
•	 Nav izslēgts, ka Latvijai būs jāuzņem vairāk nekā 250 
bēgļi. Eiropas Komisija (EK) apsver iespēju uzņemt ko-
pumā 160 tūkstošus Āfrikas bēgļus, vienlaikus uzsverot, 
ka EK priekšlikums vēl nav likums, un par to būs jāspriež 
dažādos līmeņos, tostarp Latvijas valdībā.

•	 Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile uzskata, ka 
līdzekļu ekonomijas vārdā nevaram aizvērt vēl 100 sko-
las. Viņa uzsvēra, ka, runājot par mazajiem bērniem un 
viņu izglītošanu, lēmumos jābūt ļoti piesardzīgiem un 
kopā ar pašvaldībām jāvērtē, kādas ir iespējas. Ministre 
arī norādīja, ka neiezīmēs punktus kartē, kurās vietās 
viņas skatījumā skolas būtu jāslēdz. Izglītības un zināt-
nes ministrija nākamgad ir apņēmusies reorganizēt vai 
apvienot 40 skolas visā Latvijā.

•	 Plānots, ka jau šonedēļ tiks parakstīts līgums par žoga 
uz Latvijas - Krievijas robežas izveidi pirmajos trīs pos-
mos. Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Gar-
bars uzskata, ka šāda žoga izveide labāk palīdzēs cīnī-
ties pret nelegālajiem robežas šķērsotājiem. Kopumā 
Latvijas - Krievijas robežas stiprināšanai paredzēts tērēt 
20 miljonus eiro; šogad ir plānots veikt robežas joslas 
ierīkošanas darbus, izmantojot jau valdības piešķirto 
pusmiljonu eiro. Latvijas robeža ar Krieviju ir 270 kilo-
metrus gara, 12 metrus platās robežjoslas infrastruktū-
ras labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz 2019. 
gadam vai arī ātrāk, ja būs pieejams finansējums.

•	 Elektroniskā uzraudzība ir tikai palīgs kopējā probācijas 
īstenotās uzraudzības pasākumu klāstā nosacīti pirms-
termiņa atbrīvotajiem, norāda Valsts probācijas die-
nests (VPD). Elektroniskā uzraudzība ir tiesas noteikts 
intensīvas kontroles pasākums nosacīti pirmstermiņa 
atbrīvoto kontrolei ar tehniskajiem līdzekļiem. Vienlai-

kus VPD akcen-
tē, ka bez citiem 
probācijas īstenotajiem uzraudzības pasākumiem nav 
efektīva – nesamazina recidīvu.

•	 Valsts šī gada beigās pārtrauks atbalsta programmu 
bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas iestādes, jo 
nedaudz vairāk kā divu gadu darbības laikā šī program-
ma neesot sasniegusi visus gaidītos rezultātus.

•	 Vērtējot izglītības kvalitāti Latvijā, jaunieši vecumā līdz 
24 gadiem biežāk nekā citu vecuma grupu responden-
ti norādījuši uz tās uzlabošanos, liecina jaunākā “DNB 
Latvijas barometra” pētījums. Šajā vecuma grupā 28% 
aptaujāto respondentu atzina, ka pēdējo gadu laikā 
Latvijā ir vērojama izglītības kvalitātes uzlabošanās. 
Savukārt 46% jauniešu vecumā līdz 24 gadiem uzskata, 
ka pēdējo gadu laikā Latvijā nav vērojama ne izglītības 
kvalitātes uzlabošanās, ne arī pasliktināšanās. Tikmēr 
19% aptaujāto jauniešu vecumā līdz 24 gadiem uzska-
ta, ka ir vērojama izglītības kvalitātes pasliktināšanās. 
Respondenti vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem bie-
žāk nekā citu vecuma grupu pārstāvji kā vissteidzamāk 
risināmo problēmu skolās atzīmējuši slikto materiāli 
tehnisko nodrošinājumu (36%). Tikmēr respondenti ve-
cumā grupās no 35 līdz 44 gadiem (58%), no 45 līdz 54 
gadiem (61%) un arī no 55 līdz 74 gadiem (60%) bieži 
minējuši disciplīnas trūkumu skolēnu vidū.

•	 Lai nopirktu litru alus, ir jānostrādā 26 minūtes, lieci-
na Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienā minūtē 
Latvija eksportē vidēji 37 litrus alu, bet importē 146 
litrus, liecina Centrālās statistikas dati par pērno gadu. 
Visvairāk Latvija alu eksportē uz Lietuvu, Igauniju, Ķīnu, 
Vāciju un Apvienoto Karalisti.
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Atgādinām, ka laikrakstu 
”Ezerzeme” var abonēt jeb-
kurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.
pasts.lv), kā arī redakcijā 
(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, 
bez komisijas maksas)! 

Izmanto iespēju abonēt 
“Ezerzemi” arī 

elektroniskā versijā!

E-pasts: 
ezerzeme@ezerzeme.lv. 

Tālr. 65681464, 65681475.

Šodien numurā

Konkursā var piedalīties jebkurš Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu iedzīvotājs, kurš sasniedzis 7 gadu vecumu.

Stāstu maksimālais apjoms - 7000 rakstu zīmes ar atstarpēm. 
Stāstam vari pievienot 1-3 fotogrāfijas. 

Gaidām stāstus līdz šī gada 2. oktobrim. Sūtiet tos uz e-pastu 
ezerzeme@ezerzeme.lv, vai pa pastu uz adresi (Lāčplēša iela 20, 
Krāslava, LV - 5601) ar norādi - “Mans skolotājs”. Iesniedzot stāstu, 
norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, vecumu, telefona numuru.
Rakstus var iesniegt latviešu, krievu vai latgaliešu valodās.
Iesniegtie stāsti tiks vērtēti 4 vecuma grupās: jaunākā vecuma 

skolēni (7 - 12 gadi), vidējā vecuma skolēni (13 - 16 gadi), jaunie-
ši (17 - 25 gadi) un pieaugušie.

Uzvarētāji tiks noteikti katrā vecuma grupā. Viņus noteiks žūrija, 
kuras sastāvā ir redakcijas darbinieki. Uzvarētāji saņems balvas, 
viņu vārdi tiks publicēti laikraksta “Ezerzeme” 6. oktobra numurā. 
Labākie stāsti tiks publicēti laikrastā. 

Uzmanību - konkurss! 
“Mans skolotājs”

Tuvojoties zīmīgiem un skais-
tiem svētkiem - Starptautiskajai 
skolotāju dienai, ko svinam oktob-
ra pirmajā svētdienā, laikraksts 
“Ezerzeme” izsludina stāstu kon-
kursu “Mans skolotājs”.

Pirmie burti, vārdi, cipari un 
dzejoļi. Pirmie sasniegtie mērķi… 
Nereti tieši skolotāji ir tie cilvēki, 

kuri palīdz apjaust, pa kādu ceļu 
iet nākotnē, kādu profesiju apgūt. 
Skolotāji ir tie, kuri atbalsta, mo-
tivē uzdrīkstēties un pamēģināt 
kaut ko jaunu. Izstāsti arī tu stās-
tu par savu Skolotāju, kas kādā 
dzīves posmā ir tev bijis labs pa-
domdevējs, virzītājs vai vienkārši 
cilvēks, ar ko tu lepojies.

Latvijā

Lai noturētu palikušos cilvē-
kus Latgalē, ir svarīgi sekot se-
nam ticējumam “Laiks darbam, 
laiks - atpūtai”. Jo Zilo ezeru zeme 
ir talantiem bagāta. Laikraksts 
“Ezerzeme” regulāri ziņo par labo 
tradīciju, kad katrā pagastā tiek 
rīkoti kādi lieli vietējā mēroga pa-
sākumi. 

Oriģinālus kultūras pasāku-
mus piedāvā Svariņi un Asūne. 
Beidzot sevi skaļi piesaka arī 
Ķepovas pagasts. Tieši šeit ra-
dās ideja organizēt pašvaldību 
komandu salidojumus. Sandra 
Viškure atklāšanā teica, ka šāda 
veida pašvaldības darbinieku 

komunikācija palīdzēs arī veik-
smīgāk pieņemt lēmumus, kas 
saistīti ar novada attīstību. Ja ie-
priekšējie svētki Andrupenē bija 
veltīti sportiskiem sasniegumiem, 
tad Ķepovā viss notika pēc prin-
cipa “Svarīgs nevis rekords, bet 
gan piedalīšanās.” Piedaloties 
lielam skaitam komandu, visus 
deviņus etapus vienoja azarta, 
cīņas un, protams, jautrības ele-
menti. Dāmu armrestlings vien 
ko nozīmēja, un dvieļu volejbols, 
kā arī vīru cīņas ar maisiem uz 
baļķa… Diezgan pienācīga fizis-
kās sagatavotības, izveicības un 
laba noskaņojuma sintēze. Tas arī 

nodrošināja kopējo pozitīvo no-
skaņu. Bez mazākās formalitātes 
pieskaņas. Par to gribu teikt lielu 
paldies izdevušos svētku “galve-
najam režisoram un diriģentam” 
Žannai Aišpurei.  Starp citu, viņa 
ir dāmu armrestlinga uzvarētāja. 
Aktīvā Dagdas komandas dalīb-
niece Sandra Viškure, kā arī Va-
lērijs Masjuks uzrādīja labākos 
rezultātus šautriņu mešanā. Vī-
riešu cīņās uz baļķa spīdošu uz-
varu izcīnīja Ezernieku komandas 
pārstāvis Nikolajs Potapovs. Viņa 
komandas biedri divreiz izcīnīja 
zeltu - volejbola sacensībās un 
sarežģītajā jautrās stafetes tra-

sē. Boulingā labākos rezultātus 
uzrādīja dagdāniete Olga Orole 
un asūnietis Valdis Beļavskis, bet 
mini basketbolā izcēlās Bērziņu 
pārstāvji - Valentīna Kononova un 
Anatolijs Lavčinovskis. Arī riņķu 
mešanā veiksme uzsmaidīja bēr-
ziņietei Jadvigai Ceicānei un mā-
jiniekam, Ķepovas pārstāvim, Je-
vģēnijam Pļavniekam. Viskarstāk 
gāja virves vilkšanas sektorā, kur 
grūtā cīņā uzvarētāju titulu izcīnīja 
Asūnes komanda. 

Šie košie svētki ir galā, bet 
turpinājums noteikti būs. Biežāk 
jāsatiekas!

Aleksejs GONČAROVS

Neparasto svētku organizatori - Ķepovas komanda.
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Izraēla pret bēgļiem
Izraēlas premjerministrs Benjamins Ne-

tanjahu svētdien valdības sēdē paziņojis, ka nepieļaus, lai valsti “pār-
plūdina bēgļi”. Vienlaikus premjera birojs pavēstījis, ka Izraēla sāk 
būvēt drošības nožogojumu gar Jordānijas robežu. Opozīcijas līde-
ris Īzaks Hercogs sestdien pauda viedokli, ka Izraēlai būtu jāuzņem 
Sīrijas bēgļi, paturot prātā arī pašas ebreju tautas vēsturi, savukārt 
palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abass mudinājis Iz-
raēlu atļaut palestīniešiem no bēgļu nometnēm Sīrijā pārcelties uz 
palestīniešu teritorijām, kuru ārējās robežas kontrolē Izraēla. Izraēlā 
jau šobrīd vērojama nelabvēlība pret patvēruma meklētājiem no Āfri-
kas, un cilvēktiesību aizstāvji ziņo, ka tūkstošiem cilvēku ar valdības 
ziņu likts “brīvprātīgi repatriēties”. Saskaņā ar oficiālo statistiku Izraēlā 
šobrīd mitinās 45 000 nelegālie imigranti, gandrīz visi no Eritrejas un 
Sudānas. Daudzi dzīvo Telavivas trūcīgajos rajonos, kur jau notikuši 
protesti pret viņu klātbūtni.

Ungārija pastiprināti apsargās valsts robežas
Ungārijas armija, sākot ar 15. septembri, palīdzēs apsargāt valsts 

robežas, ceturtdien paziņojis Ungārijas premjerministrs Viktors Or-
bāns.  Orbāns, kurš ceturtdien ieradies Briselē, lai ar Eiropas Savienī-
bas (ES) amatpersonām runātu par nelegālās imigrācijas krīzi, pazi-
ņoja, ka, sākot ar 15. septembri, robežu uzraudzībā iesaistīsies armija 
un policija. Viņš sacīja, ka šāds solis nepieciešams ES ārējo robežu 
aizsardzībai un Ungārijas parlaments jau piektdien apstiprinās liku-
mu armijas iesaistīšanai. Orbāns norādīja, ka šādas politikas mērķis ir 
nosūtīt nelegālajiem imigrantiem skaidru vēstījumu, ka viņiem nemaz 
nav vērts doties ceļā uz Rietumeiropu, jo Ungārijas robežai viņi pāri 
netiks. Viņš piebilda, ka vairums nelegālo imigrantu nemaz nav bēgļi 
no kara zonām.

Igaunijas teritorija kļuvusi lielāka
Kartogrāfi Baltijas jūrā atklājuši vairākus simtus līdz šim neatpa-

zītu salu un šo atklājumu rezultātā Igaunijas teritorija oficiāli kļuvusi 
par 100 kvadrātkilometriem plašāka. Kopš pēdējiem jaunajiem salu 
atklājumiem Igaunijā esot pagājis jau vairāk nekā 20 gadu, bet nu pēc 
pēdējiem kartogrāfu veiktajiem pētījumiem atklājies, ka Igaunijas teri-
torijai pieder nevis 1521 sala, bet gan 2222 salas, bet, tām pieskaitot 
arī jaunatklātās saldūdens salas, - 2355. Šis atklājums veikts, patei-
coties Igaunijas Zemes padomes pētījumiem, kas veikti topogrāfiskās 
kartes atjaunošanai, izmantojot aerofoto un lāzerskenēšanu. Līdz šim 
tika izmantoti primitīvāki PSRS laikā veikti pētījumi. Baltijas jūrā jau-
natklātās salas ir pavisam nelielas, un tikai 318 no tām teritorija pār-
sniedz vienu hektāru. Taču visu šo salu pievienošana Igaunijas valsts 
teritorijai nozīmē, ka Igaunijas sauszemes teritorija kļūst par 100 kvad-
rātkilometriem plašāka. Tāpat pētījumu rezultātā izdevies noskaidrot, 
ka Igaunijas valsts ziemeļu un rietumu daļā ir palielinājies vidējais ze-
mes augstums virs jūras līmeņa. Veiktie pētījumi ļāvuši fiksēt arī vētru 
un mainīgā ūdens līmeņa rezultātā radušās krasta līnijas izmaiņas.

Ko jūs domājat par Kalniešu pamatskolas likteni nākotnē? 
Janīna: “Mani bērni jau sen pa-

beidza skolu, mācījās tieši šeit. Bet 
mazbērni diemžēl visticamāk ne-
mācīsies šajā skolā, vecāki aizveda 
viņus uz ārzemēm. Mazmeita vēl 
pagājušajā gadā apmeklēja Kalnie-
šos sagatavošanas grupu, bet tagad 
mamma paņēma viņu pie sevis. Ma-
nuprāt, slēgt šo skolu, protams, ne-
drīkst, tāpēc ka laukos, ja skolas nav, 
tad nav arī dzīves. Man viss patīk 

mūsu skolā, uz turieni gāja mazmeita – bērni gan zīmēja 
un grieza, gan dejoja un dziedāja, nebija nemaz sliktāk 
par pilsētas skolām. Skolnieku, protams, ir maz. Pat tie, 
kas dzīvo Kalniešos, ne vienmēr sūta bērnus uz vietējo 
skolu, bet ved uz Krāslavu. Man nepatīk tas, ka mazmei-
tu paņēma uz ārzemēm, bet es nevaru pretoties vecāku 
gribai. Ja šeit būtu darbs, neviens nekur arī nebrauktu. 
Meitiņa brauc prom un vienmēr raud, bet vajag taču kaut 
kā izdzīvot.” 

Nadežda: “Negatīvi izturos pret 
visām baumām par skolas slēgšanu. 
Tas ir ļoti bēdīgi. Negribu, lai Kal-
niešu pamatskola pārtrauktu savu 
pastāvēšanu, kaut gan es pati šeit 
nemācījos, taču vīram un bērniem tā 
ir dzimtā skola. Es varu mierīgi sūtīt 
bērnu uz skolu, un esmu pārliecinā-
ta, ka pulksten trijos vai četros viņi 
atnāks uz mājām un nebūs nekādu 
starpgadījumu, bet situācija pilsētas 

skolās mani biedē. Dzirdēju par “spaisiem” un dažādiem 
narkomānijas veidiem. Arī no rīta būs pārāk agri jāceļas, 
lai tiktu uz pilsētas skolu. Cilvēki runā, ka, iespējams, Kal-
niešos mācīsies bērni līdz 4. klasei, bet pārējie - Krāslavā. 
Taču tās ir tikai baumas. Kad brāļameita gāja 1. klasē, jau 
runāja par skolas slēgšanu, bet pirms četriem gadiem viņa 
pabeidza 9. klasi tajā pašā skolā. Varbūt arī mums paveik-
sies, bērni mierīgi pabeigs šo skolu. Vecākā meita pašlaik 
mācās 5. klasē, jaunākā – otrajā.” 

Oksana: “Divi mani bērni ap-
meklē šo skolu – iet 1. un 2. klasē. 
Mēs gribam mācīties tieši šeit. Man 
ir bail sūtīt tik mazus bērnus uz pil-
sētu. Šeit bērni jau ir pieraduši gan 
pie skolotājiem, gan pie klasesbied-
riem, bet pilsētā? Kluss un mierīgs 
mājas bērns, kurš nav pieradis pie 
pilsētas dzīves, kā viņš tur jutīsies? 
Būs izstumtais pārējo vidū? Tikai 
baidīsies, sēdēs aizmugurē un klu-

sēs? Tā viņš vispār neko neiemācīsies. Kalniešos mūsu 
bērni no rīta ir skolā, bet pēc mācībām dodas uz mājām. 
Bet, ja viņi brauks uz Krāslavu, vai atradīs savu auto-
busu, vai iesēdīsies pareizajā transporta veidā, varbūt 
vispār aizmirsīs par laiku, cikos jābrauc mājās? Man ir 
pat bail iedomāties šādu situāciju!” 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto

Jūsuprāt...

Saeima gandrīz vienbalsīgi, 
ar vienu atturējušos, noraidījusi 
kolektīvo pieteikumu par “zālītes” 
pīpētāju sodu mīkstināšanu.

Kā jau rakstīja “Ezerzeme”, 
petīcijas autori piedāvāja grozīt 
likumdošanu tā, lai uzlikt nau-
das sodu varētu vienīgi tiem, 
kuri smēķē marihuānu publiskās 
vietās. Tiem, kuri to lieto, audzē 
un glabā nelielos daudzumos 
personīgām vajadzībām (ar no-
sacījumu, ka šīs personas jau ir 
sasniegušas 18 gadu vecumu), 
marihuānas aizliegumu piedāvā-
ja atcelt. 10 tūkstoši parakstu par 
šo ierosinājumu tika savākti kādā 
portālā vasaras sākumā.

Kolektīvā petīcija kopā ar 

parakstiem tika nodota Saeimā 
1. jūnijā. Vasaras laikā Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija 
izskatījusi šo jautājumu un no-
balsojusi “pret”. Tagad komisijas 
lēmumu ar 87 balsīm atbalstījusi 
arī Saeima – trīs no klātesoša-
jiem deputātiem nav nobalsojuši 
un viens – skandalozais TV vadī-
tājs Artuss Kaimiņš – atturējies.

Saskaņā ar Eiropas Narkoti-
ku un narkomānijas uzraudzības 
centra (EMCDDA) rīkoto pētīju-
mu, marihuāna ir visvairāk patē-
rētā narkotika Eiropā, kā arī vis-
biežākais ar narkotikām saistītu 
noziegumu iemesls. No 503 mil-
joniem ES iedzīvotāju 19,3 miljo-
ni pieaugušo pēdējā gada laikā 
lietojuši marihuānu, 14,6 miljoni 
no tiem ir jaunāki par 34 gadiem 
– raksta pētījuma autori.

Darja ŽDANOVA

Narkotikām radīts šķērslis

Vasaras brīvlaiks ir pietieka-
mi ilgs, lai spētu izbaudīt saules 
siltos glāstus, ūdeņu vilinājumu, 
zemeņu reibinošo smaržu un vēl 
daudzas neskaitāmas lietas, kas 
iederas tikai vasarā.

Krāslavas novada PII “Pī-
lādzītis” jau otro gadu organizē 
nometni “Bērnu piedzīvojumu 
aģentūra”, rūpējoties par to, lai 
vasaras brīvlaiku bērni pavadītu 
lietderīgi, dotos interesantos pār-
gājienos, ekskursijās un izpētītu 
Krāslavas pilsētu. Šogad nomet-
ne darbojās no 15. jūlija līdz 21. 
augustam. Kopumā tajā piedalī-
jās 24 dalībnieki vecumā no 7-9 
gadiem. Lūk, kā mums gāja...

Gatavojoties pilsētas svēt-
kiem, devāmies uz Krāslavas 
bērnu bibliotēku. Tur mūs laipni 
sagaidīja un uzņēma bibliotekā-
res Žaneta un Viktorija. Bērni ar 
lielu interesi piedalījās radošajās 

darbnīcās, noskatījās piedāvāto 
īsfilmu un pagatavoja katrs savu 
grāmatzīmi - “Es mīlu Krāslavu”.

Kādu brīdi iejutāmies indi-
āņu lomā - gatavojām indiāņu 
rotājumus, amuletus un rīkojām 
indiāņu svētkus “Berendejeva 
valstībā”.

Attīstījām arī sporta talantus 
un demonstrējām tos saviem no-
metnes biedriem. Ik dienu pava-
dījām dažādās fiziskās aktivitātēs 
– futbols, volejbols, badmintons, 
skriešanas un lēkšanas paraug-
demonstrējumi, riņķu griešana, 
visdažādākās kustību rotaļas. 
Darinājām zivis, meistarojām 
vēja pūķus, trenējāmies papīra 
locīšanas mākslā. Ar aizrautību 
apgleznojām gan krekliņus un 
auduma maisiņus, gan arī no jū-
ras atvestos akmeņus. Piedalījā-
mies PII “Pīlādzītis” organizētajos 
sporta svētkos, kur vislielāko sa-

jūsmu un emocijas radīja aktivitā-
te “gaisa balona spridzināšana”.

Draudzīgi pārdzīvojām iestā-
des celiņu remontdarbus, un piln-
vērtīgi izbaudījām jauno celiņu 
priekšrocības. Izmantojām jeb-
kuru iespēju sauļoties un izbaudīt 
ūdens priekus.

Visvairāk gaidīta bija do-
šanās ciemos pie keramiķa V. 
Pauliņa, kur jautrā atmosfērā 
vērojām, kā top Latgales vāze. 
Arī paši izmēģinājām māla vei-
došanas prasmes. Nu, sākoties 
jaunajam mācību gadam, mūsu 
rakstāmgaldus priecēs pašu dari-
nātais pildspalvu - zīmuļu turētājs 
– ežuks.

Uz atvadām pinām draudzī-
bas rokassprādzes, iepinot tajās 
skaistākos vasaras mirkļus un 
atmiņas par vasaras darbiem un 
nedarbiem.

Nometnes noslēgumā devā-
mies uz Krāslavas pili, kur notika 
muižnieku turnīrs. Ar ovācijām 
atbalstījām Krāslavas komandu. 
Lai nezaudētu spēkus, ieturējām 
gardu maltīti – cepām desiņas un 
našķojāmies ar saldumiem.

Katram stāstam ir savs sā-
kums un gals. Vasara arī ir galā 
un priekšā ir jauns mācību gads 
ar jaunām rūpēm un priekiem, 
taču nometnē piedzīvotais vēl 
ilgi raisīs pozitīvas emocijas un 
atmiņas.

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 
nometnes “Bērnu  piedzīvojumu 

aģentūra” pedagogi 
Aija TRUNOVIČA - STIVRIŅA 

un Rasma KRUMPĀNE

Vasaras nometne “Pīlādzītī”Pasaulē

“Savā mūžā marihuānu 
lietojuši 23,3% eiropiešu, 
Latvijā – 12,5% iedzīvotāju.”
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Biedrība “Latvijas Zemnieku 
federācija” (LZF) apvieno vairāk 
nekā 6000 dažādu nozaru lauk-
saimniekus visos Latvijas reģio-
nos, īpaši pārstāvot mazās un 
vidējās saimniecības – ģimenes 
saimniecības.

Esam pateicīgi par valsts 
atbalstu piena nozares saglabā-
šanai, kā ietvaros 2014. gada no-
vembrī tika piešķirts 7,9 milj. EUR 
un 2015. gada augustā – 7,6 milj. 
EUR ciltsdarba atbalstam. Tomēr 
Krievijas embargo ietekmē un pa-
saules piena nozares krīzes rezul-
tātā situācija piena saimniecībām 
Latvijā ir kritiska un lauku uzņē-
mējiem ir būtisks arī turpmāks 
valsts atbalsts uzņēmējdarbības 
saglabāšanai.

28. augustā notika LZF pa-
domes sēde, kurā pulcējās Baus-
kas, Daugavpils, Krāslavas, Lim-
bažu, Pierīgas, Preiļu un Talsu 
lauksaimnieku apvienību pārstāvji 
un LZF valdes locekļi, lai meklē-
tu risinājumus kā saglabāt piena 
ražošanas nozari Latvijā, kas no-
drošina ne tikai kvalitatīvu pārtikas 
produktu nodrošināšanu Latvijas 
tirgum, darba vietas saimniecībās 
lauku apvidos un pārstrādes uz-
ņēmumos ciematos un pilsētās, 
bet arī lauku apdzīvotību un lau-
ku apvidu uzturēšanu, saglabājot 
Latvijai tradicionālās lauku aina-
vas. Latvijas Zemnieku federāci-
jas biedri – Latvijas lauksaimnieki 
aicina valdību un ministrijas:

1. Panākt, lai Eiropas Ko-
misijas iekasētās soda naudas 
par piena kvotu pārsniegšanu 
ES dalībvalstīs iepriekšējos ga-
dos, tiktu izmantotas ES politiska 
lēmuma rezultātā radīto nozares 
zaudējumu kompensācijai.

2. Kompensēt piensaim-
niekiem Krievijas embargo rezul-
tātā radītos zaudējumus, piešķi-
rot 0,10 EUR par katru realizēto 
piena kilogramu, pamatojoties uz 
piena iepirkuma dokumentiem un 
turpināt kompensāciju izmaksu 
līdz embargo atcelšanai.

3. Pārskatīt Valsts ieņē-
mumu dienesta noteikto nodokļu 
nokavējuma naudas soda likmi, 
samazinot to no esošajiem 18% 
līdz 4%, atbilstoši Latvijas Bankas 
noteiktai kredītu procentu likmei. 
Esošajā situācijā piensaimnie-
kiem piena iepirkumu cena ir ze-
māka nekā ražošanas izmaksas 
un nodokļu nokavējuma naudas 
soda likmes samazinājums pien-
saimniecībām būtu nozīmīgs at-
balsts ražošanas saglabāšanai.

4. Rast iespēju ietekmēt 

un regulēt piena produktu cenas 
godīgu sadalījumu starp ražotā-
ju, pārstrādātāju un tirgotāju. Lai 
piensaimniecības varētu turpināt 
un attīstīt saimniecisko darbību, 
piena iepirkumu cenai uz doto brī-
di būtu jābūt vismaz 0,22 – 0,27 
EUR/kg, bet šobrīd daudzas ma-
zās un vidējās saimniecības par 
pienu saņem vien 0,15 EUR/kg.

5. Centralizēti valsts mē-
rogā noteikt zemāku nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi lauksaim-
niecībā izmantojamajai zemei 
(LIZ), kas tiek izmantota lauksaim-
nieciskās produkcijas ražošanai.

6. Arī turpmāk saglabāt 
pašvaldību tiesības noteikt sama-
zinātu nekustamā īpašuma likmi 
vietējiem ražotājiem, atbalstot uz-
ņēmējdarbību laukos un nepalieli-
not lauksaimnieciskās produkcijas 
ražošanas izmaksas.

7. Rast iespēju Lauku at-
balsta dienesta (LAD) prasību at-
griezt saņemto finansējumu piena 
saimniecību modernizācijas pro-
jektu realizēšanai, ja saimniecība 
piespiedu kārtā likvidējas. Esošie 
projektu īstenošanas nosacījumi 
paredz 5 gadu rezultatīvās un fi-
nansiālās saistības projekta ie-
tvaros, kā rezultātā saimniecības, 
kuras pirms Krievijas embargo 
ieviešanas un piena kvotu atcel-
šanas ir realizējuši saimniecības 
modernizācijas projektu pat eko-
nomiskās krīzes rezultātā nedrīkst 
likvidēties, jo jāpilda projektā ap-
ņemtās saistības. Šajā gadījumā 
piena tirgus krīze ir notikusi nevis 
lauksaimnieku neprofesionālas 
rīcības rezultātā, bet gan Eiropas 
politisku lēmumu un globālo pa-
saules piena tendenču kļūdainas 
prognozes rezultātā.

8. Samazināt PVN likmi no 
21% līdz 14% par primārās lauk-
saimniecības produkciju, tādējā-
di palielinot vietējās produkcijas 
noietu vietējā tirgū un atvieglojot 
piensaimnieku saistības ar valsti 
situācijā, kad tiek realizēta pro-
dukcija (saņemts PVN par reali-
zēto produkciju), bet ekonomiskās 
situācijas dēļ saimniecībai nav 
iespējams veikt investīcijas (tiktu 
samaksāts PVN priekšnodoklis) 
un saimniecības darbības sagla-
bāšanai un saistību izpildei tik 
būtiski nepieciešamā nauda ir jā-
iemaksā kā saņemtais PVN valsts 
kasē. 

9. Rast iespēju pagarināt 
termiņu kūtsmēslu krātuvju būv-
niecībai (šobrīd pārejas periods ir 
noteikts līdz 2017.gadam), jo eso-
šajā ekonomiskajā situācijā saim-

niecībām nav uzkrāto līdzekļu, kā 
arī iespējas aizņemties kredīties-
tādēs nepieciešamās investīcijas 
kūtsmēslu krātuvju izveidei.

10. Lai veicinātu piena pro-
duktu iekšējā patēriņa palielinā-
šanos, paātrinātā kārtībā aizliegt 
palmu eļļas izmantošanu pārtikas 
produktos, aizvietojot tos ar piena 
taukiem.

11. Nepieļaut lauksaimnie-
kiem paredzēto subsīdiju aplik-
šanu ar Iedzīvotāju ienākumu 
nodokli (IIN), sākot ar 2017. gadu. 
Lauksaimnieku saņemtās subsī-
dijas ir būtisks finansējuma avots 
saimniecību modernizācijai, lai 
palielinātu saimniecību konkurēt-
spēju un nodrošinātu darba vie-
tas un sociālekonomisko attīstību 
lauku apvidos. Ilgtermiņā iegu-
vums no stabiliem un pelnošiem 
uzņēmumiem būs daudz lielāks 
nekā īstermiņā iekasētais IIN no 
subsīdijām. Turklāt esošajā situ-
ācijā, kad Latvijas lauksaimnieku 
saņemtās subsīdijas joprojām ir 
zemākās Eiropas Savienībā, sub-
sīdiju aplikšanas ar IIN rezultātā 
tikai tiks vājināta uzņēmējdarbība 
Latvijā un Latvijas ražotāju konku-
rētspēja Latvijas un Eiropas tirgū.

12. Saglabāt V.Dombrovska 
vadītās valdības laikā lauksaim-
niekiem doto solījumu saglabāt 
Pārejas posma valsts atbalsta 
maksājumus (PPVA) līdz 2018. 
gadam, kas ir īpaši būtiski pien-
saimniecību un lauksaimniecības 
saimniecību darbības saglabāša-
nai un attīstībai turpmākajos ga-
dos.

13. Lūdzam ņemt vērā, ka 
subsīdiju summas samazinā-
šanās (atceļot PPVA), subsīdiju 
summas aplikšana ar IIN, Ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmes 
(NĪpN) palielināšana, lauksaim-
niecības zemes kadastrālās vēr-
tības jaunā aprēķināšanas meto-
des izmantošana (palielinās NĪpN 
summu par LIZ līdz 20% gadā), 
elektrības resursu cenas palielinā-
šanās dēļ augstajām Sadales tīkla 
izmaksām un paaugstinātā OIK, 
katastrofāli apgrūtinās lauksaim-
niecisko uzņēmējdarbību Latvijā 
un padarīs to nekonkurētspējīgu 
Latvijas un Eiropas tirgū, kamēr 
importa produkcija tiks piedāvāta 
par pievilcīgām cenām, pateico-
ties citu valstu labvēlīgajai uzņē-
mēju atbalsta programmai.

14. Rast iespēju atbalstīt 
Latvijā ražotā piena eksporta vei-
cināšanas pasākumus.

LZF lauku attīstības eksperte 
Agnese HAUKA

Par kritisko situāciju piena nozarē 
un tās risinājumiem

Stiprākā komanda - Asūnes pagasts!

Vīru cīņas uz baļķa.

Sezonas jaunums - volejbols ar dvieļiem.

Dāmu armrestlings. Kolektīvā iestiprināšanās pauze 
pie soļankas katla.

Riņķu mešanas sektorā daudzcīņnieks Nikolajs Potapovs.

II Ķepovas 
spilgtā debija

Zemkopības ministrija (ZM) 
izsludina jau par tradīciju kļuvušo 
konkursu Latvijas skolu jaunatnei 
“Mūsu mazais pārgājiens 2015”. 
Konkurss notiek jau devīto reizi. 
Tajā aicināti piedalīties visu Latvi-
jas vispārizglītojošo un profesio-
nālo izglītības iestāžu skolēni, kā 
arī interešu izglītības pulciņi un 
mazpulki.

Konkursa “Mūsu mazais pār-
gājiens 2015” mērķis ir iepazīt un 
izpētīt meža ietekmi uz savu pa-
gastu, novadu, pilsētu un Latviju. 
Moto: “Mežs – mūsu bagātība!”

Lai piedalītos konkursā, jā-
veic literatūras un informācijas 
avotu izpēti par koka mūsdie-
nīgiem un daudzfunkcionāliem 
izmantošanas veidiem savā pa-

gastā, novadā, pilsētā vai Latvi-
jā un jāsagatavo radošs izpētes 
darbs – pārgājiena vai ekskur-
sijas apraksts brīvā stāstījumā, 
esejas vai citā literārā formā par 
interesantiem novērojumiem un 
atklājumiem, papildinot aprakstu 
ar stāstnieku liecībām un vizuālo 
informāciju (zīmējumiem, kartēm, 
fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz 
līdz š.g. 2. oktobra plkst. 15.00 
Zemkopības ministrijas Meža de-
partamentā vai jānosūta pa pas-
tu Zemkopības ministrijas Meža 
departamentam ar norādi “Kon-
kursam “MŪSU MAZAIS PĀR-
GĀJIENS 2015””. Konkursa noli-
kums pieejams ZM mājaslapā.

Konkursa darbus vērtēs 

četrās vērtēšanas grupās: 1.-4. 
klase, 5.-9. klase, 10.-12. klase 
un profesionālo izglītības iestāžu 
grupā, atsevišķi tiks vērtēti izglītī-
bas interešu pulciņi un mazpulki. 
Katrā grupā labākie konkursa iz-
pētes darbu autori un viņu klases 
audzinātāji, kā arī interešu izglītī-
bas pulciņu vai mazpulku vadītāji 
2015. gada rudenī tiks aicināti uz 
konkursa noslēguma apbalvoša-
nas pasākumu. Uzvarētāji katrā 
vecuma grupā balvā saņems arī 
atmaksātus transporta pakalpoju-
mus ekskursijai pēc pašu izvēlēta 
maršruta Latvijas teritorijā.

Vairāk informācijas: ZM mā-
jaslapā sadaļā Mūsu mazais pār-
gājiens.

Izsludina konkursu Latvijas skolu jaunatnei 
“Mūsu mazais pārgājiens 2015”

Piedalies!
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Septembris Kombuļos

Ceļā uz dievnamu

Alekseja GONČAROVA foto

Žurnāli septembrī
CITĀDĀ PASAULE

•	 Viļņošanās mīlestībā. Ieva Akuratere atļaujas ne-
baidīties no bailēm. 

•	 Glastonberijas priesteriene. Rituālās maģijas pieko-
pēja un okultiste Diona Fortūa. 

•	 Orgonītu piramīdas. Noslēpumainie instrumenti 
vēlmju īstenošanai.

•	 Ievibrē dzīvības enerģiju. Mūzikas ietekme uz cilvē-
ka psihi un auru

•	 Rakstnieces stāsts. Suņa rēgs uz vientuļā ceļa
•	 Garīgie sargi. Liepa māca, kā sievai jārūpējas par vīru 
•	 Katrā Citādās Pasaules numurā: horoskopi, astroloģes un numeroloģes at-

bildes uz jūsu jautājumiem, cilvēkstāsts par to, kā dziedināt pašam sevi, 
Mēness dienas kalendārs

UNA
•	 VIŅA. Ilze Dobele
•	 VIŅŠ. Mūziķis Arnis Mednis
•	 Dzīvesstāsts. Režisore Ieva Ozoliņa
•	 Pašizaugsme. Kā dzīvot viegli?
•	 Pieaugušo meiteņu stāsti. Kur rodas kaisle?
•	 Iedvesmojoši. Tiešā pirkšana – jauna kustība.  
•	 Drēbju skapis. Santa Bindemane. Ēteriska. Eleganta. 

Sievišķīga.
•	 Skaistums. Mirdzošais rudens grims
•	 Kosmētikas maciņš. Labais pievelk labo. Iesaka Iveta Feldmane.
•	 Intīmā veselība. Sekss. Vārds ar maģiju.
•	 Interjers iedvesmai. Ciemos pie tekstilmākslinieces Dzintras Vilks.
•	 Gatavojam kopā. Dzīres – rudens pirmās un vasaras pēdējās.
•	 Ceļojums. Elvitas Rukas piedzīvojumi Izraēlā. 
•	 Idejas brīvam brīdim. Izstādes, koncerts, opera, grāmatas.
•	 Pērles&leģendas. Nekas nav tā, kā izskatās.

 “NowWeMOVE” ir lielākā Ei-
ropas “sports visiem” kampaņa, 
kuras vīzija ir līdz 2020. gadam 
iesaistīt fiziskajās aktivitātēs par 
100 miljoniem vairāk eiropiešu.

Projekta mērķis ir populari-
zēt veselīgu dzīvesveidu un ie-
saistīt pēc iespējas vairāk cilvēku 
sportiskās, veselīgās un fiziskās 
aktivitātēs.

NowWeMOVE projektu jau 
ceturto gadu organizē Starptau-
tiskā Sporta un kultūras asociāci-
ja (ISCA) sadarbībā ar Eiropas 
valstu tautas sporta (sports vi-
siem) nacionālajām organizāci-
jām. 

Latvijā Veselības nedēļu 
koordinē Latvijas Tautas sporta 
asociācija (LTSA).

 Veselības nedēļas ietvaros 
visā Latvijā notiks dažādi jau bi-
juši un jauni pasākumi, kuros 
aicināti piedalīties visi iedzīvotāji 
neatkarīgi no vecuma, dzimu-
ma un sportiskās sagatavotības. 
Pasākumu organizatori nodro-
šina jebkādas fiziskās aktivitā-

tes iedzīvotājiem visas nedēļas 
garumā, piemēram, skriešana, 
nūjošana, pārgājieni, riteņbrauk-
šana, pievilkšanās, lēkšana ar 
lecamauklu u.c. 

 Kļūsti par Veselības ne-
dēļas koordinatoru jeb kustību 
aģentu!

Jau pagājušajā gadā Vese-
lības nedēļas dalīborganizāciju 
un dalībnieku skaits tika dubul-
tots salīdzinājumā ar iepriekšē-
jiem gadiem. Piedalījās vairāk kā 
100 pašvaldības, skolas, sporta 
klubi un citas organizācijas, „ie-
kustinot” ap 32 000 iedzīvotāju. 
Sasniegtie rezultāti bija vieni no 
labākajiem starp visām Eiropas 
valstīm.

Lai turpinātu šo tradīciju un 
Veselības nedēļas mērķu sa-
sniegšanu, aicinām arī šogad 
pašvaldības, sporta organizā-
cijas, sporta klubus, skolas u.c. 
piedalīties šī projekta īstenošanā 
un deleģēt Veselības nedēļas 
pasākumu koordinatorus jeb kus-
tību aģentus. Aicinām būt nozīmī-

gai daļai no starptautiska projekta 
un pierādīt, ka arī Latvija var sas-
niegt vislabākos rezultātus.

Visi MOVE Week pasākumi 
tiks atspoguļoti kopējā interneta 
vietnē www.latvia.moveweek.
eu, kurā LTSA reģistrēs arī visus 
Latvijā notiekošos pasākumus.

LTSA sniegs atbalstu pasā-
kumu organizatoriem, sniedzot 
visu nepieciešamo informāciju 
par Veselības nedēļas norisi, 
norādes, padomus pasākumu 
organizēšanā, kā arī nodrošinās 
ar 1 reklāmas baneri, 1 T-kreklu 
galvenajam organizatoram un, 
iespējams nelielām balviņām da-
lībniekiem.

Jūsu dalības gadījumā lū-
dzam līdz 15. septembrim no-
sūtīt LTSA elektroniski aizpildītu 
anketu ar Veselības nedēļas pa-
sākumu aprakstu.

Anketa pieejama: http://we-
banketa.com/forms/64rkec-
9k6wqkae9m6dgkjdhr/

Veselības nedēļa 2015
Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) aicina pašvaldības, 
privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, skolas, sporta klu-
bus, uzņēmumus visā Latvijā iesaistīties Starptautiskajā vese-
lības nedēļā jeb MOVE Week, kas norisināsies no 21. līdz 27. 
septembrim visā Latvijā starptautiska projekta “NowWeMO-
VE” ietvaros. 

2005.gads un jaunāki - 4km  ZĒNI

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Valērijs Čurgalis Krāslava 13:00

2. Renārs Raudive Krāslava 17:41

2005.gads un jaunāki - 4km MEITENES

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Anete Stašāne Krāslava 26:27

2001.-2000.-1999. gads - 16km JAUNIEŠI

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Edgars Pastors Aglona 41:03

2. Stanislavs Kitoks Krāslava 45:33

3. Justīns Stivriņš Baltiņi 49:18

4. Ēriks Silovs Krāslava 55:12

Emīls Stivriņš Baltiņi DNF

2001.-2000.-1999.gads - 12km JAUNIETES

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Sņežana 
Jegorčenko Krāslava 45:51

1998.-1997.-1996. gads - 20km JUNIORI

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Austris 
Bogdanovs

Riebiņu 
nov. 43:42

2. Guntis Pastors Aglona 48:59

3. Ojārs Vanags Krāslava 58:22

4. Jānis Makņa Krāslava 1:03:58

5. Sergejs Kižlo Krāslava 1:08:56

6. Juris Solims Krāslava 1:11:56

7. Emīls Puzo Krāslava 1:14:06

1998.-1997.-1996.gads - 16km JUNIORES

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Jolanta 
Konstantinoviča Krāslava 52:46

2. Helēna Gabrāne Dagda 1:07:58

1995.-1975.gads - 20km VĪRIEŠI

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Krišjānis Ratiniks Rīga 43:33

29. augustā Baltiņos, Krāslavas novadā, 
pulcējās velosporta entuziasti, kuri ar aizrautību 
devās izbaudīt izaicinošo velokausa trasi. Lai 
gan velokauss Krāslava - 2015 tika organizēts 
pirmo reizi, tas piesaistīja ievērojamu skaitu 
dalībnieku gan no Krāslavas, gan no citām pil-
sētām. Bija patiess prieks, ka biedrībai SPOR-
TISTS izdevās ieinteresēt piedalīties sacensībās 
velosporta fanus no šādām pilsētām  un nova-
diem: Dagda, Preiļi, Līvāni, Daugavpils, Aglona, 
Riebiņu novads, Viesīte un Viesītes novads, kā 
arī Rīga.

Velokausa trases viens aplis, kurš bija 4 km 
garš, ietvēra vairākus kāpumus un nobraucienus, 

kā arī dažāda platuma ceļus un meža takas, tādē-
jādi mudinot sacensību dalībniekus būt modriem 
visas trases garumā. Protams, velokausa vietējiem 
dalībniekiem bija interesanti cīnīties par godalgo-
tām vietām ar Krāslavas viesiem, tādējādi salīdzinot 
savas spējas ar vienaudžiem no citām pilsētām. 

Biedrībai SPORTISTS ir iecere šo velokau-
su izveidot kā ikgadēju pasākumu, kurš nākotnē 
tiks dēvēts par “Baltiņu kauss”. Īpašs paldies Z/S 
“Gliemji” par sagādātajiem patīkamajiem un garda-
jiem pārsteigumiem godalgoto vietu ieguvējiem! 

Diāna VANAGA,
Biedrība SPORTISTS

Aizritējis velokauss Krāslava - 2015!

2. Renārs Valdonis Preiļi 44:92

3. Mārtiņš 
Bogdanovs

Riebiņu 
novads 47:48

4. Oļegs Frīds Daugavpils 50:50

5. Gints Grinbergs Viesīte 51:25

6. Aleksejs 
Vorotincevs Daugavpils 51:40

7. Jānis Novikovs Līvāni 53:43

8. Aleksandrs 
Grinevičs Krāslava 55:19

9. Pāvels Silovs Krāslava 55:34

10. Juris Zlobins Aknīste 55:44

11. Mihails Strigo Daugavpils 57:45

12. Aleksandrs 
Drizlionovs Daugavpils 1:02:06

13. Andris Stašāns Krāslava 1:07:32

14. Andris Jakovelis Krāslava 1:08:40

Jānis Novikovs Līvāni DNS

1995.-1975.gads - 16km SIEVIETES

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Zane Zepa Preiļi 49:15

2. Evita Bauska Viesīte 50:37

3. Evelīna Puzo Krāslava 1:14:14

1974.-1966.gads - 16km VĪRIEŠI

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Valdis Ukins Aglona 34:35

2. Aivars Ukins Aglona 35:09

3. Ivars Puzo Krāslava 57:50

1974.-1966.gads - 12km SIEVIETES

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Sņežana Bondare Krāslava 46:45

2. Natālija Raudive Krāslava 50:08

3. Irēna Puzo Krāslava 59:51

1965.gads un vecāki - 12km VĪRIEŠI

Vieta Vārds, Uzvārds Dzīves vieta Rezultāts

1. Jānis Rutkups Līvāni 27:52

2. Juris Kuzņecovs Viesītes 
novads 33:35

3. Vjačeslavs 
Aprups Krāslava 43:41

REZULTĀTI   



2015. gada 8. septembris 5

Kurš gan no mums nav dzir-
dējis par teiksmaino zemi Japā-
nu. 

Japāna - uzlecošās saules 
zeme, kas izvietojas uz 6852 
salām Klusā okeāna piekrastēs 
Āzijas daļā. Japāna ir valsts, kas 
sava valstiskuma pamatus ir vei-
dojusi jau 660. gadā pirms mūsu 
ēras. Japāna ir desmitā lielākā 
valsts pasaulē pēc iedzīvotā-
ju skaita un viena no visblīvāk 
apdzīvotajām valstīm pasaulē. 
Japāna ir viena no vadošajām 
valstīm tehnoloģiju jomā un ma-
šīnbūvē. Japānas ekonomika ir 
trešā lielākā pasaulē pēc nomi-
nālā iekšzemes kopprodukta. Tai 
ir ceturtais lielākais eksports pa-
saulē, kā arī sestais lielākais im-
ports.

Pēdējā laikā masu mēdijos 
parādās ziņas, ka japāņi ir iein-
teresējušies par Latviju. Nesen 
Japānas televīzija apmeklēja 
Liepāju un Ventspili. Vēl kāda 
delegācija ievāca informāciju 
par Valmieru. Par japāņu kultū-
ru, viņu uzvedību un interesēm 
lasīts ir daudz, bet pavisam cits 
priekšstats par japāņiem veidojas 
tad, kad personiski pāris dienas 
komunicē un kopīgi izdebatē par 
dažādām tēmām, daudzas lietas 
uzzini no pirmavota - japāņa, ne-
vis no masu saziņas līdzekļiem.

Augusta vidū Aglonu ap-
ciemoja japānis Madeno, kurš ir 
slavens fotogrāfs Japānas gal-
vaspilsētā Tokijā. Uz Latviju viņš 
atceļoja mērķtiecīgi - lai gatavo-
tos jaunajai sezonas izstādei To-
kijā. Daudzi Madeno personiski ir 
pamanījuši 15. augusta svētkos 
Aglonā, dažs labs pamanījās ap-
mainīties arī ar foto. Neskatoties 
uz to, ka japāņi ir vieni no kautrī-
gākajiem cilvēkiem pasaulē, Ma-
deno svētku laikā ļoti ātri atrada 
kontaktu ar cilvēkiem un prata ar 
tiem sadraudzēties. Kas tad vilina 
japāņus uz Latviju?

Tāpat kā daudziem, arī 
man nācās uzdot šo jautājumu 
- kāpēc tieši Latvija?

Es Latviju kā galamērķi iz-
vēlējos triju iemeslu dēļ. Pirmais 
- man patīk Raimonda Paula 
dziesma “Miljons rožu” (Dāvāja 
Māriņa), kas Japānā jau sen ir 
hīts. Vēlējos apmeklēt to zemes 
daļu, kas spējusi iedvesmot šā-
das dziesmas radīšanai. Otrs 
iemesls, kāpēc tieši Latvija - es 
interesējos par vēsturi, tāpēc 
vēlējos apmeklēt valsti, kas ilg-
stoši ir bijusi Padomju Savienī-
bas pakļautībā, bet tagad pieder 
pie Eiropas Savienības valstu 
saimes. Trešais iemels, kāpēc 
tieši Latvija, ir tāds, ka Tokijā es 
sastapu latvieti, slavenu fotogrā-
fi , kas mani uzaicināja piebied-
roties starptautiskajai fotogrāfu 
biedrībai. Es labprāt piekritu šim 
piedāvājumam un kļuvu viens no 
starptautiskās vasaras foto sko-
las dalībniekiem. Šo triju iemeslu 
dēļ šodien esmu Latvijā, arī Ag-
lonā. 

Vai tik tā fotogrāfe nav Jū-
lija Berkovica?

Jā, tā ir Jūlija, kura spējusi 
starptautiskā līmenī attīstīt foto 
mākslu. Es bez vilcināšanās pie-
kritu kļūt par vasaras skolas da-
lībnieku, jo, tiekoties ar pasaules 
fotogrāfi em, esmu dzirdējis, ka 
šai skolai ir labākā vasaras skolas 
reputācija Eiropā. Pašlaik Latvijā 
es veicu mājas darbu - gatavojos 
izstādei, kas tiks atklāta Japānā. 

Par Jūliju un ISSP skolu dzir-
dēts daudz. Šī Skola ir biedrības 
ISSP aizsāktā 2 gadu neformālā 
izglītības programma, kas piedā-
vā kvalitatīvu mūsdienīgu izglītī-
bu Latvijas jaunajiem fotogrāfi em 
un fotogrāfi jas interesentiem. 
Sniedzot priekšstatu par laikmetī-
gās fotogrāfi jas daudzveidīgajām 
iespējām. Skola piedāvā studen-
tiem radošu un kritisku vidi, kurā 
attīstīt savu individuālo pieeju fo-
togrāfi jā un gūt zināšanas no Lat-
vijas labākajiem mācībspēkiem. 
Pirmais Skolas mācību gads aiz-
sākās 2011. gada septembrī. Šo-
brīd skolā notika jau trīs studentu 
izlaidumi. Nesen Aglonā viesojās 
šīs skolas Latvijas studenti, kuru 
uzdevums bija iemūžināt foto 
stāstu, kas raksturo Latgali. Va-
saras periodā skola rīko starptau-
tiskās vasaras foto skolas – pa-
saules fotogrāfi em, kuri sevi šajā 
jomā ir pierādījuši. Tādā veidā 
tiek radīta vide, kas dod iespējas 
pasaules fotogrāfi em pulcēties 
vienuviet.

Japānis Madeno jau sen nav 
iesācējs, Tokijā ir bijušas vairā-
kas personālizstādes, izdoti vai-
rāki foto albumi utt., taču šāda 
veida starptautiskas vasaras sko-
las nodrošina iespēju pulcēties 
vairākiem pasaules fotogrāfi em, 
lai apspriestu modes tendences 
foto mākslā, apjaustu foto attīs-
tības tendences dažādās valstīs, 
apmainītos ar informāciju, parā-
dītu un pierādītu sevi.

Divu dienu laikā kopā ar Ma-
deno tika apspriestas daudzas 
tēmas, gan pasmiets par to, kā 
japāņi baidās no ķīniešiem, gan 
meklētas atbildes uz jautājumu, 
kāpēc Buda statujās attēlots tik 
neveselīgi apaļīgs. Ļoti centā-
mies noskaidrot, kā gadās, ka 
japāņiem vidējais dzīves ilgums 
pārsniedz 85 gadus un protams, 
neiztika arī bez laikraksta “Ezer-
zeme” izpētes.

Nezinu, kā citi japāņi, bet 
Madeno ir viens no tiem, kurš, 
iepazīstoties, vispirms noskaid-
ro, ar ko ikdienā nodarbojas viņa 
sarunu biedrs. Otrais, ko viņš 
noskaidroja, kā sarunu biedra 
nodarbošanās izskatās praksē, 
tāpēc palūdza iespēju ieskatīties 
laikrakstā “Ezerzeme”. Pirmais, 
kas fotogrāfam iepatikās, bija 
laikraksta melnbaltais formāts. 
Jo melnbaltās fotogrāfi jas ir tie 
īstākie mākslas darbi. Sevišķi 
augsti tika novērtētas Alekseja 
Gončarova fotogrāfi jas, ko Made-
no centās pārfotografēt, tāpēc ar 

prieku viņam uzdāvināju laikrak-
sta “Ezerzeme” numuru. Madeno 
izteica domu, ka laikraksts varētu 
būt kā atslēgas vārds vizītei Latvi-
jā un tiks noformēts aplūkošanai 
foto izstādē. Nepieciešamības 
gadījumā uz Japānu aizceļos arī 
citi laikraksta “Ezerzeme” numuri.   

Man tika uzdots mājas darbs 
- krāt laikraksta numurus, ko sūtīt 
uz Japānu, bet Madeno tika uz-
dots mājas darbs caur savu foto 
izstādi piesaistīt 1% japāņu iedzī-
votāju, kuri vēlētos apmeklēt Lat-
vijas valsti.  Ņemot vērā, ka Japā-
nā dzīvo vairāk nekā 100 miljonu 
iedzīvotāju ( jā, jā 100 000 000), 
domājams, ka 1% ir pilnīgi pie-
tiekami, lai sildītu tūrisma nozari 
Latvijā. 

Pirms Madeno apmeklēja 
Aglonu, viņš bija apmeklējis tā-
das Latvijas vietas kā Rīgu, Kul-
dīgu, Daugavpili, vēlāk devās arī 
uz Ludzu. Taču pēc piedalīšanās 
15. augusta svētkos Aglonā viņš 
izteicās: “Ja es kādreiz būšu Lat-
vijā, Aglona būs tā vieta, uz kuru 
došos tieši no lidlauka.”

Kopīgi pasmējāmies, ka ne-
būtu slikti, ka tas lidlauks būtu 
tuvāk, Daugavpils pusē, tad viņa 
teiktais tiešām atbilstu patiesī-
bai. Bet, kas zina, ja 1% japāņu 
izteiktu vēlmi nosēsties tieši Dau-
gavpils lidostā, varbūt lidostas 
iecere Latgalē kļūtu par realitāti. 
Tad Latgalē nevajadzētu izmitināt 
imigrantus, jo būtu laba atruna 
“Tūrisma sezonā - brīvu vietu 
nav, priekšroka tiek dota tūristiem 
no Japānas!”

Par to, ka japāņu tūristi būtu 
piemēroti Latgales viesu namiem, 

pārliecinājos uz savas ādas. Ja-
pāņi ēdienā nav izvēlīgi. Viņiem 
garšo viss latviskais. Gan lauku 
siers, gan lauku kūpinājumi. Se-
višķi augstu tika novērtēta cūkga-
ļa medus mērcē un Aglonā pirmo 
reizi mūžā ēstā aukstā zupa ar 
ledus gabaliņiem. Tādu niansi kā 
zupas pasniegšanu kā otro ēdie-
nu, domāju, apgūtu katra viesu 
nama saimniece, jo japāņi zupu 
ēd kā otro ēdienu. 

Tāpat tēju izvēlē japāņi nav 
tik strikti kā raksta grāmatās. Zaļo 
tēju, kas tiek pirkta Latvijas tirgū, 
pasniegt neriskēju, jo ticamības 
tās “augstajai kvalitātei” un iden-
tiskajai garšai nebija. Tika dzerta 
vietējo zāļu tēja - piparmētras, 
liepziedi, kumelītes... Taču kafi ja 
bija tā, kas vienoja uz sarunu vis-
biežāk. 

Sarunu laikā tika lauzti dau-
dzi stereotipi un iegūta informāci-
ja, kas izskaidroja daudzas lietas.

Kā zināms, Japānā viena 
no nozīmīgākajām tradīcijām ir 
ģimenes pirmdzimtā dēla cieņas 
un goda atdošana vecāku priek-
šā, tiem aizejot viņsaulē.

Centāmies noskaidrot, vai 
tiešām šī tradīcija ir saglabāju-
sies līdz mūsdienām, jo kādā fi l-
mā tika redzēts, ka dēlam nācās 
pamest darbu, karjeru, lai pildītu 
šo pienākumu - pēdējās ūdens 

glāzes pasniegšanu. 
Madeno atzīst, ka šī tradīcija 

ir viena no senākajām tradīcijām, 
ko pildīt ir liels pagodinājums. 
Filmā redzētais sižets tiešām at-
bilst patiesībai. Reti, bet gadās, 
ka dēliem nākas pamest darbu, 
karjeru utt., taču pēc šī pienāku-
ma izpildes darba attiecības tiek 
atjaunotas un karjeras izaugsme 
var turpināties. Taču šādi gadīju-
mi notiek ļoti reti, jo vidējais dzī-
ves ilgums vīriešiem ir tuvu 80 
gadiem, bet sievietēm tas ir pat 
pāri 85 gadiem. Ņemot vērā, ka 
cilvēki pensijā aiziet no 60 ga-
diem, gan sievietes, gan vīrieši, 
tad šī pienākuma izpilde dēliem 
notiek tad, kad tie jau ir pensi-
jas gados. Protams, kā jau visās 
pasaules valstīs, arī Japānā sāk 
izjust globalizācijas pazīmes, tā-
pēc daudzas tradīcijas kļuvušas 
elastīgākas, arī šī tradīcija ne 
vienmēr tiek ievērota.

Neskatoties uz to, ka Japānā 
dzimstības līmeni valstiski nere-
gulē, ģimenes nav kuplas. Reti 
kurā ģimenē ir vairāk par diviem 

bērniem. Tā kā Japāna ir “karstās 
zemes” valsts, kurā zemestrīces 
ir ikdienas parādība, tad nereti 
gadās zaudēt tuviniekus un man-
tu. Sakarā ar to, japāņi nepie-
ķeras mantiskām vērtībām, bet 
pieķeras cilvēku fi lozofi jai, dzīves 
stilam un cilvēku teiktajam vār-
dam, tāpēc sarunas laikā Made-
no ierakstīja dažas izteiktās frā-
zes, ko viņš pievienos zem foto 
kā noķertā mirkļa fi lozofi ju.  

Japānā vadošā reliģija ir 
budisms, viņi pielūdz Budu, kas 
statujās tiek attēlots  ļoti apaļīgs. 
Neskatoties uz to, ka japāņi ir vie-
ni no ilgdzīvotājiem visā pasaulē, 
rūpējas par savu veselību, daudz 
vingro, meditē, centāmies no-
skaidrot, kādiem mītiem tīts ir šī 
tēla ārējais veidols.

Madeno šis jautājums šķita 
ļoti interesants. Līdz šim viņš ne-
bija pievērsis tam uzmanību un 
nekad nenāca prātā uz šo jautā-
jumu meklēt atbildi, tāpēc savos 
pierakstos pierakstīja, ka Agona, 
kas ir starptautiskas nozīmes 
svētvieta, likusi viņam pirmo rei-
zi aplūkot Budu no cita rakursa. 
Lēni, baudot kafi ju un analizējot 
Japānas vēsturi, kopīgiem spē-
kiem nonācām pie iespējamās 
atbildes. Madeno uzskata: “Lai 
gan Japānas valsts pastāv jau 
kopš 600. gada pirms mūsu ēras, 

vēsturiski mūsu senčiem savu 
valstiskumu nācās pierādīt ne 
vienu vien reizi. Visvairāk karojot 
ar Ķīnu, tāpēc japāņi ļoti baidās 
no ķīniešiem, laikam tāpat kā lat-
vieši no krieviem. Kara darbība 
vienmēr nes postu un nabadzību. 
Japāna vienmēr ir bijusi nabadzī-
ga valsts, jo pārapdzīvotības dēļ 
trūka resursu. Bieži bija bads. 
Laikam Budas apaļīgums lie-
cināja par to, uz ko tiekties - uz 
fi zioloģisko vajadzību nodrošinā-
šanu, pārpilnību - gan materiāli, 
gan garīgi. Jo nepaēdušam cilvē-
kam grūti domāt par augstākām 
vērtībām.”

Liels izbrīns japānim bija tad, 
kad mūsu sarunai piebiedrojās 
krievvalodīgais kristietis, kurš ie-
ceļoja īsi pirms svētku svinēša-
nas Aglonas bazilikas laukumā. 
Jautājumu par to, cik ļoti latvieši 
baidās no krieviem vairāk nebija. 
Madeno saprata, ka masu mēdiji 
dara savu, taču realitāte ir pavi-
sam citāda. Arī laikraksta “Ezer-
zeme” izdevums krievu valodā 
japāni pārliecināja, ka Latvijā 
draudzīgi spēj sadzīvot vairākas 
tautības, kas kopīgiem spēkiem 
veido Latvijas valsti un tās kultū-
ru. 

Lai gan Madeno atzina, 
ka japāņi nav dziedoša tauta, 
apmeklējot Kristus karaļa kal-
na dievkalpojumu, viņš labprāt 
piedalījās kora dziedājumā un,  
klausoties viņa izpildījumu, nā-
cās atzīt, ka japāņi ir ļoti kautrīgi 
atzīt savas prasmes un dotības. 
Tik skaidru dziedājumu latviešu 
valodā, iepriekš negatavojoties, 
dzirdēt bija liels prieks. Domāju, 
ka latviešiem japāņu valodu būtu 
iemācīties grūti, taču par to, ka 
japāņi veiksmīgi apgūtu latviešu 
valodu - nešaubos.

Divu dienu komunicēšanās 
ar japāni apliecināja, ka japā-
ņiem Latvija ir piemērota tūrisma 
zeme. Ja iepriekš japāņi devās 
elpot svaigo gaisu uz Šveices kal-
niem, tad aizvien biežāk par gala-
mērķi tiek izvēlēta Latvija. Svaigs 
gaiss, draudzīgi noskaņoti cilvēki, 
pietiekami daudz kultūras piemi-
nekļu, interesanti tūrisma objekti 
un brīvība. Kas gan ir nepilni divi 
miljoni Latvijas iedzīvotāju, salī-
dzinot ar vairāk nekā simts miljo-
niem Japānas valsts iedzīvotāju. 
Tik tiešām var izjust īstu brīvību 
- gan fi zisku, gan garīgu.

Prom braucot, Madeno solīja 
sazināties un iepazīstināt ar foto, 
kas tapušas Aglonā un tiks izstā-
dītias Tokijas izstādē. Taču pēc 
izstādes ar tām varēs iepazīties 
viņa mājaslapā www.madeno.
net.

Pašlaik šajā mājaslapā ir ap-
skatāmi viņa iepriekšējo izstāžu 
darbi.

Cerot uz jaunākajām ziņām 
no Tokijas, pagaidām atvadā-
mies. Mājas lapā www.aglona.net 
ir apskatāma fi lma ar nosaukumu 
“Filma Japānai”, kurā atspoguļota 
Madeno ceļojuma dienasgrāmata 
Aglonā.

Elizabete VIĻUMA

Laikraksta “Ezerzeme” numurs aizceļo uz Japānas galvaspilsētu Tokiju
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.34, 12.59, 17.59, 20.29, 
23.18 Bērni lasa
10.35, 13.00, 14.15 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.05 Selfridžs
13.20 Mia un es
13.45 Kas te? Es te! 
14.35 Saknes debesīs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kūku kari
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
23.20 100 g kultūras
1.00 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
1.45 Momentuzņēmums
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.00 Bezvēsts pazudušie 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris
10.05 De facto
10.40 Province
11.10 Citādi latviskais 
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00, 0.20 LTV - 60
15.30, 1.25 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Robotu ēra
21.00 Mana pirmā šepte
21.30 100 g kultūras
22.15 Neatklātā Āfrika
23.15 Saules izaicinātie
23.45 Ceļojums apkārt pasaulei
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40 Degpunktā
9.10, 0.20 Dzīvīte

9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00, 2.15 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Valsts mēroga mīlas 
dēka
14.00, 17.50, 20.30 LNT ziņas
14.35, 1.30 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50 Uz mūžu tava Akapulko
18.00 EuroBasket 2015 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Haizivju vārdotāja
0.45 Kāršu nams 
4.50 Bernards
5.00 Luī 
5.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Ūsainā aukle
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.45 Šīna planēta
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.55 Komisārs Reksis 
10.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
12.05, 5.40 Ūsainā aukle 
14.15 Spēka reindžeri samuraji

14.40, 1.10 Sievu maiņa
15.45, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Skolotāji
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.40 Vikingi 
23.45 Elites vienība „SAFE”
0.40 Maleinijs
2.05, 5.00 Slepkavība 

TV3+
7.05, 17.35, 1.30 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Mf. Interneta afēristi
22.05 Mf. Pakalniem ir acis

TV5
8.00, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Aizstāve
10.05 Gribu ticēt
11.05, 14.55 6 kadri
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+

13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10, 8.05 Mežsargs
8.00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
9.05 Rīts 
10.25 Stāvs
11.00, 19.40 Sasisto lukturu 
ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Maskava. Trīs stacijas
16.25 Medicīnas noslēpumi
17.00 Specgrupa
18.00, 5.00 Runājam un rādām
21.40 Krasta apsardze
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Goda kodekss
4.05 Dzīvokļa jautājums

RTR 
9.55 Par pašu galveno

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15, 3.15 Tiešais ēteris
20.55 Mf. Nepiekukuļojamais
22.50 Speciālais korespondents
0.30 Mf. Salmu cepure
1.45 Apsargājamās personas
4.20 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.15 Euronews
6.30, 9.00, 12.15 15.30, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.45 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 1.05 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 9. septembris

Pasaulē ir daudz valstu, par kuru eksisten-
ci daži cilvēki pat nenojauš. Ģeogrāfi, politiķi 
izdomāja tādām valstīm visai nepatīkamu ap-
zīmējumu - pundurvalstis. Taču daudzi no šiem 
“punduriem” var lepoties ne tikai ar savu bagā-
to vēsturi, bet arī ar galvu reibinošiem panāku-
miem ekonomikas un politikas jomā. Itin bieži 
par šādiem panākumiem pat nesapņo vairākas 
lielvalstis, kuras uzskata, ka tām ir tiesības diktēt 
citām valstīm – kas ir labs un kas ir slikts... 

Andora... Iedzīvotāju skaitu šajā firstistē, 
kas atrodas kalnu ielejā starp Franciju un Spā-
niju, var salīdzināt ar Daugavpils iedzīvotāju 
skaitu. Bet tūristu šeit ir līdz trim miljoniem 
gadā. Valsts dzīvo uz ceļotāju rēķina, kuri aug-
stu vērtē šo kalnu kūrortu, kā arī iespējas iz-
devīgi iepirkties šopinga laikā. Tas ir tāpēc, ka 
Andoras uzņēmēji maksā viszemākos nodokļus 
Eiropā un dara to regulāri un godīgi. Valstij nav 
savas armijas, tātad tās uzturēšanai nav jātērē 
neviens cents. Pusotrs tūkstotis policistu drīzāk 
rotā kņazistes masveida pasākumus, nevis 
cīnās par kārtību. Eiropā tā ir mierīgākā un 
drošākā valsts. Turklāt ir jāpiebilst, ka Andora 
ieguva pilnu neatkarību no franku karaļa Kārļa, 
ko dēvēja par Lielo karali, vēl 790.gadā... 

Šajā Pireneju ielejā cilvēki dzīvoja kopš 
neatminamiem laikiem. Nošķirta no „lielās 
zemes”, valsts varēja mierīgi eksistēt, zelt 
un plaukt līdz XIII gadsimta beigām, kad to 
„pievākuši” uzreiz divi līdzvaldnieki - grāfs 
de Fuā un Urgelas bīskaps. Kopš senajiem 
laikiem un līdz mūsdienām Andorā ir Francijas 
un Spānijas pārstāvji, kuri pēdējā laikā spēlē 
pārsvarā tikai dekoratīvu lomu. Taču oficiāli 
Francijas prezidentam ir arī šāds tituls – 
Andoras līdzprincis, un tāds pats tituls ir arī 
Urgelas bīskapam.  

Vēl pavisam nesen Andora ik gadu maksāja 
nodokļus abiem līdzprinčiem. Prezidents 
katru gadu saņēma 960 frankus (136 eiro). 
Bet bīskapam katru gadu sūtīja šādu nodokli: 
460 pesetas (2,76 eiro), 12 siera rituļus, 12 
kapaunus, 12 irbes, 6 šķiņķa gabalus. Šī tradīcija 
saglabājās līdz 1993. gadam, kad valstī notika 
pirmās vispārīgās vēlēšanas un feodālās 
iekārtas pēdējās atliekas izklīda kā dūmi. 

Šīs situācijas pamatā ir fakts, ka pirmie 
ceļi, kas savienoja Andoru ar ārpasauli, uzbūvēti 
tikai XX gadsimta sākumā, tad šeit parādījās arī 
elektrība un drīz vien arī pirmie tūristi... 

XX gadsimta 30. gados Andorā sākās 
liela brēka, kuru izraisīja krievu avantūrists 
Boriss Skosirevs. Šī noslēpumainā personība 
ievērojami mainīja cilvēku dzīvi šajā mazajā 

valstī. Kas īstenībā bija Boriss Skosirevs, līdz 
šim laikam neviens nezina. Droši var apgalvot, 
ka tas ir emigrantu dēls, dzimis Viļņā, ilgu laiku 
dzīvojis Anglijā, kur, pēc viņa vārdiem, izpildījis 
vairākus valdības slepenos rīkojumus. Andorā 
viņš ieradās kā Orānas grāfs un piedāvāja 
mazās līdzfirstistes iedzīvotājiem... revolūciju! 
Andoras Valsts padome no sākuma neuztvēra 
nopietni Skosireva piedāvājumu. Bet viņš 
bija neatlaidīgs cilvēks... Un viss beidzās ar 
to, ka avantūrists kļuva par Andoras karali! 
Jaunizceptais karalis „valdīja” tika dažas dienas. 
Pa šo laiku viņš izdeva vairākus dekrētus un 
uzsāk reformas, kuras, pēc pētnieku domām, 
bija ļoti prātīgas un domātas tam, lai uzlabotu 
vietējo iedzīvotāju dzīvi, kā arī mainītu 
ilggadējo feodālo valsts iekārtu. Bet... Andoras 
līdzprinči nevēlējās paciest šo izlecēju. Galu 
galā no Spānijas atbrauca policijas vienība un 
arestēja „karali”. Skosirevs paspēja pabūt arī 
Francijas cietumā, bija izsūtīts uz PSRS, nokļuva 
nometnē, un tikai 1956. gadā viņam izdevās 
atgriezties Vācijā, kur Skosirevs dzīvoja līdz 
savai nāvei 1989. gadā. Pārsteidzošs ir fakts, ka 
mūsdienās nav pieejams neviens dokuments, 
kurš apstiprinātu šī cilvēka eksistences 
patiesumu. Kaut gan viņš patiešām eksistēja, 
saglabājās viena viņa fotogrāfija... Lūk, tāda 
likteņa ironija... Šodien Andora dzīvo atbilstoši 
tiem likumiem, kurus piedāvāja Skosirevs... 

Andorā ir vairākas skolas, arī universitāte. 
Mācību un studiju process tiek organizēts trijās 
valodās: katalāņu, franču un spāņu. Andoras 
zemnieki audzē galvenokārt kartupeļus un 
tabaku. Valsts ir atkarīga no tiešajām pārtikas 
piegādēm no Spānijas un Francijas. Abas 
valstis ir Andoras drošības garants, un tās 
labprāt piegādā andoriešiem pārtiku, jo valsts 
iedzīvotāju pirktspēja ir ļoti augsta. 

Šodien Andorā atzīmē galvenos svētkus 
– Meritšelas Dievmātes dienu. Brīnums 
notika XIII gadsimtā. 6. janvārī Meritšelas 
sādžas iedzīvotāji gāja uz kaimiņu ciemu, 
lai piedalītos svētdienas misē, un ieraudzīja 
ziedošu mežrozīšu krūmu. Pārsteigti par krūma 
ziedēšanu ziemas vidū, zemnieki pamanīja 
krūmā nelielu dievmātes statuju ar zīdaini. 
Andorieši paņēma šo relikviju līdzi un atstāja 
to lauku dievnamā. Pēc nedēļas brīnumainā 
kārtā statuja atkal nokļuva iepriekšējā vietā. 
Tas atkārtojās vairākas reizes, kamēr zemnieki 
iedomājās par to, ka tā ir kāda zīme... Pēc kāda 
laika tajā vietā, kur atradies krūms, uzbūvēja 
baznīcu un ievietoja tās altārī šo brīnumaino 
skulptūru. Kopš tā laika Meritšelas Dievmāte 
ir Andoras aizbildne. Šī svētā palīdzēja valstij 
un tās iedzīvotājiem izdzīvot grūtajos laikos, 
relikviju cienīja un godināja visi andorieši... 
Diemžēl 1972. gadā baznīca nodega... Gāja 
bojā arī skulptūra. Tikai 90. gadu sākumā 
kapliču atjaunoja. Bet 8. septembrī - Meritšelas 
Dievmātes pirmā dievnama iesvētīšanas dienā 
– tiek svinēti svarīgākie Andoras svētki. Svētki, 
kas apvieno visus šīs mazās valsts iedzīvotājus, 
kuri lepojas ar tās bagāto vēsturi. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

8. septembrī Ir iemesls!

Andoras nacionālie svētki 

Laika periodā no 28.08.2015.
līdz 04.09.15. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 46 notikumi. Būtiskākie:
•	 28.08.2015. Latgales reģiona pārvaldes Krās- 

lavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess 
par to, ka Krāslavas novada Kaplavas pagas-
ta c. Tenki uzlauztas mājas ieejas durvis un 
no mājām nozagts televizors “Samsung”, le-
dusskapis “Minsk”, notiek izmeklēšana.

•	 30.08.2015. Krāslavas novada Skaistas pa-
gasta kempingā “Sīveri” notika Latvijas zem-
ūdens medību sacensības, kurās piedalījās 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas dalībnieki, pēc 
sacensībām tika konstatēts, ka no terito-
rijas ir nozagts dalībnieku inventārs - zem-
ūdens medību kostīmi, zemūdens maskas, 
zemūdens medību bise, trubiņas, lukturīši, 
pleznas, fotokamera Nikon un portatīvais 

dators. Sakarā ar zādzību uzsākts krimināl-
process, notiek izmeklēšana.

•	 Kriminālpolicija būs pateicīga par jebkuru in-
formāciju, kas sekmētu noziedzīgā nodarīju-
ma atklāšanu. Lūgums zvanīt pa tālruņiem: 
65603415, 65603409 vai 110. Anonimitāte 
garantēta.

•	 31.08.2015. Dagdas novada Bērziņu pag., 
reģistrēts notikums, kur pagaidām neno-
skaidrotas personas, uzlaužot garāžas ie-
ejas durvis, iekļuva garāžā un no tās nozaga 
motorzāģi Jonsored 2145, alumīnija tilpni 
60L apjomā un elektro pagarinātājus, tajā 
pašā diennaktī, tajā pašā pagastā c. Poreč-
je uzlauztas dzīvokļa durvis un no dzīvokļa 
nozagtas sadzīves mantas, uzsākti krimināl-
procesi, notiek izmeklēšana.

Krimināls, notikumi

Rudens elpa

Gadalaiki

Alekseja GONČAROVA  foto

Šogad līdz 2. septembrim kopumā degušas 
jau 39 lauksaimniecības tehnikas vienības, tajā 
skaitā 15 kombaini. Savukārt 2014. gadā deguši 11 
kombaini. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) vērš uzmanību uz to, kas jāievēro no 
ugunsdrošības viedokļa, lai neizceltos ugunsgrēks 
un pasargātu sevi un savus īpašumus. 

Aizvadītajās nedēļās krasi palielinājās uguns-
grēku skaits, kas saistīts ar labības novākšanu. Tā, 
piemēram, 11. augustā  plkst. 20.35 ugunsdzēsēji 
glābēji steidzās uz Olaines pagastu, kur dega kom-
bains ar atklātu liesmu 40 m2 platībā. Plkst. 22.19 
ugunsgrēks tika likvidēts un kā tā iespējamais 
cēlonis tiek minēts īssavienojums elektroierīcē. 
Kombaini augustā dega arī Balvu, Kandavas, Viļā-
nu, Gulbenes novados.

Kā iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu 
septiņos no šiem gadījumiem ugunsdzēsēji glā-
bēji min bojājumu elektrosistēmā, taču precīzus 
ugunsgrēku iemeslus noskaidro Valsts policija.

Kaimiņvalstī Lietuvā 2014. gadā labības kom-
baini dega 17 reizes, bet 2015. gadā jau 51 reizi. 

Tas rada zaudējumus lauksaimniekiem vairāk kā 
10 miljonu eiro apmērā. Kā cēloņus lietuviešu 
ugunsdzēsēji glābēji min defektus elektrosistēmā 
– 15 reizes, degvielas sistēmā divas reizes, taču pā-
rējie 34 ir notikuši putekļu, netīrumu aizdegšanās 
dēļ.

VUGD ugunsdrošības inspektori iesaka lauk-
saimniekiem, pirmkārt, veikt ikdienas apkopes 
un servisu, sekot hidrauliskās sistēmas apkopei, 
uzraudzīt, vai nav notikusi eļļas noplūde. Otrkārt, 
kontrolēt atgāzu izplūdes sistēmu, kam nepiecie-
šama regulāra apkope. Un, treškārt, pārbaudīt arī, 
vai dzirksteļu slāpētājs ir darba kārtībā.

VUGD atgādina, ka kombainos obligāti jābūt 
ugunsdzēsības aparātam. Ugunsdrošības inspek-
tori iesaka papildus drošībai kombainā izmantot 
arī putu ugunsdzēsības aparātu, kas efektīvi no-
slāpēs gruzdēšanu. Kā arī nepieciešams pārdo-
māt, vai kombainā izvietoto ugunsdzēsības apa-
rātu skaits ir pietiekošs, jo ar vienu ugunsdzēsības 
aparātu, kura tilpums ir 6 litri, pietiks tikai nelielas 
savlaicīgi pamanītas aizdegšanās gadījumā. 

VUGD informēDega kombaini un cita 
 lauksaimniecības tehnika 
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.34, 13.49, 17.59, 23.33 
Bērni lasa
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Mia un es
13.20 Kas te? Es te! 
14.10 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Pazudušais
23.35 100 g kultūras
0.30 Tieša runa
1.35 1:1
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.00 Bezvēsts pazudušie 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris
10.05 Tieša runa
11.15 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
11.45 Latvija var! 
12.00 Vides fakti
12.30 LTV - 60
14.30 Neatklātā Āfrika

15.30, 1.25 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Punkti uz i
20.30 Meklējot sesto maņu
21.00 Ekspedīcija Sumatrā
21.30 100 g kultūras
23.15 Sporta studija
0.05 Zebra
0.25 Robotu ēra
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40 Galileo 
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Eva
14.00, 17.50, 20.30 LNT ziņas
14.35, 2.10 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50 Uz mūžu tava Akapulko
18.00 EuroBasket 2015 
21.10 Mediķi 
23.10 Čikāga liesmās 
0.35 Mf. Ceturtā kategorija
4.45 Bernards
5.00 Luī 
5.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Ūsainā aukle 
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.45 Šīna planēta
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 3.00 Komisārs Reksis

21.10, 23.05 Labāk nevar būt. 
Seriāls
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.55 Skūpsts
5.05 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.00, 20.40, 0.35 Visšokējošā-
kās hipotēzes
6.45 Zaldāti
7.40, 12.40 Multfilmas
8.04, 0.34 Laika prognoze
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Kādi ļaudis

10.05 Top-shop
10.20 Bumba
12.25 Skatīties visiem!!
13.15 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
14.20 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.30 Nemelo man!
22.45 Zini mūsējos!
23.35 Dokumentālais projekts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.20 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 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Labāk nevar būt
23.05 Mf. Dienu putas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 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 sekun-
des
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 

12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.20 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Mūsējie
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.05 Sports 

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts

9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 15.55 Ērglis un cipars
10.05 Mītu mednieki
11.05 Saprast un neitralizēt
12.00, 17.55 Pretplūsma
13.00, 22.10 Kauli
14.00, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN kods
21.10 Ekstrasensi-detektīvi
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.55 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 10. septembris 10.00 Bulta
11.00 Ekstrasensu cīņas
12.05 Ūsainā aukle
14.15 Spēka reindžeri samuraji
14.40 Sievu maiņa 
15.45, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Skolotāji
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Jakudzas ēnā
0.05 Kinomānija
0.40 Overtime TV
1.45 Smieklīgākie videokuriozi 
2.10, 5.00 Slepkavība 

TV3+
7.05, 17.35, 1.35 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. 21 un vairāk

TV5
8.00, 14.30 Māte un dēls
8.25, 11.05, 14.55 6 kadri
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Aizstāve
10.05 Gribu ticēt
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts

7.10, 8.05 Mežsargs
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
9.05 Rīts
10.25 Stāvs
11.00, 19.40 Sasisto lukturu 
ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Maskava. Trīs stacijas
16.25 Kriminālā Krievija
17.00 Specgrupa
18.00, 5.00 Runājam un rādām
21.40 Krasta apsardze
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.10 Goda kodekss
3.55 Vasarnīca

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15, 3.15 Tiešais ēteris
20.55 Nepiekukuļojamais
22.50 V. Salavjova raidījums
0.30 Mf. Salmu cepure
1.45 Apsargājamās personas
4.20 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.15 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 1.05 Moderns sprie-

dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Labāk nevar būt
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.55 Skūpsts
3.25 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.05 Visšokējošākās hipotēzes
6.55 Zaldāti
7.45, 12.50 Multfilmas
8.09, 0.44 Laika prognoze
8.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Kādi ļaudis
10.05 Top-shop
10.20 Bumba
12.20 0.45 Skatīties visiem!!
13.20 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
14.20, 23.50 Dokumentālais 
projekts
15.20 Dīvaina lieta
17.30 Nemelo man!
20.40 Kara noslēpums 
22.50 M un Ž

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 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 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Labāk nevar būt
23.30 Mākslas filma

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 sekun-
des
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 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, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00, 21.10 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.00 Saprast un neitralizēt
11.30 Ir nu gan!
12.05, 17.55 Pretplūsma
13.05, 22.10 Kauli
14.05, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN kods
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.55 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.34, 13.59, 17.59, 20.29, 
22.59 Bērni lasa
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 2.40 Kalle nāk
12.50 Mia un es
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Lucavsala. Piemēslot 
aizliegts!
19.25 Jānis. Elza. Mīlas grāmata
20.30 Panorāma
21.15 Midsomeras slepkavības
0.50 Pazudušais
1.50 Latvijas šlāgeraptauja 
4.10 Momentuzņēmums
4.25 Zuši
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Bezvēsts pazudušie 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Dzīvnieki - profesionāļi
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45 Aculiecinieks
13.00, 3.10 LTV - 60
15.35, 4.30 Pie stūres
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 Bezceļu tūrisms
19.40 Aculiecinieks
20.00 Apokalipse. Pirmais 
Pasaules karš
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Asinssaites
0.20 Eiropa koncertos
1.10 Baltic Grand Prix 
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40 Galileo 
9.10, 2.40 Dzīvīte
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 1001 Nakts
10.55 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Vairāk nekā vārdi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Viesnīca Grand Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
20.35 Degpunktā
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.25 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.30 Mf. Visockis. Paldies, ka 
dzīvs
4.50 Bernards
5.45 Kādas slimības vēsture 

TV3
6.10 Ūsainā aukle 
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.45 Šīna planēta
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 17.00, 18.00 Dzīves 
krustcelēs 
9.00, 3.05 Komisārs Reksis 

10.00 Kāsla metode 
11.00 Ekstrasensu cīņas 
12.05, 5.40 Ūsainā aukle 
14.15 Spēka reindžeri samuraji
14.40, 1.30 Sievu maiņa 
16.00 Vecie ērmi
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Iepazīsties, Fakeri
23.30 Mf. Savā ziņā jocīgs stāsts
2.25, 5.00 Slepkavība 

TV3+
7.05, 17.35, 3.10 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni
13.20 Taxi
18.40, 1.45 Brīvlaiks Meksikā
20.00 Mf. Meklējot Nemo
22.00 Mf. Mana bezkaunīgā 
meitene
0.00 Mf. Veiksmes džentelmeņi

TV5
8.00, 14.30 Māte un dēls
8.25, 11.05, 14.55 6 kadri
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Aizstāve
10.05 Gribu ticēt
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Maita čempionam
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10, 8.05 Mežsargs

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
9.05 Rīts 
10.25 Izmeklēšanas noslēpumi
11.00, 19.40 Sasisto lukturu 
ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Maskava. Trīs stacijas
16.25 Kriminālā Krievija
17.00 Specgrupa
18.00 Runājam un rādām
23.35 Mākslas filma
1.25 Pēc nāves
2.20 Goda kodekss
4.15 Zirnekļtīkls

RTR
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15, 3.45 Tiešais ēteris
21.00 Greizais spogulis
0.25 Es uzdāvināšu tev mīles-
tību
2.15 Mf. Kāzas Maļinovkā
4.55 Smieklu istaba
5.45 Mf. Dziedniece

PBK
6.00, 1.15 Euronews
6.30 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.00, 12.15, 15.30, 17.00 Ziņas
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 17.45, 18.05 Moderns 
spriedums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks

19.00 Šamane
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.25 Mf. Sliktā kaimiņiene
0.25 Vakars ar I.Urgantu
1.45 1inCity
2.15 Skūpsts
5.30 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.05 Visšokējošākās hipotēzes
6.50 Zaldāti
7.45, 12.50 Multfilmas
8.09, 0.49 Laika prognoze
8.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Kādi ļaudis
10.05 Top-shop
10.20 Mf. Neveiksminieka 
vīramāte
12.35, 23.00, 0.50 Skatīties 
visiem!!
13.15 Dokumentālais projekts
17.30 Nemelo man!
18.35 Ģimenes drāmas
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.55 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.05 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
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.20 Mf. Ģimenes laime
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Grigorija Ļepsa koncerts

22.50 Vakars ar I.Urgantu
23.50 Leģendas Live
0.30 Mf. Pippa Lī privātā dzīve

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.20 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 sekun-
des
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.40 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Eju tevi meklēt
17.45, 21.40 Ražots Baltkrievijā
18.05 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
22.00 Gardēžu virtuve
1.35 Sports
1.50 Eju tevi meklēt

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00 Ekstrasensi-detektīvi
11.00 Saprast un neitralizēt
11.30 Kapeika kapeikā
12.05, 17.55 Pretplūsma
13.05 Kauli
14.00 Nepiedzimsti skaista
17.00, 23.30 PIN kods
19.00 Mf. Slepenie materiāli. 
Gribu ticēt
21.10 Ekstrasensu cīņas
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Reportieris
1.05 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
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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
09.09. 10.09. 11.09.

 +10...+16  +9...+15 +9... +16

ZA   3 m/s ZA   3 m/s A     3 m/s

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

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

 Tālr. 26142514, 20238990.

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

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

Tālr. 20207132.

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

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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 

 Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.
Iekštelpu durvis.

Tālr. 27878088, 28675525, 
65621730.

IEPĒRK

Piektdien, 11. sep- 
tembrī pārdošanā 
būs dažādu krā-
su, jaunas dējī-

gu šķirņu vistas 4-5 mēn., gai-
ļi un dējējvistas 12 - 14 mēn. 
Pēc pasūtījuma jaunas pīles, 
pīļtēviņi, paipalas un paipalu 
olas. Pārdošanas sezona drīz 
noslēgsies!

Tālr. 29142247, 29158908.
Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, 

Grāveri - 8.15, Auleja - 8.35, 
Kombuļi - 8.55, Izvalta - 9.10, 
Borovka - 9.25, Kaplava - 9.55, 
Varnaviči - 10.20, Krāslava 
(Ostas ielā) - 10.40, Skaista 
- 11.10, St. Skaista - 11.25, 
Kalnieši - 11.40, Piedruja - 11.55, 
Lupandi - 12.05, Indra - 12.20, 
Skuki - 12.35, Robežnieki - 12.45, 
Asūne - 12.55, Dagda - 13.15, 
Ezernieki - 13.35, Andzeļi - 13.50, 
Andrupene - 14.05, Mariampole 
- 14.15, Jaunokra - 14.25, 
Priežmale - 14.35. 

Aiz tevis dzīvība un gaisma 
paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

Skumju brīdī esam kopā 
ar Skaidrīti Dorofejevu, brāli 
zaudējot. 

Ezernieku vidusskolas 
kolektīvs

Albuma 
„Latgales sirdspuksti” 
atklāšanas pasākumi 

 
11.septembrī plkst.14.00 Dzejas 

svētkos 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95 

 
16.septembrī plkst.13.00 Kultūras un 

radošo industriju centrā Viļakā,  
Klostera ielā 1 

 
17.septembrī plkst. 13.00 Dagdas 

vidusskolā, Dagdā, Mičurina ielā 3a 
 

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtē-
juma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

SIA „OŠUKALNS” (reģ. Nr. 45403003353) juridiskā adrese: Bebru iela 104a, Jē-
kabpils, paziņo, ka ir iecerējusi veikt smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguves 
paplašināšanu Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, nekustamajā īpašumā „Dra-
biņas” (kadastra numurs 6096 005 0254); nekustamajā īpašumā „Lakricas” 
(kadastra numurs 6096 005 0266); nekustamajā īpašumā „Grandi” (kadastra 
numurs 6096 005 0203), nekustamajā īpašumā „Mazās vīvas” (kadastra nu-
murs 6096 005 0528), smilts – grants, smilts un mālsmilts atradnē „Ošukalni 
– Cekules”.

Paredzētā darbība:
Paredzēta esošās atradnes „Ošukalni -Cekules” paplašināšana par 10,698 ha. 

Kopējā ieguves teritorija pēc paredzētās darbības uzsākšanas sasniegs aptuveni 
34,532 ha. Atradnē gadā plānots iegūt līdz 20000 m3 smilts, 50000 m3 smilts, 
smilts-grants (nesijāta) un 10000 m3 mālsmilts. Atradni plānots izstrādāt kāplēs, 
virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Atradnes izstrādes gaitā netiek plānots 
veikt ūdens atsūknēšanu un novadīšanu no atradnes teritorijas. Nepieciešamī-
bas gadījumā paredzēta derīgā materiāla drupināšana, šķirošana pa frakcijām.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī 
pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Rīgā, 2015. gada 5. jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu  
Nr.147 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu minētajai 
SIA „OŠUKALNS” paredzētajai darbībai.   

Iespēja iepazīties ar informāciju:
No 2015. gada 8. septembra līdz 28. septembrim ar informāciju par paredzē-

to darbību var iepazīties Krāslavas novada Domes 1.stāvā informācijas stendā 
darba dienās (pirmdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-13.00), Vides 
pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīgā un interneta vietnē www.
videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, 
Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, tālrunis 67321173, interneta mājas lapa 
www.vpvb.gov.lv līdz 28. septembrim.

Izsakām pateicību prāvests 
E. Voroņeckim, dziedātājām, 
Krāslavas slimnīcas neirolo-
gam K. Prokofjevam, ķirur-
ģijas nodaļas personālam, 
Šķaunes pamatskolas bijuša-
jiem klasesbiedriem, radiem, 
draugiem, Krāslavas rajona 
tiesas kolektīvam, A. Vešte-
ra apbedīšanas birojam, Vijai 
Poļevajai un visiem, kuri bija 
kopā ar mums Ilzi Rutku izva-
dot pēdējā mūžības ceļā. 

Māte, dēls, māsas 

Z/S “Riekstiņi”
Baltinavas novadā pārdod 

ziemāju graudus rudens sējai. 
Kvieši, rudzi. Ir sertifikāts.
Tālr. 29124081, 26475154 

AZSA “Dzuna” turpina uz-
ņemt netradicionālās medicī-
nas kursos Dagdā. Uzziņas pa 
tālruni nesniedzam. 

Pieraksts uz pārrunām 
pa tālruni 29992892. 

www.missija.ucoz.com

Autoskola “AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas 

vadītāju kursos. 
Sapulce 10. septembrī plkst. 

15.00 Dagdā, Ezera 3. 
Tālr. 29427803, 29455509.

Iedzīvotāju tikšanās ar no-
vada vadošajiem darbinie-
kiem notiks:

• Priedainē - 8. septembrī, 
plkst. 18.00;

• Augusta ielā - 9. septembrī, 
plkst. 18.00;

• Aronsona ielā - 15. septem-
brī, plkst. 18.00;

• Indras, Skaistas ielā (Be-
rendejevka) - 16. septembrī, 
plkst. 18.00

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA “Krāslavas Slimokase” 

atgādina, ka pacienta iemak-
su par 2015. gada  IV ceturk-
sni, kas sastāda 21.34 EUR, 
jānomaksā līdz 30.09.2015.g.  
(ieskaitot). Nomaksājot pēc 
norādītā termiņa, pacienta 
iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot 
no pēdējā nomaksas datuma.

Slimokases administrācija

SI A ie pērk sku ju ko ku un la pu ko ku TA RAS KLU ČUS. 
Samaksa 2 darba dienu laikā.

Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to ri ja, Ūd rī šu pag.,  Krās la vas nov. T. 27827666.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu skolotājas Irēnas Dimpe-
res tuviniekiem, viņu kapu 
kalnā pavadot. 

Ezernieku vidusskolas 
kolektīvs

IEPĒRK DZĒRVENES, 
BRŪKLENES UN GAILENES
Katru dienu - Krāslavā, biju-

šajā mežniecībā “Baltiņi” - no 
13.00 līdz 20.00,

Pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās, svētdienās: 
Dagdā - 10.00, Andrupenē - 
10.30, Priežmalē - 11.00, Aglo-
nā - 12.00, Grāveros - 13.00, 
Kalniešos - 14.30, Kaplavā - 
16.00, Tartakā - 19.00, Borov-
kā - 19.30.

Augstas cenas!
Tālr. 26840027

Tikai pie mums!
Rudens cenas kāpnēm, ķer-

rām, betona maisītājiem (120 l, 
160 l, 180 l), čuguna krāsnīm, 
čuguna izstrādājumiem, sau-
sajiem maisījumiem, ķieģe-
ļiem, blokiem, OSB un citiem 
celtniecības meteriāliem.

Lētāk tikai pie mums!
Krāslavā, Tirgus ielā 15, 

tālr. 65622036

 Populārākais un 
veiksmīgākais

 Latgales reģionālais 
karatē klubs “SATORI” 
Organizatoriskās sapulces 

notiks 16. un 18. septembrī, 
plkst. 18.00 Poļu skolas spor-

ta zālē.Tālruņi uzziņām: 
27427452, 29457372.

“PEUGEOT 306” - dīzelis, 1.9, TA 
līdz 26.08.2016. Tālr. 26596458;
1 - rindu kartupeļu rokamo ierī-
ci. Labā stāvoklī. Vienasu zemo 
piekabi. Tālr. 26347624;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
klavieres “Rīga” (gaišās). Tālr. 
22338587;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
jēra gaļu. Tālr. 28693451;
ziemas ķiplokus (Latvija). Tālr. 
25567471;
medu Krāslavā. Tālr. 28369054;
sivēnus. Tālr. 26598779;
pārtikas, sēklas un lopbarī-
bas kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
kviešus, auzas, trušus. Tālr. 
28797057;
kviešus, miežus, miltus. Piegā-
de. Tālr. 29134527;
auzas, 0.13  €/kg. Piegāde. Tālr. 
29595188;
malku. Tālr. 29189194.

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

VAJADZĪGS plastikāta logu 
montāžas darbu veicējs. Tālr. 
27878088.
Vīrietis MEKLĒ darbu (lauk-
saimniecībā, ir traktora vadītāja 
tiesības). Tālr. 25262500.
Pārdod ½ mājas Daugavas kras-
tā. Izīrē istabu. Paņems baltu, 
pūkainu kaķēnu. Nopirkšu sienu 
ruļļos. Tālr. 25274016.
Atdošu bajānu. Tālr. 65621167.
Ģimene pieņems apģērbu 
meitenei (135 cm) un zēnam 
(125 cm). Tālr. 28856413.
Atdosim labās rokās balti - pelēku 
runcīti (2 mēn.). T. 29768020.

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, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688. 

 Laikraksta 
“EZERZEME” redakcija 

pieņem sludinājumus 

katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.
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