
•	 Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai at-
griežoties no atvaļinājuma, valdošās koalīcijas 
partneri iknedēļas sanāksmē pārrunās vairākus 
jautājumus, kas iepriekš izraisījuši politiķu dom-
starpības. Finanšu ministrs Jānis Reirs pagājuša-
jā nedēļā informēja, ka koalīcijas sanāksmē tiks 
izskatīti jautājumi, kas saistīti ar bēgļiem un peda-
gogu atalgojumu.

•	 Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicija ir aiztu-
rējusi personu, kura pērn februārī, martā un ok-
tobrī Imantā un Zasulaukā veica seksuāla rakstu-
ra uzbrukumus četrām mazgadīgām meitenēm. 
Biedrība “Stop drugs” aktīvi iesaistījās pedofila 
meklēšanā, sākotnēji veidojot arī iedzīvotāju pat-
ruļas Imantas mikrorajonā. Iekšlietu ministrs Ri-
hards Kozlovskis LNT apliecināja, ka aizturētais 
pedofils ir gados jauna persona, kuram “nav īpaši 
vairāk par 20 gadiem”. Tomēr konkrētāku infor-
māciju par aizturētā vecumu ministrs neatklāja. 
Kozlovksis norādīja, ka likumsargiem izdevies 
“noziedznieku izskaitļot un aizturēt”, taču tas nav 
noticis laikā, kad vīrietis veicis jaunu noziegumu.

•	 Norvēģijas varasiestādes svētdien paziņojušas, 
ka pirmdien tiks lemts par Oslo lidostā aizturēto 
aviokompānijas “airBaltic” lidmašīnas apkalpes 
locekļu paturēšanu apcietinājumā par gaisa sa-
tiksmes drošības apdraudēšanu. Sestdienas rītā 
Oslo lidostā tika aizturēta aviokompānijas “airBal-
tic” lidmašīnas apkalpe, kurai pārbaudes uzrādīja 
nepieļaujamu alkohola līmeni. Pilotam, otrajam 
pilotam un divām stjuartēm alkohola līmenis pār-
sniedza pieļaujamās 0,2 promiles.

•	 Patlaban kūciņās, bulciņās, cepumos, frī kartupe-
ļos, kebabos, margarīnā un citos produktos var 
būt rūpnieciski ražotās transtaukskābes, kas iz-
raisa sirds un asinsvadu slimības, aptaukošanos 

un vēzi. Tuvākajā laikā Ministru kabineta komi-
teja lems par veselībai kaitīgo transtaukskābju 
ierobežošanu, un, visticamāk, jau pavisam drīz 
pārtikā vairs nedrīkstēs būt neierobežots dau-
dzums šīs vielas.

•	 Iestājoties gada siltākajam laika, krasi pieaug to 
cilvēku skaits, kuri par savu transporta līdzekli 
ikdienas gaitās izvēlas velosipēdu. Diemžēl tik-
pat strauji pieaug arī velo zādzību skaits. Līdz šā 
gada augusta sākumam tas sasniedzis teju 1000.

•	 Pēdējā pusgada laikā novērota tendence arvien 
biežāk jaundzimušajiem dot latviskus, skanīgus 
un neparastus vārdus. Apkopojot informāciju par 
pēdējā pusgadā reģistrētajiem vārdiem, person-
vārdu vidū ir daudz nelatviskas cilmes vārdu, 
tomēr pēdējā laikā arvien vairāk novērojama 
tendence bērniem dot latviskus un neparastus 
vārdus.Tā šajā laikā reģistrēti bērni ar vārdu Jūle, 
Jumis, Kastanis, Jete, Roze. Tāpat bērniem pie-
šķirti arī dubulti vārdi - Līva Lapsa, Jānis Ceriņš, 
Jēkabs Pērkons, Rasa Zīle. Saskaņā ar Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes personvārdu da-
tubāzi Latvijā patlaban reģistrēts viens Kastanis, 
trīs Jumji, astoņas Jūles, 59 Jetes un 67 Rozes.

•	 Uz autoceļa Tīnūži-Koknese būtiskas izmaiņas 
autobraucēju braukšanas paradumos nav vēroja-
mas. Pie minētā autoceļa ir izvietots fotoradars, 
un LVC rīcībā ir informācija, ka šogad šajā ceļa 
posmā plānots izvietot vēl otru radaru. Šajā ceļa 
posmā 2014. gadā fiksēti 12 ceļu satiksmes ne-
gadījumi ar četriem bojāgājušajiem un 20 ievai-
notajiem, savukārt 2015. gada pirmajā pusgadā 
- astoņi negadījumi ar astoņiem bojāgājušajiem 
un 13 ievainotajiem.

Skrien gadi prom, Tev dodot gadu skaitu. 
Ir tajos dzīvots, dejots, trakots, smiets. 
Šiem gadiem netici un sevi stipru jūti 
Vēl jāveic viss, kas dzīves kausā liets.
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I Divi piecinieki - visaugstākais vērtējums

Lai nodrošinātu Vissvētākās Jau-
navas Marijas Debesīs uzņemšanas 
svētku dalībnieku drošību, sākot no 
šī gada 12. augusta plkst. 17.00 līdz 
15. augusta plkst. 18.00 tiks slēgta 
tranzītsatiksme pa vairākiem valsts 
autoceļiem Aglonas apkaimē:
•	 P60 Dagda–Aglona posmā Slobo-

da–Aglona;
•	 P62 Krāslava–Preiļi–Madona pos-

mā Krāslava–krustojums ar auto-
ceļu A13 Krievijas robeža (Grebņe-
va)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas 
robeža (Medumi);

•	 V636 Krāslava–Izvalta–Šķeltova–
Aglona posmā Šķeltova–Aglona;

•	 V745 Jaunaglona–Aglona;
•	 V762 Aglona–Višķi.
Kā apbraucamos ceļus ieteicams iz-
mantot:
•	 P57 Malta–Sloboda;
•	 V744 Kastīre–Kategrade–Kameņe-

ca–Kapiņi;
•	 V610 Jaunokra–Grāveri.

Uz satiksmes autobusiem šie ie-
robežojumi neattieksies.

Svētku dalībniekiem un au-

tobraucējiem jāņem vērā, ka uz au-
toceļa A13 Krievijas robeža (Grebņe-
va)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas 
robeža (Medumi) posmā no Špoģiem 
līdz Daugavpilij ir satiksmes apgrūti-
nājumi ceļu būvdarbu dēļ. Kā apbrau-
camos ceļus ieteicams izmantot P64 
Višķi–Nīcgale; A6 posmu Daugavpils–
Krāslava un P62 posmu no Krāslavas 
līdz Aglonai.

Tradicionāli uz šiem svētkiem ie-
rodas liels dalībnieku skaits, tajā skai-
tā svētceļnieki. Tādēļ autobraucējiem 
jābūt īpaši uzmanīgiem, jo dažādos 
autoceļu maršrutos virzienā uz Aglo-
nu būs intensīva gājēju kustība.

Aicinām autovadītājus ar iz-
pratni izturēties pret ieviestajiem 
satiksmes ierobežojumiem, ievērot 
satiksmes organizācijas kārtību, kā arī 
rēķināties ar iespējamo garāku ceļā 
pavadīto laiku.

Aktuālā informācija par satiksmi 
valsts autoceļu tīklā un uzziņas ir pie-
ejamas pa diennakts bezmaksas tāl-
runi 80005555, www.lvceli.lv, kā arī 
aplikācijā Waze.

Latvijas Valsts ceļi informē
Satiksmes ierobežojumi Vissvētākās Jaunavas 

Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā

Lai vienmēr būtu sapnis, ko piepildīt, 
Kādas alkas un ilgas, ko remdēt. 
Kāda laba un jūtīga cilvēka sirds 

Daži draugi un darbs, kuru darīt ļauts.

Sveicam 50 gadu jubilejā 
Mikolu Losko!

Mednieku kolektīvs “Šķaune”
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5. augustā, ienākot semināra telpā 
Andrupenes lauku setā, uz mirkli 
šķita, ka esmu pārklausījusies lek-
tores un NAT-PROGRAMME meža 
biotopu ekspertes Sandras Ikau-
nieces teiktajā: “…nu, lūk, ja pielik-
tu uguni šim meža apgabalam un 
to nodedzinātu, tad pēc laika šajā 
mežā jūs sastaptu tādus augus kā 
asinssārtās gandrenes, meža silpu-
renes, smiltāju neļķes, Ruiša pūķ-
galves u.c.”
Sākumā māca bažas, vai esmu no-
kļuvusi īstajā seminārā, jo bija plā-
nots nokļūt seminārā, kurā pulcētos 
dabai draudzīgi noskaņota publika. 

Kas gan tie par dabas draugiem un 
aizstāvjiem ar uguni rokās? Drīzāk 
dabas draudi, nevis draugi.
Droši vien ikvienam Latvijas meža 
īpašniekam tas šķistu aizdomīgi. 
Kamēr Latvijā par šo meža apsaim-
niekošanas metodi brīnās, Skandi-
nāvijas valstīs - Zviedrijā un Dānijā 
- tā jau gadiem nes plānotos rezultā-
tus, glābjot daudzas augu sugas no 
bojāejas. 
Vēl jo vairāk, Somijā ikviens topo-
šais mežsaimniecības speciālists 
šo meža apsaimniekošanas metodi 
- kontrolētā dedzināšana - apgūst 
augstskolā, atsevišķā mācību prog-

rammas kursā. 
Par kontrolētu dedzināšanu līdz šim 
vides nozarē nav īpaši runāts, un ir 
saprotams, ka Latvijas sabiedrībai 
tas ir kas jauns un nezināms. Tā-
pēc Dabas aizsardzības pārvalde ir 
apņēmusies mītus kliedēt un veikt 
sabiedrības izglītošanu attiecīgajā 
jautājumā. Plānots organizēt izglīto-
jošus seminārus, veicināt diskusiju 
un zināšanas par mežu apsaimnie-
košanas metodēm, tostarp kontrolē-
tu dedzināšanu.
Kontrolētās meža zemsedzes de-
dzināšanas metodes izmantoša ar 
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Vai Krāslavas senioriem 
ir iespēja par brīvu apgūt 

datorprasmes?

Ar šādu jautājumu redakcijā vērsās 
kāda Krāslavas pensionāre, kura labprāt 
izmantotu iespēju apmeklēt bezmaksas 
datorkursus.

Šādu iespēju senioriem piedāvā A/S 

“Lattelecom”, realizējot sociālās atbildības 
iniciatīvas Pieslēdzies, Latvija! program-
mu. Lattelecom projekts Pieslēdzies, Lat-
vija! tiek īstenots kopš 2008./2009.mācību 
gada. Līdz šim ar pašvaldību un skolu atbal-
stu apmācīti jau vairāk nekā 28 tūkstoši se-
nioru. Projekta iniciētāji iecerējuši līdz valsts 

simtajai gadadienai apmācīt 
vismaz 30 tūkstošus cilvēku 
visā Latvijā, lai palīdzētu tiem 
pārvarēt digitālo plaisu un 
pilnvērtīgi integrēties mūsdie-
nu informācijas sabiedrībā.

Lai uzzinātu, kā šiem 
kursiem var pieteikties arī 
Krāslavas seniori, sazinājā-
mies ar Lattelecom pārstāv-
jiem. 

Telefonsarunā noskaid-
rojām, ka apmācības notiek 
visā Latvijā, arī Krāslavā. 
Jebkurš seniors virs 50 ga-
diem tām var pieteikties, 
zvanot pa tālruni 80000822 
(darba dienās plkst. 9.00 - 
13.00). Mācības sāksies tik 
līdz tiks nokomplektēta gru-
pa. 
Sagatavoja Inga PUDNIKA

Kā nokļūt no Indras līdz 
Dagdai?

Redakcijā vērsās mūsu lasītāja, In-
dras pagasta iedzīvotāja. Savā un citu 
Indras teritorijā dzīvojošo pensionāru 
vārdā viņa izteica raizes par to, ka kopš 
neseniem laikiem cilvēkiem nav iespējas 
no Indras ar autobusu nokļūt Dagdā. Tur-
klāt lielai daļai iedzīvotāju tur ir ģimenes 
ārsti, cilvēki labprāt apmeklē Dagdas ga-
datirgus, veikalus, risina dažādus jautā-
jumus… “Ja brauc pie ārsta uz Krāslavu, 
jārēķinās, ka šādai vizītei tiks patērēta 
vesela diena. Kā lai tur pagūst izdarīt vēl 
kaut ko!? Bet Dagdā - tuvu, ērti, ātri… Vai 
tiešām mums netiks dota iespēja turp no-
kļūt?”- satraucās redakcijas viešņa. 

Lai rastu atbildi uz satrauktās lasītā-
jas jautājumu, sazinājāmies ar Indras pa-
gasta pārvaldes vadītāju Ēriku Gabrusāni. 
Izrādās, viņa ir labi informēta par radušos 
problēmu. Turklāt pagasta pārvaldes va-
dība dara visu iespējamo, lai šo problēmu 
atrisinātu. Lai to apstiprinātu, Gabrusānes 
kundze atsūtīja vēstuli, ko rakstījis Latga-
les plānošanas reģions Krāslavas un Da-
gdas novadiem. Lūk, kas tajā rakstīts:

“Par grozījumiem reģionālās vietē-
jās nozīmes maršrutu tīklā

Latgales plānošanas reģions ir saņē-

mis VSIA “Autotransporta direkcija” (turp-
māk tekstā – Direkcija) 2015. gada 14. 
jūlija vēstuli Nr.6-12/2334, kurā Direkcija, 
atsaucoties uz Krāslavas novada Indras 
pagasta pārvaldes iedzīvotāju lūgumu, 
lūdz izskatīt iespēju pagarināt reģionālo 
vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5509 Dag-
da-Robežnieki (ar izpildi piektdienās) līdz 
Indrai. Indras ciemata iedzīvotāji Dagdā 
apmeklē ārstus, tirgu, veikalus un pārē-
jās sociāli nepieciešamās iestādes, kuras 
nav pieejamas Indras pagastā.

Pamatojoties uz Sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu likuma 5. panta (4) 
daļu un Ministru kabineta 2010. gada 13. 
jūlija noteikumiem Nr.634 “Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas 
kārtība maršrutu tīklā” 171.punktu, Latga-
les plānošanas reģions lūdz rast iespēju 
līdz 2015. gada gada 21. jūlijam sniegt 
savu viedokli par minētajām izmaiņām. Ja 
noteiktajā termiņā atbilde netiks saņemta, 
uzskatīsim, ka priekšlikumi ir saskaņoti.”

Tā kā brīdī, kad notika saruna ar 
pagasta pārvaldes vadītāju, no minēto 
pašvaldību puses atteikums iedzīvotāju 
lūgumam netika izteikts, tad, visticamāk, 
tuvākā mēneša laikā iedzīvotāji būs no-
drošināti ar autobusu maršrutā Dagda - 
Indra un atpakaļ.

Sagatavoja M. NIPĀNE

Zinot par Latvijas ārlietu mi-
nistra Edgara Rinkēviča asajiem 
izteikumiem, biju patīkami pār-
steigts par interviju “Eiropas hu-
mānisma un solidaritātes garā”, 
kas tika publicēta laikrakstā 
“Vesti Segodņa”. Redakcijas vie-
sis - Andrejs Pildegovičs - otrā 
svarīgākā persona Latvijas diplo-
mātijā, viņš jau vairāk nekā div-
desmit gadus strādā ārpolitikas 
jomā, bija Latvijas vēstnieks ASV, 
vadīja Valsts prezidentes Vairas 
Vīķes - Freibergas kanceleju. 

Manuprāt, “Ezerzemes” lasī-
tājiem būs interesanti iepazīties 
ar būtiskākajiem šīs intervijas 
jautājumiem. Andrejs Pildegovičs 
uzsvēra, ka Latvijas prezidentū-
ras galvenā misija bija līdzsva-
rota ES Padomes vadīšana, ko, 
pēc partneru vērtējuma, ir izde-
vies veiksmīgi īstenot. Galvenās 
dividendes ir valsts “norūdīšana”, 
investīcijas valsts aparāta kapa-
citātes celšanā. Bez šiem pasā-
kumiem mūsu pieredze nebūtu 
pilnvērtīga. Bez šaubām, globālā 
izpratnē Latvija apliecināja, ka ar 
to nepieciešams rēķināties. Mūsu 
valsts uzdrošinājās uzņemties 
arī citus izaicinājumus. Piemē-
ram, uzlabot ES un Baltkrievijas 
attiecības. Agrāk šajā sfērā bija 
vērojamas nopietnas “ķibeles”, 
sankcijas, bet tagad izskatās, ka 
abas puses cenšas rīkoties prag-
matiskāk. 

Pirmo reizi ES vēsturē Vidus- 
āzijas reģions noteikts par prioritā-
ro virzienu. Rīgā notika pirmā ES 
un Vidusāzijas izglītības ministru 
konference. Tika apspriesti jautā-
jumi par drošību un cīņu pret nar-
kotikām, piecas šī reģiona valstis 
Rīgā pārrunāja ar Eiropas Savie-
nības pārstāvjiem dažādas aktu-
alitātes. Latvijā mācās aptuveni 
tūkstoš studentu no šīm valstīm. 
Izmantojot Iekšlietu ministrijas re-
sursus, tika ieguldīti 160000 eiro 
ar mērķi izplatīt Latvijas pieredzi 
ES augstskolu programmu ie-
tvaros. Šogad jau tika piesaistīti 
650000 eiro no ASV, ES, Norvē-
ģijas, Šveices. Līdz ar to Latvijas 
prezidentūra ES Padomē kļuva 
ne tikai par valsts aparāta pār-
baudi, bet arī palīdzēja veidot biz-
nesa sakarus, NVO sadarbību. 
Tika organizētas dažādu augst-
skolu, masu informācijas līdzekļu 
pārstāvju tikšanās. 

Bēgļu problēmas mērogi 

sasnieguši bezprecedenta apjo-
mus. ES dienvidu robežu peri-
metrā vesela virkne valstu - Lībi-
ja, Sīrija, Irāka, Jemena, Eritreja, 
Sudāna - atrodas permanentā pil-
soņu kara stāvoklī, turklāt jāņem 
vērā grupējuma “Islāma valsts” 
radikālisma faktors. Cilvēki ir 
spiesti bēgt no laukiem un pilsē-
tām nežēlīgo konfliktu dēļ, glābjot 
savus bērnus un radiniekus. Lat-
vija, protams, centīsies mācīties 
no citu ES valstu pozitīvās un ne-
gatīvās pieredzes un darbosies 
atbilstoši Eiropas humānisma 
principiem, ņemot vērā “Islāma 
valsts” radikālismu un postošas 
ietekmes riskus. 

Andrejs Pildegovičs pievēr-
sa uzmanību arī tam, ka ASV 
kopš Otrā pasaules kara laikiem 
nemainīgi spēlē vadošo lomu 
globālā mērogā. Protams, tā pār-
veidojās, bija gan kāpumi, gan 
arī smagi kritumi - piemēram, 
karš Vjetnamā vai 11. septem-
bra traģēdija. Rūgta pieredze 
Irākā, Afganistānā. Kas attiecas 
uz Baltijas reģionu, tad attiecības 
attīstās pakāpeniski. ASV loma 
ir jūtama arī NATO ietvaros, un 
Latvija to atbalsta. Neskatoties 
uz notikumiem Ukrainā, Baltijas 
jūras reģions paliek par drošības 
saliņu Eiropā, par ko mums jābūt 
pateicīgiem arī Amerikas Savie-
notajām Valstīm. 

Krievija asi izteicās par to, 
ka Latvijas Republika noslēdza 
līgumus ar Ukrainu, Gruziju, Mol-
dovu. Iespējams, KF vadība sa-
skata draudus šajos tirdzniecības 
līgumos, taču īstenībā tie nemaz 
nepastāv. Andrejs Pildegovičs at-
zina, ka Latvija ir gatava kliedēt 
šīs bažas. Neskatoties uz kon-
fliktu Ukrainā, ir saglabāti pozitīvi 
kontakti abu valstu Iekšlietu mi-
nistriju līmenī, un viena no LR IeM 
ministra pirmajām vizītēm Lat-
vijas prezidentūras ES Padomē 
laikā bija uz Maskavu. Tiks turpi-
nāta sadarbība pārrobežu sfērā, 
un, par spīti preču apgrozījuma 
kritumam, ir saglabāts iepriekšē-
jais līmenis transporta un tranzīta 
sfērā. Cerams, ka tuvākajā laikā 
tiks panākts pozitīvs atrisinājums. 
Taču, pēc A.Pildegoviča domām, 
atslēga no šīs “lādītes” daudzējā-
dā ziņā ir Krievijas vadības rokās. 

Sagatavoja 
Aleksejs GONČAROVS 

Informācija pārdomām 

Jautājums - atbilde

Pasaulē

Pirmās baravikas
Alekseja GONČAROVA foto

Baraviku sezona 
sākusies!

•	 5. augustā savas 
durvis vēra jaunais Dagdas skaistumkopšanas salons 
“Afrodīte”, kurā no šīs dienas būs iespējams saņemt 
friziera, manikīra un masiera pakalpojumus. Ilgtermi-
ņā salons plāno piedāvāt saviem klientiem arī solārija 
un kosmetologa pakalpojumus.

•	 Šogad rudenī Latvijas Televīzija sadarbībā ar kom-
pāniju “MicRec PM” filmēs muzikālu šovu “Mīlam 
Raimondu Paulu”, kas būs veltīts maestro 80 gadu 
jubilejai 2016. gada 12. janvārī. Sagaidot šo nozīmī-
go jubileju, iecerēti iknedēļas koncerti ar visu labāko 
Latvijas izpildītāju dalību, kuri interpretēs Raimonda 
Paula dziesmas visdažādākajos žanros. Katrā vakarā 
notiks skatītāju balsojums par to, kura dziesmas inter-
pretācija ir pelnījusi iemūžināšanu ierakstu studijā, lai 
to iekļautu veltījumu albumā, kas dienas gaismu ie-
raudzīs Maestro jubilejā. Arī Maestro izvēlēsies savus 
favorītus. Visas izvēlētās dziesmas satiksies noslēguma 
- 7. raidījumā, kas arī būs jaungada nakts šovs Latvijas 
televīzijā. Krāslavas novada domes portāls informē, 
kā arī Krāslavas kultūras nams piedalās šajā projektā, 
organizējot šova “Mīlam Raimondu Paulu” koncertu 
11. septembrī plkst. 18.00. Aicināti ir visi - gan pop un 
rock grupas, gan šlāgermūzikas atskaņotāji, gan vokā-
lās grupas, solisti un ansambļi, orķestri, kori un dejo-
tāji, gan jaunie talanti, gan pieredzējuši mākslinieki. 
Pieteikties līdz š. g. 28. augustam, rakstot uz e-pastu: 
valda.timule@gmail.com 

•	 Projekta “Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros Rīgas un visas 
Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru 
pamatskola no 17.08.2015. līdz 21.08.2015. organizē 
dienas tematisku vides izglītības vasaras nometni “4 
DABAS ELEMENTI” Aglonas novada 20 skolas vecu-
ma bērniem (7 līdz 15 g.). Aglonas novada bērni varēs 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, pilnveidot nepie-
ciešamās prasmes un iemaņas, uzlabot saskarsmes 
spējas, apgūt zināšanas dažādās vides jomās.

Novadu ziņas
Grieķijai labvēlīgi nosacījumi

Parādu atmaksas nosacījumi ir Grieķijai ļoti labvēlī-
gi. Līdz 2020. gadam Grieķijai nav jāatmaksā pat kredīt-
procenti. Pašlaik parādu maksājumi Grieķijai ir aptuveni 
4% no iekšzemes kopprodukta, kas ir zemāk nekā Itālijai 
un Portugālei. EK pārstāvniecības vadītāja uzsvēra, ka 
eiro zonas valstis un arī Eiropas Centrālā banka (ECB) 
nepiekrīt parādu norakstīšanai. Jau ziņots, ka Grieķijai 
20. augustā jāveic 3,2 miljardu eiro maksājums ECB 
sava parāda dzēšanā, bet septembrī jāveic 1,5 miljardu 
eiro maksājums Starptautiskajam Valūtas fondam.

“Islāma valsts” nolaupa 230 iedzīvotājus
Teroristiskais grupējums “Islāma valsts” Sīrijas 

centrālajā daļā dažas stundas pēc tās ieņemšanas 
sagūstījis 230 iedzīvotājus, tostarp 60 kristiešus. Orga-
nizācija “Syrian Observatory for Human Rights” vēsta, 
ka iedzīvotāji sagūstīti ceturtdien Kajateinas pilsētā. 
Desmitiem sagūstīto “Islāma valsts” meklēja saistībā 
ar sadarbošanos ar režīmu, viņu vārdi bija sarakstos, 
kurus džihādisti izmantoja, pārmeklējot pilsētu. Ģime-
nes, kuras mēģināja bēgt vai slēpties, tika uzmeklētas 
un saņemtas gūstā. Karjateina atrodas krustcelēs starp 
“Islāma valsts” teritorijām austrumu Homsas reģionā un 
teritorijām tālāk uz rietumiem.Pirms kara pilsētā dzīvoja 
18 000 cilvēku, tostarp sunnītu musulmaņi un apmēram 
2000 Sīrijas katoļu un pareizticīgo.

Černobiļā atkal deg
Černobiļas atomelektrostacijas slēgtajā zonā izcē-

lies šogad kārtējais ugunsgrēks. Liesmas plosās vairāk 
nekā 30 hektāru platībā. Dzēšanas darbos iesaistītas 
19 tehnikas vienības un 106 cilvēki. Dienests informē, 
ka šobrīd nepastāv reālu draudu, ka liesmas varētu no-
nākt līdz atomelektrostacijai. Tāpat ugunsgrēka dēļ nav 
vērojamas radiācijas līmeņa izmaiņas. Iepriekšējās pla-
šais ugunsgrēks slēgtajā zonā tika reģistrēts jūnija bei-
gās, kad degšana notika 130 hektāru platībā. Ukrainas 
amatpersonas iepriekš ziņoja, ka aptuveni 70% Černo-
biļas apkaimē notikušo ugunsgrēku cēlonis ir ļaunprātī-
ga dedzināšana.

Sagraut “ecstasy” izplatītāju grupējums
Spānijas un Nīderlandes policija sagrāvusi grupē-

jumu, kas Eiropas Savienībā (ES) izplatīja narkotikas 
“ecstasy”. Policija operācijas ietvaros arestēja trīs cilvē-
kus Spānijā un vienu Nīderlandē, kā arī konfiscēja 670 
000 “ecstasy” tablešu. Netiek atklāta konfiscēto narkotiku 
vērtība ielās, vien paziņoja, ka tā ir līdz šim šogad lielākā 
Nīderlandē konfiscēto narkotiku partija. Izmeklēšana tika 
sākta februārī, kad Spānijas policija saņēma informāciju, 
ka noziedznieku grupējums transportē narkotikas no Nī-
derlandes uz Spāniju un citām Eiropas valstīm.

Par burvestībām nolinčo sievietes
Kāda ciema iedzīvotāji Indijas austrumos ir nolin-

čojuši piecas sievietes, apsūdzot viņas par burvestī-
bām. Džhārkandas štata policija informēja, ka uzbrucēji 
izvilkuši sievietes no to būdām un nosita viņas ar nūjām. 
Saistībā ar šo noziegumu ir aizturēti 24 ciema iedzīvo-
tāji. Vairums ir 45 līdz 50 gadus veci. Atsevišķās vietās 
Indijas nabadzīgajos reģionos ir plaši izplatīta ticība bur-
vestībām, kā arī notiek uzbrukumi cilvēkiem, kurus tur 
aizdomas par to praktizēšanu.
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Viņi spēj saglabāt savu sir-
snību un entuziasmu jau 55 gadu 
garumā! Parasti klasesbiedru 
brālība turas uz to cilvēku ple-
ciem, kas ir organizatori pēc ai-
cinājuma, tādiem kā Zenta Mel-
dere. Pazīstu viņu un apbrīnoju 
viņas sirdsdegsmi jau četru des-
mitu gadu laikā, labi atceros Zen-
tas meitas uzvārdu – Saksone 
- un arī viņas kāzas greznajā res-
torānā “Daugava”, no kura palika 
tikai atmiņas. Zentas lūgumam 
kļūt par tālā 1960. gada izlaiduma 
klasesbiedru tikšanās liecinieku 
piekritu bez pārdomām. Tikšanās 
vieta? Pie grāfu Plāteru pils ēkas, 

kur tika pavadīti vienpadsmit ne-
aizmirstami gadi.  

Pirmās bija ieradušās Zenta, 
Vanda Moiseja un Sofija Ioņina. 
Divkārša laime – nokļūt klases 
audzinātājas Lūcijas Pelnikas ap-
skāvienos. No visiem divpadsmit 
izlaidumiem tas bija sava veida 
pirmais eksāmens skolotājai, kas 
veltījusi visu savu dzīvi Krāslavas 
1. vidusskolai, vēlāk - Valsts ģim-
nāzijai.  

Izlaiduma ballē viņi bija as-
toņpadsmit, par ko liecināja ie-
dzeltējušas fotogrāfijas tikšanās 
dalībnieku rokās. Uz ekrāna tika 
prezentēta videofilma, kas tapusi 

ar Zentas Melderes centieniem: 
dažādos fotoattēlos jubilāri ierau-
dzīja sevi, atcerējās savus kla-
sesbiedrus un skolotājus. No pe-
dagogiem šajā jubilejas tikšanās 
reizē piedalījās tikai trīs – klases 
audzinātāja, sporta skolotājs Vla-
dislavs Skerškāns un pionieru va-
dītāja Janīna Gekiša. Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas vēstures glabā-
tāja šoreiz ne tikai spīdēja ar no-
vadpētnieces zināšanām, bet arī 
veltīja saviem nosirmojušajiem 
absolventiem dzejas rindas... 

Pasākumu atklāja Zenta 
Meldere - uzreiz pēc ziedu pa-
sniegšanas pedagogiem. Un 
pirmā skumju nots: pieci klases-
biedri aizgāja mūžībā... Šī drau-
dzīgā klase cenšas atbalstīt kla-
sesbiedru radiniekus arī dzīves 
skumjākajos brīžos.  

Laikā, kad daudzi latvieši 
aizbrauca prom no dzimtenes un 
dzīvo civilizētajās valstīs, seš-
desmitā gada izlaiduma 11. b 
klasi var nosaukt par patriotiem: 
lielākā daļa palika 
uzticīga savai tēv- 
zemei. Būs grūti 
atrast tādu vadītā-
ju, kurš godīgi un 
pašaizliedzīgi ir 
kalpojis dzimtajam 
Kombuļu pagastam 
četrdesmit gadu 
garumā! Tā ir Bi-
ruta Silava. Absol-
ventu vidū ir pieci 
pedagogi, trīs me-
dicīnas darbinieki, 
četri lauksaimnieki, 
tai skaitā ar augstā-
ko izglītību, un divi 
pasta darbinieki. 
Referente Zenta 
īpaši pacilāti un 
svinīgi stāstīja par 
absolventu - stiprā 
dzimuma pārstāvju 
- dzīves gaitām. Un 
vai tad ir iespējams 
nebūt lepniem par 

klasesbiedriem, kurš izgāja mili-
tāro dienestu raķešu karaspēkā 
un aviācijā?! Bijušie skolasbiedri 
atcerējās arī par Vilgelma Ļaksas 
sasniegumiem, viņš iekaroja dau-
dzas augstākās virsotnes Mas-
kavā: studēja inženieriju augst-
skolā, apguva lāzertehnoloģijas, 
strādāja zinātniski pētnieciskajā 
institūtā, aizstāvēja disertāciju un 
ieguva ekonomikas zinātņu dok-
tora grādu, bet deviņdesmitajos 
gados bija Krievijas Centrālās 
bankas galvenais speciālists. 

…Mazliet vēlāk dāmu kom-
pānijai pievienojās vienīgais vī-
rietis – Valentīns Slapiņš. Ar Va-
lentiku un viņa brāļiem arī man 
paveicās ilgus gadus saglabāt 
draudzīgas attiecības. Otrā tālā-
kā viešņa - Vija Voitika - atbrauca 
uz neaizmirstamo Krāslavu no 
Jūrmalas. 

Svētku galds tika uzklāts pils 
kompleksā, bet vietējo māksli-
nieku gleznu izstāde padarīja vēl 
spilgtāku šo sirsnīgo tikšanos. 

Viņi satikās, kad pagāja 45 
gadi kopš viņu izlaiduma, tad sa-

karā ar piecdesmit gadu jubileju 
un arī šogad – par godu diviem 
pieciniekiem. Sapulcējās arī ģim-
nāzijas jubilejas pasākumos. Va-
ram pat nešaubīties - sešdesmit 
gadu jubileja noteikti tiks organi-
zēta! 

Aleksejs GONČAROVS 

Vija Voitika (centrā) - vistālākā viešņa. 

II Divi piecinieki - visaugstākais vērtējums 

Klases audzinātājas dienasgrāmatā - visi jaunības noslēpumi. 

Absolventi ar direktoru Jāni Voitiku. 

Lūcijas Pelnikas pedagoģiskās 
karjeras sākums. 

Jaunais mācību gads var 
sākties ar to, ka skolotāji turpinās 
cīnīties par pienācīgu viņu darba 
atalgojumu. Situāciju sarežģī tas, 
ka līdz ar algu palielināšanu Izglī-
tības ministrija sola kārtējo reizi 
slēgt vairākas skolas, kam sekos 
to darbinieku masveida atlaišana.

Palielināt pedagogu algas 
valdība sola jau n-tos gadus. Ir 
bijuši gan streiki, gan pārrunas, 
taču līdz pat šodienai ir skaidrs 
tikai tas, ka algu palielināšana 
prasīs 10 miljonus eiro budžeta 
līdzekļu, bet Izglītības ministrijai 
to nav. Turklāt jaunais pedagogu 
atalgojuma modelis ir piesaistīts 
skolu infrastruktūras organizā-
cijas reformai, kas izraisīja lielu 
kritiku no sabiedrisko organizāci-
ju puses – to vidū ir arī Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība (LIZDA).

Rezultātā līdz mācību gada 
sākumam atlicis nepilns mēnesis, 
bet daudzas Latvijas pašvaldī-
bas, skolu administrācijas, peda-
gogi, skolēnu vecāki joprojām ne-
zina, vai visas izglītības iestādes 
varēs turpināt strādāt pašreizējā 
statusā, vai notiks “optimizāci-
jas” (vidusskolām pārtopot par 
pamatskolām), kāds tuvākajā nā-
kotnē būs skolotāju algu apmērs.

Darbs pie jaunā pedago-
gu atalgojuma modeļa un skolu 
struktūras organizācijas modeļa 
Izglītības ministrijā praktiski stāv 
uz vietas – tā uzskata skolotāju 
arodbiedrība. Rūpīgi izanalizējusi 
ministrijas piedāvāto plānu, arod-

biedrība sagatavoja šādu preten-
ziju sarakstu: lielākās skolās sko-
lotāju algas varētu nevis pieaugt, 
bet pat samazināties, kļūs vairāk 
obligāto stundu, mazāk laika 
papildu pienākumiem. Savukārt 
nelielām skolām pietrūks skolo-
tāju. Bet pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem ir paredzēta 
neadekvāti zema darba samaksa 
– tāpat kā daļai tehniskā un admi-
nistratīvā personāla, augstskolu 
un koledžu pasniedzējiem.

Tuvākais pārrunu raunds 
starp skolotājiem un ministrijas 
amatpersonām ir ieplānots au-
gusta vidū. Visasāko kritiku no 
pedagogu puses ir izpelnījies 
ministrijas plāns – ietaupīt daļu lī-
dzekļu skolotāju darba apmaksai, 
samazinot visā valstī 10. klašu 
skaitu. Tiek paredzēts, ka valsts 
nepiešķirs finansējumu 10. kla-
sēm, ja pilsētas skolā šajās kla-
sēs ir mazāk par 22 skolēniem, 
bet laukos – mazāk par 12. Mi-
nistrija aizbildinās ar to, ka jaunie 
Ministru kabineta noteikumi par 
skolēnu skaitu 10. klasē stāsies 
spēkā ne agrāk par 2016. gada 
1. septembri (ja tas vispār notiks).

Tikmēr LIZDA ir publicējusi 
draudošus skaitļus: Ministrijas 
izglītības noteiktajam minimāla-
jam skaitam (12 vai 22 skolēni) 
neatbilst 80 Latvijas skolas. Tas 
nozīmē, ka šīs iestādes tiks likvi-
dētas vai kļūs par pamatskolām. 
Kā piemērs tiek minēts Latvijas 
arodskolu optimizācijas plāns, ko 
ministrija jau īsteno kopš 2010. 

gada. Ja reformas sākumā ir bi-
jušas 56 arodskolas, līdz šim mā-
cību gadam ir palikušas tikai 32, 
turklāt 10 no tām arī sagaidāma 
“optimizācija”. Tātad līdz 2015. 
gada 1. jūlijam, saskaņā ar Izglī-
tības ministrijas datiem, tika op-
timizētas vai likvidētas 32 vidējās 
profesionālās izglītības iestādes, 
atlaisti no darba 6400 pedagogi, 
no viņiem 1200 ir pensijas vecu-
mā. Ir arī objektīvi iemesli – kri-
tiskās demogrāfiskās situācijas 
dēļ skolēnu skaits, salīdzinot ar 
1994. gadu, ir samazinājies par 
48 %. Daudzas ģimenes ar bēr-
niem aizbraukušas no Latvijas 
pavisam, kas arī ietekmēja sko-
lēnu daudzumu. Pēc oficiālajiem 
datiem, kopš 1994. gada Latviju 
ir pametuši 350 tūkstoši cilvēku, 

neoficiālie avoti runā par 500 tūk-
stošiem un vairāk iedzīvotāju.

Gadījumā, ja pašvaldība ne-
piekrīt slēgt lauku skolu, lai arī 
tajā nav daudz skolēnu, Izglītības 
ministrija piedāvā finansēt 10. 
klases šādās skolās no pašval-
dības budžeta. Taču pašvaldības 
nebūt nesteidzas to darīt – lī-
dzekļu trūkuma dēļ, kā arī tāpēc, 
ka finansēšanas kārtība pagai-
dām nav skaidra. Secinājums: 
kaut gan pedagogu darba algu 
palielināt nesteidzas, tuvākajā 
laikā profesionālā darba tirgus 
samazināšanās viņiem praktiski 
ir garantēta. LIZDA ir norūpēju-
sies, jo izglītības kvalitāte katrā 
ziņā pasliktināsies, ja no šīs no-
zares uzreiz aizies ievērojami 
daudz profesionāļu. Sabiedris-
kie darbinieki ieteic nesteigties 
“optimizēt”, kaut vai tāpēc, lai 

izstrādātu reformai klāt nākošās 
programmas: piemēram, precīzu 
pedagogu algu palielināšanas 
grafiku 2016.-2019. gadam ar ga-
rantiju, ka tas tiks stingri ievērots; 
“sociālo spilvenu” atlaistajiem pe-
dagogiem, viņu pārkvalificēšanas 
kursus pirmsskolas vai pēcskolas 
izglītības jomā u.c. Arodbiedrī-
bas nepiekrīt arī tīri matemātiskai 
pieejai 10. klašu organizēšanā. 
Paši pedagogi uzskata: lai lem-
tu par skolas turpmāko darbību, 
jāņem vērā arī skolēnu izlaiduma 
eksāmenu atzīmes, olimpiāžu 
dalībnieku un uzvarētāju skaits, 
pedagogu kvalifikācija, skolas 
piedalīšanās vietējos un starp-
tautiskos projektos, skolas sa-
biedriskās aktivitātes u.c.

D. ŽDANOVA

Pedagogs ir izmirstoša profesija?
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Tas, ka Latvijā kopumā 
sporta attīstība nav tādā līmenī 
kā Eiropā, nevienam nav noslē-
pums, taču neskatoties uz to, 
ka sporta materiālā bāze nav 
attīstīta pietiekamā vai vēlamajā 
līmenī, tieši Latgales vārtsargi 
tiek atzīti par labākajiem un tiek 
iekļauti Latvijas mēroga U-21 
futbola komandā.

Par šiem sasniegumiem jā-
pateicas gan jauniešu vecākiem, 
kuri savus bērnus atbalsta spor-
ta aktivitātēs, gan arī treneriem, 
kuri bieži vien tikai entuziasma 
vadīti uztur modrībā sporta garu.

Taču veltītās pūles nav lie-
kas, jo šogad Latgales futbola 
dzīvē tās ir vainagojušās ar pa-
nākumiem. Četri Latgales jau-
nieši ir iekļauti Latvijas mēroga 
futbola komandā. Trīs no tiem ir 
šīs komandas vārtsargi. Priecē, 
ka komandas sastāvā iekļuva 
arī Aglonas novada Šķeltovas 
pagasta jaunietis Aigars Solims, 
kurš pārstāv FK “Krāslava”. 

Kas tā ir par komandu?
Pēc astoņu gadu pārtrauku-

ma Latvijas Telpu futbola asoci-
ācijas (LTFA) valdes sēdē tika 
nolemts sadarbībā ar Latvijas 
Futbola federāciju (LFF) atjaunot 
Latvijas telpu futbola U-21 izlasi 
ar mērķi attīstīt telpu futbolu Lat-
vijā, dot iespēju jaunajiem spē-
lētājiem sajust valstsvienības 
prasības jau U-21 vecumā, kā 
arī sagatavot tos Latvijas telpu 
futbola izlasei.

Pirmajā komandas koptre-
niņā, kurš notika 2. februārī Rī-
gas Olimpiskajā sporta centrā, 
piedalījās 40 spēlētāji no visas 
Latvijas, tiem sevi pierādīt nācās 
četrās atlases kārtās. Aglonas 
novada Šķeltovas pagasta jau-
nietim Aigaram Solimam izdevās 
tās pārvarēt un viņš ir viens no 
tiem labākajiem vārtsargiem, 
kurš pašlaik gatavojas pārbau-
des spēlei ar Portugāli.

Ar Aigaru Solimu tikāmies 
nesen, kad viņš jūlijā Šķeltovas 
TN tika sumināts kā pilngad-
nieks, pēc neilga laika tikāmies 
atkal, lai iepazītos ar šo jaunieti 
tuvāk un noskaidrotu viņa kvēlā-
kos dzīves sapņus. 

Tev pilngadības svētku 
svinēšana gandrīz sakrita kopā 
ar dzimšanas dienas datumu. 
Kā jūties šodien –nodzīvojot 
pilngadībā jau 23 dienas? 

Jūtos diezgan labi. Atbildība 
ir kļuvusi lielāka, nav vairs kā ie-
priekš, kad mamma un tētis par 
tevi bija atbildīgi. Tagad apzinos, 
ka savas rīcības sekas un atbil-
dība gulsies uz paša pleciem. 
Iestājoties pilngadībai, mācos 
autovadītāja kursos, lai iegūtu 
autovadītāja tiesības. Tā laikam 
ir pirmā lieta, ko katrs jaunietis 
cenšas iegūt, sasniedzot pilnga-
dību.

Mazliet par sevi, vai atce-
ries par ko tu vēlējies kļūt, kad 
biji mazs?

Nezinu, vai man ir pavei-
cies, bet mani bērnības sapņi 
ir arī šodienas sapņi, no piecu 
gadu vecuma esmu vēlējies kļūt 
par slavenu futbolistu. Šis sap-
nis tiek sapņos arī šodien, laika 
gaitā tas nav mainījies. Ceru, ka 
veiksmīgi esmu uzsācis šī sapņa 
piepildījumu. 

Kurš ir tas vaininieks, kas 
tevi pamudināja kļūt par futbo-
listu?

Īstais vaininieks ir mans brā-
lis, kurš ir vecāks par mani, kad 
spēlēja futbolu ar saviem vienau-
džiem, ļāva arī man spēlēt. Savs 

nopelns ir arī maniem vecākiem, 
jo bieži vien mamma ļāva brālim 
iet spēlēt tikai tādā gadījumā, ja 
pieskata mani un ņem līdzi. Tā 
no piecu gadu vecuma es sāku 
aktīvi nodarboties ar dažādiem 
sporta veidiem, bet visvairāk pa-
tika spēlēt futbolu. Laikam tieši 
šie apstākļi bija īstie vaininieki, 
kas atklāja manī šīs spējas.

Tu sevi uzskati par futbo-
listu?

Pagaidām saukt sevi par 
futbolistu būtu pārāk skaļi, es 
uzskatu, ka es esmu labs futbo-
la spēlētāja amatieris. Man vēl 
daudz ir jāmācās un jāsasniedz. 
Daudz jāstrādā pie fi ziskās sa-
gatavotības, jāgūst pieredze. 
Ceru, ka to spēšu sasniegt un 
kādreiz varēšu ar lepnumu teikt, 
esmu futbolists.   

Pagājušajā gadā Futbols 
tika atzīts par populārāko 
sporta veidu Latvijā! Kā rāda 
statistika, popularitātes rei-
tings šogad ir nemainīgs. Kā-
pēc tu izvēlējies tieši futbolu, 
nevis basketbolu, volejbolu? 
Jo pārskatot tavas godalgas, 
medaļas un diplomus - redzu, 
ka tev panākumi ir daudzos 
sporta veidos.

Sports man ir tuvs, tāpēc 
cenšos piedalīties dažādos spor-
ta veidos. Tas ir interesanti, tādā 
veidā es gūstu arī pieredzi. Cī-
nīties par sava ciemata godu vai 
novada godu arī nav mazsvarīgi. 
Bērnībā tika vairāk spēlēts tieši 
futbols, laikam tāpēc lielāka iz-
vēle krita uz to.

Saskaņojot ar tevi tikša-
nos, sapratu, ka dienas režīms 
tev ir ļoti spraigs un gandrīz 
katru dienu notiek turnīri, tre-
niņi, spēles…?

Lai kaut ko sasniegtu, ir 
daudz jāstrādā. Šī nedēļa man 
tiešām bija ļoti spraiga. Visas ne-
dēļas garumā atpūtai nebija lai-
ka. Tā ir nopietna fi ziska slodze, 
sevišķi šajā vasaras karstumā.  

Vai mīts par to, ka katrs 
sportists sāk dienu ar rīta ros-
mi, atbilst patiesībai?

Lielā mēra atbilst. Pats es 
ne katru rītu to veicu, bet bez ik-
dienas sporta aktivitātēm fi ziskā 
sagatavotība ātri samazinās, tā-
pēc tā jāuztur regulāri. 

Kas tev jāziedo savu pa-
nākumu labā?

Pirmkārt, savs laiks, jo tre-
niņu ir daudz un tie aizņem lielu 
dzīves daļu. Otrkārt, es ziedoju 
savu veselību, jo futbols ir ātra 
un bīstama spēle, kuras laikā 
var gūt dažāda veida traumas. 

Daudziem futbolistiem traumu 
dēļ nācies pamest šo sporta 
veidu, daudziem pat atvadīties 
no veiksmīgas karjeras. Futbols 
ir spēle, kur uz spēles laukuma 
tev jāziedo sevi visu - dažreiz 
jāizspiež no sevis pat neiespēja-
mais, tāpēc spēles laikā jāseko 
arī savam fi ziskajam stāvoklim. 
Mazākais nogurums, neuzma-
nība ir papildus risks iegūt gan 
traumas, gan nopietnas veselī-
bas problēmas. 

Kuram Latvijas vai pasau-
les futbolistam tu gribētu līdzi-
nāties? Kāpēc?

Mans futbola elks ir spāņu 
vārtsargs Ikers Kasiljass Fer-
nandess. Viņš futbolu spēlē jau 

sen, savā karjerā pārstāvējis 
slavenu klubu un arī pašlaik spē-
lē PORTO, Portugāles labākajā 
futbola komandā. Būtu labi sas-
niegt viņa spēles līmeni.

Daudzi futbolisti atzinuši, 
ka pirms spēlēm tie pēta savu 
pretinieku vājās puses. Vai tu 
pēti pretinieku un vai iegūtie 
novērojumi palīdz uzvarēt? 

Līdz šim esmu spēlējis spē-
les ar “pretiniekiem”, kurus labi 
pazīstu, tāpēc labi pārzināju viņu 
stiprās un vājās puses. Varēju 
nojaust arī viņu spēles taktiku. 
Spēles gaitā tiek izmantoti pat 
tādi novērojumi par pretinieku, 
vai viņš ir labrocis vai kreilis. Ie-
priekš par pretinieku zinot šādas 
nianses, es tās varu izmantot 
spēles gaitā un palīdzēt saviem 
aizsargiem. TV spēļu analīze 
un izpēte vairāk piemērota iz-
lašu futbolistiem. Lai uzvarētu, 
pretinieks labi jāpazīst, tas tikai 
palīdz spēles gaitā, taču neva-
jadzētu uz to ļoti ieciklēties, jo 
katrs spēlētājs ir tikai cilvēks, 
kurš laika gaitā spējīgs mainī-
ties. 

Lai komanda uzvarētu ar 
prasmēm vien ir par maz, ko-

mandai nepieciešams izkopt 
arī savu iekšējo komandas 
garu. Vai viegli ir pieņemt citu 
komandas biedru pieļautās 
kļūdas? 

Tas ir ļoti individuāli un atka-
rīgs no katra spēlētāja. Uz kļū-
dām ir jānorāda un tās ir jāanali-
zē, tikai jāzina īstais laiks un īstā 
vieta. Nekad komandas biedriem 
to nedrīkst darīt spēles laikā, jo 
tad krasi krīt spēles motivācija un 
zūd vēlēšanās spēlēt, kas ir ļoti 
svarīgi tieši futbolā, kur šī fi ziskā 
slodze ir ļoti nežēlīga. Pietiek jau 
ar to, ka spēlētājs pats ir izpratis 
savu kļūdu un turpmākajā spēles 
gaitā pārdzīvo par to, tas jau ir 
risks negūt uzvaru, tāpēc visas 
analīzes jāatliek uz mierīgiem 
apstākļiem, ārpus spēles gaitas. 

Kā tu sevi disciplinē, lai 
nestrīdētos ar komandas bied-
riem?

Līdz šim tādu gadījumu nav 
bijis, jo komandas biedri ir mani 
draugi, daudzi pat no bērnības. 
Cenšamies morāli palīdzēt viens 
otram, kad nepieciešams atbals-
tam. Man kā vārtsargam ir liela 
nozīme komandas spēlē, tāpēc 
viņi palīdz man, es viņiem.

Vai tu proti priecāties par 
pretinieka uzvaru?

Es esmu iemācījies publiski 
neizrādīt sāpi par zaudējumu, 
taču zaudēt man ļoti nepatīk. 
Katru spēli sāku ar domu par 
uzvaru. Par pretinieka uzvaru 
priecāšos tikai tādā gadījumā, ja 
viņi būs par labu tiesu labāki un 
spēcīgāki. Ja uzvara būs panāk-
ta sīvā cīņā un izvilkta caur mata 
tiesu, par tādu pretinieku uzvaru 
es nespēšu priecāties. Spēcīgā-
kās komandas es apbrīnoju. 

Tu esi iekļauts Latvijas 
U-21 komandā, kāds ir koman-
das mērķis šajā sezonā un 
kurš ir komandas pretinieks?

Jā, man ir ļoti paveicies, ka 
esmu iekļuvis šajā komandā un 
kopā ar saviem draugiem – vārt-
sargiem- Renāru Škesteru-Kam-
balu (TFK “Rēzekne”), Uģi 
Kļaviņu (Rēzeknes BJSS) trenē-
jamies, lai nosargātu vārtus no 
Portugāles komandas bumbas. 
Mēs visi esam kandidāti uz spēli 
ar Portugāles labāko izlasi šajā 
grupā. Latvijā kopš 2008. gada 
šāda veida komandas nebija.  

Ja tev iedotu trīs pateicī-
bas rakstus, kuros tev būtu jā-
uzraksta to cilvēku vārdi, kuri 
devuši tev kā futbolistam vis-
lielāko izaugsmi. Kuru vārdi 
pateicības rakstos parādītos?

Vienā ierakstītu mana brāļa 
vārdu, otrajā Vladimira Afanas-
jeva (Šķeltovas pagasta sporta 
organizators) un trešajā - pašrei-
zējā trenera Vadima Atamaņuk-

ova vārdu.
Kura uzvara tev ir iespie-

dusies visdziļāk atmiņā?
Tas bija ļoti sen. Es mācī-

jos 5. klasē, spēlējot Krāslavā, 
skolai izcīnījām 1.vietu. Tas bija 
neaizmirstams pārdzīvojums, 
kad pēc 11 m sitiena uzvarējām 
Krāslavas komandu.

Vai Aglonas novadā ar 
sporta aktivitātēm viss kārtī-
bā? Kā trūkst? Ko vajadzētu 
uzlabot?

Pirms dažiem gadiem es 
trenējos Aglonas Sporta skolā. 
Mani treneri bija Anatolijs Pupics 
un Andrejs Novikovs. Tajā laikā 
bija labāk, pašlaik saprotu, ka 
Sporta skola likvidēta, tas skum-
dina. Ikdienā Aglonas sporta hal-
li neapmeklēju, bet zinu, ka tur 
ļoti aktīvi tiek organizēti turnīri 
dažādos sporta veidos, kuros arī 
es labprāt piedalos. Lai runātu, 
kas īsti būtu jāuzlabo, vispirms 
jārunā kādā līmenī vēlamies 
panākt rezultātus - amatieru vai 
profesionālajā. Protams, profe-
sionālajā līmenī vēl daudz jāstrā-
dā, bet amatieru līmenī viss ir 
kārtībā, regulāri tiek piedāvātas 
aktivitātes - notiek sporta pasā-
kumi un sacensības.  

Ko tu novēlētu Aglonas 
novada domes deputātiem, 
neaizmirstot, ka tu to novēlēsi 
arī savai mammai?

Veiksmi darbā un vairāk vin-
nēt projektus.

Vai futbolists un grāmatu 
lasīšana ir savienojamas lie-
tas? Kādu grāmatu tu ieteiktu 
izlasīt lasītājiem?

Es domāju, ka ir savienoja-
mas, jo futbolisti ir gudri. Futbols 
ar prātu ir īsts futbols, futbols bez 
prāta - nav futbols. Ja ir prāts, 
tad ir arī tieksme uz grāmatām. 
Lasītājiem ieteiktu izlasīt futbola 
spēles bībeli, lai visu zinātu un 
nestrīdētos ar tiesnešiem spēles 
gaitā, vai aiz TV ekrāniem.

Kā tu kompensē saviem 
vecākiem to, ka tava talanta 
izkopšanā tiem nākas no kaut 
kā atteikties?

Futbols kā tāds audzina 
disciplīnu, domāju, ka mana 
disciplinētība kompensē vecāku 
ziedošanos. Viņi izjūt arī ganda-
rījumu par sasniegumiem, jo es 
vairs neesmu mazais puika, kurš 
pagalmā spārda bumbu, bet no 
tās bumbas spārdīšanas ir kaut 
kas arī iznācis. Domāju, ka arī 
vecāku sapnis ir, lai es kļūtu par 
veiksmīgu futbolistu.

Kur tu sevi redzi pēc 5 ga-
diem?

Tikai vārtos, tas pat nav ap-
spriežams! Šopavasar piedalījos 
arī Latvijas labākā futbola kluba 
rīkotajā nometnē. Pagaidām mā-
cos 12. klasē Špoģu vidusskolā, 
tāpēc par turpmākajiem studiju 
gadiem nevēlētos runāt, bet nav 
izslēgts, ka tā varētu būt Sporta 
Akadēmija.

Kuru no saviem vienau-
džiem Šķeltovā tu man ieteiktu 
intervēt, lai par tevi uzzinātu 
vairāk? 

Laikam manu labāko drau-
gu Ivaru Čerņavski. Viņš mani 
pazīst vislabāk, mēs esam drau-
gi kopš agras bērnības. Viņš arī 
spēlē futbolu.

Pēc tavām domām, kas ir 
dzīves veiksmes atslēga?

Ticība sev un saviem drau-
giem, kā arī laime.

Tici sev, saviem draugiem 
un lai tev veicas aizraidīt visas 
Portugāles komandas bumbas 
un nosargāt Latvijas vārtus! 
Lai Latvijas U-21 komandas 
spēle būtu veiksmīga. Paldies!   

Elizabete VIĻUMA

 Labākie futbola vārtsargi nāk no Latgales, viens no 
Aglonas novada, pārstāvot klubu - FK “Krāslava”

Aigars Solims

U-21 futbola komanda
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Futbola kluba “Krāslava” fut-
bolisti piedalījās starptautiskajā 
futbola turnīrā Baltic Sea Cup 
2015, kurš notika Rojā no 31.jūli-
ja līdz 2.augustam. Šogad Krās- 
lavas komanda startēja jau U 8 
grupā, jo mūsu futbolisti ir paau-
gušies, kļuvuši vecāki, un ar vār-
diem “mūsu mazie futbolisti” ta-
gad mēs uzrunājam Futbola kluba 
Krāslava, nu jau šī gada Latgales 
jaunatnes čempionāta 2. vietas ie-
guvējus U7 grupas puišus. 

Baltic Sea Cup 2015 turnīrā 
piedalījās 12 komandas, kuras 
pārstāvēja vairākus titulētus Rī-
gas, Valmieras, Jēkabpils, Si-
guldas, Salaspils, Mārupes u.c. 
futbola klubus. Visas spēles bija 
sīvas, uzvarēt gribējās visiem, 
mūsējie cīnījās no sākuma līdz 
beigām. Viņi nesita bumbu autos, 
nevilka laiku, kā dažbrīd to darīja 
citi, bet visu laiku gāja uzbruku-
mā, cīnījās un priecēja skatītājus 

ar savu skaisto spēli. Mēs ļoti 
pārdzīvojām, kad nospēlējot visu 
spēli uzbrukumā, acīmredzamā 
pārākumā, mūsu puiši zaudē-
ja futbolistiem no Valmieras un 
Super Nova no Siguldas (fi nālā) 
ar rezultātu 0:1, bet tā ir spēle un 
uzvar stiprākie un veiksmīgākie. 
Ar graujošu rezultātu 13:0 Krāsla-
va uzvarēja Jēkabpils komandu, 
tas arī ir lielākais vārtu guvums 
starp komandām šajā turnīrā. 
Sīva cīņa notika ar Super Nova 
komandu (turnīra uzvarētājiem), 
kurai zaudējām 2:5. Ne vienai 
no turnīra komandām neizdevās 
iesist bumbu Super Nova vārtos, 
bet mēs pirmie guvām vārtus, 
pirmo puslaiku beidzām ar rezul-
tātu 2:2, diemžēl pietrūka meis-
tarības, izturības un pieļauju, ka 
veiksmes. Guvām uzvaras pār 
Rīgas Dinamo, ar rezultātu 3:0 
un komandu no Mārupes ar re-
zultātu 2:1. 

Viena iesistā bumba vārtos, 
spēlē ar Valmieru nobīdīja mūs uz 
trešo  vietu apakšgrupā, līdz ar to 
bija jācīnās par 5.-6. vietu fi nālā. 

Protams, tas nav rezultāts, 
uz kuru mēs tiecāmies, bet ja sa-
līdzinām to ar pagājušo gadu, tad 
izaugsme ir. Turnīrā Baltic Sea 
Cup 2014 no 14 komandām mēs 
ierindojāmies 12. vietā, bet šogad 
no 12 komandām esam sestie. 

Ar katru turnīru Futbola klu-
ba Krāslava futbolisti cenšas uz-
rādīt labākus rezultātus, mūs jau 
atpazīst un atzīst, ka mūsu meis-
tarība aug, tātad futbols Krāsla-
vā atdzims. Futbolistiem viss vēl 
priekšā, mums ir kur tiekties. Fut-
bola klubam “Krāslava” ir zinošs 
un prasīgs treneris, atbalsts no 
Krāslavas novada administrāci-
jas, sporta skolas, kā arī vecāki, 
kuri ir ieinteresēti, lai viņu bērni 
savu brīvo laiku pavada lietderīgi.   

Sandra DJATKOVIČA

Jau otro gadu pēc kārtas Sports

Biedrība “Zemnieku saeima” 
ir sašutusi par Finanšu un Tieslietu 
ministrijas lēmumu, sākot no 2016. 
gada, palielināt Nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) apmēru lauksaimnie-
cībā izmantojamai zemei. Neskato-
ti es uz lauksaimnieku un Zemkopī-
bas ministrijas ierosinājumiem un 
dalību vairākās lēmuma izskatī šanas 
sanāksmēs, piedāvāti e priekšlikumi 
līdz šim nav ti kuši ņemti  vērā. ZSA 
brīdina, ka, NĪN turpinot strauji pie-
augt, zemniekiem ti ks uzlikts jauns 
ekonomiskais slogs,  kas  kavēs Latvi-
jas lauksaimniecības attī  stī bu.

Zemnieku saeimas valdes 
priekšsēdētājs Juris Lazdiņš komen-
tē, ka šāda nodokļa piemērošana 
nav atbilstoša valsts šī brīža ekono-
miskajam stāvoklim.

“Pašreiz ir plānots līdz 2017.g. 
nodokli tuvināt 48 eiro par hektāru. 
Tāds nodokļa pieaugums neatbilst 
valsts pašreizējai ekonomiskai izaug-
smei. Līdz ar to, ir nepieļaujama tā-
lāka nodokļa palielināšanās. Iepriek-
šējos piecos gados, proti , 2010.g 
– 2015 g. NĪN ir pieaudzis ~ 300% 
apmērā, un vēl tālāks pieaugums 
var radīt negatī vu ietekmi uz Latvijas 
lauksaimniecību. Esam izbrīnīti  par 
argumentu, ka NĪN nomaksa varētu 
ti kt veikta no lauksaimniekiem pare-
dzētajiem ti ešmaksājumiem. Latvijā 
šī likme joprojām ir viszemākā visā 
ES, turklāt ti ešmaksājumiem ir pil-
nīgi cits mērķis un uzdevums, proti , 
konkurētspējas sti prināšana.”

Daži no ZSA piedāvātajiem 
priekšlikumiem Zemkopības minis-
tram situācijas risināšanai:
• Nodalīt lauksaimniecībā izmanto-

jamās zemes no pārējām zemēm 
un noteikt, ka kadastrālā vērtī ba 
lauksaimniecībā izmantojamajai 

zemei ti ek aprēķināta, vērtējot 
vidējo ti rgus vērtī bu pēdējo piecu 
gadu periodā, tādējādi nodrošinot 
iespēju lauksaimniekiem progno-
zēt un plānot ražošanas izmaksas 
ilgākā laika periodā.

• No 2016.gada normatī vajos aktos 
ierobežot Nekustamā īpašuma 
nodokļa pieaugumu, nosakot, ka 
Nekustamā īpašuma nodokļa pie-
augums nākamajā gadā nedrīkst 
būt lielāks par 10% salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu.

Biedrība „Zemnieku saeima” 
katru gadu no lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotājiem saņem lūgumu 
risināt nodokļu sloga straujo pieau-
gumu lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei, ko izraisa kadastrālās vērtī bas 
un tādējādi arī NĪN kāpums. Nodokļa 
pieaugums vidējā un ilgtermiņā nav 
prognozējams, kas būti ski apgrūti na 
lauku saimniecību darbu un neveici-
na saimniecības attī  stī bu un konku-
rētspēju.
Par biedrību Zemnieku saeima”

Biedrība “Zemnieku saeima” 
ir ietekmīgākā lauksaimnieku orga-
nizācija Latvijā, kas dibināta 1999.
gadā. Biedrības pamatdarbība ir 
biedru interešu pārstāvēšana, lauk-
saimniekiem labvēlīgas politi kas 
veidošana, biedru informēšana un 
izglītošana. Mūsu biedri ir gandrīz 
900 mazas un lielas saimniecības no 
visas Latvijas. Valdi veido 9 kongre-
sā vēlēti  zemnieki, kuri pārstāv visus 
reģionus un lauksaimniecības noza-
res. Biedri kopā apsaimnieko  vairāk 
kā 500 tūkst. ha lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes (augkopība 54%, 
piena lopkopība 38%, citas nozares 
8%) un savās saimniecībās nodrošina 
darbu vairāk kā 4000 darbinieku.

Lauksaimnieki ir nepamierināti ar paredzēto 
Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu

Turpinājums.Sākums 1.lpp
Kas ir osu reljefa formas?
Reljefa formas, ko sauc par osiem 
(no zviedru äsar – kore), veidoju-
šās laikos, kad kusa ledāji. Kuša-
nas ūdeņi ledāja tuneļos sanesa 
smiltis un granti, kas, ledājam no-
kūstot, kļuva redzamas kā līkloču 
vaļņi un pauguru virknes. Šos vaļ-
ņus ģeoloģi dēvē par osiem. Osu 
vaļņi labi kalpojuši kā ceļi.
Osi ir gari vaļņveida pauguri ar stā-
vām nogāzēm. Tie sastāv no oļiem, 
grants vai smilts, tāpēc daudzi jau 
ir norakti. Latvijā osi sastopami ļoti 
reti. Pazīstamākie Latgalē ir Nu-
mernes valnis, Grebļa kalns un osi 
pie Andrupenes, bet citviet Latvijā 
‒ Mazie Kangari, Lielie Kangari un 
Ogres Zilie kalni.
Osu mežiem raksturīga sugu ba-
gātība. Uz osiem visbiežāk aug 
gaiši priežu meži, kuru zemsedzē, 
pateicoties kaļķainajai augsnei, iz-
veidojies īpatnējs un bagāts augu 
sugu sastāvs. Tā kā Latvijā reti ir 
gan osi, gan ar tiem saistītie īpat-
nējie, sugām bagātie meži un tajos 
sastopamās retās sugas, šie meži 
atzīti par īpaši aizsargājamiem. 
Īpaši aizsargājamais biotops 

“Skujkoku meži uz osveida relje-
fa formām” ir viens no retākajiem 
aizsargājamiem meža veidiem Lat-
vijā, kas valstī aizņem tikai ap 14 
km2. Salīdzinoši - Rēzeknes pil-
sētas platība ir 18 km2. Osi sasto-
pami arī Rāznas Nacionālā parka 
dienvidaustrumu malā, plašā joslā 
iestiepjoties arī AS “Latvijas Valsts 
meži” saimnieciskajos mežos na-
cionālā parka pierobežā.
Tas, ka šāda veida seminārs “Osi 
un ar tiem saistītas dabas vērtī-
bas mežos” notika tieši Andrupe-
nes lauku setā, nav nekāda ne-
jaušība, jo kur gan par osiem vēl 
labāk var runāt, ja ne stāvot uz 
paša osa paugura. Seminārs tika 
rīkots Projekta “Natura 2000 teri-
toriju nacionālā aizsardzības un 
apsaimniekošanas programma,” 
(NAT-PROGRAMME) ietvaros. 
Uz semināru kuplā skaitā pulcē-
jās  novada pamatskolu skolotāji, 
Valsts meža dienesta, Latvijas 
Valsts mežu, Dabas aizsardzības 
pārvaldes, Rēzeknes augstskolas 
pārstāvji un citi interesenti, lai uzzi-
nātu gan par osu reljefu, gan meža 
apsaimniekošanas metodēm, kā 
arī dabā paši savām acīm ierau-

dzītu retus augus un kukaiņus, kuri 
mīt šajos mežos. Par kontrolētās 
dedzināšanas mežu apsaimnie-
košanas metodi osi mežos un tās 
pozitīvajām pusēm ik gadu pārlie-
cinās arī Latvijas mežu speciālisti 
un Latvijas Universitātes profesori, 
kuri pārņemot pieredzi no Skandi-
nāvijas valstīm  tā sauktajos “izmē-
ģinājuma laukumos” iegūst pirmos 
rezultātus.
Bet kāpēc tieši uguns? Vai tie-
šām nevar citādi panākt vēla-
mos rezultātus?
Semināra laikā noskaidrojās, ka 
rezultātus var panākt arī ar citām 
metodēm, taču tās ir ļoti laikietil-
pīgas un nav tik efektīgas kā sūnu 
dedzināšana.
Kas tiek panākts ar uguns palī-
dzību?
Ar uguns palīdzību tiek panākta 
augsnes atbrīvošana no sūnām, 
kuras neļauj zemē iesēties augu 
sēklām, kā arī priežu mežs atbrīvo-
jas no nelielu egļu biezajiem pudu-
riem, lazdu krūmiem, kuri rada ēnu.  
Līdz ar to daudzām augu sugām 
draud bojāeja, tāpēc atsevišķās 
teritorijās, dabas aizsardzības mēr-
ķiem nepieciešams ieviest Skandi-
nāvijas pieredzi - izmantot precīzi 
izstrādātas metodes, kad stingrā 
uguns apsardzības speciālistu va-
dībā, nelielās platībās kontrolēti 
tiek nodedzināta sūnu zemsedze, 
paverot ceļu lielākai sugu daudz-
veidībai. Latvijas likumdošana ir 
paredzējusi šādus gadījumus, kad 
atsevišķu meža biotopu saglabāša-
nai var izmantot uguni, un 2013. g. 
izdoti MK noteikumi, nosakot kārtī-
bu, kā tas darāms.
Vislielākais skeptiķis aizrādītu, vai 
tiešām cīņā ar sūnām nevar izman-
tot citas metodes, dabai draudzīgā-
kas? Izrādās, ka Skandināvijā un 
Latvijā šāda veida eksperimenti ir 
notikuši, kad cilvēks ar grābekļiem 
nokasa sūnu vai uzecē meža gaba-

lu ar ecēšām, kuras velk kāds trans-
portlīdzeklis. Taču ne visur ar trans-
portlīdzekli var piekļūt un cilvēka 
roku darbs ir ļoti dārgs. Ja sūrā dar-
ba augļi būtu ilgstoši, laikam uguns 
netiktu ņemta palīgā, taču prakse 
rāda, ka smagi ieguldītajam dar-
bam nav nepieciešamo rezultātu. 
No sūnām nokasītie meža apgabali 
pēc pāris gadiem aizaug un cerēto 
rezultātu nenes. Šādai metodei ir 
arī citas negatīvās puses, nokasīto 
sūnu liktenis, jo sūnas būtu jāizved 
no meža, bet kur lai tās liek, izvedot 
no meža?
Vai tikai ar sūnu dedzināšanu 
var panākt zemes atsegšanu un 
labvēlīgus apstākļus augiem?
Protams, ka sūnu dedzināšana tiks 
piemērota tikai tādos gadījumos, 
kad citas iespējas nebūs. Priežu 
mežos “gaismu” var ienest arī ar 
citām metodēm - egļu izciršanu, 
lazdu un krūmu novākšanu, koku 

retināšanu. Degšanas rezultātā 
priedes koku stāvā parasti lielāko-
ties izdzīvo, bet bojā iet egles un 
pameža krūmi. Sadegot zemse-
dzei, samazinās vai pilnībā izdeg 
sūnas un nobiras atsedzas mine-
rālaugsne. Zemsedze kļūst ievē-
rojami daudzveidīgāka un piemē-
rotāka tam, lai tajā dzīvotu lielāks 
sugu skaits.

Bet kā tad ar kukaiņiem, kuri aiz-
iet bojā sūnu dedzināšanas pro-
cesa laikā?
Daudzas sauso priežu mežu su-
gas, piemēram, zirnekļi, ir piemē-
rojušies uguns traucējumam un 
savas dzīvesvietas strauji pamet. 
Dažas krāšņas vaboles dodas tieši 
uz uguns skartajiem koku stum-
briem, lai satiktos un dētu olas vēl 
siltajā, kūpošajā mizā ‒ citādi šīs 
sugas nespēj vairoties. Jāatzīmē, 
ka šīs vaboles nav meža kaitēkļi.
Semināra noslēgumā dalībnieki 
devās dabā, lai pārliecinātos, vai 
seminārā minētā teorija sakrīt ar 
praksi. Ļoti interesants bija Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfi jas un Ze-
mes zinātņu fakultātes profesora 
Vitālija Zelča stāstījums par osu 
reljefa formu izveidi.
Dažreiz uguns ir ienaidnieks, 
bet kādam tas ir arī glābšanas lī-
dzeklis. Dažās valstīs tas vairāku 

desmitu gadu garumā glābj dabā 
izmirstošās sugas, taču Latvijā šī 
metode tikai uzsāks glābšanas 
darbus. Plašāk par  kontrolētās 
dedzināšanas apsaimniekošanas 
metodi, kā arī  kā semināra dalīb-
niekiem klājās Andrupenes apkai-
mes mežos un ko tie atklāja, lasiet 
nākamajā laikraksta numurā. 

Elizabete VIĻUMA

Uguns mežā - postītāja vai glābēja?
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Daugavieši
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.45, 14.00 Top-Shop 
10.50 Izsauciet vecmāti 
11.50 Selfridžs
13.00 Gārfīlda šovs
13.30 Kas te? Es te! 
14.15, 19.35 Kalnu patruļa 
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Mf. Vecā jūrnieku ligzda
22.30 Gvineja - Bisava
23.15 Īstās latvju saimnieces
0.15 Folkloras programma 
Klēts
1.10 Daugavieši
1.40 Momentuzņēmums
5.00 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
5.30 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 0.55, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 13.35 LTV - 60
8.35, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs
11.15 Latgale. Trīs stāsti
12.35, 21.35 Citādi latviskais 
13.05, 23.05 Dzimis Eiropā
15.45, 1.25 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Patiesība par vēja ģene-
ratoriem
20.50 100 g kultūras
22.05 Neatklātā Āfrika
23.35 Ceļojums apkārt 
pasaulei
0.10 Kāpēc esmu viens? 
5.00 SeMS 

LNT
6.15, 4.50 Bernards
6.20, 2.35 Šodien novados

6.30, 2.45 900 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. Mans Džordžs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.05 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. Slepenā operācija - 
30 pēc pusnakts
1.50 1001 Nakts
4.25 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, 0.35 Simpsoni 
9.00 Mf. Dejas ar viļņiem
11.00 Drošības aģenti 

V.A.I.R.O.G.S 
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
15.15, 1.25 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 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
2.15, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 2.15 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Mf. Atcerēties visu!
10.05, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 0.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.00 Mf. Spožās liesmas

TV5
8.00 Māte un dēls

8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Otrā slepkavību 
nodaļa
11.10 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
14.30 Māte un dēls
15.30, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Tu esi smieklīgs
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 Likuma ments
23.55Sindbada pēdējais 
ceļojums
1.50 Mežonīgais
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, 3.40 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Šapovalovs
22.50 Svešā ligzda
1.30 Kustini pleznas!
2.35 Akadēmiķa Zilberga 
parastais brīnums

PBK
6.00, 2.10 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.45 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
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11. augustā Ir iemesls!

Laika periodā no 
31.07.2015. līdz 07.08.2015. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 49 notiku-
mi. Būtiskākie:
•	 1. augustā Dagdas iecirknī tika uzsākts kri-

minālprocess par to, ka Dagdas pagasta 
Mazajos Rapšos, uzlaužot pirts durvis tika 
nozagts monitors ar datoru un makšķere ar 
spoli. Notiek vainīgo noskaidrošana.

•	 1. augustā Krāslavā, 18.Novembra laukumā, 
1935. g. dzimušajam vīrietim tika nolaupīts 
naudas maks ar naudu. 2. augustā, Dīķu ielā, 
no 1930.g. dzimušās sievietes tika izrauts 
naudas maks, no kura tika nozagtas tabletes 
clonezapan. Izmeklēšanas pasākumu rezul-
tātā tika noskaidrota vainīgā persona, kas 
izdarīja abus noziedzīgos nodarījumus - Č., 
dzim. 1992.g.

•	 5. augustā Krāslavā, kādā mājā Dīķu ielā, 
starp divām sievietēm izcēlās strīds, kura 
gaitā viena sieviete, kā argumentu, izman-
tojot virtuves nazi, nodarīja 1956.g. dzimu-
šajai sievietei grieztas brūces. Cietusī tika 
nogādāta uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, 
bet pāridarītāja - 1978. g. dzimusi T.- uz po-
licijas izolatoru.

•	 6. augustā Dagdas iecirknī tika uzsākts kri-
minālprocess par to, ka 1991. g. dzimuša-
jam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi 
- cirstas brūces, izmantojot mačeti. Vainī-
gais - 1961. g. dzimušais P. - norādīja, ka 
pirms tam noticis konflikts, jaunietis izteica 
draudus, kuri tika uztverti visai nopietni. Kā 
rezultātā, kad konflikts tika uzsākts vēlreiz, 
vīrietis nolēma aizstāvēties, paķerot, kas 
bija pa rokai. Notiek izmeklēšana.

Krimināls, notikumi

Vēstures gaitā ir zināmi notikumi un 
atklājumi, kuri sniedza labumu visai cilvē-
cei un kuri notika “pateicoties” dažādiem 
blēžiem, zagļiem, sliņķiem. Protams, atklā-
jumu izdara talantīgi cilvēki, un tas ir viņu 
pašaizliedzīgā darba rezultāts, bet afēristu 
“līdzdalība” reizēm ir vienkārši nenovērtē-
jama. 

Vitamīni, barības komponents, kas ir 
nepieciešams jebkurai dzīvai 
būtnei, tika atklāti jau pirms 
vairākiem gadsimtiem. Vēl 
ēģiptieši ārstēja vistas aklu-
mu, izmantojot ēdienus, kas 
tika pagatavoti no aknām, ne-
maz nezinot par to, ka tajos ir 
А vitamīns, kurš palīdz cīnīties 
ar slimību. 14. gadsimtā ķīnie-
šu ārsts-dietologs Hu Sihuei 
publicēja darbu, kurā pierādīja 
nepieciešamību kombinēt da-
žādus produktus. Bet 18. gadsimtā kāds 
gadījums palīdzēja angļu jūrasbraucējiem 
saprast, ka citrusaugi un iesala dzēriens 
palīdz izvairīties no cingas... 

Kristians Eikmans bija ļoti inteliģents 
un apdāvināts cilvēks. Kopš bērnības vi-
ņam ļoti patika mācīties, par ko jaunības 
gados viņš saņēma speciālo stipendiju stu-
dijām universitātē, bet jau 25 gadu vecumā 
aizstāvēja doktora disertāciju, kļūstot par 
visjaunāko fizioloģijas doktoru Eiropā.

Ceļojot pa Dienvidaustrumu Āzijas 
valstīm, Eikmans pētīja, kā tropu klimats ie-
tekmē eiropiešus. 19. gadsimtā vēl neviens 
nezināja, kāpēc Eiropas iedzīvotājiem, kas 
ilgāku laiku dzīvo dienvidu zemēs, ir viel-
maiņas traucējumi un citas problēmas ar 
veselību.  

Zinātnieks veltīja šīm “eiropiešu prob-
lēmām” diezgan daudz laika, taču viņš ne-
varēja atteikt vietējās varas pārstāvjiem, 
kas vērsās pie viņa pēc palīdzības. Viņu 
lūgums bija saistīts ar lielu problēmu – be-
riberi slimību, kura nodarīja lielu postu visai 
Indonēzijai. 

Beriberi ir slimība, kura mūsdienās ir 
sastopama ļoti reti un tikai nabadzīgākajās 
valstīs. Slimība izraisa nervu sistēmas dar-
bības traucējumus un noved pie vispārējā 
spēku izsīkuma. Tās rašanās cēloņi nebija 
zināmi... Eikmans pierādīja, ka izmaiņas 
eiropiešu vielmaiņas sistēmā izraisa nevis 
klimats, bet cilvēku uzturs. Tad viņš sāka 
pievērst arvien lielāku uzmanību tieši beri-
beri slimībai.

Atgriezies dzimtenē, fiziologs uzsāk 
eksperimentu sēriju ar cālēniem. Vienvei-
dīgai barībai (neattīrīti rīsi) bija jānodrošina 
cālēnu laba veselība un ilga dzīve. Taču 
viss bija otrādi. Cālēni gāja bojā... Eikmans 
ilgi nevarēja izdibināt cēloni, taču kādu die-
nu viņš nolēma personīgi pārbaudīt, ar ko 

baro viņa izmēģinājuma cālēnus.  
Problēma tika atrisināta ātri. Darbi-

nieks, kurš bija atbildīgs par putnu baro-
šanu, darbā neizcēlās ar īpašu centīgumu. 
Shēma, kuru viņš izdomāja, bija vienkārša: 
cālēni tika baroti nevis ar neattīrītiem rīsu 
graudiem, bet ar rīsu putras atliekām, ko 
viņš dabūja no netālu esošā hospitāļa, kur 
šo ēdienu deva slimniekiem brokastu laikā. 

Putru gatavoja no slīpētiem rī-
siem, bet neattīrītus rīsu grau-
dus zaglīgais darbinieks pār-
deva “pa kreisi”. Atvadījies no 
sava negodīgā palīga, Eikmans 
sadalīja cālēnus divās grupās: 
vienus baroja ar neattīrītiem 
rīsiem, otrus - ar slīpētajiem. 
Pirmajā grupā cālēni izauga 
par veselīgām vistām, bet ot-
rajā grupā neizdzīvoja neviens. 
Tad Eikmans sāka nopietni pē-

tīt rīsu čaulu. No tās komponentiem viņam 
izdevās izdalīt konkrētu vielu - tiamīnu. Do-
dot šo vielu cālēniem, kurus baroja ar slīpē-
tajiem rīsiem, zinātniekam izdevās panākt 
viņu pilnīgu izveseļošanos. 

Mūsdienās tiamīns, kas ir zināms kā В1 
vitamīns, ir ne tikai zāles slimību ārstēšanai. 
Pateicoties Eikmana atklājumam, ir mai-
nījies cilvēces priekšstats par uztura lomu 
cilvēka dzīvē. Pēc Eikmana un viņa kolēģa 
Frederika Hopkina pētījumu publicēšanas 
atklājumi vitamīnu pētījumu jomā bira kā 
no pārpilnības raga. Pēdējo atklājumu, kas 
sniedza būtisku ieguldījumu vitamīnu pētīša-
nas sfērā, izdarīja Lainuss Polings ar savu 
grāmatu “C vitamīns un saaukstēšanās”. 

1929. gadā Nobela komiteja piešķīra 
Kristianam Eikmanam prestižāko prēmiju 
fizioloģijas un medicīnas jomā ar formulē-
jumu: “Par ieguldījumu vitamīnu atklāša-
nā”. Eikmans saņēma arī barona titulu no 
karaļa, personīgo laboratoriju un grantu, lai 
veiktu pētījumus par to, kā vitamīni ietekmē 
cilvēka organisma darbību.  

Mūsdienās ir grūti iedomāties, ka vēl 
nesen cilvēki nemaz nezināja par tādu jē-
dzienu kā vitamīni. Bet vēl 1930. gadā visās 
aptiekās varēja nopirkt līdzekli pret klepu, 
tas bija domāts bērniem, un tā pamatsa-
stāvdaļa bija tīrs heroīns!  

Eikmana darbi deva iespēju pārvarēt 
daudzas slimības, izglābt tūkstošiem cilvē-
ku dzīvību. Bet... Kā galu galā ir vērtējama 
zaglīgā palīga, kurš apzaga cālēnus, rīcība, 
jo tieši pateicoties viņa zādzībai, Eikmans 
atrada pareizo ceļu dziedinošā līdzekļa 
meklējumos?.. Starp citu, ja nebūtu slinkā 
laboranta, kurš slikti izmazgāja traukus Fle-
minga laboratorijā, iespējams, par penicilī-
nu un citām antibiotikām cilvēce uzzinātu 
daudz vēlāk... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Visu mācību gadu  sporta tūrisma pul-
ciņa “SapSan” dalībnieki ļoti nopietni dar-
bojās: mācījās, pilnveidoja savas prasmes, 
kā rezultātā arī izveidojās ļoti spēcīga ko-
manda. Komanda dažāda līmeņa sacen-
sībās piedalījās vidēji vienu reizi mēnesī, 
iegūstot godalgotas vietas gan komandas, 
gan individuālajā sniegumā un šādā veidā 
prezentējot savu dzimto novadu. Sirsnīgu 
PALDIES sakām Krāslavas novada domei, 
Robežnieku pagasta pārvaldei un Krāsla-
vas Bērnu un jauniešu interešu centram 
par atbalstu, pateicoties tam mums bija ie-
spēja braukt un pierādīt savas spējas.

Šī gada jūlija beigās, kad tika noslēgta 
kārtējā sezona, pulciņa dalībniekiem tika 
piedāvāta brīnišķīga iespēja - kopā atpūs-
ties pie Dridža ezera un daivingot! Šo ideju 
palīdzēja realizēt Sergejs Šuļga, kas profe-
sionālā līmenī nodarbojas ar daivingu, viņš 
arī piedāvāja nepieciešamo ekipējumu un 
sniedza veiksmīgas niršanas padomus. 
Zemūdens peldēšana, ar ko viņš nodarbo-
jas, ir gan interesanta, gan bīstama, jo, kā 
viņš pats saka:”Ikviena smadzenēm ir jāsa-
prot, ka zem ūdens mēs arī mākam elpot”.  

Jaunieši (kopā bija 12 dalībnieki), kuri izvē-
lējās šādi pavadīt laiku, iepriekš nekad ne-
bija peldējuši zem ūdens ar akvalangiem, 
un tas viņiem šķita neiespējami. Laiks mūs 
nelutināja, reizēm pat lija lietus, bet arī tas 
nespēja nevienu atturēt no niršanas. Katrs 
ienira, pavadīja zem ūdens noteiktu laiku, 
ieguva brīnišķīgas emocijas un patīkamus 
iespaidus – zem ūdens zivis peld līdzās un 
nebaidās, tām var pat pieskarties ar roku! 
Varēja redzēt gliemežvākus, kas salipuši 
skaistos rakstos, ūdenszāles, kas veido 
pasakaini noslēpumainu pasauli… Serge-
ja izveidotā zemūdens pasaule neatstāja 
nevienu vienaldzīgu – 5-6 metru dziļumā 
mēs apmeklējām ko līdzīgu piedzīvojumu 
izstādei – nogrimusi mašīna, telpa, kas pil-
na ar maisiem, netālu spogulis, kur ierau-
dzījām sevi un sajutāmies kā pirmatklājēji, 
un daudz, daudz kas cits. 

Domāju, ka sezonas noslēgums ma-
niem sporta tūrisma dalībniekiem bija brī-
nišķīgs un tas dos spēkus jauniem sasnie-
gumiem jaunajā sezonā.  

Sporta tūrisma pulciņa vadītājs
 Dzintars PATMALNIEKS 

Kas labi strādā, tas labi atpūšas
Kristiana Eikmana, 

Nobela prēmijas laureāta, dzimšanas diena 
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Daugavieši
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.40, 14.00 Top-Shop 
10.50 100 g kultūras 
11.40 Latvijas Radio koncerts
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 līdz Eņģeļu 
pilsētai
5.30 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 0.40, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi
6.30 Pie stūres
7.00 Tango
8.35, 17.05 Bezvēsts pazu-
dušie
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 Baltijas zēnu koru 
koncerts
12.55 Es - savai zemītei
13.25 LTV - 60
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45, 1.40 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra

18.00 Šodien
18.30 Bez apvainošanos
19.50 Ai Veivei. mākslinieka lieta
20.55 Īstās latvju saimnieces
21.55 100 g kultūras
22.40 Patiesība par vēja ģene-
ratoriem
23.40 Sporta studija
0.25 Zebra
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa 
12.00 Mf. Mīlestības nokrāsas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.05 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Mediķi 
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās 
0.05 Kāršu nams
1.50 1001 Nakts
4.25 Karamba!
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.45 Stenlijs 
7.10 Bakugani
7.40, 13.05 Dusmīgie bebri

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.10 Trīs laimīgs sievietes
22.05, 3.55 Māja ar lilijām
0.25 Blēdis
2.40 Mf. 31. jūnijā
5.40 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.45, 13.15 Multfilmas
7.04, 0.49 Laika prognoze
7.05 Zaldāti
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-

riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Mf. Bars
11.25 Jūrmala
13.20, 18.35 Nemelo man!
14.25, 20.50, 5.55 Dokumen-
tālais projekts
15.30 Jums pat sapņos nav 
rādījies
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 Mācīties dzīvot
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Brīnumdaris

22.55 Mf. Vienalga kur, tikai 
ne šeit

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
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, 23.50 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, 16.10 Šķirsts
10.40 Burvju skola
11.35 Mītu mednieki
12.30, 22.45 Kauli
13.35 Reportieris
14.20, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 0.50 Iecirknis
21.00 Reālā pasaule
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Ekstrasensi-detektīvi
23.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 13. augusts 8.05, 1.40 Simpsoni 
9.00 Mf. Dejas ar viļņiem 
11.00 Kobra 
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 Šīna planēta
14.05 UgunsGrēks 
15.15 Draugi un mīļākie
16.20, 20.20 Viņas melo labāk
16.50, 2.55 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Neiespējamā misija 
0.35 Overtime TV
2.05, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.00, 17.35, 1.40 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Mf. Atcerēties visu!
10.05, 14.25 Comedy Women
12.15, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 0.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Zaicevs+1 
22.00 Mf. Nav ko zaudēt

TV5
8.00, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Otrā slepkavību 
nodaļa
11.10 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Tu esi smieklīgs
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 Likuma ments
23.55Sindbada pēdējais 
ceļojums
1.55 Mežonīgais
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, 3.40 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Šapovalovs
22.50 Svešā ligzda
1.30 Kustini pleznas!
2.45 Ģenerālis Kindžals, vai 
maršala Rokosovska zvaigžņu 
stunda

PBK
6.00, 2.10 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.45 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem

12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.10 Trīs laimīgs sievietes
22.05, 4.00 Māja ar lilijām
0.25 Blēdis
2.40 Mf. Nost ar komerciju 
mīlas frontē
5.45 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.45, 12.50 Multfilmas
6.59, 0.44 Laika prognoze
7.00 Zaldāti
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Mf. Bars
11.25 Jūrmala
13.20, 18.35 Nemelo man!
14.20 Maldu teritorija 
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums 
22.55 Dokumentālais projekts
0.45 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.35 
Ziņas 6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Mācīties dzīvot
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Brīnumdaris
23.25 Mf. Smagais pārbau-
dījums

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
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, 0.40 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.10 Šķirsts
10.40 Burvju skola
11.55, 21.45 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.55, 22.40 Kauli
13.50 Baltkrievu virtuve
14.20, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 0.50 Iecirknis
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 Daugavieši
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, 0.55 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 Ziņas
19.00 Daugavieši
20.30 Panorāma
21.10 Agata Kristi. Mis Mārpla
22.50 Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas 
svētki Aglonā
2.30 Miranda
3.30 LTV - 60
4.00 Bīstamā robeža
4.15 Sporta studija
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
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 pazu-
dušie 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
13.45 100 g kultūras 
15.15, 4.10 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres

16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Aculiecinieks
20.05 Eiropa koncertos
20.55 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Nu, vecīt!
23.35 Starptautiskais Eirovīzi-
jas dziesmu konkurss
3.35 Imanta - Babīte pietur
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 3.05 Šodien novados
6.30, 3.15 900 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, 2.20 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 
0.30 Mf. Elektriskajā miglā
5.45 Luī

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.45 Stenlijs 
7.10, 13.40 Šīna planēta
7.40, 13.05 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Pidžamu balle
11.00 Kāsla metode 
12.00 Ūsainā aukle 

14.05 UgunsGrēks 
15.15, 0.25 Draugi un mīļākie
16.20 Smieklīgākie videokuriozi 
16.50, 3.00 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Medaljons
22.15 Mf. Viņa ir pārāk laba 
man
2.15, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos 

TV3+
7.30, 17.35, 2.00 Māja 2
8.35 Eņģelis vai dēmons
9.30 Mf. Atcerēties visu!
10.35 Mf. Mārlijs un es
12.15, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20 Taxi
14.25 Comedy Women
18.40, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Pīters Pens. Atgrie-
šanās Nekurnekadzemē
21.15 Mf. Pazudis tulkojumā
23.20 Brīnumu pasaulē

TV5
8.05, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Otrā slepkavību nodaļa
11.10 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Antisnaipers 4: 
Šāviens no pagātnes
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV

8.15 Tu esi smieklīgs
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 Gājputni
23.35 Kriminālā Krievija
0.10 Krievijas paģiru vēsture
1.55 Mežonīgais
3.50 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, 3.30 Īpašs gadījums
15.05, 4.15 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 Izmailova parks
23.00 Mf. Bostonas valsis
1.00 Dzīvā skaņa
2.40 Nikolajs Vavilovs. Pabaro-
jis cilvēci
5.50 Hruščovkas kņaziene

PBK
6.00, 3.15 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.45 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

19.00 Šamane
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Izmeklēšanas noslē-
pumi
23.40 Trīs akordi
1.30 Blēdis
3.45 1inCity
4.15 Dvēsele
5.45 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.00, 14.15 Dokumentālais 
projekts
6.45, 12.45 Multfilmas
7.04, 0.39 Laika prognoze
7.05 Zaldāti
8.05 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Jūrmala
13.10, 18.20 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
21.45 Dīvaina lieta
23.45 Slepenās teritorijas
0.40 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.45 
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 Mācīties dzīvot
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Brīnumdaris

23.00 Mf. Izdarīsim to ātri

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, 19.55 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, 1.50 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievija ХХI
17.50, 21.40 Ražots Baltkrie-
vijā
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.55 Pasauc, un es atnākšu
1.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.10 Šķirsts
10.35 Burvju skola
11.50 Ekstrasensi-detektīvi
12.50 Kauli
13.45 Kapeika kapeikā
14.20 Nepiedzimsti skaista
17.55 Iecirknis
18.55 Plēsēji
20.45 Gribu nokļūt televīzijā!!
21.00 Reālā pasaule
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas. 
Kontinentu cīņa
23.40 Reportieris
0.25 Mf. Spoki

PIEKTDIENA, 14. augusts
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Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
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22021290, ingapudnika@inbox.lv
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Žurnāli augustāLAIKA ZIŅAS
12.08. 13.08. 14.08.

 +20...+32  +20...+25 +15... +23

D   3 m/s Z    4 m/s A  3 m/s

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.

Asūne, augusts, sestdiena, svētki…
Alekseja GONČAROVA foto

Lauku dzīves 
ainiņas

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādāša-
nas pakalpojumi. Mežizstrādes 
pakalpojumi, meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. Pārdodam 
malku (3 m). T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

IEPĒRK

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

Tikai klusa sāpe sirdī,
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Izsakām līdzjūtību Jurija 
Ivanova ģimenei un piede-
rīgajiem, no viņa uz mūžu 
atvadoties.

Krāslavas Sporta skolas 
kolektīvs 

2 - istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
2 - istabu dzīvokli, 2500 €; Dor-
meo matracis 120 x 200 cm 
(90 €); aļņa ragi (20 €). Tālr. 
28259366, 22381970;
1 - istabas dzīvokli (blakus ģim-
nāzijai, 3.st., silts, gaišs, visas 
ērtības). Blakus baznīca, veikali. 
Lēti! Tālr. 26725977, 29484786; 
1 - istabas privatizētu dzīvokli, 
1.st. Tālr. 26481072, 22432629;
1 - istabas dzīvokli Aronsona 10-
23, 3.st., 30 m2. Tālr. 25883293;
STEIDZAMI - Ford Escort 1,6 
Ghia (1995., jauna TA, visi mak-
sājumi). Tālr. 26286256; 
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
jaunas 2, 3, 4 - vietīgas stikla 
šķiedru laivas. Tālr. 29169950; 
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
sivēnus. Tālr. 29129873;
kviešus. Tālr.28797057;
auzas. Tālr. 29323110;
malku. Tālr. 29189194;

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. T. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688;
dzirnavas - smalcinātāju. Tālr. 
27037178.

VAJADZĪGI vīrieši darbam 
kokzāģētavā. Tālr. 29949119 
(zvanīt darba laikā).
VAJADZĪGS pavārs. T. 26056157.
MEKLĒ DARBU! Vīrietis - 52 g., 
bez kait. ieradumiem, dažādas 
tiesības un darba pieredze dau-
dzās jomās, ir savs transports. 
Tālr. 26160359.
Sieviete ar bērnu VĒLAS ĪRĒT 
1.5 vai 2 istabu dzīvokli vei-
kala “Kristīne” apkaimē. Tālr. 
27160624.
Zāles pļaušana ar trimeri. 
Tālr.28295726.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Tālr. 28601483.
Sieviete vēlas IEPAZĪTIES ar vī-
rieti (60 g. un vairāk) dzīvošanai 
savā lauku mājā. Tālr. 29886188. 

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, aunus, liellopus. T. 26260786.

Reklāma un sludinājumi

VESELĪBA
AUGUSTS, 2015

• Ļaujos dzīvei bez izlikšanās. 
Olimpiskā sporta 
centra trenere Ine-
se Ļubinska vada 
ne tikai aerobikas 
nodarbības, bet arī 
iedvesmo sievietes 
ļauties dzīvei un būt 
īstām – bez meliem, 
izlikšanās un no 
sirds. 

• Attiecības bez nā-
kotnes. Dažkārt gadās – esi 
iztērējusi laiku, emocijas, bet 
vairāku gadu pūliņi nav vaina-
gojušies ar mīlestības pilnām at-
tiecībām. Izrādās, ka ir pazīmes, 
kas jau attiecību sākumā norāda 
– nav vērts lieki tērēt laiku!

• 9 svarīgas piezīmes par insul-
tu. Insults ir otrs izplatītākais nā-
ves cēlonis Eiropā. Atpazīsti to 
un rīkojies savlaicīgi!

• Ar bezmiegu nejoko. Ja bez-
miega naktis atkārtojas 2 līdz 3 

reizes nedēļā vismaz mēnesi, 
tas jau ir nopietns miega traucē-
jums. Neatstāj to bez ievērības, 

pretējā gadījumā vari 
iedzīvoties nopietnās 
saslimšanās.
• Kā rodas sāta 
sajūta. Ja pēc maltītes 
jūti emocionālu un fi -
zisku labsajūtu – viss ir 
kārtībā. Tomēr gadās, 
ka pat pēc kārtīgas mal-
tītes gribas ēst vēl un 
vēl. Kāpēc sāta sajūta 

neiestājas? 
• Vai lielveikalu dārzeņi un augļi 

ir droši jeb pesticīdi pārtikā. 
Par pesticīdu kaitīgumu runāts 
daudz, mazāk – kā tiek kontro-
lēts to daudzums pārtikā, ko lie-
tojam ikdienā. Cik droši ir augļi 
un dārzeņi, ko iegādājamies liel-
veikalos? 

• Kāpēc bērni mēdz būt tik šmu-
līgi

• Baudi jūru kustībā.

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu risinājums ir 

jūsu rokās”
Krāslavā — 17.08.-20.08.

Dagdā — 20.08.-21.08.
Tālr. 26234797.

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

IEPĒRK MELLENES
 UN GAILENES

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

Piektdien, 14. au-
gustā pārdošanā 
būs dažādu 
krāsu vistiņas 

4-6 mēn., dējējvistas 12 mēn. 
un gaiļi. Pēc pasūtījuma 
skaistas pīles, pīļtēviņi un 
paipalas. 

Tālr. 29142247, 29158908.

Priežmale - 8.00, Auleja - 
8.15, Grāveri - 8.35, Šķeltova 
- 8.50, Izvalta - 9.05, Borovka 
- 9.20, Krāslava (Ostas ielā) 
- 9.35, Skaista - 10.10, St. 
Skaista - 10.25, Piedruja 
- 10.50, Lupandi - 11.00, 
Indra - 11.15, Skuki - 11.30, 
Robežnieki - 11.45, Asūne 
- 12.00, Dagda - 12.20, 
Ezernieki - 12.45, Andzeļi - 
13.00, Andrupene - 13.20.

Z/S “Sapnis” 
VAJADZĪGI 

PĀRDEVĒJI. 

Tālr. 65681359, 26823848

IEPĒRK MELLENES 
UN GAILENES

Katru dienu Krāslavā, bijušajā 
mežniecībā “Baltiņi” - no 14.00 
līdz 21.00, kā arī

Dagdā - 10.00, Andrupenē - 
10.30, Priežmalē - 11.00, Aglonā 
- 12.00, Grāveros - 13.00, Kal-
niešos - 14.30, Kaplavā - 16.00, 
Tartakā - 19.00, Borovkā - 19.30.
Augstas cenas! T. 26840027.

Par vienu cilvēku tuvāko 
Tev tagad mazāk būs. 
Sirds zaudēto 
Līdz mūža galam neatgūs.

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
sērojam kopā ar Maksimu 
Boroviku sakarā ar pāragro 
tēta nāvi. 

“Varavīksnes” skolas 4.a 
klases skolēni, viņu vecāki 

un klases audzinātājs.
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