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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Latvijas Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties
100 stundu LATVIEŠU VALODAS KURSOS 

Krāslavas un Dagdas novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. 
Kursos var pieteikties personas vecumā no 18 gadiem,  izņemot 

skolēnus, personas, kas atrodas uzskaitē NVA vai  pēdējā gada laikā 
ir apmeklējuši apmaksātus  (NVA, LVA, SIF) latviešu valodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 2015. gada 17. septembra līdz 9.oktobrim:
* Krāslavas novada izglītības un kultūras nodaļā,  Skolas ielā 

7, 3.kab., no plkst.8.00 – 17.00, piektd. līdz 12.00, tālr. 65620025, 
26531015.

* Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļā, Mičurina 
ielā 3a, 2.stāvā, no plkst.9.00 – 17.00. tālr. 65653240, 29681560.
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Šodien numurā

18. septembrī 
aicinām Jūs

uz Dagdas lielo 
rudens GADATIRGU. 

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291. 

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.

Krāslavas un Dagdas novadu 14. Grāmatu svētki
Krāslavā, 2015.gada 18.septembrī

Programma                             
9:30 – 15:30 Grāmatu komercizstāde kultūras namā - piedalās iz-

devniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots, 
Divpadsmit, Latvijas Grāmata. Svētku noslēgumā pircēji piedalās jaunāko 
grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” .

Pieaugušajiem
11.00 Grāmatu svētku atklāšana – kultūras nama lielā zāle.
11.30. Latvijas Avīzes publiskā diskusija “Pensiju likuma akmeņainais ceļš.” 

Uzaicināts labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS), 12. Saeimas deputāti, eksperti.
13.30 „Ar aizgājušās vasaras garšu mutē” – maltīte Grāmatu svētku 

dalībniekiem – pie kultūras nama.
14.00  Iepazīsim Latviju kopā ar dabas pieminekļu pētnieku un publi-

cistu Gunti Eniņu grāmatā “ Nezināmā Latvija”  – kultūras nama zālē.
Bērniem un jauniešiem

11.00- „Mācīsimies svinēt svētkus kopā ar žurnālisti Lindu Kusiņu 
ielūkojoties grāmatā “ Svētku ABC” 1.-6.kl. – Krāslavas pamatskolas zāle.

11.00 Čiekurvīriņu radošā darbnīca “ Rudens svārki mugurā” 1.-3.kl. – 
kultūras nama mazā zāle.

11.00 „Pašapziņas problēmas un personīgā izaugsme jauniešu vidū” 
Saruna ar geštaltterapeiti un filozofi Elīnu Zelčāni 9.-12.kl.– Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas zālē.

12.00 „Latvijas skaistums un bagātība dabas pieminekļu pētnieka un 
publicista Gunta Eniņu grāmatā “ Nezināmā Latvija” 5.-9.kl– Krāslavas pa-
matskolas zālē.

12.00 „Nepazust no tautas atmiņas “ Ieskats patiesos notikumos kopā 
ar Anitu Bergmani grāmatā “ Mūsu karoga stāsti” 7.-12.kl.– KN mazā zāle.

13.00 “ Svētku svinēšanas tradīcijas un ierosmes to pilnveidošanai’’ 
žurnālistes Lindas Kusiņas skatījumā – kultūras nama mazā zāle

13.00 „Sevis izzināšana un māksla dzīvot “. Tikšanās ar geštaltterapei-
ti un filozofi Elīnu Zelčāni 9.-12.kl. - Krāslavas Varavīksnes skolas zālē.

Visiem
15.00 ‘’Domāt par sevi, savu tautu un Latviju”. Bijušā Latvijas Valsts 

prezidenta Valda Zatlera pārdomas grāmatā “ Kas es esmu?” .Tikšanās ar 
eksprezidentu Valdi Zatleru- kultūras nama lielajā zālē.

16.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”. 

Sirsnīgi 
sveicam 
Alīnu 

Bebrišu 
75 gadu

 jubilejā!
Kaimiņi  

Dorofejevi

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 
Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!
Sirsnīgi sveicam 80 gadu jubilejā 
Veroniku Akutjonoku Skaistā!
Bērni, mazbērni, 

mazmazbērni

Krāslavas 
novadā tiks 

vienādoti tarifi 
Sākot ar 2015. gada 14. un 15.sep-
tembri, reģionālo vietējo maršru-
tu autobusu tarifi tiks vienādoti 
daļā bijušā Krāslavas rajona, kur 
sabiedriskā transporta pakalpo-
jumus nodrošina SIA Astašova un 
Robežnieki. Šobrīd reģionālo au-
tobusu pārvadājumos ir 24 dažādi 
tarifi, tādēļ to vienādošanas rezul-
tātā braukšanas maksa, braucot 
dažāda garuma distances, vietām 
paliks nemainīga, samazināsies vai 
cituviet arī palielināsies. 

Šobrīd bijušajā Krāslavas rajo-
na reģionālajos vietējos maršrutos 
sabiedriskā transporta pakalpoju-
mus nodrošina trīs pārvadātāji. SIA 
Robežnieki apkalpotajos maršrutos 
tarifi tiks vienādoti no 14. septem-
bra, SIA Astašova — no 15. septem-
bra, bet SIA Daugavpils AP — no 
1.oktobra. Autotransporta direkcija 
turpina darbu pie reģionālo vietējo 
maršrutu autobusu tarifu aprēķinā-
šanas un saskaņošanas, tādēļ datu-
mi, kad braukšanas maksas izmaiņas 
stāsies spēkā, atšķiras katra pārva-
dātāja apkalpotajos maršrutos. 

Ņemot vērā, ka SIA Robežnieki 
apkalpotajos maršrutos — terito-
rijā ārpus reģionālā nozīmes cen-
tra — maksa par braucienu starp 
pirmajām pieturvietām vēsturiski 
ir saglabājusies neatbilstoši zema, 
tarifu izlīdzināšanas rezultātā tā var 
pieaugt pat par 0,25 eiro, sasniedzot 
0,35 eiro. Autobusa biļetes cena 
pieaugs, mērojot arī attālumu no 
septiņiem līdz 40 kilometriem, bet 
braukšanas maksa samazināsies, 
braucot distances, kas garākas par 
40 kilometriem. Savukārt Krāslavas 
teritorijā, kur sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nodrošina SIA Astašo-
va, maksa par pirmajiem brauciena 
kilometriem pieaugs par pieciem 
eiro centiem, sasniedzot 0,50 eiro.

Turpinājumu lasiet 3. lpp.

Arhibīskapu vadīts dievkalpojums Grāveros

Svētā kņaza Aleksandra Ņevska un svētā Aleksandra Svirska dienā Grāveru dievnamā notika svinīgs dievkalpojums. To vadīja Visaugstisvētītais 
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Augstisvētītais Rēzeknes un Daugavpils Bīskaps Aleksandrs.           Alekseja GONČAROVA foto

Projekts e-veselība: 
slima ir sistēma

2.lpp

Divas dienas bez 
telefona - Varavīksnes 

vidusskolas vecāko 
klašu skolēnu kongresa 

ideja
4.lpp

Aizaug ceļš uz Aglonas 
novada sadraudzības 
simbolu Kundzinišķos

5., 6. lpp

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

Projekts e-veselība: slima ir sistēma
Projektam, kas domāts me-

dicīnisko pakalpojumu un infor-
mācijas pārcelšanai elektroniska-
jā formātā, ir iztērēti vairāk nekā 
14 miljoni eiro, taču tas joprojām 
nedarbojas.

Veselības ministrijas projekts 
e-veselība uzsākts 2009. gadā. 
Visiem bija saprotams, ka tas ir 
svarīgs un vajadzīgs. Vienotajā 
pacientu datubāzē tika plānots 
apkopot analīžu un izmeklēju-
mu rezultātus. E-veselības 
portālā bija paredzēts arī 
sniegt pakalpojumus – pie-
mēram, tajā varētu pieteikt 
vizīti pie ārsta vai arī (kon-
krētos hronisku slimību ga-
dījumos) saņemt recepti. 
Projekta ieviešana padarītu me-
dicīnisko pakalpojumu jomu un 
pašu ārstēšanās procesu daudz 
pārskatāmāku – būtu vieglāk 
precīzi noteikt, kam tiek tērēta 
budžeta nauda, jo skaitļu ziņā 

veselības aprūpei tiek piešķirtas 
pamatīgas summas, taču ik gadu 
daudz kam pietrūkst līdzekļu.

Skaidrs, ka vienotā informā-
cijas sistēma lieti noderētu pa-
cientiem: samazinātos rindas pie 
ārstiem, kļūtu nevajadzīgi dau-
dzie papīri, piemēram, kartītes, 
nosūtījumi, papildu pieprasījumi 
pēc rentgenizmeklējumu vai to-
mogrāfijas rezultātiem. Akūtos 
gadījumos, piemēram, ja tiek iz-

saukti “ātrie”, ārsts tūlīt pat varētu 
saņemt datus par pacientu – pār-
ciestām operācijām, asins grupu, 
kontrindikācijām, zāļu nepanesa-
mību u.c. Piekļuve tika plānota 
caur internetbankām, elektronis-

kā paraksta sistēmām un ar ID 
kartēm.

Taču tika noskaidrots, ka līdz 
tam vēl ir tālu. No Valsts kontro-
les darbinieku atzinumiem var 
secināt, ka tika izstrādātas četras 
informācijas platformas, taču tās 
nav saderīgas savā starpā, līdz 
ar to informācijas apmaiņa starp 
tām nav iespējama.

Veselības ministrs Guntis 
Belēvičs vaino savus priekšte-

čus un Nacionālo veselības 
dienestu, kas orientējušies 
nevis uz rezultātu, bet vairāk 
uz ES fondu apgūšanu. Pavi-
sam kopš 2009. gada e-vese-
lības projekta izstrādei iztērēti 
14,8 miljoni eiro, turklāt vairāk 

nekā 11 miljoni – no ES struktūr-
fondiem. Starp citu, Valsts kon-
trole veikusi pārbaudi tieši pēc 
finansējumu piešķīrušo starptau-
tisko struktūru pieprasījuma. Re-
videnti konstatējuši, ka 46% no 

projektā minēto pakalpojumu un 
funkciju klāsta izstrāde vēl nemaz 
nav sākusies. Ja Eiropas struktū-
ru kontrolieru secinājumi būs tādi 
paši, kā viņu kolēģiem Latvijā, 
Latvijai būs jāatmaksā 11 miljonu 
līdzfinansējums. Tagad valdībai 
būs vien jāatbild uz diviem gal-
venajiem jautājumiem – vai saukt 
pie atbildības tos, kas vainīgi ES 
un nodokļu maksātāju līdzekļu 
izšķērdēšanā, un ko iesākt ar iz-
gāzušos projektu – vai tas būtu 
apturams vai tomēr glābjams? 
Lai sodītu vainīgos, sākumā vis-
maz jāierosina lieta, taču savu 
ziņojumu ar skandalozās afēras 
pierādījumiem Valsts kontroles 
revidenti iesniedza Veselības mi-
nistrijā, nevis prokuratūrā. Taču, 
lai pabeigtu vajadzīgo, kaut arī 
naudas ietilpīgo projektu, vaja-
dzēs vēl 36 miljonus eiro.

Darja ŽDANOVA

Ziemāju sēja tuvojas noslēgumam                                                                                                                         Alekseja GONČAROVA foto

Lauku dzīves hronika

Augusta ielas mikrorajonā sarunas 
par sāpīgiem jautājumiem

Turpinās krāslaviešu rudens tikšanās ar novada domes vadoša-
jiem darbiniekiem. Pensionāru biedrības vadītājs Edmunds Gekišs 
klātesošos informēja par iepriekšējās sapulcēs izteikto vajadzību un 
vēlmju realizāciju. Protams, ir problēmas, kuru atrisināšanai nepiecie-
šams ilgāks laiks. Tās ir - apvedceļa celtniecība un autobusu pieturas 
ierīkošana pilsētas teritorijā. Konstruktīva dialoga rezultātā izkristali-
zējās satraucošs fakts: gandrīz katra otrā māja Augusta ielā ir tukša, 
visas Krāslavas iedzīvotāji kopumā mērķtiecīgi noveco. Uz Augusta 
ielas, kas saglabājusi senatnes šarmu, iedzīvotāju jautājumiem atbil-
dēja novada domes izpilddirektors Jānis Geiba un pašvaldības polici-
jas priekšnieks Pēteris Jacina. 

Adresējot jaunus ieteikumus pašvaldības vadošajiem darbinie-
kiem, šīs ielas iedzīvotāji izteica vēlmi turpināt šādas tikšanās. 

Aleksejs GONČAROVS

Pavisam kopš 2009. gada e-veselības 
projekta izstrādei iztērēti 14,8 miljoni 
eiro, turklāt vairāk nekā 11 miljoni – no 
ES struktūrfondiem.

Kādus pārsteigumus sarūpējusi “PATRIA” savā jubilejā?
Dagdas novadpētniecības bie-

drība “Patria” turpina iesākto darbu 
novadpētniecības vēstures izpētē, 
dokumentēšanā, senu un interesantu 
eksponātu izglābšanā un saglabāšanā. 
Muzejs darbojas kopš 2010. gada 
un, neskatoties uz to, ka muzejs ir 
piecgades jubilejas priekšvakarā, tas 
šo piektdien, 18. septembrī, ne ti-
kai gaida ciemiņus un pošas viesu 
uzņemšanai, bet arī viesiem sagādājis 
daudzus interesantus pārsteigumus.

Muzeja vadītājs Aivars Arnicāns, 
kurš ir arī Dagdas novada domes 
deputāts, stāsta: “Pasākuma viesi 
varēs iepazīties ar jaunām vēstures 
ekspozīcijām, kuras izveidotas šim ju-
bilejas pasākumam - tiks izstādīts sens 
Dagdas pagasta zīmogs un Asūnes pa-
gasta tiesas zīmogs, kurš datēts aptu-
veni ar 1930. gadu, kā arī sens ebreju 
reliģisko rituāla trauks, kura izcelsme 
tiek datēta ar 18.gs.beigām.

Kā viens no nozīmīgākajiem bie-
drības panākumiem šo piecu gadu 
laikā ir nesen atrastais dokuments, 
uz kura ir Dagdas muižnieka Buiņic-
ka paraksts, kas datēts ar 1884.gadu 
un zīmogs, kurā attēlots vēsturisks 
Dagdas muižas ģerbonis. 

Šis ģerbonis kļuva par pamatu 
biedrības “PATRIA” karoga izveidē, 
kas jubilejas pasākuma laikā, 18. 
septembrī plkst. 19:00, tiks iesvētīts 
Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcā un plkst. 20:00 svinīgi 
pacelts pilsētas centrālajā laukumā 
virs muzeja ēkas.”

Uz jautājumu, vai ilgi tika 
plānotas jubilejas svinības, muzeja 
vadītājs atbild: “Ja godīgi, jubileju 
svinēt pats nebiju plānojis. Jo šajā 
dzīves steigā īstais muzeja vecums 
netika apjausts. Darbojoties dažreiz 
liekas, ka laiks aizritējis daudz ilgāks 
nekā īstenībā ir.  Jubilejas pasā-
kumu organizēšana un tā norise 
notiek sadarbībā ar Dagdas tūrisma 
informācijas centru, Jauniešu cent-
ru, Dagdas Tautas namu un Dagdas 
novada pašvaldību.”

Vai pieci gadi muzeja 
pastāvēšanā ir nozīmīgs laiks un kas 
šajā laikā tika sasniegts?

“Pieci gadi ir pirmā pietura, kura 
liek atskatīties uz paveikto. Varbūt 
plašāk par to, kas šo piecu gadu laikā 
ir noticis, interesanti varēs iepazīties 
svētku dienā, taču apjaušot to cilvēku 
skaitu un pasākumu klāstu, kuros 
tiku ierauts šajos piecos gados, tas 
bija pietiekami plašs. Priecē, ka iegul-
dītais darbs interesē tik lielam cilvēku 
lokam. Tas dod spēku darboties arī 
turpmākos piecus gadus.

Izmantojot iespēju, vēlos 
pateikt, ka nozīmīgākais šo piecu 
gadu panākums bija Dagdas 
novada vēstures apzināšana caur 
interesantiem priekšmetiem. 

Pirms svētkiem vēlos atklāt 
noslēpumu, kas pilnībā tiks atklāts 
tikai jubilejas pasākuma laikā. Ju-
bilejas pasākuma nagla būs senu 
trauku kolekcija, kas piederēja Jaun-
domes muižas barona Keislera ģime-
nei. Kā arī muzeja apmeklētāji varēs 
iepazīties ar baroneses Annas dzīves 
ainām bagātīgi ilustrēto rotaslietu 
lādīti, kura ir nākusi no Parīzes.

Šie eksponāti ir nozīmīgākie 
biedrības piecu gadu sasniegumi, 
ko izdevies atrast un saglabāt. Šī 
atraduma veiksmes pamatā bija at-
slēgvārdi, kuri kalpoja kā veiksmes 
atslēga atradumam. Šis atslēgas 
vārds tiks izpausts tikai pasākuma 
laikā, kurš pēc karoga iesvētīšanas 
un karoga svinīgās pacelšanas 
turpināsies Dagdas tautas namā, 
plkst. 21:00. Savs noslēpums tiks 
atklāts arī par karogu un seno 
vēsturisko notikumu, kas to apvij.”

Bet tas notiks piecgades jubile-
jas pasākumā, uz kuru tiek aicināts 
ikviens interesents. Novadpētniecī-
bas muzejs “PATRIA” gaida viesus un 
interesentus savā piecgades jubilejā, 
lai kopā atklātu tos noslēpumus, kuri 
līdz šim netika atklāti.

Elizabete VIĻUMA

•	 Drošības policija (DP) vienam no 
partijas “Par dzimto valodu!” lī-
deriem Illarionam Girsam piemē-
rojusi aizdomās turētā statusu par 
nacionālā naida kurināšanu. Girsa 
domubiedrs Vladimirs Lindermans 
sociālajā tīklā “Facebook” publi-
cēja DP lēmumu, no kura izriet, 
ka Girsam kādā kriminālprocesā 
šogad augustā noteikts aizdomās 
turētā statuss pēc Krimināllikuma 
panta, kas paredz atbildību par 
nacionālā, etniskā vai rasu naida 
izraisīšanu.

•	 Zemkopības ministrija zivju pro-
dukcijas ražošanas veicināšanā ie-
guldīs trīs miljonus eiro, tajā pašā 
laikā Veselības ministrija aizliegusi 
šo produkciju iepirkt izglītības un 
medicīnas iestādēm, kā arī sociā- 
lās aprūpes centriem. Turklāt ēdi-
nātājiem nav pārliecības, vai ar šī 
aizlieguma stāšanās spēkā brīdi, 
skolēniem vispār varēs pusdienās 
pagatavot zivju ēdienus.

•	 Latvijas valstī strādājošo produk-
tivitāte pēdējos desmit gados ir 
dubultojusies, taču tā joprojām 
ir teju četras reizes zemāka nekā 
Eiropas Savienības (ES) 15 valstīs, 
secināts Saeimas Ilgtspējīgas at-
tīstības komisijas prezentētajos 
priekšlikumos Latvijas ekonomi-
kas konkurētspējas stiprināša-
nai. Šobrīd darbaspēks un zeme 
ir vienīgie resursi, kas joprojām 
ir lētāki nekā vairumā ES valstu, 
taču straujāks darbaspēka izmak-
su pieaugums nekā vecajās ES 
dalībvalstīs ir neizbēgams izaug-
smes un atvērtā darba tirgus dēļ. 
Līdz ar to vienīgais ceļš, kā noturēt 
konkurētspēju globālā mērogā, ir 
produktivitātes palielināšana, uz-
svērts starpziņojumā.

•	 Latvijā draudi no spēcīgas ārējās 
radiācijas ir mazi, tomēr arī pašā 
valstī radioaktīvais starojums ir vi-
sur. Protams, Latvijā salīdzinājumā 
ar kalnainām valstīm šis starojums 
ir niecīgs - lielāks tas ir, piemēram, 
Zviedrijā un Somijā, kas ir klintīm 
bagātas valstis. Lielāks starojums 
Latvijā ir sastopams pilsētās. Turklāt 
paradoksāli, bet Rīgas centrā joni-
zētais starojums ir spēcīgāks nekā 
radioaktīvo atkritumu glabātuvē 
“Radons”, kas atrodas Baldonē. Arī 
Latvijā saglabājas ārējā jonizētā sta-
rojuma draudi.  Tuvākās atomelek-
trostacijas Latvijai atrodas Somijā, 
Sanktpēterburgā un avārijas gadīju-
mā radiācija var skart Latviju. 

•	 Sestdien Valsts policija (VP) uz Latvi-
jas ceļiem aizturējusi 19 iereibušus 
autovadītājus, kas ir gandrīz divreiz 
vairāk nekā piektdien, kad tika aiz-
turēti desmit reibuši autovadītāji.

•	 Krimas marionešu valdības galva 
Sergejs Aksjonovs vērsies pie pasau-
les šovbiznesa un sporta zvaigznēm, 
aicinot viņus apmesties uz dzīvi Kri-
mā, tādējādi radot analogu ameri-
kāņu Beverlihilsai. Vairāku Krimas 
pilsētu vadītāji atbalstījuši šo inicia-
tīvu, solot pilsētās ieviest kompaktu 
vietu, kur dzīvot slavenībām.

•	 Vācija atjauno kontroli uz savas ro-
bežas ar Austriju, Eiropas lielākajai 
ekonomikai cenšoties tikt galā ar 
rekordlielo migrantu pieplūdumu, 
svētdien vēstīja vietējie plašsazi-
ņas līdzekļi. Vācija ir kļuvusi par 
galveno migrantu, lielākoties no 
Sīrijas, izvēlēto galamērķi Eiropā 
pēc tam, kad Vācijas kanclere An-
gela Merkele atviegloja patvēru-
ma piešķiršanas noteikumus kara 
novārdzinātās Sīrijas pilsoņiem. 
Tomēr kopš gada sākuma Vācijā ir 
ieradušies 450 tūkstoši migrantu, 
kas ir maksimālā robeža, ko spēj 
izturēt Vācijas infrastruktūra.

•	 Svētdienas rītā pie Grieķijas kras-
tiem, apgāžoties laivai, noslīkuši 
28 imigranti, tostarp viens bērns. 
Laivā, kas avarēja pie Farmako-
nisas salas Grieķijas dienvidos, 
atradās apmēram 100 cilvēki, 68 
no viņiem izglāba krasta apsardze, 
bet vēl 29 izdevās saviem spēkiem 
izpeldēt krastā.
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Aizraujošā vasaras nogale
Pēdēj’s zibens - vasara prom,
Pirmā rūsa - vasara prom;
Nozied jūra, uzzied sarma,
Vasara zied projām, projām aizzied.
/J.Peters/

Vasara un skola, skola un 
vasara — šķiet, tik nesavienojami 
jēdzieni, un tomēr ar laiku sapro-
ti, ka tieši vasarā skolēniem un 
skolotājiem ir vislielākās iespē-
jas radoši izpausties un lietderīgi 
atpūsties. Tā arī šīs vasaras no-
gale (17. — 21. augusts) mums, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas sko-
lotājiem un Latvijas vides aizsar-
dzības fonda finansētā projekta 
“Pēti, izzini un saglabā mūsu vidi” 
dalībniekiem, bija neaizmirstama. 
Projektā piedalījās Krāslavas 
novada un pilsētas 6.- 8. klašu 
skolēni, kopumā — 25 dalībnieki. 
Radošās dienas pagāja nemanot, 
jo katra diena bija notikumiem un 
piedzīvojumiem bagāta.

Pirmdien, spēlējot dažādas 
spēles, dalībnieki iepazinās, iz-
strādāja projekta logo un sauk-
li, apciemoja z/s “Kurmīši”, kur 
I.Geiba novadīja interesantu 
nodarbību par zāļu tējām un 
kopā ar bērniem veidoja vaska 
svecītes. Skolā bērni atgrie-
zās ar paštaisītām svecītēm, 
priecīgi un mazliet noguruši. 
Otrdien jau no paša rīta mēs 
devāmies braucienā uz Cē-
sīm, lai “ieraudzītu” zilus brī-
numus. “Zi(n)oo centrā” kā cir-
kā staigājām pa virvi, sēžot uz 
krēsla, cēlām sevi augšā — lī-
dzīgi kā Minhauzens, kas sevi 
no ūdens izvilka aiz matiem -, 
tikai kopā darbojoties, uzbūvē-
jām tiltu, pa kuru vēlāk arī visi 
gājām pāri, izmēģinājām, kā ir 
braukt ar mašīnu, kad ir dažā-
das riepas, gājām pa līdzsvara 
kāpnēm… Visu ne izstāstīt! 
Tur pavadījām ilgu laiku, tad, 
sātīgi un garšīgi iestiprināju-

šies vietējā kafejnīcā, devāmies 
uz Āraišu ezerpili. Arī tas bija ne-
aizmirstams piedzīvojums. Eks-
kursijas vadītāja ļoti interesanti 
un atraktīvi stāstīja par seno lat-
viešu dzīvi, tradīcijām un nodar-
bošanos, un tad ļāva pastaigāt 
pa seno latviešu dzīvesvietu, ieiet 
mājiņās un izjust to, kā bija tad, 
senos laikos, bez televizoriem, 
datoriem, telefoniem… 

Trešās dienas pirmā daļa 
projekta dalībniekiem pagāja, no-
pietni darbojoties — skolēni daudz 
uzzināja par Latvijas aizsargāja-
majiem augiem, par ārstniecības 
augiem. Skolotāji bija sagatavoju-
ši nodarbības, kurās skolēni uzzi-
nāja, kādi aizsargājami augi ir tieši 
mūsu novadā, iztēlojās, kā būtu, 
ja viņi būtu šie augi, darbojās ar 
grāmatām, meklējot nepiecieša-
mo informāciju, pētīja Latvijas 
Sarkanās grāmatas struktūru un 
plānojumu.

Ceturtdiena pagāja mežā. 
Šeit dalībniekiem bija iespēja 
izskraidīties, pierādīt, ka viņi ir 
draudzīgi, saliedēti, izpalīdzīgi. 
Bija liels prieks par bērniem, jo 

bija pagājušas vien trīs dienas, 
bet viņi jau sajuta sevi kā vieno-
tu komandu, tāpēc veikt dažādus 
uzdevumus viņiem nebija grūti, 
bet mums, pieaugušajiem, atlika 
vien priecāties par draudzību, la-
bestību un atbildības sajūtu, kas 
bija bērnos. Bet…ceturtdiena ar 
to nebeidzās, jo priekšā bija ve-
selu gadu gaidītākais pasākums 
— nakšņošana skolā! Vakarā visa 
skola bija pārvērsta par spēļu tel-
pu — vienā kabinetā spēlēja “Ka-
tanu” un “Skrable”, gaitenī ska-
nēja smiekli, jo spēlēja Twisteru, 
gaiteņa otrā galā — turnīrs galda 
tenisā, sporta zālē — volejbols, 
skolas laukumā — badmintons… 
Visu pat neuzskaitīsi! Līdz ar tum-
sas iestāšanos — sarunas par 
kosmosu, zemi, planētām, zvaig-
znēm, un tad — zvaigžņu vēroša-
na gan izmantojot teleskopu, gan 
vienkārši lūkojoties naksnīgajās 
debesīs.

Piektdiena, kā to teica paši 
dalībnieki, atsteidzās nemanot. 
Izvērtējums, vēlējumi, solījumi 
tikties arī nākamgad… Mums, 
skolotājiem, gandarījums par go-

dam paveikto darbu un pozitīvām 
emocijām, ko saņēma bērni. 

Mīļš PALDIES SIA “Launags” 
un tās vadītājai V.Kazimirovai par 
garšīgajām pusdienām un launa-
giem - tos bērni vienmēr gaidīja 
ar nepacietību un notiesāja ar lie-
lāko prieku.  

PALDIES Aulejas pagastam 
par sagādāto transportu braucie-
nam uz “Kurmīšiem” un SIA “Miks 
Bus” par braucienu uz Cēsīm un 
Āraišiem. Kā teica bērni: ”Mums 
bija vislabākie šoferi!”.

Visskaļāko PALDIES projek-
ta dalībnieki velta tūrisma pulciņa 
vadītājam Dz. Patmalniekam par 
šķēršļu trasīti mežā. Emociju pie-
tiks visam mācību gadam!

Lai arī kā gribētos šo vasaru 
pavilkt garāku, ir pienācis sep-
tembris — jauns mācību cēliens. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas vār-
dā novēlu visiem prieku, radošu-
mu, izturību un visam pāri - mī-
lestību, darbojoties ar skolēniem 
jaunajā mācību gadā. 

Ilga STIKUTE, 
KVĢ direktora vietniece

Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015

Piektdiena, 18. septem-
bris, Daugavpils Olimpiskais 

Centrs, semināru zāle 
12:30 – 13:50 - Uzņēmēj-

darbības vide Latgalē, attīstība, 
perspektīvas.
•	 Ekonomikas ministrijas pārziņā 

esošās ES fondu programmas 
uzņēmējdarbības atbalstam 
2014.- 2020. gadā

•	 Zemkopības ministrijas pārziņā 
esošās ES fondu programmas 
uzņēmējdarbības atbalstam 
2014.- 2020. gadā

•	 Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas pārziņā 
esošās ES fondu programmas, 
pašvaldību loma uzņēmējdar-
bības atbalstā

•	 Tehnoloģiju attīstības un inovā-
ciju infrastruktūras centru vaja-
dzību priekšizpēte

14:00 – 17:00 - Diskusija par 
veidu, kā reģionālā ražotāja pro-
dukcijai nokļūt lielveikalu plauk-
tos ELVI grupa – “Par savējiem”
•	 Pārtikas un veterinārais die-

nests – sadarbības partneris 
produkcijas kvalitātes nodroši-

nāšanai
•	 Latvijas Lauksaimniecības Uni-

versitāte – sadarbības, inovāci-
ju un attīstības partneris

•	 Latvijas lauku konsultāciju 
centrs - vadošā lauku attīstības 
konsultāciju pakalpojumu orga-
nizācija Latvijā

•	 Uzņēmēju diskusija, veiksmes 
stāstu piemēri

Sestdiena, 19. septem-
bris, Daugavpils Olimpiskais 

Centrs, semināru zāle 
11:00 – 12:00 Tēja ar uzņē-

mējiem – jauniešu diskusija un 
pieredzes apmaiņa ar uzņēmē-
jiem par biznesa iespējām.

Kultūras programma
Piektdiena, 18. septembris, 
Daugavpils Olimpiskais 

Centrs, skatuve 
•	 12:00 Izstādes oficiālā atklāšana 
•	 12:30 Balvu profesionālās un 

vispārizglītojošās vidusskolas 
audzēkņu tērpu kolekciju pa-
rāde. Jauniešu deju kolektīvs 
“Vectilža”. LNT šova Dziedošās 

Ģimenes 2012 un 2013 dalīb-
nieki - Laicānu ģimene 

•	 14:00 Dagdas novada folkloras 
kopa “Sovvaļnīki” 

•	 15:00 Preiļu deju kolektīvs 
“Dancari”, Folkloras grupa 
“Naktineica”, Preiļu mūzikas 
skolas pūtēju orķestris 

•	 16:00 Līvānu 1. vidusskolas un 
Līvānu novada kultūras centra 
folkloras kopa “Ceiruleits” 

Sestdiena, 19. septem-
bris, Daugavpils Olimpiskais 

Centrs, skatuve 
•	 11:00 Rēzeknes folkloras kopa 

“Dziga” 
•	 12:00 Daugavpils Latviešu 

kultūras centra profesionālais 
pūšamo instrumentu orķestris 
“Daugava” 

•	 13:00 Daugavpils novada kul-
tūras centra deju ansamblis 
“Līksme” 

•	 14:00 Krāslavas Mūzikas sko-
las saksofonistu ansamblis un 
vokālais ansamblis “Krāslaviņa” 
15:00 Ludzas Tautas nama fol-
kloras ansamblis “Dzeipori”

“MANA SPOR-
TISKĀ ĢIMENE”

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis 
un biedrības “Pīlādzītis klubs” foto/
video konkurss “MANA SPORTISKĀ 
ĢIMENE””  ir viens no pasākumiem 
iestādes dalībai Eiropas Sporta nedēļas 
2015  un  Veselības nedēļas jeb MOVE 
WEEK 2015 programmu aktivitāšu ie-
tvaros, kas  notiks 2015. gadā  no 7. līdz 
27. septembrim.

Konkursu organizē Krāslavas nova-
da PII “Pīlādzītis” un biedrība “Pīlādzītis 
klubs”, aicinot piedalīties savus darbinie-
kus, bērnus un viņu vecākus, kā arī visus 
interesentus.

Konkursa dalībnieku skaits un ve-
cums nav ierobežots. Var piedalīties gan 
individuālie autori, gan autoru kolektīvi.

Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 
savus darbus, kas nav aizgūti no citiem 
autoriem; konkursa darbu skaits no vie-
na autora nav ierobežots.

Konkursa mērķi: popularizēt vese-
līgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas 
vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un 
fiziskās aktivitātēs.

Pamatprasības iesniedzamiem 
foto/video variantiem: dalībnieki ie-
sniedz pašfilmētu foto vai video, kuru 
sižets atbilst konkursa tēmai un mērķim.

Darbiem pievieno nosaukumu 
un īsu komentāru, ziņas par autoriem 
iesniedz kopā ar foto/video  (vārds, uz-
vārds, adrese, vecums, telefona numurs, 
e-pasta adrese).

Konkursa darbus iesniedz uz ad-
resi: Aronsona 1, PII “Pīlādzītis” Krāsla-
va, LV-5601; vai atsūta uz e-pastu: pii.
piladzitis@inbox.lv (var atsūtīt failus 
vai interneta adresi, kur var noskatīties 
darbus)

Par konkursa norisi atbild Krāslavas 
novada PII “Pīlādzītis” administrācija un 
biedrības “Pīlādzītis klubs” valde.

Konkursa darbu variantus jāie-
sniedz līdz 2015. gada 30. septembrim 
pēc adreses: PII “Pīlādzītis”, Aronsona 
1, Krāslava, LV -5601; vai uz e-pastu: pii.
piladzitis@inbox.lv.

Iesniegtos variantus vērtēs komi-
sija sekojošā sastāvā: iestādes vadītāja, 
iestādes sporta skolotāja, iestādes pa-
domes priekšsēdētājs vai vietnieks,  ies-
tādes ārsta palīgs, biedrības “Pīlādzītis 
klubs” valdes locekļi.

Uzvarētājs  tiks paziņots un apbal-
vots Drošības nedēļas pasākumā 2015. 
gada oktobrī.

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Pārējā SIA Astašova apkal-

potajā bijušā Krāslavas rajona 
teritorijā, braucot attālumu starp 
pirmajām pieturvietām, biļetes 
cena paliks nemainīga. 

Mērojot attālumu no septi-
ņiem līdz 33 kilometriem, braucie-
na maksa nedaudz palielināsies. 

Vienādojot sabiedriskā 
transporta tarifus, iedzīvotāji par 
braucienu sabiedriskajā transpor-
tā maksās pēc vienādiem princi-
piem neatkarīgi no vietas, kur tie 
atrodas. Tāpat iedzīvotājiem būs 
iespēja iegādāties abonementa 
biļeti, kas regulārajiem pasažie-
riem par braucienu sabiedriskajā 
transportā ļaus maksāt lētāk, un 
perspektīvā plānots ieviest arī 
vienotu biļeti braucienam gan ar 
vilcienu, gan autobusu.

Tarifu vienādošanas proce-
sā ir izveidotas četras dažādas 
minimālās braukšanas maksas, 
kuru lielums atkarīgs no attīstības 
centra līmeņa. Maksa par brau-
ciena pirmajiem kilometriem būs 
atšķirīga Rīgā, pārējās republi-
kas nozīmes pilsētās, reģionālās 
nozīmes centros un pārējā valsts 
teritorijā. Tāpat plānots ieviest 
vienādu maksu par katru brau-
ciena kilometru — braucienam 
no septiņiem līdz 33 kilometriem 
maksa būs viena, bet, sākot ar 
33. kilometru, plānots cenas 
samazinājums. Sīkāka informāci-
ja par reģionālo vietējo maršrutu 
autobusu tarifu vienādošanu pie-

ejama www.atd.lv.
Ņemot vērā, ka reģionālajā 

maršrutu tīklā ir ap 7600 reisu 
ar vairāk nekā 6000 pieturvietu, 
lai noskaidrotu, par cik centiem 
mainās biļetes cena, braucot līdz 
katrai no šīm pieturvietām, aici-
nām iedzīvotājus sazināties ar 
attiecīgo pasažieru pārvadātāju 
uzņēmumu vai Autotransporta 
direkciju, rakstot uz e-pastu atd@
atd.lv, sociālajos tīklos Twitter un 
Facebook vai zvanot pa tālruni 
67686499 un 67502869.

Par valsts SIA Autotrans-
porta direkcija 

Autotransporta direkcija ir 
vienotas valsts politikas realizē-
tāja starptautisko pārvadājumu 
jomā, autotransporta komerc-
pārvadājumu uzņēmējdarbības 
licencēšanā, kā arī sabiedriskā 
transporta plānošanā. Regulā-
ri veicot sabiedriskā transporta 
finanšu analīzi un auditu, direk-
cija nodrošina vienotu, nepār-
trauktu un pieejamu sabiedriskā 
transporta sistēmu visā valstī. 
Autotransporta direkcijas uzde-
vums ir īstenot virkni pasākumu 
kompleksu, lai Latvijas autopār-
vadātājiem tiktu nodrošināta liku-
mīga iespēja veikt pārvadājumus 
Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Zane PLONE, 
VSIA Autotransporta direkcija 

komunikācijas speciāliste

No 14. un 15. septembra Krāsla-
vas novadā tiks vienādoti tarifi Latvijas uzņēmēju biedrība 

“Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kamera” un Latgales plāno-
šanas reģions aicina pieteikties 
Latgales reģiona pašvaldības un 
uzņēmumus “Uzņēmēju Dienām 
Latgalē 2015”, kas notiks 18. un 
19. septembrī Daugavpils Olimpis-
kajā centrā. Pasākuma mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbības vides at-
tīstību reģionā, popularizējot vietē-

jos uzņēmējus, aicinot savstarpēji 
sadarboties un kontaktēties, lai pa-
lielinātu ražojumu un pakalpojumu 
noietu. 

Krāslavas novada domes At-
tīstības nodaļas uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta koordinatore Inta 
Murāne paziņoja, ka Krāslavas no-
vada pašvaldība, atbalstot ieceri, 
piedalīsies ar kopstendu, lai vei-
cinātu  sava novada uzņēmējdar-

bības atpazīstamību. Tā ir iespēja 
uzņēmējiem tikties klātienē un rast 
jaunus sadarbības partnerus, jau-
nas informācijas ieguvi biznesa 
iespēju forumā. Krāslavas novadu 
kopstendā pārstāvēs SIA “Nemo”, 
AS “NIDL”, SIA “TFT.aero”, PIKC 
Rīgas Valsts tehnikums un Krāsla-
vas novada tūrisma informācijas 
centrs. Visi interesenti tiek laipni 
aicināti apmeklēt izstādi!

Foruma programma
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Divas dienas bez telefona – Varavīksnes vidusskolas
 vecāko klašu skolēnu kongresa ideja 

Cik ilgi mūsdienu vidussko-
lēns var iztikt bez mobilā tele-
fona, interneta, WiFi? Un var 
prognozēt skolēnu vecāku atbil-
di - necik. Īstenībā visi modernie 
gadžeti, kas mūsu mazajiem un 
lielajiem bērniem dod iespēju 
pastāvīgi būt sasniedzamiem 
un uzturēt sakarus ar ārpasauli, 
tagad ir tik cieši saistīti ar mūsu 
dzīvi, ka skolotājiem bieži vien ir 
jāpieliek lielas pūles, lai novēr-
stu skolēnu uzmanību no “sa-
skarsmes tiešajā ēterā” vismaz 
mācību stundu laikā. Bet vai 
patiešām viss ir tik nopietni? Vai 
tiešām mūsu jaunāko paaudzi 
vairs nemaz neinteresē konser-
vatīva, tradicionāla saskarsme, 
dzīva un īsta, un neko nevar 
mainīt? Var!  

Projekts “Divas dienas bez 
interneta /telefona”, ko izstrā-
dāja Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 11. b klases audzēk-
ņi kopā ar klases audzinātāju 
Valentīnu Purpišu, paredzēja 
vidusskolēnu saskarsmi un aktī-
vu komunikāciju divu dienu laikā 
bez telefonu, aifonu, aipadu un 
pārējās modernās elektronikas 
izmantošanas. 3. septembrī 
desmito un vienpadsmito klašu 
skolēni, kā arī grupa no skolas 
pašpārvaldes aktīvākajiem da-
lībniekiem no devītajām un div-
padsmitajām klasēm 66 cilvēku 
sastāvā, 11 Varavīksnes vidus-
skolas pedagogu pavadībā de-
vās uz Kaplavu, lai pavadītu 
diennakti aktīvā darbībā, atsa-
koties no jebkuras saskarsmes 
ar ārpasauli. 

Par kongresa rezidenci 
kļuva Kaplavas pagasta tautas 
nams, par ko jāsaka liels pal-
dies Andrim Uzulam.  

Kongresa sākums bija ie-
plānots plkst. 13.00. Dalībnie-
ki ieradās paredzētajā vietā 
pusstundu agrāk, viņi atbrauca 
divos autobusos, kuros tika ie-
krauti arī piederumi gulēšanai, 
visi gaidīja kaut ko nebijušu, 
īpašu un aizraujošu. Pirms ieiet 
klubā, lai varētu tur izvietoties, 
ikviens atstāja savu telefonu 
īpašā lādē. Kad tika atdots pē-
dējais telefons, bet lāde bija 
piepildīta līdz augšai, to svinīgi 
aizslēdza un aiznesa nezināmā 
virzienā. Saikne ar ārpasauli 
tika pārtraukta. 

Projekta pirmajā diena bija 
paredzēti daudzveidīgi pasāku-
mi. No sākuma bija iesildīša-
nās, visās klasēs tika izveidota 
sava grupa (“partija”, “frakcija”), 
pēc tam, kad grupas izvirzīja 

savus līderus, dalībnieki pie-
ņēma kongresa likumus, kas 
noteica darbošanās pamatprin-
cipus diennakts laikā. Tie bija 
tikai trīs: 1. precīzā laika likums 
(lai viss ieplānotais tiktu reali-
zēts); 2. paceltās rokas likums 
(lai diskusijas un apspriedes 
nepārvērstos par nekontrolēja-
mu un bezjēdzīgu darbību un 
lai ikviens dalībnieku vārds būtu 
sadzirdēts un neviena vērtīga 
ideja nepazustu haosa dēļ); 3. 
veselīgā dzīvesveida likums 
(lai kaitīgie ieradumi netraucētu 
domu plūdumam un reakcijas 
ātrumam dažādu pārbaudījumu 
laikā). Pēc tam sākās “ledus 
laušanas” aktivitātes. Tad kat-
rā “partijā” notika vidusskolēnu 
ārpusklases pasākumu plāna 
apspriešana visam mācību ga-
dam. Dalībnieki uzmanīgi izpē-
tīja plānu, kas viņiem bija pie-
dāvāts, apsprieda katru plāna 
punktu, kaut ko izsvītroja, kaut 
ko pielika klāt. Pēc apsprieša-
nas norisinājās katras grupas 
priekšlikumu prezentācija. Kaut 
gan organizatoriem tas šķita 
negaidīti, vidusskolēni izturējās 
pret šo uzdevumu visai nopiet-
ni. Priekšlikumu bija ļoti daudz. 
Fantāzijai nebija robežu. Tagad 
skolas pasākumu plāns papildi-
nāsies ar jaunām aktivitātēm: 
“Augstās modes nedēļa”, 
skolas intelektuāļu turnīrs, 
spēle “Mafija”, “Dejas ar 
skolotājiem” un daudziem 
citiem. Visus piedāvātos 
pasākumus organizēs un 
īstenos skolas parlamenta 
locekļi.  

Pēc ārpusklases pa-
sākumu plāna prezentā-
cijas kongresa dalībnieki 
saņēma radošo uzdevumu 
(kuru vajadzēja sagatavot 
līdz vakaram, izmantojot 
nelielas pauzes starp kon-
gresa pasākumiem) un 
devās uz sporta sacensī-
bām, ko viņiem sagatavoja 
sporta skolotājs. Sacīkšu 
azarts lika vidusskolēniem 
aizmirst par viņu iemīļo-
tajiem gadžetiem. Un arī 
turpmāk “kongresmeņiem” 
nenācās garlaikoties. 

Pēc sporta sacensī-
bām vidusskolēni nonāca 
psiholoģes rokās. Psiholoģis-
kā treniņa mērķis bija palīdzēt 
dalībniekiem atklāt visus savus 
talantus, attīstīt saskarsmes 
prasmes, pārvarēt kautrīgumu 
un izjust komandas garu, akti-
vitāte pagāja vienā elpas vilcie-

nā. Tad pienā-
ca vakariņu 
laiks. 

Ieturējuši 
kopīgu maltīti, 
dalībnieki sa-
ņēma uzde-
vumu - izpētīt 
apkārtni, pa-
runāt ar vie-
tējiem iedzī-
votājiem un 
savākt mak-
simāli daudz 
informāci jas 
par Kapla-
vu, par dzīvi 
pagastā, par 
ievērojamiem, 
s l a v e n i e m 
c i l v ē k i e m , 
panākumiem 

un problēmām, kas ir aktuālas 
šī skaistā, sakoptā un mājīgā 
pagasta iedzīvotājiem. Pastai-
ga bija izdevusies. Katra grupa 
atrada sarunas biedrus, kuri 
labprāt palīdzēja “kongresme-
ņiem”. “Pastaigas” rezultātu 
prezentācijas laikā visi klāt-

esošie uzzināja par rakstnieka 
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju, 
par veiksmīgākajām zemnieku 
saimniecībām, par pieminek-
ļiem, par to, ka visgaršīgākie 
bumbieri aug tieši Kaplavā, par 
jauno baznīcu, par vietējo iedzī-
votāju cerībām un iecerēm. 

Vakara noslēgumā notika 
radošo uzdevumu prezentācija 
- sižetisks priekšnesums popu-
lārāko kino dziesmu pavadīju-
mā. Kreativitāte sita augstu vilni. 
Dažas grupas īsā laikā paspēja 
no palīglīdzekļiem izgatavot arī 
rekvizītus un kostīmus. Prezen-
tācija pārvērtās par kaut ko līdzī-
gu šovam “Atkārto!”, konkursam 
“POP iela” un Jaungada “ugun-
tiņai”. Spēle “Krokodils” noteica 
visartistiskākos un apķērīgākos 
vidusskolēnus, šķita, ka jautrie 
konkursi nebeigsies nekad. Uz 
šīs augstās nots noslēdzās kon-
gresa pirmā diena.  

Vidusskolēniem tik ļoti pati-
ka dzīva komunikācija, ka nakts-
miers sākās daudz vēlāk, nekā 

bija ieplānots, neskatoties uz 
“precīzā laika likumu”. Bet jauna 
diena sākās stundu agrāk, nekā 
bija iecerēts. Dalībnieki centās 
pagarināt laiku, kas bija pare-
dzēts kongresam. 

4. septembris sākās ar jaut-
ru rīta rosmi, bet pēc brokastīm 

notika visnopietnākais 
un atbildīgākais kongre-
sa pasākums. Vidus-
skolēni izvēlējās skolas 
parlamenta prezidentu. 
Katra klase prezentē-
ja savu kandidātu, paši 
pretendenti uzstājās ar 
priekšvēlēšanu runu, 
kurā stāstīja par to, kā-
dus darbus skolēnu paš-
pārvaldes ietvaros viņi 
plāno nākamajā mācību 
gadā. Vēlēšanas bija 
vispārējas un slepenas. 
Tika izgatavoti biļeteni, 
visu procesu organizēja 
vēlēšanu un skaitīšanas 
komisija. Rezultātus visi 
gaidīja ar nepacietību. 
Spraigā cīņā pārliecino-
šu uzvaru guva 11.а kla-
ses skolniece Jūlija Žura-
vļova, kura tagad strādās 
šajā atbildīgajā amatā un 
kuru draudzīgi apsveica 

visi kongresa dalībnieki. 
Pēc vēlēšanām vidussko-

lēni devās pārbaudīt savas 
prasmes tūrisma rallijā, kuru 
organizēja jaunsargu instruktors 
Dzintars Patmalnieks. “Stacijas” 
atšķīrās cita no citas, tās bija ne-
parastas un savdabīgas. Aktivi-
tāšu laikā dalībniekiem noderēja 
komandas darba iemaņas un 
prasme saprasties bez vārdiem, 
kā arī savstarpējās palīdzības 
iemaņas.

Iekarsuši pēc pārbaudīju-
miem tūrisma stacijās, kongre-
sa dalībnieki sapulcējās tautas 
nama zālē, lai sarīkotu desmito 
klašu skolēniem, visjaunākajiem 
vidusskolēniem, iesvētīšanas 
aktivitātes. Atraktīvi pārbaudī-
jumi tika pārvarēti bez īpašām 
grūtībām. Desmito klašu skolēni 
saņēma īpašus sertifikātus, kas 
apstiprināja viņu jauno statu-
su, un nodeva Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolēnu zvērestu. 

Pusdienas pagāja lietišķā 
atmosfērā, ātri un organizēti. 

Laika palika arvien mazāk, bet 
priekšā bija projekta pēdējā ak-
tivitāte – rezultātu apkopošana 
un pasākuma izvērtējums. Ik-
viens kongresa dalībnieks iztei-
ca savu viedokli par to, kā viņš 
vērtē šī pasākuma nozīmi savā 
dzīvē. Domas bija dažādas, taču 
daudzi formulēja šādu secināju-
mu – vidusskolēnu kongresam ir 
jābūt katru gadu!  

Kongresa noslēguma daļā 
katram dalībniekam svinīgi tika 
atdots viņa iemīļotais gadžets. 
Dzīve atgriezās savā parastajā 
gultnē... 

Šī piesātinātā pasākuma 
galvenais ieguvums ir draudzīgi 
un radoši vidusskolēni, kuri ie-
guva pārliecību par to, ka dzīve 
var būt interesanta arī bez inter-
neta un telefona. Var ilgi apraks-
tīt katras pasākuma aktivitātes 
rezultātus, taču visnozīmīgākais 
ir pirmais un galvenais... Iespē-
jams, ka tagad mums ir grūti iz-
prast nozīmīgās sekas, bet pēc 
20-30 gadiem mēs pavisam ci-
tādāk vērtēsim mūsu laikmetu. 
Taču tik un tā neviens neatradīs 
nekādu alternatīvu dzīvai sa-
skarsmei. Par to es esmu pār-
liecināts! 

Milzīgs paldies tiem, kas iz-
strādāja šo projektu (11.b klasei 
un audzinātājai Valentīnai Pur-
pišai), kā arī tiem, kas atbalstīja 
un palīdzēja organizēt un īste-
not šo svarīgo un interesanto 
pasākumu: skolas direktorei 
Ludmilai Senčenkovai, direkto-
res vietniecei Jevai Bojarčukai, 
klases audzinātājiem – Lilijai 
Jasinskai, Irinai Kurilovai, Gali-
nai Mikulānei, vēstures skolotā-
jai Ludmilai Kairānei, psiholoģei 
Ijai Karolei, sporta skolotājam 
Ivanam Lukšam, angļu un vācu 
valodas skolotājai Alīnai Lukšai, 
organizatorei Anželai Semjo-
novai, jaunsargu instruktoram 
Dzintaram Patmalniekam. Lielu 
pateicību par viesmīlību izsa-
kām Andrim Uzulam! 

Vidusskolēnu kongress 
nav inovatīvs pasākums Vara-
vīksnes vidusskolā. Vienkārši 
tas bija nedaudz aizmirsts. Pa-
tīkami, ka atdzimst laba un vaja-
dzīga tradīcija! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Klusumu! Notiek apspriede!

Vērtīgā lāde.

Pusdienas pēc plāna.
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Svinam Aizkrauklē!

Krāslavas Romas katoļu 
baznīcas vikārs Rodions Doļa 
mūsu sarunā uzsvēra, ka šogad 
Jauniešu dienas tiek organizētas 
nacionālā līmenī. Tās ir nozīmīgs 
sagatavošanās posms Pasaules 
Juaniešu dienām, kas notiks Kra-
kovā (Polijā) 2016. gadā no 26. 
līdz 31. jūlijam.

Latvijas katoļu jauniešu die-
nās tiek aicināti piedalīties arī 
citu tradicionālo kristīgo konfesiju 
ticīgie, visi labas gribas jaunieši. 
Jauniešu dienu devīze šogad ir 
“Svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi Die-
vu redzēs” (Mt 5,8). Aizkraukles 
pasākumā devīze tiek konkreti-
zēta; galvenā tēma būs: “Meite-
ņu un puišu sirds Dieva plānā.” 
Programmā paredzēti koncerti, 
mūzika Dievam, iedvesmojošas 
lekcijas, sports, radošas, inte-
lektuālas un garīgas aktivitātes 
profesionāļu vadībā… Jauniešu 
dienu dalībnieki varēs apmeklēt 
kādu no vairāk nekā 20 piedāvā-
tajām darba grupām, lekcijas, kā 
arī iegūt daudz jaunu draugu. 

Pasākumā piedalīsies Lat-
vijas katoļu Baznīcas bīskapi, 
viesi no Somijas, Lietuvas un 
Latvijas. Lektoru vidū, piemēram, 
būs Benas Ulevičius, kas ir ne ti-
kai teoloģijas doktors un Kauņas 
teoloģijas fakultātes dekāns, bet 
arī rokgrupas “Army 777” līderis, 
Endijs Čambers (Andy Cham-
bers), programmas “Dzīvības 

straumes” Eiropā vadītājs u.c. 
Jauniešu dienu laikā muzicēs 
grupa “Dabasu Durovys”, daudz 
citu pašmāju un ārvalstu mūziķu. 
Viņu vidū arī grupas “The Kelly 
Family” (Vācija) pārstāvis Mihails 
Patriks Kellijs (Michael Patrich 
Kelly), cilvēks ar sarežģītu likteni. 
Šajā rokgrupā muzicēja vienas 
lielas ģimenes pārstāvji, un tā 
bija ļoti slavena 80. gadu beigās 
un 90. gadu sākumā. Diemžēl 
atkarību dēļ M.P. Kellijs bija no-
nācis pie sabrukuma robežas. 
Pirms 10 gadiem svētceļojuma 
laikā viņš piedzīvoja īpašu Dieva 
klātbūtni, kas palīdzēja atgūt ce-
rību, saņemt atgriešanās žēlastī-
bu. Tagad M. P. Kellijam ir sava 
rokgrupa, kura uzstāsies lielajā 
koncertā Aizkrauklē.

Šobrīd vēl var pieteikties 
Jauniešu dienām Aizkrauklē mā-
jaslapā www.jdaizkraukle2015.
lv. Patlaban dalības maksa pasā-
kumam ir 20 eiro, bet pasākuma 
dienā tie būs 25 eiro. Priesteris 
Rodions Doļa Krāslavas drau-
dzes jauniešus iedrošina, ka da-
lības maksa nevar būt šķērslis, 
lai nepiedalītos Jauniešu dienās. 
Finansiālās grūtībās nonākušos 
interesentus viņš aicina vērsties 
pie viņa, lai kopīgi atrisinātu 
problēmu (Pr. R. Doļas tel. nr. 
20240098).

Genovefa KALVIŠA

 Sadraudzības pasākums Liepājā
Pēc Liepājas pensionāru 

biedrības uzaicinājuma Krāsla-
vas novada pensionāru biedrības 
valdes locekļi un pašdarbības 
kolektīvu vadītāji šī gada 27. au-
gustā apmeklēja pensionāru bied-
rību sadraudzības pasākumu. Jau 
Grobiņā mūs laipni sagaidīja gide 

Velta Radčenka, ar kuras palīdzī-
bu mēs devāmies uz Liepājas so-
ciālā dienesta dienas centru, kura 
telpās atrodas pensionāru bied-
rība. Pie ieejas durvīm ar maizi 
un vokālā ansambļa “Kurzemīte” 
dziesmām pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja Astrīda Vērdiņa 

iepazīstināja ar aktīvākajiem bied-
rības biedriem. Pārkāpjot dienas 
centra slieksni, katrs dalībnieks 
tika uzcienāts ar glāzīti sīvā un 
uzkožamo maizīti. Mūsu dalīb-
nieki tika laipni lūgti pie bagātīgi 
uzklātiem galdiņiem, turpinājumā 
vokālais ansamblis “Kurzemīte” 

sniedza koncertu. Par 
cik mūsu tikšanās bija 
ieplānota vienu dienu, 
laiks bija ierobežots, 
tāpēc pusdienojot mēs 
izrunājām interesējošos 
savstarpējos jautājumus.

Pensionāru bied-
rības priekšsēdētāja 
Astrīda Vērdiņa ir arī 
sociālā dienesta darbi-
niece. Biedrības telpās 
vecie ļaudis var saturī-
gi pavadīt brīvo laiku. 
Reizi nedēļā darbojas 
galda spēļu pulciņš, ve-
selīgas kustības grupa, 
adīšanas un tamborē-
šanas pulciņš, klūdziņu 
pinēju un mezglošanas 
pulciņš, bet reizi mēne-
sī kulinārijas pulciņš un 

notiek tikšanās ar senioriem, kur 
tiek lasītas lekcijas. Notiek tikša-
nās ar Saeimas deputātiem. Tā 
šogad aprīlī sarunā par izmaiņām 
sociālajos jautājumos piedalījās 
Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja Aija Bar-
ča. Sagaidot veco ļaužu dienu 1. 
oktobrī, pensionāru dienas centrā 
notiks literāri muzikālā pēcpusdie-
na, bet 29. oktobrī Latviešu bied-
rības namā jau astoto reizi notiks 
pensionāru biedrības rīkotais tra-
dicionālais pasākums - konkurss 
“Gadi nav šķērslis”, piedalās dzie-
dātāji, dejotāji, mūziķi un daiļlasī-
tāji, kuri parāda savas spējas un 
cīnās, lai kļūtu par uzvarētāju šajā 
konkursā. Liepājas pensionāru 
organizētos pasākumus atbalsta 
un fi nansē novada dome. Sarunu 
beigās mūsu katram brauciena da-
lībniekam tika uzdāvināts Liepājas 
dzintariņu “maisiņš” un siera kuku-
lītis. Šķiroties notika sadziedāša-
nās un izteikta pateicība Astrīdai 
Vērdiņai par viesmīlību. Turpinā-
jumā gide Velta Radčenka, brau-
cot daudz stāstīja un organizēja 
pieturas vietas Liepājā. Tā atrodas 

Baltijas jūras piekrastē starp Balti-
jas jūru un Liepājas ezeru, kuru ar 
jūru savieno Tirdzniecības kanāls. 
Bija iespēja izbaudīt balto smilšu 
maigumu. Apskatījām Sv. Annas 
Luterāņu baznīcu, Sv. Jāzepa ka-
toļu katedrāli, Sv. Meinarda katoļu 
baznīcu, Svētās Trīsvienības ka-
tedrāli, kuras īpašā vērtība ir ēr-
ģeles, kas ir lielākās mehāniskās 
nepārbūvētās ērģeles pasaulē, bet 
par tradīciju ir kļuvis starptautiskais 
Ērģeļnieku festivāls, kas notiek 
katru septembri. Bija iespēja atklāt 
citādu Liepāju - skarbo Karostu, 
kura ir lielākā vēsturiskā militārā 
teritorija Baltijā, kas katru cilvēku 
neatstāj vienaldzīgu. Nevar visu 
aprakstīt, visi brauciena dalībnieki 
bija sajūsmā.

Ļoti esam pateicīgi Krāslavas 
novada domei, kura rada iespēju 
sagādāt transportu, šoferiem Vik-
toram un Jāzepam par pacietību, 
kā arī Krāslavas novada pensio-
nāru biedrības priekšsēdētājam 
Edmundam Gekišam par pasāku-
ma organizēšanu. Visiem sakām 
mīļu “Paldies!”

Valentīna KOKINA

No lasītāju vēstulēm

Uz to aicina Latvijas Romas katoļu Baznīcas Vidzemes Kato-
ļu jauniešu centrs. Nozīmīga aktualitāte šomēnes būs Latvijas 
Jauniešu dienas 2015, kas no 18. līdz 20. septembrim notiks 
Aizkrauklē - pilsētā Daugavas krastā.

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 elektronis-

kā versijā!
E-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv. 

Tālr. 65681464, 65681475.

Aizaug ceļš uz Aglonas novada sadraudzības simbolu Kundzinišķos 
Jau četrus gadus ceļa malā, 

skaistā uzkalniņā ceļa posmā Aglona 
- Šķeltova, atrodas atjaunotais Kun-
dzinišķu krucifi kss. 

Pirms četriem gadiem, kruci-
fi ksa iesvētī šanas laikā, tas ap sevi 
pulcināja vairāk nekā piecdesmit da-
lībniekus. Pasākuma moto bija “Atce-
roti es pagātni, strādājam tagadnē un 
veidojam nākotni!”. 

Diezgan skumīga izskatās pie-
minētā NĀKOTNE, ja uz šo krucifi ksu 
skatās šodien - pēc četriem gadiem. 

Starp pakāpienu brugakme-
ņiem slienas leknas pieneņu lapas, 
kas noklāj zaļu nezāļu paklāju līdz 
pašam krustam kalna galā. Uz krus-
ta sudraboti  perlamutrā krāsojuma 
klājas metāla rūsa, kas kā asaras lēni 
notek pār Jēzus Kristus siluetu. Aiz 
nelielā ziņojuma dēļa jumti ņa, kur 
savu patvērumu adradusi Marijas 
svētbilde, savu kapa vietu ierīkoju-
šas desmiti em izkaltušu mušu, bišu 
un lapseņu. Svētbildes rāmīša krāsa, 
nolupdama cenšas pievērt sev uzma-
nību, bet, nesaprasta, paliek nobirusi 
pie ziņojuma dēļa balsta stabiem, 
gaidot nākamo krāsojuma nobirumu, 
cerībā, ka kāds garāmgājējs, kuram 
nav vienaldzīgs skati ens uz ceļu, pa 
ko iet ikdienā, pievērsīs uzmanību arī 
šim aizaugušajam Dieva stūrīti m. 

Vai tāda ir arī Aglonas nova-
da nākotne? 

Pirms četriem gadiem, pie 
atjaunotā krucifi ksa, pulcējās 
Aglonas novada ti cīgie. Uzrunas 
laikā Aglonas bazilikas priesteris 
Daumants Abrickis un Alberts 
Cimanovskis, uz to brīdi Izvaltas drau-
dzes prāvests, uzsvēra ceļa krucifi ksu 
nozīmi kristi ešu tradīciju saglabāšanā 
Latgalē un vienotī bā uz ti cību.

Bijušais Aglonas novada priekš-
sēdētājs Igors Reščenko Latgales te-
levīzijas korespondenti em uzsvēra, 
ka krucifi ksa atjaunotāji iecerējuši 
šo vietu pozicionēt arī kā novada re-
liģiskās sadraudzības vietu, tāpēc uz 

iesvētī šanu bija ieradušies novada 
pagastu iedzīvotāji – katoļi,  pareiz-
ti cīgie un vecti cībnieki. “Domājot 
par novadu, par izaugsmi un nākot-
ni,  kopā, esot draudzīgi un sati cīgi, 
būsim spējīgi veikt lielus darbus”, 
tāpēc simbolisko vienotī bas uguns-
kuru iededza visu pagastu pārstāvji, 
apliecinot to, ka ti eši ti cība, cerība un 

sati cība spēs vienot, palīdzēs dzīvot 
un strādāt kopā.

Aglonas novada varu, kas kruci-
fi ksa iesvētī šanas laikā solīja kopīgu 
strādāšanu, vēlēšanu rezultātā no-
mainīja cita vara, simboliskais vieno-
tī bas ugunskurs apdzisa un ceļš uz 
Dievu aizauga.

Pirms četriem gadiem rakstī tās frā-
zes Aglonas novada 
mājaslapā šodien 
liek viegli pasmaidīt:

“Kundzinišķu 
ceļmalas krucifi kss 
- cerību un paļāvī-
bas Dievam sim-
bols -- pirmo at-
jaunotni piedzīvoja 
pirms 20 gadiem, 
1991. gada jūni-
jā. Tagad tas radis 
jaunu, mūsdienīgu 
veidolu un būs kā 

lūgšanu, pārdomu vieta, paužot vēlmi 
saglabāt Latgales kultūras, garīgās dzī-
ves īpatnību un cerību.”

Ne mazāk smaidu raisa lasītā 
frāze “Pēc 20 gadus ilgas kalpošanas 
atjaunotais ceļmalas krusts Aglonas 
novada Kundzinišķos tagad kļuvis par 
novada reliģiskās sadraudzības vietu.”

Kāpēc šī sadraudzības vieta šo-
dien ir aizaugusi?

Šī vieta vairāk atgādina Aglo-
nas novada vadošās varas politi s-
ko “sadraudzību” - ti kpat nekopta 
- gan miesā, gan garā, kas savas 
ietekmes pēdas spējusi atstāt visa 
novada teritorijā.

Taču pirms četriem gadiem 
viss bija citādāk. 23. jūlijā Aglonas no-
vada Kundzinišķos svinīgā sarīkojumā 
ti ka iesvētī ts ceļmalas krucifi kss, kas 
ti ka atjaunots pateicoti es Broņislavas 
Sprūģes lūgumam un iniciatī vai, kā arī 
Arturam Gražulim, kurš izstrādāja šo 
ti cīgo pieturvietas skici un, ieguldot 
savu darbu, organizatoriskās prasmes, 
materiālos līdzekļus, kopā ar citu zie-
dotāju un novadnieku ieguldīto darbu, 
ideju realizēja - skaistā ti cīgo pieturvie-
tā, kur uz lūgšanu aicināts ikviens ga-
rāmgājējs. Idejas realizācijā piedalījās 
daudzi Aglonas novada cilvēki.

Broņislavas pārliecinošais stāstī -
jums par krusta atjaunošanas nepie-
ciešamību novadniekus uzrunāja. Un 
kā lai tas neuzrunā, ja krustam ir ti k 
savdabīga vēsture. Pirmo reizi krusts 
atjaunots 1991. gadā, laikā, kad Latvija 
atguva savu neatkarību, cilvēki domāja 
par to, kā dzīvos un veidos valsti , cerot 
par tās nākotni.

Turpinājumu lasiet 6. lpp.

Kundzinišķu ceļmalas krucifi kss pirms 4 gadiem.



6 2015. gada 15. septembris

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, 
23.33 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, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kūku kari
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Tieša runa  22.30 Zebra
22.45 Iebrauc kino
23.35 Sapnis par pili
1.35 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 LR valsts himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.05 Pludmale
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 LTV - 60
13.25 PČ Vieglatlēti kā Pekinā
15.35, 1.40 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 izaicināti e
23.45 Ceļojums apkārt pasaulei
0.20 Oliņ Boliņ
0.50 Anekdošu 
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.15 Dzīvīte

9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00, 2.15 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Pāri ezeram
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 
22.10 Mf. Atslēga
0.45 Kāršu nams 
5.45 Kristī gā programma

TV3
6.15, 12.05, 5.50 Ūsainā aukle
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.45 Šīna planēta
7.40 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Pēc pati esiem 
noti kumiem veidoti  stāsti  
9.00, 3.05 Komisārs Reksis 
10.00 Drošības aģenti  
V.A.I.R.O.G.S 
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
14.15 Spēka reindžeri 
14.40, 1.10 Sievu maiņa 
15.45 UgunsGrēks 
16.55 Воронины

19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 
22.40 Vikingi 
23.40 Elites vienība SAFE
0.40 Maleinijs
2.05, 5.00 Svešais starp savē-
jiem 

TV3+
7.05, 17.35, 2.05 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 Taksis
18.40, 0.30 Brīvdienas Meksikā
21.00 Аfēristi  tī klos
22.05 Mf. Rituāls. 

TV5
8.00, 14.30 Māte un meita
8.25, 11.05, 14.55 6 kadri
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10, 23.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
10.05 Gribu ti cēt
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+

13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Krustt ēvs
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Nakts mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.10, 8.05 Mežzinis
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 ti esa
14.30 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.25 Medicīnas noslēpumi
17.00 Specgrupa
18.00, 4.55 Runājam un rādam
21.40 Krasta apsardze
23.40 Dienas anatomija
0.05 Sindbada klejojumi
2.00 Vilinājumu pilsēta
3.55 Dzīvokļa jautājums

RTR
9.55 Par pašu galveno

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēsti s
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēsti s-М
11.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
20.55 Mf. Sveša mīļotā.
22.50 Speciālkorespondents 
0.30 Mākslas fi lma
1.45 Ķertā
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.10 Euronews
6.30, 9.00, 12.15 15.30, 17.00, 
0.40 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.10 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/sieviešu
15.55, 0.55 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 16. septembris

Visu laiku slavenākā grāmata cilvēces 
vēsturē ir Bībele. Otrajā vietā pasaulē pēc 
popularitātes un tirāžas - Viljama Šekspīra 
sacerējumi. Bet trešajā vietā ir viņa... Pieticīga 
un ikdienas dzīvē neievērojama lēdija Agata 
Mērija Klarisa Melovana, dzimusi Millere, kuru 
visa pasaule pazīst kā Agatu Kristi. 

Viņas literārais mantojums ir 60 
detektīvromāni, 6 psiholoģiskie romāni, 19 
stāstu krājumi un 16 lugas. Viņas darbi ir 
tulkoti 100 pasaules valodās, visas viņas lugas 
līdz šim laikam nenoiet no teātru skatuvēm 
(izrāde „Peļu slazds” Londonas teātrī 
„Ambassador” tiek iestudēta no 1952. gada!). 
Viņas grāmatu kopējā tirāža ir vairāk nekā 4 
miljardi eksemplāru. Tas nozīmē, ka teorētiski 
katrā ģimenē ir kaut viena viņas grāmata. Savu 
pirmo romānu viņa uzrakstīja pēc strīda un 
derībām ar savu māsu... 

Agata  Kristi ir dzimusi Anglijā, nelielā 
Torkī pilsētā, amerikāņu ieceļotāju ģimenē, 
kurā audzināja trīs bērnus, un Agata bijusi 
jaunākā. Meitene izcēlās ar savu romantisko 
dabu un jūtīgumu, kas parasti amerikāņiem 
nav raksturīgs. Mājās meitene ieguva teicamu 
izglītību, īpašas spējas izrādījusi mūzikā. Taču 
iedzimtais kautrīgums un pazemība neļāva 
viņai kļūt par profesionālu mūziķi.  

Agatas pirmā darba vieta bija hospitālis, 
kur viņa strādāja par žēlsirdības māsu. Par šo 
periodu detektīvu meistare ar īpašu siltumu 
atcerējās visu savu mūžu, jo uzskatīja, ka 
viņas pirmais darbs bija vissvarīgākais un 
noderīgākais cilvēkiem. Pēc tam bija darbs 
aptiekā. Šī pieredze noderēja viņai vēlāk, 
jo Kristi romānos noziedznieki 83 reizes 
izrēķinājās ar saviem upuriem, izmantojot 
dažādas indes. Bet pēc tam bija laulība... 
Agatas pirmais vīrs, pulkvedis Arčibalds 
Kristi, bija īsts skaistulis. Agata iemīlējusies 
stipri un no visas sirds. Tieši šajā periodā, 
kas ir romantikas un gaišāko emociju pilns, ir 
sākusies rakstnieces radošā karjera. 

Vienu dienu starp māsām uzliesmoja 
strīds. Millere vecākā - Meidža - jau bija 
publicējusi vairākus stāstus sieviešu žurnālā, 
viņa mēģināja pierādīt savai jaunākajai māsai 
Agatai, ka rakstnieces darbs ir pārāk sarežģīta 
un pārāk smaga profesija. Agata nepiekrita. 
Viņas sastrīdējās un saderēja, ka nepaies ne 
gads, kad jaunākā māsa uzrakstīs romānu, 

kurš noteikti tiks izdots.  
Sešas izdevniecības atsūtīja Agatas 

manuskriptus atpakaļ un atteicās tos publicēt. 
Tikai septītajā reizē Kristi beidzot uzsmaidījusi 
veiksme. Grāmata nāca klajā 1920. gadā, tās 
tirāža bija 2 tūkstoši eksemplāru. Autores 
honorārs sastādīja 25 sterliņu mārciņas. Ne 
pārāk daudz... 

Uzvarējusi derības, Agata aizrāvās 
ar rakstniecību. Pēc pirmās grāmatas tika 
publicēta otrā, trešā... 1926. gadā, kad 
rakstniece jau ieguva popularitāti, viņa 
gandrīz zaudēja dzīvību. Kristi piedzīvoja divus 
smagus zaudējumus: nomira viņas māte, 
bet vīrs atzinās krāpšanā un šķīrās no  viņas. 
Visa Agatas dzīve sabruka kā kāršu namiņš 
caurvējā. Tad pēkšņi Agata Kristi pazuda... 

11 dienas turpinājās pazudušās rakstnieces 
meklējumi. Sabiedrība bija satraukta, jo Agatai 
Kristi tajā laikā bija jau liels pielūdzēju pulks. 
Sensacionālas ziņas sekoja viena otrai: vispirms 
atrada Kristi mašīnu, tad - rakstnieces kažoku... 
Galu galā pēc vienpadsmit diennaktīm Agatu 
atrada. Visu šo laiku viņa dzīvoja nelielā 
hotelī, reģistrējusies ar svešu uzvārdu. Šādu 
uzvedību izraisīja smaga psiholoģiska trauma... 
Sabiedrībā Kristi atgriezās kā cits cilvēks.

Dažus gadus pēc šķiršanās Agata satika 
savu otro vīru - arheologu Maksu Melovanu. 
Viņš bija 15 gadus jaunāks nekā sieva, bet 
Kristi uzskatīja, ka tas ir normāli, jo, pēc viņas 
domām, arheologa sievai jābūt vecākai, tad 
viņas vērtība arī kļūst arvien lielāka. Šī laulība 
turpinājās līdz rakstnieces nāvei 1976. gadā.  

Ar savu jauno vīru Kristi ceļoja pa 
austrumu zemēm, piedalījās ekspedīcijās, 
izrakumos. Šajā periodā viņa rakstīja romānus, 
kuros darbība notiek Turcijā un Ēģiptē. Kristi 
slava izplatījās visā pasaulē, viņas romānu 
tirāžas reti bija mazākas nekā simts tūkstoši 
eksemplāru, honorāri arī bija fantastiski. Par 
nopelniem Lielbritānijas labā Agatai Kristi 
bija pasniegts Britu impērijas komandieres 
ordenis, un 1971. gadā viņai tika piešķirts Britu 
Impērijas Dāmas tituls, kuru var salīdzināt ar 
Lielbritānijas bruņinieka titulu. 

Slavenākie Agatas Kristi varoņi ir Erkils 
Puaro (savas popularitātes ziņā šis varonis 
jau ilgāku laiku ir līdera pozīcijā, nedaudz 
piekāpjoties Šerlokam Holmsam un apsteidzot 
komisāru Megrē) un misis Mārpla, pēc izskata 
nevainīga vecenīte, kura ar savām spējām 
pārsteidz lasītājus visā pasaulē. Ir arī pulkvedis 
Reiss, superintendants Batls un daudzi citi. Pēc 
Agatas Kristi grāmatu motīviem ir uzņemtas 
neskaitāmas kinofilmas un seriāli. Izmantojot 
viņas romānu sižetus, ir izveidotas vairākas 
datorspēles. Bet pats galvenais – Kristi grāmatu 
neiedomājamie sižeti līdz šim laikam neļauj 
atrauties no grāmatām miljoniem lasītāju visā 
pasaulē. Agata Kristi savas biogrāfijas beigās 
uzrakstīja šādus vārdus: „Paldies tev, Dievs, 
par labo dzīvi un par mīlestību, kura man 
tika dāvāta!” Pašlaik tiesības uz lielāko daļu 
Kristi darbu pieder viņas mazbērnam, Metjū 
Pričardam, kurš vada fondu, kas ir nosaukts 
viņa izcilās vecmāmiņas vārdā.  

Sveicam dzimšanas dienā, lēdija Agata! 
Andrejs JAKUBOVSKIS 

8. septembrī Ir iemesls!

Agatas Kristi dzimšanas diena 

Periodā no 04.09.2015. 
līdz 11.09.15 Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 42 notikumi.
Būtiskākie:

• 05.09.2015. Krāslavas novada Ūdrīšu 
pag. Borovkā Daugavpils iedzīvotājs 
(1938. g.) devās sēņot meža masīvā un 
nomaldījās, veicot meklēšanas pasāku-
mus, persona atrasta, dzīvs un vesels.

• 08.09.2015. Dagdas novadā Bērziņu pa-

gasta Porečjē patstāvīgi neapdzīvotam 
dzīvoklim uzlauztas ieejas durvis, no 
dzīvokļa nozagts motorzāģis Husqvarna 
350.

• 09.09.2015. Latgales reģiona pārvaldes 
Krāslavas iecirknī tika uzsākts krimināl-
process par to, ka Krāslavas novada 
Skaistas pag. uzlauztas saimniecības 
ēkas ieejas durvis un nozagta laiva, no-
tiek izmeklēšana.

Krimināls, notikumi

Turpinājums. Sākums 5. lpp.
Sava veida līdzība bija arī pirms četriem ga-

diem - 2011. gadā, kad tautai bija jādomā un jā-
lemj, piedaloti es referendumā par Saeimas atlai-
šanu. Un baltais ceļmalas krucifi kss – dziesmām 
slavināts, cildinot un pielūdzot Dievu, kļuva par 
novada nākotnes simbolu. Katru gadu pie kruci-
fi ksa noti ka arī maija dziedājumi, kas pulcināja 
ļoti  daudzus novada iedzīvotājus….

Kāpēc ceļš uz Dievu sāka aizaugt ti eši 2015. 
gadā? Šī gada maijā nenoti ka tradicionālie mai-
ja dziedājumi. Krusta pakājē noklāts nezāļu pa-
klājs… Tie, kuri pāris gadus svinīgā pasākuma 
laikā priesterim Daumantam Abrickim solīja šo 
krustu uzturēt un kopt, solījumu  nepilda?

Var jau būt, ka gados pavecā Broņislava, 
kura uzņēmās kopt šo vietu, vairs nespēj uzturēt 
nepieciešamo kārtī bu, taču, kāpēc par to neuz-
ņemas rūpes jaunā paaudze, baznīca un Aglonas 
novada dome, kas savulaik šo vietu nosauca par 
novada vienotī bas simbolu? Vai katra novada 
vara veidos savu vienotī bas simbolu? Un kur 
būtu apskatāms esošās varas vienotī bas sim-
bols?

Vai šo četru gadu laikā mazinājusies mīles-
tī ba pret Dievu? Vai tās nekad nav bijis? Un ceļa 
krusts vairāk kalpo kā sacenšanās objekts ar bla-
kus esošajiem ceļa krucifi ksiem Aglonas novadā?

Nevienam nav noslēpums, ka agrāk kungi 
savā starpā sacentās un lielījās ar zirgiem, mūs-
dienās mēs novērtējam, kā viņi lielās ar saviem 
spēkrati em. Senās sievas sacentās ar saviem rok-
darbiem, labas kvalitātes maizi… Protams, ja ģi-
menē bija izdevušies bērni, tad kā lielības objekts 
kļuva arī viņi. Un kā liecina vēsture, 18.gs. beigās 
apdzīvotās vietās ienāca vēl viens salīdzinājuma 
objekts - ceļmalu krucifi ksi, kas kalpoja kā lūgša-
nu, vietējo iedzīvotāju pulcēšanās, informācijas 
apmaiņas vieta un vietējo iedzīvotāju labklājības 
un darba ti kuma rādītājs. 

Visvecākie krusti , kas saglabājušies cilvēku 
atmiņā, bijuši vienkārši, rupji aptēsti , samērā 
zemas kvalitātes. Vienkāršību noteica laika un, 
iespējams, arī amata prasmju trūkums. Taču to 
esamība liecināja uz pati esu atti  eksmi pret ti cī-
bu.

Ja ziedi pie krucifi ksa ziedēja visu vasaru, 
tad bija kāds, kurš tos kopa. Ja krucifi kss ti ka no-
krāsots, tad bija kāds, kas to nokrāsoja. Ja kru-
cifi ksa pakājē nezaļoja nezāļu paklājs, tad bija 
kāds, kas to izravēja…. Un ne jau krucifi ksa ārējā 
veidola bagātī bā bija īstais skaistums, bet gan tā 
sakoptī bas pakāpē. Kas liecināja par krucifi ksa 
piederīgo atti  eksmi pašiem pret sevi un apkārtē-
jiem, kuri, ieguldot savu darbu, to radījuši. Tie-

ši sakoptī ba liecina par mīlestī bu pret Dievu, jo 
nespēj aizaugt ceļš, pa kuru ti ek staigāts ikdienā. 
Ceļš aizaug tad, ja tas jau sākotnēji ti ek radīts cita 
iemesla dēļ.

Aglonas novadā ceļš uz Dievu neaizaug, jo 
pie Kundzinišķu krucifi ksa blakus esošajiem ceļa 
krucifi ksiem neplešas nezāļu paklāji, svaigie zie-
di, kas zied pieti cīgās vāzītēs, liecina, ka ap ti em 
ikdienā pulcējas ti cīgie, lai savās lūgsnās aizlūgtu 
arī par ti em, kuriem “mīlestī ba” pret Dievu ir vai-
rāk izrādīšanās objekts nevis pati esa mīlestī ba.

Raugoti es uz nezāļu paklāju pie Kundzi-
nišķu krucifi ksa, kurš četrus gadus atpakaļ ti ka 
atjaunots un ap kuru paralēli lūgšanām skanēja 
arī Aglonas novada varas pārstāvju sadraudzības 
saukļi, prātā nāk novadnieka Andra Baltača dzie-
dātās dziesmas vārdi, kuri skan Jāņa Viduskalna 
veidotajā videosižetā par Kundzinišķu krusta 

iesvētī šanu (skatī t pēc adreses: www.youtube.
com/watch?v=xskrL81STqU)

 “Es kājas noauju, Latgales smilti s ir baltas 
un siltas kā augusta rīts.

 Lai ceļā pie tevis - Aglona staltā - ar lūgšanu 
dotos un ti cību paņemtu līdz…”

Cerams, ka pati esā ti cība uz Dievu spēs 
atrast spēku novadniekiem atlocīt piedurknes 
kopīgam darbam, kas šajā vietā spēs iekurināt to 
simbolisko vienotī bas ugunskuru, kas ti ka iekurts 
pirms četriem gadiem. Un Aglonas novada ti cīgo 
sadraudzības un vienotī bas simbols nebūs aizau-
dzis ar nezālēm.

Aglona ir Starptauti skas nozīmes svētvieta, 
kurai būtu pašai jārāda piemērs, uz ko ti ekti es 
citi em ti cīgajiem, ne ti kai Kundzinišķos, bet visā 
Aglonas novadā. 

Elizabete VIĻUMA

Aizaug ceļš uz Aglonas novada 
sadraudzības simbolu Kundzinišķos 



2015. gada 15. septembris 7

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, 12.38, 17.59, 23.43 
Bērni lasa
10.35, 12.40, 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, 23.45 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.25 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Pazudušais
0.40 Tieša runa
1.45 1:1
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, 16.05 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Alpu dakteris
10.05 Tieša runa
11.15 Ielas garumā
11.45 Latvija var!
12.00 Vides fakti
12.30 Neatklātā Āfrika
13.30 PČ Vieglatlētikā Pekinā
15.35, 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 Iebrauc kino
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, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.00 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa 
12.00 Mf. Pie Velsas pakalniem
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Viesnīca Grand 
Hotel    15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.00 Mediķi 
22.00 Eiropas čempionāts 
basketbolā 2015 
0.25 Mf. Privātās lietas
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.15, 12.05 Ūsainā aukle
6.40 Džungļu krustojums
7.10, 13.45 Šīna planēta
7.40 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Pēc patiesiem 
notikumiem veidoti stāsti 
9.00, 3.05 Komisārs Reksis 
10.00 Bulta
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.15 Spēka reindžeri 

20.00 Laiks
21.10, 23.05 Tankisti savējos 
nepamet. Seriāls. 
23.25 Vakara Urgants
1.45 Skūpsts
5.00 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.35 Multfilmas
7.59, 0.44 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Kādi cilvēki!
10.05 TOP - šovs 

10.20 Bez noilguma
13.00 Skopums
14.05 Jums pat sapņos nav 
rādījies!
17.25 Ģimenes drāmas
20.50, 5.50 Visšokējošākās 
hipotēzes 
22.55 Pazīsti savējos!
23.50 Dokumentāls projekts
0.45 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.50 Mūsu ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.05, 16.20 Laiks rādīs
16.50 Precamies!
18.20 Dzimtsarakstu nodaļa. 
Seriāls    18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Labāk nemēdz būt

23.05 Mf. Izmisusī mājsaim-
niece 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.35 Zona Х
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 melodrāmas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Meiču medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Eju tevi meklēt 
17.40 Baltkrievijas laiks
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzstāšanās. 
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts

9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.05 Ērglis un cipars
10.00 Mītu grāvēji
11.00 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
11.30 Baltkrievu virtuve
12.30, 17.55 Pretēja plūsma
13.25, 0.55 Kauli
14.20, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 1.40 PIN kods
20.55 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols

CETURTDIENA, 17. septembris 14.40 Sievu maiņa
15.45, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 1.50 Воронины
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Sacīkstes uz dzīvību 
un nāvi    0.10 Kinomānija
0.45 Overtime TV
2.15, 5.00 Svešais starp savē-
jiem 

TV3+
7.05, 17.35, 1.50 Māja-2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī.
10.05, 14.20 Comedy Club
12.15, 16.30 Interni
13.20, 19.55 Taksis
18.40, 0.20 Brīvdienas Meksikā
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Seksdraivs 

TV5
8.00, 14.30 Māte un meita
8.25, 14.55 6 kadri
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10, 23.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.35, 17.15 Pacientu līga
12.40 Kriminal+
13.25 18.05 Nemelo man!
15.35 Mf. Laimīgu Jauno gadu, 
mammas!
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
22.25, 0.25 Kriminal+
23.00 Ārpus likuma
0.55 Nakts mūzika

NTV

6.00 Rīts 
7.10, 8.05 Mežzinis
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 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.25 Kriminālā Krievija
17.00 Specgrupa
18.00, 5.00 Runājam un rādām
21.40 Krasta apsardze
23.40 Dienas anatomija
0.05 Sindbada klejojumi
2.00 Vilinājumu pilsēta
4.00 Vasarnīcas lietas

RTR
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis-М
11.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
20.55 Sveša mīļotā
22.50 Divkauja
0.30 Mākslas filma
1.45 Ķertā 
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.10 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
0.45 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.10 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs

14.25 Vīriešu/sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks     18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05 Tankisti savējos 
nepamet
23.25 Vakara Urgants
1.00 Bašmeta apvērsums
2.40 Skūpsts
5.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.35 Karavīri
7.30, 12.50 Multfilmas
7.54, 0.49 Laika ziņas
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Kādi cilvēki!
10.05 Top-shop 
10.20 Bez noilguma
12.35, 0.50 Skatīties visiem!
13.15 Skopums
14.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
15.20 Dīvaina lieta
17.30 Smeiklīgas drāmas
20.50 Kara noslēpums 
22.55 V un S
5.50 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.05, 16.20 Laiks rādīs!
16.50 Precamies!
18.20 Dzimtsarakstu nodaļa

18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Labāk nemēdz būt!
23.30 Mf. Ričardu meklējot 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.35 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Meiču medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Atsprādzējiet jostas
17.40 Baltkrievijas laiks
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzstāšanās. 
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
23.55 Interešu sfēra
0.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00 Mītu grāvēji
11.00 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
11.35 Tas nu gan!
12.15, 17.55 Nejaušs liecinieks
13.20, 22.10 Kauli
14.15, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 23.05 PIN kods
21.10 Ekstrasensi - detektīvi
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.50 Kā es satiku 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, 13.58, 17.59, 20.29, 
22.58 Bērni lasa
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.20 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 Ķīpsalā
19.30 Dāma
20.30 Panorāma
21.15 Midsomeras slepkavības 
0.10 Pazudušais
2.55 LTV - 60
3.50 Sporta studija
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, 16.05 Pludmale
8.25 Maklauda meitas
9.15 Dzīvnieki - profesionāļi
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.45 Aculiecinieks
13.00 Momentuzņēmums
13.25 PČ Vieglatlētikā Pekinā
15.35, 4.30 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta

19.05 Aculiecinieks
19.20 Latvijas futbola virslīga
21.35 Leģendārie albumi
22.30 Mf. 50/50
0.20 Eiropa koncertos
1.10 Raimonds Pauls Dueti 
2.55 LTV - 60
3.30 Anekdošu šovs 
5.00 SeMS 
5.30 1000 jūdzes Indijā

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 1.35 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Vudū iesācējiem
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.55 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.40 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.55 Mf. Pagrīde. Džūljena 
Asanža stāsts
4.30 Karamba!
5.45 Kādas slimības vēsture

TV3
6.00, 12.05, 5.50 Ūsainā aukle 
6.40 Džungļu krustojums
7.10 Šīna planēta
7.40 Dusmīgie bebri
8.00 Pēc patiesiem notikumiem 
veidoti stāsti 
9.00, 3.05 Komisārs Reksis 
10.00 Kāsla metode 

11.00 Ekstrasensu cīņas 
13.10 Dusmīgie bebri
13.45 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 
14.15 Spēka reindžeri 
14.40, 1.30 Sievu maiņa 
15.55 Vecie ērmi
16.55, 1.00 Воронины
18.00 Paķer līdzbraucējus
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Iepazīsties, mazie 
Fakeri
23.00 Mf. Mana tēta sešas 
sievas    2.10, 5.00 Svešais starp 
savējiem 

TV3+
7.05, 17.35, 2.50 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 Taksis
18.40, 1.25 Brīvdienas Meksikā 
20.00 Mf. Rio
21.55 Mf. Mājas darbs 
23.40 Mf. Ivans Vasiļjevičs 
maina profesiju. 

TV5
8.00, 14.30 Māte un meita
8.25, 14.55 6 kadri
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10 Izmeklēšanas noslēpumi
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.45, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Krusttēvs
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
0.40 Nakts mūzika

NTV 
6.00 Rīts
7.10, 8.05 Mežzinis
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 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.25 Kriminālā Krievija
17.00 Specgrupa
18.00 Runājam un rādām 
23.30 Mf. Mūsējos sit
1.20 Apmānīt nāvi
2.15 Vilinājumu pilsēta
4.10 Tīmeklis

RTR
9.55 Par pašu galveno 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis-М
11.55 Izmeklēšanas noslēpumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Greizais spogulis
23.00 Mf. Piedod visu!
5.00 Smieklu istaba
5.50 Mf. Ģenerāļa vedekla

PBK
6.00, 1.10 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00 
Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 17.45, 18.05 Moderns 

spriedums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
19.00 Šamaniete
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.25 Humoristisks koncerts
0.20 Vakara Urgants
1.40 1inCity
2.10 Skūpsts
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.35 Multfilmas
7.59, 0.54 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top - shop 
10.20 Cilvēcības ārsts. Slepe-
nais aģents Nr. 1 
13.10 Skopums
14.15 Dokumentāls projekts
17.30 Ģimenes drāmas
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.55 Skatīties visiem!
0.00 Slepenās teritorijas

ONT 
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.45 Ziņas.
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Sieviešu/vīriešu
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks rādīs
16.20 Mf. Vēlreiz par mīlestību.
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija. 
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Mīlestība uz pirkstu 
galiem 
23.05 Vakara Urgants

0.05 Leģendas Live

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 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.40 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Meiču medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.55 Atsprādzējiet jostas
17.45 Ražots Baltkrievijā
18.00 Nezināmā Baltkrievija
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzstāšanās. 
20.00 Tēvs Matvejs
21.00 Panorāma
21.45 Ražots Baltkrievijā
22.00 Vientuļās sirdis
1.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.05 Ekstrasensi - detektīvi
11.00 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
11.35 Kapeika kapeikā
12.15, 17.50 Nejaušs liecinieks
13.20 Kauli
14.15 Nepiedzimsti skaista
17.00, 23.25 PIN kods
18.50 Mf. Zirnekļcilvēks. 
21.10 Ekstrasensu cīņas. 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.15 Reportāža
1.00 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA, 18. septembris
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LAIKA ZIŅAS
      16.09.        17.09.       18.09.

 +13...+18  +14...+19 +15... +25

D     4 m/s DA   4 m/s DR   4 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” 

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 izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera 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.

IEPĒRK

Piektdien,  18. 
septembrī pār-
došanā būs 
jaunas, dažādu 
krāsu dējīgu 

šķirņu vistiņas (4-5 mēn.), 
gaiļi un dējējvistas (14 mēn.). 
Pēc pasūtījuma paipalas un 
jaunas pīles un pīļtēviņi. 

Pārdošanas sezona drīz 
noslēgsies!  Tālr. 29142247, 
šoferis 29158908. 

Ezernieki - 8.00, Egļeva - 
8.10, Muižnieki - 8.20, Šķaune 
- 8.30, Porečje - 8.45, Svariņi 
- 9.00, Dagda - 9.20, Asūne 
- 10.00, Račeva - 10.10, 
Robežnieki - 10.20, Skuki - 
10.30, Indra - 10.45, Lupandi 
- 11.00, Piedruja - 11.10, 
Kalnieši - 11.25, st. Skaista 
- 11.40, Veterovka - 11.55, 
Skaista - 12.25, Krāslava 
(Ostas iela) - 12.50, Kombuļi - 
13.20, Izvalta - 13.45, Šķeltova 
- 14.00, Aglona - 14.20.

Z/S “Riekstiņi”
Baltinavas novadā pārdod 

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

Krāslavas Mūzikas skola 
papildus uzņem audzēk-
ņus 2015./2016. māc.g. 
profesionālās ievirzes mū-
zikas izglītības sekojošās 
izglītības programmās:

* taustiņinstrumentu spēlē – 
klavierspēle, akordeona spēle

* stīgu instrumentu spēlē – vi-
joļspēle

* pūšaminstrumentu spēlē –  
saksofona spēle

Uzziņas pa tālr. 65622408

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.

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

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

SI A “TEK”
no Pre iļiem pie dā vā 

18. septembrī Dagdā un 
25. septembrī Krāslavas tirgū 

no plkst. 8.00 līdz 13.00 vil-
nas un pus vil nas dzi ju, aus tos 
iz strā dā ju mus, kā arī vil nas ap-
mai ņu pret dzi ju un aus tiem iz-
strā dā ju miem.  Tālr. 29505937.

Sportiskie Ezernieki.                          Alekseja GONČAROVA foto

Lauku ainiņas

Dagdas novadpētniecības biedrības “Patria” 
un muzeja 5 gadu jubilejas pasākums 

2015. gada 18. septembrī.
Programmā:

* Karoga iesvētīšana Dagdas Romas katoļu baznīcā plkst. 19.00
* Svinīgs gājiens un karoga pacelšana pie biedrības “Patria” muzeja 
Dagdas centrālajā laukumā plkst. 20.00
* Jaunas ekspozīcijas apskate biedrības “Patria” muzejā.
* Svētku koncerts, goda viesu uzrunas, mūzika un dejas 80-gadu 
stilā Dagdas novada Tautas namā plkst. 21.00

Firma meklē
pārdevējus uz pastāvīgu darbu.

Tālr. 26883305

 Populārākais un 
veiksmīgākais Latgales 

reģionālais karatē 
klubs “SATORI”

Organizatoriskās sapulces no-
tiks 16. un 18. septembrī, plkst. 
18.00 Poļu skolas sporta zālē.

Tālruņi uzziņām:
27427452, 29457372.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA “Rumba centrs” 
aicina darbā 

pārdevēju - konsultantu.

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504.

Kosmoenerģētiķe, hip-
noterapeite, psiholoģe
“Jūsu problēmu risinājums 

ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 21.09. līdz 24.09.
Dagdā – no 24.09. līdz 25.09.
Tālr. 26234797.

vasarnīcu “Meža norā”, ir pirts. 
Tālr. 29692870;
ēku 5 km no Krāslavas (Maza-
jos Kusiņos, kopējā platība 228 
km2, zeme - 0.3 ha, elektrība - 3 
fāzes). Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 28692650;
“AUDI A6”- 1.9 TDi, 1994., 1900 
€; ledusskapi “Indesit” - 100 €. 
Tālr. 20207311;
piekaramo kultivatoru  (4 m); 
dzirnavas, piedziņa no traktora 
VOMa. Tālr. 26452782;
vieglās automašīnas piekabe 
“Russobalt” (cinkota, atveras 
galu borti, mazlietota, ir TA). 
Smagās automašīnas Gaz 52 
rezerves daļas. Tālr. 26265542;
metāla karkasu siltumnīcai. Tālr. 
29985914;
sporta trenažieri Krāslavā (55 
€). Tālr. 26719354;
klavieres “Rīga” (gaišās). Tālr. 
22338587;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
grūsnu teli. Tālr. 29354614;
sivēnus. Tālr. 26598779;
medu 5 €/l. Tālr. 26363427;
medu Krāslavā. Tālr. 28369054;
ziemas ķiplokus (Latvijas). Tālr. 
25567471;
pārtikas kartupeļus “Vineta”, 
“Bellarosa”, lopbarības kartupe-
ļus. Graudus, miltus. Bezmak-
sas piegāde. Tālr. 29485284;
pārtikas, sēklas un lopbarī-
bas kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
65628006, 26690667;
kviešus, miežus, miltus. Piegā-
de. Tālr. 29134527;
auzas, 0.13 €/kg. Piegāde. Tālr. 
29595188;
kviešus, auzas, trušus. T. 28797057;
lopbarības miltus, graudus; 
ziemas kviešus sēklai. Tālr. 
29489854, 65621048;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 29128690.

VAJADZĪGS plastikāta logu mon-
tāžas darbu veicējs. T. 27878088.
Sieviete vēlas iepazīties ar 
vientuļu vīrieti (68 - 75). Tālr. 
24944704.
11. septembra rītā veikala “Beta” 
apkārtnē (Vienības ielā) nozau-
dēts mobilais telefons LG melnā 
apvalkā. Tas ir ļoti svarīgs.  Atlī-
dzība garantēta. Tālr. 29882062.
Uzdāvināšu 2 kaķēnus (4 mēn.). 
Tālr. 26312452. 

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. T. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. T. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688;
lietotu mājas guļbūvi promveša-
nai. Tālr. 26511244

Krāslavas un Dagdas no-
vadu 14. Grāmatu svētku 
ietvaros (18. septembrī, 
plkst. 11:30) notiks Latvijas 
Avīzes publiskā diskusija 
“Pensiju likuma akmeņai-
nais ceļš”, kurā piedalīsies 
labklājības ministrs Uldis 
Augulis (ZZS), 12. Saeimas 
deputāti un eksperti. 

Uz diskusiju aicināti visi pen-
sionāri.

Krāslavas novada pensio-
nāru biedrība 

SIA “MĀRA N”
VASARAS Riepu nolikta-

vas Izpārdošana
Atlaides līdz 40%

Āronsona iela 5-a, Krāslava;  
Asūnes 6, Dagda.

Bijušais “SUMBRS” apsēklo 
govis un teles. Tālr. 29191369.
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