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Fjodoru Nahaju!

Vēlu mīlestību, veselību, 
laimi un ilgus, ilgus gadus. 
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts
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domes deputātu. 
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problēmām Latgalē.
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Uzzini, kā klājas dzejniekam 
Jānim Baltjancim un kādi ir 
viņa nākotnes plāni.
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Labi kaimiņi un mū-

žīgie pretinieki
Reportāža par Neptūna 
svētku norisi Šķeltovas pa-
gastā.

7.lpp
Kad klusēt ir sāpīgi…
Barkāni - vienīgā ebreju ģi-
mene, kurai izdevās izdzīvot 
kara laikā.
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Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un 
daudz citas noderīgas un 
interesantas informācijas.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu pro-

fili. Tālr. 28230237, 65621730.

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). 
Piegāde.
GaidāmJūsmūsuveikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073,

Dagdā, Skolas 4, t. 65653354.

I Laimes un cerību ieleja

Firmai vajadzīgs 
EKSKAVATORA VADĪTĀJS. 

Tālr. 20025092.

2014. gada Austrum- 
Latvijas futbola 2. līgas 
čempionāta spēle starp 
komandām FK Krāsla-
va u n  Balvi SC tiek pār-
celta uz 21. septembri. 

•	 Rugāju novadā kāds jauns vīrietis 
draudēja ar ierocim līdzīgu priekš-
metu un nodarīja miesas bojājumus 
vecai kundzei, pēc kā nolaupīja 
viņas automašīnu un piespieda 
braukt līdzi. Gulbenes novadā sie-
vietei izdevās atbrīvoties, bet pats 
noziedznieks turpināja ceļu nezi-
nāmā virzienā. No ļaundara atbrī-
vojusies, cietusī kundze vērsās po-
licijā. Sievietei bija nodarīti miesas 
bojājumi un nepieciešama mediķu 
palīdzība.

•	 Daugavpilī otro reizi notiks teātra 
festivāls – darbnīca „Telpa – Dau-
gavpils”. Tas norisināsies Daugav-
pils cietokšņa teritorijā, bijušā kara 
hospitāļa ēkā. Festivāla mērķis ir 
ne tikai turpināt pirms gada iesāk-
to tradīciju, bet arī atdzīvināt Cie-
toksni un veicināt tā atdzimšanu. 
Festivāla-darbnīcas ietvaros teju 
divu nedēļu laikā – no 19. līdz 28. 
augustam – dramaturgi, režisori un 
scenogrāfi no Latvijas, Krievijas, 
Ukrainas, Baltkrievijas un Polijas 
piedalīsies lekcijās, diskusijās, kā 
arī piedāvās skatītāju uzmanībai 
savus iestudējumus.

•	 Pēdējā laikā Latvijā tika pārspēti 
vairāki gaisa temperatūras rekordi. 
Aizvadītajās brīvdienās (svētdien, 
3.augustā) Daugavpilī gaiss bija 
iesilis līdz +35 grādiem pēc Celsija 
skalas. Liela karstuma dēļ slimnīcā 
nonākuši vairāk nekā 30 valsts ie-
dzīvotāji, un šoreiz viņu vidū ir arī 
divi latgalieši – stiprā dzimuma pār-
stāvji.

•	 Biedrība “Preiļu NVO centrs” 30. au-
gustā plkst. 10.00 aicina apmeklēt 
NVO ideju tirdziņu (Preiļos, Raiņa 
bulvārī 9). Pasākumā ar atraktīvām 
metodēm tiks atspoguļota Aglonas, 
Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu 
novada nevalstiskā sektora darbība. 

Novadu ziņas

Ak šis kāzu laiks...                                                                                              Alekseja Gončarova foto

•	 Latvija kā NATO dalībvalsts ap-
draudējuma gadījumā simtpro-
centīgi var rēķināties ar ASV 
militāro atbalstu, atvadu vizītē 
pie Saeimas spīkeres Solvitas 
Āboltiņas sacīja ASV vēstnieks 
Latvijā Marks Endrjū Pekala 
(Mark Andrew Pekala). Saei-
mas priekšsēdētāja informēja 
par Latvijas apņemšanos aiz-
sardzības budžetu līdz 2020. 
gadam palielināt līdz diviem 
procentiem no iekšzemes kop-
produkta, uzsverot, ka šim lē-
mumam ir arī liels sabiedrības 
atbalsts. 

•	 Saeimā ievēlētajām partijām, 
eksministru Einara Repšes 
un Aināra Šlesera un bijušās 
valsts kontrolieres Ingunas 
Sudrabas pārstāvētajiem po-
litiskajiem spēkiem šogad ko-
pumā saziedots 1899731 eiro, 
liecina Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja (KNAB) 

informācija.
•	 Biedrība “Nacionālo 

uzņēmēju padome” atvē-
rusi ziedojumu kontu, lai vāktu 
līdzekļus latviešu valodas mā-
cību stundu nodrošināšanai 
emigrācijas latviešiem.

•	 Veselības ministrija (VM) pau-
dusi sašutumu par šā gada 16. 
augustā plānoto Rīgas Alus 
maratonu, ko organizē biedrība 
“Alus brālība”, kas atklātā veidā 
aicina iedzīvotājus uz publisku 
alkohola lietošanu, vienlaikus 
saistot alkohola lietošanu ar 
sportiskām aktivitātēm. 

•	 Nākamgad Saeimas budžets 
varētu pieaugt par 3 miljoniem 
eiro, līdz ar to plānots atjaunot 
parlamenta darbinieku veselī-
bas apdrošināšanu.

•	 Visvairāk bezdarbnieku 12. 
Saeimas vēlēšanās, kas būs 
oktobrī, kandidēs no Latvijas 
Krievu savienības (LKS), lieci-

na informācija Centrālās vēlē-
šanu komisijas (CVK) mājas-
lapā.

•	 No 28. jūlija, līdz 4. augustam, 
Vidzemes slimnīcā piedzimu-
ši trīs dvīņu pāri. Piedzimušas 
gan divas māsiņas, gan divreiz 
māsiņa un brālītis.

•	 Aizvadītajās brīvdienās Rē-
zeknē Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta 
(VUGD) darbinieki izsaukti uz 
kādu dzīvojamo namu, kura 
piektajā stāvā uz palodzes 
stāvējis aptuveni trīs gadus 
vecs bērns.

•	 Divi Ukrainas armijas karavīri, 
kas guvuši smagus ievaino-
jumus kaujās ar teroristiem, 
ieradušies Latvijā, lai ārstētos 
Paula Stradiņa klīnikā un vēlāk 
Vaivaru rehabilitācijas centrā.

Latvijā un pasaulē

Zemkopības ministrs Jānis Dū-
klavs un Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD) ģenerāldirektors Māris 
Balodis lauksaimnieku, cūkaudzētāju, 
mednieku un veterinārārstu pārstā-
vošās organizācijas informēja par ak-
tuālo situāciju saistībā ar Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) izplatību, kā arī Latvijā īs-
tenotajiem biodrošības pasākumiem, 
lai ĀCM ierobežotu un apkarotu.

„Es vēlreiz aicinu lauksaimnie-
kus, medniekus un citus iedzīvotājus 
cieši sadarboties ar Pārtikas un vete-
rināro dienestu un izpildīt tā norādī-
jumus un ieteikumus, jo tikai savstar-
pēja operatīva informācijas apmaiņas 
un visu nepieciešamo biodrošības 
pasākumu ievērošana var dot rezul-
tātu šās bīstamās infekcijas slimības 

ierobežošanā,” uzsver zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs.

Tā kā viens no ĀCM izplatības 
ceļiem ir lopbarība, zemkopības mi-
nistrs aicināja cūkkopjus pievērst uz-
manību lopbarības graudu un citu lop-
barības veidu iegādei un izbarošanai. 
Savukārt medniekiem, kuri piekopj 
meža dzīvnieku papildus piebarošanu 
ar graudiem, ĀCM laikā būtu jāizvērtē 
šā pasākuma nepieciešamība un riski.

Zemkopības ministrs Jānis Dū-
klavs sanāksmes dalībniekus infor-
mēja, ka PVD pagaidām pietiekot 
līdzekļu ĀCM profilakses pasākumu 
īstenošanai, kā arī noraidīja bažas, ka 
varētu nepietikt līdzekļu kompensāci-
ju izmaksai par cūku likvidēšanu ĀCM 
skartajās teritorijās.

ZM aicina lauksaimniekus pie-
vērst uzmanību izmaiņām tiešo 
maksājumu saņemšanas nosacīju-
mos, kas lauksaimniekiem obligāti 
būs jāņem vērā, jau šā gada vasaras 
otrajā pusē un rudenī plānojot 
nākamā gada sējumu struktūru un 
ziemāju sējas. 

Saimniecībām obligāti būs jāiz-
pilda zaļināšanas prakses, lai saņem-
tu VPM un zaļināšanas maksājumu. 
Ja tas netiks darīts, zaļināšanas mak-

sājums tiks samazināts vai netiks 
izmaksāts. Saskaņā ar zaļināšanas 
praksēm, lauksaimniekam jānodroši-
na kultūraugu dažādošana, jāizveido 
un/vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas 
platības un jāsaglabā  ilggadīgos 
zālājus. Zaļināšanas maksājumu au-
tomātiski saņems bioloģiski saimnie-
kojošas saimniecības un zaļināšanas 
prakses neattieksies uz ilggadīgo stā-
dījumu platībām. Vairāk informācijas 
mājs lapā: www.zm.gov.lv.

ZM informē
Aicina lauksaimniekus un medniekus 

cieši sadarboties ar PVD

Zaļināšanas maksājuma prasības
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Noskaidroju, ka 30. aprīlī uzņēmēji apturēja 
siera ražošanas cehu uz gadu. Bez darba palika 
pieci cilvēki. Ražot sieru nelielos apjomos nebi-
ja finansiāli izdevīgi. Interese pēc šī siera bija no 
vēl viena vairumtirgotāja, bet, lai apmierinātu viņa 
pieprasījumu pēc produkcijas, vajadzētu uzbūvēt 
jaunu, lielāku ražotni. 

M. Rudavina: “Šo sieru vairs nekur nevar ie-
gādāties. Gan mēs, gan bērni esam pārdomās. 
Siers bija labs, taču mēs nevaram strādāt ar zau-
dējumiem, bet būvēt jaunu ražotni ir liels risks. 
Turklāt šobrīd grūti saprast, kādas pārmaiņas 
izejvielu tirgū radīs kaut vai piena kvotu at-
celšana. Paies gads, tad redzēs, ko var darīt 
tālāk.”

Juris ROGA, autora foto

Bēdīga ziņa siera mīļotājiem
Vairāki mūsu avīzes lasītāji pamanīju-
ši, ka no veikalu plauktiem ir pazudis 
viņu iecienītais SIA “TRY” ražotais 
siers, kas tapa Andrupenes pagastā 
Rudavinu ģimenes uzņēmumā, un 
jautā, kur tagad var iegādāties šo 
gardo produktu?

Vladislavs Višņevskis pie-
krita intervijai bez vilcināšanās. 
Viņš dzīvo Andzeļu pagastā, ir 
lauksaimnieks, kurš savulaik pa-
beidzis Dagdas profesionāli teh-
nisko vidusskolu kā mehaniza-
tors. No viņa pārstāvētā saraksta 
domē tika ievēlēti divi deputātu 
kandidāti, Vladislavs palika tre-
šais tūlīt aiz Alda Beitāna, kuram 
likums liedza apvienot pašvaldī-
bas iestādes “Pilsētsaimniecība” 
vadītāja amatu ar deputāta dar-
bu. Līdz ar to pērnā gada jūlija 
beigās Vladislavs kļuva par do-
mes deputātu. 

— Šī ir tava pirmā pieredze 
pašvaldības deputāta darbā? 

— Novadā – jā, bet pirms 
novadu izveides esmu strādājis 
par Andzeļu pagasta padomes 
deputātu, tālab kaut kāda šī dar-
ba pieredze man ir. Izmantojot iz-
devību, gribu pateikt lielu paldies 
visiem, kuri atbalstīja mani un 
manus kolēģus no mūsu saraksta 
pašvaldību vēlēšanās. Divas vie-
tas – tas ir liels uzticības aplieci-
nājums. Sākot darbu novadā, es 
cerēju, ka tas būs tāds pats darbs 
kā savulaik Audzeļu pašvaldībā, 
bet izrādījās savādāk. Ja es sacī-
tu, ka ir viegli strādāt, tad tie būtu 
meli. Ir daudz lielāka atbildība: 
ja agrāk bija viens pagasts, tad 
tagad jāstrādā desmit pagastu 
labā, plus pilsēta. Līdz ar to arī 
iedzīvotāju ir daudz vairāk un ri-
sināmo problēmu arī. Bet pats 
darbs kā tāds ir līdzīgs, jo novadā 
strādāju veselības un sociālo jau-
tājumu komitejā, kādā agrāk dar-
bojos, būdams Andzeļu padomes 
deputāts. Līdz ar to šis darbs pēc 
satura man labi pazīstams. Vēl 
es strādāju arī ētikas komitejā – 
tā man ir jauna, jo pagasta līmenī 
tādas nebija. 

Šobrīd svarīgākie ir veselī-
bas jomas jautājumi, piemēram, 
tie, kas aktuāli Dagdas novada 
pašvaldības iestādes „Veselības 
un sociālo pakalpojumu centra 
„Dagda” tālākai attīstībai. Otra 
jautājumu grupa ir iedzīvotāju ie-
sniegumi, kuri lūdz materiālo vai 
cita veida palīdzību un šo jautāju-
mu loks ir ļoti, ļoti plašs un daudz-
šķautņains. 

— Kā nonākat līdz konkrē-
tam lēmumam?

— Domes sekretāre saga-
tavotus lēmumprojektus izsūta 

katram deputātam uz e-pastu, ar 
kuriem katrs var savlaicīgi iepazī-
ties. Laika visu izpētīt, noskaidrot 
nianses tik tiešām pietiek. Pēc 
tam mums izziņo, kad būs komi-
tejas sēde, kurā šos jautājumus 
izskatām vēl reizi. Pēc tam visi tie 
jautājumi, kuri atbalstīti komitejā, 
tiek virzīti uz domi, kur pieņem 
galīgo lēmumu. 

Līdzīgi ir arī ar jautājumiem, 
ko izskata ētikas komiteja. Tiesa, 
šai komitejai darba nav daudz. 
Šīs komitejas kompetencē ir ne 
tikai deputātu, bet visu novada 
iedzīvotāju iesniegumi. Jebkurš 
var griezties tajā ar iesniegumu, 
ja ir tāda nepieciešamība, un tas 
tiks izskatīts. Nav svarīgi kādu 
amatu cilvēks ieņem, vai kādu 
darbu veic. 

— Kā zināms, Saeimas 
sēdē tika nolemts izsludināt 
ārkārtas situāciju Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) skartajā teritori-
jā, tajā skaitā arī visā Dagdas 
novada teritorijā. Tu esi ne ti-
kai domes deputāts, bet, cik 
zinu, arī kolektīva „Andzeļu 
mednieks” biedrs. Karantīnas 
zonā ne tikai deputātiem ir jā-
uzņemas papildus darbs kaut 
vai skaidrojot iedzīvotājiem 
situācijas nopietnību un mek-
lējot palīdzības iespējas, bet 
arī medniekiem ir veicami pa-
pildus uzdevumi...

— Mūsu medību kolektīva 
vadītājs informēja medniekus, 
ka mums tagad ir jānomedī viss 
mežacūku limits - 69 mežacūkas. 
Diemžēl šī slimība ir nopietni skā-
rusi mūsu novadu un tas mani ļoti 
uztrauc. Šobrīd kolektīvs nomedī-
ja 30 mežacūkas un nevienai  no 
tām nav konstatēts ne klasiskais, 
ne Āfrikas cūku mēris. Bet tas 
nenozīmē, ka var atslābināties. 
Visiem ir ļoti jāuzmanās un jāie-
vēro visas Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) rekomendācijas.

Manuprāt, būtu labāk, ja 
PVD inspektori būtu sadalīti divās 
grupās: vienā tie, kuri nodarbojas 
ar mežacūkām, otrā tie, kuri kon-
trolē mājsaimniecības. Tādu vēl-
mi man izsaka arī iedzīvotāji.

— Kāpēc tā? Ko tas īsti 
dotu?

— Es domāju, ka šāda pieeja 
veicinātu iedzīvotājiem drošības 
sajūtu un palielinātu viņu uzticību 
kontrolējošajām personām. Tas 

vairāk ir psiholoģijas jautājums. 
Lai arī visas dezinfekcijas tiek 
veiktas, daļa iedzīvotāju uzskata, 
ka labāk būtu, ja vieni dara vienu 
darbu, otri - otru darbu. Ļaudis ļoti 
baidās no šīs sērgas izplatības 
un cūku izkaušanas. 

— Ja notiek lopu masvei-
dīga izkaušana, vai sagaidāt 
daudz vairāk iesniegumu pēc 
sociālās palīdzības?

— Iespējams. Mēs jau esam 
runājuši par kompensāciju jau-
tājumu, par nepieciešamību pa-
līdzēt cietušajām mājsaimniecī-
bām finansiāli. Diemžēl šobrīd 
nevaram spriest, cik liels būs ne-
pieciešamās palīdzības apjoms. 
Piemēram, šīs intervijas dienā 
Andzeļi ir no cūku mēra brīva 
zona, līdzīgi kā vēl daži pagas-
ti. Neviena mājsaimniecība nav 
cietusi. Vai mēs izspruksim cauri 
sveikā? To šodien neviens nevar 
pateikt. Ļoti gribas sniegt atbal-
stu, bet nevar zināt cik mājsaim-
niecību tas skars un cik daudz 
līdzekļu vajadzēs? Tāpēc pagai-
dām nevienam nekas nav palī-
dzēts, bet deputāti ir runājuši par 
šāda atbalsta nepieciešamību. 

— Darbs komitejās nav 
vienīgais elements deputāta 
pienākumu sarakstā. Balotē-
joties par deputātu, varbūt vē-
lākā laikā noteikti ir dzimušas 
ieceres, ko gribētu paveikt šī 
sasaukuma četros gados?

- Ja runājam par novadu, 
šodien mums viennozīmīgi ir va-
jadzīga jauna, kvalitatīva spor-
ta trenažieru zāle. Lai uzbūvētu 
labu un kvalitatīvu šādu objektu, 
ir nepieciešami lieli līdzekļi un 
šobrīd gaidām iespēju iesaistīties 
kādā Eiropas projektā. Šī sporta 
būve noderētu gan jauniem un 
pieredzējušiem sportistiem, gan 
vienkāršiem iedzīvotājiem, gan 
invalīdiem, vārdu sakot, visām 
iedzīvotāju kategorijām. Savulaik 
Krāslavas rajonā bija populāras 
zemledus makšķerēšanas sacen-
sības, kurās tika izcīnīts ceļojo-
šais kauss. Andzeļu makšķernieki 
bija pēdējie, kuri izcīnīja šo kausu, 
un izsaka vēlmi atjaunot šīs sa-
censības, tagad jau triju novadu 
konkurencē. Es pilnībā atbalstu 
šo vēlmi, jo visos trijos, gan Aglo-
nas, gan Dagdas, gan Krāslavas 
novados ir daudz kaislīgu un pras-
mīgu zemledus makšķernieku. 
Šis kauss būtu ļoti prestižs. 

Ja konkrēti par Andzeļiem, 
tad autobusu esam iegādāju-
šies, sporta svētki ir atjaunoti, 

viss notiek. Nākamgad iecerēta 
kapličas celtniecība. Pagaidām 
vēl nezinām, vai tā taps par Eiro-
pas naudu, vai būs jāmeklē cits 
finansējums, bet kapliča ļoti ne-
pieciešama. Aktuāls jautājums ir 
Rudušķu vecticībnieku dievnama 
saglābšana. Dievnama jumts ir 
ļoti bēdīgā stāvoklī, kuru steidza-
mi vajag nomainīt. Iesniegums 
domei jau ir uzrakstīts, redzēs, 
kādas būs iespējas palīdzēt jau 
šogad. 

Arī citos pagastos tiek plāno-
ti un veikti dažādi darbi, kurus es 
kā deputāts atbalstīju. Piemēram, 
Šķaunē tiek mainīti logi daudz-
dzīvokļu mājā, Konstantinovā 
būs apgaismotas ciemata ielas. 
Pat neņemos visu uzskaitīt, varu 
apliecināt, ka šogad lielāks finan-
siāls atbalsts tiek sniegts pagas-
tiem, jo tur ir tik daudz vajadzību!

— Vai ir radītas iespējas 
vietējiem iedzīvotājiem tikties 
ar deputātu? 

— Apmeklētājus es pieņemu 
jauniešu biedrības „Orhidejas S” 
telpās katra mēneša otrajā treš-
dienā no plkst. 11.30 līdz plkst. 
12.00. Līdz šim vienmēr šajā laikā 
biju sastopams, bet, gadījumā, ja 
vajadzēs tikšanos izlaist, tad no-
teikti būs informācija, lai cilvēkiem 
nav jātērē savs laiks.

— Kāds ir to jautājumu 
loks, ar kuriem iedzīvotāji grie-
žas pie Jums?

— Ļoti plašs un dažāds. Pērn, 
25. septembrī akcijas “Skolas die-
nas” laikā tiku uzaicināts apmeklēt 
Andzeļu pamatskolu, kur man tika 

uzdoti vairāki jautājumi, aktuālākie 
- par autobusa iegādi, basketbola 
laukuma ierīkošanu vai vismaz 
groza ierīkošanu, brīvdabas es-
trādes ierīkošanu, kapličas celt-
niecību, deputāta pieņemšanas 
vietu. Iedzīvotāji pieņemšanā vai 
nejauši satiekoties interesējās, 
kur var saņemt sertificēta elektriķa 
pakalpojumu, par elektrības pie-
slēgšanu mājām, par ceļu remon-
ta jautājumiem, vietu atkritumu 
konteineriem, sabiedriskās dušas 
telpas ierīkošanu Andzeļos, logu 
nomaiņu vienā mājā un citiem sa-
dzīves jautājumiem. Daudzi jautā 
par Andzeļu feldšerpunkta nākot-
ni, kas ir neskaidra gadiem ilgi. 
Pagājuši trīs gadi un jaunā medi-
ķe, kuru ģimenes ārsts savulaik 
pieņēmis par medmāsu, tagad 
var iegūt nepieciešamo sertifikā-
tu, lai strādātu pastāvīgi. Cits jau-
tājums - vai strādās? Ja strādās, 
tad nepieciešams atbilstoši ierīkot 
feldšerpunktu. Šī nestabilitāte vel-
kas gadiem ilgi. Cerēsim, ka visu 
izdosies nokārtot par labu iedzīvo-
tājiem. 

Uzskatu, ka deputāta darbā 
ļoti palīdz speciālistu un deputātu 
izbraukuma tikšanās ar iedzīvotā-
jiem, kas notiek divas reizes gadā. 
Tas veicina savstarpējo informētī-
bu un sapratni, labāk zinām, kas 
kurā vietā notiek un kas konkrētā 
pagastā ir vairāk nepieciešams

— Paldies par interviju!

Juris ROGA
Autora foto

Uz žurnālista jautājumiem atbild Dagdas novada domes deputāts Vladislavs Višņevskis
Pagastu ļaudis lūdz intervēt biežāk pašvaldību deputātus, 
jo, redz, pirms vēlēšanām visi daudz sola, bet pēc vēlēša-
nām presē visus četrus gadus figurē vien retais uzvārds. 

Zemnieku ballēs un citos pasākumos nekad 
neiztika bez SIA “TRY” siera

Deputāts Vladislavs Višņevskis ir arī aktīvs sportists

Krievijas Federālās veterinā-
rās un fitosanitārās uzraudzības 
dienests (“Rosseļhoznadzor”) uz 
laiku aizliedzis Krievijā ievest pie-
na produktus ar firmas zīmi “DK 
Daugava”. Par to paziņoja pats 
dienests.

Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD) ģenerāldirektors 
Māris Balodis intervijā radio Balt-
kom apstiprināja šo informāciju.

“Kopējais mikrobioloģiskā 
piesārņojuma līmenis, kas tika 
atklāts biezpienā, neatbilst Krievi-
jas normām,” pastāstīja Balodis, 
piebilstot, ka PVD tuvākajā laikā 
veiks pārbaudes un pēc tam sa-
zināsies ar dienestu.

PVD ģenerāldirektors arī no-
rādīja, ka patlaban norit produkci-
jas “Valmieras piens” aktīvas pār-
baudes, bet šo produktu eksports 
uz Krieviju nav aizliegts.

Saskaņā ar “Rosseļhozna-
dzor” paziņojumu, aizliegtas un 

kaitīgas vielas atklātas biezpie-
nā ar krējumu un sāli (6% tau-
ki). Spriežot pēc “DK Daugava” 
sortimenta, runa ir par biezpienu 
“Aiviekste”. Ierobežojums stāsies 
spēkā no šī gada 11.augusta.

Portāls Mixnews.lv jau ziņo-
ja, ka nesen “Rosseļhoznadzor” 
atklāja aizliegtas vielas sausa-
jā beztauku pienā “Valmieras 
piens”. Šo produkciju importu 
Krievija pastiprināti kontrolē.

AS “Rīgas piena kombināts” 
un AS “Valmieras piens” ar Kon-
kurences padomes atļauju kopš 
2012.gada 9.maija apvienoti vie-
notā koncernā “Food Union”.

“Food Union” patlaban ir 
aptuveni 800 darbinieki, bet ap-
vienotā uzņēmuma apgrozījums 
pārsniedz 100 miljonus eiro 
gadā. “Food Union” ražotnes ie-
pērk pienu no vairāk nekā 400 
Latvijas zemnieku saimniecībām 
un piena ražotājiem.

Krievija aizliedz ievest “DK Daugava” 

piena produktus
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Andrupenes pagasta pārval-
des vadītāja Melānija Rudavina 
pastāstīja, ka šī ir pirmā traktor-
tehnika, kas piešķirta pagastam, 
kopš ir izveidots novads. Šobrīd 
tā tiek izmantota malkas saga-
tavošanā un jūlijā vien no meža 
ar to ir izvesti 150 m3 koksnes. 
Vispār pagasta pārvaldes objektu 
apkurei vajag ļoti daudz malkas, 
līdz pat 1200 m3 gadā. Kad būs 
izstrādāta šī cirsma, nepiecieša-
mais apjoms būs sasniegts, jo 
malka ietaupījās pagājušajā zie-
mā, kas bija silta. Taču pagasts 
jau formē dokumentus uz vēl vie-
nu cirsmu, kuru arī izstrādās, lai 
būtu malkas rezerve.

M. Rudavina: “Vajadzība pēc 
šīs tehnikas mums bija numur 
viens jau kopš 2009. gada. Kat-
ru gadu rakstījām domei iesnie-
gumu, gatavojām ekonomisku 
pamatojumu, un visu laiku mums 

tika atteikts, līdz beidzot šogad 
viss ir. Vasarā tās aktualitāte iz-
paužas malkas sagatavošanā un 
ceļu pielabošanā, ziemā traktoru 
plānojam izmantot ceļu tīrīšanā. 
Esam ieekonomējuši ceļu fonda 
naudu, un augustā lūgšu domei 
atļauju nopirkt sniega lāpstu. Mēs 
jau zinām, kādu tieši mums va-
jag. Tas dos iespēju operatīvāk 
reaģēt intensīvas snigšanas ga-
dījumā, piemēram, centrā ir tāda 
nepieciešamība biežāk tīrīt ceļus 
un ielas. Tas arī būs ekonomis-
kāk.”

Ar jauno traktoru strādā 
Jānis Bukovkis - kopš 1. jūlija 
pagasta pārvaldei dota atļauja 
pieņemt darbā traktoristu. Pēc 
pārvaldes vadītājas vārdiem, 
Jānis ir atbildīgs cilvēks ar lielu 
mehanizatora darba pieredzi – 
viņš bija mehanizators sovhozā 
un paju sabiedrībā, bet pēdējā 

laikā strādāja pagastā par kurinā-
tāju un remontstrādnieku vasaras 
laikā. Kad nav darba ar traktoru, 
viņš veic citus darbus. 

Juris ROGA, autora foto

Norit darbs ar ilgi gaidīto jauno tehniku
24. jūlijā kārtējā Dagdas novada domes sēdē deputāti lēma par pamatlīdzekļu nodoša-
nu pagastu pārvaldēm un konkrēti Andrupenes pagasta pārvaldei - traktoru BELARUS 
1025.3 un traktora piekabi PALMS 950. 

“Mūsu pastāvīgie klienti 
zina, ka slimo dzīvnieku gaļa pie 
mums nu nekādi nevar būt. Pirm-
kārt, gaļu mēs iepērkam tikai no 
firmām, kas nodarbojas ar lopu 
kaušanu un pirmapstrādi. Tās ir 
kautuves “Olgass” un “Dubiki”. 
Uz turieni arī neved pirmo, pa ro-
kai trāpījušos, mājlopu, bet tikai 
tos, kam izsniegta Pārtikas un 
veterinārā dienesta (PVD) atļau-
ja. Turklāt arī kautuvē tiek veiktas 
analīzes. Otrkārt, tirdzniecības 
vietas regulāri pārbauda PVD 
darbinieki, reizēm divas reizes 
nedēļā,”- stāsta Vija.

Kontrolē ne tikai tirdzniecī-
bas vietu, bet arī mājas ražotni, 
kur tiek ražota maltā gaļa un ku-
pāti. Mājsaimniecība, kurā ražo 
gaļu un pusfabrikātus, Vijai pie-
der jau vairāk kā divdesmit ga-
dus. 

Viņa ciena savus pastāvīgos 
klientus un nereti paiet viņiem 
soli pretī. “Es saprotu zemnieku 
neapmierinātību, kuru gaļas ie-
pirkuma cena nepārsniedz 1.50 

eiro. Un 
saprotu arī pircējus, sevišķi 
pensionārus ar viņu niecīgajām 
pensijām, kuriem par cūkgaļas 
kg ir jāmaksā pat 3.70 eiro. Bet 
gribas, lai cilvēki saprot arī mūs. 
Mēs maksājam nodokļus, kas arī 
mums nešķiet mazi, tirdzniecības 
vietas īres maksu un par elektro-
enerģijas patēriņu,” sieviete at-
klāti stāsta.

Vija atzinās, ka bizness, ar 
ko viņa nodarbojas, nemaz nav 
tik viegls. Aiz letes neapsēdīsies, 
lai atpūstos, bet svētku dienās no 
pārdevējas aumaļām līst sviedri. 
Visu dienu ir jāgriež gaļa. Reizēm 
no naža roka nogurst tā, ka dzī-
vot negribas. Bet kā saka Vija, 
cilvēks pie visa pierod, kad pa-
liek bez darba, visu gatavs darīt. 
Arī Vijai reiz bija pastāvīgs darbs 
Agroķīmijas laboratorijā, tur viņa 
strādāja par lobaronti. Tas viņai 
ļoti patika…

Valentīna SIRICA
Autores foto

Zinošus pircējus mēris neatbaida
Kad Krāslavas un Dagdas nova-
dos parādījās Āfrikas cūku mē-
ris, protams, izskanēja baumas, 
ka cūkgaļa no tirgus plauktiem 
drīz pazudīs. No baumām, kā zi-
nāms, zeme barojas, bet smai-
dīgā pārdevēja Vija Caune katru 
dienu gaida savus pircējus Krā-
slavas gaļas tirgū “Sapnis”. Vija 
saka, ka pircējus, par laimi, Āfri-
kas cūku mēris nav nobiedējis.

Melānija Rudavina 

Visgaidītākā, visjautrākā un kaut kādā mērā vistrakākā diskotēka 
“Putu paradīze” šogad apmeklēja 15 Latvijas pilsētas. Pirmajā augus-
ta dienā DJ BikerMouseFromMars, LB, Arthur Slishan, Mairix, Arthur 
Rifle un Gunchs sarīkoja putu ūdenskritumu arī Krāslavā, brīvdabas 
estrādē. Siltajā vasaras vakarā rindā pēc biļetēm izkārtojās vesela 
virkne dažāda vecuma bērnu. Uz šo brīnumu nāca skatīties pat māmi-
ņas ar zīdaiņiem ratos. 

Tas, cik veiksmīgs izvērtīsies pasākums, ir atkarīgs, protams, no 
ļoti daudz kā, arī no pasākuma  vadītāja. Mūsu gadījumā puiši nepie-
vīla. Neskatoties uz to, ka reizēm gadījās misēkļi ar krievu valodas 
vārdiem, bērni pasākumu uzņēma uz “URĀ!”, smējās un dejoja līdz 
nemaņai. Interesanti konkursi, uzdevumi, balvas, cukurvate, popkorns 
un saldie dzērieni - kas gan vēl vajadzīgs īstiem svētkiem?! Bērni bija 
sajūsmā, vecāki apmierināti, bet organizatori priecājās par silto uz-
ņemšanu. Bet naktī Putu paradīze turpinājās pieaugušajiem apmek-
lētājiem. 

Brauciet vēl! Ar nepacietību gaidīsim!
Natālija ZDANOVSKA

Autores foto

Putu paradīze Krāslavā

Samaksas reģistrēšanai kases 
aparātus var nelietot, ja samaksa par 
ieeju pasākumā tiek saņemta skaid-
rā naudā un darījums tiek apliecināts 
ar VID reģistrētu un noteiktā kārtībā 
noformētu biļeti.

VID reģistrēta biļete var tik no-
formēta, nelietojot kases aparātu, 
saņemot maksu par ieeju šādos pa-
sākumos:
•	 par ieejas maksu, inventāra nomu 

un citiem papildu pakalpojumiem 
sporta, kino, kultūras un izklaides 
pasākumos;

•	 par ieejas maksu muzejos, vēstu-
riskos objektos, botāniskajos dār-
zos, zooloģiskajos dārzos, rezervā-
tos, brīvdabas objektos;

•	 ieejas maksu un inventāra nomu 
atpūtas vietās brīvā dabā, atrakci-
ju un atpūtas parkos.

VID vērš uzmanību, ka, saņe-
mot samaksu par ieeju minētajos 
pasākumos, drīkst izsniegt tikai VID 
reģistrētu biļeti; pretējā gadījumā 
saņemtā samaksa par ieeju pasāku-
mā jāreģistrē kases aparātā. 

Lai nodokļu maksātājs Valsts 
ieņēmumu dienestā piereģistrētu 
grāmatiņās brošētas biļetes vai biļe-
šu numurus, ir jāiesniedz pamatots 
rakstisks iesniegums. Reģistrējot bi-
ļešu numurus, iesniegums jāiesniedz 
divos eksemplāros un tajā jānorāda 
rekvizīti atbilstoši normatīvajos ak-
tos noteiktajam.

Grāmatiņās brošētas biļetes vai 
biļešu numurus iespējams piereģis-
trēt arī elektroniski, izmantojot VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. 
Tādā gadījumā nodokļu maksātā-
jam VID Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmā jāiesniedz tikai iesniegums. 
Grāmatiņās brošētu biļešu vai biļešu 
numuru elektronisku reģistrēšanu 
VID apstiprinās, nosūtot nodokļu 
maksātājam elektroniskā pasta vēs-
tuli.

Izsniedzamā VID reģistrētā biļe-
te ir noformējama vienā eksemplārā 
un tā sastāv no divām daļām – no-
plēšamās daļas un biļetes pasakņa. 

Vēršam uzmanību, ka iepriekš 
minētais atbrīvojums nelietot ka-
ses aparātu, izsniedzot attiecīgi 
noformētu VID reģistrēto biļeti, at-
tiecināms tikai uz gadījumiem, kad 
samaksa tiek saņemta skaidrā nau-
dā. Savukārt saņemtās samaksas ar 
maksājumu kartēm reģistrēšanai 
nodokļu maksātājiem ir jālieto kases 
aparāts, darījumu partnerim izsnie-
dzot kases čeku.

Organizēt publiskus pasāku-
mus pašvaldības administratīvajā 
teritorijā drīkst personas, kuras ir 
saņēmušas atļauju atbilstoši Pub-
lisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likumā noteiktajam. Tādēļ 
VID aicina pašvaldības sadarboties 
un kā atļaujas izsniedzējām sekot lī-
dzi tam, lai tās administratīvajā teri-
torijā organizētajos pasākumos tiktu 
ievērotas normatīvo aktu prasības, 
kas reglamentē saņemtās samaksas 
reģistrēšanas kārtību.

Jautājumu vai neskaidrību ga-
dījumā aicinām nodokļu maksātājus 
zvanīt uz VID Nodokļu un muitas in-
formatīvo tālruni 67120000, vērsties 
jebkurā VID klientu apkalpošanas 
centrā vai arī uzdot savu jautājumu 
VID mājaslapā. 

Zane BIĶERNIECE

VID atgādina

Ņemot vērā, ka vēl turpinās vasaras periods un tajā orga-
nizētie brīvdabas pasākumi, Valsts ieņēmumu dienests 
(turpmāk – VID) atgādina, ka atkarībā no tā, vai samaksa 
par ieeju pasākumā tiek saņemta skaidrā naudā vai norē-
ķinoties ar maksājumu karti, ir jālieto kases aparāts vai arī 
jāizsniedz VID reģistrētas biļetes.

Brīvdabas pasākumos jālieto kases aparāti 
vai VID reģistrētas biļetes
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Zilo ezeru novads bez zivīm 
– divdesmit gadus ilgusī problē-
ma un tēma, kas ir jau apnikusi 
līdz kaklam. Mēs jau ar ierastām 
bažām, bet bez jebkāda protesta 
nolūkojamies, kā Latgale iznīkst 
masveidīgās migrācijas dēļ. Nav 
liela nelaime, ka ir atstātas sā-
džas, bijušajos kolhozu un sov-
hozu centros vēl knapi velk dzī-
vību, bet pa plašumiem, kuros 
vairs nevar satikt nevienu cilvēku, 
un krūmājiem, kur vajadzēja būt 
auglīgiem laukiem, brien ordas 
mežacūku, izplatot Āfrikas cūku 
mēri. Tas līdzīgi kā Dieva sods 
ir nācis pār kādreiz pārtikušo un 
strādīgo valsti. Politiķa uzdevums 
– slēpt patiesību, bet žurnālista 
pienākums – nokļūt līdz patiesī-
bai. Pilnīgi bezjēdzīga nodarbe 

visās tagadējās nelaimēs vainot 
iekšējos un ārējos ienaidniekus. 
Slikti pārvaldītā valstī tā tam arī 
bija jānotiek: cīņas azartā par 
personīgi partejisko varu ministri 
mainās kā cimdi, bet māja bez 
saimnieka – bārenis. Ko arī iz-
manto ārzemnieki, par grašiem 
uzpērkot zemi un bijušos valsts 
īpašumus. Uz milzīgi progresē-
jošo zaudējumu fona „zilo lauku” 
problēmas nešķiet būtiskas. Bet 
viss kļūst zināms salīdzināšanā, 
un avīze „Ezerzeme” uzstājīgi 
turpina runāt par apkārtējās vides 
aizsardzības tēmu. Tas ir tas ga-
dījums, kad piliens akmeni šķeļ. 
Bez sabiedrības apziņas pārmai-
ņām situāciju vairs mainīt nevar, 
kā arī nav iespējams iedomīga-

jiem likumdevējiem lūgt atgriez-
ties pie veselā saprāta. 

...Zvejnieks zvejnieku jau 
redz iztālēm. Lūk, arī ar aizrau-
tīgo mednieku un makšķernieku 
liktenis mani saveda tālajos de-
viņdesmitajos. Viņš pats republi-
kas līmeņa laikraksta korespon-
dentu paaicināja, lai izstāstītu 
senu sāpi. Vēlāk Rušonas eze-
ra krastā sāka dzīvot pelikāns, 
dienvidu zemju viesis, un mūsu 
divu gadu tikšanās ar nevienal-
dzīgo cilvēku, protams, neiztika 
bez diskusijas par Latgales cie-
šanām. Jūlijā Vladimirs Dedovs 
atkal mani uzaicināja ciemos: 
jāglābj ezers! Pasteidzoties uz 
priekšu, pateikšu, ka triju tikša-
nos laikā mūsu uzskati par nāko-
šo ekoloģisko katostrofu sakrita 

pilnībā: nežēlīgo ļaunprātību, kas 
attiecas uz „zilo lauku” var un va-
jag apturēt. 

Par viņa spriedumu kompe-
tenci nemaz nešaubos. Vladimirs 
Dedovs bija zvejniecības brigā-
des brigadieris, un ceturto gadu 
desmitu rūpīgi un ar pieaugošām 
bažām seko Rušonas ezera likte-
nim. Jāsaka, ka unikālajā ūdens-
krātuvē, kas ir 3800 ha, ir bagāti 
barības krājumi. Padomju vara, 
ko tagad ir tik moderni lamāt un 
pat zākāt, Latgalē veica diezgan 
veiksmīgus zivju pavairošanas 
eksperimentus. Tādā veidā zilo 
ezeru novadā parādījās zandarti, 
sīgas... Un ja vērtīgo saldūdens 
zivju populācija Sīvera ezerā lī-
dzinās nullei, tad Rušonas ezerā 

zandarts vēl ir sagla-
bājies, kaut arī sen 
vairs nav attiecīgā lie-
lumā. Kā stāsta mans 
sarunu biedrs, agrāk 
tīklā trāpījās skaistuļi, 
kam svars bija septiņi 
– desmit kilogrami, bet 
pašlaik trīs kilogramus 
smaga zivs jau ir liela 
veiksme. Agrāk tika 
kultivēti arī zuši, par 
kuriem tagad ir pali-
kušas vien atmiņas. 
Lubānas ezerā, bija 
laiks, zuši tika ķerti ve-
seliem centneriem, bet 
1988. gadā Jaunag-
lonas upē zvejnieks 
Šaduiskis vairāksienu 
rāmī pacēla pustonnu 
čūskai līdzīgo deli-
katešu. Tas viss bija 
pagātnē, tagad vien 
atliek spriest par tēmu 
„Pie ūdeņiem bez zi-
vīm”. Savu moderno 
saimniecību mans se-
nais paziņa ierīkoja 

pašā ezera krastā, 
kur Rušonicas upe 
ietek pakavveidīga-
jā ezerā. Kopš tā 
laika, kad augstie 
kungi „apsegloja” 
izdevīgo biznesu – 
mazo elektrostaciju 
būvniecību – ūdens 
līmenis Rušonas 
ezerā samazinājās 
vairāk nekā par di-
viem metriem! Cieta 
nārsta vietas, kā arī 
visa zivīm labvēlīgā 
biovide, paātrinājās atūdeņoto 
līču pārpurvošanās. Pasliktinā-
jās skābekļa režīms, kā rezultātā 
pēdējā laikā tiek novērota jauno 
zivju bojāeja pat vasaras laikā. 

Otrais ekoloģiskais trieciens 
nav mazāk iznīcinošs 
– likumīgā motorlai-
vu izmantošana no 1. 
maija – pašā nārsta 
laikā. Daļēji aizmirsta-
jā padomju laikā zveja 
airu laivās tika atļauta 
vien jūnija otrajā pusē, 
bet tagad – ciniska ne-
likumība. Ierēdņu, kam 
nav vairs ar ko nodar-
boties savos apšaubā-
majos amatos, labad. 
ES valstu vidū Latvija 
jau sen ir pazīstama 
kā valsts, kurā ir „uz-
pūsts” birokrātiskais 
aparāts, tā rezultātā 
– veiksmes stāsts ar 
acīmredzamu mīnus 
zīmi. Kā reklāma vel-
cētājiem savus tumšos 

darbus veic visu veidu malu med-
nieki. „Un ko gan zivsaimniecī-
bas inspektori?” jautāsiet jūs. Nu 
bet viņi arī ir uztvēruši moderno 
valsts pārvaldes modeli, tāpēc 
nekautrējoties demonstrē īpatnē-
ju kautrīgumu. Jau gadus sešus 
pats nevaru uzprasīties reidā zi-
nāmu iemeslu dēļ – uz žurnālista 
uzdotajiem jautājumiem ir jās-
niedz atbildes. 

Latgales rūgtais liktenis – tas 
ir vislabākais pierādījums vides 
un reģionālās attīstības ministra 
bezdarbībai. Ar vienu no viņiem 
parlamenta vēlēšanu priekšva-
karā man izdevās parunāties 
par dabas parka „Daugavas loki” 
traģisko likteni. Makšķernieku 
klātbūtnē galvaspilsētas viesis 
ar mani daudzos jautājumos bija 
vienisprāt, solīja sadarbību. Vē-
lāk, kļūstot par citas ministrijas 
vadītāju, veiksmīgi izsita budžeta 
līdzekļus aizsardzībai. Nācijas 
veselība, masveidīgā migrācija, 
mirstošā Latgale un apkārtējā 
vide – vai tās nav valsts drošības 
sastāvdaļas? Vai arī rūpēties par 
globālām interesēm ir daudz sva-
rīgāk nekā vārdos, bet darbos būt 
par Latvijas patriotu? Prātā negri-
bot nāk doma: izpildvaras pār-
stāvji valsts līmenī ņem piemēru 
no likumdevējiem, kas dzīvo tikai 
personīgu interešu motivēti. No 
šejienes arī izriet pārvaldes ha-
osa vertikāle, kas visiem ir izde-
vīga. Kas cietēji? Sabiedrība un 
daba. Kaut gan jāsaka – tādu val-
dību mēs izvēlamies paši. 

Kolhozu – sovhozu laikos 
Latgalē veiksmīgi darbojās zvej-
saimniecības brigādes, makšķe-
rēšana, kā arī spiningošana, bija 
ļoti veiksmīga. Bet pēdējo piecu, 
sešu gadu laikā mūsu makšķer-
nieki jau ir ieminuši maršrutus uz 
ezeriem Igaunijā. „Ko darīt, lai 

sekmētu sportiskās zvejas pievil-
cību un atjaunotu Latgales ezeru 
produktivitāti?” – šo jautājumu es 
uzdevu savam ieinteresētajam 
sarunbiedram. Viņam pēc vārda 
kabatā nebija jālien. Vladimirs 
Dedovs uzskata, lai dziedinātu 
ezerus, sākumā ir nepieciešams 
atjaunot zemūdens zveju vasarā, 
rudenī un ziemā. Šī gadsimtiem 
pārbaudītā sistēma bez tirdznie-
cības zivju iegādes veic arī vēl 
vienu svarīgu uzdevumu – attīra 
ezerus no ūdenszālēm. Vēl kas: 
daudzas dabīgās ūdenskrātuves 
divdesmit nesaimniecisku gadu 
laikā ir pārvērtušās par atkritum-
zivju, tajā skaitā lēni augošo plau-
žu mītni. Reģionā strādā zivsaim-
nieki konsultanti, bet Latgalei ir 
nepieciešama ilgalaicīga Eiropas 
finansēta programma. Cīņai ar 
ezeru aizaugšanu var izmantot 
arī bioloģiskas metodes – audzēt 
balto amūru un sudraba karpas, 
ko jau kopš seniem laikiem dēvē 
par ūdens govīm. Preiļu apvidū 
jau ir šāda personiskā pieredze, 
kad vietējos apstākļos desmit 
gadu laikā baltais amūrs izaug 

svarā līdz 12-15 kg. Šādos pur-
vos zālāja gandrīz nav. Reizēm 
pat nepieciešama zaļā piebaro-
šana no krasta.

Otrais piedāvājums – atļaut 
makšķerēšanu no airu laivām no 
1. maija, bet no motorlaivām – no 
1. jūnija, lai nodrošinātu veiksmī-
gu nārstošanu plaužiem un zan-
dartiem. Līdaku straujā krituma 
novēršanai ir nepieciešams tikai 
viens – netraucēt nārstot. Bet tie 
jau ir jautājumi zivsaimniecības 
štata darbiniekiem un policistiem. 
Esošajā kritiskajā situācijā cīņā 
ar malu medniekiem ir ļoti svarīga 
sabiedrības un zemessargu palī-
dzība. Pilnīgi cita pieeja ir nepie-
ciešama karpu audzēšanas meto-
dikā. Zaudētas vecās iestrādnes, 
bet tagad purvi netiek nosusināti, 
netiek dezinficēti, no tā arī izriet 
nekvalitatīvā dzīvā prece. Šodien 
veselīgu materiālu lietderīgāk ir 

iegādāties pie lietuviešu vai poļu 
zivju pavairotājiem, kur svarīgā 
tautsaimniecības nozare ir kļuvu-
si par zinātniskās ražošanas pa-
matu. Un jābeidz „ķekša dēļ” eze-
ros laist līdaku kāpurus, kas kļūst 
vien par barību sīkiem asariem. 
Pilnīgi bezjēdzīga naudas tērēša-
na – atskaitei vien. Līdacēniem ir 
nepieciešama audzēšana dīķos, 
un tikai tad, kad tie jau ir kļuvu-
ši par mazuļiem, var gaidīt kādu 
rezultātu. Šī metode Latvijā vēl 
nav plaši pielietota. Kas attiecas 
uz perspektīvajām maksas spor-
ta zvejas ūdenstilpnēm, tad Vla-
dimirs Dedovs rekomendē veikt 
ātru piedāvājumu par nepreten-
ciozās baltās karpas audzēšanu, 
kas mūsu apstākļos izaug līdz di-
viem kilogramiem. Mūsu lielajos 
dīķos un seklajos ezeros šai ātri 
augošajai zivij nav nepieciešama 
papildbarība, arī aukstums karpu 
nebaida. 

Noslēgumā – par galveno 
problēmu, kādēļ arī notika mūsu 
trešā tikšanās. Motorlaivu īpaš-
nieku armija strauji palielinās, jo 
velcēšana – ļoti ienesīgs zvejas 

veids. Savukārt daba vairs nav 
spējīga paciest alkatīgā cilvēka 
neprātīgo spiedienu. Daudzos 
ezeros jau ir iznīdētas līdakas, 
Rušonas ezera plašumos jau ir 
apdraudēta zandarta populācija. 
Nārsta laikā Vladimirs Dedovs 
dažās dienās vien no sava krasta 
vēroja divus desmitus velcētāju, 
un varat iedomāties, ka pa visu 
ezeru neprātīgo ķērāju bija trīs 
reizes vairāk. Lai apturētu šo var-
darbību pret dabu, viņš piedāvā 
organizēt velcēšanu pēc licen-
cēm, bet iegūtos līdzekļus izman-
tot vērtīgo plēsējzivju sugu laiša-
nai ezeros. Pirmkārt, zandartus 
un līdakas - velcētāju visvairāk 
vēlamās trofejas. Parāds dabai ir 
jāatdod. Kas vairāk ņem, no tā arī 
attiecīgi pieprasa. 

Aleksejs GONČAROVS

Cilvēks un dabaPieredzējuša cilvēka padoms, bet kurš gan tajā ieklausās? 
Vislielākais ļaunums pasaulē – vienaldzība. Ar cilvēku klusu piekrišanu 
notiek nodevības, slepkavības, izceļas asiņaini kari. Šodien lasītāja uz-
manībai piedāvāju ne trešā pasaules kara pieaugošos draudus, bet gan 
mūsu noziedzīgi vienaldzīgo attieksmi pret dabu. 

Ar zīmolkonjaku kolekciju

Nomaldījies pelikāns – viesis no siltajām zemēm

Savā krastā

Zvejnieku sētas emblēma
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Būdams dzejnieks līdz kau-
lam, Baltjancis, ir nolēmis pie-
vērsties kaut kam jaunam, kas, 
manuprāt, absolūti un pilnībā 
sasaucas ar dzejnieka būtību. 
Uz pārmaiņām dzejnieku pamu-
dināja visupirms jau tas, ka pērn 
mūžībā aizgāja viņa koptā un 
mīlētā māmuļa un viņš faktiski 
palicis bez iztikas līdzekļiem. Tas 
ir izaicinājumus - vienam izdzīvot 
dziļā mežā, diezgan tālu no civi-
lizācijas. Baltjancis dzīvo ezera 
Dubulis krastā, prom no mašīnu 
trokšņiem un ļaužu acīm. Nelielā, 
bet krāšņā ezera vidējais dziļums 

ir 5.4 metri, tostarp maksimālais 
sasniedz 25,2 metrus. Šeit mīt 
asari, līdakas, raudas, bet ir ie-
laistas arī citas zivis. Ezeram trīs 
īpašnieki, tostarp arī Baltjancis. 
Pirms dažiem gadiem viens no 
šī ezera īpašniekiem Aleksandrs 
Lubāns uzrakstīja projektu un tajā 
ir ielaistas zivis no Norvēģijas, 

tādas kā sīgas, 
pelagras. Līdz šai 
atpūtas vietai no 
lielceļa ir 15 minū-
šu gājiens kājām, 
bet ar automašīnu 
nākas mērot tālā-
ku apkārtceļu. Tā 
nu mēs braucam 
-  Pušas pagasts, 
Dorotpoles ciems, 
garām sabruku-
šām fermām, sa-
brukušai pamat-
skolai, daudzviet 
izcirstām meža 
platībām. Mājiņa 
meža vidū, ezera 
krastā ir vienīgā 
apdzīvotā tuvā-
kajā apkārtnē. 
Runā, ka ilgāk par 
dažām dienām 
te nav iespējams 
uzturēties - galva 
sāk sāpēt no klu-
suma. Tas te ir tik 
dziļš, ka nesaproti, 

kur īsti esi nokļuvis.
Baltjancis pusi savas lau-

ku mājas gatavs izīrēt ikvienam, 
kurš vēlas atpūsties pie dabas. 
Šī patiesi ir ideāla vieta radošiem 
cilvēkiem, fotomāksliniekiem u.c. 
Ezerā dzīvo arī vēži. Mežs ir ba-
gāts ar ogām un sēnēm. Tuvāka-
jā apkaimē ir vairāki meža ezeriņi 
ar pievilcīgu ainavu. Žēl tikai, ka 
šis klusais nostūris atrodas 250 
kilometrus no Rīgas – dažam la-
bam atpūtniekam tas var izrādī-
ties šķērslis. 

Baltjancis: „Tūrisms bija 
spontāna ide-
ja, kuru man 
p i e s p ē l ē j a 
Andrupenes 
muzeja vadī-
tāja Skaidrīte 
Pauliņa. Visu 
daru pats sa-
vām rokām. 
Ziemā pavei-
cu remont-
darbus iekš-
telpās. Šādus 

tādus darbus paveicu laukā – ie-
rīkoju jaunu laipu ezerā, izpļāvu 
zāli, ir ugunskura vieta, var cept 
šašlikus. Nogāzē izvietoti vairā-
ki puķu podi. Es labprāt sarīko-
tu dzejiski muzikālu pasākumu, 
teiksim, līdzās savai mājai, ezera 
krastā, uzaicinot tālākus un atpa-
zīstamākus dzejniekus, aktierus, 

mūziķus, taču ar vēlmi vien ne-
pietiek. Lai pasākums būtu gan 
ausij, gan arī acij tīkams, nepie-
ciešami kaut minimāli līdzekļi un 
darbaspēks, kas manas vīzijas 
novestu līdz reālam veidolam. 
Protams, top jauni dzejoļi, jauni 
dziesmu teksti. Es necenšos stei-
dzināt notikumus, jo viss notiek 
tad, kad tam jānotiek.”

Baltjancis nemīl daudz runāt 
par nākotnes plāniem. Taču ne-
slēpj, ka jau ir sarakstījis kādus 
200 jaunus dzejoļus - tik daudz, 
ka pietiktu vēl vienam krājumam. 
Diemžēl ir maz cerību, ka tuvā-
kajā laikā tas ieraudzīs dienas-
gaismu – viss atkarīgs no finan-
sējuma, jo vienas grāmatas 100 
eksemplāru tirāža izmaksā tuvu 
600-700 eiro. To atpelnīt nevar, 
katrā ziņā ne tik vienkārši kā pir-
majā mirklī kādam varbūt šķiet. 
Iepriekšējās divas grāmatas vi-
ņam sagādāja tikai zaudējumus. 
Bet toreiz bija dzīva mamma, bija 
lielāka rocība. Tēlaini runājot, šo-
brīd siksna ir savilkta līdz pēdē-
jam caurumam, vienubrīd galvā 
perinājušās pat visai neprātīgas 
idejas.

 „Šeit algota darba nav, kna-
pi galus savelku kopā,” stāsta 
dzejnieks. „Labprāt aizbrauktu 
pastrādāt dažus mēnešus uz ār-
zemēm, bet kurp būs atgriezties? 
Ja es pametīšu māju, tā šajā 
nostūrī vienkārši tiks izdemolē-
ta, man par to nav ne nemazāko 
šaubu. Lai pastāvīgi dzīvotu un 
no agra rīta līdz vēlam vakaram 
strādātu ārzemēs, man vairs nav 
tādas veselības. Varbūt Rīgā pa-
meklēt darbu? Tad viss jāpārdod. 
Kādreiz mācījos par šuvēju, bet 
tas bija tik sen… Tagad labi ja par 
sētnieku varētu iekārtoties…” 

Pēkšņi nāk apjausma par to, 
cik smagā situācijā patiesībā ir 
nonācis mūsu novadnieks, kuru 
laiku pa laikam kāds uzaicina 
uz kādu pasākumu lasīt dzeju.  
Citiem vārdiem - pa Latviju ar 
dzejas mapi azotē. Piedāvāju-
mi noslēgt līgumu, un saņemt 
honorāru par dzejas lasīšanu ir 
reti, parasti - rudenī. Turklāt nāk 
šie piedāvājumi ne no vietējiem 
kultūras bosiem, bet no tālākām 
Latvijas vietām, piemēram, Kur-
zemes puses.  Laikam tur turīgā-
kas iestādes un ļaudis nav dažā-
du problēmu tik stipri nospiesti, 
ka var atļauties ekskluzīvu atpūtu 
dzejnieka sabiedrībā. Pasākumu 
apmeklējums dažāds, bet ir biju-
ši gadījumi, kad dzejas vārsmu 
baudītāju pulks pārsniedzis sim-
tu. 

Vēl pavisam nelielu naudas 
summiņu, kādus 50 eiro gadā, 
Baltjancis saņem no autortiesī-
bu aģentūras. Asaras vien ir, bet 
paldies par to pašu. Laime arī 
tajā, ka, gadījuma ceļotāji, kuri 
šeit iegriežas, spēj novērtēt Lat-
gales dzejnieka viesmīlību un 
ieliek savu artavu viņa iztikšanā. 
Pagaidām atpūtas baudītājiem 
Baltjancis pat neko daudz nevar 
piedāvāt. Dušas vai vannas vietā 
- peldes ezerā, kā jau katrā lau-
ku sētā šeit ir sirsniņmāja, nevis 
mūsdienīgs klozetpods, kā arī 
gana daudz uzmācīgu dunduru. 
Istaba ciemiņam iekārtota retro 
stilā – pie griestiem sena petro-

lejas lampa ar radiatoru - kad to 
agrākajos gados lietoja, izgais-
moja un sildīja istabu vienlaicīgi. 
Kaktā - vērpjamais ratiņš, istabas 
pretējā stūrī – svētbildes. Arī mē-
belēm piemīt senatnes smarža. 
Daudzas vecas lietas savulaik at-
dotas Andrupenes muzejam, bet 
Baltjancis saka, ka pilnīgi pietiek 
ar to, kas vēl ir palicis.

 „Arī krievu krāsns ir pilnīgā 
darba kartībā, mamma tajā cepa 
maizi, sautējumus, viskautko, un 
gāja pa ciema mājām klāt svētku 
galdus,” turpina sarunbiedrs. „Tē-
tis strādāja mežā, tecināja sve-
ķus un regulāri atrada trofejas – 
dzīvnieku ragus. Vienu aļņa ragu 
eksemplāru esmu saglabājis, lai 
ir ko apbrīnot pilsētniekiem līdzās 
petrolejas lampai. Līdz pat 7. kla-
sei es pats mācījos pie petrolejas 
lampas..”

Vēlāk nekā lielās apdzīvotās 
vietas, bet civilizācijas labumi ir 
sasnieguši arī dzejnieka mājas 
„Dubulīši” ezera krastā. Elektrī-
ba te ir, darbojas mobilais tālru-
nis, arī internets pieejams, tiesa 
- bezvadu internets. Padārgi un 
ātrums nav dižs, bet labi, ka ir. 

Lai cik smagi klātos, Baltjan-
cis nekad nebūs gatavs šķir-
ties no savas vinila plašu ko-
lekcijas. Tikai lietpratējs zina, 
ka mūzikas kvalitātes ziņā ar 
vinila plati nespēj konkurēt 
nekas, nekādi MP3, kompakt-
disks vai citi mūsdienīgie datu 
nesēji. Vinils – tā ir dzīva ska-
ņa! Mana sarunbiedra kolekci-
ja nudien bagāta – 500 lielās 
un kādas 200 mazās plates. 
Starp tām tādas, kas pie mums 
Latvijā nebija nopērkamas. 

„Man bija draugs Dienvi-
dāfrikā, ar viņu sarakstījos un, 
dažas plates atsūtītas no turie-
nes,” turpina dzejnieks. „Mū-
zika ir mana vājība, un es ar 
lielu baudu noklausītos plates, 
taču pagalam ir nodilusi gal-
viņa manam atskaņotājam un 
tādas vairs nevar iegādāties. 
Varbūt kādreiz tikšu pie jauna 

atskaņotāja.”
Lai vai kā, bet Baltjancis nav 

pesimists un cenšas optimistis-
ki skatīties nākotnē. Viņš daudz 
nesūkstās, skarbs un tiešs pret 
nelabvēļiem: „Kam nepatīk mani 
darbi, lai paklusē un pabīdās 
malā! Kam skauž, jo aizvien at-
rodu sevī spēkus, lai izrāptos no 
bedres, lai ieskrienas... pats ie-
kritīs kādā bedrē!” Viņš pat neiet 
uz pašvaldību lūgt pabalstus, bet 
pats cīnās ar dzīves grūtībām. 
Ar savu lielo nemitīgo rosīšanos 
pierāda, ka nebaidās nekāda 
darba, un uztraucas tikai par to, 
ka tik veselība nepieviltu. Kaimi-
ņi – pensionāri Mundas – viņam 
nodevuši savas amata prasmes 
vaska svecīšu izgatavošanā, 
kuras dzejnieks apguva, un liek 
lietā.

Baltjancis: „Viņi man sacīja, 
ka ir pensionāri un iztikai pietiek 
tāpat, bet man šīs zināšanas dos 
iespēju vieglāk savilkt galus kopā. 
Vaska svecītes taisa retais, tās ir 
skaistas, un pamazām man tās iz-
dodas arvien kvalitatīvākas.”

Juris ROGA
Autora foto

Tuvs un neaizsniedzams, ļaužu aprunāts un labvēļu lutināts…
Dzejnieks Jānis Baltjancis mūsu avīzes lasītājiem ir labi pazīstams, visupirms jau patei-
coties dažām publikācijām laikrakstā „Ezerzeme”, kas tapa sakarā ar viņa dzejas krājumu 
izdošanu. Pirmā dzejas grāmata “Baltais sapnis” dienasgaismu ieraudzīja 2012. gada 15. 
februārī. Viņš atkal iepriecināja sava talanta cienītājus, laižot klajā grāmatu “Es nāku pie 
jums”, kuras atvēršanas svētki noritēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienā — 4. maijā. Pirms tam publicējis savu dzeju pāris krājumos kopā ar citiem auto-
riem. Aktīvs dzejas dienu pasākumu dalībnieks, būdams dāsns cilvēks pēc savas dabas, 
Baltjancis ir uzdāvinājis vairākas senlietas Andrupenes Lauku sētai. Šķiet, ar ko vēl viņš 
varētu pārsteigt? Izrādās, var gan!
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Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā ir ne tika stends, 
kas veltīts mūsu izcilajam no-
vadniekam - filozofam Nikolajam 
Loskim, bet arī grāmata “Pilnīgas 
labestības noteikumi. Ētikas pa-
mati.”, kas izdota divos sējumos 
Baltkrievijas Nacionālās akadē-
mijas filozofijas institūtā. 1. au-
gustā, sakot pateicības vārdus 
par sadarbību, grāmatas redak-
tors - sastādītājs, Baltkrievijas 
Nacionālās akadēmijas darbi-
nieks Grigorijs Ļankevičs jauno 
izdevumu uzdāvināja Krāslavas 
muzeja direktoram Valdemāra 
Geķišam. 

V. Geķišs atzīmēja, ka patei-
cības vārdi galvenokārt pienākas 
muzeja galvenajai fondu glabātā-
jai Allai Lomanovskai, kura visu 
šo ilgo grāmatas tapšanas laiku 
uzturēja kontaktus ar Grigoriju 
Ļankeviču un apmainījās ar infor-
māciju.

Vēsturiskie dokumenti lieci-
na, ka Nikolajs Loskis ir dzimis 
1870. gada 18. decembrī netālu 
no Vitebskas, vietā, ko dēvēja par 
Kreslavku. Nākamo filozofu kristī-
ja Kreslavkas pareizticīgo baznī-
cā. Viņa vectēvu, uniātu priesteri 
Ivanu Losski, 1863. gadā, pēc 

Ūnijas un Polockas katedrāles 
sabrukuma sodīja ar nāvi. 

Lielu savas dzīves daļu Ni-
kolajs Loskis pavadīja izsūtīju-
mā. Par otro un trešo dzimteni 
filozofam kļuva Čehija un Slovā-
kija. Jāpiebilst, ka pirmā grāmata 
“Pilnīgas labestības noteikumi. 
Ētikas pamati.” tika izdota slo-
vāku valodā. Bratislavā radās 
Loska filozofiskās grupas, kurās 
viņš lasīja lekcijas galvaspilsētas 
universitātes studentiem, kā arī 
tikās ar pazīstamiem Baltkrievijas 
un Krievijas cilvēkiem. Loskis ir 
daudz prātojis par globalizācijas 
tēmām un izteicis savu viedokli 
par kultūras un ekonomikas vie-
notību baltkrievu, ukraiņu, krievu 
un Eiropas tautu vidū. 

Grāmatas ievadā Baltkrievi-
jas Nacionālās universitātes filo-
zofijas institūta direktors Anatolijs 
Lazarevičs raksta: viss Nikolaja 
Loska dzīves un radošais ceļš, 
uzskatu evolūcija ļāva viņam 
savā dzīves nogalē sevi sajust kā 
pasaules mēroga cilvēku. 

Mūsu pazīstamais filozofs 
mira 1965. gadā. Viņa atdusas 
vieta atrodas krievu kapos Parī-
zes piepilsētā.

Valentīna SIRICA

Mūsu novadnieks un pasaules cilvēks

“Lieli darbi 
vajadzīgi, pie-
mēram, jaunas 
ventilācijas ierī-
košanai skolas 
virtuvē, kuras 
izmaksas būtu 
ap 9000 eiro,” 
stāsta pārvaldes 
vadītāja Melānija 
Rudavina. “Par 
mazu summu 
neko prātīgu tur 
nevar paveikt, un 
dome uzskata, ka 
vajag iesaistīties 
kādā projektā. 
Tāpēc šajā mācī-
bu gadā būs jāiztiek ar to, kas ir, 
jo nav jēgas ieguldīt un tad atkal 
visu pārtaisīt. Skolas sporta zālei 
vajadzētu apkures sistēmas re-
konstrukciju, jo ziemā tajā ir vēsi. 
Arī šis darbs jāatliek uz tālāku 
nākotni. 

Lai Andrupenes pagasta 
skolēnus varētu nogādāt uz iz-
glītības iestādēm, pašvaldība 
vēl pērnā gada nogalē iegādā-
jās mums jaunu mikroautobusu 
Volkswagen Crafter un nodeva 
pagasta pārvaldei arī pašvaldī-
bas transportlīdzekli Reno Mas-
ter. Jaunais autobuss problēmas 
nerada, bet veco šad tad nākas 
remontēt. Taču kopumā skolēnu 
pārvadāšanas jautājums tagad 
atrisināts labi.

Mums ir daudz ieceru, bet tu-
vākajā laikā gribētu uzbūvēt ga-
rāžu pagasta tehnikai – mums ir 
divi autobusi, divas vieglās auto-
mašīnas, traktors, piekabe. Esam 

atraduši tai vietu pie skolas saim-
nieciskajā pusē. Šobrīd notiek 
projektēšana un arī mēģināsim 
tikt kādā projektā vai ieplānosim 
nākamā gada budžetā, jo garāža 
šodien mums ir vitāli nepiecie-
šams objekts. Šobrīd visdrošākā 
vieta, kur glabāt tehniku, ir mājās 
pie tiem, kuriem tā uzticēta, jo ci-
tas drošas vietas nav.”

Pagasta bērnudārzs vasa-
rā nestrādā, tas atsāks darbu 1. 
septembrī. Tur viss izdarīts, re-
monts nav nepieciešams. 2009. 
gadā pagastu apvienošanās nau-
da tika ieguldīta tieši bērnudārza 
un skolas remontā. Bērnu un jau-
niešu centrs strādā arī vasarā – 
pieprasījums ir. 

Nepieciešams salabot ieeju 
pagastmājas ēkā, šos darbus 
pārvaldes vadītāja plāno iekļaut 
budžetā.

Savulaik izveidotā sociālā 
māja pie baznīcas deva iespēju 
nodrošināt normālus dzīves aps-

tākļus mūža nogalē trīs pagasta 
cilvēkiem. Šobrīd mājā iemītnie-
ku nav, tālab telpas atvēlētas hu-
mānās palīdzības uzglabāšanai. 
To piedāvā gan Sarkanais Krusts, 
gan paši iedzīvotāji nes un pie-
dāvā savas mantas. Bet māja ir 
pilnīgā gatavībā, lai to varētu iz-
mantot atkal pēc sākotnējās iece-
res, ja tāda vajadzība rastos. 

Uz priekšu virzās arī Andru- 
penes lauku sētas projekts. Au-
totransporta stāvlaukums jau 
pabeigts, bet vēl nenoasfaltēts, jo 
tik maziem objektiem uz to jāgai-
da rindā. Ceļa posms līdz muzeja 
celiņam netiks asfaltēts, bet būs 
uzlabots, lai nav dubļi. Intensī-
vi darbi rit lauku sētas teritorijā, 
kur top šķūnis un podnieku cep-
lis. Galvenie elektroinstalācijas, 
kanalizācijas un ūdensapgādes 
darbi jau paveikti.

Juris ROGA
Autora foto

Ieceres ir, virzība uz priekšu arī
Lai sagatavotu skolu jaunajam mācību gadam, Andrupenes pagasta pārvalde tajā lielus 
līdzekļus šogad neieguldīs, lai gan vajadzības ir. Skolā tiek veikts vien kosmētiskais re-
monts, krāsoti skolas soli un sporta rīki sporta laukumā. Praktiski tas arī viss. 

Andrupenes Bērnu un jauniešu centrā

Ak, šis kāzu laiks… Pagājušajā nedēļas nogalē Krāslavas dzimtsarakstu nodaļā tika novadītas trīs lau-
lību reģistrācijas ceremonijas, tas vieš optimismu. Turklāt studenti Alvis un Natālija ir noskaņoti dzīvot Lat-
vijā. Uz Daugavas tilta, kur tika saslēgtas atslēgas kā ģimenes laimes simbols, satikās divi jaunlaulāto pāri. 

Aleksejs GONČAROVS

II Laimes un cerību ieleja

“Veselība - tas vēl nav viss, 
taču bez veselības - viss 
nav nekas”, teicis filozofs 
Sokrāts.

Lasot medicīnas rakstura lite-
ratūru, esmu ieguvusi jaunas zinā-
šanas un ļoti daudz ko esmu sa-
pratusi - kas ir kas. Es pievienojos 
sabiedrībā plaši pazīstamo un tāl-
redzīgi domājošo cilvēku teiktajam, 
ka par veselību jāsāk domāt pirms 
slimībām, nevis pirms nāves. 

Visi zina, ka mūsu eksisten-
cei ir nepieciešami produkti, kas 
satur daudz vērtīgu uzturvielu, 
fito un bioloģiski aktīvu vielu.

Līdz ar gadu desmitiem ilgo 
intensīvo lauksaimniecību augs-
nē trūkst barības vielu, samazi-
nājušies, vai pat izzuduši, daudzi 
mikroelementi un minerālvielas. 
Līdz ar to, tās nevar atrasties arī 
audzētajos kultūraugos. Samazi-
nās pārtikas kvalitāte. 

Ilgstoši lietojot uzturā šādus uz-
turvērtības ziņā nepilnvērtīgus pār-
tikas produktus un produktus, kas 
pārstrādes procesā papildināti ar 
konservantiem, krāsvielām un gar-
šas uzlabotājiem, cilvēka organismā 
pamazām uzkrājas vielas, kas grauj 
imūnsistēmu, cilvēku organismu sāk 
apdraudēt tādas mūsdienās izpla-
tītas kaites kā aptaukošanās, sirds 
slimības, cukura diabēts, dažādi ie-
kaisumi, alerģijas, vēzis u.c.

Lai nu kā, bet diemžēl ļoti brī-
nišķīgi uz cilvēku darbojas dažādi 
tirdzniecības triki - atlaides, izpār-
došanas utt.

Tikai reti kurš iedziļinās, ko 
viņš pērk. Cilvēki akli paļaujas, 
ka kāds viņu vietā padomājis par 
veselību, drošību. Un ja tas cits 
to nav izdarījis vai dara pavirši?!

Uzreiz jau ar cilvēka veselību 
nekas nenotiek. Ēst var, cik vien 
lien, bet šūnas paliek badā. Ēdot 
šādu mūsdienu “pārtiku”, organis-
mam jāstrādā ekstremālā režīmā. 
Vesels organisms ar to kādu laiku 
tiks galā, bet jautājums - cik ilgi? 
Katram cilvēkam jau šūpulī ir ie-
likts šūnu enerģijas daudzums. 
Mēs nedrīkstam to izniekot!

Līdz 25 gadu vecumam 
mums jābūt bērniem, līdz 50 
gadiem jābūt jauniem, līdz 100 

gadu vecumam jābūt stipriem un 
līdz 120 gadiem - veciem. Dievs 
tas kungs ir ieprogrammējis mūs 
šāda vecuma sasniegšanai. Bet 
realitāte ir vairāk nekā biedējoša. 

Veltīgi ir gaidīt izmaiņas. Pagai-
dām atliek vien rūpēties katram pa-
šam par sevi, jo tad, kad zūd vese-
lība, viss pārējais kļūst mazvērtīgs.

Tāpēc uzturzinātnieki pievērš 
arvien lielāku cilvēku uzmanību 
sen zināmiem, bet maz lietotiem 
uzturvērtības ziņā bagātiem dabas 
produktiem, kas dod organismam 
spēku pasargāt to un tikt galā ar 
apkārtējo pasauli, kas ir kļuvusi 
vairāk nekā mazliet toksiska.

Domāju, ka lielākā daļa cil-
vēku piekritīs tam, ka pie paš-
reizējās mūsdienās pieejamās 
pārtikas (globālā mērogā), diem-
žēl iztikt nevar bez uztura bagā-
tinātājiem, kas satur vitamīnus, 
mikroelementus, antioksidantus. 

Prast izvēlēties veselīgu un 
piemērotu uzturu ir svarīgi ikvie-
nam. Tas palīdz justies labi šo-
dien, bet nereti ir arī labas paš-
sajūtas un veselības garantija 
nākotnē. Uzturs, tāpat kā mūsu 
dzīvesveids, nosaka, kādi mēs 
būsim pēc daudziem gadiem. 
Parunā: “Jūs esat tas, ko Jūs 
ēdat” slēpjas dziļa patiesība.

Hipokrāts ir teicis: “Lai 
ēdiens ir zāles un zāles - ēdiens”.

Cik labi būt veselam, parasti 
cilvēks apzinās tikai tad, kad jau 
ir sākušās veselības problēmas. 
Bet, vai mēs esam gatavi sa-
prast, ka, investējot savā veselī-
bā gan naudu, gan laiku, tas viss 
noteikti atmaksāsies ar uzviju?!

Es nevēlos kādam uzstādīt 
diagnozi, bet gribu pateikt, ka 
var citādāk. Katrs cilvēks var pa-
censties ieviest savā dzīvē kādu 
lietderīgu jauninājumu veselības 
labā. Un īpaši, ja tas būs sais-
tīts ar veselības uzlabošanu. Kā 
saka - liktenis un izvēle ir mūsu 
rokās. Vajadzīga tikai vēlēšanās, 
tad atradīsies arī iespējas.

Ceru, ka šī informācija būs 
noderīga cilvēkiem, kuri grib iet 
pa veselības ceļu, un arī tiem, 
kas nokļuvuši slimības gultā.

Visiem vēlot labu veselību, 
Olga KRŪMIŅA

No lasītāju vēstulēm

Esi vesels un staro!
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Pasākums bija tik labi orga-
nizēts, ka tā pozitīvo noskaņu ne-
spēja kliedēt pat nomācošā tvei-
ce. Jāsaka, ka pirmo es pamanīju 
“ātro neatliekamo palīdzību”, taču 
ne tiešā vārda nozīmē. Tā klāt-
esošie sauca Tatjanu Ļevkovu, 
Šķeltovas FAPA feldšeri, par kuru 
jau esam rakstījuši “Ezerzemē”. 
Viņa bija gatava sniegt palīdzību 

jebkurā mirklī. Tiesa, pacientu 
jauno cilvēku vidū, kas par vese-
lību nesūdzas, nebija.

Neptūns, kurš pēkšņi parādī-
jās vietā, kur vietējie parasti pel-

das un sauļojas, šķiet, 
pat nepazina Šķeltovas 
ezera krastu. Šī vieta 
tagad tiešām līdzinās 
pludmalei. Te ir ierīko-
ti arī soliņi, ģērbtuve, 
tualete un ugunskura 
vieta. Jūras valdnieku 
sagaidīja četras brīniš-
ķīgas nāriņas, kuras 
viņu pavadīja uz lielo 
laukumu. Tur Neptūnu 
gaidīja sporta sacensī-
bu dalībnieki un atbals-
tītāji. Neptūns deva 
rīkojumu sacensties 
godīgi un nepadoties 
grūtsirdībai. Viesus 
šajos svētkos sveica 
Šķeltovas pagasta pār-
valdes saimniece Irēna 
Maļuhina. 

Katras komandas 
sastāvā - 8 dalībnieki, 
par kapteiņiem bija jā-
būt pagastu pārvalžu 
vadītājiem, kuriem kā 
pazīšanās zīme bija 
balti lakatiņi. Jāsaka, 
ka komandu dalībnieku 
vidū bija arī mākslinie-
ki, kurus vēl sagaidīja 
uzstāšanās koncertā. 

Viena no tiem bija Ivita Platono-
va, Grāveru tautas nama vadītā-
ja. Viņa vairākkārt ir kļuvusi par 
savas komandas dvēseli. Jau 
pirms sacensību sākuma Grāve-
ru meitenes paziņoja: “Ja zaudē-
sim te, atgūsim savu uzstājoties 
ar deju koncertā!”. Starp citu, 
viņas turēja doto vārdu. Grāveru 

deju kolektīvs “Li - Dejas” dejoja 
rokenrolu, sirtaki un polku. Skatī-
tāji bija sajūsmā. 

Pasākuma galvenā daļa - 
sporta sacensības - norisinājās 

skolas sporta sta-
dionā. Tas ir labā 
stāvoklī. Citas mā-
cību iestādes var 
ar skaudību noska-
tīties uz basketbola 
laukumu, kas labie-
kārtots par Eiropas 
Savienības fondu 
līdzekļiem. No sko-
las stadiona plud-
male atrodas rokas 
stiepiena attālumā. 

Te nu “vara” 
nonāca Šķeltovas 
sporta pasākumu 
organizatora Vla-
dimira Afanasjeva 
rokās, viņš bija gal-
venais sacensību 
tiesnesis. Saka, ka 
viņš esot stingrs, 
bet godīgs. Dalīb-
nieki izklīda pa sek-
toriem, kuru nebija 
maz: novuss, šaut-
riņas, basketbola 
soda metieni, zā-
baka mešana. Pēc 
šīm disciplīnām da-
lībniekus atkal ap-
vienoja komandās, 
lai varētu doties 
uz jautrās stafetes 
startu un virves 
vilkšanas sektoru. 
Ko tad darīja kap-
teiņi? Viņi ne tikai atbalstīja savu 
komandu, bet arī paši devās cīņā 
“par nākamā gada budžetu paš-
valdībai”. Kādā veidā tas notika? 
Viņi makšķerēja no vannas, pie-

pildītas ar ūdeni, 
ko grūti nosaukt 
par caurspīdīgu, 
g l i e m e ž v ā k u s . 
Jo lielāks loms, 
jo, pašsaprotami, 
lielāks budžets. 
Lai cik ļoti centās 
Kastuļinas pa-
gasta pārvaldes 
vadītājs Pēteris 
Bekešs, dāmas 
apsteigt viņam 
neizdevās. Vis-
veiklākā izrādījās 
Grāveru pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Aina Buiniča. Vi-

ņai minūtes laikā izdevās savākt 
28 gliemežvākus. Tiesa, ja katru 
gliemežvāku pielīdzinātu vismaz 
vienam tūkstotim eiro, tad bu-
džets tāpat būtu neapskaužams.

Kad galarezultātu tabulā tika 
ierakstīti pēdējie sacensību re-
zultāti, Aglonas novada domes 
izpilddirektores Inetas Pogas 
sejā parādījās tāds smaids, kas 
padarīja gaišāku visu Latgali. 
Tādi, lūk, ir tie aglonieši - atbrau-
ca un uzvarēja visās disciplīnās, 
izņemot jautro stafeti. Veiksmes 
formula visticamāk slēpjas tajā, 
ka komandu sagatavoja Anatolijs 
Pupics, savulaik samērā veik-
smīgs biatlonists un autosacīkšu 
braucējs.

Savu prieku par izdevušos 
pasākumu neslēpa arī Šķelto-
vas pagasta pārvaldniece Irēna 
Maļuhina. “Sporta un izklaides 
pasākumi, kuros piedalās vairāki 
pagasti notiek visa gada garumā. 
Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Ja 
reiz nevaram nodrošināt cilvē-
kiem darba vietas, tad dāvināsim 
vismaz svētkus dvēselei,”- teica 
Irēna. 

Bet labākā dāvana sportis-
tiem, kuri spītējot karstumam, cī-
nījās par uzvaru un līdzjutējiem, 
kuri neskopojās ar atbalstu un 
emocijām, bija vakara koncerts. 
Tajā piedalījās Latvijas nacionā-
lās operas solists Dainis Skutelis. 
Viņu ciena ne tikai mūsu valstī. 

2011. gadā festivālā “Slovjanskij 
bazar”, kas norisinās Vitebskā, 
Dainis ieguva skatītāju simpātiju 
balvu. Šķeltovā “zelta balss” no-
dziedāja 12 dziesmas, no tām lie-
lākā daļa bija maestro Raimonda 
Paula skaņdarbi. 

Kā jau teicu, ar vētrainiem 
aplausiem skatītāji sagaidīja Grā-
veru deju kolektīvu “Li - dejas”, 
Šķeltovas tautas nama bērnu 
vokālo ansambli, kā arī jauno 
solisti Anniju Leikumu. Pēc kon-
certprogrammas notika sporta 
sacensību rezultātu paziņošana 
un apbalvošana. Galveno balvu - 
Neptūna kausu un zelta medaļas 
- izcīnīja Aglonas novada domes 
komanda, kas kopvērtējumā ie-
guva 20 punktus. Mazos kausus, 
kā arī sudraba un bronzas meda-
ļas tika pasniegtas Šķeltovas (18 
punkti) un Kastuļinas (14 punkti) 
pagastiem. 

Svētku izskaņā - zaļumballe. 
Tajā spēlēja Šķeltoviešiem jau 
pazīstamais muzikants no Prei-
ļiem - R. Kairāns. Viņa izpildītās 
mūzikas pavadījumā ir grūti ne-
dejot. 

Valentīna SIRICA
Autora foto. 

Labi kaimiņi un mūžīgie pretinieki
Sacensību laikā centīgi sekoja viens otra panākumiem, bet ārpus tām 
- apmainījās ar smaidiem un laipnībām, kā jau pienākas labiem kaimi-
ņiem. Tāda atmosfēra bija Neptūna svētkos, kas pagājušajā sestdie-
nā norisinājās Šķeltovas pagastā. Tajā pulcējās dalībnieki no Grāveru, 
Kastuļinas, Šķeltovas pagastiem, kā arī no Aglonas novada domes.
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Mūsdienās iedzīvotāju bie-
žākās sūdzības ir par sliktā stā-
voklī esošajiem piebraucamajiem 
ceļiem un veciem kokiem, kuru 
lūztošie zari apdraud un bojā pie-
minekļus. Ko no tā var attiecināt 
uz Andzeļu kapiem? Praktiski 

neko. Kapi atrodas pašā lielceļa 
malā un vēl labāku piekļūšanu 
tiem grūti vēlēties. Celmi kapu 
teritorijā liecina, ka nesen šeit 
izzāģēti vairāki vecie koki. Tiesa, 
šodien jau prasās jauna koku re-
vīzija, manuprāt, tie milzeņi būtu 

jāizzāģē vispār, nākotnē atļaujot 
stādīt vien košumkociņus. Bet tas 
īsti nesaskanētu ar daudzu veco 
ļaužu izpratni par kapiem, un lai-
kam jau tādēļ ne tikai Andzeļos, 
bet arī citās pārvaldēs koku izzā-
ģēšanai ir visai uzmanīga pieeja, 
meklējot zelta vidusceļu.

Pēc ilgas cīņas pagasta va-
dībai ir izdevies atbrīvot no atkri-
tumiem teritoriju gar kapu žogu, ir 
arī ierādīta atkritumu iemešanas 
vieta. Šķiet, nebūtu slikti, ja lie-
lās bedres vietā būtu kāds me-
tāla konteiners, līdzīgi kā tas ir 
Krāslavas kapos, bet laikam tādu 
greznību var atļauties tikai pil-
sētā. Arī vēl viena pilsētas kapu 
prerogatīva – ūdens -- uz vietas 
nav pieejams. Laikam jau vietējie 
atrastu izeju no situācijas, taču 
vismaz informācijas stends vai 
norādes būtu noderīgas. Arī kap-
liča ir vajadzīga, un par to jau tiek 
domāts. 

Atšķirībā no pilsētas kapiem, 
Andzeļu kapos tuvinieku apbedī-
jumi nav iežogoti. Nez vai tas ir 
naudas jautājums, drīzāk - iesak-
ņojusies tradīcija robežas iezīmēt 

kādā brīvākā veidā, piemēram, ar 
apstādījumiem. Starp citu, inter-
neta resursos atradu informāciju, 
ka 19. gadsimtā vēl pirms publis-
ko parku uzplaukuma kapsētas 
kalpoja par atpūtas vietu ģime-
nēm, kur tās baudīja mieru un no-
šķirtību no ikdienas steigas. Mūs-
dienās šis akcents izzudis, mēs 
pat izvairāmies no mirušo piemi-
ņas vietām, piemēram, ceļojumu 
laikā. Nu jā, diez vai lauku kapos 
redzēsim lielas akmens skulptū-
ras, citus gadsimtiem vecus pie-

minekļus, kas arī šodien rotā šīs 
cilvēku atdusas vietas. Nez vai 
lauku kapos varēsiet sastapties 
ar slavenību vārdiem, kas rakstīti 
uz kapakmeņiem. Tomēr esmu 
pamanījis, ka cilvēki arī lauku ka-
pos mēdz apstaigāt apbedījumus 
un pakavējas pie pieminekļiem 
vai veciem metāla krustiem mierā 
un klusumā, baudot savādu, no-
mierinošu auru.

Juris ROGA
Autora foto

Mirušo cilvēku apglabāšanai kapos Latvijā ir senas tradīcijas un kapi neapšaubāmi ir kul-
tūrvēstures mantojuma sastāvdaļa. Gandrīz katrā pilsētā, novadā, pagastā atrodas sava 
kapsēta, lielāka vai mazāka, biežāk vai retāk apmeklēta un katra sevi cienoša pašvaldī-
ba, pagasta pārvalde kapus pūlas uzturēt pienācīgā kartībā visu gadu. Protams, katra 
situācija ir atšķirīga, un nepieciešamie finansiālie ieguldījumi, darba apjoms bieži vien ir 
neatbilstošs iespējām.

Dusiet mierā...

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta no-
daļas Sporta pasākumu organizators Jevgēnijs Viš-

ņevskis: “Tik tiešām, 
cūku mēra dēļ arī 
visa sporta dzīve ir 
pamatīgi piebrem-
zēta. Jūlijā vien 
nenotika četri lieli 
pasākumi, kas bija 
plānoti kā novada 
svētku sastāvdaļa. 
Bija ieplānots iztu-
rības skrējiens, kas 
pielīdzināms tam,  

kas notiek Latvijā un pulcē 5000 cilvēku. Nenotika vo-
lejbola sacensības pludmales vīriešiem un sievietēm, 
strītbola sacensības, netradicionālo peldrīku konkurss. 
Augustā bija paredzēti novada sporta svētki, par tiem 
arī šobrīd nekas nav zināms. Varbūt varēs paņemt da-
žus nelielus elementus.

Veselības nedēļas norise, kas ir liels Vislatvijas pa-
sākums un kurā mēs ļoti gribam piedalīties, pagaidām ir 
zem jautājuma zīmes.

Ir neiespējami rīkot pasākumus arī pagastos, jo cil-
vēki brauc atpūsties uz laukiem un ir neiespējami viņiem 
liegt piedalīties tajos, ja izsaka tādu vēlmi. Piemēram, 
Rīgas ciemiņi redz, ka karantīnas zonā komandas spēlē 
futbolu. Viņi saorganizē komandu un grib piedalīties. Kā 
viņiem aizliegt? Tad labāk neko nerīkojam.

Pagaidām ārkārtas situācija izsludināta līdz 1. ok-
tobrim, tādējādi ziemā plānotie pasākumi varētu notikt 
pilnā apjomā. Katrā ziņā pagaidām nejūtamies apdrau-
dēti arī ziemā. Mēģināsim piedāvāt kaut ko jaunu klāt, 
lai kompensētu to, kas ir atcelts vasarā. Gluži visus šīs 
vasaras pasākumu nevarēs piedāvāt, bet kaut kas jau-
ns būs uz nenotikušo pasākumu rēķina. Par to vēl do-
māsim un lemsim.

Lielākais ziemas pasākums būs mednieku spor-
ta spēles, kuras divus gadus pēc kārtas  norisinā-
jās Andrupenes pagasta Litavniekos.”

Jāpiebilst, ka nenotikušo pasākumu dēļ novada 
sporta dzīves organizators gluži par velti maizi tomēr 
neēd. Viņš nāk talkā sava novada zivju inspektoram 
sargāt zivju resursus. Pēc mūsu sarunas Jevgēnijs 
vispirms devās medībās, jo ir mednieks, bet pēc tam - 
nakts reidā ar novada zivju inspektoru.

Juris ROGA, autora foto

Jautājums - atbilde

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Āfrikas 
cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, no 7. jūlija visi 
masu pasākumi Dagdas novadā ir atcelti, tostarp arī 
sporta pasākumi. Taču cilvēki arvien jautā, būs vai 
nebūs tās vai citas sporta aktivitātes, jo daudziem 
vasara ir atvaļinājumu laiks un nu daļa plānotās at-
pūtas izjukusi...

Pirmā augusta sestdiena izdevās patiesi 
karsta, tiešā un pārnestā nozīmē. Neciešama 
vasaras tveice - pāri 30 grādiem, bet trenera 
Vadima Atamanjukova, kurš strādā mūsu pil-
sētā ar piecām komandām, audzēkņiem bija 
jātiek galā ar nopietnu uzdevumu. Tika aiz-
vadīta cīņa par futbola austrumlīgas šībrīža 
trešo vietu turnīra tabulā. Mūsējiem šis mačs 
bija prestiža lieta, jo Madonas “Kvarcs” savas 
pilsētas svētkos ar fantastisku vietējo skatītā-
ju atbalstu uzvarēja mūsējos ar rezultātu 5:2. 
Mūsu līdzjutēji, zinot šo faktu, atbildēja ar du-
bultu aktivitāti. Izstrādātie saukļi pirmo reizi 
tika papildināti ar bungu rīboņu. 

Spēles sākums bija saspīlēts, šķiet, pre-
tinieki meklēja savu veiksmes atslēgu. Pirmā 
puslaika vidū, pēc atbalstītāju pieprasījuma 
“Vārtus!”, Jevģēnijs Maksimčuks atklāja re-
zultātu. Burtiski pēc dažām minūtēm viņa ko-
mandas biedrs Edgars Ungurs, kurš spēlē ar 
numuru 13, atspēkojot māņticību, dubultoja 
rezultātu. Stadions, kurā pulcējās rekordliels 
skatītāju skaits, gavilēja tā, ka kopējais prieks 
bija dzirdamas Krāslavas centrā. 

Tālāk sekoja auksta duša - Madonas ko-
mandas labākais spēlētājs Klāvs Beķis raidīja 
bumbu pretinieku vārtos. Tie bija viņa desmitie 
vārti sezonā. Līdzjutēji pieprasīja uzbrukuma 
turpinājumu. Tik skaļa līdzjutēju atbalsta pa-
vadījumā spēlējošajam trenerim nekas cits 
neatlika kā izcīnīt trešos vārtus. “Bravo, Ata-
man!” - skandēja 200 balsu koris. Tā svelmai-
najā dienā noslēdzās spēles pirmā daļa. Pār-
traukuma laikā “Varavīksnes” skolas stadionu 
pārņēma desmitiem mazo futbolistu, kuri ļoti 
veiksmīgi divos vārtos raidīja soda metienus. 
Šis skats vieš optimismu: Krāslavas futbolam 
ir nākotne!

Otrs periods sākās ar spēcīgu mūsu pre-
tinieku uzbrukumu, kas noslēdzās ar otriem 
iegūtajiem vārtiem. Taču futbola klubs “Krās- 
lava” prata pārņemt vadību. Vissvarīgākajā 
mirklī mūsu komandas rezultatīvākais spēlē-
tājs Edgars Jurčenoks raidīja bumbu vārtos, 
izcīnot ceturto punktu, bet pretinieku kļūda 
aizsardzībā noslēdzās ar to, ka pretinieki rai-
dīja bumbu paši savos vārtos. Ar vētrainu 
skatītāju atbalstu spēle noslēdzās ar rezultātu 
5:3. Mūsējie, iegūstot uzvaru pār spēcīgo pre-
tinieku, ierindojās turnīra tabulas trešajā pozī-
cijā. Aiz prieka gavilējot, mūsu treneris teica 
šādus vārdus: “Tā bija sezonas labākā spēle! 
Paldies līdzjutējiem un avīzei “Ezerzeme” par 
atbalstu!”

Aleksejs GONČAROVS

Revanšs!

Uzvaras vārtu autori - Jevģēnijs Maksimčuks, Edgars Jurčenoks, 
Vadims Atamanjukovs, Edgars Ungurs 

Mūsu līdzjutēju kora diriģents ar 
spēlējošo treneri

Tikai divi aizraujošās spēles 
mirkļi
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Mūsu avīze rakstīja par Kižlo 
ģimenes, kas dzīvo Pļusu sā-
džā, varoņdarbu – viņi savā mājā 
Barkānu ģimeni slēpa no 1941. 
gada līdz 1944. gadam. Trīs ga-
dus turpinājās šīs šausmas, kas 
katru sekundi draudēja ar nāvi 
kā Barkānu, tā arī Kižlo ģimenei. 

Trīs gadus Barkāni dzīvoja šaurā 
telpā, slēpjoties mazos spilventi-
ņos katru reizi, līdzko mājās vai 
pie tās parādījās svešinieki... 
Slēpās spilvenos, lai neviens 
nesadzirdētu pat elpu... Bērnu 
atmiņas – visspilgtākās, precī-
zākās un godīgākās... Profesora 
Barkāna, kam 1941. gadā bija 12 
gadu, grāmata patiesi un precī-
zi atklāj to briesmīgo atmosfēru, 
kas bija Krāslavā kara laikā. Au-
tors uzskaita vārdus un uzvārdus, 

min veselas frāzes, kas 
nejauši bija noklausītas 
paieaugušo sarunās. 
Viss kopā – stāsts par 
savas ģimenes sarežģī-
to likteni. Par brīnumu, 
kas notika, pateicoties 
vienkāršu cilvēku sirsnī-
bai un dvēseliskumam...

Barkānu māja atra-
dās Brīvības ielā. Kāpēc 
atradās? Tā tur ir arī 
pašlaik, tiesa, pārbū-
vēta. Pēc kara Jēkaba 
tēvs Dāvids māju pār-
deva valstij, ģimene uz 
visiem laikiem aizbrau-
ca prom no Krāslavas. 

Šodien Brīvības 
iela ir atdzīvojusies, 
gleznaina un svinīga... 
Bet 1941. gadā...

Daudzi pētnieki ir 
mēģinājuši skaidrot an-
tisemītisma iemeslus. 
Veiksme vēl nevienam 
nav uzsmaidījusi. Ma-
nuprāt, vislabāk par 
antisemītismu ir uzraks-
tījis Žans Pols Sartrs: 
„Antisemītisms – vien-

mēr apskaužama kaujinieciska 
gatavība, kas savu viduvējību 
izsaka kā lepnuma priekšmetu.” 
Profesors Barkāns min ne vien 
tādus piemērus kā varonīgās 
uzvedības un pieklājības, gatavī-
bas palīdzēt uz nāvi un ciešanām 
nolemtajiem. Grāmatā ir daudz 

pilnīgi pretējas dažu krāslaviešu 
rīcības aprakstu... Par to vēlāk. 

Parunāsim par labiem cilvēkiem. 
Pēc 1941. gada 20. augus-

ta Barkāni bija vienīgā ģimene 
Krāslavā, kas palika neaizskarta. 

Iemesls ir ļoti vienkāršs, rūpnie-
cisks – ādas izstrādes rūpnīcā, 
kas kādreiz piederēja Dāvidam 
Barkānam, nebija gatava ādas 
partija, kas bija tik nepieciešama 
vācu armijai. Ģimeni atstāja dzī-
vu, lai netiktu pārtraukts ražoša-
nas process, jo ādas izstrādes 
speciālistu pilsētā vairs nebija. 
Visi saprata, ka Barkāniem ir 
atlicis dzīvot ne vairāk kā vienu 
mēnesi. Ar ģimenes glābšanas 
organizēšanu nodarbojās Krā-
slavas baznīcas dekāns Pēteris 
Rudzītis... 

Pēteris Rudzītis piedzima 
Rēzeknes apgabalā 1898. gadā. 
Mācījās Aglonas un Rīgas Semi-
nārā, iesvētīts par priesteri 1926. 
gadā. Kalpoja Izvaltā, Daugavpilī. 
Bija žurnāla „Sauleite” un avīzes 
„Latgolas vōrds!” redaktors. No 
1940. gada līdz 1945. gadam – 
Krāslavas katoļu draudzes de-
kāns. Autors stāsta, ka tieši mūsu 
baznīcas priesteris pabrīdināja 
tēvu par to, ka ģimenei ir jābūt 
gatavai ātrai bēgšanai, kā arī 
apsolīja palīdzēt viņus izmitināt. 
Saglabājot pilnīgu konspirāciju, 
aresta priekšvakarā Barkāni tika 
brīdināti. Viņi devās turp, kur vi-
ņiem bija apsolīta glābšana - cie-
mata Pļusi apkārtnē, kas atrodas 
Baltkrievijā. Pēc dažām dienām 
Barkānu ģimenes draugi nodeva 
viņiem dažus maisus graudu, lai 
nav jābadojas. Viens maiss bija 
no dekāna Pētera.

Rīcība ne vien cēla, bet arī 
varonīga. Informācijas noplūde 
nozīmēja nāvi. Kas gan par cilvē-
ku bija šis Pēteris Rudzītis? Uzzi-
nājis, ka viņa pēdējā kalpošanas 
vieta bija Laucē, Daugavpils no-
vadā, es devos turp...

Lauces koka baznīca tika uz-
celta nodegušās baznīcas vietā 
gadsimta sākumā. Baznīcai ap-
kārt ir koku, ziedošu puķu dobes. 
Tagad šeit kalpo Jevģēnijs Klav-
cāns, Pētera Rudzīša skolnieks... 

Vairāk nekā divas stundas 
notika mūsu saruna. Tēvs Jevģē-
nijs – runīgs cilvēks, un atmiņas 
par skolotāju viņam ir vislabākās.

Pēteris Rudzītis bijs tiešs 
un godīgs cilvēks. Par elastības 
trūkumu un nevēlēšanos pieņemt 
kompromisus ar savu sirdsapziņu 
viņš dzīvē daudz ir cietis, Vorkut-
lāgā pavadot 10 gadus (1945-
1955). Viņš tika apvainots par sa-

darbību ar okupācijas varu kara 
laikā. Sodīja viņu kara tribunāls, 
notiesāja saskaņā ar pantu „par 
piedalīšanos dzimtenes nodoša-

nā”. Aizstāvības tiesas 
izmeklēšanā nebija. 
Neviens tiesā nepa-
stāstīja par to, ka esot 
par dekānu Krāslavā, 
Pēteris Rudzītis liedza 
Svēto Komuniju tiem, 
kas dienēja nošau-
šanas komandā, bija 
iesaistīts kara nozie-
gumos. Neviens nepa-
stāstīja par to, ka par to 
cilvēku, kurš priecājās 
par ebreju iznīcināšanu 
Krāslavā, dusmīgu no-
sodīšanu viņu pratinā-

Kad klusēt ir sāpīgi..
Par holokaustu ir uzrakstīti veseli grāmatu kalni. Bet šie kalni nav izsmēluši ne 
simto daļu no ciešanām, šausmām, sāpēm un neprāta, kas saistās ar šo baismīgo 
vārdu. Šogad klajā nāca profesora Jēkaba Barkāna grāmata „Klusēšanas sāpes”. 
Grāmata ir veltīta autora atmiņām par šausmām, ko nācās piedzīvot viņa ģime-
nei... Vienīgajai Krāslavas ebreju ģimenei, kas pārdzīvoja karu... 

ja gestapo, un ne tikai pratināja, 
bet draudēja, iebaidīja, pazemo-
ja... Tēvs Pēteris atbildēja vien 
ar citātiem no Evaņģēlija... Un 
turpināja kalpot tā, kā pieprasīja 
to viņa sirdapziņa, neņemot vērā 
apstākļus...

Pēc atbrīvošanas 1955. 
gadā tēvs Pēteris ilgu laiku kal-
poja par vienkāršu garīdznieku 
nelielās baznīciņās. Viņam nācās 
bieži pārcelties uz citām mājvie-
tām. Neskatoties uz nometnēm, 
izsekošanām un pazemojumiem, 
Pēteris Rudzītis saglabāja savu 
godīgumu un nelokāmību. 60. 
gadu beigās viņš atteicās laulāt 
kādu jaunu pāri...

Komjauniešu pāris vēlējās 
noslēgt savu precību ceremoniju 
ar efektīvu ceremoniju baznīcā. 
Lauces baznīcas priesteris, paru-
nājot ar jauniešiem, noskaidroja, 
ka viņi ir diezgan tāli no baznīcas, 
nezina lūgšanas, Svētos Rakstus 
nav lasījuši. Tēvs Pēteris piedā-
vāja jaunajiem mācīties baznīcā, 
bet jau tad atgriezties pie jautāju-
ma par laulāšanos. Jaunieši bija 
sašutuši: „Kā tad tā? Paldies bija 
jāpasaka par to vien, ka esot at-
nākuši uz baznīcu?!” Pāris vērsās 
ar sūdzību pie dekāna. Dekāns 
ilgi mēģināja pierunāt garīgo tēvu 
Pēteri, bet viņš bija nelokāms.

Pētera Rudzīša mīļākais tei-
ciens: „Ēd maizi ar sāli, bet saki 
patiesību!” bija viņa dzīves kre-
do... Par kara laika notikumiem, 
par Barkānu ģimenes glābšanu 
Pēteris Rudzītis nekad un ne-
vienam nav stāstījis. Viņš bija 
pārlieku pieticīgs. Garīgais tēvs 
Jevģēnis par sava skolotāja va-
roņdarbu uzzināja no pilnīgi sve-
šiem cilvēkiem...

1968. gada 25. novembrī 
Lauces baznīcas pārvaldnieks, 
novadījis Misi, ienāca zakristijā 
un nomira... Tā viņš pabeidza 
savas šīs zemes gaitas. Pēteris 
Rudzītis apglabāts kapsētā pie 
Lauces baznīcas. Augstais pie-

mineklis ir pamanāms jau no tā-
lienes... 

Barkānu ģimenes stāstā ir 
bijis daudz brīnišķīgu cilvēku. Par 
viņiem nākamajā reizē. 

Milzīga pateicība par palī-
dzību materiāla sagatavošanā 
Krāslavas muzeja galvenajai 
krājumu glabātājai Allai Loma-
novskai, krāslavietim Oļegam 
Jegorovam, Lauces baznīcas 
garīgajam tēvam Jevģēnijam 
Klavcānam, kā arī Jēkabam 
Barkānam, grāmatas „Klusē-
šanas sāpes” autoram. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Manuprāt, vislabāk par antisemītismu ir uzrakstījis Žans Pols 
Sartrs: „Antisemītisms – vienmēr būt apskaust gatava kauji-
nieciska viduvējība, kas savu viduvējību uzskata par lepnuma 
priekšmetu.”

Barkānu māja Brīvības ielā

Šeit kādreiz atradās Barkānu vadītais ādas pārstrādes uzņēmums

Lauces baznīcas garīgais tēvs Jevģēnijs 
Klavcāns

Garīgā tēva Pētera Rudzīša 
atdusas vieta

22.07. -  1st.ražošanas ēkas krāsošanas cehā dega divi krāsošanas 
konteineri 100m2

Krāslavas nov., Krāslava, Lielā iela 
26.07. -  Lapseņu pūžņa neitralizācija 

Dagdas nov., Dagdas pag., Vecdome
27.07. - Dega 20 siena ruļļi 40 m2

Krāslavas nov., Piedrujas pag., Berjozki
28.07. -  Zēnam (5 g.v.) uz tilta starp margām iesprūda galva. Tika 

atbrīvots un nodots vecākiem.
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas un Dīķu ielu krustojums

29.07. -  Dega labības lauks 1m2

Krāslavas nov., Izvaltas pag., Lielie Gengeri
-  Dega saimniecības ēka 35m2

Aglonas nov., Kastuļinas pag., Foļvarka
31.07. -  Dega koks

Krāslavas nov., Krāslava, Ūdrīšu iela
01.08. -  Dega elektrības stabs un vadi. Gāja bojā govs.

Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Augstkalne, Stacijas iela 
02.08. -  Dega 1 st. dzīvojamā māja 72m2. Cieta vīrietis .

Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Dagdas iela

VUGD Latgales reģiona 
brigāde informē (22.07.2014. - 05.08.2014.)

Laika posmā no 22.07.-
28.07.2014. desmit Aleksandro-
vas internātpamatskolas bērni 
apmeklēja Latvijas Bērnu bāreņu 
fonda rīkoto nometni Rīgā.

Šī nedēļa bērniem bija ļoti 
aktīva un interesanta. Nometnes 
dalībnieki piedalījās dažādās fi-
ziskajās aktivitātēs, spēlēja bou-
lingu, apmeklēja baseinu, devās 
izbraucienā ar kuģīti pa Daugavu, 
apciemoja dzīvniekus zoodārzā, 
pabija atpūtas centrā “Lido”. 

Nometnes dalībnieki bija 
bērni no maznodrošinātām ģime-
nēm. Ne katra ģimene var atļau-
ties sūtīt savus bērnus uz vasa-
ras nometni, jo šis prieks izmaksā 
dārgi.

Aleksandrovas internātpa-

matskolas bērni šo nometni varē-
ja apmeklēt pateicoties SIA “Vār-
pa”, īpaši direktoram Edvardam 
Baranovskim.

Skolas administrācija, bērni 
un viņu vecāki no sirds pateicas 
E. Baranovskim un viņa firmai par 
lielisko iespēju izbaudīt vasaras 
priekus galvaspilsētā.

Šī nav pirmā reize, kad E. 
Baranovska vadītā firma, sadar-
bībā ar Latvijas Bērnu bāreņu 
fondu sagādā prieka brīžus un 
svētkus bērniem no Aleksandro-
vas internātpamatskolas.

Sirsnīgs paldies par atbalstu. 
Lai Jums raits ikdienas darba so-
lis un veiksme nepamet Jūs.

Skolas direktore
A. MAĻINOVSKA

Paldies par atbalstu!

Autora foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Indijā
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. Nimas piedzīvojumu sala
12.15 Radīti mūzikai
14.10 Rošvilu māja
15.55, 4.45 Vai Rīga jau gatava? 
16.10 Dzimis Eiropā
16.40 Pasaules atlants 4D
17.30 Es - savai zemītei 18.00 Ziņas
18.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
19.30 Pūtēju orķestra koncerts
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Top Latvijas Likteņdārzs
23.40 Midsomeras slepkavības 
1.20 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
2.05 Caur saulainām vasarām
3.00 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
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 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 Motociklisti
13.15 PK Futbolā
15.00 Radio SWH 20 gadu jubilejas 
koncerts
16.40 Labu apetīti! 17.45 Leones dzīve
19.30 Labākais no Euromaxx
21.00 Midsomeras slepkavības 
22.50 SOKO Vismāra
23.40 Ivars Pētersons Back to the Sixties
1.15 Eiropa koncertos
2.05 Sieva uz pilnu slodzi
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma.
5.30 Makšķerēšanas noslēpumi

LNT
6.10 Aģents Čaks 7.00 Degpunktā 
7.30 Jauniņā 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.20 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Policists no pagātnes 
13.00 Mamma iebildīs
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Gliemežvāku meklētāji
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Mf. Noziegumam pa pēdām
23.30 Greizais spogulis
1.50 Mf. Negals ar jaunavību
4.50, 5.45 Bernards
5.00 Karamba!

5.55 Boba burgeri 

TV3
6.10 Amerikāņu ģimenīte 
6.45 Denijs spoks 
7.15 Darbarūķis Menijs 
7.45 Suņuku superkomanda
8.10 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 Mf. Romijas un Mišelas skolas 
salidojums 16.00 Mf. Ducis ir lētāk 2
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.30 Ragi un nagi
21.25 Mf. Līgavu skūpstīt nedrīkst
23.35 Koru kari 
2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.35 Šefpavāru cīņas 
5.40 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
7.00 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. Zvēru kaujas
15.55 Mf. Mīlestība ir ļauna
18.10 Mf. Monstri pret atnācējiem
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Augstuma robeža 
23.30 Mf. Haizivju nakts 3D
1.05 Interni 

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 NLO vēsture
13.25 Iemāciet man dzīvot
14.30 Nereālais stāsts 15.00 6 kadri
16.00 Mf. Samuraja gods
17.55 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.10 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.10 Mūsu tēma 0.55 Kriminal+
1.20 Mūzika

PBK
6.25, 5.40 Mūzika
6.55, 9.00, 11.00, 17.15 Ziņas
7.05 Kontrolpirkums
7.30 Multfilmas
8.00 Valentīns Ļeontjevs. Atzīšanās 
mīlestībā
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Oļegs Striženovs. Visas dzīves 
mīlestība
12.35 Šķiršanās. Seriāls
17.45 JAK 20.00 Laiks
20.35 Jūrmala 2013 21.35 Šovakar
23.25 Euronews 23.55 Bokss
1.15 Mf. Pie manis, Muhtar!
2.50 Mf. Garā stipri 4.10 Jūrmala

RenTV Baltic
6.10 Skatīties visiem!
7.00 Multfilma
8.20 Tūristi

12.20, 20.55 Skatīties visiem!
12.50 Jums pat sapņos nav rādījies
15.45 Pasaules noslēpumi 
16.45 Slepenās teritorijas
17.45 Maldu teritorija 
19.55 Dīvaina lieta
22.00 Mf. Piezīmju grāmatiņas
23.35 Mf. Nāvējošs tvēriens

RTR Krievija
5.05 Mf. Aicinājums
6.20, 7.20 Mf. Mīlestība pēc pieprasījuma
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.25, 3.30 Nepiedzimsti skaista. Maija 
Bulgakova
9.20 Pārlādēšana
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25 Par dekoru
11.20 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Zemestrīce. Kurš nākamais?
14.20 100 gadīga cilvēka dzīves likumi
15.15 Smieties atļauts
17.00, 1.40 Sestdienas vakars
20.00 Mākslas filma
23.50 Mf. Mīlestība pēc saraksta
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 Mf. Vientuļajiem piešķir vietu 
kopmītnē
14.10 Roberts Roždestvenskijs. Vēlu 
Jums...
16.15, 21.00 Sports 16.20 Šurum bu-
rum
16.40 Mf. Augusts. Astotā19.00 JAK 
21.05 Atkārto!
23.20 Dzīvās mūzikas festivāls “МОСТ”
0.30 Mf. Īstā terapeite

Baltkrievija 1
7.30 Būtība
7.55, 9.10 Mf. Es esmu laimīga
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 Laimes avots. Seriāls
21.00 Panorāma
21.40 Mf. No 180 un vairāk 0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.10 Mf. Smaragda pilsētas burvis
8.15 Burvju skola 9.25 Baltkrievu virtuve
10.00, 21.05 TV barometrs
10.05, 21.40 Universitāte
11.40 Div ar pus pavāri
12.20 Mf. Cilvēks-amfībija
14.10 Augstāk par jumtu
14.45 Mf. Skaistules
17.10 Mf. Spoku mednieki 2
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens 21.00 KENO
21.10 Reālā pasaule
23.15 Mf. Kas gaidāms, kad gaidāms 
bērns

SESTDIENA, 9. augusts

SVĒTDIENA, 10. augusts

Tadeuša Reitāna piemiņas diena

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Indijā
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 Daudz laimes!
15.00 Latvijas šlāgeraptauja 2014
16.05 Saldā indes garša
17.00 Galapagu salas
18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Mazulis ar piegādi
20.30 Panorāma
21.15 Pasaule bez gala
23.00 Pasaules atlants 4D
23.50 Rošvilu māja
1.35 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī
4.30 Norvēģijas dabā
4.55 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
8.31 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Makšķerē ar Olti
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra
12.15, 18.50, 4.25 PK Futbolā
14.45 Leones dzīve
16.35 Anekdošu šovs 
17.05 Mf. Piedzīvojumi Borneo salā
21.05 Mf. Alpu klīnika
22.45 Mednieku ciltis
23.40 Eiropa koncertos
0.30 Pasaules stāsti
1.00 Imanta - Babīte pietur
2.10 Sieva uz pilnu slodzi
4.00 Nano tehnoloģijas elektromobi-
ļos
4.15 Spēles veselībai

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 2.40 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.35 Mf. Noziegumam pa pēdām
13.30, 1.50 Fišeres kundzes izmeklē-
šanas noslēpumi 

14.40 Vampīra dienasgrāmatas 
15.40 Dzintara dziesmas
16.40 Ginesa rekordisti
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. Meli un ilūzijas
3.25 Boba burgeri 
4.05 Karamba!

TV3
6.05 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 
14.05 Mf. Līgavu skūpstīt nedrīkst
16.05 Ragi un nagi
18.00, 2.45 Dullās sacensības 
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.10 Mīlestība savvaļā
20.10 Mf. Dzelzs vīrs
22.40 Mf. Katastrofa
1.05 Mf. Hefners. Bez atļaujas
3.35 Saimnieks meklē sievu 
4.30 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
7.05 Multfilmas

7.55 Skapis
8.55 Gribu ticēt
10.00 Sviridovi. Seriāls
12.10 6 kadri
12.50 Mf. Tāda ir mīlestība 2
14.50 Mf. Mr. Magū
16.40 Mf. Augstuma robeža
18.55, 1.20 Mf. Atcerēties visu
20.00 Mf. Neredzamais cilvēks. 
21.10 Mf. Čārlija eņģeļi. Tikai uz priek-
šu
23.25 Mf. Pieskāriens
0.20 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.45 TV shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Savedēja
11.15 Ievas pārvērtības
12.00 Dzīves patiesība
12.35 Personīgās lietas
14.00 Lamatas. Seriāls
17.55 Labi joki
20.00 Mf. Šerloks Holmss un doktors 
Vatsons. 
23.55 NLO vēsture
0.50 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00 Ziņas
6.10 Spēlējiet, harmonikas!
6.45 Kontrolpirkums
7.15 Amerikāņu veikals
7.45 Multfilma
8.00 Veselība

9.20 D.Krilova piezīmes 
9.55 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.10 Uzmini melodiju
12.50 Divas zvaigznes
14.30 Mf. Augusts. Astotā
17.20 Mf. Kubs
18.25 Slavas minūte
20.00 Laiks
20.40 Atkārto!
23.00 JAK
0.35 Euronews
1.05 Kas? Kur? Kad?
2.00 Mf. Radinieki
3.50 Mf. Garā stipri
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.20 Vecpuiši. Seriāls
7.50 Tīrs darbs
8.40 Kamenskaja. Seriāls

RTR Krievija
5.05 Mākslas filma
8.25 Multfilma
8.45 Garšu planēta
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 Kāzu ģenerālis
13.20 Mosfiļm
13.35 Mf. Kur pazuda Fomenko?
15.05 Mf. Mīlestība pēc saraksta
17.00 Mf. Mana līgavaiņa līgava
20.00 Svētdienas vakars 

Reitāni Lietuvas kņazistē ienāca 
vēl 16. gadsimta beigās no Prūsijas. 
Par godīgu kalpošanu un drosmi 
kaujas laukā Reitāni ieguva muižnie-
ku titulu un ģerboni, uz kura attēlots 
bruņinieks, tērpies bruņās ar zobenu 
rokās. Uzvārda tulkojums būtu - jāt-
nieks, braucējs, bruņinieks. Šīs dzim-
tas pārstāvju vidū daudz valstsvīru, 
filantropu, labvēļu. Bet pats slave-
nākais Reitāns – Tadeušs – vēsturē 
ir zināms kā īsts patriots, kurš mēģi-
nāja pretoties Polijas dalīšanai 1773. 
gadā.

Trīs eiropeiskie plēsoņas – Aus-
trija, Prūsija un Krievija – nolēma 
Žečpospolitu (Polijas un Lietuvas 
valstisko savienību) saplēst gabalos. 
Lai šī darbība izskatītos 
līdzīga likumīgam politis-
kam procesam, tika pazi-
ņots par Saeimas sasauk-
šanu. No Novogrudskas 
provinces tika izvēlēts 
deputāts Tadeušs Reitāns. 

Saeimai pašai bija 
jāpieņem lēmums, ko 
viņai uzstājīgi uzspieda 
agresīvie kaimiņi. Valsts 
sadale jau iepriekš tika 
nolemta. Bet Saeimas sa-
saukšanā netika ievērota 
tradīcija. Sākumā dalīša-
nas pretinieki norādīja 
pārkāpumus un mēģināja novērst 
neatgriezenisko. Saeima tika sasauk-
ta Varšavā, bet tai vajadzēja notikt 
Grodņā. Par šīs likumīgās sapulces 
priekšsēdētāju bija jābūt „lietuvim” 
(Lietuvas Lielkņazistes pārstāvis), bet 
tika izvirzīts polis, Krievijas ievēlēts 
Adams Poninskis, kurš tika uzpirkts, 
viņam tika piesolīta atlīdzība - 3 tūk-
stoši dukātu mēnesī. Poninskis kļuva 
bagāts, palīdzot trim lielvalstīm iznī-
cināt savas dzimtenes valstiskumu. 
Ar kārtības pārkāpumu norādi neko 
nepanākot, Reitāns kopā ar saviem 
līdzdomātājiem ķērās klāt daudz 
nozīmīgākām darbībām. Pienākot 
pie Saeimas „maršala” Poninska, 
Reitāns no viņa rokām izrāva zizli un 
skaļi paziņo: „Es esmu tieši tāds pats 
maršals kā jūs, es šo valsti uzurpēju 
ar spēku tik daudz, cik daudz jūs to 
piesavināties!” Un pēc tam uzrunāja 
visus klātesošos: „Godātie kungi! Es 
arī emu maršals, veidojos par to un 
neatstāšu šo savu amatu!”

Reitāns aicināja, pārliecināja, 
pierādīja, uzstāja, kliedza.... Bet vi-
ņam pretī bija trīs bagātas lielvalstis, 
kas Saeimas pirmajās sēdēs uzpirka, 
iebaidīja, solīja... Līdzīgi domājo-
šo kļuva ar katru dienu mazāk... 36 
stundas Reitāns neizgāja no sēžu 
zāles, neēda, nedzēra, baidījās, ka 
bez viņa klātbūtnes tiks parakstīti 
visi dokumenti par sadalīšanu... Sa-
pulces trešā diena beidzās bez jel kā-
diem rezultātiem... Pasludināja pār-
traukumu... Reitāns izmisumā metās 
līdz zāles ieejas durvīm, apgūlās uz 
sliekšņa un sauca: „Nogaliniet mani, 
nenogaliniet Tēviju!”

Šo momentu savā gleznā „Po-

lijas kritiens” attēloja slavenais Jans 
Mateiko. Vēsturnieki šajā darbā sa-
skaitīja vairāk nekā desmit faktiskās 
„kļūdas”, bet, neskatoties uz to, šī 
glezna bija un ir piemineklis poļu 
patriota izmisīgajam žestam. Lielis-
kā meistara darbs teicami sniedz tā 
laika atmosfēru. Reitāns, Saeimas 
dalībnieku ielenkts, izmisumā plēsa 
kreklu. Apkārt bija pilnīga neskaidrī-
ba: kā akls slāj vecais magnāts, kurš 
pārdzīvo notiekošo. Nodevējs Po-
ninskis lepni un majestātiski norādīja 
Reitānam uz atvērtajām durvīm, kur 
ir redzami krievu grenadieri, kuri ga-
tavi „palīdzēt” deputātiem pieņemt 
vajadzīgo lēmumu. 

Neskatoties uz visiem mēģinā-
jumiem, Polijas dalīšanu no-
vērst neizdevās. „Plēsoņas” 
dabūja pa gabalam. Tad 
viņi vēl ilgi skaidros savas 
savstarpējās attiecības un 
turpinās dalīt nelaimīgo val-
sti daudzās daļās. Reitānam 
tika solīta drošība un solīja 
viņu neizsekot. Viņam pat 
tika iedalīta huzāru nodaļa, 
lai viņu pavadītu uz mājām. 
Bet vai tas varēja vismaz 
kaut kā nomierināt patrio-
tu? Pēc „dalīšanas” Saeimas 
beigām Reitāns atgriezās 
savā īpašumā Gruševkā (ta-

gad Brestas apgabals). Tam sekoja 
mīti, baumas, spekulācijas, pieņē-
mumi... Kāds apgalvo, ka Tadeušs 
Reitāns kļuva vājprātīgs un savu īso 
mūžu nodzīvoja savā dzimtas mājā, 
kur to pieskatīja radinieki, kamēr ne-
prātā izdarīja pašnāvību 1780. gadā. 
Šim faktam nav nekādu pierādīju-
mu, vēl jo vairāk tādēļ, ka apglabāts 
Tadeušs Reitāns bija nez kāpēc ne 
kapsētā, bet gan parkā zem liela ska-
bārža. Visticamāk, ka varonis dzīvoja 
savā īpašumā, nekur nebrauca, ne ar 
ko nesatikās... Tā arī viņš nodzīvoja 
līdz Polijas pilnīgai pazušanai no po-
litiskās kartes...

Gruševkas sādžā ir saglabāju-
sies Reitāna kungu māja, netālu no 
mājas ir dzimtas kapliča, kas būvēta 
pseidogotiskajā stilā, drupas. Māja ir 
nekopta, ilgu laiku tā kalpoja par kol-
hoza kartupeļu noliktavu...  Nesen 
šis objekts tika iekļauts Baltkrievijas 
Kultūras mantojuma sarakstā, bet 
restaurācija pagaidām nav uzsākta. 

Šeit arī atrodas piemiņas ak-
mens, kas tika uzstādīts par godu 
vīrišķīgam cilvēkam, īstam patriotam 
un muižniekam Tadeušam Reitā-
nam. Polijā, Baltkrievijā un Lietuvā 
šodien Reitāna vārdā ir nosauktas 
ielas, ģimnāzijas, nevalstiskas orga-
nizācijas. Krakovā, Polijas senajā gal-
vaspilsētā, vienā no pilsētas centra 
skvēriem uzstādīts monuments par 
godu Reitānam. ŽečPospolita neaiz-
mirst savus varoņus. 

Un kurš ir teicis, ka viens nav cī-
nītājs? Lai arī Reitāns ir zaudējis. Bet 
viņa piemērs ir iedvesmojis daudzus 
Polijas valsts neatkartības cīnītājus.

Andrejs JAKUBOVSKIS

Televīzijas programma8.augustā Ir iemesls!
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6.45 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Trīszvaigžņu skūpsts
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.55 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Mf. Neprātīga mīlestība
23.10 Nikita 
0.05 Mf. Sargies auto
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, 1.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Strīpainis
10.50 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.35 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kobra 
22.05 Kurjers
23.10 Svešais starp savējiem 
0.15 Amerikāņu šausmu stāsts 
2.25, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.15, 17.45, 23.55 Māja 2
7.10, 14.20 Ekstrasensu cīņas
8.10 6 kadri
8.40 Raņetki
9.50 Kupidons
10.55, 15.30 Comedy Batls
12.00, 16.35 Jaunlaulātie
13.05, 19.55 Radu būšana
18.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi

22.10 Mf. Džungļi

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, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.50, 19.50 Gorjunovs
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
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, 4.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15, 2.50 Izmeklētāja Saveļeva per-
sonīgā dzīve
23.20 Irina Murajeva. Nemāciet man 
dzīvot!
0.20 Euronews
0.55 Mf. Jūlija lietus
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 14.00 Zvēriņi 
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 12.45 Skatīties visiem!
7.55, 15.20 Ģimenes drāmas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15, 23.45 Ekstrasensu cīņas
14.20 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve 
21.45 Jums pat sapņos nav rādījies

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 Mēs atgriezāmies
11.50 Par pašu galveno
14.05 Meitenes
15.00 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Majakovskijs. Divas dienas
21.50 Stāvie krasti
22.45 Melnie mīti par Krieviju
23.40 Dostojevskis

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.40 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 
22.05 Laimīgi kopā. Seriāls
23.50 Mf. Likumpaklausīgs pilsonis

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas 
11.00, 20.00 Lauku dakteris 
12.10, 1.00 Mistiskie stāsti
13.05 Nevajadzīgo cilvēku sala 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 M.f. Nakts bezdelīgas. 
16.30 Volfs Mesings. Redzējis cauri 
laikam 
17.35 Ģimenes melodrāmas 
19.20, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.15 Sports
0.30 Mf. Brutālais stāsts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts

PIRMDIENA, 11. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Indijā
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.40 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Mazulis ar piegādi
11.15, 19.30 Izmisušie vecāki
12.10, 13.25, 15.25 Top-Shop 
12.25 Eksotiskās salas 
13.40 Mf. Nimas piedzīvojumu sala
16.40 Mežainīši
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Aculiecinieks
19.05 Meklējot sesto maņu. Ukraina
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 
22.10 Saldā indes garša
23.20 Pasaule bez gala 
1.00 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 SeMS 
7.05 Norvēģijas dabā
7.35 Jūrā un krastā
7.55 Skats rītdienā
8.15 Pie rīta kafijas
8.35 Automoto raidījums 
8.55 Vienmēr formā!
9.25, 18.05 Bezvēsts pazudušie 
10.20, 16.05, 0.55 Hārtlenda 
11.15, 17.00, 23.50 No Austrumiem 
uz Rietumiem
12.20 Sieva uz pilnu slodzi
14.05 PK Futbolā
19.00 Šodien
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05, 5.45 Vai Rīga jau gatava? 
20.20 Mednieku ciltis
21.15 Sporta studija

OTRDIENA, 12. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 1000 jūdzes Indijā
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. Piedzīvojumi Borneo salā
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
0.50 Visāda garuma gadi
1.45 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Mjanmā
6.35 SeMS 
7.05 Norvēģijas dabā
7.35 Manas zaļās mājas
7.45 Brīvdienu ceļvedis
8.05 Nedēļas apskats
8.25 Skatpunkti
8.50 Globalizācija 3000
9.20 Bezvēsts pazudušie 
10.20 Vienmēr formā!
10.55, 18.10 EČ Vieglatlētikā
15.15 Vai Rīga jau gatava?
15.35 Hārtlenda 
16.30 No Austrumiem uz Rietumiem
17.30 Šodien
22.15, 5.30 Tavs auto
22.45, 5.00 Autosporta programma 
23.15 Sporta studija
0.00 Mf. Alpu klīnika
1.35 Vienmēr formā!

LNT
6.10 Zīlniece

22.00 Midsomeras slepkavības 
1.45 Labākais no Euromaxx
5.00 Sporta studija

LNT
6.15 Bernards
6.30 Nedēļa novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 3.05 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Gliemežvāku meklētāji
11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00, 1.20 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Purva bridējs
23.10 Mf. Melnās čūskas vaidi
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 Simpsoni 
8.20 Mf. Dzelzs vīrs
10.50 Māmiņu Klubs
11.20 Rīta pikniks
14.00 UgunsGrēks 
15.10 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.15 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+
6.20, 17.30, 0.00 Māja 2
7.15, 14.10 Ekstrasensu cīņas
8.15 6 kadri
8.50 Mf. Čārlija eņģeļi 2. Tikai uz 
priekšu
10.55 Comedy Batls
12.00, 16.25 Jaunlaulātie
13.05 Neredzamais cilvēks
15.15 Comedy Batls
18.35, 1.00 Brīvlaiks Meksikā
19.40 Radu būšana
21.00 Virtuve
22.10 Nindzjas

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, 22.40, 0.55 Kriminal+
12.40 Paralēlā pasaule
13.50 Pats sev režisors
14.50 Labi joki
18.50 Ziņas
19.50 Gorjunovs
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.10 Vienība
1.20 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, 4.10 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.10, 2.20 Izmeklētāja Saveļeva per-
sonīgā dzīve
23.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa 
pēdām

0.25 Euronews
0.55 Mf. Par mīlestību
5.00 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 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
13.25 Skatīties visiem!
14.25 Iesūdzi mani!
16.25 Nemelo man!
18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Ellīgā virtuve 
21.45 Maldu teritorija 
23.50 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 Mēs atgriezāmies
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 Majakovskijs. Divas dienas
21.50 Stāvie krasti
22.45 Alerģija. Dzīves rekviēms?
23.50 Dostojevskis
1.00 Mf. Stāsti par mīlestību

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.45 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 Laika atskaite
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Eņģelis un dēmons 
22.05 Mf. Divas nedēļas, lai iemīlētos
23.55 Mf. Laipni lūgti Mūzportā

Baltkrievija 1
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, 23.35 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05, 20.00 Lauku dakteris. Seriāls
11.05, 12.10 Mf. Laimes avots. 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 M.f. Nakts bezdelīgas. 
16.30 Mūsējie
16.45 Mf. Trīs vīri un mazulis
19.20 Arēna
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas 
23.25 Aktuāla intervija
0.10 Sports
0.25 Mf. Brutālais stāsts
0.50 Mf. No 180 un vairāk

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. 
10.35, 1.00 Doilu lieta 
11.35, 23.45 Mf. Šerloks Holmss un 
doktors Vatsons 
12.55 Mf. Aladina burvju lampa
14.20 Div ar pus pavāri
14.50 Mf. Spoku mednieki 2
16.45 Pārlādēšana 
17.30 Karsts ūdens
18.55 Mīlestība rajonā 
19.50 Nāve paradīzē 
20.55 Labas pašsajūtas ābece
21.25 KENO 21.35 SašaTaņa 
22.35 Viesnīca Bābele
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!

21.50 Privātdetektīvs Tatjana Ivanova
23.40 Mf. Sirds bez atslēgas
1.40 Mf. Amerikāniete
3.20 Zemestrīce. 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

11.10 TV-taxi
11.35 Ideālais remonts
12.30 Mf. Bagātību sala
16.15 Sports
16.20 Dižiem krievu ceļotājiem pa pē-
dām
17.25 Dzīves vieta
18.30 Slavas minūte
20.00 Kontūras
21.05 JAK 
23.10 Mf. 7 dienas un naktis ar Meri-
linu Monro

Baltkrievija 1
7.15 Mf. Volga-Volga
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 23.55 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 
16.35 Mf. Kazaroza
19.15 Mf. Es esmu laimīga
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Mīlestības ironija

Baltkrievija 2
7.25 Mf. Aladina burvju lampa
8.45 Burvju skola
10.00 Prāta vētra
10.30, 20.25 TV barometrs
10.35, 21.40 Universitāte

12.10 Div ar pus pavāri
12.50 Mf. Kas gaidāms, kad gaidāms 
bērns
14.50 Raidījums
15.25 Mf. Sliktie puiši 2
18.05 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO
21.10 Reālā pasaule
23.15 Mf. Skaistules

Sadzīves elektrotehnikas re-
monts (elektriskie gani, lādēšanas 
ierīces, elektroinstrumenti u.c.).
11.augusts:
Kombuļi - no 8.30 līdz 9.00;
Izvalta - no 9.30 līdz 10.00;
Šķeltova - no 10.30 līdz 11.00;
Grāveri - no 11.30 līdz 12.00;
Auleja - no 12.30 līdz 13.00.
12.augusts:
Ezernieki - no 8.30 līdz 9.00;
Šķaune - no 9.30 līdz 10.00;
Porečje - no 10.30 līdz 11.00;
Svariņi - no 11.30 līdz 12.00.
13.augusts:
Skaista - no 8.30 līdz 9.00;
Kalnieši - no 9.30 līdz 10.00;
Piedruja - no 10.30 līdz 11.00;
Indra - no 11.30 līdz 12.00;
Robežnieki - no 12.30 līdz 13.00;
Asūne - no 13.30 līdz 14.00.
14.augusts:
Andzeļi - no 8.30 līdz 9.00;
Andrupene - no 9.30 līdz 10.00;
Mariampole - no 10.15 līdz 10.30;
Priežmale - no 11.00 līdz 11.30;
Strodi - no 12.00 līdz 12.30;
Stankeviči - no 12.45 līdz 13.00.

Tālr. 26586120

9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Nozagt. 
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 1.15 Doilu lieta 
11.35, 23.55 Mf. Šerloks Holmss un 
doktors Vatsons 
13.00, 19.45 Nāve paradīzē 
14.05, 18.55 Mīlestība rajonā 
15.05 SašaTaņa 
16.10 Viesnīca Bābele
17.15 Augstāk par jumtu
20.50 Prāta vētra
21.25 KENO
21.30 Gribu nokļūt televīzijā!
21.35 Futbols
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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 

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

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

ES platību appļaušana 
ar smalcinātāju.
Tālr. 26362307

SIA “GSK”
 Piedāvā jebkuras sarežģītī-

bas metināšanas un virpoša-
nas darbus.

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

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

Veic hidrošļūteņu un elektro-
dzinēju remontu.

Tālr. 65681397, 29466570.

BEZĶĪLAS 
 AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr.28609904,20292842.

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

PĀRDOD

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

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 
tūlītēja. 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. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
salmus vairumā. Tālr. 29851619;
senas apaļa, ovāla dzinta-
ra krelles un citas rotaslietas, 
lielus dzintara gabalus. Tālr. 
28282963.

Steidzami! Māju Ezerniekos, 
100 m no ezera, ir saimniecības 
ēkas. Tālr. 20417828;
māju Kaplavā, 2.8 ha zeme, 
saimniecības ēkas. 6000 eiro. 
Tālr. 25967344; 
viensētu Kombuļu pagas-
tā. Zemes platība 14.6 ha. T. 
29385495;
3-istabu dzīvokli. Ir iestiklota lo-
džija (6 m), blakus skola un bēr-
nudārzs. Aronsona iela 5. Tālr. 
28387370; 
2 - istabu dzīvokli ar krāsns ap-
kuri st. Krāslava. Var uz nomak-
su. Tālr. 27881953;
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 
28455315;
“CHRYSLER Voyager”- 2001., 
dīzelis. Tālr. 25286018;
“AUDI A6” - 2.5, dīzelis, 2001., 
TA līdz 07.2015., 2800 eiro. Tālr. 
28395652; 
“AUDI A6 Avant Quatro”- 2.5 
TDi, 2001., TA līdz 17.04.2015., 
tumši zils, ādas salons, 3500 
eiro. Tālr. 26566306;
“AUDI A4”- 1.8, automāts, 1995., 
TA līdz 06.2015. 1500 EUR, ir 
maiņas varianti. Tālr. 29479733;
“AUDI 80”, 1992. Tālr. 27090089;
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 (ru-
lonu - Claas, Velger, Krone); 
sējmašīnas, pļaujmašīnas, re-
zerves daļas kombainiem; lie-
totas kaltes Antti, Arska, Jaako. 
Piegāde, pasūtījumi, līzings. T. 
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. T. 27492445;
grūsnu teli (atnesīsies martā). 
Tālr. 20355907;
govi (8. laktācija). Tālr. 
20011455;
govi. Tālr. 28373950;
āzīti un 3 slaucamas kaziņas. 
Tālr. 29432916;
aitas. Tālr. 26727834;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 28683927;
krievu zilo kaķi, jaukteni. Tālr. 
26149882;
medu Dagdā un Krāslavā. 3l - 17 
eiro. Tālr. 28369054;
ķieģeļus, caurules, lietotus dēļus, 
terases dēļus. Tālr. 29517757;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
kurināmās kūdras briketes. Pie-

Vajadzīgs palīgstrādnieks mežā. 
Tālr. 28262956. 
Vajadzīga sieviete - aprūpētā-
ja vecai sievietei. Ar dzīvošanu 
laukos. Tālr. 26409363.
PĀRDOD vai IZĪRĒ 2 - istabu 
dzīvokli Krāslavas centrā. Tālr. 
29386961.
IZĪRĒ (uz ilgu laiku) vai PĀR-
DOD 1-istabas dzīvokli pie “Sau-
les” veikala. Tālr. 29893202.
Satelīttelevīzijas uzstādīšana un 
modernizācija. Vairāk nekā 70 
Krievija kanāli par gada maksu 
- 22 eiro. Tālr. 28359900.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
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. 
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Hidromanipulatora pakalpojumi 
(virsbūve - 630x240, piekabe 
- 700x240, “bulta”- 21 m). Tālr. 
20208886. 
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un 
uzstādīšana. Tālr. 28325539.
Zīlēšana ar taro kārtīm. Aizrunā 
psoriāzi, alkoholismu. Mīlestības 
un uzticības pareģošana. Tālr. 
25320417.
Paņemsim bērnu mantas - mei-
tenei (3 gadi) un puikam (6 gadi). 
Nepieciešams velosipēds un 
slaucama kaza. Tālr. 25274016.

Satelīttelevīzijas uzstādīšna, 
remontdarbi, apkalpošana. 
Bezmaksas kanāli: ORT, RTR, 
NTV, REN TV, STS, TNT, MIR, 
ZVIZDA u.c.
 Tālr. 26344829.

2013. gada maijā pie Indras 
ezera notika konflikts, kura lai-
kā kliedza un pēc palīdzības 
sauca Skaidrīte Staneviča. 
Lūgums makšķerniekiem - at-
saukties aculieciniekiem. Tālr. 
29510143, e-pasts: 

skajdra@inbox.lv

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

Aleksandrovas  skolas 
kolektīvs izsaka  visdziļāko 
līdzjūtību Diānai Filimono-
vai, tēvu aizsaulē pavadot.

Andzeļu vokālā ansambļa 
“Priekam” dalībnieki izsaka 
līdzjūtību Diānai Filimono-
vai sakarā ar tēva aiziešanu 
viņsaulē.

Nolīst asara, sažņaudzas 
vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu 
laiks.

Dziļi sērojam sakarā ar 
bijušās Krāslavas rajona 
izpildkomitejas priekšsēdē-
tāja nāvi un izsakām dziļu 
līdzjūtību Konstantīna Ra-
gozina sievai Gaļinai, mei-
tai Ļubovai un mazdēlam. 

Bijušie rajona 
izpildkomitejas darbabiedri

Mūža vakars krēslas  spārniem
Tumsu auž un zvaigznes 
dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām līdzjūtību Valē-
rijam Osipovam sakarā ar 
tēva nāvi.

VAS “Autoceļu uzturētājs” 
Krāslavas iecirkņa kolēģi

IK “Skārda izstrādājumi” 
pārdod un izgatavo ūdens 
noteksistēmas, ugunsdrošos 
dūmvadus no nerūsējošā 
tērauda: 
•	 ar izolācijas apvalkiem (du-

bultsienas);
•	 bez izolācijas apvalkiem 

(viensienas);
•	 apkures katliem, krāsnīm, ka-

mīniem u.c.
Jebkurš diametrs, jebkura 

konfigurācija un pieslēgums. 
Skursteņu apdare. Jumtu 
maiņa. Kvalitāte garantēta.

 Tālr. 28712546.

Krāslavas valsts ģimnāzija 
aicina darbā DEŽURANTU - 
APKOPĒJU. Tālr. 26418299.

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Montāža+apdare.

Tālr.25997031, 29575806. 

Metāla nožogojumu un so-
liņu izgatavošana un uzstā-
dīšana. Kā arī pieminekļu 
restaurācija un uzstādīša-
na. T. 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.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558.

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

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods).

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

gāde. Tālr. 22110343;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
sausu skaldītu malku. 95 
EUR par 6.5 bērkubiem. Tālr. 
26305798;
malku. Tālr. 29189194.

Krāslavā, Ziedu ielā pieklī-
dis mazs, melnraibs suņuks. 
Draudzīgs, ar kaklasiksnu. 
Lūdzam atsaukties īpašnieku! 
Tālr. 20503834.


