
•	 Partija “Saskaņa” kopš 1. jūnija 
ziedojumos saņēmusi 55,73 tūk-
stošus eiro, bet pārējās Saeimā 
pārstāvētās partijas krietni mazā-
kas summas. “Saskaņas” lielākais 
ziedotājs bija uzņēmējs Ernests 
Bernis, partijai jūnijā atvēlot 15 
tūkstošus eiro. Koalīcijas vadošā 
partija “Vienotība” ziedojumos sa-
ņēmusi vien 208 eiro, Zaļo un zem-
nieku savienība (ZZS) 4,7 tūkstošus 
eiro, bet Nacionālā apvienība (NA) 
12,61 tūkstošus eiro.

•	 Drošības policija (DP) anulēs spe-
ciālo atļauju valsts noslēpumam 
kukuļņemšanā aizdomās turēta-
jam līdzšinējam uzņēmuma “Lat-
vijas Dzelzceļš” (LDz) valdes priekš-
sēdētājam Uģim Magonim. Ņemot 
vērā faktu, ka Magonis vairs neie-
ņem valdes priekšsēdētāja amatu 
LDz, viņam izsniegtā speciālā at-
ļauja tiks anulēta likumā noteik-
tajā kārtībā, kas paredz atļaujas 

anulēšanu gadījumā, ja persona 
atbrīvota no amata, kas saistīts ar 
valsts noslēpuma izmantošanu vai 
aizsardzību.

•	 Šogad no valsts budžeta līdzek-
ļiem varētu tikt dzēsti 200 studē-
jošo kredīti, liecina Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) Ministru 
kabinetā iesniegtais rīkojuma pro-
jekts. Kredītu dzēšana tiks sākta 
36 izglītības jomā nodarbinātajiem 
speciālistiem - skolotājiem, speciā-
lajiem pedagogiem, logopēdiem, 
sociālajiem pedagogiem, izglītības 
psihologiem, metodiķiem, izglītības 
iestādes vadītājiem (direktoriem), 
izglītības iestādes vadītāju (direkto-
ru) vietniekiem, kā arī 34 valsts dibi-
nātajās augstākās izglītības iestādēs 
un valsts vai publiskas personas 
dibinātajos zinātniskajos institūtos 
nodarbinātajiem speciālistiem.
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Īsi pirms Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas svēt-
kiem, 6. augustā, ziņu portālā KasJau-
ns.lv tika publicēts skandalozs raksts 
ar nosaukumu “Aglona ar šausmām 
sagaida svētceļnieku barus”. Komen-
tāru sadaļā lasītāji izteica viedokli, ka 
šī raksta autoram Elmāram Barkānam 
ir nabadzīgs vārdu krājums, un viņa 
izvēlētais vārds “šausmas” virsrakstos 
būtu aizstājamas ar vārdu “bažas” un, 
lietojot tādu vārdu salikumu kā “svēt-
ceļnieku barus”, autors svētceļniekus 
pielīdzinājis aitu vai aunu bariem, tā-
dējādi metot negatīvu ēnu uz ticīga-
jiem. Protams, laika gaitā, nevienam 
neatvainojoties, virsrakstā lietotie 
vārdi tika nomainīti, taču daudzi lasī-
tāji jau bija šokēti par tik skaļu raksta 
virsrakstu īsi pirms svētkiem, tāpēc 
savu nostāju izteica 228 komentāros.

Izanalizējot rakstu, tika noprasts, 
ka mērķis bija aktualizēt jau gadiem 
sāpīgo problēmu Aglonā - svētceļnie-
ku izmitināšana un ēdināšana, taču, 
kāpēc tas bija jāaktualizē dažas dienas 
pirms pašiem svētkiem nevis vairākus 
mēnešus pirms tiem, lai tik tiešām - ar 
masu saziņas līdzekļu palīdzību tiktu 
veicināta šīs problēmas sakārtošana? 
Pirms pašiem svētkiem runāt par to, 
ka svētceļnieki nakšņo tualešu telpās, 
māju kāpņu telpās, rakņājas miskas-
tēs, zog ābolus no vietējo iedzīvotāju 
dārziem u.c. nebūtu pareizi, jo ar tik 
skaļiem paziņojumiem tiek aizvainoti 
visi svētceļnieki un tas mazina vēlmi 
apmeklēt Aglonu un izbaudīt svētceļo-
juma patieso būtību.

Zinot, cik gausi jautājumus risina 
Aglonas bazilikā un Aglonas novada 
domē, par šo problēmu būtu jārunā 
jau tuvākajās laikā, lai nākamajos svēt-

kos ziņu portāli laicīgi vēstītu par jau-
ninājumiem svētceļnieku uzņemšanā. 

Tā kā Aglona ir atzīta par Starp-
tautiskas nozīmes svētvietu, tad Ag-
lonas bazilikai un Aglonas novada do-
mei nekas cits neatliks, kā sēsties pie 
apaļā galda, lai kopīgiem spēkiem šo 
problēmu risinātu. Atbildība par Aglo-
nas kā starptautiskas svētvietas vārdu 
jāuzņemas abām pusēm. Jo visus šos 
gadus savu atbildības nastu pacietīgi 
nesuši arī Aglonas ciema iedzīvotāji. 

Šogad daba svētku laikā nodro-
šināja saulainu un sausu laiku, tāpēc 
tie svētceļnieki, kuri nakšņoja teltīs 
lielas neērtības neizjuta, taču pavi-
sam savādāk būtu, ja šie laika apstākļi 
nebūtu tik labvēlīgi, tad gan Aglonas 
ciema iedzīvotājiem nāktos izpalīdzēt 
šiem nakšņotājiem ar pajumti, ie-
spēju izkaltēt apģērbu, sasildīties pie 
siltas tējas krūzītes, kas piedzīvots ne 
vienu vien gadu.

Laikam ne velti katru gadu au-
gusta pirmajā pusē plašsaziņas lī-
dzekļi saņem desmitiem sūdzību gan 
no agloniešiem, gan svētceļniekiem. 
Aglonieši sūkstās par dievlūdzēju ne-
adekvāto uzvedību un zaglīgumu, ne-
paredzētiem tēriņiem, kuri radušies 
neplānotu svētceļnieku un ciemiņu 
izmitināšanas laikā, bet svētceļnieki 
par to, ka neviens par viņiem nedo-
mā, nenodrošina ar ēdienu, naktsmā-
jām un tamlīdzīgi. 

Agloniete Marta Jaunzema savā 
vēstulē ziņu portālam KasJauns.lv 
stāsta, ka šī problēma ir gadiem ilga un 
ne Aglonas novada pašvaldība, aizstā-
vot novada iedzīvotāju intereses, ne 
Aglonas bazilika – aizstāvot svētceļnie-
ku intereses, šo problēmu nerisina. Ar 
šo problēmu Marta pērn ir saskārusies 

arī pati un svētceļotājām no Lietuvas 
kopīgiem spēkiem ar savu draudzeni 
radušas pajumti un nodrošinājušas ar 
siltu ēdienu. Šogad Marta sagatavojusi 
savu garāžu svētceļnieku izmitināša-
nai, lai nav jāredz, ka tie guļ publiska-
jās tualetēs vai daudzdzīvokļu māju 
kāpņu telpās. Marta uzskata, ka svēt-
ceļnieku problēmu nedrīkstētu uzvelt 
uz Aglonas ciema iedzīvotāju pleciem, 
šī problēma būtu jārisina Aglonas no-
vada pašvaldībai, sadarbojoties ar Ag-
lonas baziliku.

Nevar noliegt, ka ziņu portālā 
aktualizētā problēma Aglonas svētku 
laikā pastāv, kā arī nevar pievērt acis 
uz to, ka šī problēma tiek aktualizēta 
katru gadu, taču tās risināšana notiek 
gausi. Tāpat nevar noliegt, ka ikvienai 
problēmai arī šai - ir divas monētas 
puses.  Piemēram, pērn Aglonas no-
vada pašvaldība, sadarbojoties ar 
Aglonas baziliku, svētceļniekiem bija 
saklājusi gultasvietas Aglonas inter-
nātvidusskolas kopmītņu telpās, kas 
atrodas 3 km no Aglonas bazilikas, 
taču neviens šo iespēju tā arī nav iz-
mantojis. Novada dome it kā centās 
risināt problēmu, taču kurai svētku 
dalībnieku daļai? 

Pats par sevi saprotams, kāpēc 
šī iespēja netika izmantota, jo prob-
lēma ar naktsmājām ir tieši svētceļ-
niekiem, kuri pārvietojas kājām un 
pēc garā ceļa tieši šie 3 km var likties 
paši “svētīgākie”.  Ja tās saklātās gul-
tas atrastos Aglonas vidusskolas in-
ternāta telpās vai Aglonas ģimnāzijas 
telpās, droši vien daudzi svētceļnieki 
no tādas iespējas neatteiktos. Tāpēc 
problēmas risinājums būtu jāatrod 
pašā Aglonā.

Turpinājums 3.lpp.

Vai tiešām svētceļniekus sagaidīja
 ar šausmām, kā to ziņo masu mediji?

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam skaistajā 80 gadu jubilejā 
Oļģertu Stavro!

A.Orols, V. Frolovs, A. Harčenko, Ā. Ločmelis

Tūkstošiem ticīgo Aglonā

Ingas PUDNIKAS foto

Dzelzceļa skandāls ir 
kļuvis starptautisks

2.lpp

Skolotāja Tamāra
3.lpp

Vai tiešām svētceļniekus 
sagaidīja ar šausmām, 
kā to ziņo masu mediji?

2.,  3.lpp

Aglonas radošo jauniešu 
jubilejas koncertuzvedums

5.lpp

Man patīk mans darbs!
Rubrika - Jaunas sejas

6.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas noderīgas un aktuālas 
informācijas.

Papildinājums 11. augusta “Ezerzemē” publicētajam rakstam “Uguns 
mežā - postītāja vai glābēja?” (7. rindkopa)

Kontrolētās meža zemsedzes dedzināšanas metodes izmantošanu Latvi-
jā regulē MK noteikumi Nr.325 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un 
īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā”. 

Izrādās, uguns mežā reizēm ir arī dabas draugs, kurš paver iespējas dau-
dzām augu sugām un kukaiņiem izdzīvot, ja tiek dedzināts nevis viss mežs, 
bet tikai sūna. Un metode tiek izmantota nevis jebkurā mežā, bet priežu 
mežā, kas klasificējas kā dabas aizsardzībai veltītā teritorija, kurās mežu iz-
mantošana saimnieciskām vajadzībām ir ierobežota.
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Dramatiska situācija Krievijas 
banku sektorā 

Krievijas banku sektora peļņa šā gada pirmajos septiņos mēnešos veido-
ja 34 miljardus rubļu (476 miljonus eiro), kas ir 15 reizes mazāk nekā pagājušā 
gada attiecīgajā laika periodā. Savukārt Krievijas banku aktīvu apjoms septiņos 
mēnešos sarucis par 3,6%. Tikmēr depozītu apjoms bankās šogad samazinājies 
par 3,3%.  Saskaņā ar “Bank Rossii” apkopoto informāciju, Krievijā uz šā gada 1. 
augustu strādāja 1036 bankas.

Lielbritānijā paverdzina viesstrādniekus
Lielbritānijā vēršas plašumā viesstrādnieku paverdzināšana, kas ir plaši 

izplatīta lauksaimniecības, zivsaimniecības, viesnīcu un būvniecības sektoros. 
“Mūsdienu verdzību” veicina pieaugošais pieprasījums pēc lētiem produktiem 
un nekvalificētu migrantu plūsma uz Lielbritāniju, kas nespēja atrast darbu savā 
dzimtenē. Viesstrādnieku paverdzināšana Lielbritānijā netiek uzskatīta par no-
darbinātības likumu pārkāpšanu, bet gan par nopietnu organizētās noziedzības 
jomu. Par lauksaimniecībā nodarbināto viesstrādnieku apkrāpšanu Lielbritānijā 
daudz diskutēts, un 2004. gadā valdība izveidoja nodarbinātības starpniecības 
aģentu licencēšanas pārvaldi (GLA), kas atbildīga par lauksaimniecībā, pārtikas 
apstrādē un ēdamgliemeņu vākšanā iesaistīto strādnieku aizsardzību.

Eiropā šogad ieradušies jau 239 000 imigrantu
Bēgot no nabadzības un konfliktiem, šogad Vidusjūru šķērsojuši un Eiro-

pā nokļuvuši jau aptuveni 239 000 cilvēku. Dienvideiropā ieplūdušo imigrantu 
skaits jau pārsniedzis pērnā gada kopējo skaitu, kas bija 219 000. Lielākā daļa šo 
imigrantu izkāpuši krastā Grieķijā un Itālijā, bet Spānijā un Maltā kopš janvāra ie-
radies salīdzinoši maz imigrantu. Tikmēr imigrantu pieplūdums Grieķijai pēdējo 
mēnešu laikā ir dramatiski pieaudzis, radot humāno krīzi. Eiropas Komisija (EK) 
ir apsolījusi līdz 2020. gadam piešķirt Grieķijai 474 miljonus eiro, lai palīdzētu tai 
tikt galā ar imigrantu pieplūdumu. Atēnas arī cer iedarbināt ES civilās aizsardzības 
mehānismu, kas ļautu nekavējoties saņemt humāno palīdzību, sacīja komisārs.

Nāvējošais gaisa piesārņojums Ķīnā
Gaisa piesārņojums Ķīnā nogalina aptuveni 4000 cilvēku dienā. Slikta gaisa 

kvalitāte veicinājusi 1,6 milj. cilvēku nāvi gadā jeb 17% no kopējā nāves gadījumu 
skaita Ķīnā, secinājuši pētnieki. Pēc ASV standartiem vidējā gaisa kvalitāte 38% 
ķīniešu uzskatāma par neveselīgu, secinājuši pētnieki, balstoties uz datu analīzi 
no 1500 gaisa kvalitātes novērošanas stacijām Ķīnā 4 mēnešu garumā. Laikā no 
2014. g. 5.aprīļa līdz 2015. g. 5. augustam aptuveni 92% Ķīnas iedzīvotāju vismaz 
120 stundas elpoja neveselīgu gaisu. Ķīnas galvaspilsēta saņem lielu daļu sava 
piesārņojuma no attāliem rūpniecības rajoniem. Pētnieki secinājuši, ka lielākā 
daļa piesārņojuma Ķīnā rodas no ogļu dedzināšanas.

Laikraksts Diena projekta 
laikā līdz gada beigām stāstīs par 
Latvijas lepnumam pieteiktajiem 
cilvēkiem, savukārt Otrajos 
Ziemassvētkos, 26. decem-
brī, Latvijas lepnums 2015 
noslēgsies ar godināšanas 
ceremoniju kanālā TV3, kurā 
simboliskā Latvijas lepnuma 
balva – Zelta ābele – tiks pa-
sniegta desmit nominācijās. Arī 
šogad Latvijas lepnuma balvas 
laureātus noteiks Latvijas lepnu-
ma žūrija.

MTG TV un radio vadītāja 
Latvijā Baiba Zūzena atgādina 
par projekta nozīmīgumu: “Latvi-
jas lepnums parāda mūsu zemes 

patieso spēku – stiprus un gaišus 
Latvijas ļaudis, kuru rīcība paceļ 
un iedvesmo, kuru darbi aplieci-

na viņu mīlestību pret pasauli un 
līdzcilvēkiem.”

Akciju sabiedrības Diena 
valdes priekšsēdētājs Edgars 
Kots atzīst, ka projekts vēl jo- 
projām ir viena no nozīmīgāka-
jām laikraksta Diena vērtībām: 
“Ikdienā mums ir iespēja sastapt 
daudz cilvēku. Bieži vien mēs pat 

nenojaušam, ka starp viņiem ir 
īstas izcilības un iedvesmojoši 
paraugi mūsu dzīvēm. Projekts 
vēl aizvien ir spēcīgs palielinā-
mais stikls cilvēka uztverei, kas 
izgaismo mūs, ļaujot ieraudzīt 
patiesās vērtības visai Latvijas 
sabiedrībai.”

Šogad projekts Latvijas lep-
nums notiek ar Rīgas Brīvostas 

pārvaldes un Valsts 
akciju sabiedrību Lat-
vijas dzelzceļš un Lat-
vijas pasts gādību.

Latvijas lepnuma 
kandidātus var pie-

teikt, aizpildot pieteikuma anketu 
portālos www.diena.lv un www.
skaties.lv, kā arī sūtot vēstules uz 
latvijaslepnums@dienasmediji.lv 
www.draugiem.lv/latvijaslepnums 
vai pa pastu, adrese: Latvijas lep-
nums, Andrejostas iela 2, Rīga, 
LV-1045.

Laikraksts Diena un TV3 aicina pieteikt 
Latvijas lepnums 2015 kandidātus

Jau 12. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3 organi-
zē projektu Latvijas lepnums, aicinot no 11. augusta līdz 10. 
oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uzņē-
mīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo, nesavtīgi palīdzot 
kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot vai pat īstenojot 
cita klusi lolotus sapņus. 

Pagājušajā nedēļā aizdomās 
turamais par pusmiljona kukuļa 
saņemšanu valsts uzņēmuma 
“Latvijas Dzelzceļš” (LDz) valdes 
priekšsēdētājs Uģis Magonis tika 
apcietināts. Lietā ir “igauņu pē-
das”. Satiksmes ministrs Anrijs 
Matīss, kura vadītajā nozarē no-
ticis skandāls, demisionēt pagai-
dām neplāno.

Līdz apcietinājuma brīdim 
Uģis Magonis bija pavadījis LDz 
valdes priekšsēdētāja amatā 
gandrīz 9 gadus – kopš 2005. 
gada. Pirms tam, no 2003. līdz 
2005. gadam, viņš bija uzņē-
muma padomes priekšsēdētājs. 
Magoni aizturējuši Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas bi-
roja (KNAB) darbinieki, un pēc 2 
dienām, 8. augustā, Rīgas rajona 
tiesa sankcionēja viņa 
apcietinājumu.

Satiksmes ministri-
ja nekavējoties atlaida 
LDz vadītāju no viņa 
augstā amata, motivē-
jot savu lēmumu tā, ka 
valdei, kuras sastāvā 
ir tikai trīs cilvēki, esot jāturpina 
darbs parastā režīmā. Tomēr mi-
nistrs Anrijs Matīss komentāru 
ziņā skopojās, paziņojot vien, ka 
runa ir par aizdomīgu saimniecis-
ko darījumu un ir uzsākta dienes-
ta pārbaude. Tikmēr masu mediji 
ir izvirzījuši vairākas dzelzceļa 
skandāla versijas. Visticamākā ir 
tā, kas saistīta ar korupciju. Mago-
ņa aizturēšanai varētu būt sakars 
ar četru lietotu dīzeļlokomotīvju 
iegādes konkursa rezultātiem. Dī-
zeļlokomotīves piederēja vadoša-
jai Igaunijas kompānijai “Skinest” 
(tās īpašnieks ir miljonārs Oļegs 
Osinovskis). Bijušajam LDz vadī-
tājam piedēvē 500 tūkstošu eiro 
kukuli – tā dēvēto “otkatu”. Kā pa-
ziņoja pats Osinovskis, konkurss 
ticis rīkots, ievērojot visus noteiku-
mus, bet viņa firma “Skinest” jau 
daudzus gadus ir vadošais LDz 
dīzeļlokomotīvju rezerves daļu 
piegādātājs. Turklāt tā ir Daugav-
pils lokomotīvju remonta rūpnīcas 
līdzīpašniece. Pasūtījumu “igau-
ņu” lokomotīvju piegādei tika plā-
nots izpildīt tieši tur. Taču, cik var 
spriest pēc ministra vārdiem, darī-
jums ir apturēts un darbi pasūtīju-
ma izpildē diez vai sāksies.

Izrādījās, šis nav pirmais 

“dzelzceļa” skandāls Latvijā, kas 
būtu saistīts ar firmu “Skinest”. 
Kā ziņo masu mediji, “Skinest” 
pārstāvējusi Šveices kompāniju 
“Stadler” bēdīgi slavenajā pasa-
žieru vilcienu iepirkšanas kon-
kursā. Konkurss 24 elektrisko un 
7 dīzeļvilcienu iepirkšanai LDz 
vajadzībām tika izsludināts 2009. 
gadā. Nākamajos 25 gados vil-
cienu iegādei un apkopei tika 
plānots iztērēt virs 600 miljoniem 
eiro – tai skaitā ap 200 miljonu 
līdzfinansējumu piešķirtu Eiro-
pas Komisija. Pagājušo 5 gadu 
laikā izsludināti vēl divi konkur-
si, taču elektrovilcieni joprojām 
nav nopirkti. Pirms gada epope-
ja beidzās, taču otrajā konkursā 
(pavisam notika trīs) uzvarējusi 
firma “Stadler”, bet līdz līguma 

slēgšanai lieta tā arī 
nav nonākusi. Pašlaik 
tiem, kuri atbild par šo 
“daudzsēriju konkur-
su”, draud cietumsods 
– šā gada sākumā Rī-
gas apgabaltiesas pro-
kuratūra nodevusi tiesā 

lietu, kurā četri bijušie “Pasažieru 
vilciena” valdes locekļi tiek apsū-
dzēti par 1,48 miljonu eiro zaudē-
juma nodarīšanu valstij. Šobrīd 
uzņēmums “Pasažieru vilciens” 
nolēma nepirkt jaunus elektrovil-
cienus, bet izremontēt jau eso-
šos. Seši 19 vagonu vilcieni tiks 
modernizēti uzņēmumā “DMU 
vilcieni”, kas iekļauj trīs rūpnī-
cas, tostarp arī igauņu “Skinest” 
piederošo Daugavpils lokomo-
tīvju remonta rūpnīcu. Projekts 
izmaksās valstij 21,98 miljonus 
eiro, 13 miljonu eiro piešķirs ES. 
AS “Pasažieru vilciens” ir valsts 
uzņēmuma “Latvijas Dzelzceļš” 
meitas uzņēmums.

Korupcijas skandāls ar Uģa 
Magoņa piedalīšanos nav pir-
mais gadījums, kad KNAB dar-
binieki aiztur augstu valsts amat-
personu. Pirms četriem gadiem, 
2010. gadā, tika arestēts valsts 
kompānijas “Latvenergo” prezi-
dents Kārlis Miķelsons (viņš gan 
drīz tika brīvībā pret nepieredzēti 
lielu naudas ķīlu – 50 tūkstošiem 
latu). Kopā ar Miķelsonu tika 
arestēti divi viņa vietnieki. Pašlaik 
lietu izmeklē Ģenerālprokuratūra, 
nākamais posms ir izskatīšana 
tiesā. Pēc neoficiālas informāci-

jas, saukt pie kriminālatbildības 
prasa 17 cilvēkus. Iemesls – ie-
kārtu iepirkumi rekonstrukcijai, 
iespējamais nelikumīgi piesavi-
nāto līdzekļu apjoms, pēc aplē-
sēm tie ir aptuveni 8 miljoni eiro.

Pēc Magoņa aizturēšanas 
izskanējuši arī viedokļi, ka it kā 
tīri ekonomiskajam skandālam 
esot arī dziļāks cēlonis – politi-
ka. Uģa Magoņa redzējums par 
Latvijas dzelzceļa stratēģisko 
attīstību neesot sakritis ar “ģe-
nerāllīniju”. Magonis vairākkārt 
ir izteicies, ka “Rail Baltica” ir tīri 
politisks projekts, kas nesniedz 
Latvijai tiešu ekonomisko ieguvu-
mu. “Rail Baltica” mērķis ir integ-
rēt Latviju visas Eiropas dzelz-
ceļu tīklā. Protams, tas paredz 
pāreju no “padomju” dzelzceļa 
sliežu platuma (1520) uz Eiropas 
standartu (1435 mm). Paredzēts, 
ka pēc tā izbūves “Rail Baltica” 
savienos vienotā dzelzceļa tīklā 
Latviju, Lietuvu un Igauniju, bez 
pārsēšanās nogādājot pasažie-
rus līdz pat Berlīnei. “Būs mums 
“forsmažors” vai nebūs, Rietu-
mu-Austrumu koridors paliek 
prioritārs. Mēs tagad vedam 55 
miljonu tonnu kravas. Pat ja būs 
30, tas tik un tā ir vairāk nekā 
izvērtējumā pa “Rail Baltica” ko-
ridoru. Kādi 15-17 miljoni. Tā nav 
alternatīva biznesam, bet gan kā 
papildinājums. Un nekad šis ko-
ridors nebūs tik spēcīgs kā Rie-
tumu-Austrumu koridors,” teica 
savā intervijā Magonis.

Turklāt Uģis Magonis nekad 
nav slēpis arī savus personīgos 
sakarus ar Krieviju. Viņa sieva 
Anastasija Bakuļina ir Krievijas 
pilsone, bet nesenajā jubilejā, 
kas svinēta Rundāles pilī, ap-
sveikt Magoni ieradies “Krievijas 
dzelzceļu” prezidents Vladimirs 
Jakuņins, kurš figurē pret Krie-
viju vērsto sankciju “melnajā sa-
rakstā”. Lūk, ar kādu nopēlumu 
to komentēja Rīgas žurnāls “Ir”: 
“Rietumu politiķi brīdina, ka Bal-
tijas valstis varētu būt nākamais 
Krievijas agresijas mērķis. Tik-
mēr Latvijas valdības ministri bal-
lējas ar vienu no Vladimira Putina 
vistuvākajiem līdzgaitniekiem un 
stāsta, ka tas nozīmējot labas at-
tiecības ar Krieviju.”

Darja ŽDANOVA

Dzelzceļa skandāls 
ir kļuvis starptautisks

Mūsdienās nevienu nepār-
steigsi ar braucienu ārpus valsts. 
Daudzi latvieši ir devušies peļņā 
uz ārzemēm un radinieki viņus 
brauc apciemot. 

Taču mūsu ģimene 
uz ārvalstīm devās pirmo 
reizi. Šovasar pēc drau-
gu uzaicinājuma devā-
mies pie viņiem ciemos 
uz Zviedriju. Jau sešus 
gadus Jans un Korstīna 
rūpējas par mums un re-
gulāri brauc uz Krāslavu. 
Mēs pirmo reizi devāmies 
pie viņiem. Ir zināms, ka 
Zviedrijai raksturīgs sa-
mērā auksts piejūras kli-
mats. Taču mēs nenojau-
tām, ka mūs tik ļoti sildīs 
ne tikai saimnieku, bet arī 
to daudzo zviedru, ar ku-
riem mēs iepazināmies, 
dvēseliskais siltums. Mēs 
sapratām, ka tur dzīvo 
labi, sirsnīgi cilvēki, kuri 
ļoti mīl savu dzimteni. 
Braucienā guvām daudz 
neparastu un neaizmirs-

tamu iespaidu par Zviedrijas dabu 
un cilvēkiem. 

Savos iespaidos dalījās 
Cimmermanu ģimene 

( vecmāmiņa un mazbērni)

No lasītāju vēstulēm

Šogad mēs beidzot izjutām, 
ka ir sākusies aktīva darbība 
ceļu remonta sfērā. Daugavpils 
un Dagdas virzienā un arī mar-
šrutā uz Indru... Jau sen mums 
nebija tik labu ziņu visas valsts 
mērogā: šogad visā Latvijā tiks 
sakārtoti ceļi 1000 kilometru ga-
rumā! Kopumā mūsu valstī ir 21 
tūkstotis kilometru ceļu, bet ceļu 
seguma tehniskais kalpošanas 
laiks ir 6-10 gadi. Līdz ar to pat 
tādā gadījumā, ja turpmāk tiks 
saglabāts tagadējais remontdar-
bu triecientemps, ceļu segums tik 
un tā nolietosies ātrāk nekā tiks 
sakārtoti veci ceļi. Šo problēmu 
nepieciešams atrisināt bez kādas 
vilcināšanās, it īpaši tāpēc, ka 59 
tilti atrodas tik bēdīgā stāvoklī, ka 
kustību pa tiem vispār vajadzētu 
slēgt. 

Šīs situācijas pamatā ir refor-
mu sekas, jo 2003. gadā tika lik-
vidēts Autoceļu fonds, tas notika 
tajā laikā, kad satiksmes ministra 
amatā bija Ainars Šlesers. Saru-
nas par fonda atjaunošanas ne-
pieciešamību norisinās jau kopš 
2011. gada. Un, ja nebūtu Eiro-
pas Savienības līdzfinansējuma, 
tad daudzas mūsu autostrādes 
jau tagad būtu nederīgas. 

Kā nesen paziņoja biedrības 
“Latvijas ceļu būvētājs” valdes 
priekšsēdētājs Andris Bērziņš, 
Latvijā vairāk nekā puse reģionā-
lo autoceļu ir sliktā vai ļoti sliktā 
stāvoklī. Ar vienu vārdu sakot 
– “dabraucām”. Vēl viens uzska-
tāms piemērs, kas liecina par 
mūsu “panākumiem”, ko dēvējam 
par “veiksmes stāstu”. 

Aleksejs GONČAROVS 

Informācija pārdomām 

Pasaulē



2015. gada 18. augusts 3

Kas var būt vēl godīgāks un cil-
denāks par to, kā iemācīt citiem to, ko 
pats vislabāk proti. (M.F. Kvintiliāns) 

Viņas vecāki nāk no Baltkrievijas, 
bet kara laikā likteņa varā viņi tika eva-
kuēti uz Sibīriju, kur arī dzimusi dabas, 
ģeoloģijas, ceļojumu, dziedāšanas un 
sporta cienītāja Tamāra. Šovasar Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskola pavadīja 
pelnītā atpūtā visu skolēnu iemīļoto 
ģeogrāfijas skolotāju Tamāru Savčen-
ko. Kā tad sibīriete ar baltkrievu sak-
nēm nokļuva Latvijā? 

- Esmu dzimusi baltkrievu ģi-
menē, kas pārcēlās uz Sibīriju. Tur es 
ieguvu savu pirmo pedagoģisko izglītī-
bu - kļuvu par sākumskolas skolotāju. 
Mani vecāki vienmēr gribēja atgriez-
ties dzimtenē - Baltkrievijā. Diemžēl 
mamma nepaspēja to izdarīt, bet es 
19 gadu vecumā atbraucu uz šo brīniš-
ķīgo valstī. Tur esmu beigusi M.Gorkija 
v.n. Minskas institūtu un ieguvu vēstu-
res skolotājas specialitāti. Baltkrievijā 
nostrādāju 9 gadus. Neilgu laiku biju 
sākumskolas pedagogs, pēc tam – vēs-
tures skolotāja, vienu gadu strādāju 
skolas direktores amatā. Bet 1978. 
gadā manu vīru uzaicināja darbā uz 
Krāslavu par tehnisko vadītāju maizes 
kombinātā, tā mēs nokļuvām Latgalē. 
Būtībā visa mana apzinātā dzīve ir pa-
gājusi Latvijā. 

Kopš jaunības gadiem es ļoti 
aizrāvos ar ģeoloģiju, sapņoju par šo 
profesiju. Iestājos Daugavpils Pedago-
ģiskajā institūtā, kur ieguvu ģeogrāfi-
jas skolotājas specialitāti. No sākuma 
strādāju Krāslavas 2. vidusskolā, tad, 
pēc skolu apvienošanas, atnācu uz Va-
ravīksnes vidusskolu. Gribu pateikties 
skolas administrācijai par silto uzņem-
šanu un atbalstu! Milzīgs paldies sko-
lotājai Natālijai Vanagai, kura palīdzēja 
man apgūt latviešu valodu, kad es, 
atbraukusi no Baltkrievijas, nezināju 
nevienu vārdu latviski, viņa sagatavo-
ja mani eksāmena kārtošanai, lai es 
varētu iegūt atbilstošo valsts valodas 
prasmes līmeni. 

- Kas visvairāk palika atmiņā no 
skolas dzīves?  

- Tāpat kā lielākā daļa mana vecu-

ma cilvēku bieži atceros, kā padomju 
laikā mēs braucām uz kolhoziem, no-
vācām kartupeļus, bietes, linus, ravē-
jām, strādājām “Lotosā”, attīrījām no 
akmeņiem tīrumus – tur bija daudz 
interesantu momentu. Gājām pārgā-
jienos, braucām ekskursijās... 

Man bija divi izlaidumi 2. vi-
dusskolā - 10. un 12. klase, bet Vara-
vīksnes vidusskolā - tikai viena 9. klase. 
Dvēselei kļūst tik silti, kad absolventu 
tikšanās laikā mana kabineta durvis 
atveras un ienāk bijušie skolēni. Bērni 
atceras un ciena. It īpaši pirmie izlaidu-
mi. Šogad atzīmēju savas dzīves 65.ju-
bileju, bijušie un tagadējie audzēkņi 
arī šajā dienā nebija aizmirsuši par 
mani, tas ir ļoti patīkami.  

- Vai jūs pati satiekaties ar sa-
viem bijušajiem klasesbiedriem? 

- Sakarus ar kursa biedriem no Sibī-

rijas uzturu līdz šim, mums bija tikšanās 
par godu 40 gadu jubilejai kopš skolas 
beigšanas Sajanskā. Ir grūti aprakstīt 
mūsu emocijas!.. 

- Ar ko aizraujaties ārpus ģeo-
grāfijas zinībām? 

- Gandrīz 15 gadus vadīju maz-
pulku pulciņu Varavīksnes vidusskolā, 
un man tas ļoti patika. Uzskatu, ka tā 
ir vienīgā organizācija Latvijā, kura ap-
vieno bērnus un audzina patriotismu, 
mīlestību pret zemi un darbu. Vis-
labākajiem mazpulkiem bija iespēja 
aizbraukt uz starptautiskajām nomet-
nēm. Piemē-
ram, Sergejs 
Bovtramovi-
čs bija Dāni-
jā, pēc tam, 
jau būdams 
universitātes 
s t u d e n t s , 
ap mek l ē ja 
Somiju. Maz-
pulku kustī-
bā var iesais-
tīties ne tikai bērni, bet arī jaunieši un 
vecāki.  

- Es zinu, ka jūs labi dziedat... 
- Jā, piedalos ansamblī “Varavīk-

sne”, kuru vada Tatjana Vagale. Ru-
denī mūsu kolektīvam būs jau 5 gadi. 
Mēs bieži uzstājamies, nesen bijām 
Dagdā, Latgales senioru festivālā. Iz-
pildām dziesmas dažādās valodās, no 
estrādes repertuāra. Mums ir kostīmi, 
koncertu kleitas, kurpes, un iegādāties 
visu nepieciešamo mums palīdzēja 
Krāslavas novada dome. Uzstājamies 
tur, uz kurieni aicina: pansionātā, bib-
liotēkā, kultūras namā, skolā, Daugav-
pils pensionāru pasākumos.  

Vēl man ļoti patīk sports, patīk 
būt labā formā, tāpēc es eju uz atvese-
ļošanas nodarbībām, kuras mūsu sko-
lā divas reizes nedēļā vada brīnišķīga 
pasniedzēja Lidija Trušele. 

- Kā tagad jūtaties bez skolas? 
- Laiks skrien ātri. 15. augustā 

būs vēl viena gadadiena - 46 pedago-
ģiskā stāža gadi. Ir pienācis laiks visu 
pārdomāt un atpūsties. Tagad mani 
gaida vasarnīca, dārzs un grāmatas... 

Man ļoti patīk ceļot, apmek-
lēju daudzas valstis. Kā teica 
Jurijs Senkevičs, TV raidījuma 
“Ceļotāju klubs” vadītājs: “Pa-
saule jāredz nevis Senkeviča, 
bet savām acīm.” Un to es arī 
labprāt daru. Ar skolas dabas-
zinību sekciju biju Zviedrijā, 
Beļģijā, Francijā. Stokholmā 
apmeklējām skolu, bērnudār-
zu, skatījāmies, kā tur norisi-
nās mācību process. Ceļoju 
uz Horvātiju, Vāciju, Bulgāriju, 
Rumāniju, Ukrainu, Gruziju. 
Ceru, ka apmeklēšu arī citas 
valstis. 

Pateicoties manai bi-
jušajai skolniecei Nadeždai 
Andrukovičai, es biju Austrijā. 
Viņai ļoti patika ģeogrāfija, 
meitene ar lielu aizrautību 
pētīja dažādas valstis, un tad, 
kad pagāja jau daudz gadu un 
viņa dzīvoja jau ārzemēs, bi-
jusī skolniece neaizmirsa par 
mani un manām stundām, 
un 2008. gadā uzaicināja 10 

dienas paciemoties pie viņas - brīnišķī-
gajā Austrijā. Liels paldies viņai par to!  

- Jūs esat bagāta vecmāmiņa? 
- Man ir 2 dēli, 4 mazbērni. Līdz 

ar to man apkārt ir vieni vīrieši! Viens 
dēls ar ģimeni dzīvo Jelgavā, bet otrs - 
tepat, Krāslavā. Mans mazdēls Artūrs 
mācās Varavīksnes vidusskolā un no-
pietni aizraujas ar brīvo cīņu, nesen 
Cēsīs notika Latvijas Jaunatnes olim-
piāde, kur viņš ierindojās 3.vietā. Es 
lepojos ar saviem vīriešiem! 

- Visu jūsu skolēnu vārdā gribu 
izteikt jums sirsnīgu pateicību par 
visu, ko jūs darījāt viņu labā gandrīz 
piecdesmit gadu garumā! Uz tikša-
nos absolventu vakaros! 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto un no 

Tamāras Savčenko arhīva. 

Skolotāja Tamāra

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
To, ka ikviens organizētais pasā-

kums pašvaldībai rada papildus izde-
vumus, saprot katrs. Šogad Aglonas 
novada pašvaldība valstij lūgusi un sa-
ņēmusi papildus 2 000 eiro tieši atkri-
tumu izvešanai. Kādā veidā tika tērēti 
valsts papildus piešķirtie līdzekļi, tiks 
noskaidrots vēlāk. 

Kā atzina Aglonas izpilddirektore 
I. Poga ziņu portālam KasJauns.lv un 
TV3 raidījumā “Bez tabu”, pašvaldība 
no šiem svētkiem lielu materiālo la-
bumu negūst, vienīgi tirdzniecības no-
devu 12 eiro dienā no katra tirgotāja 
un vēlāk nodokļu veidā no vietējiem 
uzņēmējiem, viesu namu īpašnie-
kiem, kuri šajās dienās gūst lielākus 
ienākumus. Kā arī Aglonas vārda po-
pularizēšanu ārpus Latgales robežām. 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 
svētki rada liekus izdevumus. No valsts 
pašvaldība kompensāciju gan saņe-
mot, bet no katoļu baznīcas ne.

Materiālo labumu negūst arī vie-
tējie iedzīvotāji, jo reti kurš ciemiņš 
par nakšņošanu vai telšu vietu pagal-
mā maksā.

Kurš tad gūst materiālo labumu 
no šiem svētkiem? Varbūt tam arī 
būtu pirmajam jāizrāda iniciatīva uz 
kopīgu sarunu šīs problēmas risināša-
nā, jo daudzi aptaujātie svētceļnieki, 
cenšoties izteikt priekšlikumus problē-
mu risināšanā, uzdeva jautājumu, kur 
tiek tērēti Aglonas svētku laikā ziedo-
jumos savāktie līdzekļi, ja par drošību 
svētku laikā, neatliekamo medicīnisko 
palīdzību tiek maksāts par valsts lī-
dzekļiem un vienīgās piedāvātās tel-
pas svētceļniekiem no Aglonas bazili-
kas puses ir Aglonas katoļu ģimnāzijā 
un arī tās nav par velti.

Lai atspēkotu vai pierādītu ziņu 
portālos apgalvoto, svētku laikā de-
vāmies aptaujāt pašus svētceļniekus, 
centāmies noskaidrot, vai viņi ir ap-
mierināti ar “servisu”, ko piedāvā Ag-
lona - starptautiski atzīta svētvieta?

Vai piedāvātais svētvietas “ser-
viss” ir apmierinošs un kā svētceļnie-
ki redz šīs problēmas atrisināšanu?

Pirmo svētceļnieku satikām jau 
12. augustā. Tas ir svētceļnieks Agnis 
no Jelgavas, kurš ceļu uz Aglonu mē-
rojis ar velosipēdu. Tā kā līdz Aglo-
nai braukts vairākas dienas, tad līdzi 
paņemtā telts arī Aglonā kalpos kā 
naktsmājas un nakšņošana kā prob-
lēma netiek uzskatīta. Aglonas bazili-
kas informācijas centrā viņš uzzināja, 
ka nakšņot varot arī kādā skolā. Par 
ēšanu Agnis arī neuztraucās, jo Ag-
lonā ir pietiekami daudz veikalu un 
nevienam vietējam uz “kakla sēdēt 
negrasās”. Aglonu apmeklē pirmo 
reizi dzīvē. Bažas vairāk rada, kur likt 
savu transportlīdzekli, lai tas netiktu 
nozagts, jo Aglonā nav īsti šim nolū-
kam ierīkotas vietas. 

Aglonas kafejnīcā “Turība” sa-
tiekam svētceļnieci Ilzi no Inčukal-
na, kura ikdienā strādā mērniecības 
jomā. Sevi viņa sauc par “Inčukalna 
ekstrēmo riteņbraucēju”, jo kopā ar 
divām draudzenēm Ivetu un Ingu, 
kuras ir kultūras darbinieces, iepriekš 
ilgi neplānojot, ar riteņiem devušās 
uz Aglonu. Iebraucot Aglonā vēlā va-
kara stundā, jutušās kā kādā kūrorta 
pilsētiņā. Bazilikas informācijas centrā 
tika paskaidrots, ka nakšņot var Aglo-
nas ģimnāzijas telpās, taču labo omu 

sabojāja ierašanās norādītajās telpās: 
“Nu, teiksim, kā ir. Par to, ka ēka mo-
rāli novecojusi, tas laikam visiem ir 
skaidrs, lai tā būtu Eiropas līmenim 
un Starptautiskas svētvietas statusam 
atbilstoša, nepieciešami lieli līdzekļi, 
taču, gaidot svētceļniekus, būtu jāiz-
mazgā vismaz grīda, lai svētceļniekiem 
pēc smagā ceļa tas nebūtu jādara pa-
šiem. Ir tā, kā ir... un no cilvēka 3 eiro? 
Arī tā riteņu padarīšana.... Tie bija jā-
stiepj augšā pa trepēm uz 2.stāvu, lai 
būtu ar ko atpakaļ aizbraukt.” Var pa-
ciest nabadzību, morāli novecojušas 
telpas, bet putekļus, gaidot ciemiņus, 
paciest nevajadzētu! 

Rīgas Kristus Karaļa draudzes 
svētceļniekam Aināram Jerumanim 
svētceļojums ir dzīves neatņemama 
sastāvdaļa. Svētceļojumā ir iets ne ti-
kai Latvijā, bet arī citās valstīs. Šogad 
svētceļnieku grupas naktsmājas atra-
dušas gan ģimnāzijā, gan paši saviem 
spēkiem vietējos viesu namos, pie 
draugiem, radiem. Daļa naktsmājas 
radusi arī Kristus Karaļa kalnā.  

Ainārs bija patīkami pārsteigts, 
ka Aglonas ģimnāzijā dzīves apstākļi ir 
uzlabojušies, šogad tikuši pie telpām, 
kuras varējuši aizslēgt un justies dro-
šāk par savām mantām. Ainārs atzīst, 
ka svētceļniekiem pašiem jādomā par 
savu labsajūtu gan svētceļojuma laikā, 
gan atnākot uz gala mērķi Aglonu. Ja 
laicīgi tiek domāts, kur gulēsi, ko ēdī-
si - problēmu nav. Ainārs iesaka svēt-
ceļojumā iet grupā, jo tad grupai tiek 
organizēta arī kompleksā barošana. 
Ar patiku tiek pieminēts 2006. gads, 
kad barošana notikusi arī pie Aglonas 
ģimnāzijas un ar nožēlu tiek atzīmēts, 
ka šis jautājums nav sakārtots šodien.

Ainārs atzīst, ka daudzi ceļo indi-
viduāli un bieži vien piebiedrojas šīm 
organizētajām grupām, taču neviens 
netiek atstāts nepabarots.

Protams, viņš vēlētos Aglonā 
izjust to organizētību, kāda valdījusi 
Ķelnē un citās pasaules vietās, kur viņš 
apmeklēja Jauniešu dienas, kad katrs 
svētceļnieks tika piereģistrēts, katram 
tika izdalīta ēdināšanas paciņa. Aglo-
nai tādā ziņā ir kurp tiekties, tāpēc nav 
ko brīnīties, ka masu medijos izskan 
asākas replikas.

Pagājušā gadā Ainārs pats uz sa-
vas ādas izjutis to “prieka vēsti”, kad 
Aglonā ierodoties 10. augustā, tika 
paziņots, ka Aglonas ģimnāzija durvis 
vaļā vērs tikai 13. augustā. Tad gan 
bijis nepatīkami pārsteigts. Meklē-
jot naktsmītnes, tās par velti līdz 13. 
augustam devis viesu nams “Aglonas 
Cakuli”, par ko Ainārs saka lielu paldies 
arī šogad. 

Ja svētceļnieks nevar samaksāt, 
viņam jāpateicas ar labu darbu. Savā 
dzīvē viņš piedzīvojis, ka svētceļnieki 
par naktsmājām gan zāli nopļāvuši, 
gan Līvānos kādam saimniekam žogu 
nokrāsojuši. Tā kā pats Ainārs strādā 
radio, ikdienā veic arī filmēšanu, kā-
dam mācītājam ar kameru nofilmēja 
dievkalpojumu, par ko tika pabarots.

“Svētceļojums ir savā ziņā kalpo-
šana, tāpēc neviens nedrīkst uzkun-
dzēties uz citu rēķina.” Ainārs visiem 
svētceļniekiem iesaka laicīgi domāt 
par savu drošību un izmitināšanas 
iespējām. Kā arī nest atbildību par 
savām rīcībām, lai masu saziņas lī-
dzekļos vārds svētceļnieks nekļūst par 
lamuvārdu. 

Kāds Jelgavas grupas svētceļ-
nieks, kurš bija apmeties Aglonas ģim-
nāzijas telpās, stāstīja, ka ēdināšanas 
jautājumu atrisinājuši paši - ar līdzi 
braucamo virtuvīti. “Mikroautobusā 
ir plīts, gāzes balons utt. Visā svētce-
ļojuma posmā esam mobili un neatka-
rīgi. Protams, slikti nebūtu, ja Aglonā 
arī mūsu pavārs justos kā ciemiņš un 
baudītu dievkalpojumus un ceremoni-
jas, nevis stāvētu pie plīts katliem, bet 
tādu iespēju pagaidām Aglonā nav. 
Bet pie tā var strādāt. Neēduši mēs 
neesam un no vietējiem iedzīvotājiem 
ābolus nezogam (nosmej). Pavisam 
cits jautājums ir ar telpām. Tās ir mo-
rāli ļoti novecojušas un varētu būt vai-
rāk uzkoptas. Bet svētceļniekam pēc 
tik gara un putekļiem bagāta ceļa, ka 
tik ir ūdens un jumts virs galvas, gadī-
jumā ja līst lietus.”

Kuram un kādā veidā vajadzētu 
šo problēmu risināt?

Lielākā daļa aptaujāto uzskata, 
ka šo problēmu vajadzētu risināt tai 
pusei, kura no šiem svētkiem gūst ie-
nākumus - proti baznīcai. Kā vienu no 
problēmas risināšanas iespējām tiek 
minēta labās prakses pārņemšana no 
citām Starptautiskas nozīmes svēt-
vietām, arī no Jauniešu dienu orga-
nizēšanas, kur saplūst ap pusmiljons 
jauniešu. Ja sistēma veiksmīgi darbo-
jas, nodrošinot pusmiljonam cilvēku 
reģistrāciju un barošanu, nodrošinot 
arī ar dzeramo ūdeni, Aglonas svētki 
ar pāris tūkstošiem svētceļnieku tāds 
nieks vien ir. 

Svētceļnieks, kuram nav sveši 
bruņotie spēki, izteica domu, ka Ag-
lonā organizēto svētceļnieku pieplū-
dums nav liels un tas ar katru gadu 
kļūst mazāks. Šo skaitlisko telšu dau-
dzumu rada tie, kuri atbrauc individu-
āli un nakšņo teltīs. Viņaprāt, tieši šāda 
veida svētceļnieki rada nekārtības, par 
kurām tiek runāts presē. Lai atvieglotu 
dzīvi vietējiem ciemata iedzīvotājiem, 
viņš ieteiktu svētku organizētājiem vai 
Aglonas novada pašvaldībai no valsts 
līdzekļiem pieprasīt militāro telti, 
kurā varētu izmitināt tos svētceļnie-
kus, kuriem nav kur nakšņot, sevišķi 
tas noderētu, ja līst lietus. Tur varētu 
patvērumu rast ikviens. Pašai baznīcai 
būtu izdevīgi un lietderīgi nodrošināt 
zupas virtuvi tiem, kuri to vēlas. Prak-
se rāda, ka to ļaunprātīgi neizmanto, 
ja tiek baroti tie, kuri laicīgi reģistrējas 
kā svētceļnieki. 

Daži svētceļnieki atzina, ka šo 
problēmu vajadzētu risināt gan Aglo-
nas novada domei, gan Aglonas bazi-
likai, jo “katru gadu apnicis lasīt presē 
vienu un to pašu”. 

Kopumā apgalvojumi presē par 
svētceļotājiem izklausās patiesi. Ag-
lonai šajā jomā vēl daudz jāstrādā. 
Priecē, ka Aglonas bazilikas priesteris 
Daumants Abrickis šogad vairāk pa-
rūpējies par svētceļnieku labklājību 
un tie nav tikai vārdi, kas izskanējuši 
radio, bet reāli darbi, ko sajutuši paši 
svētceļnieki un izteikuši pateicību, se-
višķi drošības jautājuma sakārtošanā. 

Nākamajā laikraksta numurā 
apskatīsim otru šīs problēmas pusi 
- Aglonas iedzīvotāju viedokli un ie-
teikumus problēmas risināšanā. Vai 
tiešām Aglona svētceļniekus sagaidīja 
ar šausmām, kā to ziņo masu mediji, 
noskaidrosim nākamajā rakstā.

Elizabete VIĻUMA

Vai tiešām svētceļniekus sagaidīja 
ar šausmām, kā to ziņo masu mediji?



4 2015. gada 18. augusts

Lai atrastu Maldas Kozlovas 
māju Kalniešu pagastā, ir jānopū-
las. Lūk, arī mēs, braucot ar re-
dakcijas mašīnu, ilgi maldījāmies, 
neskatoties uz to, ka pa telefonu 
saņēmām saimnieces detalizētu 
instrukciju. Galu galā mēs atra-
dām viņas mājiņu, kurai apkārt ir 
puķes un dīvaini koki ar divām un 
trijām galotnēm. Kā izrādījās vē-
lāk, šeit ir daudz vairāk pasakainu 
lietu nekā šķiet no sākuma.

Malda pārcēlās uz Krāslavas 
rajonu no Vidzemes, viņas dzimtā 
puse ir Straupe, slavenā “piena 
galvaspilsēta”. Savas dzīves laikā 
viņa ir dzemdējusi un izaudzinā-
jusi septiņus bērnus. Tagad viņa 
priecājas par septiņiem ar pusi 
mazbērniem. Kāpēc ar pusi?

- Viens no dēliem apprecēja 
sievieti ar bērnu. Divas vecmāmi-
ņas jau bija, bet es esmu “pusīte” 
(saimniece jautri smejas).

Stāstījumu pār savu dzīvi 
Malda sāka no laika, kad viņa no 
Vidzemes atbrauca uz Latgali.

- Droši vien esmu vienīgā, 
kura palika šeit dzīvot pēc 1988. 
gada akcijas “Atgriešanās pie ze-
mes”. Uz Krāslavu atbrauca tikai 
mūsu ģimene, pārējie akcijas da-
lībnieki palika Dagdā. No sākuma 
mums šeit ļoti patika. Es biju viena 
no labākajām slaucējām Straupē. 
Šeit bija jauna ferma, netālu no 
mājas. Man jau bija 5 bērni, bet 
vīrs bija tirdzniecības kuģa moto-
rists. Dzimis Vladivostokā, krievs. 
Veselība vairs neļāva viņam do-
ties jūras braucienos, tāpēc mēs 
nolēmām piedalīties akcijā, par 
kuru tika paziņots laikrakstā “Pa-
domju Jaunatne”.

Divi bērni man piedzima 
šeit, bet 1992. gadā nomira vīrs. 
Es paliku viena ar septiņiem bēr-
niem, neviens no viņiem nebija 
pilngadīgs. Vecākajam toreiz bija 
jau praktiski 18, taču viņš man ir 
invalīds kopš bērnības. Dēls bija 
pavisam mazs, kad viņu sakoda 
žurkas. Mēs bijām pie daudziem 
ārstiem, līdz trīs gadu vecumam 
dēls praktiski nerunāja. Pēc tam 
es sāku viņu vadāt uz Jelgavu, 
kur ir speciālā psihiatriskā slim-
nīca. Līdz šim laikam viņš nevar 
nosaukt pat visus gada mēnešus. 
Toreiz es bieži raudāju. Nevarēju 
iedomāties, ka manam dēlam visu 
mūžu būs jāpavada slimnīcā. Viņu 
ārstēja ļoti labs dakteris, viņa re-
komendācijas mēs ļoti skrupulozi 
izpildījām. Un man viss izdevās, 
ārsti teica, ka pastāvīga uzturē-
šanās klīnikā nav nepieciešama. 
Bet pēc tam mēs pārcēlāmies. Tā 
bija it kā bēgšana no visām prob-
lēmām...  

Straupē dzīves līmenis bija 
daudz labāks nekā šeit. Es no-
nācu it kā citā pasaulē. Kad es 
ieraudzīju, kā šeit ar zirgiem vadā 
skābbarību, biju šokā.  Pirma-
jos divos gados nekādi nevarēju 
pierast pie jaunās dzīves. Es ļoti 
gribēju atgriezties. Pēc diviem 
gadiem atbraucu ciemos un sāku 
stāstīt par sevi, man atbildēja: “Tu 
esi kā no citas planētas”. Straupē 
bija stingri noteikts - nedod dievs, 
ja kaut ūdens lāsīte nokļūtu pie-

nā! Tev ne tikai 
mazgās galvu, bet 
arī pārbaudīs visu 
piena partiju. Bet 
šeit... Es vienkārši 
nevarēju noticēt 
tam, ka varēja gan-
drīz uz pusi atšķai-
dīt pienu ar ūdeni! 
Praktiski nekādas 
kontroles. Mūžīga 
netīrība, nekārtība. 
Es cīnījos ar to, kā 
vien varēju. Jo pat 
padomju laikos tas 

bija kriminālnoziegums. Es nekad 
nerīkojos negodīgi, nekad. Un 
sāku cīnīties. Iedzīvojos ienaid-
niekos, un to bija daudz. 

Pēc vīra nāves mana dzīve 
pārvērtās par katorgu. Taču Dievs 
stāvēja man klāt, kaut arī es tolaik 
to nesapratu.  

Lai kaut kā izdzīvotu, mēs 
no agra rīta līdz vēlam vakaram, 
cauras dienas pavadījām mežā, 
ogojot un sēņojot, pēc tam brau-
cām uz Krāslavu un tur visu pār-
devām. Faktiski krāslavieši mūs 
arī izglāba. Pasūtīja ogas vai sē-
nes. Arī skola daudzos jautājumos 
bija pretimnākoša. Mana pensija 
2009. gadā, kad jaunākais bērns 
kļuva pilngadīgs, pieauga līdz 80 
latiem. Mani bērni bieži cieta ma-
nis dēļ. Man ir zelta bērni. Viņi 

paši bez ilgas pierunāšanas gāja 
uz mežu, kur lasīja ogas un sē-
nes. Tad es smagi saslimu. Arī ta-
gad man ir problēmas ar veselību, 
arī nervi man ir slimi... 

Tad es nolēmu doties uz 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, jo man bija iespēja sa-
ņemt pensiju par pieciem gadiem 
agrāk nekā pārējiem. Darba stāžs 
bija tikai 20 gadi. Man aprēķināja 
pensiju 49 latu apmērā. Un pie-
skaitīja klāt vēl papildus 14 latus. 
Kopš 2011. gada mana pensija ir 
63 lati. Vecākā meita bija sašutu-
si un devās pie jurista. Viņš atbil-
dēja: lietas būtība ir saistīta ar to, 
ka ar pensiju notika pārpratums, 
oficiālajos dokumentos ir norādīti 
tikai divi bērni. Tagad mana pen-
sija ir 95 eiro. Es rakstīju vēstules 
uz Valsts kontroli, tiesībsargam, 
prezidentam, Saeimas Cilvēktie-
sību un sabiedrisko lietu komisijai, 
un visi aicināja mani vērsties pēc 
palīdzības savā pašvaldībā. 

Pēc tam man anulēja trūcī-
gas personas statusu. Motivējot ar 
to, ka manā īpašumā ir zeme. Jā, 
pašlaik man faktiski ir mazliet vai-
rāk nekā viens hektārs zemes... 

Manam vecākajam dēlam, 
kurš dzīvo kopā ar mani, ir 41 
gads. Viņam ir 2. invaliditātes gru-
pa, kas ir piešķirta uz nenoteiktu 
laiku. Bez manis viņš vienkārši ne-

varēs dzīvot. Es izaudzināju septi-
ņus bērnus, visi strādā un maksā 
nodokļus... Un galu galā es paliku 
ar 95 eiro...  

Man blakus dzīvo dzērāji, 
kam bērni tika audzināti internā-
tos, bet viņiem pensija ir divas 
reizes lielāka nekā man. Protams, 
nauda nav galvenais, vienkārši es 
jūtos pazemota. Bet es turpināšu 
cīnīties. 

No vienas puses, tā bija 
mana vislielākā kļūda – pārcelties 
uz dzīvi Latgalē, ja vērtē no mate-
riālās puses. Bet dzīves garīgajā 
plāksnē – tā ir liela laime! Šeit es 
ieguvu to, ko nekad neiegūtu citur. 

Es negribēju pārtraukt Mal-
das monologu, jo vēlējos uzklau-
sīt visu pilnībā, bet pēkšņi saruna 
aizgāja pavisam citā gultnē. 

- Es jums parādīšu kādu vēs-
tuli. Izrādās, es esmu neparasts 
cilvēks (smejas)... Redzu to, ko 
neredz citi. Un visas šīs spējas 
sāka izpausties tikai 2000. gadā... 
Varbūt jūs dzirdējāt par Andri 
Špatu? (profesors Andris Špats, 
bioenerģētiķis, eksperimentālās 
zemnieku saimniecības īpaš-
nieks, pēta “spēka vietas” Latvijā). 
Viss sākās ar to, ka es ieraudzīju 
enerģētisko virpuli. Tas viss notika 
šeit. Nākamajā dienā es uzzīmē-
ju visu, ko redzēju un uzrakstīju 
vēstuli profesoram Špatam, un 

viņš man atbildēja. Izrādījās, ka 
vieta, kur atrodas mana māja, ir 
īpaša. Parasts cilvēks nekad ne-
varētu šeit dzīvot. Bet man palīdz. 
Es nesaku “dievs”, es izmantoju 
jēdzienu “visums”. Un es protu ar 
to kontaktēties. Ne tā, kā to dara 
ekstrasensi, bet es jūtu. Es ļoti 
labi jūtu cilvēkus... Godīgi sakot, 
zinu, ka es uzlādēju savus bērnus 
ar pozitīvu enerģiju. Citādi mums 
nebūtu iespējams izdzīvot. Droši 
vien es varētu arī ārstēt, bet es to 
nedaru. Uzskatu, ka visiem cilvē-
kiem ir spējas un spēks ārstēt sevi 
patstāvīgi. Špats uzrakstīja: “Tā ir 
spēka vieta.” Un aprakstīja visu, 
kas vēl var būt tās apkārtnē... 

Jūs redzat – te ir neparasti 
koki, augi. Katram otrajam ir divas 
galotnes. Tas ir raksturīgs „spēka 
vietām”. Enerģijas plūsmu lūzuma 
vieta. Krāslavā tāda vieta atrodas 
blakus kāpnēm parkā. Tur piepil-
dās cilvēku lūgšanas, var daudz 
ko uzzināt. Uz šī pakalna es arī 
stāvēju un lūdzos, kad manu māju 
gribēja nodedzināt (bija arī tāds 
gadījums). Es lūdzos un dzirdēju, 
ka kāds man atbildēja: “Nomieri-
nies, viss būs labi!”

Bieži domāju par to, ka es 
izdzīvoju tikai tāpēc, ka dzīvoju 
tādā vietā, citur es to visu nebūtu 
izturējusi. Mani bērni man saka: 
“Kāpēc tu uztraucies, tērē savus 
spēkus?” Viņi man palīdz, arī te-

levizors man ir ļoti labs, man ir 
viss. Vienkārši man ir smagi ap 
sirdi. Smagi tāpēc, ka cilvēku var 
nostādīt tādos apstākļos un vairs 
neko nevar mainīt.  

Vieta, kur atrodas mana 
māja, ir īpaša. Un arī avoti. Vislie-
lākais no tiem tek pretī uzlecošai 
saulei, tāds, kā man teica, ir pir-
mais no atklātajiem Latvijā. Tos 
uzskata par dziednieciskiem. Es 
pati ārstējos šajā avotā, vienu rei-
zi ļoti labi iznāca (atkal jautri sme-
jas). Šeit viss sniedz informāciju, ir 
tikai jāprot to izlasīt, sajust. Es ne-
uzskatu sevi par cilvēku, kurš var 

visu uztvert un saprast. Es uztveru 
tikai to, kas paredzēts tieši man. 
Andris Špats uzrakstīja, ka šādas 
vietas ir nepieciešams attīstīt. Lat-
galē pagaidām par to ir maz infor-
mācijas. Taču es pati nevaru visu 
izprast. Jau sen grasos aizbraukt 
uz Daugavpils Universitāti, uzaici-
nāt uz šejieni speciālistus. Te viss 
apkārt it kā saka priekšā, kā man 
ir jārīkojas, ko darīt, lai viss būtu 
pareizi. Šajā ziņā es esmu veik-
sminiece.  

Latgale man ļoti patīk, te ir 
neskarta daba, kurai ir liels spēks. 
Tikai nesaprotu, kāpēc daudzi 
cilvēki, kas regulāri apmeklē baz-
nīcu, savā ikdienas dzīvē nemaz 
neievēro tos likumus un baušļus, 
kas ir ierakstīti Bībelē.  

Tāda situācija pašlaik ir iz-
veidojusies. Man šķiet, ka mēs, 

latvieši, paši iznīcinām sevi. Un 
nevienu nevar par to vainot. Arī 
krievi nav vainīgi. Tai skaitā Latga-
lē. Cilvēki šeit izturas cits pret citu 
nedaudz cilvēcīgāk nekā citviet. 
Palīdz cits citam, neprasot neko 
pretī.  

Man šodien ir lieli svētki, pie 
manis brauc mazbērni!  Pasauciet 
šoferi, es jūs uzcienāšu!

Saruna beidzās negaidīti. 
Uz galda parādījās gardi pīrādzi-
ņi un maizītes. Bet krūzītēs kū-
pēja smaržīga kafija. Tālāk mēs 
runājām par saimnieces talantu 
kulinārijas jomā, periodiski at-

griežoties pie tā, ka šeit ir īpaša 
vieta. Kafijas pauze noslēdzās ar 
saimnieces piedāvājumu apmek-
lēt dziedniecisko avotu. Ceļš ne-
bija vienkāršs. Spraucoties cauri 
krūmiem pa tikko redzamu taciņu, 
mēs sasniedzām paredzēto vietu. 

“Lūk, te ir mana baznīca,” ar 
lepnumu paziņoja Malda. Ūdens 
avotā bija ļoti auksts un caur-
spīdīgs. Šeit nebija karsti, avota 
ūdens un vēsums gaisā radīja no-
mierinošu gaisotni. Vai šis ūdens 
patiešām ir dziedniecisks? Ne-
zinu. Zinu, ka tas ir auksts, caur-
spīdīgs un ka tam ir ļoti neparasta 
garša. 

Atvadījāmies mēs ilgi, kā cil-
vēki, kuri jau labi pazīst viens otru. 
Maldas stāstījums ne vienmēr bija 
secīgs, tā pamatā – viņas sarež-
ģītā dzīve, aizvainojums, netais-
nība. Kad visa pasaule nostājas 
pret tevi, pati daba sāk palīdzēt. 
Mēs jau sen esam aizmirsuši, ka 
visa Zemes ekosistēma – tie ir 
savstarpēji saistīti cilvēki un ap-
kārtējā vide. Mēs diemžēl vairs 
neprotam ieklausīties dabas no-
risēs un saudzīgi izmantot to, ko 
zeme pati mums dod, – ārstniecis-
kās zāles, ogas, puķes. Bet mēs 
ļoti labi protam atņemt zemes ba-
gātības, derīgos izrakteņus, apzo-
got paši sevi. 

Situācija ar Maldas pensiju 
– tas ir pārpratums un netaisnī-
ba, problēma, kuru mēs noteikti 
centīsimies palīdzēt atrisināt. Jo 
nedrīkst pieļaut, lai mūsu pasaulē 
valdītu netaisnība, tā izjauc dabas 
un, kā saka Malda, visuma har-
moniju. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto 

Malda Kozlova: es cīnīšos!

Dziednieciskais avotiņš

Piepildīsim skolas somas kopā!

Tu vari palīdzēt, ziedojot organizācijas kontā naudas līdzekļus
Rekvizīti:
Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”, Vienotais reģ. Nr. 40008137568
Adrese: Jauniela 21-1, Rīga, LV-1050;
Norēķinu rekvizīti: AS “SEB banka”, LV90UNLA0050013761397,
SWIFT kods: UNLALV2X.
Ar norādi – akcijai “Skola sauc!” 
Piezvanīt uz labdarības tālruni 90006888 un ziedot 1,42 EUR
Akcijas norises laiks no 10.08.2015. līdz 10.09.2015.

Turpinās ikgadējā  “Palīdzēsim.lv” rīkotā 
labdarības akcija “SKOLA SAUC!”

Jau septīto gadu mēs aicinām 
Jūs atbalstīt gudras un zinošas 
Latvijas tapšanu, ziedojot sko-
las lietas, lai bērni un jaunieši 
no audžuģimenēm, daudzbēr-
nu ģimenēm, kā arī sociālajam 
riskam pakļautajām ģimenēm 
tiktu sagatavoti skolai.

Ziedojot līdzekļus “Palīdzē-
sim.lv” kontā Tev ir iespēja no-
drošināt skolniekus ar kancele-

jas precēm un citām mācībām 
nepieciešamām lietām, lai sko-
las sākšanos padarītu par prie-
cīgu un gaidītu notikumu. Par 
saziedotajiem līdzekļiem tiks 
iegādātas skolai nepiecieša-
mās lietas par draudzīgām ce-
nām no sadarbības partneriem.

Piedalies arī Tu un atbalsti 
mazos mācīties gribētājus, lai 
Latvija taptu gudra un zinoša!

No vienas puses, tā bija mana vislielākā kļūda – pār-
celties uz dzīvi Latgalē, ja vērtē no materiālās puses. 
Bet dzīves garīgajā plāksnē – tā ir liela laime! Šeit es 
ieguvu to, ko nekad neiegūtu citur.
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Īsumā pakavēšos pie, manu-
prāt, nozīmīgākajiem šīs nedēļas 
dievkalpojumiem.

Slimnieki un cietēji - 
lielākais Baznīcas 

dārgums
To 11. augustā, slimniekiem 

veltītās Sv. Mises ievadā, akcentēja 
Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīs-
kaps Jānis Bulis. Arī sprediķī Latgales 
augstākais garīgais vadītājs uzsvēra, 
ka slimniekiem jābūt pateicīgiem 
Dievam par iespēju ciest kopā ar 
Jēzu un tādējādi sekmēt Baznīcas 
attīstību, atgriezt cilvēkus pie Dieva. 
Dievs stiprina, palīdz mums kritiskos 
brīžos, dod pacietību, izturību, kādu 
arī dziedina, jo Viņam viss ir iespē-
jams. Mums tikai jālūdz šī palīdzība 
no mūsu Pestītāja, no Dievmātes.

Bīskaps atgādināja, ka daudzi 
mūsu brāļi un māsas nespēj saviem 
spēkiem satikt Jēzu dievnamā. Bieži 
vien viņi nespēj pat parunāt, ir para-
lizēti. Viņiem nepieciešama pastāvī-
ga aprūpe, citu cilvēku palīdzība, mī-
lestība, līdzjūtība. Vajadzīgs blakus 
cilvēks, kurš paēdinās, nomazgās, 
citādi aprūpēs, kurš kopā ar viņiem 
un bieži viņu vietā lūgsies. Šie slim-
nieki ir cerības liecinieki, viņi nemitī-

gi piedzīvo kārdinājumus, kāds vēlas 
ar eitanāzijas palīdzību atbrīvoties 
no ciešanām. Daudzi šādā veidā arī 
aiziet no dzīves, atsakās no mūžības. 
Tas ir briesmīgi - ciest šeit un turpi-
nāt ciest mūžībā, jo pārkāpa Dieva 
bausli “Tev nebūs nokaut!”.

Ar nožēlu J. Bulis secināja, ka 
mūsdienu pasaule viltīgi sagrauj ce-
rību uz dzīvi debesu valstībā. Caur 
ciešanām Dievs ieved cilvēku laimes 
un prieka vietā, vien vajadzīga ticī-
ba, cerība, izturība līdz galam. Nevis 
ar kurnēšanu, bet ar cerību vajag 
nodzīvot līdz galam. Ja mēs lūdza-
mies, Dievs neatstāj mūs vienus. Ja 
mēs saucam uz Kungu, Viņš mums 
dāvā Vissvētākās Jaunavas Marijas 
palīdzību un aizbildnību. Viņa taču 
ir Slimnieku veselība, Noskumušo 
iepriecinātāja, Kristīgo palīdzība, 
mūsu cerība. Dievmāte netika pa-
sargāta no sāpju kausa, ko Viņai bija 
jāizdzer Golgātas kalnā. Taču Viņa 
ir blakus cietējiem, slimniekiem un 
rāda, ka mūsu cerība un spēks ir Jēzū 
Kristū. Ļoti svarīgi ir būt ticīgam cil-
vēkam. 

Bīskaps aicināja klātesošos un 
Latgales radio klausītājus vairot savu 
ticību ar lūgšanām, pacietīgi pane-
sot savas sāpes un ciešanas, kā arī 

iekļaut savās lūgšanās ikvienu slim-
nieku, kas nespēj samierināties ar 
savu veselības stāvokli. 

Sv. Mises dalībnieki lūdza pa-
līdzību mūsu slimajiem brāļiem un 
māsām, lūdza Dievu bagātīgi apdāvi-
nāt visus cietējus ar veselību un savu 
svētību. Dievkalpojums noslēdzas ar 
litāniju Vs. Jaunavas Marijas godam 
un trīskāršu svētību - ar Vissvētāko 
Sakramentu, svētīto ūdeni un caur 
priesteru roku uzlikšanu. 

Ģimenēm vajadzīga 
dievišķā gaisma

12. augustā, ģimenēm veltī-
tās dienas Sv. Mises ievadā, bīskaps 
Jānis Bulis uzsvēra, ka mūsdienu ģi-
menēs valda daudz skumju, raižu, 
pārdzīvojumu, ir daudz nelabvēlīgo 
ģimeņu. Lai no tā izvairītos, nepie-
ciešams tuvināties Dievam, kurš ar 
savu gaismu izgaismos cilvēka prā-
tu, sirdi, dzīves ceļu, ļaus saprast, 
kas jādara, lai mūsu ģimenes būtu 
laimīgas, Dieva svētītas. Tāpēc ir va-
jadzīga individuāla saruna ar Dievu, 
vajadzīga ikdienas lūgšana, kā to da-
rīja mūsu senči, kad ģimene kopā lū-
dzās rītā un, it īpaši, vakarā, svētdie-
nās devās uz baznīcu, lai piedalītos 
Sv. Misē. Un viņi saņēma no augšas, 
no sava Tēva Radītāja svētību un pa-
līdzību katrai dienai. Lūk, visu lietu 
risinājums - būt kopā ar Dievu, teica 
bīskaps.

Sprediķī Ekselence runāja par 
gaismas nozīmi cilvēka dzīvē - gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē. Dievs 
pazemojās un kļuva par cilvēku. 
Mums grūti saprast tik lielas Dieva 

mīlestības brīnumu.
Svētais evaņģēlists Jānis ir nosau-

cis Dievu par gaismu, kas spīd tumsā 
un ko tumsa nespēj nomākt. Tāpat 
kā elektroenerģijas trūkums paralizē 
cilvēka dzīvi, mums vajadzīga dievišķā 
gaisma, lai mēs nenomirtu garīgi, lai 
nestaigātu tumsā. Dievs izgaismo grē-
ka tumsu mūsu dzīves ceļā, ļauj smel-
ties spēku no šīs gaismas.

Kādēļ mēs, kristieši, kas uzska-
tām sevi par Gaismas bērniem, dzīvē 
bieži vien izvēlamies grēka tumsu? 
Kādēļ nav mīlestības vīra un sievas 
starpā, kāpēc tik daudz šķiršanos, 
ievainotu bērnu siržu? Ar skumjām 
bīskaps secināja, ka ar grēka tumsas 
aptraipītu dvēseli cilvēks atrodas 
bieži vien ļoti ilgi, tā vietā, lai ne-
kavējoties dotos pie biktskrēsla, lai 
miers un saticība atkal atgrieztos 
ģimenē. Vajadzīgi svētie sakramenti, 
Dieva Vārds, Sv. Mises upuris, lūg-
šana, un mēs varēsim novērst krīzi, 
kas pašlaik ir mūsu ģimeņu garīgajā 
dzīvē.

Atjaunoties garīgi, stiprināt ģi-
menes pamatus - vai mēs to gribam? 
Dievs ir gatavs palīdzēt. Uz šo jautā-
jumu katram jāatbild savas sirdsap-
ziņas, Dieva priekšā. Kādu es gribu 
redzēt savu ģimeni - Dieva svētītu, 
čaklu, darbīgu, ticīgu, vai arī ģimeni, 
kas pastāvīgi atrodas krīzes tumsā? 
Ar šiem jautājumiem pie klātesoša-
jiem vērsās bīskaps. Savu svētrunu 
viņš noslēdza ar aicinājumu un vē-
lējumu: “Nāciet pie Kristus! Viņš jūs 
apskaus, svētīs jūsu bērnus, atjau-
nos cerību. Un mūsu ģimenes būs 
stipras, Dieva svētītas. Lai Vissvētākā 
Jaunava Marija, Aglonas Dievmāte, 
palīdze jums visiem!”

Šīs dienas visaizkustinošākais 
brīdis bija laulības solījumu atjauno-
šana. Laulātie pāri, daudzi kopā ar 
bērniem, bazilikas vidū sadevās ro-
kās un vēlreiz solīja būt kopā priekos 
un bēdās, “līdz nāve mūs šķirs.” Visi 
klātesošie sirsnīgi lūdza no Dieva svē-
tību ģimenēm, lai Kungs apveltī tās ar 
savu mieru. “Ko Dievs savienojis, cil-
vēkiem nebūs šķirt!” Arī šis dievkal-
pojums noslēdzās ar Vs. Sakramenta 
un svētītā ūdens svētīšanu. 

Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto

Turpinājums sekos.

Ticības lietasI Ved mūs pie Dieva, ak Marija!
Visu aizvadīto nedēļu ticīgo sirdis un skati bija vērsti uz Aglonu. Turp 
kā putni traucās to svētceļnieku domas, kuri kājām vai ar velosipēdiem 
mēroja ceļu pie Māras zemes Karalienes. Tur uz Svētajām Misēm pul-
cējās slimie un cietēji (11. augustā), ģimenes, laulātie un saderinātie 
(12. augustā), Fatimas Dievmātes godinātāji (13. augustā). Viskuplāk 
apmeklēti dievkalpojumi, kā parasti, bija Latvijas aizbildņa sv. Meinar-
da svētku dienā - 14. augustā, īpaši Tautas Krustaceļā, kā arī Vs. Jauna-
vas Marijas uzņemšanas debesīs svētku kulminācijā - 15. augustā. 

Ak, šie trakie pusaudžu gadi, kad 
enerģija mutuļo un pats nespēj īsti 
saprast, kur to dedzināt - sporta lau-
kumā, uz deju grīdas vai kora rindās 
izdziedāt... Dažiem šīs enerģijas ir tika 
daudz, ka pietiek, lai to visu apvienotu. 

Aglonas novada skolās ir daudz 
aktīvu jauniešu, kuri piedalās skolu 
rīkotajos pasākumos, taču mazāk ak-
tīvi tie darbojas Kultūras Centru un 
Tautas Namu pašdarbības kolektīvos, 
tāpēc kādam tie ir jāuzrunā, jāmudina 
un jāieinteresē.  Labi, ja šos jauniešus 
uzrunā pieaugušais, kurš pats ar vienu 
kāju vēl  jaunības trakumā, bet ar otru 
kāju jau darba attiecību atbildīguma 
priekšā. Ja tāds ar tādu satiekas un 
viens ar otru atrod kopīgu valodu - tad 
neizbēgami dzimst veiksmes stāsti. Tā 
pirms pieciem gadiem dzima kolektīvs 
“Aglonas radošie jaunieši”.

Īsts veiksmes stāsts - jau piecu 
gadu garumā - ir Aglonas radošo jau-
niešu koncertuzveduma pasākums, 
kurš vasarā Aglonas brīvdabas estrādē 
pulcē jauniešu draugus, vecākus, ra-
dus un ciemiņus, lai kopīgās dziesmās, 
dejās un dzejas rindās pārdomātu par 
kādu jauniešiem aktuālu problēmu. 

Aglonas radošo jauniešu kolek-
tīvs neizjuka, absolvējot vidusskolu, 
kā tas bieži notiek, bet tas spēja kopā 
būt arī studiju gados. Aglona, Gunta 
Gulbe - Kalvāne un vasaras saule viņus 
savedusi kopā radošam darbam un 
skaistam darba rezultātam - koncert- 
uzvedumam.

Ar šī veiksmes stāsta galveno va-
roni Guntu Gulbi - Kalvāni tiekamies 
laikā, kad uz ziņojuma dēļa tiek izkārta 
afiša, ka 22. augusta vakarā Aglonas 
brīvdabas estrādē notiks jubilejas 
koncertuzvedums “Tādi esam”.  Taču 
radošo jauniešu vadītājas acīs nemirdz 
prieks, bet saskatāmas raizes un skum-
jas, jo tas laikam būs pēdējais šo jau-
niešu koncertuzvedums. 

Gunta šobrīd vada Aglonas Kul-
tūras Centru, taču 2010. gadā, uzsākot 
darbu kā KC metodiķe, pamanīja, ka 
Aglonā nav atbildīgās personas, kura 
strādātu ar jauniešiem. Pati Gunta 
bija tikko absolvējusi Latvijas Kultūras 

koledžu, tāpēc uzrunāt jauniešus bija 
pašsaprotama lieta. Ideju realizēt pa-
līdzēja popgrupa “Migla un draugi”, 
jo nevienam nav noslēpums, ka ar 
mūzikas palīdzību var ne tikai uzrunāt 
jauniešus, bet arī, saliekot radošās gal-
vas kopā, aicināt jauniešiem izteikties 
pašiem. 

Tā pirms 5 gadiem tapa Aglonas 
radošo jauniešu kolektīvs, kuru pa-
matsastāvu veidoja 20 vidusskolas ve-
cuma jaunieši.

Kā stāsta Gunta: “Pirmo koncerta 
tēmu “Nekur nav tik labi kā mājās” es 
nosapņoju sapnī. Bija tik ilgi domāts, 
runāts, fantazēts un plānots, ka ze-
mapziņā – miegā, izkristalizējās ideju 
kopsavilkums un izveidojās scenārijs, 
kas tādā pat veidā tika realizēts. Tas 
bija mūsdienīgs stāsts par A.Brigade-
res darbu “Sprīdītis” ar galveno domu, 
ka nekur nav tik labi kā mājās.”

Otrajā gadā tika iestudēts kon-
certuzvedums “Tik dažāda mīlestība” 
- kas gan ir trakie jaunības gadi bez 
mīlestības? Taču mīlestība var būt 
tik dažāda - mātes un tēva mīlestība, 
vienaudžu mīlestība, pilsoņa mīlestība 
pret savu valsti...

Jauniešiem kļūstot vecākiem, 
koncertuzvedumi kļuva aizvien no-
pietnāki, radošāki un dziļas pārdomas 
raisoši.

Trešā gada iestudējumā “Dzīve 
kā teātris” galvenā doma bija, ka cil-
vēki šajā dzīves teātrī ir dažādi. Daži 
cilvēki uzliek maskas un tās nenoņem 
līdz pēdējām elpas vilcienam, citi cen-
šas tās nelikt, bet citu acīs un valodās 
tiek dēvēti par lielākajiem aktieriem. 
Cilvēku dažādie raksturi kā sejas mas-
kas, ko pavada nopēlums, atzinība, iz-
brīns vai apbrīnojums, jo dzīvē katram 
sava loma ir jāizspēlē.

Pagājušā gada temats “Daba 
valdzinošā un skarbā” - lika katram 
aizdomāties par dabas varenību, tās 
dažādības skaistumu un, protams, par 
dabas saprātīgāko būtni - cilvēku, kurš 
ar savām darbībām dabā spējīgs aplie-
cināt savu “saprātīgumu”.”

Kāda ir šī gada koncertuzvedu-
ma “Tādi esam” tematika?

Sestdien koncertuzveduma laikā 
“Tādi esam” atskatīsimies uz piecu 
gadu laikā paveikto. Gremdēsimies 
atmiņās par skaisto darbības laiku. Tā-
pēc koncertuzvedumā starp jaunajiem 
numuriem ievijām arī četru iepriekšē-
jo koncertu labākos fragmentus.

Vai uz jubilejas koncertu tiks ai-
cināti ciemiņi?

Katru gadu kopā ar Aglonas rado-
šajiem jauniešiem koncertuzvedumā 
piedalās arī viesmākslinieki. Jubilejas 
koncertā piedalīsies mūsu draugi - vo-

kālā studija “STAGE ON” un “Miggla”.
 Vai pa šiem 5 gadiem kolektīvs 

ir mainījies?
Par šo jautājumu tiešām ir vērts 

parunāt un apbrīnot jauniešus, jo 
kolektīva sastāvs šo piecu gadu laikā 
gandrīz nav mainījies. Daži dalībnieki 
ir pienākuši klāt, kāds aizgājis, bet lie-
lākais pamatsastāvs palicis nemainīgs.

Kāpēc tad tādas bažas, ka šis va-
rētu būt pēdējais koncertuzvedums?

Kad pirmo reizi satikos ar šiem 
jauniešiem, viņi visi mācījās vidussko-
lā, pēc gada vai diviem to absolvēja un 
devās studiju gaitās. Sākumā domāju, 
ka vairs nespēsim satikties, taču vasa-
ras periodā atradām spēku un laiku 
kopīgam darbam. Satikties nopietnam 
darbam ar katru gadu kļūst aizvien 
grūtāk un grūtāk, daudzi jaunieši uzsā-
kuši darba gaitas, daļa jauniešu studē 
un iet praksēs. 

Pirmajos gados vajadzēja strā-
dāt ar vidusskolēniem, tagad nākas 
strādāt ar gandrīz pieaugušiem cilvē-
kiem. Vai izjūtat starpību?

Ar katru gadu jaunieši kļūst inte-
resantāki, radošāki un atbildīgāki. Ta-
gad uz skatuves dzied un dejo topošie 
ārsti, medmāsas, ugunsdzēsēji, bruņo-
to spēku darbinieki, datorspeciālisti....

Jauniešu izvēlētās profesijas no-
der arī pasākuma organizēšanā. Pagā-

jušajā gadā deju laikā vajadzēja augstu 
gaisā uzmest meitenes, daudziem tas 
nebūtu pa spēkam, taču ne ugunsdzē-
sējam vai bruņoto spēku pārstāvjiem. 
Gadu laikā izjutu jauniešu izaugsmi arī 
radošumā.

Kā ir ar koncertuzvedumu orga-
nizēšanas finansiālo pusi?

Iepriekšējos gados centāmies 
izmantot tādus materiālus, kuri ne-
prasa lielus līdzekļus. Lielu atbalstu 
ieguldīja jauniešu vecāki, vācām arī 
ziedojumus. Šogad koncertuzvedums 
ir iekļauts jauniešu iniciatīvas projekta 
ietvaros un projekta “Radi pats” ietva-
ros.

Vai plānots izveidot nākamo 
Aglonas jauniešu radošo grupu, lai 
jauniešu koncertuzvedumu tradīcija 
turpinātos?

Šajos gados tas tika jau mēģi-
nāts. Vēlējāmies pakāpeniski iesaistīt 
jaunos dalībniekus, lai būtu kolektīva 
nomaiņa, taču tas īsti nav izdevies. 
Tāpēc būs daudz jāstrādā, lai šo tra-
dīciju turpinātu.  Bet, kas nestrādā, 
tas nebauda darba augļus. Ceru, ka 
ar šodienas jaunatni atradīsim kopīgu 
valodu un spēsim radīt kaut ko skaistu. 
Bet tas pēc jubilejas koncertuzveduma 
“Tādi esam”.

Uz tikšanos Aglonas brīvdabas 
estrādē!

Elizabete VIĻUMA

TĀDI ESAM - Aglonas radošo jauniešu jubilejas koncertuzvedums
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
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 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, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Mf. Vecā jūrnieku ligzda
22.50 Zebra
23.20 Īstās latvju saimnieces
0.20 Klēts
1.20 Daugavieši
1.50 Momentuzņēmums
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
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
11.10 Putnu balle
11.40 Ar Latgali sirdī
12.50 Kultūras mantojums 3D
13.05, 21.30 Citādi latviskais 
15.45, 1.25 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 Ekspedīcija Sumatrā
19.50 Atklāti par Ebolu
20.40 100 g kultūras
22.00 Neatklātā Āfrika
23.05 Saules izaicinātie
23.35 Ceļojums apkārt 
pasaulei
0.10 Kāpēc esmu viens? 
5.00 SeMS 

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 Dzintara dziesmas
12.10 Mf. Mūža loma
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.30 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Sarkanās astes
0.35 Kāršu nams 
2.15 1001 Nakts
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

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. Mazulis pilsētā
11.00 Drošības aģenti 

V.A.I.R.O.G.S 
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
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 Ekstrasensu cīņas 
22.35 Vikingi 
23.40 Apokalipses vēstneši
2.20, 5.00 Mahinatori 
5.40 Reiz sensenos laikos 

TV3+
7.05, 17.35, 2.20 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, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.00 Mf. Lamatas

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 17.10 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25, 18.05 Nemelo man!
15.30 Mf. Kin-dza-dza
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
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 
Šodien
10.20 Stāvs
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Likuma ments
23.35 Sindbada atgriešanās. 
Seriāls
1.30 Mežonīgais

3.30 Dzīvokļa jautājums
4.35 Kriminālistikas detektīvs
5.45 Savvaļa 

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, 2.35 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15, 3.20 Tiešais ēteris
20.55 Šapovalovs
22.50 Mūžīgais sauciens
1.45 Jūras dzelmes sensoņi

PBK
6.00, 1.25 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, 4.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 19. augusts

18. augustā Ir iemesls!

Eiropā viņu pazīst kā Avicennu. Rietumu 
cilvēkiem viņa īstais vārds ir grūti izrunājams 
un pārāk sarežģīts. Atbilstoši austrumu tra-
dīcijām vārdā bija jāmin 4 paaudžu radinieki. 
Saknes ir ļoti svarīgas austrumu cilvēkam. Tie 
ir viņa pirmsākumi, viņa lepnums, viņa dzimta, 
viņa ģimene... Kādreiz Kiplings ir teicis: “Aus-
trumi ir austrumi, rietumi ir rietumi, kopā vie-
noties tiem nav lemts.” Par to var strīdēties, 
tam var piekrist, bet... izklausās 
vienpusīgi un neiedomājami pe-
simistiski. Kad rietumi vērš savus 
skatienus uz austrumiem – sākas 
lielo atklājumu periods un rodas 
slaveni mākslas darbi. Tas pats 
ir arī tad, kad austrumi uzmanīgi 
ieskatās rietumu dzīves norisēs. 
Pasaules vēsturē bija arī tādi laika 
posmi, kad rietumi un austrumi 
mācījās viens no otra. Lietderīgi 
mācījās... 

Avicenna ir dzimis 980.gadā, netālu no 
Buharas. Par viņa ģimeni ir maz informācijas, 
ir zināms tikai viens - izglītība šajā ģimenē bija 
vērtējama augstāk par visu. Zēns izcēlās ar ne-
parastu cītīgumu zinību apguvē. Viņam bija 10 
gadu, kad puika jau citēja Korānu, zināja svē-
tos rakstus praktiski no galvas. Skolā Avicenna 
bija visjaunākais audzēknis, bet vecākie kla-
sesbiedri gāja pie viņa pēc padoma, ja viņiem 
kaut kas nebija saprotams. Pedagogi priecājās, 
paredzot savam skolniekam spīdošo karjeru. 

14 gadu vecumā Ibn Sīnā izlasīja zinātnisko 
darbu, kurā no sākuma neko nevarēja saprast. 
Šis darbs bija tik dīvains, citādāks nekā iepriekš 
lasītie austrumu gudro darbi, tāpēc jaunajam zi-
nātniekam nācās vērsties pēc izskaidrojumiem 
pie saviem skolotājiem. Pedagogi ieteica Avi-
cennam vispirms iepazīties ar Al-Farabi darbu... 
Šis nesaprotamais un sarežģītais darbs bija Aris-
toteļa rakstu krājums “Metafizika”. Pēc tam, kad 
arī “Metafizika” bija saprotama, Ibn Sīnā atzina, 
ka tieši no šīs grāmatas sākās viņa patstāvīgā zi-
nātniskā darbība. 

Kad zinātniekam bija 16 gadu, viņš izpelnī-
jās lielu godu, jo viņu uzaicināja ārstēt Buharas 
emīru. Kopš tā brīža Avicenna sāka aizrauties 
ar medicīnu. Viņa galma karjera ātri noslēdzās, 
kad krita Buharas emīru dinastija. Ar jauniem 
tjurku valdniekiem kontakti neizveidojās, un 
drīz vien Avicenna pameta dzimteni.   

Izcilas spējas palīdzēja viņam saskarties 
ar varas pārstāvjiem. Hamadānas valdnieks 
pateicībā par veiksmīgu ārstēšanu iecēla Avi-
cennu par vezīru. Jaunais amats bija saistīts ne 
tikai ar pagodinājumu, bet arī ar to, ka viņam 
parādījās daudz ienaidnieku. Sakarā ar melīgu 
apsūdzību ārstam un filozofam bija paredzēts 
nāves sods, bet emīrs rīkojās augstsirdīgi un 
saglabāja dzīvību savam vezīram, taču pavēlē-
ja izdzīt viņu no valsts. Sākās klejojumu gadi... 

Pēdējos 14 sava mūža gadus Avicenna 
pavadīja Isfahānā, kur kalpoja emīram. Kā arī 

izpildīja valdnieka pirmā padomdevēja lomu, 
piedalījās visos kara gājienos un nodarbojās ar 
zinātniskajiem pētījumiem. Tas, ka viņa dzīve 
bija notikumu un pārdzīvojumu pilna, negatīvi 
ietekmēja zinātnieka veselību. Vienā no kara 
gājieniem viņam radās kuņģa čūla. Tajos sena-
jos laikos šī slimība nebija ārstējama, Ibn Sīnā 
aizgāja mūžībā.  

Viņa mantojums ir milzīgs. Avicenna at-
stājis nozīmīgas pēdas medicīnā, 
filozofijā, ķīmijā, fizikā, literatūrā, 
astronomijā, mehānikā, psiholo-
ģijā, mūzikā. Taču vissvarīgāko 
lomu pasaules zinātnes attīstībā 
ieņem viņa darbi medicīnas sfē-
rā. 12 darbi par visdažādākajiem 
medicīniskajiem tematiem sa-
glabāja savu aktualitāti līdz mūs-
dienām. Viduslaikos tos pētīja 
visās universitātēs, viņa receptes 
arī tagad tiek izmantotas tautas 

medicīnā. Vismaz 5 pasaules valstīs ir uzstādīti 
pieminekļi šim austrumu filozofam un ārstam. 
Aptuveni desmit medicīnas augstskolas visā 
pasaulē ir Avicennas vārdā nosauktas. Par ko 
visā pasaulē tiek cienīts šis cilvēks? 

Ibn Sīnā bija pirmais, kas apgalvoja, ka 
daudzas slimības izraisa sīki organismi (baktē-
rijas un vīrusi), viņš izstrādāja fizisko vingrinā-
jumu sistēmu, kas palīdzēja slimniekiem ātrāk 
izveseļoties, viņš detalizēti aprakstīja tādas sli-
mības kā cukura diabēts, holera, mēris, lepra. 
Viņa zinātniskais darbs “Medicīnas kanons” 
tika izdots Eiropā vairāk nekā četrdesmit rei-
zes. Šajā darbā zinātnieks aprakstīja aptuveni 
2600 receptes, un pusotrs tūkstotis no tiem ir 
augu izcelsmes. Traktātā par vīna derīgumu un 
kaitīgumu zinātnieks sīki un smalki apraksta, 
kā veidojas atkarība no alkohola un iespēja-
mos tās ārstēšanas ceļus.  

Avicennas darbi ir veltīti medus un cigori-
ņu ārstnieciskajām īpašībām. Pirmais pasaulē 
viņš pievērsa uzmanību higiēnas lomai, parei-
zas ēdināšanas nepieciešamībai, kā arī tam, ka 
ārstam ir svarīgi zināt slimnieku psiholoģiju. 

Šodien Tadžikistānā svin Medicīnas darbi-
nieku dienu. Šo datumu izvēlējās tieši tāpēc, 
ka 18. augustā ir dzimis Avicenna, kuru tadžiki 
uzskata par “savējo”. Viņiem nepiekrīt uzbeki, 
irāņi, turkmēņi, kuri ir pārliecināti, ka izcilais 
zinātnieks ir saistīts ar viņu vēsturi un kultūru. 
Tadžikistānā šajā dienā apbalvo labākos ārstus, 
slimnīcās, hospitāļos un klīnikās tiek organizēti 
koncerti. Muzikanti spēlē stīgu instrumentu, 
kas ir ļoti populārs austrumos, - gidžaku. To arī 
izgudroja Avicenna, viņš uzskatīja, ka mūzika 
atvieglo slimnieku ciešanas. 

Avicenna rakstīja: “Bezdarbība un lais-
kums ne tikai rada tumsonību, tie vienlaikus ir 
arī slimības cēloņi.” 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Abū Alī al Huseina Ibn Abdallāha Ibn Alī Hasana 
Ibn Alī Ibn Sīnā (Avicennas) dzimšanas diena 

Jūlija Menicka ir dzimusi Krāslavā, pabeigu-
si Varavīksnes vidusskolu, un visus pēdējos mācī-
bu gadus viņa sapņoja par neatliekamās palīdzī-
bas ārsta palīga (feldšera) profesiju, kas nozīmē 
braukt uz izsaukumiem un sniegt cilvēkiem palī-
dzību. Iestājās Daugavpils Medicīnas koledžā un 
pēc trim gadiem ieguva ārsta palīga specialitāti. 
Pašlaik Jūlija jau vairāk nekā pusgadu strādā savā 
profesijā – Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”. 

- Vai tu vienmēr sapņoji par šo specialitāti 
vai gribēji kļūt, piemēram, par skolotāju? 

- Godīgi sakot, nekādu citu profesiju, kas 
man patiktu, atcerēties nevaru. Vienmēr iedo-
mājos, kā es braukšu ar ātrās palīdzības mašīnu 
un palīdzēšu cilvēkiem.  

- Kāpēc tu nolēmi strādāt bērnudārzā?  
- Pēc koledžas beigšanas brīvu vakanču 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā 
diemžēl nebija, bet es uzzināju, ka manā dzimta-
jā pilsētā atbrīvojās ārsta palīga vieta bērnudār-
zā. Tieši tajā pašā laikā es saņēmu piedāvājumu 
strādāt par medmāsu ārzemēs. Ilgi nedomājot, 
es nolēmu, ka aizbraukt uz ārzemēm es varēšu 
vienmēr, bet atrast darbu savā dzimtajā pilsētā – 
ne visiem tā veicas. Un, lūk, es esmu te!  

- Vai tavs darbs šajā vietā atšķiras no tā, 
par ko tu sapņoji? 

- Jā, atšķiras. Man daudz ko vajadzēja mā-
cīties, bija jāpabeidz kursi. Protams, šeit man 
palīdzētu arī pedagoģiskā izglītība, jo man ir jāat-
rod pieeja katram bērnam, jāprot izskaidrot, ka 
“tante baltajā halātā” nav viņu ienaidnieks. Bēr-
nudārzā tomēr ir daudz vairāk tādu momentu, 
kas ir saistīti ar pedagoģiju.  

- Cik daudz tev parasti ir apmeklētāju? 
- Vasarā – diezgan daudz. Bērni pastaigājas, 

viņi var nejauši nokrist un sasist ceļgalu, var būt 
brūce, nobrāzums, tad arī nāk pie manis. Ziemā 
ir citas situācijas. Ja ir paaugstināta temperatū-
ra, bērns saslimis, bet vecāki nevar darba dienas 
laikā paņemt viņu uz mājām, tad audzēkni atved 
pie manis.  

- Cik es saprotu, palīgu tev nav, un par visu 
esi atbildīga tu pati? 

- Jā, esmu viena un atbildu gan par bērnu ve-
selību, gan par viņu sabalansēto uzturu, gan par 
tīrību un kārtību. Ja ierodas kaut kāda pārbaude, 
kas ir saistīta ar bērnu ēdināšanu vai iestādes sa-
nitāro stāvokli, tad pirmām kārtām pārbauda tieši 
manu darbu. Pareiza uztura un ēdienkartes sastā-
dīšanas pamatprincipus nekur speciāli nemācījos, 
visas prasmes apguvu darba procesā.  

- Kādas attiecības izveidojās ar kolektīvu? 
- Esmu šī bērnudārza audzēkne, tāpēc jū-

tos tā, it kā atgriezos savās mājās. Virtuves per-
sonāls - tas ir mans tuvākais kolektīvs, jo mans 
darbs ir saistīts ar ēdināšanas bloku. Bet vispār, 
kad pagājušā gada decembrī es sāku šeit strādāt, 
visi mani pieņēma labi, atbalstīja. Kolēģi ir ļoti 
atsaucīgi, pretimnākoši, par ko es viņiem esmu 
ļoti pateicīga! 

- Ar kāda vecuma audzēkņiem tev ir vien-
kāršāk atrast kopīgu valodu? 

- Manuprāt, ar vismazākajiem. Reizēm ir 
vajadzīga mana palīdzība grupā, tad mazos vieg-
lāk ar kaut ko aizraut, aizņemt. Vecāki bērni paši 
zina, ko grib, tāpēc organizēt viņus ir sarežģītāk. 

- Kāds ir tavs ģimenes stāvoklis? Vai tev ir 
bērni?  

- Pagaidām neesmu precējusies, bērnu nav. 
Bet īstenībā, šeit, bērnudārzā, visi ir mani bērni, 
un var teikt, ka es esmu daudzbērnu māte. 

- Ko vari teikt kopumā par savu darbu? 
- Darbs šeit ir kluss, mierīgs. Protams, tas 

atšķiras no nopietnas medicīnas. Mums nav tik 
briesmīgu situāciju, ar ko bieži vien sastopas tie, 
kas strādā slimnīcā vai neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienestā. Paldies Dievam, kopš 
uzsāku darba gaitas bērnudārzā, nekas nopietns 
nebija atgadījies. Nebija jāizsauc ne “ātrās palī-
dzības” brigāde, ne ģimenes ārsti. Ceru, ka arī 
turpmāk nevajadzēs!  

Es nenožēloju, ka sāku strādāt tieši šeit. Ir 
daudz, ko mācīties, un man tas patīk!  

- Paldies par interviju! Stipru veselību vi-
siem “taviem” bērniņiem! 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto 

“Man patīk mans darbs!” Jaunas sejas
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
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
11.45 Latvijas šlāgeraptauja 
13.00 Gārfīlda šovs
13.30 Kas te? Es te! 
14.15, 19.35 Kalnu patruļa 
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.10 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri 
23.25 Kaisles noziegumi
1.10 Lilīhammera 
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 0.30, 5.30 Olimpiskie 
zelta mirkļi
6.30 Pie stūres
7.00, 13.40 LTV - 60
8.35, 17.05 Bezvēsts pazudušie 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
13.10 Ielas garumā
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45, 1.30 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien

18.30 Bez apvainošanos
19.50 Populisma draudi 
Eiropā
20.50 Īstās latvju saimnieces
21.50 100 g kultūras
22.35 Atklāti par Ebolu
23.25 Sporta studija
0.15 Zebra
1.00 Tas vari būt Tu
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.25 Šodien novados
6.30, 2.35 900 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. Būt slaidai un 
mīlētai
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 Glītā Ļaļa
21.10 Mediķi 
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.05 Čikāga liesmās 
4.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi
6.45 Stenlijs 
7.10, 13.40 Šīna planēta
7.40, 13.05 Dusmīgie bebri
8.05, 1.55 Simpsoni 
9.00 Mf. Nekrietneles

18.55 Lai runā! 20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15 Pūces kliedziens
23.35 Trīs musketieri
1.55 Mf. Ādams un Ieva
3.15 Mf. Kad migla izklīst
5.40 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.45, 13.00 Multfilmas
7.00 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 

10.20 Mf. Bars
11.25, 13.25 Jūrmala
11.55, 18.35 Nemelo man!
14.25 Pretplūsma
16.30 Mums pat sapņos nav 
rādījies
17.30 Skopums
20.50, 5.55 Dokumentālais 
projekts
0.50 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
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 Sliktās asinis
16.20 Mācīties dzīvot 
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Pūces kliedziens
23.05 Mf. Parādība

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 Ziņkārīgā Varvara
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, 16.30 Šķirsts
10.25 Mans mīļais dumiķītis!
11.55 Mītu mednieki
12.55, 0.20 Kauli
13.50 Reportieris
14.40, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55 Iecirknis
21.00 Prāta vētra
21.40 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
1.05 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 20. augusts 11.00 Kobra 
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
15.15 Draugi un mīļākie
16.20, 20.20 Viņas melo labāk 
16.50, 3.05 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. Pasauļu karš
0.20 Kinomānija
0.55 Overtime TV
2.20, 5.00 Mahinatori 
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 1.35 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Līgavu kari
10.05, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Zaicevs+1 
22.00 Mf. Briljanta policists

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
11.45, 17.10 Pacientu līga
12.40, 22.25, 1.25 Kriminal+
13.25, 18.05 Nemelo man!
15.30 Mf. Kin-dza-dza
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs.
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 Stāvs
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Likuma ments
23.55 Sindbada atgriešanās
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, 2.35 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15, 3.20 Tiešais ēteris
20.55 Šapovalovs
22.50 Mūžīgais sauciens
1.40 Dok. filma

PBK
6.00, 1.20 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!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.50 Moderns sprie-

dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15 Pūces kliedziens
23.30 Trīs musketieri
1.50 Mf. Kurš samaksās par 
veiksmi
3.15 Mf. Viesnīcas saimniece
5.40 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.45, 13.00 Multfilmas
7.00, 0.45 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Mf. Bars
11.25, 13.25 Jūrmala
11.55, 18.35 Nemelo man!
14.30 Pretplūsma
16.30 Mums pat sapņos nav 
rādījies
17.30 Skopums
20.50 Kara noslēpums 
22.55 Dokumentālais projekts
0.50 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.45 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 Sliktās asinis
16.20 Mācīties dzīvot 
16.50 Precamies!

18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Pūces kliedziens
23.30 Mf. Lēdijas-vanags

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, 23.30 Zona X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara
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, 16.20 Šķirsts
10.40 Mf. Ūdens zirgs
12.25, 22.45 Kauli
13.20 Mītu mednieki
14.25, 19.10 Nepiedzimsti skaista
17.55, 1.00 Iecirknis
21.00 Prāta vētra
21.40 Sportloto 6 no 49, KENO
21.45 Ekstrasensi-detektīvi
23.40 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
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 
piedāvā
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, 23.40 Ziņas
19.00 Daugavieši
20.30 Panorāma
21.10 Ievadraidījums doku-
mentālajai filmai “4. maija 
republika”
21.25 4. maija republika
23.55 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
0.50 Kalle nāk
2.30 Rīga 2014
4.05 Sprādzienizturīgs audums
4.15 Sporta studija
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
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, 16.25 Bezvēsts pazu-
dušie 2
9.30 Maklauda meitas

10.20, 23.45 Mūsu Čārlijs
11.10 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
13.25 Personība
14.10 Nacionālie dārgumi
15.00, 4.20 Pie stūres
15.35 SOKO Vismāra
17.20 Šodien vakarā
17.50 Vācijas superkauss 
basketbolā
19.50 Aculiecinieks
20.05 Eiropa koncertos
20.55, 3.15 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Labāka dzīve
0.35 Ekspedīcija Sumatrā
1.05 Родственнички. Х/ф
4.50 Spilgtie ekrāni
5.00 SeMS Laboratorija

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 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. Divas nedēļas 
priekšnieka krēslā
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.35, 1.55 Viesnīca „Grand 
Hotel”
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55 Красотка Ляля
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.10 Vecpuisis
0.05 Mf. Mīlestības robeža
4.30 Karamba!

TV3
6.30, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Lola

11.00 Kāsla metode 5
12.00 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
15.15, 1.20 Draugi un mīļākie
16.20, 20.20 Viņas melo labāk 
16.50, 3.00 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Mf. Smokings
23.05 Mf. Cilvēki kā mēs
2.10 Mahinator4
3.55 TV3 Ziņas

TV3+
7.30, 17.35, 3.55 Māja 2
8.10 Eņģelis vai dēmons
9.30 Līgavu kari. Šovs
10.15 Mf. Beisbola laukums 2
12.15, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20 Taxi
14.25 Comedy Women
18.40, 2.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Mf. Vāģi
22.25 Mf. Mani sauc Khan
1.30 Brīnumu pasaulē

TV5
8.00, 14.30, 0.40 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Otrā slepkavību nodaļa 
2. Seriāls
11.10 6 kadri
11.45, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30 Mf. 45 sekundes
19.40 Ziņu vakars
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Vilkacis bēguļo
0.40 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 noslēpumi
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55 Zvērināto tiesa
14.30 Pārskats. Ārkārtas 
notikums
15.00 Maskava. Trīs stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Mf. Doktors Nāve
23.30 Stāsts par Krievijas ap-
muļķošanu. Tautas medicīna
1.25 Kārstais ledus
1.55 Goda kodekss
3.55 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, 2.40 Īpašs gadījums
15.05, 4.30 Pēdējais janičārs
16.00 Tamerlans. Stepju 
arhitekts
18.15, 3.25 Tiešais ēteris
21.00 Greizais spogulis
23.00 Mf. Cits krasts. 
1.00 Dzīvā skaņa
5.55 Pasaule diviem

PBK
6.00, 2.25 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!
9.45 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
21.50 Izmeklēšanas noslē-
pumi
22.45 Pūces kliedziens. Seriāls
0.55 Trīs musketieri
2.55 1inCity
4.40 Jūrmala
5.45 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.00 Dokumentālais projekts
6.45, 12.55 Multfilmas
7.05 Zaldāti 
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop
10.20 Jūrmala
11.50, 18.35 Nemelo man!
13.20 Jūrmala
14.20 Pretplūsma. Seriāls
16.25, 21.55 Dīvaina lieta
17.30 Skopums
20.50 Pasaules noslēpumi
23.55 Slepenās teritorijas
0.45 Laika prognoze
0.50 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
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 Sliktās asinis
16.20 Mācīties dzīvot 
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Pūces kliedziens

23.05 Mf. Veiksmīgo džentl-
meņu līga

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 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 Ziņkārīgā Varva-
ra. Seriāls
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.15 Eju tevi meklēt
17.30 Baltkrievija ХХI
17.50, 21.40 Ražots Baltkrievijā
18.10 Terra incognita
21.00 Panorāma
22.00 Bērnu Eirovīzija 2015. 
Atlases kārta
0.00 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.05 Šķirsts. Seriāls
10.50 Profesora Otkrivaškina 
zinātniskais šovs
11.15 Ekstrasensi-detektīvi
12.20 Kauli
13.20 Kapeika kapeikā
14.10 Nepiedzimsti skaista
17.50 Iecirknis. Seriāls
19.10 Mf. Fantastiskais 
četrinieks
21.00 Prāta vētra
21.40 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas
23.45 Reportieris
0.30 Mf. Ūdens zirgs. Seriāls
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

LAIKA ZIŅAS
19.08. 20.08. 21.08.
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 Laikraksta 
“EZERZEME” redakcija 

pieņem sludinājumus 

katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

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.

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  Cilvēka mūžs ir līdzīgs 
koklei
Pārtrūkst stīga un viss ir 
kluss…

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Larisai Šaripo sakarā 
ar brāļa Vasīlija pāragro 
aiziešanu mūžībā.

Šķaunes pamatskolas 
padomes kolektīvs

Reklāma un sludinājumi

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.

Svariņi. Savs laiks gan darbiem, gan atpūtai 
Alekseja GONČAROVA  foto

Lauku ainiņas

Laika periodā no 07.08.2015. 
līdz 14.08.2015. Krāslavas iecir-
knī ti ka reģistrēti  65 noti kumi. 
Būti skākie: 
• 7. augustā Krāslavas pagasta 

Podborokā atrasts miris krāsla-
vieti s B., dzimis 1965. g. Tika 
uzsākts kriminālprocess, noti ek 
izmeklēšana.

• 8. augustā Indrā, no vietējā vei-
kala, pazuda sieviešu divritenis.

• 8. augustā Krāslavas iecirknī ti ka 
uzsākts kriminālprocess pēc N., 
dzim. 1978. g. iesnieguma par to, 
ka Indras pagastā, no viņa mājas 

pazuda gāzes pistole ZORAKI 914.
• 8. augustā saimniece konstatēja, 

ka Izvaltas pagasta Livkānos no 
vasaras mājiņas pazuda dažādas 
mantas un no mazdārziņa - dār-
zeņi.

• 9. augustā Krāslavas iecirknī ti ka 
uzsākts kriminālprocess par to, 
ka Izvaltā no privātmājas ti ka 
nozagts portatī vais dators SONY 
VALIO, mobilais telefons LG G3, 
sporta apavi un skaidra nauda. 
Noti ek kriminālmeklēšanas pasā-
kumi, vērsti  uz vainīgo noskaidro-
šanu.

Krimināls, notikumi

māju Krāslavā. Tālr. 26844448;
2 - istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
STEIDZAMI - Ford Escort 1,6 
Ghia (1995., jauna TA, visi mak-
sājumi). Tālr. 26286256; 
“AUDI 80 B4” - II, TA līdz 
10.12.2015., 1993. T. 28758479;
“VW Transporter” - 2.4 D, 1996. 
rezerves daļas un piekabes 
“Zubronok” rezerves daļas. Tālr. 
28753676;
piekabi “2PTS 4”. T. 26315409;
ar ATLAIDI jaunu graudu tīrāmo 
mašīnu (arpu). Aprīkotu ar elek-
tromotoru (1 vai 3 fāzes). Stundā 
attīra līdz 750 kg graudu. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 29222989;
lietotu šīferi. Tālr. 22405994;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
ķiplokus (Latvijas). T. 25567471;
telīti (10 mēn.), brūna. Tālr. 
26204760;
sivēnus. Tālr. 29129873;
auzas. Tālr. 29323118;
kviešus. Tālr. 28797057;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Klučos un skaldītu. Tālr. 
29128690.

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. 

Sieviete meklē darbu Krāslavā 
(ravēšana, ražas novākšana, 
māju uzkopšana, pieskata vecus 
cilvēkus). Tālr. 28128343.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Tālr. 28601483.
Sieviete vēlas IEPAZĪTIES ar 
vīrieti (60 g. un vairāk) dzīvo-
šanai savā lauku mājā. Tālr. 
29886188. 

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

SIA “Krāslavas ūdens” pa-
ziņo, ka augustā tiks veikta 
pilsētas centrālā ūdensvada 
sadales tīkla profilaktiskā de-
zinfekcija. Sakarā ar to, iespē-
jams, ka ūdenim parādīsies 
neliela hlora smaka un piegar-
ša. Atvainojamies par sagādā-
tām neērtībām.

Supercenas!!!
• OSB 10 mm - 8.99 €
• Bloku līme - 3.99 €
• Cementa JAVA - 2.89 €
• Dekoratīvais apmetums - 

4.68 €
• Apmetuma JAVA - 3.76 €
• Durvīm - 10 % atlaide
• Zemas cenas visu veidu 

jumta segumiem!
Ar mums vienmēr 

ir izdevīgi!
Krāslava, Tirgus 15

Tālr. 65622036

Z/S “Sapnis” 
aicina darbā PĀRDEVĒJUS 

Indrā un Kombuļos. 

Tālr. 65681359, 26823848.

Valsts robežsardzes Dau-
gavpils pārvalde pārdod 
dienestam nederīgu vācu 
aitu šķirnes suni ar veselī-
bas problēmām (dzimšanas 
gads 2006.). 

Cena par suni 5,00 EUR 
bez PVN.

Interesentiem pieteikties 5 
dienu laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas pa tālru-
ni 65403794.

PLASTIKĀTA LOGU CENTRS
PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.  

Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.
Iekštelpu durvis.

Tālr. 27878088, 28675525, 
65621730.

Jauniešu atpūta vasarā - aukstākajā līmenī
Alekseja GONČAROVA foto

Objektīvā - smaids

Piektdien, 21. au-
gustā pārdošanā 
būs dažādu 
krāsu dējīgu 

šķirņu vistiņas 4-6 mēn., 
dējējvistas 12 - 14 mēn. un 
gaiļi (iespējama maiņa). Pēc 
pasūtījuma jaunas pīles, 
dažādas krāsas pīļtēviņi, 
arī ar cepurītēm (karaliskie) 
un paipalas. Tālr. 29142247, 
29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.10, Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, Andzeļi 
- 8.45, Ezernieki - 9.00, 
Dagda - 9.15, Asūne - 
9.40, Robežnieki - 9.50, 
Skuki - 10.05, Indra - 10.20, 
Vaicuļeva - 10.30, Lupandi 
- 10.40, Piedruja - 10.50, 
Kalnieši - 11.05, St. Skaista 
- 11.20, Veterovka - 11.30, 
Skaista - 11.40, Krāslava 
(Ostas ielā) - 12.00, Borovka 
- 12.25, Izvalta - 12.40, 
Kombuļi - 12.55, Grāveri - 
13.10, Aglona - 13.25.
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