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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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No 11. augusta 
atsāks darbību
 konditorejas 

veikals - kafejnīca 
“LAKOMKA” 
Rīgas ielā 32a.

7. augustā aicinām jūs uz 
 lauksaimniecības,  pārtikas 
preču un  pašražoto preču 

 gadatirgu Dagdā!

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291. 

Šodien numurā

Latvijā

8. augustā plkst. 14.00 Svariņu tautas namā.
Aicinām piedalīties muzikantus, kuri spēlē kādu instrumentu, tau-

tas namu kolektīvus, mazākumtautību biedrības!
Uzstāties var ar 1 -2 numuriem jebkurā žanrā un valodā. 
Pieteikties līdz 7. augustam pa tālr. 26328322 vai 26150442, 

norādot priekšnesuma nosaukumu un autoru. 

Mazākumtautību kultūru svētki 

“Zavaļinka”

Laipni aicināti uz izstādi!

Piedalieties 
 svētceļojumā 

Krāslava - Aglona 
“Miers jums!”

Izejam 10. augustā (pirm-
dien). 

Maršruts: Krāslava - Skaista 
- Auleja - Grāveri -  Aglona.

Ieejam 13. augustā (ceturt-
dien). 

Dalības maksa - 15 eiro. Pie-
teikšanās līdz 5. augustam pie 
pr. Rodiona baznīcas zakristejā 
vai, ja nav iespējams, zvanot 
pa tālr. 20240098.

Uzzināt novada domes pieņemtos lēmumus, 
neizejot no mājām

Saskaņā ar izmaiņām “Likumā 
par pašvaldībām” no šī gada 1. jūlija 
visām Latvijas pašvaldībām ir jāno- 
drošina domes sēžu ierakstīšana 
audioformātā un ierakstu ievietoša-
na pašvaldības interneta mājaslapā. 
Daļa pašvaldību jau nodrošina savu 
sēžu ierakstus, tomēr vairākumam 
pašvaldību šī prasība būs jaunums 
un šis “jaunums” novada iedzīvotā-
jiem parādīsies jau šī gada jūlija bei-
gās vai augusta sākumā, atkarībā no 
jūlija mēneša novada domes sēdes 
norises datuma.

Cīņa par ikvienas novada do-
mes darba caurspīdīgumu Latvijā 
aizsākās jau pirms pāris gadiem, kad 
Saeimā tika ņemti vērā Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) izstrādātie priekš-
likumi par audio un video ierakstu 
veikšanu domes sēžu laikā.

Sākotnēji tika diskutēts gan 
par domes sēžu audio ierakstīša-
nu, gan par video ierakstīšanu un 
to ievietošanu novada mājas lapās, 
sabiedrības pieejamībai. Sākotnēji 
tika plānots šādu kārtību ieviest no 
2014. gada 1. jūlija, taču daudzas 
pašvaldības izteica pretenzijas, aiz-

bildinoties, ka tas prasa pašvaldībām 
papildus līdzekļus - aparatūras iegā-
de, darbinieka algojums utt. Tāpēc 
šī prasība tika atcelta uz gadu, līdz šī 
gada 1. jūlijam. 

Daudzas presē minētās pre-
tenzijas no pašvaldībām bija ne tikai 
smieklīgas, bet pat kuriozas. Dažas 
pašvaldības spējušas rast līdzekļus 
vairāku tūkstošu apmērā, lai pieda-
lītos neplānotos ārzemju izbraucie-
nos, kuri tika apmaksāti no nepa-
redzētajiem līdzekļiem, taču šādai 
prasībai kā caurspīdīguma nodroši-
nāšana un sabiedrības informēšana 
trūcis nieka 500 - 1000 eiro.

Tāpat pašvaldībām, pēkšņi, kļu-
va aktuāls jautājums par personas 
datu aizsardzību, kas līdz tam, ikvie-
nam Latvijas pilsonim piedaloties 
domes sēdēs, domes priekšsēdētā-
jiem nešķita aktuāls. 

Neskatoties uz to, ka likums no-
saka obligāti ieviest audio ierakstī-
šanu un ierakstu publicēšanu mājas 
lapā tikai no šī gada 1. jūlija, daudzās 
Latvijas pašvaldībās tas notiek jau 
ilgāku laiku, negaidot valstī noteikto 
obligāto prasību. Bet tādās pašval-
dībās kā Ventspils, Ķekavas, Ikšķiles, 

Ogres un citās notiek ne tikai audio 
ierakstu veikšana un publicēšana, 
bet arī video ierakstu veikšana un to 
ievietošana mājaslapās.

Centāmies izpētīt, kādā apmērā 
šis jautājums sakārtots Aglonas, Da-
gdas un Krāslavas novados?

Izpētes bāze ir Aglonas, Dagdas 
un Krāslavas novada pašvaldību mā-
jaslapās pieejamā informācija.

DAGDAS NOVADS
Dagdas novada dome starp pē-

tāmajām pašvaldībām ieņem pirmo 
vietu. Dagdas novada dome sēžu au-
dio ierakstu ievietošanu mājas lapā 
uzsākusi pirms ar likumu noteiktā 
laika. Kopš 2014. gada augusta ar 
domes sēžu audio ierakstiem var ie-
pazīties ikviens interesents. Tie ir ie-
vietoti domes sēžu protokolu sadaļā. 
Droši vien kaut kādu attaisnojošu 
iemeslu dēļ Dagdas novada domes 
mājaslapā uz šī gada 31. jūliju nav ie-
vietots šī gada 21. jūlija domes sēdes 
audio ieraksts. Īsts kuriozs, ņemot 
vērā to, ka līdz šim dome to darījusi 
bez likuma prasības - brīvprātīgi. Tie-
ši šī gada jūlija domes sēdes audio 
ieraksts ir obligāts ar likumu!

Turpinājumu lasiet 6. lpp.

Rēzeknieša Anatolija Zelča gleznu izstāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā A.GONČAROVA foto

•	 Tieslietu ministrija rosina no-
teikt administratīvo sodu par 
prospektu, biļetenu, katalogu 
un citu materiālu nosūtīšanu vai 
izsniegšanu fiziskām vai juridis-
kām personām, ja šajos materi-
ālos bez šo personu pieprasīju-
ma līdztekus valsts valodai būs 
lietota arī svešvaloda. Par šādu 
pārkāpumu materiālu izgatavo-
šanas iniciatoriem vai pasūtītā-
jiem paredzēts izteikt brīdināju-
mu vai uzlikt naudas sodu 140 
eiro, bet juridiskām personām 
- no 140 līdz 7100 eiro.

•	 No 1. augusta paaugstinās 
akcīzes nodokļa likmes, kas 
sadārdzina alu un grādīgos 
dzērienus, bet valsts cer uz pa-
pildu miljoniem eiro. Grozījumi 
akcīzes nodokļa likumā paredz 
dažādu akcīzes nodokļa kāpu-
mu. Līdzšinējā akcīzes nodokļa 
likmi no 3,10 eiro par 100 litriem 
alus palielinās līdz 3,8 eiro, bet 
vīnam – no 64,03 līdz 70 eiro. 
Savukārt attiecībā uz raudzēta-
jiem dzērieniem akcīzes nodokļa 
likmi paredzēts diferencēt. Dzē-
rieniem ar absolūtā spirta saturu 
līdz sešiem tilpumprocentiem 
plānots noteikt likmi 64 eiro, bet 
ar absolūtā spirta saturu virs se-
šiem tilpumprocentiem – 70 eiro 
apmērā par 100 litriem. 

•	 Aizvadītajā gadā Latvijā notiku-
ši 3728 ceļu satiksmes negadī-
jumi, kuros bojā gājuši 212 un 
ievainoti 4603 cilvēki, liecina 
Satiksmes ministrijas sagata-
votais informatīvais ziņojums 
“Ceļu satiksmes drošības plāna 
2014.-2016. gadam uzdevu-
mu izpildes gaita”. Bojā gājušo 
skaits pērn, salīdzinājumā ar 
2013. gadu, ir palielinājies par 
18,4%. Tāpat par 6,9% palie-
linājies satiksmes negadījumu 
skaits ar cietušajiem skaits un 
par 6,1% palielinājies kopējais 
ievainoto skaits.

•	 Tirdzniecības centrā “Olimpia” 
(Rīgā) atvērts Lielbritānijas 
sporta preču tirgotāja “Sports 
Direct” veikals. Tas piesaistījis 
lielu pircēju interesi. “Sports Di-
rect” ir dibināts 1982. gadā An-
glijā, kur tas ir vadošais sporta 
preču mazumtirgotājs ar vairāk 
nekā 270 veikaliem daudzās 
pasaules valstīs. 

•	 Eiropas Parlamenta (EP) de-
putāte, “Vienotības” biedre 

Sandra Kalniete uzrakstījusi 
iesniegumu partijas valdei ar 
lūgumu atbrīvot viņu no darba 
valdē. Partijas valdes pārstā-
vis Andrejs Judins, uzzinot par 
Sandras Kalnietes lēmumu, 
pauda nožēlu, jo,viņaprāt, Kal-
nietes nepiedalīšanās partijas 
vadības lēmumu pieņemšanā ir 
liels zaudējums.

•	 Šā gada laikā pasažieru velosi-
pēdu jeb tā dēvēto velorikšu va-
dītājiem Rīgas Pašvaldības po-
licija (RPP) kopā ir noformējusi 
47 administratīvo pārkāpumu 
protokolus par noteikumu pār-
kāpumiem. Visbiežāk pārkāp-
tais noteikumu punkts ir pasa-
žieru velosipēda izmantošana 
bez noteiktā kārtībā Rīgas do-
mes Satiksmes departamentā 
saņemtas pasažieru velosipēdu 
kustību maršruta atļaujas un 
pasažieru velosipēdu izmanto-
šana ārpus noteiktā maršruta. 
Par to noformēti 17 protokoli.

•	 Valsts asinsdonoru centrs plāno 
atteikties no atlīdzības izmaksas 
donoriem un ieviest Latvijā bez-
atlīdzības asins donoru kustību. 
Šis priekšlikums būs jāapstiprina 
Ministru kabinetam, bet, ņemot 
vērā, ka Latvija ir Eiropas Savie-
nības dalībvalsts un asins, kā arī 
to komponentu sagatavotājies-
tādēm jāņem vērā ES direktīvas, 
centrs prognozē, ka par šo jau-
tājumu tiks lemts tuvākā gada 
laikā.

•	 Pagājušajā nedēļā likumsargi 
aizturējuši divus nakrodīlerus, 
pie kuriem atrastas narkotikas 
lielā apmērā. Aizturēts1980.
gadā dzimis vīrietis un 1984.
gadā dzimusi sieviete. Abas 
personas jau iepriekš bijušas 
sodītas par narkotisko vielu rea-
lizāciju. Pagājušajā ceturtdienā 
aizturētajām personām tiesa 
piemēroja drošības līdzekli ap-
cietinājumu. Pret sievieti un 
vīrieti policijā sākts kriminālpro-
cess par narkotisko un psihotro-
po vielu neatļautu glabāšanu un 
realizāciju lielos apmēros, ja to 
izdarījusi personu grupa. 

•	 Daudzi autovadītāji ērtības la-
bad sava auto tehnisko pasi 
mēdz glabāt salonā aiz saules-
sarga - tā ir ērtāk, ja vienu auto 
lieto vairāki ģimenes locekļi vai 
uzņēmuma darbinieki. Taču, ja 
auto tiek nozagts kopā ar teh-

nisko pasi, zagļi būtībā iegūst 
iespēju ar to droši pārvietoties 
vai pārdot. Auto reģistrācijas 
apliecība dod iespēju zagļiem 
to piereģistrēt uz cita īpašnieka 
vārda ārzemēs un pārdot iespē-
jami īsā laikā pat bez pretlikumī-
gas šasijas numuru nomaiņas. 
Tas savukārt apgrūtina nozag-
tā auto atgūšanu, jo tā jaunais 
īpašnieks var tikt uzskatīts par 
“labticīgu pircēju”, kurš par auto 
zādzību neko nav zinājis.

•	 Braukšanas apmācības ins-
truktora darbs ir pakalpojuma 
sniegšana, tāpēc ikvienam ins-
truktoram jābūt darba attiecībām 
ar autoskolu vai pašam jāreģis-
trē sava saimnieciskā darbība, 
informē Valsts ieņēmumu die-
nests. Savukārt personai, kura 
izmanto instruktora sniegtos 
pakalpojumus un samaksu veic 
skaidrā naudā vai ar maksājumu 
karti, vienmēr ir jāsaņem darīju-
mu apliecinošs dokuments - ka-
ses čeks vai VID reģistrēta kvīts.

Latgalē
•	 Pārtikas un veterinārais dienests 

(PVD) no piektdienas izsludinā-
jis Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ka-
rantīnu vairākos Viļakas novada 
pagastos. Karantīnas zona no-
teikta Viļakas novada Vecumu, 
Medņevas un Šķilbēnu pagas-
tos. Karantīnas izsludināšana 
nepieciešama saistībā ar ĀCM 
vīrusa konstatēšanu savvaļas 
cūkām Vecumu pagastā.

•	 Nedēļas laikā Rēzeknes slim-
nīcā nogādāti 7 cilvēki smagā 
narkotisko vielu reibumā, to vidū 
- pieci pusaudži. Ārsti norāda - ja 
laikus netiks atklāts bīstamo vie-
lu izplatītājs, saindēšanās gadī-
jumu skaits pilsētā var pieaugt.  
Pastāv aizdomas, ka saindē-
šanos izraisījis viens no hašiša 
paveidiem. Šobrīd visu septiņu 
pacientu stāvoklis stabilizējies.

Pedofiliem pieteikta 
cīņa

2.lpp

Kopīgs darbs... un 
brīnišķīgs rezultāts

3.lpp

Labdarības Bumbu 
rallijs Aglonā

4.lpp

Krāslavas futbola 
kluba izaugsme 

5.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas aktuāls un interesantas 
informācijas.
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Kanādā atlaists parlaments
Kanādas  premjerministrs  Stīvens  Hār-

pers svētdien atlaidis parlamentu un izsludinājis jaunas vispārējās vēlē-
šanas 19. oktobrī. Līdz ar to Kanādā sākusies vienpadsmit nedēļas ilga 
priekšvēlēšanu kampaņa, kuras laikā Hārpers centīsies panākt atgrie-
šanos premjera amatā uz ceturto pilnvaru termiņu. Kanādas premjers, 
kas ieņem šo amatu kopš 2006. gada, paziņojis par jaunām vēlēšanām 
pēc tikšanās ar gubernatoru Deividu Džonstonu, kas Kanādā pārstāv 
nominālo valsts galvu - Lielbritānijas karalieni Elizabeti II.

Musonu lietusgāzes Indijā 
Musonu lietusgāzēs Indijā pagājušās nedēļas laikā ir gājuši bojā 

vairāk nekā 90 cilvēki, un desmitiem tūkstoši bijuši spiesti patverties 
valsts izveidotās nometnēs. Vissmagāk cietušajā štatā Rietumbengā-
lē valsts ziemeļaustrumos ir gājuši bojā 48 cilvēki. Valsts rietumu štatā 
Radžasthānā ir reģistrēti 28 bojā gājušie. Sestdien vismaz 20 cilvēku 
zaudēja dzīvību zemes nogruvumā, kas sagrāva līdz 10 mājokļu kādā 
ciemā Manipūras štatā valsts ziemeļaustrumos. Musonu sezona Indi-
jā ir no jūnija līdz septembra beigām. Tās laikā nolīst apmēram 80% 
no lietus gada normas.

Atkal atceļ sprieduma nolasīšanu “Al Jazeera” 
žurnālistu lietā

Ēģiptes  tiesa svētdien vēlreiz atlikusi sprieduma nolasīšanu at-
kārtotajā prāvā pret televīzijas kanāla “Al Jazeera” žurnālistiem, kas 
apsūdzēti sadarbībā ar aizliegto islāmistu kustību “Musulmaņu brālī-
ba” un “melīgu ziņu pārraidīšanā”. Nākamā tiesas sēde paredzēta 29. 
augustā. Sprieduma nolasīšana jau tika atlikta ceturtdien, skaidrojot 
to ar tiesas priekšsēdētāja slimību. 

Izstrādāta vakcīna pret Ebolas vīrusu
Nesen izstrādāta vakcīna pret nāvējošo Ebolas vīrusu ir nodro-

šinājusi simtprocentīgu aizsardzību izmēģinājumos Āfrikas valstī Gvi-
nejā,  ko  smagi  skāris  šis  vīruss.  Izmēģinājumā  tiks  vakcinēti  4123 
augstam saslimšanas riskam pakļauti cilvēki tūlīt pēc tam, kad kāds 
viņu  tuvinieks saslima ar bīstamo vīrusu. Neviens no vakcinētajiem 
nesaslima, liecina pārbaudes rezultāti. Smagākajā Ebolas vīrusa uz-
liesmojumā pasaules vēsturē  Āfrikas valstīs Gvinejā, Sjerraleonē un 
Libērijā ir tikuši inficēti 28 000 cilvēku, bet vairāk nekā 11 000 ir miruši.

MediaTek meklē partnerus Baltijas valstīs
Pasaules  čipsetu mobilais  elektronikas  un multivides  ierīču  iz-

strādātājs  - uzņēmums MediaTek patlaban meklē partnerus Baltijas 
valstīs un  ir gatavs apspriest sadarbības  iespējas ar Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Ziemeļvalstu uzņēmumiem. Tas ir starptautisks uz-
ņēmums ar 27 birojiem 12 pasaules valstīs. 2014. gadā vairāk nekā 
300 miljoniem visā pasaulē pārdoto viedtālruņu tika aprīkoti ar Media-
Tek divu, četru un astoņkodolu procesoriem. Uzņēmums ieņem līde-
ra pozīcijas tirgū, kas piedāvā risinājumus digitālajai TV, optiskajiem 
pievadiem un lokāliem bezvadu tīkliem. Galvenā MediaTek stratēģija 
ir maksimāla mobilo ierīču ar segmentu advancēts vidējais — augsti 
tehnoloģiskie, produktīvie risinājumi ar nelielām izmaksām.

Biedrības  “Balvu  olūts”  val-
des  loceklis  Uldis  Arnicāns  par 
“Latgales  sirdspukstiem”:  “Latga-
les cilvēki  ir mūsu novada lielākā 
un  skaistākā  vērtība.  Pateicoties 
mūsu cilvēkiem, Latgale ir spējusi 
pastāvēt  un  saglabāt  tai  rakstu-
rīgās  iezīmes  daudzu  gadsimtu 
garumā.  Lai  pateiktu  paldies  vi-
siem Latgales  cilvēkiem par  viņu 
nesavtīgo darbu un garīgo vērtību 
kopšanu daudzu gadu garumā, ir 
tapusi šī grāmata, kurā mūsu no-
vadu dzejnieki un fotogrāfi ataino 
vakar un  šodien  svarīgās  tēmas. 
Katrs mūsu  novada  cilvēks  ir  kā 
viens mazs  sirdspuksts,  kas  ļauj 
mūsu  Latgales  sirdij  pukstēt,  jo 
tieši  no  mums  ir  atkarīgs  vai  arī 
turpmāk  savu  novadu  redzēsim 
tādu,  kādu  to  esam  pieraduši 
redzēt  -  mīļu,  saprotošu  un  ļoti 
dvēselisku. Liels prieks, ka darbā 
spējām apvienot autorus ar dažā-
diem  uzskatiem  un  tautībām  no 
visiem 20 Latgales novadiem, tā-
dejādi atspoguļojot visas Latgales 
daudzpusību  un  krāsainību.  Šis 
kopdarbs  ir  lielisks  piemērs  tam, 
ka,  neskatoties  uz  nacionālajām, 
kulturālajām un reliģiskajām atšķi-
rībām, visi mūsu novadu iedzīvo-
tāji lepojas ar savu skaisto Latgali 

un palīdz tai būt par siltām mājām 
mums visiem.”

Šobrīd albuma izdošanai ne-
pieciešamie  līdzekļi  tiek  vākti  ko-
lektīvā ieguldījuma platformā Pro-

jektu  banka  (www.projektubanka.
lv).  Līdz  ar  to,  ikvienam  Latvijas 
iedzīvotājam  ir  iespēja  ieguldīt 
kādu  eiro  albuma  tapšanā.  Līdz 
šim  “Latgales  sirdspukstu”  izdo-
šanu  jau  ir atbalstījušas 7 Latga-
les  (Viļakas,  Dagdas,  Krāslavas, 
Viļānu,  Krustpils  un  Rēzeknes 
pilsētas) pašvaldības un paši grā-

matas  autori.  No  4600.00  EUR 
grāmatas izdošanai nepieciešami 
vēl 2600.00 EUR. Par šo summu 
tipogrāfijā SIA Dardedze hologrā-
fija  tiks  iespiesti 1000 albumi, no 
kuriem  500  albumi  nonāks  Lat-
gales  skolu,  pagastu  un  pilsētu 
bibliotēkās,  savukārt  pārējie  500 
eksemplāri  nonāks  autoru,  atbal-
stītāju un pašvaldību īpašumā.

Atbalstot  “Latgales 
sirdspuksti”  izdošanu  Projektu 
bankas  vietnē  https://projektu-
banka.lv/projects/albumslatgales-
sirdspuksti,  ikviens,  kurš  ieguldīs 
15 eiro, saņems vienas grāmatas 

eksemplāru  pa  pastu  vai  kādā 
no  grāmatas  atklāšanas  pasāku-
miem, ieguldot 50 eiro Jūsu vārds 
un  uzvārds  vai  uzņēmuma  logo 
tiks iekļauts grāmatas titullapas at-
balstītāju sarakstā.

 Idejas aug, kad ar tām dalās!
Vairāk  par  Projektu  banku: 

www.projektubanka.lv

Atbalstīsim dzejas un foto albuma 
“Latgales sirdspuksti” izdošanu

Kolektīvā ieguldījuma platforma Projektu banka aicina at-
balstīt biedrības “Balvu olūts” izveidotā dzejas un foto 
albuma “Latgales sirdspuksti” izdošanu. Albumā ir apko-
poti 150 Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbi - dzeja gan 
latviešu, gan krievu, gan latgaļu un pat baltkrievu valodā. 
No Krāslavas novada albumā piedalās: Jeļena Vorošilo-
va, Elvīra Škutāne, Aivars Umbraško, Aleksejs Gončarovs, 
Anatols Kauškalis, Gunta Ahromkina, Inga Pudnika, Žanna 
Drozdovska, Inga Pizāne Dilba, Ināra Dzalbe, Inta Lipšāne.

Pārāk maigais  spriedums  di-
viem apsūdzētajiem Liepājas  lietā 
par  vairāku  gadu  ilgajām  netikla-
jām  darbībām  pret  bērnu  izraisī-
ja  lielu  rezonansi,  kā  rezultātā  ir 
iespējama  lietas  pārskatīšana  un 
likumdošanas izmaiņas.

Jūnija beigās izsludinātais tie-
sas  spriedums pavedējiem – pie-
spiedu darbi par vairākiem gadiem 
ilgušajām  netiklajām  darbībām  ar 
pirmsskolas  vecuma  meitenīti  – 
radīja  sprāgušas  bumbas  efektu. 
Rīgā  un  Liepājā  notika  protestē-
tāju  piketi,  Saeimā  tika  sasauk-
ta  Juridiskās  komisijas  ārkārtas 
sēde, kurā tika uzaicināts  tieslietu 
ministrs Dzintars Rasnačs (“Nacio-
nālā apvienība”). Atbildot uz aicinā-
jumu uzņemties politisko atbildību 
par skandalozo  tiesas spriedumu, 
ministrs  solīja  līdz  septembra  sā-
kumam  sagatavot  grozījumus  li-
kumdošanā.

Līdz šim protestu par Liepājas 

tiesas  spriedumu  iesniegušas  jau 
divas  institūcijas  –  bāriņtiesa  un 
prokuratūra.  Liepājas  bāriņtiesa 
uzstāj, ka sodam jābūt stingrākam, 
un pieprasa reālu cietumsodu. 

Speciālā  Tieslietu  ministrijas 
darba grupa jau pēc pirmās sēdes 
ir formulējusi savus ierosinājumus: 
padarīt  stingrāku  sodu  par  netik-
lām darbībām ar nepilngadīgajiem 
(atcelt  nosacīta  soda  iespēju),  at-
celt noilgumu seksuālajiem nozie-
gumiem  un  ievērojami  pagarināt 
probācijas  termiņu,  t.i.,  policijas 
uzraudzības  laiku, noziedzniekam 
esot brīvībā. Grozījumus ieplānots 
nodot Saeimai rudens sākumā.

Arvien spēcīgāka paliek arī sa-
biedriskā  rezonanse.  Organizāciju 
“Par  sportisku  sabiedrību”,  “STOP 
drugs”  un  “RE:Start”  aktīvisti  ar 
parlamentārieša  un  Saeimas  Ju-
ridiskās  komisijas  locekļa  Andreja 
Elksniņa  (“Saskaņa”)  atbalstu  ga-
tavo  savus  grozījumus  notiesāto 
pedofilu  sodiem,  kas  tiks  publicēti 

parakstu  vākšanas  portālā  www.
manabalss.lv. Autori cer savākt vai-
rāk par 10 tūkstošiem parakstu, kas 
ļaus nodot šos grozījumus obligātai 
apspriešanai Saeimā.

“Papildus soda termiņu palie-
lināšanai par seksuālo vardarbību 
pret  bērniem mēs  piedāvājam  ie-
viest vēl divas normas,” pastāstīja 
“Ezerzemei” viens no sabiedriska-
jiem darbiniekiem, “STOP drugs” lī-
deris Sandris Bergmanis. “Tā būtu 
ķīmiskā kastrācija kā papildu sods 
un obligāts publiskais  reģistrs. Zi-
ņas par ikvienu, kas vismaz vienu 
reizi  tika saukts pie atbildības par 
seksuālo vardarbību pret bērniem, 
jāiekļauj vispārpieejamā datu bāzē. 
Ja kāds  teiktu, ka viņiem esot cil-
vēktiesības,  ko  nedrīkst  pārkāpt, 
tad jāpiebilst, ka cilvēktiesības ir arī 
maziem  bērniem.  Deputātus  var 
pārliecināt to izdarīt. Pirms diviem 
gadiem mums  kopīgiem  spēkiem 
izdevās  piespiest  Saeimu  ieviest 
kriminālatbildību  par  spaisa  tirdz-
niecību, uz panākumiem ceram arī 
šoreiz.”                    

Pedofiliem pieteikta cīņa

Valdība  ir  solījusi  Briselei 
izvietot  Latvijā  250  bēgļus  no 
“karstajiem  punktiem”,  kaut  gan 
saskaņā ar aptaujām vairāk nekā 
puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, 
ka to nevajadzētu darīt.

Bēgļu jautājums izraisīja asu 
diskusiju sabiedrībā un masu me-
dijos. Tika izteikti dažādi viedokļi – 
kāds aicināja žēlot aizbēgušos no 
kara šausmām, citi mēģināja pār-
liecināt, ka līdz ar bēgļu ierašanos 
katrā ziņā pienāks pasaules gals.

Parlamenta  diskusija  nav  iz-
devusies,  jo  Saeimas  opozīcija 
nespēja  sasaukt  bēgļiem  veltī-
tu  ārkārtas  sēdi,  kurā  tiktu  ap-
spriests,  cik bēgļiem maksāt,  kur 
tos izvietot un kā integrēt.

Pēc  valdības  informācijas, 
Latvija ir piekritusi divu gadu laikā 
uzņemt 250 cilvēkus – visticamāk, 
tās būs ģimenes ar bērniem. Daļa 
no tiem var  ierasties no Grieķijas 

un Itālijas (uz turieni visbiežāk bēg 
no karojošajiem reģioniem), 50 cil-
vēki – no trešās pasaules valstīm. 
27. jūlijā iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis  iepazīstināja Saeimas 
deputātus  ar  Mucenieku  bēgļu 
uzņemšanas punkta darbību. Ko-
pīgā sēdē piedalījušies parlamen-
tārieši no Eiropas lietu komisijas.

Kā  tika  noskaidrots,  Latvi-
ja  uzņem  bēgļus  jau  kopš  1998. 
gada.  Pa  šo  laiku  bēgļa  statuss 
tika  piešķirts  65  personām,  kaut 
arī  kopumā  ar  iesniegumiem  tā 
piešķiršanai  vērsušies  1592  ār-
zemnieki.  Visvairāk  gribētāju  sa-
ņemt patvērumu Latvijā bija 2013. 
gadā – 364 cilvēki. Tādējādi zinā-
ma  bēgļu  skaita  klātbūtne  valstī 
pēc būtības nemaz nebija jūtama. 
Vai tuvākajā laikā situācija mainī-
sies? Iekšlietu ministrija pagaidām 
nedod  konkrētas  atbildes  uz  šo 
jautājumu, taču paziņo, ka nodro-

šinās rūpīgu patvēruma meklētāju 
pārbaudi.  Eiropas  lietu  komisijas 
vadītāja  Lolita  Čigāne  teica,  ka 
nepieciešams  izstrādāt  ilgtermiņa 
migrācijas politiku, kā arī metodes 
potenciālu afēristu, ekstrēmistu un 
kriminālu atsijāšanai.

Iekšlietu  ministrs  Rihards 
Kozlovskis  šo  viedokli  atbalstī-
ja, uzsverot, ka gala  lēmumu par 
katru konkrētu bēgli Latvijas varas 
iestādes pieņems uz vietas, tāpēc 
iespējami  arī  patvēruma  piešķir-
šanas  atteikumi. Ministrs  paziņo-
ja, ka pirmie bēgļi varētu ierasties 
Latvijā  šoziem  un  turpmāk  nākt 
klāt grupās ik pēc trim mēnešiem. 
Speciālā  valdības  darba  grupa, 
kas sanāks pirmajā sēdē augusta 
vidū, aprēķinās, cik daudz budže-
ta  līdzekļu  vajadzēs,  lai  uzturētu, 
apmācītu, ārstētu un integrētu tos, 
kam Latvija piešķirs bēgļa statusu.

D. ŽDANOVA

Vai Latvija ir gatava bēgļiem no Austrumiem?

Svētku atskaņas
Alekseja GONČAROVA foto

Velosipēdistu vasara

Pasaulē
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Kad šī gada pavasarī Krās- 
lavas novada dome izsludināja 
kārtējo projektu “Iedzīvotāji veido 
savu vidi”, piedalīties tajā domas 
nebija, kaut gan jāpiebilst, ka 
jau iepriekš, pateicoties tieši šim 
projektam, tika labiekārtota un 
padarīta skolēniem droša Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas apkār-
tne – ierīkots žogs apkārt sporta 
laukumam, kā arī izvietoti soliņi 
un atkritumu tvertnes pie sporta 
laukuma skrejceliņa. Nepārpro-
tami – projekta “Iedzīvotāji veido 
savu vidi” ideja ir brīnišķīga, un 
ikvienam tiek dota lieliska iespēja 
darboties vietējās vides labiekār-
tošanā.  

Līdz projekta pieteikumu ie-
sniegšanas beigām bija atlikušas 
vien dažas dienas, kad mūsu ielu 
– Zaļā, Spīdolas, Tautas – māju 
iedzīvotāji vienojās: ja jau tāda 
iespēja tiek dota, tad tā ir jāiz-
manto! ...un uzrakstījām projektu 
“Mēs par sakoptu un drošu vidi”. 
Tajā pastāstījām, cik skaista ir 
mūsu apkārtne, cik daudz krāsla-
viešu nāk uz šejieni atpūsties – 
vasarā Daugavas krasts ar balta-
jām smiltīm vilina vien; pavasarī 
nav brīnišķīgāka skata, kā vērot, 
kā Daugavā ledus iet; ziemā viss 
krasts ir slēpju sliežu rakstiem 
izrotāts, bet rudenī – tāds miers, 
harmonja un...krāsas! Pieminē-
jām, cik bieži šeit var satikt jau-
nos vecākus, kas kopā ar bēr-
niem pastaigājas šajā zaļajā un 
klusajā pilsētas nostūrī, kā arī to, 
ka ļoti bieži pie ebreju kapiem ir 
redzami ārzemnieki, kas atbrauc 

apkopt savu tuvinieku kapu kopi-
ņas...  

Vārdu sakot, vēlējāmies šo 
vietu padarīt vēl skaistāku, tas ir, 
apzaļumot,  un drošāku – ierīkot 
jaunas šūpoles, jo vecās jau sen 
vairs nebija lietojamas, vēl vairāk 
– tās bija bīstamas lietošanā, jo 
bija salauztas kāpnītes, dzelzs 
slīdkalniņš bija deformējies. 

Novada dome atbalstīja 
mūsu ideju! 

Sākās aktīva darbošanās. 
Vieni plānoja, kā apzaļumot lau-
kumiņu, otri domāja par priedītēm 
ceļmalā, vēl citi – par šūpolēm un 
soliņiem... Pirmais 
darbs, ko veicām, 
bija priedīšu stā-
dīšana ceļmalā.  
Dienu vēlāk uzaici-
nājām speciālistes, 
kuras pastāstīja 
mums, kā pareizi 
ir izplānot apzaļu-
mošanu, kā pareizi 
kopt iestādītos au-
gus. Mīļu PALDIES 
par šo palīdzību 
sakām I.Stivriņai 
(z/s “Gliemji”) un 
A.Zaltānei (z/s 
“Vecskribļi”). Re-
zultātā tika izvei-
dots apzaļumots 
laukums, kur tika 
iestādīti arī augi, ko 
no savām mājām 
atnesa projekta da-
lībnieki. Tajā pašā 
dienā demontējām 
arī vecās šūpoles. 

Pirms uzstādīt šupoles, tika 
nolemts, ka jāsakārto vecās ābe-
les lapotne un jānolīdzina lauku-
miņš. Drīz vien arī tas tika īste-
nots. 

Nākamajā dienā braucām 
pēc šūpoļu un soliņu sagatavēm 
uz Auleju pie meistara Kristapa 
Vanaga. Šūpoles bija iespaidī-
gas! Īsts meistardarbs! Kad tās 
atvedām, bērnu priekiem nebija 
gala... vien lietus traucēja tās uz-
stādīt uzreiz. Arī nākamajā dienā 
atbildes uz bērnu jautājumiem: 
“Kad liksim šūpoles?” skanēja kā 
iepriekš - “Līdzko beigsies lietus 

un zeme mazliet nožūs!”
Pienāca saulains rīts, un ne-

vienu nevajadzēja īpaši aicināt, 
jo visi kaimiņi bija pulcējušies 
notikuma vietā. Ikviens gribēja 
palīdzēt, lai darbs raitāk ritētu uz 
priekšu. 

Nu, šūpoles ir uzstādītas, 
pielikts arī slīdkalniņš, nolikti so-
liņi...  Bet “Kaimiņiem” ar to pro-
jekts nav beidzies! Jau nākamajā 
dienā tika izveidota smilšu kaste, 
sanestas rotaļlietas.  Tiek plānota 
arī rotaļu laukumiņa labiekārtoša-
na...

Mūsu pusē dzirdamas tik 

daudzu bērnu čalas! Ir prieks re-
dzēt, ka pie mums ciemos, pašū-
poties uz mūsu šupolēm, nāk arī 
tālāko māju iedzīvotāji. 

Visi “Kaimiņi” sakām PAL-
DIES Krāslavas novada domei, 
kas finansiāli atbalstīja mūsu 
ideju. Bet par “Kaimiņiem” varu 
teikt – mums ir visdraudzīgākie, 
idejām bagātākie un radošākie 
kaimiņi, kuri vienmēr atbalstīs un 
noteikti palīdzēs! Paldies!

I.STIKUTE, projekta “Mēs par 
sakoptu un drošu vidi” dalībniece 

Kopīgs darbs... un brīnišķīgs rezultāts

Pildot valdības deklarācijā 
izvirzītās prasības – pilnveidot 
pasažieru pārvadājumu sistēmu, 
Autotransporta direkcija uzsākusi 
pakāpenisku reģionālo maršru-
tu tarifu izlīdzināšanu. Plānots, 
ka tarifu politika visā valstī tiks 
vienādota trīs gadu laikā, un pir-
mās izmaiņas tiks ieviestas šā 
gada septembrī. Ieviešot vienotu 
tarifu aprēķināšanas metodiku, 
iedzīvotāji par braucienu sabied-
riskajā transportā – reģionālo 
maršrutu autobusos – maksās 
pēc vienādiem principiem, kā arī 
būs iespējams izstrādāt lojalitātes 
programmas, lai regulārie pasa-
žieri par braucienu maksātu lētāk. 
Pašreizējie tarifi ir atšķirīgi katrā 
reģionā, tādēļ paredzams, ka to 
izlīdzināšanas procesā atsevišķos 
novados biļetes cena samazinā-
sies, citos – paliks nemainīga vai 
nedaudz palielināsies.

Piesaistot ekspertus un tie-
koties ar vietējām pašvaldībām, 
Autotransporta direkcija ir saga-
tavojusi tarifu vienādošanas kon-
cepciju, kas veidota, lai jaunie 
nosacījumi būtiski neietekmētu 
biļetes cenu, līdz ar to sabiedris-
kajā transportā pārvadāto pasa-
žieru skaitu. Braukšanas maksu 
plānots veidot tā, lai visi Latvijas 
iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu at-
rašanās vietas, par braucienu 
sabiedriskajā transportā maksā-
tu vienādi. Izlīdzinot braukšanas 
tarifus visā valstī, būs iespējams 
turpināt veidot vienotu maršrutu 
tīklu, ieviest abonementa biļeti 
un dažādas atlaižu programmas, 
kā arī perspektīvā ieviest vienotu 
biļeti, kas paredzēta braucienam 
gan ar autobusu, gan vilcienu. 

Paredzams, ka cenas pie-
augs reģionos, kur esošo pārva-
dātāju braukšanas maksa ir būtis-
ki zemāka par vidējo tarifu valstī. 
Vietās, kur tarifu izlīdzināšanas 

rezultātā braukšanas maksa pa-
augstināsies, sadārdzinājums 
pārsvarā būs no pieciem līdz 
15 centiem, izņemot minimālās 
braukšanas maksas posmus, sa-
vukārt garākā distancē maksa par 
braucienu samazināsies.

“Vienotas braukšanas mak-

sas ieviešana ir viena no galvena-
jām prioritātēm nākamo trīs gadu 
laikā. Vienota tarifu izveide pasa-
žieriem sniegs gan tūlītējus iegu-
vumus, gan arī papildu labumus 
ilgtermiņā, jo regulārajiem pasa-
žieriem būs iespēja maksāt par 
braucienu lētāk, iegādājoties abo-
nementa biļetes, savukārt tiem, 
kuriem no vienas pilsētas uz otru 
ērtāk tikt ar vilcienu, bet pēc tam 
no dzelzceļa stacijas līdz mājām – 
ar autobusu, būs iespēja iegādā-
ties vienu biļeti visam braucienam. 
Mēs esam paveikuši lielu darbu, 
dodoties uz Latvijas pašvaldībām, 
lai skaidrotu, kā jaunā tarifu aprē-
ķināšanas politika ietekmēs viņu 
teritorijas iedzīvotājus, kā arī kopī-
gi rastu piemērotāko variantu vie-
notu tarifu ieviešanai konkrētā re-
ģionā. Tāpat esam vērsušies pie 
pašvaldībām ar lūgumu apzināt 
skolēnu maršrutus, lai izvērtētu, 
cik lielā mērā tie pārklājas ar regu-
lāro pasažieru pārvadātāju marš-
rutiem. Iegūstot attiecīgo informā-
ciju, varēsim spriest par iespējām 
pielāgot atsevišķus reisus vai 
maršrutus skolēnu vajadzībām un 
izstrādāt speciālas atlaižu prog-

rammas,” uzsver Autotransporta 
direkcijas valdes priekšsēdētājs 
Kristiāns Godiņš.

Vienoto braukšanas tarifu 
plānots veidot divās daļās – brau-
cienam līdz 33 kilometriem vidējā 
maksa par katru brauciena kilo-
metru būs 0,0569 eiro, bet, brau-

cot ar sabiedrisko transportu ga-
rākos ceļa posmos, biļetes cena 
tiks aprēķināta pēc formulas 0,71 
eiro plus 0,0356 eiro par katru no-
braukto kilometru. Savukārt mini-
mālo braukšanas maksu plānots 
diferencēt atkarībā no attīstības 
centra līmeņa – galvaspilsētā mi-
nimālā braukšanas maksa nebūs 
mazāka par 0,80 eiro; republikas 

nozīmes pilsētās – 0,60 eiro, re-
ģionālās nozīmes centros – 0,50 
eiro, pārējā valsts teritorijā – 0,40 
eiro. Reģionos, kur jau vēsturiski 
minimālā braukšanas maksa biju-
si ļoti zema, ir panākta vienošanās 

ar pašvaldībām par starpposma 
ieviešanu minimālās braukšanas 
maksas vienādošanā. 

Latgales reģionā gan mini-
mālā braukšanas maksa, gan arī 
maksa par braucienu ir ļoti atšķi-
rīga; kamēr pārējā Latvijas terito-
rijā sabiedriskā transporta tarifi ir 
auguši atbilstoši degvielas cenu 
kāpumam, transportlīdzekļu uztu-
rēšanas izmaksām utt., vairākos 
Latgales novados tie nav mainīti 
gandrīz 10 gadus. Tas nozīmē, 
ka pat līdzīgos attīstības centra 
līmeņos Latgales iedzīvotāji ilg-
stoši maksā krasi atšķirīgas nau-
das summas par braucienu sa-
biedriskajā transportā. Plānots, ka 
lielākajā daļā Latgales reģiona tiks 
paaugstināta minimālā braukša-
nas maksa, piemēram, Krāslavas 
pilsētā pieaugums būs par aptu-
veni pieciem centiem, Rēzeknes 
teritorijā – par 10 centiem, Dau-
gavpils teritorijā – par 15 centiem, 
savukārt Balvos, kur minimālā 
braukšanas maksa vēsturiski ir 
saglabājusies ļoti zema, pieau-
gums, braucot īsākus attālumus, 

būs no 20 līdz 30 centiem. Vietās, 
kur plānotas vislielākās brauk-
šanas maksas izmaiņas, tās tiks 
ieviestas pakāpeniski, piemēram, 
Līvānu, Preiļu, Balvu, Ludzas un 

Rēzeknes apkārtnē. Savukārt, 
mērojot posmus, kas garāki par 
33 kilometriem, daudzviet biļešu 
cena samazināsies.

Šobrīd reģionālo autobusu 
maršrutu pārvadājumos ir 24 da-
žādi braukšanas tarifi un dažādi 
biļešu cenu noteikšanas principi. 
Esošie tarifi atšķiras ne tikai reģio-
nālās nozīmes pārvadātāju star-
pā, bet arī vienam pārvadātājam 
dažādās teritorijās. Šāda kārtība 
nav efektīva un ilgtspējīga, jo tā ir 
sarežģīta ne tikai pašiem pakalpo-
jumu sniedzējiem, bet arī nevien-
līdzīga attiecībā pret pasažieriem.

Arī turpmāk pirmsskolas ve-
cuma bērni, bāreņi, bez vecāku 
gādības palikušie bērni, personas 
ar invaliditāti, politiski represētie 
un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībnieki sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus varēs izman-
tot bez maksas. Autotransporta 
direkcija atgādina, ka attiecīgajām 
personu grupām, braucot sabied-
riskajā transportā, ir jāņem biļetes 
ar nulles vērtību.

Par valsts SIA Autotrans-
porta direkcija

Autotransporta direkcija ir vie-
notas valsts politikas realizētāja 
starptautisko pārvadājumu jomā, 
autotransporta komercpārvadāju-
mu uzņēmējdarbības licencēšanā, 
kā arī sabiedriskā transporta plā-
nošanā. Regulāri veicot sabied-
riskā transporta finanšu analīzi un 
auditu, direkcija nodrošina vienotu, 
nepārtrauktu un pieejamu sabied-
riskā transporta sistēmu visā valstī. 
Autotransporta direkcijas uzde-
vums ir īstenot virkni pasākumu 
kompleksu, lai Latvijas autopārva-
dātājiem tiktu nodrošināta likumīga 
iespēja veikt pārvadājumus Latvi-
jas teritorijā un ārpus tās.

Zane PLONE, 
VSIA Autotransporta direkcijas 

komunikācijas speciāliste 

No septembra tiks uzsākta reģionālā maršrutu 
tīkla tarifu vienādošana visā Latvijas teritorijā

Plānots, ka lielākajā daļā Latgales reģiona tiks paaugstināta 
minimālā braukšanas maksa, piemēram, Krāslavas pilsētā 
pieaugums būs par aptuveni pieciem centiem, Rēzeknes teri-
torijā – par 10 centiem, Daugavpils teritorijā – par 15 cen-
tiem, savukārt Balvos, kur minimālā braukšanas maksa vēs-
turiski ir saglabājusies ļoti zema, pieaugums, braucot īsākus 
attālumus, būs no 20 līdz 30 centiem. 

Pasažieru ievērībai
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Pēc lasītāju lūguma 
Šis jautājums aktualizējas ik 

gadu, līdz ar Lieldienām sākoties, ja tā 
var izteikties, procesiju sezonai.

Kas ir Euharistiskā procesija? Vis-
svētākais Sakraments ir mūsu Kunga 
Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis zem 
maizes un vīna zīmēm. To sauc arī par 
Euharistiju (no grieķu vārda Euharistia 
- pateicība), jo pirms tā iestādīšanas 
Kristus pacēla acis uz debesīm un pa-
teicās Savam Tēvam. Vissvētākais Sa-
kraments kā upuris ir arī vispilnīgākais 
pateicības upuris Dievam.

Katoliskās Baznīcas Katehismā 
(KBK) ir teikts: “Katoliskā Baznīca ir īs-
tenojusi un turpina īstenot pielūgsmes 
kultu, ko jāveltī Euharistijas sakramen-
tam ne tikai Svētās Mises laikā, bet arī 
ārpus tās, glabājot konsekrētās hosti-
jas ar vislielāko rūpību, tās nesot pro-
cesijā vai izstādot, lai ticīgie tās varētu 
svinīgi godināt”(Pāvils VI, Enc. Myste-
rium fidei; KBK, nr. 1378).

Euharistiskā procesija ir svinīgs 
gājiens, kad Vissvētākais Sakraments 
monstrancē tiek godbijīgi nests pa 
baznīcu vai tās apkārtni. ticīgie to pa-
vada lūgdamies un dziedādami. Jēzus 
monstrancē svētī mūs, mājas, laukus, 
visu apkārtni. Bet mums vajag savam 
Radītājam un Pestītājam pateikties 
par visu, Viņu godināt un pielūgt.

Paldies, Jēzu, ka Tu esi kopā ar 
mani savā neredzamajā Euharistiska-
jā klātbūtnē. Paldies Tev, mans Pes-
tītāj, ka Tu man ļauj kādu brīdi sekot 
Tev, ļauj piedzīvot prieku par to, ka 
atrodos Tavā mīlestībā. Ļauj ar ticības 
acīm Tevi saskatīt! Dziedini manu mie-
su, dvēseli un sirdi! Paliec vienmēr ar 
mani! Es nāku, Kungs, Tevi slavējot.

Tā vajadzētu ikvienam no mums 
lūgties, piedaloties Euharistiskajā pro-
cesijā. Bet vai to darām? Vai patiesi 
ticam Kristus klātbūtnei konsekrētajā 
dzīvības maizē? 

Krāslavas draudzē dekāntēva J. 
Lapkovska kalpošanas laikā, piedalo-
ties procesijā, ticīgie visbiežāk dziedā-
ja dziesmu: “Muna Tu prīca, muna Tu 
līksme, o Jezu muns!”

“Genovefa, vai esi ievērojusi, kādi 
mēs izskatāmies procesijā?” kādu reizi 
man jautāja laba paziņa, kura nu jau 
ir mūžībā. “Dziedam “muna Tu prīca, 
muna Tu līksme,” bet sejās atspogu-
ļojas izklaidība, gurdenums, skumjas, 
grūtsirdība, it kā lielas bēdas būtu pie-
meklējušas.”

Kā lai te neatceras Jēzus vārdus: 

“Šī tauta godā Mani ar mēli, bet viņu 
sirdis ir tālu no Manis” (Mt 15.8)? Jēzus 
ir arī teicis: “Tev būs pielūgt Kungu, 
savu Dievu, un Viņam vienam kalpot” 
(Lk 4.8). “Pielūgt Dievu nozīmē absolū-
tā bijībā un padevībā atzīt, ka “radība 
nav nekas,” ka tā pastāv, tikai pateico-
ties Dievam” (KBK, nr. 2097). Radība ir 
arī cilvēki, kaut arī viņi būtu svētie. 

Bet daudzi no mums, sekojot 
Euharistiskajam Jēzum, ejot garām 
baznīcā izvietotajiem svēto altāriem, 
klanās pa labi un pa kreisi. Citi to ne-

dara, un no svinīgā gājiena sanāk tāda 
grūstīšanās vien, dažreiz neiztiek arī 
bez kņadas, apmainoties savstarpē-
jiem aizrādījumiem. To varēja vērot 
arī sv. mocekļa Donata svinībās Krā-
slavā, kad katrā no trim dienām bija 
pa divām Euharistiskajām procesijām. 
Katra no pusēm uzskata, ka tieši viņi 
rīkojas pareizi. Kā tad īsti ir? Vismaz 
Dievmāte taču ir pelnījusi, lai Viņu 
pagodina? Jā, gan Dievmāte, gan svē-
tie pagodināšanu ir pelnījuši, taču ne 
tad, kad mēs sekojam pašam Dievam. 
Tobrīd tikai Viņš ir vissvarīgākais, ir pir-

majā vietā.
Herdera apgādā Freiburgā 1960. 

gadā izdotajā “Katoļu katehismā” va-
ram izlasīt: “Ticīgajam, kas saņēmis 
Kristu Svētajā komūnijā, kā dzīvai 
monstrancei jānes Kristus pasaulē 
un jāizstaro Kristus svētība uz savu 
apkārtni.” Vārds “komūnija” nozīmē 
savienošanos (ar Kristu). Tātad pēc 
komūnijas mēs esam kļuvuši par dzīvu 
monstranci, kad Jēzus ir manī un es - 
Jēzū. Tāpēc galvenais tobrīd ir pagodi-
nāt Jēzu sevī, tajā vietā, kas man ir vis-

tuvāk. Nevis tabernākulā, nevis kāda 
svētā vai Dievmātes priekšā, bet tieši 
sevī. Ja vien dziļi ticu, ka esmu saņē-
mis Jēzus Kristus īsto Miesu un Asinis 
kā mūsu dvēseles barību. 

Mūsu ticībai jābūt tik stiprai, kā 
tai Evaņģēlijā aprakstītai sievietei, kura 
28 gadus slimoja ar asins noplūšanu 
un kura no mugurpuses pienāca un 
pieskārās Jēzus drēbju vīlei. “Jo viņa 
sacīja sevī: ja tikai es pieskaršos Viņa 
drēbēm, es kļūšu vesela.” Un tā pa-
tiešām notika. Jēzus atskatījies teica 
viņai: “Uzticies, meita, tava ticība tevi 

izdziedināja” (Mt 9, 20-22). 
Cik tālu mēs esam no tik dziļas 

ticības!
Augusta lielajos svētkos Aglonā 

nereti nācies vērot, ka daudz lielāku 
interesi nekā Euharistiskais Jēzus ti-
cīgajos izraisa valsts prezidenta, viņa 
kundzes, citu augstu amatpersonu pē-
tīšana. Mēs procesijas laikā ar galvas 
mājienu sasveicināmies ar šiem kun-
giem, priesteriem, bet tajā pašā laikā 
nereti aizmirstam godbijīgi noliekt 
galvas, kad mazās un vienkāršās hos-

tijas veidā garām iet pats Dievs - Jēzus. 
Ko Kungs domā šajā brīdī, raugoties 
uz mani, tevi, ikvienu no mums, visu 
savu radību, tik izklaidīgu un vienaldzī-
gu, kas joprojām neesam pievērsušies 
savam Pestītājam un Glābējam. Vis-
labākais Ārsts un Dziednieks zina, ka 
pasaulei viscaur nepieciešama Viņa 
dziedināšana. Un Kungam ir raksturī-
ga vienīgi piedošana un mīlestība. Vai 
mēs jebkad spēsim aptvert Viņa mīles-
tības dziļumu, Viņa bezgalīgo pazemī-
bu un līdzjūtību?

Tu, Jēzu, esi tik pacietīgs un žēl-
sirdīgs, gaidot uz mūsu pievēršanos 
Tev. Paldies par to! Piedod mūsu maz-
ticību! Piedod, Kungs, un apžēlojies!

Rīgas metropolijas Rīgas katoļu 
kūrijas 2009. gadā izdotajā grāmatā 
“Stunda ar Jēzu” kādā meditācijā ir 
teikts: “Tik daudzi šajā pasaulē cenšas 
Tevi izraidīt no savas dzīves, parādīt, ka 
Tu neeksistē, un tā rīkojas tādēļ, ka Tu 
neesi vizuāli redzams. Bet, kas notik-
tu tad, ja Tu, Kungs, pēkšņi pieņemtu 
materiālu formu un, kā kaut kas liels 
un visiem labi redzams, parādītos pa-
saulei? Un ja Tu atkal staigātu pa zemi? 
Vai šie cilvēki tad ieticētu? Ir diezgan 
skumji atzīt, ka arī uz šādu jautājumu 
nav iespējams dot pozitīvu atbildi.”

Paliec vienmēr ar mums, Kungs! 
Iemāci uz Tavu mīlestību atbildēt ar 
pretmīlestību! Izdziedini mūsos visu, 
kam nepieciešama dziedināšana. Mī-
ļais Jēzu, Tu esi Dievs - cilvēks, apsolī-
tais Mesija. Mans apslēptais Jēzu, Tu 
man esi vajadzīgs, tik ļoti vajadzīgs.

Pestītāja Māte, lūdzies kopā ar 
mani, lai es varētu kļūt pazemīgs un 
paklausīgs kā Tu, lai man būtu Tava 
pilnīgā paļāvība uz Dievu un spēja pie-
ņemt Viņa griba.

Genovefa KALVIŠA 
Alekseja GONČAROVA foto

Kā jāizturas, piedaloties Euharistiskajā procesijā?

Krāslavas novada Indras 
pagasta ciemā Semjoški notika 
neparasts koncerts noliktavā. 
Mūziķu grupa “Dzīvā zeme” un 
soliste Tatjana Kalmikova vairā-
kas dienas ciemojās Aleksandra 
un Danas Lahtionovu lauku vese-
lības centrā “Bramaņi”. Šie profe-
sionālie mūziķi no Krievijas bija 
uzaicināti uzstāties Rēzeknes 
novada dienu 
pasākumos un 
uz folkloras fes-
tivāla “Baltica 
2015” noslēgu-
mu.

Tā bija gru-
pas pirmā vizīte 
Latvijā un “ak-
l imat izāci jas” 
procesu viņi iz-
gāja pie mums, 
Latgalē. Visi 
viesi bija ļoti 
apmierināti ar 
klusumu un tīro 
gaisu, ar vese-
līgo un garšīgo 
ēdienu “tieši no 
dobes”. Īpaši 
viņu atmiņā ie-
spiedās maizes 

zupa un karstā baļļa “Ofuro” zem 
klajas debess. 

Lai savu darbu veiktu profe-
sionāli, ir nepārtraukti jātrenējas. 
Vai, kā tas ir mūziķiem - jāmēģi-
na. Atklātais mēģinājums notika 
labiekārtotā noliktavā, bijušajā 
siena šķūnī. Paklausīties, kā 
skan mūzikas instrumenti no vi-
sas pasaules - “gudok” (sens 

krievu instruments), senu Irānas 
kokli “Santur”, japāņu dzen - flau-
tu, milzīgu bungu klāstu, tostarp 
izgatavotu no ķirbja - ieradās In-
dras un Krāslavas iedzīvotāji, kā 
arī viesi no Rīgas.

Par piemiņu no vizītes Lat-
galē visa grupa nofotografējās 
Dagdā, iepretim baznīcai. Uzstā-
šanās tajā jūlija vakarā izdevās, 
pateicoties atpūtai Semjoškos.

Aleksandrs LAHTIONOVS

Vasarīgs pasākums viesmīlīgajā Indrā                   
Alekseja GONČAROVA foto

Lauku dzīves fotomirkļi Koncerts… noliktavā

Labdarības Bumbu rallijs ir 
atrakcija, kurā Aglonas novada ie-
dzīvotāji un viesi 8. augustā plkst. 
21.00 varēs vērot, kā krāsainas 
bumbas Tartakas upē trauksies uz 
finiša līniju, izcīnot saviem īpaš-
niekiem varenas balvas. Dalības 
biļetes varēs iegādāties 8. augus-
tā visas dienas garumā novada 
svētku pasākumu laikā. 

Labdarības bumbu rallija 
ideja - pērkot biļeti par 2 EUR vai 
3 par 5 EUR saņem savu unikā-
lo bumbas numuru, kas ļauj tās 
īpašniekam izcīnīt balvu. Rallija 
starts tiek dots un visas numurē-

tās bumbas tiek no viena maisa 
iebērtas upē, nejaušā secībā un 
rallija finišs notiks speciāli 
izveidota koridorā upes 
labajā krastā. Pirmās 
finišējošās bumbas 
saņem balvas no at-
balstītājiem.

Paredzēts, ka 
labdarības bumbu 
rallijs notiks Aglonas, 
Preiļu, Līvānu, Riebiņu 
un Vārkavas novadu svēt-
ku ietvaros. Tātad, Viduslatga-
les pārnovadu fonds plāno orga-
nizēt 5 Labdarības bumbu rallijus.

Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti 
labdarībai – Jauniešu ideju pro-
jektu konkursam un tā ietvaros 

atbalstāmajām iedzīvotāju 
iniciatīvām Viduslatgales 

pārnovadu fonda teri-
torijā.

Es ticu, ka kopā 
mēs spēsim savākt 
līdzekļus, lai varē-
tu realizēt daudzas 

Jauniešu idejas Ag-
lonas, Līvānu, Preiļu, 
Riebiņu un Vārkavas 

novadā.

Inese ŠUKSTA, Labdarības 
Bumbu rallija organizatore 

Labdarības Bumbu rallijs Aglonā
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2013. gadā Vadims uzsā-

ka darbu Krāslavā. Neilgā laika 
posmā viņam ir izdevies te at-
dzīvināt aizmirsto futbola azarta 
gaisotni. Saspringtajā treniņu 
grafi kā es tomēr uzrunāju tre-
neri un aicināju uz sarunu par 
Krāslavas futbolistu ikdienu. 

- Kā Jūs uzsākāt darbu 
Krās- lavā?

- Kad devos šurp no Rīgas, 
jau bija noruna ar vietējo admi-
nistrāciju, ka Krāslavā it kā esot 
vieta un, pirmkārt, vēlme orga-
nizēt futbolu. Man tika izvirzīts 
uzdevums - pievērst bērnu uz-
manību un radīt viņos interesi 
par futbolu. Un pats sev izvirzīju 
uzdevumu - attīstīt futbola spē-
lēšanas līmeni Krāslavā, jo šī 
sporta spēle jau ļoti sen te nebi-
ja spēlēta. Bērni, jaunieši un arī 
pieaugušie bija sailgojušies pēc 
tā. 

- Kā jūs ieinteresējāt bēr-
nus spēlēt futbolu?

- Sākām ar visvienkāršāko - 
publicējām sludinājumu. Krāsla-
va nav liela, te vienam pasaki - jau 
visi zina. Paziņojām bērnudārzos, 
arī pats gāju un runāju ar bēr-
niem. Tā pamazām radās intere-
senti. Sākumā nāca trenēties visi 
kopā, neatkarīgi no vecuma. Tad 
sāku bērnus grupēt pa grupām, 
tas nebija viegls uzdevums. Varu 
palielīties, ka sākumā uz futbo-
la treniņiem nāca aptuveni 120 
bērni. Uz doto brīdi tādi, kuri 
trenējas jau ne pirmo gadu un, 
manuprāt, viņi vēlas un kļūs par 
futbolistiem, ir aptuveni 70. Bērni 
dažādu iemeslu dēļ ir pārtrauku-
ši spēlēt futbolu - kāds veselības 
problēmu dēļ, kāds izvēlējies 
citu sporta veidu, parādījušās 
citas interese. Es nevienu bērnu 
nedzenu prom, atnāk bērni ar 
dažādu fi zisko sagatavotību, bet 
ja viņam ir vēlme, tad strādāsim. 
Visi, kuri grib spēlēt, kopš pirmās 
dienas to dara. 

- No cik gadiem var nākt 
uz futbola treniņiem?

- Jaunākajā grupā spēlē 5 - 
6 gadus veci bērni. Ir tādi, kuri 5 
gadu vecumā ir drosmīgi, veikli 
un nebaidās no kontakta ar ve-
cākiem puikām, bet gadās, ka 7 
gadus vecs bērns nav tik atvērts. 
Ir jāskatās un katrs spēlētājs jā-
izvērtē. Bet galvenokārt treniņus 
uzsāk no 6 gadu vecuma. 

- Trenēties nāk tikai zēni 

vai arī meitenes?
- Pašā sākumā bija 4 mei-

tenes. Pārsvarā tās bija 6-7 ga-
dus vecas. Viņas spēlēja kopā 
ar zēniem, bez nekādiem kom-
pleksiem. Divas no viņām bija 
labas futbolistes, man pat bija 
žēl, ka viņas aizgāja prom. Mūs-
dienu futbolā ārzemēs trenējas 
visi kopā, galvenais, lai viņi būtu 
viena vecuma. Arī Rīgā vienai 
komandai vārtsargs ir meitene, 
viņai ir 15 gadi. Ir arī sieviešu 
futbols, kas Latvijā kļūst aizvien 
populārāks. Arī Daugavpilī un 
Rēzeknē ir meiteņu futbola ko-
mandas. Ja kādai meitenei ir 
interese, viņa sākumā var nākt 
pie mums, bet tad es varu viņu 
rekomendēt  citam klubam. Nav 
tā, ka es meitenēm neļauju tre-
nēties. Kaut gan pats ar meite-
nēm neesmu strādājis. 

- Cik bieži notiek treniņi?
- Treniņi notiek visu gadu. 

Cenšamies tos organizēt trīs 
reizes nedēļā. Kā ceturtais tre-
niņš ir kāda spēle. Lai būtu ne-
pieciešamā slodze. Otrdienās 
un ceturtdienās treniņi ir vien-
mēr, trešo reizi nedēļā tiekamies 
sestdien vai svētdien, reizēm 
abās nedēļas nogales dienās. 
Tagad pilnā sparā rit Latgales 2. 
līgas čempionāts. Ziemā trenē-
jamies zālē, arī mini futbolā no-
tiek spēles. Mūsu bāze atrodas 
te, “Varavīksnes” skolā, vasarā 
trenējamies tikai šajā stadionā, 
ziemā izmantojam skolas sporta 
zāli jaunākās un jauniešu grupas 
futbola treniņiem. Pieaugušie 
ziemā trenējas Krāslavas pa-
matskolas sporta zālē. Arī pie-
augušajiem treniņi ir divas reizes 
nedēļā.

- Cik vecuma grupas šo-
brīd ir?

- Ir piecas grupas. Visjaunā-
kie, 5 - 6 gadus veci bērni, nāka-
mā vecuma grupa ir 7 - 8 gadi, 
tai seko 9 - 11 gadus vecu bērnu 
grupa, jauniešu grupa, kurā spē-
lē 15 - 16 gadus veci jaunieši un 
2. līga jeb pieaugušo grupa, kurā 
spēlē futbolisti sākot no 18 gadu 
vecuma un vecāki. Tie galveno-
kārt ir 18 - 21 gadu veci puiši. 
Vecākajam ir 27 gadi.  

 - 2. līgas grupā spēlē vie-
tējie? Vai tie ir studenti, kuri 
speciāli brauc uz treniņiem no 
citām pilsētām?

- Daudzi brauc no citām pil-
sētām, kur mācās, piemēram, no 
Rīgas. Bet viņi ir krāslavieši vai 
dzīvo netālu. 

- Tad treniņi ir sestdienās?
 - Nē, uz kuriem pagūst, ta-

jos piedalās. Mēs neesam pro-
fesionāls klubs, tāpēc apmeklē-
jums nav stingri noteikts. 

- 70 futbolisti… Katram no 
viņiem ir iespēja spēlēt čem-
pionātu spēlēs?

- Katrai vecuma grupai ir 

savi turnīri. Cenšamies, lai katrs 
bērns var spēlēt turnīru spēlēs. 
Protams, ja zēns tikai mēnesi 
trenējas, tad viņam ir grūti sa-
censties ar pārējiem. Tad vecāki, 
kuri to vēl nesaprot, jautā, kāpēc 
viņu bērnu neņemu uz sacensī-
bām. Ir jāsaprot, ka visu uzreiz 
nevar! Tā kā Krāslavā jau sen 
nebija iespējas spēlēt futbolu, 
tad lielāks uzsvars tiek likts uz 
tiem, kuri sākuši spēlēt no paša 
sākuma. Viņos tiek likts pats pa-
mats un 15 - 16 gadu vecumā 
viņi varēs labi spēlēt. 6 - 10 gadu 
vecumā viņi vēl tikai mācās, soli 
pa solim attīstās. Jā, arī man gri-
bas, lai viņi uzvar turnīru spēlēs. 

Ir grūti arī tādos gadījumos, 
kad 15 - gadīgs jaunietis sāk 
spēlēt futbolu, bet pirms tam ir 
trenējies kādā citā sporta veidā. 
Viņš ar neizpratni jautā - kāpēc 
viņam neļauj piedalīties turnī-
ros, arī vecāki ir neizpratnē - viņi 
maksā naudu, bet bērns nespēlē 
sacensībās. Bet viņam, trenējo-
ties citā sporta veidā, ir apgūtas 
savādākas kustības, ķermenis 
ir attīstījies savādāk. Ir grūti to 
pārveidot. Tāpēc labāk ir uzsākt 
darbu ar maziem bērniem, ie-
mācīt futbolam nepieciešamos 
pamatus, lai pēc tam sasniegtu 
rezultātu. 

- Kāpēc 2. līgas čempionā-
ta spēlēs piedalās tik maz vie-
tējo futbolistu? Spēlē sportisti 
no citām pilsētām. 

- Tie pārsvarā ir mani drau-
gi un paziņas no Daugavpils. 
Pirmkārt, man ar viņiem ir labs 
kontakts, ja kāds puisis ir per-
spektīvs, es viņam dodu iespē-
ju spēlēt kādā citā klubā. Tā ir 
pieredzes apmaiņa. Aicinām 
šos puišus, lai viņi mums palīdz. 
Daugavpilī ir spēcīga sporta sko-
la, viņi pilnīgi savādāk trenējas, 
daudz ko dara labāk, bet līdz ar 
viņiem mūsu vietējie puiši uzla-
bo savas prasmes, attīstās. Mēs 
ņemam palīgā tos futbolistus, 
kas ir izgājuši visus skolas līme-
ņus. 

Pēc 10 gadiem, kad mūsu 
mazie futbolisti būs izauguši, 
kāds varēs teikt, ka es kā tre-
neris kaut ko neesmu izdarījis, 
bet šajā etapā es tikai varu no 
viņiem izvēlēties 5-6 puišus, 
kuri labāk spēlē, un pievienot 4 
no Daugavpils, jo mums ir vaja-
dzīgs rezultāts. Un mēs gribam 
savai pilsētai Krāslavai, es sevi 
jau uzskatu par krāslavieti, jo te 
pavadu daudz laika, sagādāt in-
teresantu spēli. Mēs varam spē-
lēt tikai ar saviem futbolistiem un 
zaudēt, bet tad skatītājiem ne-
būs interesanti. Visur tā notiek, 
arī lielajos klubos aicina leģionā-
rus. Tas nav nekāds noslēpums. 

- Ne vienmēr izdodas uz-
varēt. Kā tad jūs strādājat ar 
komandu? 

- Ne visu uzreiz! Es to sa-
protu. 2.līgas spēlēs arī pats 
spēlēju, palīdzu puišiem, iesaku, 
kā spēlēt. Esmu spēlējošais tre-
neris. Ir jāstrādā 5, 10 gadi. Tad 
būs rezultāts. Divu gadu laikā ir 
grūti panākt, lai Krāslavas klubs 
kļūtu par konkurentu tādiem klu-
biem, kādi ir Ventspilī, Liepājā 
vai Daugavpilī. Ja salīdzina re-
zultātus ar pagājušo gadu visās 
vecuma grupās, tad mēs esam 
auguši. Vismazākie futbolisti, 
kuri sāka trenēties tikai ziemā, 
šogad pirmo gadu spēlēja sa-
censību spēlēs. Viņiem čempio-
nāts jau ir beidzies. Mēs fi nālā 
zaudējām Daugavpils komandai, 
sešu komandu vidū izcīnot otro 
vietu. Tas jau ir rezultāts. 7 - 8 g. 
zēniem čempions šobrīd vēl no-
rit. Mēs 14 komandu vidū esam 
2. vietā savā grupā. Esam tikuši 
fi nālā, spēlēsim ar Daugavpils 
komandu, cīnīsimies par meda-
ļām. Arī nākamajā vecuma grupā 
čempionāts vēl norit, tur piecu 
komandu vidū pagaidām esam 
trešie, bet vēl ir iespēja cīnīties. 
Šīs visas grupas piedalās Lat-
gales čempionātos, bet jauniešu 
grupa šogad pirmo reizi piedalās 
Latvijas čempionātā. Pagājuša-
jā gadā nepiedalījāmies, jo bija 
jātrenējas. Mūsu grupā ir 8 ko-
mandas, otrajā grupā spēlē lielo 
pilsētu komandas. Šobrīd dalām 
5-6 vietu. Jau sākam biežāk uz-
varēt. 2.līga cīnās par iekļūšanu 
trijniekā. Šobrīd esam otrie. Pa-
gājušajā gadā čempionātu no-
slēdzām ceturtajā vietā. Sezo-
nas beigās varēs izvērtēt visus 
sasniegtos rezultātus. 

- Kā notiek sadarbība ar 
vecākiem?

- Aktīvāki ir, protams, jaunā-
ko bērnu vecāki. Viņi nāk līdzi, 
atbalsta. Vecākiem arī ārpus 
treniņiem ar saviem bērniem ir 
jāspēlē futbols, jāskatās spēles 
televīzijā. Tikai ar treniņiem šeit 
ir nepietiekami, lai bērns izaugtu 
par labu futbolistu. Bet, atnākot 
uz treniņu, vecākiem ir pilnībā jā-
paļaujas uz mani un bērns jāat-
dod manās rokās. Treniņu laikā 
vecāki nedrīkst iejaukties trene-
ra darbā. 

Liels paldies vecākiem, kuri 
var izpalīdzēt ar transportu, lai 
dotos uz sacensībām. Spor-
ta skolā ir daudz sporta veidu, 
daudz sacensību, kas sakrīt vie-
nā laikā, tad ne vienmēr izdodas 
noorganizēt šo transportu. Vecā-
kajā grupā paši futbolisti palīdz 
ar savu transportu

- Tādos gadījumos vecāki 
bērnus ved par saviem līdzek-
ļiem?

- Jā, diemžēl. Bet parasti 
pilsētas dome izpalīdz ar trans-
portu. 

- Kas šobrīd nepieciešams 
Krāslavas futbola klubam? In-

ventārs, formas? 
- Inventārs tagad ir labs. 

Mums ir labs ekipējums. Te jā-
saka paldies jaunākās un 10-12 
gadu vecuma grupu vecākiem. 
Divas mammas, Vija Sjadro un 
Sandra Djatkoviča, uzrakstī-
ja projektu, kas guva Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstu. Es 
kaut ko tādu darīju pirmo reizi. 
Projekts attiecas tieši uz šīm di-
vām grupām. Mammas pašas to 
uzrakstīja, es palīdzēju tikai teh-
niskos jautājumos. Mums tagad 
ir formas, vējjakas, siltie sporta 
tērpi, termosi, sadzīves tehnika, 
fotokamera un videokamera, 
pilnīgi viss inventārs (bumbas, 
barjeras utt.). Tas glabājas mūsu 
bāzē “Varavīksnes” skolā. Pro-
jekts ir noslēdzies, esmu saņē-
mis pēdējo inventāru. Paldies 
arī Krāslavas novada domei par 
līdzfi nansējumu. Šis projekts ir 
liels solis uz priekšu. Jo bērni, 
braucot uz sacensībām, redz, ka 
citiem ir skaistas formas. Tagad 
arī viņiem tādas ir. 

Gribētu piebilst arī to, ka 
strādājam tā, lai vecākiem ne 
par ko nebūtu jāmaksā. Tāds 
arī bija administrācijas izvirzītais 
noteikums. Vecāki maksā tikai 
4 eiro mēnesī par treniņiem. Ja 
paši vecāki vēlas, viņi brīvprātī-
gi iegulda savus līdzekļus bērnu 
attīstībai.

- Vai jūs jau pamana Latvi-
jas mērogā?

- Jā, esam jau pamanīti. Arī 
mani pazīst, tāpēc sāk interesē-
ties, kur es strādāju. Kad uzrā-
dām labus rezultātus, sāk vērtēt 
kā stipru komandu. Nesen viens 
no mūsu mazajiem futbolistiem 
Markuss Djatkovičs tika uzaici-
nāts uz Latvijas - Nīderlandes 
pasaules čempionāta atlases 
spēli. Viņa uzdevums bija ievest 
arēnā pieredzējušos futbolistus. 
Ir patīkami, ka zvanīja mums uz 
Krāslavu, nevis otrādi. Varbūt arī 
kāds no jums redzēja to televīzi-
jā. Tas liecina par to, ka ar mums 
rēķinās. Latvijas futbola fede-
rācija mums uzdāvināja jaunus 
vārtus. Tie ir uz ritentiņiem, viegli 
pārvietojami, vairs nav jāpārnē-
sā vecie, smagie metāla vārti. 

- Kas ir jūsu lielākie at-
balstītāji?

- Pilsētas dome, lielu atbal-
stu sniedz “Ritms R”, “Nordser-
viss”, “Alīna U”, kā arī “Krāslavas 
piens”, organizācijas “Krāslavas 
ūdens”, “Krāslavas nami”, “Krās- 
lavas ūdens”, Z/S “Pabērziņi”, 
Ivans Rubcovs. Liels paldies vi-
siem!

- Lai jums daudz uzvaru!

Inga PUDNIKA
Foto no  FK “Krāslava” arhīva

Krāslavas futbola kluba ko-
mandas treneris Vadims Ata-
maņukovs ar futbolu sācis 
nodarboties jau sešu gadu 
vecumā. Futbolista gaitas 
uzsācis Daugavpils sporta 
skolā, pēc tās absolvēšanas 
sācis spēlēt jau vecākās gru-
pās - 1.,  2. līgā un Latvijas 
čempionātos. Virzījies aiz-
vien tālāk un tālāk pa futbo-
lista karjeras pakāpieniem 
līdz sasniedzis tādu līmeni, 
lai varētu spēlēt profesionāļu 
komandās. Vadims ir veik-
smīgi startējis tādās koman-
dās kā “Dinaburga”, “Dit-
ton”, augstākajā līgā, viņš ir 
bijis izlases sastāvā. Diemžēl 
nav sanācis spēlēt nacionālā 
līmeņa komandā. Krāslavas 
futbolistu treneris jau 10 ga-
dus spēlē mini futbolu. Tā kā 
Vadims ir nopelniem bagāts 
futbolists, kopš pagājušā 
gada viņš strādā par Latvijas 
mini futbola izlases galvenā 
trenera palīgu. Spēlējot FK 
“Nikars” komandā, kas ir 
septiņkārtējie Latvijas čem-
pioni, Vadims četras reizes 
kļuvis par čempionu.

Krāslavas futbola kluba izaugsme
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.45, 14.15 Top-Shop 
10.50 Izsauciet vecmāti 
11.50 Selfridžs
13.05 Gārfīlda šovs
13.35 Kas te? Es te! 
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.35 Kalnu patruļa
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Mf. Vecā jūrnieku ligzda
22.50 Šrilanka. Ziloņiem pa 
pēdām
23.35 Īstās latvju saimnieces
0.35 Emīls Dārziņš
1.30 Daugavieši
5.00 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām 5.30 Ekvadora

LTV7
6.00 LR valsts himna

6.03, 0.55, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 13.40 LTV - 60
8.05 Svešās mājas
8.35, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 Balss pavēlnieks
12.40, 21.35 Citādi latviskais 
13.10, 23.05 Dzimis Eiropā
15.45, 1.25 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Orbīta - planētas Zeme ceļš
20.50 100 g kultūras
22.05 Neatklātā Āfrika
23.35 Ceļojums apkārt 
pasaulei
0.10 Kāpēc esmu viens? 
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs

10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Zvejnieka meita
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.20 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Argo
0.25 Kāršu nams
2.05 1001 Nakts
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.45 Stenlijs 
7.10, 13.40 Bakugani
7.40, 13.05 Dusmīgie bebri
8.05, 0.50 Simpsoni 
9.00 Mf. Bezpalīdzīgā
11.00, 1.15 Elementāri, 
Vatson! 
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
15.15 Draugi un mīļākie
16.20, 20.20 Viņas melo labāk
16.50, 2.50 Radu būšana

18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.00 Izdzīvojušie
23.55 Apokalipses vēstneši
2.00, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 3.00 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Mf. Atcerēties visu!
10.05, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 1.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.15 Mf. Baiļu istaba

TV5
8.15, 14.25 Anna German
9.25, 13.10 Top-shop
9.40, 23.30 Otrā slepkavību 
nodaļa
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25 Māte un dēls

15.30, 19.50 Slepkavas profils
18.30 Nemelo man!
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40, 1.50 Mežonīgais
21.40 Bezdibenis
23.55 Likuma ments
3.50 Dzīvokļa jautājums
4.50 Kriminālistikas detektīvs

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.05 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Izmeklēšanas noslēpumi
22.50 Svešā ligzda
0.35 Trests, kurš bankrotēja

PBK
6.00, 1.15 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.10, 11.00 Top-shop 
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Bez lieciniekiem
13.40, 15.15, 0.25 Vīriešu/
Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15, 2.50 Laimes lauskas
22.05, 3.55 Māja ar lilijām
1.45 Nosvērti un laimīgi
2.35, 3.35 Jūrmala 

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 5. augusts

4. augustā Ir iemesls!

Laika perio-
dā no 24.07.2015. līdz 
31.07.2015. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 65 notikumi. Būtiskākie:
•	 26. jūlijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts kri-

minālprocess par to, ka nenoskaidrotas per-
sonas no nedzīvojamās mājas un saimniecī-
bas ēkas Ūdrīšu pagasta Pukjanišķos nozaga 
motociklu IŽ Planeta, barības smalcinātāju 
un kokapstrādes ēvelēšanas darbgaldu. No-
tiek vainīgo noskaidrošana.

•	 27. jūlijā tika konstatēta zādzība no nedzī-
vojamās mājas Izvaltas pagasta Žmuidziņos, 
kā rezultātā pazuda piepūšamā laiva, ra-
diouztvērējs un velosipēda ritenis.

•	 27. jūlijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts krimi-
nālprocess par laivas motora TOHATSU zā-
dzību no garāžas Raiņa ielā, Krāslavā. Notiek 
kriminālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz no-
zieguma atklāšanu.

•	 Naktī uz 29. jūliju Krāslavā, Smilšu ielā, izsitot 
stiklu tika iekļūts privātmājā un izdarīta pases 
un mobilā telefona zādzība. Veicot operatīvi 
- meklēšanas pasākumus, tika noskaidrota 
vainīgā persona - D., dzimis 1975. g., kurš jau 
agrāk nonācis policijas redzeslokā par mantis-
kiem noziedzīgiem nodarījumiem. 

Krimināls, notikumi

1668. gadā – šampanieša dzimšanas diena 
Dzirkstošā vīna dzimtene ir Šampaņas pro-

vince Francijā. Šo nosaukumu province ieguvusi, 
pateicoties savam paugurainajam reljefam, kas 
atgādina Kampānijas - Itālijas dienviddaļas reģio-
na - reljefu. Viduslaiku periodā galvenie vīndari 
bija mūki, bet lielāko klosteru pagrabos tika izga-
tavoti jauni vīni, liķieri, konjaks... Un arī šampa-
nietis.

Vīna tirdzniecība nesa Francijas klosteriem 
ļoti labus ienākumus. Par līderi vīna ražošanas 
jomā kļuva siltā Burgundija. Šampaņas klimats 
bija daudz sliktāks, vīnogas - skābākas, vīni - ne 
tik garšīgi. Klosteru mūki – abatijas ekonomi, 
kuru pienākumos ietilpa rūpes par vīna pagrabu 
papildināšanu un uzturēšanu kārtībā, bieži ierī-
koja veselas laboratorijas, lai atklātu garšīgākā un 
reibinošākā vīnogu dzēriena noslēpumu.  

Viens no tādiem abatijas ekonomiem bija 
Pjērs Perinjons no Ovilas abatijas. Viņš bija īsts 
perfekcionists, un bieži vien, aizmirstot par mie-
gu un lūgšanām, viņš visas dienas pavadīja vīno-
gulāju dārzos, bet pēc tam ilgi strādāja vīna pag-
rabos. Pjērs Perinjons ļoti gribēja izvairīties no 
gāzēm un burbulīšiem Šampaņas vīnā... 

Ziemas Šampaņā parasti bija vēsas, vīna 
raudzēšanas process apstājās, bet cukura saturs 
vīnos saglabājās augstā līmenī. Pavasarī raudzē-
šanas process atjaunojās, radās ogļskābā gāze, 
koka mucas gāzu ietekmē uzsprāga. Lieli zaudē-
jumi... Lai vīna rūgšana vairs neturpinātos, tēvs 
Perinjons pavēlēja apkurināt pagrabus. Tā rezul-
tātā vīns ātri pārvērtās par šķidrumu, kas bija lī-
dzīgs etiķim. Tad Pjērs Perinjons nolēma ziemas 
laikā saliet vīnu stikla pudelēs, cerot, ka rūgšana 
vairs nebūs iespējama. Te nu bija! Vismaz puse 
no visām pudelēm pavasarī uzsprāga. Bet citās 
pudelēs vīns putoja un burbuļoja. Baltvīns sagla-
bājās labāk, taču tajos laikos baltvīns netika uz-
skatīts par ievērības cienīgu dzērienu un netika 
uztverts nopietni. Vairākus gadus tēvs Perinjons 
mēģināja tikt galā ar burbulīšiem, kuri bojāja tei-
camos vīnus.  

1668. gada 4. augustā mūks Pjērs nolē-
ma pagaršot šo “kūsājošo” vīnu. Negaidīti šis 
dzēriens viņam iegaršojās. Degustācija abatijas 
mūku vidū arī pagāja veiksmīgi, taču tik un tā 
burbulīši tika atzīti par defektu, un tēva Perinjo-
na jaunizgudrojums palika “iekšējai lietošanai”. 
Tikai pateicoties savam paradumam visas lietas 
novest līdz galam, nenogurdināmais mūks sīki 
aprakstīja, kā pagatavot šo vīnu “ar burbulīšiem”. 

Dzirkstošais vīns no Šampaņas varētu palikt 
par vietējo īpatnību, taču drīz vien pienāca 18. 
gadsimts. Apgaismības un rūpnieciskā apvērsu-
ma laikmets.  

Filozofs Šarls Sentevremons bija spiests pa-
mest Franciju, jo viņam sākās domstarpības ar 
valdību. Par jauno dzimteni viņam kļuva Anglija. 
Būdams Šampaņas iedzīvotājs, brīvību mīlošais 
francūzis nekādi nevarēja iztikt bez saviem iemī-
ļotajiem vīniem. Viņš pasūtīja tos lielā daudzumā 
un rīkoja ballītes savās mājās, uz kurieni aicināja 
daudzus draugus. Viņi bez īpaša entuziasma dzēra 
“blāvos” Šampaņas vīnus. Daudz vairāk angļiem 
garšoja “dzirkstošais baltvīns”, kuru filozofa dzim-

tenē uzskatīja par bojātu vai brāķētu. Angļi izdo-
māja savu epitetu šī vīna raksturojumam - kuriozs. 

Sentevremona draugu vidū bija Džonatans 
Svifts, kas aprakstīja šo jauno vīnu vienā no sa-
viem pamfletiem, un hercogs Bekingems, kas 
iepazīstināja ar jauno dzērienu Anglijas augst-
maņus. Pakāpeniski “brāķētais” baltvīns iegāja 
modē un Šampaņas klosteros sāka ražot arvien 
vairāk tādu vīnu, ko sūtīja uz Angliju.  

Savā dzimtenē šampanietis iegāja modē 
tikai karaļa Luija XV valdīšanas laikā, jo viņam pa-
tika eksperimentēt ar ēdieniem (karalis, piemē-
ram, “izgudroja” ruma kūku (“baba au rhum”), 
aplejot sakaltušu kēksu ar benediktīnu un uzrau-
jot sērkociņu). Tā sākās triumfējošais šampanieša 
gājiens pa visu Eiropu.  

Pārliecinoties par šampanieša panākumiem 
arī Vācijas, Austrijas un Čehijas vīndari sāka aktīvi 
eksperimentēt, un drīz vien tirgus piepildījies ar 
vīniem, kuriem bija citi nosaukumi, bet šampa-
nieša ražošanas process pēc savas būtības atkār-
toja Šampaņas vīndaru tehnoloģiju. 

Rūpējoties par savu reputāciju un zīmolu, 
Francijas varas pārstāvji pēc Pirmā pasaules kara 
noteica, ka nosaukums “šampanietis” ir aizsar-
gāts ar autortiesībām. Kopš tā laika tikai tiem 
dzirkstošajiem vīniem, kas ražoti Šampaņas pro-
vincē, bija tiesības uz šo zīmolu - šampanietis. 
Visi pārējie bija vienkārši dzirkstošie vīni.

Mūsdienās ir vairākas šampanieša ražotāj- 
firmas, kas ir šī dzirkstošā zīmola īpašnieki. Visve-
cākā un cienījamākā firma “Moët & Chandon” iz-
gatavo šampanieša šķirni, kas nosaukta par godu 
nenogurdināmajam mūkam un vīndarim - “Dom 
Perignon”, bet mūka skulptūra rotā ieeju firmas 
galvenajā birojā. 

“Rīgas šampanietis” ir vienīgais dzirksto-
šais vīns ārpus Šampaņas provinces Francijā, 
kam dzēriena nosaukumā atļauts lietot vārdu 
“šampanietis”. Jo tieši Rīgā tika izgudrota unikā-
la vīna raudzēšanas tehnoloģija, kas, nezaudējot 
kvalitāti, ļāva iegūt gala produktu daudz ātrāk un 
lielākos apjomos nekā ar klasisko šampanieša pa-
gatavošanas metodi. 

Pašlaik par īstu šampanieti tiek uzskatīti tikai 
divi sausā vīna veidi – baltais vai rozā. Dzirkstošā 
dzēriena saldie un pussaldie paveidi ir radušies XX 
gadsimtā, lai varētu paātrināt raudzēšanas proce-
su un vīna nogatavošanās periodu.

Visdārgākais šampanietis tika pārdots izsolē 
par 100 000 eiro: trīs “Dom Perignon” pudeles 
un trīs kristāla glāzes ģitāras futrālī, kurš no ārpu-
ses bija apdarināts ar asara ādu, bet no iekšpuses 
– ar mīkstu jēra ādu. Šī futrāļa dizaina autors ir 
modes mākslinieks Karls Lāgerfelds. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Turpinājums. Sākumu lasiet 1. lpp.
 Cerams, ka tās ir tikai tehniska rakstura 

problēmas, droši vien sakarā ar darbinieku 
atvaļinājumiem, nevis novada domes pieņē-
mums, ka no 2015. gada jūlija šī prasība tiek 
atcelta. 

KRĀSLAVAS NOVADS
Krāslavas novada dome līdz šī gada 1. jū-

lijam nav veikusi domes sēžu audio ierakstu 
ievietošanu mājas lapā. Taču, likumam stājo-
ties spēkā, šī prasība tiek pildīta. Šī gada 21. 
jūlija domes sēdes audio ieraksts ir ievietos 
mājas lapā, sadaļā - Pašvaldība/ Dokumenti./ 
Novada domes protokoli un audio ieraksti./

AGLONAS NOVADS
Aglonas novadā par domes darba caur-

spīdīgumu vēl pirms valstī pieņemtajiem liku-
miem par audio ierakstu veikšanu, rūpējies 
Aglonas novada deputāts Vadims Krimans, 
kurš deputāta pienākumus Aglonā pilda jau 
18 gadus bez pārtraukuma, un audio ierak-
stu veikšana domes sēdēs bija neatņemama 
sastāvdaļa kopš pašiem deputāta pienākumu 
pildīšanas pirmsākumiem.

2009. gadā, kad izveidojās Aglonas no-
vads, audio ierakstus veica arī Aglonas nova-
da dome, taču tos nepubliskoja.  

Kad Latvijā skaļi sāka diskutēt par šīs 
prasības iestrādi likumā, esošā novada dome 
sāka skaļi ziņot sabiedrībai, ka Aglonas nova-
da dome ir par atklātību, sabiedrības infor-
mēšanu, novada darba caurspīdīgumu, tāpēc 
deputāti, apstiprinot Aglonas novada domes 
nolikumu, iestrādāja punktu, ka šī prasība 
tiks pildīta ar 2014.gada.1.jūliju, neskatoties 
uz to, vai tiks vai netiks pieņemts šis likums. 

Sakarā ar to Aglonas novada domes sē-
des filmēja www.aglona.net pārstāvji, Aglo-
nas novada domes vadība un deputāti sprie-
da ne tikai par audio ierakstu publiskošanu, 
bet arī par ātrāku video ierakstu veikšanu un 
publicēšanu no savas puses, jo novada vadī-
ba atklāti sēžu laikā ziņoja un pārmeta www.
aglona.net, ka video neatspoguļo īsto sēdes 
gaitu, notikumi tiek izkropļoti un izrauti no 
konteksta. Deputāti diskutēja, ka arī video ie-
rakstus varētu veikt ar 2014. gadu. Domes sē-
dēs sākās video filmēšanas mācību process. 
Tika atrasti arī līdzekļi šim cēlajam nolūkam. 
Dome iegādājās video kameru un veica sēžu 
video filmēšanu, taču tā arī neviens video ne-
tika ievietos sabiedrības informētībai.

Šī nesamierināšanās ar www.aglona.net 
sabiedrībai piedāvāto domes sēžu video bija 

tik liela, ka steidzamības kārtā tika plānots 
Aglonas novadā ieviest caurspīdīgumu, taču 
nezināmu apstākļu dēļ šis caurspīdīgums ie-
nācis tikai ar valstī noteikto likumu no - 2015. 
gada 1. jūlija.

Sabiedrībai nebija izprotama domes rīcī-
ba, jo vārdi nesakrita ar darbiem un liecināja 
par pretējo.

2014. gadā, īsi pirms valsts ieceres audio 
ierakstus ievietot mājas lapā ar 2014. gada 1. 
jūliju, novada domes priekšsēdētāja H. Strei-
ķe presei uzsvēra: “Aglonas pašvaldība aktīvi 
strādā, lai informētu novada iedzīvotājus par 
aktualitātēm. Cenšamies to darīt konsekven-
ti, pārdomāti, ievērojot pēctecību, bez liekas 
greznības, protams, liekulības un negatīvis-
ma. Sēžu audio ieraksti no š.g. 2014. gada 
jūlija būs jauna iespēja papildus informācijai 
mājas lapā uzzināt, kā tiek risināti novada 
jautājumi domes sēdēs.”

Taču neviens audio vai video ieraksts tā 
arī netika ievietots, neskatoties uz vairākiem 
deputātu aizrādījumiem.

Nezināmu iemeslu dēļ “apetīte” uz caur-
spīdīgumu Aglonas novada domes darbā ar 
šī likuma neapstiprināšanu bija mitējusies. 
Mitējās arī vēlme sabiedrībai pasniegt sēžu 
video bez “izkropļojumiem, izrāvumiem no 
konteksta” utt.

Neievērojot pašu pieņemto Aglonas no-
vada domes nolikuma punktu, kurš paredzē-
ja audio ierakstu mājaslapā publiskot kopš 
2014. gada 1. jūlija, Aglonas novada domes 
mājaslapā pirmais domes sēžu audio ieraksts 
parādījās tikai pēc likuma prasībām - šī gada 
jūlijā, sadaļā - “Sēžu protokoli”.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par šīs 
normas ieviešanu praksē, VARAM, konsultē-
joties ar Datu valsts inspekciju, pašvaldībām 
sagatavojusi vadlīnijas saistībā ar personu 
datu aizsardzības nodrošināšanu, kā arī au-
dioierakstu glabāšanas termiņiem. 

Tagad, neizejot no mājām, ikviens var 
uzzināt, kā strādā ikviena Latvijas pašvaldība. 

Kas tika saklausīts pirmajos novada do-
mes publicētajos audio ierakstos, lasiet kādā 
no nākamajiem laikraksta numuriem. Būs 
viela pārdomām, gan par to, kas tiek nolemts, 
gan par to, kā tiek nolemts, kā arī viela pārdo-
mām novada domes vadībām un deputātiem, 
kā jāuzvedas sēžu laikā, lai čukstot neizplatī-
tu informāciju, kurai nebūtu jānonāk līdz sa-
biedrības ausīm.

Elizabete VIĻUMA

Uzzināt novada domes pieņemtos 
lēmumus, neizejot no mājām



2015. gada 4. augusts 7

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.30, 12.40, 14.00 Top-Shop 
10.45 100 g kultūras
11.45 Latvijas šlāgeraptauja 
13.00 Gārfīlda šovs
13.30 Kas te? Es te! 
14.15, 19.35 Kalnu patruļa
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri 
22.10 Miranda
23.35 Kaisles noziegumi
1.15 Lilīhammera 
5.00 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
5.30 Ekvadora

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 0.30, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi
6.30 Pie stūres
7.00 Dziedāšanas svētkiem 
- 150
8.35, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs
11.10 Balss pavēlnieks
12.45 LTV - 60
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45, 1.30 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 Bez apvainošanos
19.50 Zudušais demokrātijas 

signāls
20.50 Īstās latvju saimnieces
21.50 100 g kultūras
22.35 Orbīta - planētas Zeme 
ceļš
23.30 Sporta studija
0.15 Zebra
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30 2.40 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00, 1.45 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Mīlestības nokrāsas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.00 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40, 0.05 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.05 Čikāga liesmās 
4.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.45 Stenlijs 
7.10, 13.40 Bakugani
7.40, 13.05 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Pilsētas meitenes
11.00, 1.30 Elementāri, 
Vatson! 
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 

5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 17.30, 20.50, 5.55 Doku-
mentālais projekts
6.45, 12.50 Multfilmas
7.04, 0.49 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.05, 10.20 Skūpsts. Jaunais 
stāsts
10.05 Top-shop 
11.30, 16.50 Jūrmala

13.15 Vadīt krievu gaumē
14.20 Nosvērti un laimīgi 
18.40 Pasaules noslēpumi 
0.50 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports

11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!20.00 Laiks
21.05 Praktika
23.00 Mf. Pēc 28 dienām

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-

krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības

15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Apsargājamās 
personas
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.20 Šķirsts

10.35 Burvju skola
11.50, 21.45 Ekstrasensi-detektīvi
12.50, 22.40 Kauli
13.40 Reportieris
14.30, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 0.45 Sudraba maij-
puķītes
21.00 Reālā pasaule
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 6. augusts 15.15. 0.35 Draugi un mīļākie
16.20, 20.20 Viņas melo labāk 
16.50 3.00 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Neiespējamā misija 
2.20, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 1.55 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Mf. Atcerēties visu!
10.05, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 0.20 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.45 Tētuka meitiņa

TV5
8.15, 14.25 Anna German
9.25, 13.10 Top-shop
9.40, 23.30 Otrā slepkavību 
nodaļa
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25 Māte un dēls
15.30, 19.50 Slepkavas profils
18.30 Nemelo man!
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas

11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.20 Hirosima un Nagasaki
19.50, 1.50 Mežonīgais
21.45 Bezdibenis
23.55 Likuma ments
3.50 Vasarnīca
4.50 Kriminālistikas detektīvs

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
22.50 70 gadi pēc Hirosimas 
atombombardēšanas
23.30 Svešā ligzda
1.15 Trests, kurš bankrotēja
2.25 Vladimira Čelomeja 
zvaigžņu kari
3.20 Mf. Karuselis

PBK
6.05, 1.25 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.10, 11.00 Top-shop 
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Bez lieciniekiem
13.40, 15.20 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

20.40 Latvijas Laiks
21.15, 2.50 Laimes lauskas
22.05, 4.00 Māja ar lilijām
0.25 Diena, kad nometa 
bumbu
1.55 Nosvērti un laimīgi
2.35 Jūrmala 
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 12.50 Multfilmas
6.59, 0.49 Laika prognoze
7.00 Zaldāti
8.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05, 10.20 Skūpsts. Jaunais 
stāsts
10.05 Top-shop 
11.25, 16.55 Jūrmala
13.10 Vadīt krievu gaumē
14.20 Nosvērti un laimīgi 
17.35, 22.55, 5.55 Dokumen-
tālais projekts
18.40 Pasaules noslēpumi 
20.50 Kara noslēpums 
0.50 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Praktika

23.25 Mf. Viss par Stīvu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Zona 
X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.35 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.15 Šķirsts
10.40 Burvju skola
11.55, 21.45 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.50, 22.45 Kauli
13.55 Baltkrievu virtuve
14.25, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 0.50 Sudraba maij-
puķītes
21.00 Reālā pasaule
21.40 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50 Kalle nāk
12.50 Gārfīlda šovs
13.20 Dabas grāmata
13.50 Luijs
14.15, 19.35 Kalnu patruļa
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.05 Ziņas
19.00 Daugavieši
20.30 Panorāma
21.10 Agata Kristi. Mis Mārpla
22.50 Aculiecinieks
23.20 Latvijas šlāgeraptauja 
0.15 Miranda
2.55 17. Baltijas valstu stu-
dentu dziesmu un deju svētki 
4.15 Sporta studija
5.00 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Mikrofona dziesmas
8.35, 17.05 Bezvēsts pazudušie 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 2.10 Mūsu Čārlijs 
11.10 Balss pavēlnieks
12.45 100 g kultūras
14.20 LTV - 60
15.45, 5.00 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 Starptautisks turnīrs 

basketbolā
20.30 700 pasaules brīnumi
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Manis tur nav
1.15 Eiropa koncertos
3.00 Še, kur līgo priežu meži!

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Mīlestības nokrāsas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.15 Vecpuisis 
0.40 Mf. Aukle pēc izsaukuma
4.50 Bernards
5.45 Luī 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.45 Stenlijs 
7.10, 13.40 Bakugani
7.40, 13.05 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Veiksmes čeks
11.00, 1.30 Elementāri, 
Vatson! 
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks
15.15, 0.35 Draugi un mīļākie
16.25, 3.00 Radu būšana
17.35 Dullās sacensības 

19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. 102 dalmācieši
22.20 Mf. Vēl viena iespēja
2.20, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 2.25 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Mf. Atcerēties visu!
10.05 Tētuka meitiņa
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20 Taxi
14.25 Comedy Women
18.40, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Pasaka par Despero
21.50 Mf. Pusnakts Parīzē
23.50 Brīnumu pasaulē

TV5
8.15, 14.25 Anna German
9.25, 13.10 Top-shop
9.40 Otrā slepkavību nodaļa
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25 Māte un dēls
15.30 Slepkavas profils
18.30 Nemelo man!
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Antisnaipers 3: 
jauns līmenis
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.20 Izmeklēšanas noslē-
pumi
10.55 Sasisto lukturu ielas

11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40, 2.05 Mežonīgais
23.30 Mūsdienu hronikas
0.00 Dok. filma
4.05 Zirnekļtīkls

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.15 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 60 tikai vienreiz dzīvē!
23.25 Par mīlestību pus 
karaļvalsti
1.20 Dzīvā skaņa
2.55 Aktieru rulete
5.45 Ābeļdārzs

PBK
6.05, 1.25 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.35 Labrīt!
9.20, 11.00 Top-shop 
10.00 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Bez lieciniekiem
13.40, 15.15 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 3.55, 5.35 Jūrmala 
18.00 Precamies!
19.05 Šamane
20.00 Laiks
20.35 Laika prognoze
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Izmeklēšanas noslē-

pumi
23.45 Trīs akordi
1.55 1inCity
2.25 Mākslas filma
4.05 Aiz universālveikala 
vitrīnas
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 12.55 Multfilmas
6.59, 0.44 Laika prognoze
7.00 Zaldāti
8.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05 Sieviešu noslēpumi
10.05 Top-shop 
10.20 Jūrmala
13.15, 23.55, 0.45 Skatīties 
visiem!
14.15, 16.25 Dokumentālais 
projekts
15.20 Sena pareģojuma spēks
17.30 Cilvēks pēc Apokalipses
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Labakais manī

23.15 Mf. Jautrie puiši

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.45 Eju tevi meklēt
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.00 Mūsējie
18.15 Izmeklēšanas noslē-
pumi
21.00 Panorāma
21.40 Ražots Baltkrievijā
21.55 Tev bija mīļotā
1.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.00 Šķirsts
10.55 Burvju skola
11.45 Ekstrasensi-detektīvi
12.45 Kauli
13.40 Kapeika kapeikā
14.10 Nepiedzimsti skaista
17.55 Sudraba maijpuķītes
18.55 Plēsējs 2
21.00 Reālā pasaule
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas. 
Kontinentu cīņa
23.45 Reportieris
0.30 Mf. Mis Saulstariņš
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26065838
27068443, pati te@inbox.lv
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Reklāma un sludinājumi

LAIKA ZIŅAS
05.08. 06.08. 07.08.

 +15...+27  +17...+28 +21... +29

DA  2 m/s D    3 m/s DR  3 m/s

Piektdien, 7. au-
gustā pārdošanā 
būs jaunas, dažādu 
krāsu dējīgu šķir-
ņu vistiņas (4 - 6 

mēn.), dējējvistas (12 mēn.) un 
gaiļus (pēc vienošanās iespēja-
ma gaiļu maiņa). Pēc pasūtījuma 
jaunas pīles, pīļtēviņi, paipalas. 
Tālr. 29142247, šoferis 29158908. 

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.10, 
Mariampole - 8.20, Andrupene 
- 8.30, Andzeļi - 8.45, Ezernieki - 
9.00, Dagda - 9.20, Konstantino-
va - 9.40, Auleja - 10.00, Grāveri 
- 10.20, Kombuļi - 10.35, Krāsla-
va (Ostas iela) - 10.50, Skaista - 
11.20, st. Skaista - 11.35, Kalnieši 
- 11.50, Piedruja - 12.05, Lupan-
di - 12.15, Indra - 12.30, Skuki - 
12.45, Robežnieki - 12.55, Asūne 
- 13.10, Kromanišķi - 13.25, Svari-
ņi - 13.40, Porečje - 13.55, Šķaune 
- 14.10, Muižnieki - 14.25, Egļeva 
- 14.35, Ezernieki - 14.45.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari. 

Tālr. 26563019

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m). 

T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

IEPĒRK MELLENES 
UN GAILENES

Krāslavā. Augstas cenas.
Tālr. 24904577.

IEPĒRK MELLENES
 UN GAILENES

Dagdā - tālr. 29226558,
Krāslavā - tālr. 29158702.

IEPĒRK

 Laikraksta “EZERZEME” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

SIA Māra N 
Vasaras piedāvājums

• Eļļa 10x40  (1 l)  - 1.99 Eiro
• Vējstiklu škidrums (4 l)  - 

1.20 Eiro
• Dīzeļeļļa  (1 l) - 1.39 Eiro

Dagda, Asūnes 6, 
tālr. 29438976;

Krāslava, Aronsona 5,
tālr. 26178556.

Domas sāp. Un neatstājas. 
Domām šonakt gala nav. 
Akli logi. Tukša māja. 
Tumsā balta svece raud.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Svetlanai Mahmudovai 
sakarā ar brāļa pāragro 
nāvi. 

Krāslavas un Aglonas 
novadu audžuģimenes

Izzuda spēki,
Izgaisa doma,
Apklusa sirds…

In memoriam

No Helēnas Pīpiņas atvadoties
No šīs zemes 

ir šķīrusies Helēna 
Gražule - Pīpiņa - 
māmuļa, vecmāmiņa, 
Krāslavas 1. vidus-
skolas ilggadīgā sko-
lotāja - bibliotekāre.

Latgales dzegu-
ze Skaistas pagasta 
apkārtnē iekūkoja 
Helēnas dzīvi 1927. 
gadā un ielika viņas 
šūpulī vienreizēju 
sirsnību, labestību, 
tieksmi un talantu uz 
skaisto un mākslu. 

Helēna uzauga Latgales 
zemnieka ģimenē, kur bija brālis 
un trīs māsas, kas stiprināja rad-
niecisko atbildību.

Pēckara gados absolvēja 
Krāslavas 1. vidusskolu, 1948. 
gadā sāka strādāt par bibliotekāri. 
Dabas dotais talants uz mākslinie-
cisko noformēšanu un kaligrāfi sku 
burtu veidošanu, kā arī zīmēšanu 
viņai pavēra ceļu uz zīmēšanas 
pasniegšanu. Tieksme uz mākslu 
bija tik liela, ka Helēna jau ar lielu 
darba stāžu uzdrošinājās iestāties 
Mākslas akadēmijā (neklātienes 
nodaļā) un to absolvēt. Iegūtās 
zināšanas skolotāja īstenoja prak-
sē - apkārtējās vides skaistumu 
iemācot vairākām skolēnu paau-
dzēm gan Krāslavas 1. vidussko-
lā, gan Mākslas skolā. Arī novada 
ainavas skolotāja prata uzlikt uz 
audekla. 

Helēna apliecināja sevi kā 
radoša bibliotekāre, noformējot 

bibliotēkā dažā-
das izstādes, vel-
tītas dzejniekiem, 
rakstniekiem, kul-
tūras darbiniekiem 
un visiem mākslas 
notikumiem, kas 
skolēnos mudinā-
ja dziļāk ieskatī-
ties literatūrā un 
mākslā. 

Lienīte - tā 
mēs tevi visu laiku 
saucām. Tu aiz-
gāji, piepildījusi ar 
savu darbu skolu 

no 1948. - 1985. gadam un at-
stāji unikālus darbus - noformē-
tus skolas vēstures posmus - tik 
palicējiem prast to saglabāt. Tava 
vieta ar godu ir ierakstīta gan 
Krāslavas 1. vidusskolā (ģim-
nāzijā), gan Mākslas skolā, gan 
daudzu simtu skolēnu sirdīs, kā 
arī kolēģu atmiņā, jo gandrīz 40 
darba gadi vienā vietā nevar būt 
izsvītroti un aizmirsti. 

Tava aiziešana Mūžībā ir va-
saras vidū, kad visa daba caur 
ziedēšanu un sauli dod dāsnumu 
un siltumu, ko var pielīdzināt Ta-
vam raksturam, attieksmei pret 
visiem un visu.

Mēs, bijušie kolēģi, sildā-
mies Tavā dvēseles smalkumā. 
Pēdējā ceļā tik maz varam dot - 
tik piedošanu varam lūgt.

Mēs klusējot paliekam, no-
vēlot Tev vieglu Mūžības ceļu.

Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas kolektīvs un bijušie kolēģi

Vēlies uzcelt māju vai veikt 
remontu dzīvoklī, bet zināt, 
ar ko sākt? Nāciet pie mums! 
Mēs palīdzēsim! No pama-
tiem līdz jebkuras krāsas un 
gaumes jumtam. 

Metāla profili, metāla dakstiņi, 
ondulīns, bezazbesta šīferis, bloki, 
ķieģeļi, OSB, KŠP, riģipsis, ruberoīds, 
santehnika, elektropreces, iekštelpu 
durvis, čuguna izstrādājumi un daudz 
kas cits. 

Uzcel savu māju kopā ar mums! 
Ar mums vienmēr lētāk!
Krāslava, Tirgus iela 15, 

tālr. 65622036.

SIA “Māra N” 

aicina darbā autodetaļu 
pārdevēju Dagdā.

Prasības - iemaņas darbā ar 
datoru.

Tālr. 26525566

 Virszemes televīzija - de-
koderu uzstādīšana; sate-
līttelevīzija - uzstādīšana, 
remonts. Tālr. 26344829.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688.

Darbam Vācijā (lauksaimniecī-
bā u. c.) ir VAJADZĪGA sievie-
te (ne jaunāka par 40 g.).  Tālr. 
25159050. 
Meklēju sievieti kopdzīvei savā 
dzīvojamā platībā. Materiāli no-
drošināts. Tālr. 28727329.
Zāles pļaušana ar trimeri. Tālr. 
28295726.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Tālr. 28601483.

SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
liellopus, teļus, aitas. Tālr. 
22456110, 20573316;
teļus, aitas, liellopus. Tālr. 
26260786.

 Z/S “Bronki” 
meklē smagās mašīnas 
šoferi graudu un mine-
rālmēslu pārvadājumiem 

Latvijas teritorijā.

Tālr. 29423246

  VAS “Latvijas Pasts” pārdod iz-
soles kārtībā ar augšupejošu soli 
03.09.2015., plkst. 11.30, Ziemeļu ielā 

10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nekustamo īpašumu 
Alejas ielā 16b, Dagdā, Dagdas novads, kadastra Nr.6009 001 
0267. Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 
– EUR 32400.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 31.07.2015. līdz 31.08.2015. 
un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem 29420864, 
29398567 vai e-pasts: info@pasts.lv.  

 VAS “Latvijas Pasts” pārdod kā vie-
notu nekustamo īpašumu izsoles kārtī-
bā ar lejupejošu soli 04.09.2015., plkst. 
11.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, 

Mārupes novadā, nekustamos īpašumus Sv.Ludvika laukums 1, 
kadastra Nr.6001 501 0373, un Sv.Ludvika laukums 3, kadastra 
Nr.6001 001 0151, Krāslavā, Krāslavas novads. Nekustamā īpa-
šuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – EUR 125000.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 31.07.2015. līdz 31.08.2015. 
un informāciju par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem 29420864, 
29398567 vai e-pasts:  info@pasts.lv

Z/S “Sapnis” 
vajadzīgi 

pārdevēji. 

Tālr. 65681357, 26823848

2 - istabu dzīvokli Krāslavā. 46 
m2, ZG, bez parādiem, 4.st., 4200 
€. Tālr. 26866703;
2 - istabu dzīvokli Podnieku ielā 
22, 2. st. Tālr. 29111369;
1 - ist. dzīvokli. LĒTI! T. 26875388;
1 - istabas privatizētu dzīvokli, 
1.st. Tālr. 26481072, 22432629;
1 - istabas dzīvokli Aronsona 10-
23, 3.st., 30 m2. Tālr. 25883293;
garāžu Pļavu ielā. T. 28374066;
STEIDZAMI - Ford Escort 1,6 
Ghia (1995., jauna TA, visi mak-
sājumi). Tālr.  26286256; 
medu. Tālr. 26149882;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
sivēnus. Tālr. 29129873;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Klučos un skaldītu. T. 
29128690.

Žurnāli augustā
Dari Pats

• Koka šķīvju le-
ģenda – Pēte-
ris Graudulis. 

• Dārza sols ar 
ekstrām. Di-
zains var šķist 
moderns, taču 
tam ir jau simti  
gadu!  

• Palodzes no-
maiņa.  Parādīsim, kā praksē jāno-
ņem vecā palodze un jāuzstāda jauna. 

• Dekoratī va daksti ņu seguma re-
monts. Mazliet neti piska vieta, bet 
remonts no tā nepaliek sarežģītāks. 

• Bezdelīgastes ar rokas instrumen-
ti em. Zīmulis, kalts, zāģis un vis-
maz vienas spīles – viss, kas nepie-
ciešams, lai izveidotu savienojumu. 

• Bitumena ruļļu jumts. 
• Atkritumu konteinera novietne. 

Vai jums ir gadījies redzēt atkritu-
mu tvertni, kas rotātu privātmājas 
izskatu? Mums ne, tāpēc piedāvā-
jam ideju, kā apslēpt skatam zaļo 
atkritumu konteineru, kas šodien 
atrodams teju katras privātmājas 
priekšā.

Ilustrētā Junioriem
• Kā ražo smilšu 

pulksteņus?
• Kāpēc cielava 

kusti na asti ?
• Kuri ir populā-

rākie jūtūberi?
• Kurš ir pasaules 

dārgākais tele-
fons?

• Kāpēc reizēm 
gurķiem ir 
rūgts gals?

• Prožektoru gaismā: kustī bu pavēl-
nieks Justi ņš

• Annas eksperiments: ķēdes reakcija.
• Infografi ka par zemestrīcēm.
• Kā ekstrēmisti  uzvar izdzīvošanas 

sacensībās?
• Kā darbojas cilvēka atmiņa?
• Kāpēc nīlzirgs ir ti k varens?
• Kas noti ek Gulbenes–Alūksnes bānītī ?
• Kā robots palīdz bērniem veseļoti es?
• Fakti ņi par labradoru.
• Plakātā: dabas brīnums solončaks.
• Fotostāstā: iesaiņotas mājas, salas...
• Dari pats: vasaras darbiņi rosīgajiem.
• Kādas ir dīvainākās pasaules profesijas?
• Kas noti ek mirdzošajās galakti kās?
• Par ko sacenšas rollerderbijā?
• Pašgatavots šerbeta skudrupūznis.
• Kā sacelt tornado pudelē?

Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīkla, 
atpūtas stūrīti s un konkursi.

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas, ka zas,  zir gus. La bas ce-
nas. Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU  MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 

Tālr. 20207132.
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