot pareizāko veidu, kā ikdie-
nā darboties ar elektroierīcēm.

Kas ir tulzna?
Tulzna ir sabiezējušas un 

atmirušas ādas laukums, kam 
piemīt pazemināta jutība un kas 
ir izveidojies ar mērķi aizsargāt 
ādu no spiediena, berzes un trau-
mām. Vienkāršoti var sacīt, ka tā 
ir ādas aizsargreakcija uz mehā-
nisku iedarbību, un, ja tulznas 
nebūtu izveidojušās, ķermenis 
šajās vietās būtu klāts ar asiņai-
nām rētām. 

Ārēji parasta tulzna, kas 
atgādina pūslīti, ir pildīta ar ci-
toplazmu – šķidrumu no traumē-
tās ādas vidējā slāņa šūnām, un 
parasti ir dzeltenā vai dzelteni 
brūnā krāsā. 

Galvenais iemesls, kādēļ iz-
veidojas šādas tulznas, ir mitras 
ādas noberšana. Daudz nepa-
tīkamāks tulznas veids ir sausā 
tulzna. No parasta ādas sabiezē-
juma tā atšķiras ar savdabīgas 
saknes esamību, kas ieaugusi 
dziļi audos. Sausā tulzna sagā-
dās krietni vairāk nepatīkamu 
sajūtu, tādēļ tā obligāti ir jāārstē. 
Visbiežāk tulznas rodas uz kā-
jām, īpaši to pirkstiem, pēdām un 
papēžiem. Retāk, taču tulznas 
rodas arī uz rokām, piemēram, ja 
cilvēks ilgstoši veic fizisku darbu 
bez cimdiem, pielietojot kādu ins-
trumentu.

Senās gudrības
Senie ķīnieši apgalvoja, ka 

uz pēdām projicējas iekšējie 
orgāni, un tas bija par iemes-
lu viedoklim, ka tulznas ir pir-
mā kāda orgāna slimības pa-
zīme. Piemēram, tulzna, kas 
atrodas papēža sānu malā 
liecina par locītavu slimībām, 
bet pēdas sānu malā – par 
mugurkaula problēmām. Ja 
tulzna izveidojusies zem labā 

mazā pirkstiņa, tas var liecināt 
par aknu darbības traucējumiem, 
bet zem kreisā mazā pirksti-
ņa – par problēmām ar sirdi.  
Mūsdienu medicīnas piekritēji uz 
problēmu raugās citādi. Pediatri 
aizstāv viedokli, ka tulznu parā-
dīšanās ir pirmā pēdas izliekuma 
deformācijas pazīme. Ja tulzna 
izveidojusies starp otro un trešo 
kājas pirkstu, visticamāk tas lieci-
na par noslieci uz plakano pēdu, 
un, ja netiks izvēlēti pareizi apavi, 
ir risks, ka izveidosies palielināts 
kauliņš, kura likvidēšanai būs 
nepieciešama operatīva iejauk-
šanās.

Tulznu rašanās iemesli
To ir milzum daudz un pat 

pavisam banāli, visbiežāk gan tie 
ir saistīti ar nepiemērotu apavu 
izvēli un pēdas īpatnībām.

Cieti apavi pārlieku saspiež 
kājas;
•	 Valkājot augstpapēžu kurpes, 

smaguma centrs tiek nobīdīts 
uz pēdas priekšējo daļu;

•	 Valkājot apavus bez papēža, 
lielākā slodze gulstas uz pēdas 
aizmugurējo daļu;

•	 Pārāk brīvos apavos kāja var 
slīdēt un sākt berzties pret 
tiem;

•	 Kāju var berzt apavu iekšējās 
šuves;

•	 Pārāk liela izmēra zeķes sabur-
zās un veicina berzi;

•	 Nepareiza gaita;

•	 Plakanā pēda;
•	 Staigāšana basām kājām.
Kā novērst tulznu veido-

šanos uz kājām?
Pirmkārt, ikdienas valkā-

šanai izvēlēties ērtus, brīvus 
apavus, kas atbilst jūsu pēdas 
uzbūvei. Ikdienā nav ieteicams 
izvēlēties kurpes uz augsta papē-
ža, arī sporta apavi ar gludu zoli 
nebūs veiksmīga izvēle. Optimā-
lais papēža augstums – 2-3 cm.  
Problemātiskām kājām ieteicams 
iegādāties pareizus ortopēdiskos 
apavus, kuriem ir supinatori, kas 
pareizi līdzsvaro uz pēdu radīto 
slodzi. Ja izveidojusies ūdens 
tulzna, uz tās ir jāuzlīmē bakte-
ricīdais plāksteris. Ja tulzna ir 
pārplīsusi, to jāapstrādā ar bril-
jantzaļo šķīdumu, bet pēc tam 
jāuzlīmē šāds plāksteris. 

Otrkārt, kāju kopšana. At-
tīrīšana, mazgāšana, dezinfek-
cija, nepieciešamības gadījumā 
– ārstēšana. Ādas stimulēšanai 
ieteicams lietot speciālus krē-
mus, kuru sastāvā ir A vitamīns, 
kā arī mērcēt kājas vanniņās 
ar dažādu tēju uzlējumiem.  
Ja esat pamanījusi sausas 
tulznas pazīmes, nepiecie-
šams uzsākt tās ārstēšanu 
un vērsties pie speciālista.  
Vasaras laikā apaviem jābūt gaisa 
caurlaidīgiem, tādēļ priekšroku ie-
teicams dot apaviem ar ventilāci-
jas sistēmu. Svarīgi, lai apavi būtu 

izmēram atbilstoši. Apavi, 
kas ir par lielu vai mazu, vien-
mēr rada diskomfortu, īpaši 
ilgstošas pastaigas laikā. 
Kad sajūtat pirmās dedzi-
nošās sajūtas uz kājām, 
tas liecina par pirmo berzes 
stadiju, taču, lai izvairītos no 
tulznas, ir jāuzlīmē plākste-
ris.

Augļu dārzā:
•	 mēneša sākumā stāda zeme-

nes;
•	 mēslo augļu kokus ar fosforu 

un kāliju saturošiem minerāl-
mēsliem, lai palielinātu koku 
salizturību;

•	 pēc ogu nolasīšanas uzirdina 
augsni ap ogulājiem;

•	 avenēm un kazenēm izgriež 
noražojušos dzinumus; 

•	 upeņu un jāņogu krūmiem iz-
griež bojātos un sausos zarus.

Sakņu dārzā:
•	 zaļumiem iesēj dilles 

un redīsus,
•	 nolasa gurķus; novāc 

sīpolus un ziemas ķip-
lokus;

•	 mēneša vidū ar ceru 
dalīšanu pavairo 
daudzgadīgos dārze-
ņus un garšaugus -zie-
mas lokus, skābenes, 
mārsilu u.c.j

•	 tomātiem nokniebj 
augšējos dzinumus, vāc tomā-
tus sēklu ieguvei;

•	 pārrok kompostu.

Košumdārzā:
•	 stāda vēlziedes, muskares, lili-

jas, krokusus;
•	 dod papildmēslojumu viengadī-

gajām puķēm;
•	 apgriež lobēlijas un lobulārijas, 

lai zied līdz salnām;
•	 dālijām un gladiolām paliek 

balstus, lai puķes neizgāžas;
•	 sēj zālienu, un sausā laikā to 

laista;
•	 mēneša beigās stāda rodo-

dendrus, skuj kokus un viršus;
•	 pastāvīgā vietā izstāda divga-

dīgos augus.

Siltumnīcā:
•	 novāc tomātus,
•	 siltumnīcas augus labāk laistīt 

dienas pir majā pusē;
•	 vēdina siltumnīcu, lai uz nakti 

neveidotos kondensāts un ne-
veicinātu sēņu slimību izplatī-
bu;

•	 galotņo tomātus, lai neveidotos 
jauni ziedneši.

Telpās:
•	 pārstāda ciklamenas;
•	 ja nepieciešams, pārstāda pa 

vasaru sa kuplojušos telpau-
gus;

•	 līdz mēneša vidum apgriež ole-
andru, lai līdz vasaras beigām 
tas paspēj ienest pumpurus nā-
kamā gada ziedēšanai;

•	 hipeastriem samazina laistīša-
nu;

•	 mēneša beigās pārvieto ārā 
iznestos telpaugus uz iekštel-
pām.

Patiesība par tulznām
Vasaras periodā tulznas uz kājām ir ierasta lieta. Tās sagādā virkni neērtību, sāp, krīt uz 
nerviem, bet galvenais – liedz nēsāt skaistus apavus.

Augustā veicamie dārza un 
mājas darbi

Lai bērns būtu drošībā: 12 likumi par elektroierīcēm mājās

Kā paātrināt vielmaiņu?
Vielmaiņa veicina nepārtrauktu šūnu atjaunošanos orga-
nismā, nemainot to ķīmisko sastāvu, pārstrādā barības 
vielas, ko saņemam ar ūdeni un ēdienu, izvada sārņus un 
toksīnus no organisma.
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Par šo un to, par visu ko

Tumšas koka grīdas var kļūt 
par skaistu interjera akcentu un mi-
tekli padarīt elegantu un atšķirīgu 
no ierastā. Tajā pašā laikā ar tām 
jābūt īpaši uzmanīgiem - ar ne-
pareizi izvēlētām pārējām istabas 
krāsām un mēbelēm grīdas var 
kļūt smagas un padarīt vidi drūmu 
un nomācošu. 

1. Baltas sienas un gaišas 
koka mēbeles

Lai vide veidotos harmoniska, 
mēbeles izvēlies tajā pašā krāsu 
gammā, bet dažus toņus gaišākas. 
Piemēram, pelēcīgām vai melnām 
vecināta koka grīdām izvēlies sil-
tas, “bagātas” krāsas mēbeles 
ķiršu koka vai sarkankoka toņos. 
Šādas mājīgāku toņu mēbeles, 
balti mīksti paklāji un tīri baltas sie-
nas dos nepieciešamo kontrastu, 
nepadarot kopējo iespaidu smag-
nēju.

2. Mēbeļu “kājiņas” pieska-
ņo grīdām

Ne vienmēr labākais risinā-
jums ir kontrasts - ja iegādājies vai 
pasūti izgatavošanai jaunus krēs-
lus vai ēdamistabas galdu, centies 
šiem elementiem “kājiņas” pieska-
ņot pēc iespējas tuvāku toni grīdas 
tonim. Tādējādi telpa izskatīsies 

saskaņota un “plūstoša”. Ja visas 
mēbeles izvēlēsies grīdas toņu 
gammā, tad noteikti jāpiedomā par 
gaišākām sienām, turklāt tām kriet-
ni jāatšķiras no pārējā interjera, lai 
neradītu nomāktības atmosfēru.

3. Ņem piemēru no dabas
Ieskaties meža biezoknī - tur 

dažādu toņu dabiskās krāsas or-
ganiski saskaņojas viena ar otru, 
veidojot kopīgu veselumu. Vari 
izvēlēties sekot šādam principam 
arī savās mājās. Ja ēdamistabas 
tumšajām grīdām pieskaņosi tum-
ša koka galdu, tad krēslus noteikti 
izvēlies ievērojami gaišākā tonī, 
kam savukārt atrodi piemērotu ap-
gaismojuma ķermeni. Dabas toņu 
gammai lieliski piestāvēs gaišas 
sienas un daudz zaļo istabas augu. 

4. Spilgta sienu krāsa un 
austrumniecisks paklājs

Ja esi spilgtu krāsu mīļotājs, 
tad ej citu ceļu - izvēlies sienām 
bagātīgu, siltu krāsu toni. Grīdas 
daļu nosedz ar austrumniecisku 
rakstainu paklāju. Tas radīs rota-
ļīgu un mājīgu iespaidu, novēršot 
centrālo uzmanību no tumšajām 
grīdām, tai pašā laikā atvēlot tām 
pienācīgu vietu kā audeklam, uz 
kura izceļas pārējais interjers. Ja 
vēlies pret šādi spilgti krāsotu sie-
nu izvietot savu mājas bibliotēku, 
pasūti grāmatu plauktus bez aiz-
mugures daļas - tad sienas krāso-
jums vietām būs redzams, radot 
interesantu kontrastu.

5. Tumšs paklājs, gaišas 
sienas

Tumšas krāsas paklājs ar or-
namentu tumšākos toņos, padarīs 
kopiespaidu elegantu un “bagātu”. 
Arī šajā gadījumā jāatceras par 
kopējo iespaidu telpā - sienu krā-
sojums ieteicams gaišs un tīrs. Ja 
tomēr nevēlies atteikties no krā-

sas, izvēlies pavisam bāli zilu toni 
vai gaišu lavandas toni.

6. Tumša grīda virtuvē
Marmors, balts, bronza un 

koks - visi šie elementi ir uzmanīgi 
jāsaskaņo, ņemot vērā katras virs-
mas praktisko nozīmi, kas virtuvē ir 
divtik svarīga. Ja tavu virtuves grī-
du sedz tumša koka grīda, neuz-
traucies - nepieciešamo kontrastu 
vari panākt ar baltu virtuves iekārtu 
un sienām, bronzas toņiem inter-
jera elementos un traukos, kā arī 
izvēlēties kontrastējošu koka toni, 
piemēram, virtuves darba virsmai.

7. Kombinācija: baltais plus 
spilgtais

Ja tev melnbalts vai vienas 
krāsu gammas interjers šķiet gar-
laicīgs, varbūt tev jāņem talkā 
viena no spilgtākām krāsām un 
jāpadara tā par telpas vadošo krā-
su. Liec dzīvojamās istabas centrā 
spilgti zaļu vai sarkanu paklāju, 
kam pieskaņo citus nelielus inter-
jera priekšmetus. Bet neaizraujies 
- vairāk par vienu spilgtu akcenta 
krāsu modernā mitekļa iekārtoju-
mā nevajadzētu izvēlēties, pretējā 
gadījumā kontrasts būs pārāk spē-
cīgs un telpa kļūs vizuāli pārblīvē-
ta. Sienas šādā scenārijā krāso 
mierīgos toņos.

8. “Dubļu toņi” un daudz-
slāņu tekstūras

Ja dzīvo pilsētā un tev tuvs 
ir modernais stils, sava mitekļa 
iekārtošanā vari izmanto tekstūru 
spēli - āda, samts, biezi paklāji. 
Īpaši elegantu iespaidu radīs sav-
starpēji tuvu toņu izvēle - pelēks, 
netīri bēšs un citas līdzīgas toņu 
nianses. Mēbeles izvēlies tumšos 
koka toņos ar metāla, t.sk., matēta 
metāla elementiem.

www.delfi.lv

Kabaču nūjiņas ar 
 ananāsu garšu

1 kg kabaču, 500 g. kaukāza - 
aliču plūmīšu  
Sīrupam: 1 l ūdens, 300 g. 
cukura

Burkā ieber mazāk kā pusi 
nomazgātu plūmīšu, kabačus 
sagriež strēmelēs, ieber tos bur-
kā. Noplaucē ar verdošu ūdeni, 
kad ūdens gandrīz atdzisis, nolej 
to katlā, pieber cukuru, uzvāra. 
Salej sīrupu burkās un aizvāko ar 
metāla vāciņiem. Burkas un vāci-
ņus sterilizē.

Marinēti gurķi ar 
 mārrutkiem

2 kg gurķi, mizoti - griezti (ripi-
ņās un vēl uz pusēm vai četrās 
daļās), 0,5 kg cukurs, 5 ēd. k. 
sāls, 200 g mārrutki (parastie), 
300 g etiķis (bet var likt arī 
mazāk, jo tā sanāk ļoti stipri), 
300 g ūdens

Sagriež gurķus, pārlej ar at-
dzesētu marinādi, patur vairākas 
stundas (vai visu nakti), liek bur-
kās un karsē.

Marinēti gurķi ar 
 ķiplokiem

4 kg gurķi (nelieli, ar visu mizu, 
var sagriezt uz pusēm, četrām 
daļām, atkarīgs no gurķu lie-
luma), 150 g eļļa, 200 g etiķis, 
200 g cukurs, 100 g sāls, 2 tējk. 
maltie pipari, 2 galviņas ķiploki

Sagatavo marinādi, pārlej 
gurķiem, tad viņi pamazām at-
sulojas (kādas 3-4 stundas), liek 
burkās un karsē. Tā šķidruma 
parasti sanāk pamaz - knapi pār-
sedz gurķus, bet par to nevajag 
satraukties. Un labāk izvēlēties 

sulīgus gurķīšus!

Marinēti gurķi ar 
 sinepēm

2 kg gurķu (kabači), 1 kg burkā-
nu, 1 kg sīpoli, 1 kg tomātu, 
pusburciņa Krievu sinepes 
(mazā), 0,25 l eļļas, 3 ēd. k. 
sāls, pusglāze cukura, 7 ēd. k. 
etiķis

Burkānus šķēlītēs apcep 
pirmos, tad liek pārējo - vāra ga-
tavu, beigās liek sinepes, etiķi. 
Karstu liek burkās un noslēdz. Lai 
veicas cīņa ar dārzeņiem!

Sīpolu bhādžī ar pipar-
mētru raitu

Šī ir indiešu tradicionālā uz-
koda, ko parasti gatavo, vārot 
eļļā, kas, lai gan ir garšīgi, pada-
ra šo ēdienu treknu. Mūsu platu-
ma grādos būs veselīgāk sīpolu 
bhādžī gatavot cepeškrāsnī, vie-
nu reizi apgriežot. Un vēl- lai gan 
tradicionāli šo ēdienu gatavo no 
turku miltiem, varat tos aizvietot 
ar kviešu miltiem.

Bhādžī: 1 liels sīpols,1 ēdam-
karote eļļas, 1/2 tējkarote kur-
kumas,125 g turku zirņu miltu 
(vai arī kviešu miltu),1 tējkarote 
Garam Masala garšvielu mai-

sījuma,1 ēdamkarote mango 
čatnija (var aizstāt ar plūmju 
čatniju),1 ēdamkarote citrona 
sulas, šķipsna čili pulvera, sāls, 
ūdens.
Piparmētru raitai: 125 ml jo-
gurta bez piedevām, 1/2 tējka-
rote kurkumas, 1 ēdamkarote 
svaigu sakapātu piparmētru.

Cepeškrāsni sakarsē līdz 
180 grādiem (gāzes plītīm 4.pa-
kāpe). Cepešpannā ieklāj cepam-
papīru. Sīpolu pārgriež uz pusēm, 
tad gareniski šķēlītēs. Pannā sa-
karsē eļļu un, regulāri apmaisot, 
apcep sīpolus kopā ar kurkumu 
5-7 minūtes. Atsevišķā bļodā sa-
maisa pārējās bhādžī sastāvdaļas 
un pievieno nedaudz ūdens, lai 
veidotos pabieza mīkla. Mīklā ie-
maisa ceptos sīpolu un no tās iz-
veido 8 nelielas bumbiņas, liek uz 
cepešpannas un nedaudz sapla-
cina. Cep apmēram 15-20 minū-
tes, līdz bhādžī kļuvuši kraukšķī-
gi. Pasniedz kopā ar piparmētru 
raitu, kuru pagatvo sajaucot kopā 
jogurtu, kurkumu un piparmētras. 
Labu apetīti!

Zaļo zirnīšu saldējums
150g saldētu zaļo zirnīšu, 

5-6 svaigas piparmētru lapas (vai 
baziliks), sula no 
1/2 laima vai citro-
na, šķipsniņa sāls, 
divas šķipsniņas 
cukura, 200ml 35% 
saldā krējuma.

Zirnīšus maz-
liet atlaidina, pievie-
no sāli, cukuru, lai-
ma sulu, piparmētru 
un samaļ blenderī. 
Iegūto masu izrīvē 
caur sietu (tas ir ļoti 
svarīgi konsisten-

cei!). Saldo krējumu viegli sapu-
to – tā, lai tas mazliet palielinās 
apjomā, bet vēl nav putukrējums 
(tas ir svarīgi garšai!). Sajauc ar 
zirnīšu masu, liek saldētavā. Sal-
dē vismaz 1,5 stundas, ik pēc 
15 minūtēm masu apmaisot, lai 
saldējums gaisīgāks. Ja jums 
ir saldējuma mašīna, gatavojiet 
saldējumu tajā. 

Kabaču kēkss
1 kabacis liels, 300 g žāvē-
ta, vai sautēta šķiņķa, 300 g 
Krievijas, Holandes vai līdzīga 
siera, 3 olas, 1 paprika, 3 
ēdamkarotes skābā krējuma, 3 
ēdamkarotes miltu, 1 tējkarote 
cepamā pulvera 
zaļumi, ķiploks, sāls, pipari-pēc 
garšas.

Sakult olas,pielikt krējumu,-
sāli,piparus-visu samaisīt!Pie-
vienot miltus ar cepamo pulveri. 
Nomazgāt,nomizot kabaci un sa-
rīvēt uz rupjās sakņu rīves(bez 
sēklām protams).tāpat sarīvē-
jam arī sieru. Papriku un šķiņķi 

sagriežam kubiņos,sakapājam 
zaļumus un ķiplokus.Visu,kopā 
ar mīklu,kabačiem un sieru aku-
rāti samaisām. Formu ieziežam 
ar sviestu,vai olīveļļu un liekam 
iepriekš izkarsētā cepeškrāsnī 
200 grādos uz 40-45 minūtēm. 
Gatavo kēksu atdzesējam formā.
Pasniegt var gan siltu,gan arī 
aukstu.

Salāti ar fetas sieru un 
arbūzu

1 daļa siera pret 2 daļām 
arbūza. Ja jums ir 200 gr fetas 
siera, tad vajadzēs 400 gr arbū-
za mīkstuma.

Sagriežam arbūzu un sie-
ru vienādos kubiņos, pievie-
nojam klāt svaigu baziliku. 
Var arī jebkādus citus zaļumus. 
To visu pārlejam ar balzamiko 
etiķi + olīveļļu, vai citronu sulu 
+ olīveļļu. Šajos salātos nav ne-
kādu rāmju pie kā ir jāpieturās 
- uzburiet savu mīļāko garšu! 
Esiet radoši!

Receptes

Tumšas grīdas mājoklī: no defekta par efektu

Robežām - JĀ, draudiem 
- NĒ

Psihologi apgalvo: brīžos, 
kad bērns uzvedas slikti, viņš 
signalizē vecākiem, ka ir laiks no-
teikt robežas uzvedībai, lai viņš 
zinātu, cik tālu drīkst iet, vecākus 
nesadusmojot. Lielākās kļūdas, 
ko šādā gadījumā var pieļaut 
vecāki – pirmkārt, robežas vilkt 
ar draudu palīdzību. Tas bērnam 
liks justies tikai mazvērtīgākam, 
tādēļ uzvedība visticamāk turpi-
nās pasliktināties. Otrkārt, robe-
žas atstāt neskaidras. Tas radīs 
biežas konfliktsituācijas, no ku-
rām būtu iespējams izvairīties.

Rādi piemēru
Bērnam ir va-

jadzīgs piemērs, 
kam līdzināties. 
Vai tā būsi tu – tas 
ir tikai tevis pa-
šas rokās. Rādi 
bērnam labu 
piemēru – esi 
iecietīga, taču 
ar stingru vie-
dokli un redzē-
si – uzvedība 
mainīsies.

Nenovērtē par zemu
Nenovērtē par zemu bēr-

na saprašanas spējas. Kad ro-
das konflikti, centies tos bērnam 
skaidrot, nevis visu risināt ar 
sodu palīdzību. Atrodot pareizo 

pieeju, bērnu izpratne mēdz būt 
apbrīnojami laba.

Neizlutini par daudz
Ja atvasi nepieradināsi pie 

pārlieku lielas lutināšanas, nebūs 
arī problēmu ar disciplīnu. Pie-
šķir bērnam pienākumus – kaut 
vai pavisam nelielus. Nedari viņa 
vietā to, ko bērns var izdarīt pats. 
Turklāt tas ļaus viņam sajusties 
svarīgākam un novērtētākam.

Ne tikai mīli, bet arī 
cieni

Atceries, ka arī bērnam ir tie-
sības uz savu viedokli. Uzklausi 
to! Tas nenozīmē, ka viedoklis 

vienmēr jāņem vērā, bet 

nedrīkst aizmirst, 
ka bērns ir personība jau no ma-
zotnes un tu nevari viņa raksturu 
izmainīt pilnībā pēc savām iegri-
bām. Atrodi balansu starp savām 
un bērna vēlmēm.

www.espati.lv

Bērna audzināšana - skaists, taču 
grūts process

Teju katrai mammai diemžēl reizēm nākas saskarties ar at-
vašu uzvedības problēmām, tādēļ vienmēr aktuāls paliek 
jautājums – kā vislabāk panākt disciplīnu? Varbūt tevi tas 
pārsteigs, bet patiesībā to iespējams izdarīt bez sodiem un 
draudēšanas.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Drosmīgās pārmaiņas
7.00 Kad stārķis palidojis garām
7.35 Muks
8.00 Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25 Luijs 8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te - es te! 9.30 Mežainīši
10.00 Dardarija Zeme, kurā viss ir ie-
spējams 10.30 Mf. Lūk, kur nāk Lola
12.20 Radīti mūzikai
14.05 Mf. Rošvilu māja
15.50 Kokles pavēlniece. Laima Janso-
ne 16.20 Dzimis Eiropā
16.50, 3.00 Vai Rīga jau gatava? 
17.05 Pasaules atlants 4D 18.00 Ziņas
18.30 Melu laboratorija
19.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Vinila valdzinājums
0.05 Midsomeras slepkavības 
1.45 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
2.35 Norvēģijas dabā 3.15 Koncerts 
4.10 Zigmunds Skujiņš savā 85. gadā
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Saldie 80 – tie
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skats rītdienā 8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 Ghetto games
13.15 Motociklisti
14.35, 2.35 PK Futbolā
15.35 Baltic Grand Prix 2013
16.40 Viesnīca Sarkanais mežs
17.45 Leones dzīve
19.30 Labākais no Euromaxx
20.00 Lanževēna burvju triki 
21.00 Midsomeras slepkavības
22.50 SOKO Vismāra
23.40 Mf. Lūgšanas par Bobiju
1.15 Eiropa koncertos
2.05 Misija Londonā
5.00 Makšķerē ar Olti

LNT
6.10 Aģents Čaks 
7.00 Glābšanas misija 112 7.30 Jauniņā 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.10 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00, 5.00 Karamba!
12.35 Policists no pagātnes 
13.40 Mf. Laimes cena
16.00 Glābiet mūsu ģimeni
17.50 Ziņas  18.00 Mf. Nančerova
20.00 LNT Ziņas
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām
23.35 Greizais spogulis

1.25 Mf. Mīlestība un baloži
4.40 Bernards 5.55 Boba burgeri 

TV3
6.45 Denijs spoks 
7.10 Darbarūķis Menijs 
7.40 Suņuku superkomanda
8.05 Šīna planēta
8.35 Kungfu panda 
9.00 Šefpavāru cīņas 
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.05 Gandrīz ideāls randiņš 
13.05 Mīlestība savvaļā
14.05, 4.30 Smieklīgākie videokuriozi 
14.35 Mf. Kellijai no Džastina
16.10 Mf. Radinieki svešinieki
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.00 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Tarzāns
21.20 Mf. Lola 23.25 Koru kari 
2.25, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.15 Dzīvās lelles
5.40 Amerikāņu ģimenīte

TV3+
6.55 Multfilmas 8.25 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās 11.00 Skapis
12.00 Māmiņas 13.10 Mitjaja stāsti
14.25 Mf. Parasta vēlēšanās
16.10 Mf. Ādams
18.10 Mf. Nakts veikalā 20.00 Virtuve
21.10 Mf. Īstenā drošsirdība
23.30 Mf. Dženiferas augums
1.30 Zaicevs+1

TV5
7.55 Vēsture detaļās
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Mājas restorāns 10.10 Savedēja
11.10 Tālu un vēl tālāk
12.10 Vareno mīļākās
13.25 Iemāciet man dzīvot
14.30 Nereālais stāsts 15.00 6 kadri
16.00 Mf. Mans uzvārds ir Šilovs
17.55 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.10 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.10 Mūsu tēma 0.55 Mūzika

PBK
6.30 Mūzika
7.00, 9.00, 11.00, 17.15 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums 7.35 Multfilmas
8.10 I. Kalniņš. Romāns ar akcentu
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Lui de Fjunes. Cilvēks-orķestris
12.35 Mf. Šķiršanās
17.40 JAK 20.00 Laiks
20.35 Jūrmala 2013 21.35 Šovakar
23.25 Euronews
23.55 Mf. Īpašas uzraudzības zonā
1.55 Mf. Atbildes gājiens
3.30 Mākslas filma

RenTV Baltic
6.10 Skatīties visiem! 7.00 Multfilma
8.20 Tūristi. Seriāls
12.20 Skatīties visiem!
12.50 Mums pat sapņos nav rādījies

15.40 Pasaules noslēpumi 
16.40 Slepenās teritorijas
17.45 Maldu teritorijas
19.55 Dīvaina lieta
20.55 Skatīties visiem! 22.00 Jūrmala
0.00 Konkrētas nācijas organizācija

RTR Krievija
5.00 Mf. Vasaras tūre
6.20, 7.20 Mf. Mana dārgā meitiņa
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.25, 3.30 Divi pret Fantomasu
9.20 Pārlādēšana
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Par dekoru
11.20 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.45 Mana planēta
14.15 100 gadīga cilvēka dzīves likumi
15.10 Smieties atļauts
17.00 Sestdienas vakars
20.00 Mf. Neaizskaramā
23.55 Mf. Rudens lapa
1.40 Sestdienas vakars
4.15 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 Tautas medicīna
13.25 Mākslas filma
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lui de Fjunes. Cilvēks-orķestris
17.20 Mf. Septina kunga restorāns
19.00 JAK 21.05 Atkārto!
23.20 Dzīvās mūzikas festivāls “МОСТ”
0.30 Mf. Mežonīgā sirds

Baltkrievijas TV1
7.20 Būtība 7.45 Mākslas filma
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 23.25 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, 0.35 Liela starpība
17.15 Mf. Guvernante
19.10, 21.40 Mf. Mans mīļotais ģēnijs
21.00 Panorāma 0.25 Sports

Baltkrievijas TV2
7.10 Mf. Toma Soiera piedzīvojumi
8.35 Burvju skola
9.50 Baltkrievu virtuve
10.25, 21.05 TV barometrs
10.30, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes
12.30 Div ar pus pavāri
13.00 Mf. Saņikova zeme
14.50 Augstāk par jumtu
15.25 Mf. Lieliskais Baks Hovards
17.10 Mf. Spoku mednieki
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums 21.00 KENO
21.10 Reālā pasaule
23.35 Mf. Neredzamais cilvēks

SESTDIENA, 2. augusts

SVĒTDIENA, 3. augusts

Konfederācijas diena, Šveices nacionālie svētki

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Drosmīgās pārmaiņas
7.00 Kad stārķis palidojis garām
7.35 Muks
8.00 Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Mežainīši
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Eksotiskās salas 
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Zoodārzu mazuļi
14.00 Koncerts 
15.05 Latvijas šlāgeraptauja 2014
16.05 Saldā indes garša
17.00 Galapagu salas
18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Precību nedienas
20.30 Panorāma
21.15 Pasaule bez gala
23.05 Pasaules atlants 4D
23.55 Mf. Rošvilu māja
1.40 Ziedi zaudētājiem
2.35 Norvēģijas dabā
3.25 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus
4.35 Vai Rīga jau gatava? 
4.50 Nano tehnoloģijas acu un ausu 
reģenrēšanā
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna

6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Mednieku ciltis
11.25 Makšķerē ar Olti
12.00 Zebra
12.15, 4.10 PK Futbolā
14.10 Leones dzīve
15.55 Eiropa koncertos
16.45 Anekdošu šovs 
17.15 Mf. Lūsija ir klāt
19.00 Mf. K2 - iekarotā virsotne
20.50 Mf. Alpu klīnika
22.30 Mf. Lūgšanas par Bobiju
0.10 Pasaules stāsti
0.40 1000 jūdzes Mjanmā
2.10 Nekurienes iemītnieki
3.15 SeMS 
3.40 Motociklisti

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā 
9.00, 2.55 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām
13.30, 2.00 Fišeres kundzes izmeklē-
šanas noslēpumi 
14.40 Vampīra dienasgrāmatas
15.40 Dzintara dziesmas
16.40 Trakie Ginesa rekordi
17.50, 20.00 Ziņas 

18.00 Greizais spogulis
20.10 Latvijas faili
21.10 Viesnīca Grand Hotel
23.10 Pēdējie Grimmi
0.10 Mf. Sargs
3.40 Karamba!
4.25 Boba burgeri 
4.50 Bernards

TV3
6.05, 4.25 Amerikāņu ģimenīte 
6.30, 13.40 Smieklīgākie videokuriozi 
6.55 Denijs spoks 
7.25 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.25 Kungfu panda 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideāls randiņš 
14.10 Mf. Lola
16.10 Mf. Tarzāns
18.00, 1.45 Dullās sacensības 
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.10 Mīlestība savvaļā
20.10 Mf. Nakts muzejā
22.20 Mf. Pazeme un pūķi 3
0.10 Mf. Nedzimušais
2.35 Saimnieks meklē sievu 
3.25 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
7.10 Multfilmas
8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt
10.00 Kaulu licējs
12.15 6 kadri
12.45 Mf. Tāda ir mīlestība
14.55 Mf. Kung Fu Panda
16.45 Mf. Īstenā drošsirdība

18.55, 1.15 Mf. Atcerēties visu
20.00 Mf. Neredzamais cilvēks. 
21.10 Mf. Čārlija eņģeļi
23.10 Mf. Pieskāriens
0.10 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Savedēja
11.15 Nereālais stāsts
12.00 Dzīves patiesība
12.35, 0.40 Personīgās lietas
14.00 Slazds. Seriāls
18.00 Labi joki
20.00 Mf. Šerloks Holmss un doktors 
Vatsons
22.40 Mf. Parasts nāves spriedums
1.30 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00 Ziņas
6.10 Spēlējiet, harmonikas!
6.45 Kontrolpirkums
7.15 Kalpoju Dzimtenei!
7.45 Multfilma
8.00 Veselība
9.20 D.Krilova piezīmes 
9.55 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.35 Uzmini melodiju
13.15 Divas zvaigznes
14.50 Mf. Turku gambīts
17.25 Mf. Kubs
18.30 Minūte slavas
20.00 Laiks
20.40 Atkārto!
23.05 JAK
0.40 Euronews

1.10 Kas? Kur? Kad?
2.20 Mf. Sacīkstes
4.00 Jūrmala
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.50 Vecpuiši
9.00 Tīrs darbs
9.55 Maldi. Seriāls
18.05 Ņina. Seriāls

RTR Krievija
5.10 Mf. Neaizskaramā
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
12.00 Pasaules tirgus
13.20 Mosfiļm
13.40 Mf. Pirms eksāmena
15.00 Mf. Rudens lapa
17.00 Mf. Māmiņas mīlestība
20.00 Svētdienas vakars 
21.50 Mf. Privātdetektīvs Tatjana Iva-
nova. Mana dārgā kalpone
23.35 Mf. Skumju un prieka Dievs
1.15 Mf. Mežone
3.10 No Pompejiem līdz Islandei. Kurš 
nākamais?

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

Ko mēs zinām par Šveici? Tā ir ļoti 
klusa un nemanāma Valsts Eiropas vi-
dienē. Ilgu laiku Šveices konfederācija 
principiāli nepiedalījās nekādās starp-
tautiskās organizācijās, neiestājās sa-
vienībās… Ko lai tur saka, valsts, kas 
tika dibināta vēl tālajā 13.gadsimtā, 
par ANO dalībvalsti kļuva vien 2002.
gadā, bet Šengenas līgumam pievieno-
jās tikai 2004.gadā… Valsts it kā tīšām 
paliek ēnā, nevēlas sev piesaistīt lieku 
uzmanību. Bet bankas šeit ir visbagā-
tākās un uzticamākās. To zina ikviens. 
Dzīves līmenis Šveicē ir viens no aug-
stākajiem, bet valsts iekārta – viena no 
sarežģītākajām. Četras valsts valodas 
- tas nav joks! Vienu, retoromāņu, pār-
valda vien viens procents iedzīvotāju. 
Bet tieši šī valoda tiek 
uzskatīta par senāko 
valodu Šveices terito-
rijā. Valsts sastāv no 
26 kantoniem, katram 
no tiem ir sava kon-
stitūcija, parlaments 
un valdība. Tikai vieni 
svētki visos kantonos 
tiek svinēti vienlaicīgi 
un ir brīvdiena visā konfederācijā – 1. 
augusts. Ko šajā dienā svin šveicieši?  

1291. gadā uz Rjutli lauka, kas 
atrodas pie Frīvaldšteterezera, triju 
kantonu – Uri, Švice, Untervalde – pār-
stāvji noslēdza aizsardzības aliansi, lai 
vieglāk būtu aizsargāties no nemierī-
gajiem un pat agresīvajiem kaimiņiem. 
Tā par šo notikumu vēsta tautas mīts. 
Vēsturei gan par šo notikumu ir citas 
domas. Bet kas daļas šveiciešiem par 
citu domām? Viņi ir pārliecināti, ka 
viss bija tieši tā, kā tika vēstīts mītā. 
Neatkarīgi (vārda tiešā nozīmē) kan-
toni nebija nekad. Tie atradās svētās 
Romas impērijas teritorijā.  Bet pakā-
peniski ap trim lepniem kantoniem 
sāka pulcēties sabiedrotie. Pēc simts 
gadiem konfederācijā bija jau astoņas 
zemes. Daudzie viduslaiku kari skāra, 
protams, arī Šveici, bet, pateicoties sa-
vienībai, karš pārsvarā notika tikai pie 
robežām, bet vēl biežāk – uz papīra: 
draudīgas vēstules un tikpat draudīgas 
atbildes. Pakāpeniski veidojās situā-
cija, kad mazas un neatkarīgas valsts 
esamība nemierīgas un nestabilas 
Eiropas pašā centrā bija izdevīga mil-
zīgajām lielvalstīm. Šveicē bija izdevīgi 
paglābties no ienaidniekiem, glabāt 
šeit savus uzkrājumus. Tā vai citādi, 
bet Šveices savienība pakāpeniski ie-
guva pilnas neatkarības tiesības. Jau 
savienības dibināšanas brīdī Šveice 
bija visdemokrātiskākā un vistiesiskā-
kā valsts pasaulē. Visdraudzīgākā un 
visveiksmīgākā. Valsts attīstību mazliet 
aptumšoja reformācija un kontrrefor-
mācija. Kantoni sadalījās katoliskajos 
un protestantiskajos. Radās iekšēji 
konflikti. Ilgu laiku valsts dažādos re-
ģionos tika izmantoti pat dažādi ka-
lendāri. Līdzīga situācija bija līdz pat 
18. gadsimtam, kad reliģijas jautājumi 

nebija vairs tik būtiski. 
Pieņemot izsūtītos, bēgļus, emig-

rantus, Šveice ieguva dažādus labu-
mus. Līdz ar pārbēdzējiem šurp ienāca 
jaunas tehnoloģijas, izcili speciālisti, 
talantīgi komersanti. Drīz vien visa pa-
saule uzzināja, kas ir Šveices samts un 
zīds, Šveices pulkstenis un šokolāde, 
zeķes un audekls.  Daudzas lietas vēl 
joprojām ir augstākās kvalitātes un to 
īpašnieka sociālā statusa rādītājs. 

Šveicieši aktīvi ir dienējuši citu 
valstu armijās. 16. gadsimta sākumā 
tieši no šveiciešiem tika komplektēta 
gvarde, kas apsargāja Romas pāves-
tus. Apjukumu un grīļošanos Šveicē ie-
nesa Lielā franču revolūcija un Napo-
leons. Tas noveda līdz valsts pilnīgai 

iznīcināšanai, kas, 
jāpiebilst, atkal uz-
reiz atdzima, līdzko 
Bonaparts zaudēja 
troni un Franci-
ju. Abi pasaules 
kari nekādā veidā 
neskāra neitrālo 
valsti. No visām 
pusēm neitralitāte 

veicināja vien bonusus, ienākumus 
un starptautisko autoritāti. Pēc Otrā 
pasaules kara Šveice ir vieta, kur atro-
das daudzu starptautisku organizāciju 
(Sarkanais Krusts, JUNESKO utt.) mīt-
nes. Izglītība Cīrihes, Bernes, Lucernas 
Universitātē – viena no prestižākajām 
pasaulē un viena no lētākajām. Švei-
ce – daudznacionāla valsts. Pama-
tiedzīvotāji – Vācijas šveicieši (vāciski 
runājošie), tad seko Francijas šveicieši 
un Itālijas šveicieši. Kopš neseniem lai-
kiem valstī ir arī musulmaņu biedrība 
(apmēram 400 000 cilvēku).

Eiropā šveicieši ir pazīstami kā 
visuzticamākie baņķieri. Jāsaka, ka, 
īpaši pēdējā laikā, arvien biežāk rodas 
skandāli ar dažiem pazīstamu banku 
īpašniekiem un viņu daudzmiljonu 
vērto īpašumu rašanos. Pasaulē vis-
drošākā sistēma pieprasa noteiktas 
reformas…

Šveices daba daudzus dzejnie-
kus, rakstniekus un komponistus ir 
iedvesmojusi ģeniālu darbu radīšanai. 
Gogolis šeit rakstīja „Mirušās dvēse-
les”, Bairons sacerēja poēmu par „Šil-
jonas gūstekni”, Čaikovskis uzrakstīja 
operu „Jevģēnis Oņeģins”, bet Nabo-
kovs - „Lauras Oriģināls”. Šeit savus 
darbus radīja Solženicins un Gese, Ko-
nans Doils un Cvetajeva… 

Ko gan vēl var pateikt par valsti, 
kam tā nepatīk karot… Šīs valsts nacio-
nālā virtuve ir pilnībā veidota no dārze-
ņiem, augļiem un piena produktiem. 
Gaļa šeit tiek pasniegta ļoti reti. Bet, 
lūk, Šveices šokolāde ir pazīstama visā 
pasaulē… Saldummīļi ir miermīlīgi… 

Šodien Šveices visos kantonos 
notiks lepnas dzīres… Dziesmas, dejas, 
siers, gājieni, koncerti, vīns… Līksmo-
jies, valsts!

Andrejs JAKUBOVSKIS

Televīzijas programma1.augustā Ir iemesls!



112014. gada 1. augusts

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Mīlestības spēle
11.50 Viesnīca Grand Hotel
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00, 1.55 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Mf. Zem Urugvajas saules
23.10 Nikita 
0.05 Mf. Sportloto 82
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.35 Spēka reindžeri supersa-
muraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
7.50, 1.20 Simpsoni 
8.50 Mf. Kellijai no Džastina
10.20, 16.50 Voroņini
10.50 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 
17.55 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kobra 
22.05 Kurjers
23.10 Svešais starp savējiem 
0.20 Amerikāņu šausmu stāsts 
2.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.35 Maks Stils
7.25, 13.55 Ekstrasensu cīņas
8.30 Raņetki
9.35 Kupidons
10.35, 15.00 Comedy Batls
11.40 Reāli puikas
12.50 Interni
16.10 Jaunlaulātie
17.15, 0.10, 5.30 Māja 2

18.25, 1.10 Brīvlaiks Meksikā
19.30 Radu būšana
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.10 Čempioni
TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.50 Skūpstamies!
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55 6 kadri
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40, 0.55 Кriminālinformācija+
23.10 Vienība
1.20 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 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, 2.25 Izmeklētāja Saveļeva per-
sonīgā dzīve
23.20 Tautas medicīna
0.15 Euronews
0.45 Gomora
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Šāvējs
6.50, 14.00 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.15 Skatīties visiem!
8.00, 15.25 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20, 23.35 Ekstrasensu cīņas
14.25 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.30 Jums pat sapņos nav rādījies
2.05 112

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 Dzejnieka liktenis
11.50 Par pašu galveno
14.05 Meitenes
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Vakar beidzās karš
21.50 Mf. Stāvie krasti
22.45 Dziedinātāji
23.35 Dostojevskis
0.45 Fotogrāfijas uz sienas
3.05 Tiešais ēteris

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Jasmīns
13.10 Pēdas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien
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. Tumsas iestāšanās

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris
12.10, 0.30 Mistiskie stāsti
13.05 Nevajadzīgo cilvēku sala
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nakts bezdelīgas
16.35 Voļfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam
17.40 Ģimenes melodrāmas
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.15 Sports

PIRMDIENA, 4. augusts
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. Precību nedienas
11.15, 19.35 Izmisušie vecāki
12.10, 13.25, 15.25 Top-Shop 
12.25 Eksotiskās salas 
13.40 Mf. Lūk, kur nāk Lola
16.40 Mežainīši
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.10 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 
22.10 Saldā indes garša
23.25 Pasaule bez gala
1.10 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus
5.00 Imanta - Babīte pietur
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 1.35 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 SeMS 
7.05 Norvēģijas dabā
7.35 Tādas lietas
7.55 Attīstības kods
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, 16.10 Hārtlenda 
11.35, 17.05 Neatklātā Latīņamerika
12.35 Sieva uz pilnu slodzi
13.40 Labākais no Euromaxx
14.10 PK Futbolā
19.00 Šodien
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
20.20 Mednieku ciltis

OTRDIENA, 5. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Albānijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Izsauciet vecmāti 
10.30, 19.35 Izmisušie vecāki
11.30, 13.25, 15.00 Top-Shop 
11.45 Mf. Lūsija ir klāt
13.40 Galapagu salas
14.35 Norvēģijas dabā
16.15 Mežainīši
16.40 Mārvijs Hemmers
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Pasaules vēsture
22.10 Lilīhammera
23.20 Cukura nams
0.35 Rīga - Novosibirska - Latvija
1.35 Dzintara ceļš
5.00 Imanta - Babīte pietur
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 1.30 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 Vai Rīga jau gatava? 
6.55 Norvēģijas dabā
7.55 Reģionālā attīstība Latvijā
8.15 Nedēļas apskats
8.35 Aktualitātes
8.55 Skatpunkti
9.15 Globalizācija 3000
9.45, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.40, 16.10 Hārtlenda 
11.35 Neatklātā Latīņamerika
12.35 Sieva uz pilnu slodzi
13.40, 20.05 Vienmēr formā!
14.10 PK Futbolā
17.05 No Austrumiem uz Rietumiem
19.00 Šodien
19.35 Zoodārzu mazuļi 
20.35 Kamerūna
21.05 Gorillu vārdotāja
22.05 Tavs auto
22.35, 5.00 Autosporta programma.
23.05 Sporta studija
23.50 Mf. Alpu klīnika
5.30 Tavs auto

21.15 Sporta studija
22.00 Midsomeras slepkavības 
23.50 Mf. K2 - iekarotā virsotne
5.00 Sporta studija

LNT
6.15 Bernards
6.30 Nedēļa novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Nančerova
11.55 Runā Rīga
12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00, 1.55 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Slepkavība gaisā
21.55 Mf. Agrā rūsa
23.55 Mf. Dzīvais slazds
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55 Ņujorkas karalis 
6.35 Kungfu panda
7.00, 13.35 Spēka reindžeri supersa-
muraji
7.25, 13.00 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti
7.50, 2.55 Simpsoni 
8.35 Mf. Nakts muzejā
10.50 Māmiņu Klubs
11.20 Rīta pikniks
14.00 UgunsGrēks 
15.10 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55 Radu būšana
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.00 Melnais saraksts
23.00 Bagātnieku dakteris 

0.00 Koru kari 
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.00, 17.50, 0.05, 5.50 Māja 2
6.45 Maks Stils
7.45 Ekstrasensu cīņas
8.50 6 kadri
9.20 Čārlija Enģeļi
11.10 Comedy Batls
12.15, 16.40 Reāli puikas
13.25 Neredzamais cilvēks
14.30 Ekstrasensu cīņas
15.35 Comedy Batls
18.50 Brīvlaiks Meksikā
19.55 Interni
21.00 Virtuve
22.10 Meli un Ilūzijas
1.05 Brīvlaiks Meksikā

TV5
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.50 Skūpstamies!
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55 6 kadri
12.40 Paralēlā pasaule
13.50 Pats sev režisors
14.55 Labi joki
18.50 Ziņas
19.50 Gorjunovs
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
22.40 Kriminal+
23.10 Vienība
0.55 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Labrīt!
11.40 Dzīvo vesels!
12.55 Jasmīns
15.05 Divatā ar visiem
16.00, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.10, 2.45 Izmeklētāja Saveļeva per-
sonīgā dzīve
23.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām
0.20 Euronews
0.55 Gomora
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.05 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05 Tīri pa dzīvi
8.00, 15.25 Ģimenes drāmas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Mums pat sapņos nav rādījies
13.20 Skatīties visiem!
14.25 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve
22.30 Maldu teritorija
0.35 Ekstrasensu cīņas

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 Personīgā lieta
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. Stāvie krasti
22.45 Mf. Operācija
23.35 Mf. Dostojevskis
0.45 Mf. Fotogrāfijas uz sienas

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 Labdien 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. Džošua koks.

Baltkrievijas TV1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05, 20.00 Lauku dakteris
11.00, 12.10 Mans mīļotais ģenijs
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nakts bezdelīgas. Seriāls
16.30 Mūsējie.
16.45 Mf. Jaunā Viktorija.
19.20 Arēna.
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
23.25 Aktuāla intervija
0.15 Sports
0.25 Mf. Guvernante

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B
10.35, 1.00 Doilu lieta
11.35, 23.45 Mf. Šerloks Holmss un 
doktors Vatsons
13.05 Mf. Laimes kurpītes
14.35 Div ar pus pavāri
15.10 Mf. Spoku mednieki
17.05 Pārlādēšana
18.55 Mīlestība rajonā
19.55 Nāve paradīzē
21.00 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 SašaTaņa
22.35 Viesnīca Bābele
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!

11.10 TV-taxi
11.35 Ideālais remonts
12.30 Šurum burum
12.55 Mf. Pie manis, Muhtar!
14.20 Mf. Nevar būt! 16.15 Sports
16.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām 17.20 Dzīves vieta
18.20 Minūte slavas
20.00 Kontūras 21.05 JAK

23.20 Mf. Sejas pūlī

Baltkrievijas TV1
7.25 Mf. Cirks
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls.
9.40, 0.10 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu!
11.25 Nezināmā Baltkrievija

12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 
13.10 Pārnesumkārba
13.45 Viņi dziedāja par Dzimteni
14.25 Dialogs par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta.
15.30 Zvaigžņu dzīve 
16.40 Mf. Spogulim ir divas sejas
19.05 Mākslas filma

21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Precīza kopija

Baltkrievijas TV2
7.20 Mf. Laimes kurpītes
8.55 Burvju skola 10.05 Prāta vētra
10.35, 20.25 TV barometrs
10.40, 21.40 Universitāte. Jaunās kop-

mītnes 12.40 Div ar pus pavāri
13.15 Mf. Sliktie puiši
15.25 Raidījums
16.00 Mf. Neredzamais cilvēks
18.05 Comedy Batls
19.15 Superloto 20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO
21.10 Reālā pasaule
23.40 Mf. Lieliskais Baks Hovards

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Plāns B
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 1.00 Doilu lieta
11.35, 23.45 Mf. Šerloks Holmss un 
doktors Vatsons
12.55, 19.50 Nāve paradīzē
14.00, 18.55 Mīlestība rajonā
15.05, 21.35 SašaTaņa
16.10, 22.35 Viesnīca Bābele
17.15 Augstāk par jumtu
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!

Pie dā vā jam 
MI NI EKS KA VA TO RA 

pa kal po ju mus. 
Vei cam vi sa vei da dar bus: 

ro kam tranš ejas, ka na li zā ci jas 
un ūdens va da cau ru ļu lik ša nu. 

Tālr. 29521423.

Autoskola “AUTO-MADARA”
uzņem “B” kategorijas vadītā-
ju kursos. Organizācijas sapulce 
notiks 7. augustā plkst. 15.00, 
Dagdā, Ezera 3. Tālr. 29427803, 
29455509.

Auto un lauksaimniecības 
tehnikas kondicionieru apkal-
pe un remonts. Izbraucam uz 
vietu. Ne lēti! Tālr. 29490487

Metāla nožogojumu un 
soliņu izgatavošana un 
uzstādīšana. Kā arī pie-
minekļu restaurācija un 
uzstādīšana. 
Tālr. 22324315, 26681614 

“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.
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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) 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 

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

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.

ES platību appļaušana 
ar smalcinātāju.
Tālr. 26362307

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.

PĀRDOD

IEPĒRK

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

serviss. Aizslēdzami logi. Metāla durvis
Tālr. 28675525, 28230237, 65621730

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 “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. 

PĒRK

DAŽĀDI

māju Vaivados, Indras pag. (3K) 
2,6 ha zemes, blakus 2 ezeri. 
Tālr. 25949905;
3-istabu dzīvokli. Ir iestiklota lo-
džija (6 m), blakus skola un bēr-
nudārzs. Aronsona iela 5. Tālr. 
28387370; 
2-istabu privat. dzīvokli, 103. sē-
rija, 5. st., izremontēts. 700 EUR. 
Tālr. 27750501;
2-istabu dzīvokli, 103. sērija, 55 
m2, Krāslavā. Tālr. 24792127;
2 - istabu dzīvokli ar krāsns apku-
ri st. Krāslava. Var uz nomaksu. 
Tālr. 27881953;
1-istabas dzīvokli (36.9 m2), ir 
pagrabs. Tālr. 26387883;
1-istabas dzīvokli Augstkalnē ar 
malkas apkuri. Tālr. 26185293;
“CHRYSLER Voyager”- 2001., 
dīzelis. Tālr. 25286018;
“VW Transporter”- 2.4 D, sinhro, 
1998, TA līdz 03.07.2015., 9 vie-
tas. Tālr. 22364201;
“VOLVO V70”- 2.4, benzīns, 
1997., TA līdz 04.11.2014. 700 
EUR. Tālr. 26190570;
“AUDI A4”- 1.8, automāts, 
1995., TA līdz 06.2015. 1500 
EUR, ir maiņas varianti. Tālr. 
29479733;
“VW Passat”- 1.8, benzīns, 
1992., TA līdz 07.08.2015. Tālr. 
20306885;
“AUDI 80” - 1988., TA līdz 
28.07.2015. Tālr. 22423911;
lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un 
to aprīkojumu; meža izvedē-
jkausus T-25 un MTZ traktoriem 
aizmugures uzkarei; kartupeļu 
kombainus; stādītājus, arklus; 
kultivatorus; siena preses (rulo-
nu - Claas, Velger, Krone); sēj-
mašīnas, pļaujmašīnas, rezerves 
daļas kombainiem; lietotas kaltes 
Antti, Arska, Jaako. Piegāde, pa-
sūtījumi, līzings. Tālr. 28380128, 
29416121;
graudu tīrītāju (petkus), mazlie-
tots, 3000 eiro. Tālr. 29866406;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
televizoru LCD Samsung 37 col-
las (94 cm). Tālr. 26357048;
lietotu skapi un boileri. Tālr. 
29931929;
lietotu šīferi. Tālr. 26529150;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
zirgu; JUMZ iekrāvēju; govju kūti 
ar metāla konstrukcijas jumtu 
(komplektā skābbarības tran-
šeja, mēslu transportieris). Tālr. 
22471166;
darba zirgu. Tālr. 26877115;
govi (8. laktācija). Tālr. 20011455;
govi (9. laktācija, melnraiba); 2 
gaiļus. Tālr. 27775877;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr. 29787566;
pirtsslotas - bērzs/ozols. Tālr. 
29408481;
auzas. Tālr. 25657223;
bioloģiska saimniecība - pār-
tikas jaunos kartupeļus. Tālr. 
29386142;
kurināmās kūdras briketes. Pie-
gāde. Tālr. 22110343;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
sausu skaldītu malku. 95 
EUR par 6.5 bērkubiem. Tālr. 
26305798;
malku. Tālr. 29189194.

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. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
Zviedrijas firma - zemes īpašu-
mus, mežus, daļēji izcirstus me-
žus, viensētas. Tālr. 26645115;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
vecu māju Krāslavā. Lēti! Tālr. 
26529150;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804;
salmus vairumā. Tālr. 29851619;
piena kvotas. Tālr. 26161362;
senas apaļa, ovāla dzintara krel-
les un citas dzintara rotas, lielus 
dzintara gabalus. Tālr. 28282963;

IZĪRĒ dzīvokli. Tālr. 29177873;
IZĪRĒ (uz ilgu laiku) vai PĀRDOD 
1-istabas dzīvokli pie “Saules” 
veikala. Tālr. 29893202.
PĀRDOD vai MAINA 2 - istabu 
dzīvokli Krāslavas centrā. Tālr. 
29386961.
MAINA 3 - istabu dzīvokli pret 
mazāku dzīvokli. Tālr. 25241072.
IZĪRĒ garāžu slimnīcas rajonā. 
Tālr. 28780850.
VAJADZĪGS namdaris. Tālr. 
26202829.
Muzikants spēlē kāzās, jubilejās 
un citos svētkos. Tālr. 26739402.
Māju, dzīvokļu remonts. Tālr. 
29274130.
Remonta un celtniecības darbi. 
Apdares darbi. Tālr. 28675525, 
65621730.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka-
mīnus, dūmvadus, plītis. Tīru dū-
mvadus un krāsnis. T. 29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Smalcinām l/s, latvāņiem aiz-
augušas platības. Attīrām no 
krūmiem un apauguma. Tālr. 
22038020. 
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Hidromanipulatora pakalpojumi 
(virsbūve - 630x240, piekabe 
- 700x240, “bulta”- 21 m). Tālr. 
20208886. 
Atdošu labās rokās kaķēnus (2 
mēn.). Tālr. 29768020. 

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

Un tā Tu aizgāji, 
tā: pēkšņi un pavisam. 
Bez ceļa atpakaļ. 
Smiltis klājas pāri visam.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Allai Bebrišai sakarā ar mei-
tiņas Santas traģisko nāvi. 

Daugavpils ceļu rajona 
Dagdas un Krāslavas 

iecirkņa kolēģi

Ai, vējiņi, kam nolauzi
Taisnāko liepiņu?
Ai, nāvīt, kam paņēmi
Vienīgo meitiņu?

Esam kopā ar Santas Be-
brišas tuviniekiem viņu lie-
lajās bēdās.

Dagdas vidusskolas 6. b. 
klases skolēni, viņu vecāki, 
sākumskolas un pašreizējā 

klases audzinātāja.

Dagdas Mūzikas skolas 
kolektīvs sēro sakarā ar 
Santas pēkšņo aiziešanu 
mūžībā un izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem.

PATEICĪBA
Izsakām dziļu pateicību de-

kāntēvam Pāvelam Odiņam, 
dziedātājām, Dagdas novada 
pašvaldības darbiniekiem, 
radiem, draugiem, kaimiņiem, 
visiem, kuri izvadīja pēdējā 
gaitā mūsu mīļo vīru, tēvu, 
vectēvu un vecvectēvu Sta-
nislavu Matjušonoku. 

Piederīgie 

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu 
dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem 
jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, 
dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij 
dvēselei,
Kad mieru rast.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Dagdas pagasta bib-
liotēkas vadītājai Ludmilai 
Kukelei, dēlu Denisu pār-
agri mūžības ceļā pavadot.
Dagdas novada pašvaldība

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz 
pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mieri-
nāt spētu…

Skumju brīdī esam kopā ar 
kolēģi Ludmilu Kukeli, dēlu 
pāragri zaudējot.
Dagdas pilsētas un novada 

bibliotekāri 

Kur vārdus rast, kas būtu 
mierinājums, 
Kad cilvēks zemes klēpī 
dusēt steidz, 
Kad negaidot ir pārrauts 
mūža gājums 
Un ardievas tik daudz kam 
jāpateic.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ludmilai Kukelei un viņas 
tuviniekiem sakarā ar traģis-
ko dēla Denisa nāvi.

Kaimiņi 
SI A “VBKL” 

pie dā vā be to na iz strā dā ju
mus: ie tvju plāk snes, ap ma
les, fa sā des plāk snes, 6 vei du 
žo ga sta bus, vā zes, ar hi tek tū
ras iz strā dā ju mus, ka pu ap
ma les, so lus, ba lus trā des, at
kri tu mu ur nas. Mon tā ža.

Tālr. 28893839. 
Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja 

Krās la va.

5. augustā plkst. 9.00 IK 
“M. Dorožko” atvērs veikalu 

- kafejnīcu “Lakomka”.  
Rīgas ielā 32a 

(pretī autoostai).

Krāslavā centrālajā laukumā 
pie strūklakas ir atvērts vei-
kals. Produkti veselības uztu-
rēšanai. 


