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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Otrdiena, 2015. gada 29. septembris Nr. 74 (8973) Cena - 41 cents

Atgādinām: laikrakstu ”Ezerzeme” var abonēt jebkurā pa-
sta 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. T. 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

Uztraukumam nav 
pamata

Par biļešu cenām autobusos no 
1. oktobra

2. lpp.

Ķirurga mākslas darbs -  
«Ķombuļu baznīca»

Vjačeslava Aprupa izstādes 
atklāšana

 2. lpp.

Karaļa Mindauga un 
karalienes Martas 

pieminekļa atklāšana 
Aglonā

  4. lpp.

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

Katoļu Baznīcā

Oktobris - Rožukroņa mēnesis
1.10. - Sv. Terēze no Bērna Jēzus, jaunava un 

Baznīcas mācītāja.
2.10. - Svētie sargeņģeļi.
7.10. - Vs. Jaunava Marija - Rožukroņa Kara-

liene.
15.10. - Sv. Terēze no Avilas, jaunava un Baz-

nīcas mācītāja. 
17.10. - Sv. Ignācijs no Antiohijas, bīskaps un 

moceklis.
28.10. - Sv. apustuļu Sīmaņa un Jūdas svētki. 

Pareizticīgo Baznīcā

8.10. - Sv. mūka Sergija Radoņežas igumena 
piemiņa. 

9.10. - Apustuļa un evaņģēlista Jāņa piemiņa.
14.10. - Vs. Dievmātes Pokrova svētki.
18.10. - Sv. Maskavas bīskapu Pētera, Alek-

sija, Jonas, Filipa un Jermogena, Viskrievijas 
brīnumdaru piemiņa.

26.10. - Iverskas Dievmātes ikonas piemiņa. 

Vecpareizticīgo Baznīcā

9.10. - Apustuļa un evaņģēlista Jāņa piemiņa.
14.10. - Dievmātes Pokrova svētki.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā

4.10. - Pļaujas svētki.
18.10. - Sv. Lūka - evaņģēlists.
28.10. - Sv. Sīmanis un sv. Jūda - apustuļi.
31.10. - Reformācijas svētki.

Liturģiskais kalendārs oktobrī

Rudens atlaides sau-
sajiem maisījumiem:

Cements M500 - 4.30 €
Bloku līme - 3.99 €
Flīžu līme - 3.49 €
Armēšanas līmes - 5.37 €
Sausais betons - 2.46 €
Kā arī tikai tagad atlaides sil-

tumnīcām - 4 m, 6 m, 8 m.

Ar mums vienmēr lētāk!

Krāslava, Tirgus 15, tālr. 
65622036, 28359679

Ar ko savu cieņu lai parādam
Tev, mūsu mīļā, mūsu labā māt?
Simt mūžus mēs nespētu parādu
Par Tavu mīlestību nomaksāt.
Mums gribētos no labiem vārdiem maizi cept,
Un Tev svētku reizē pasniegt to,
Mums gribētos no balta sniega siltu segu aust
Un pasniegt Tev, kad ļoti salst.

Sveicam mīļo māmiņu, vecmāmiņu  
un vecvecmāmiņu 

Annu JAKOVELI 
80 gadu jubilejā!

 Dēls, meita, vedekla, znots, mazbērni 
un mazmazbērni

•	 Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas likums paredz Saeimas deputā-
tu algas piesaisti aizpagājušā gada 
vidējai algai valstī ar koeficientu 
3,2 un vidējās algas kāpumam. Tas 
nozīmē, ka 2016. gadā deputāta al-
gai jāpieaug par 157 eiro. Nacionā-
lā apvienība (NA) iesniegusi likum-
projektu, kas paredz, ka Saeimas 
deputātu atalgojums nākamgad 
saglabājams pašreizējā apmērā, un 
netiek palielināts. Par likumprojek-
tu būs jābalso Saeimai. Ja Saeimā 
tiks atbalstīts algu palielinājums, 
NA šos līdzekļus novirzīs dzimstī-
bas veicināšanas pasākumiem.

•	 Aptuveni 30 Latvijas uzņēmumi 
būtu gatavi piedāvāt bēgļiem 
darbu, taču pagaidām ir pārāk 
daudz nezināmā saistībā ar šo ār-
valstnieku integrāciju darba tirgū. 
Darba devējus satraucot tas, kāds 
būs valsts atbalsts attiecībā uz 
tulku nodrošināšanu. Tāpat darba 
devēji gribētu vismaz minimālu 
atbalstu tiem uzņēmumiem, kas 
ir gatavi bēgļus apmācīt biznesa 
vidē. 

•	 Šogad Saeimas deputāta Andreja 
Elksniņa (Saskaņa) dzīvesbiedres 
māte iegādājusies Daugavpils laik-
rakstu “Naš Gorod” un tā portālu. 

Iespējams, īpašnieku maiņa ir daļa 
no plašas priekšvēlēšanu kampa-
ņas pirms 2017. gada pašvaldību 
vēlēšanām, un jau tagad Elksniņa 
viedoklis avīzē “Naš gorod” esot 
ļoti plaši atspoguļots un īpaši bie-
ži deputāts uzstājas ar Daugavpils 
mēra pārstāvētās “Latgales par-
tijas” kritiku. Kontroli pār mediju 
nesen ieguvis arī Rēzeknes mērs 
Aleksandrs Bartaševičs (S). “Radio 
Rēzekne” strādā kopš šā gada sāku-
ma, un pieder ar partiju “Saskaņa” 
saistītai biedrībai. 

1. oktobris - Starptautiskā Veco ļaužu diena

Tuvojoties Veco ļaužu dienai, pansionāta “Priedes” iedzīvotājus apciemoja Ezis, kas ikvienam no tur mītošajiem veltīja mirkli uzmanības un stipru veselību.
Katram no mums ir iespēja radīt prieku apkārtējiem!                                                                                                                                           Ingas PUDNIKAS foto

Seniori, sveicam Jūs 
Starptautiskajā veco ļau-

žu dienā!
Vēlam stirpu veselību, līdzcil-

vēku sapratni un mīlestību, kā arī 
spēju saglabāt humora izjūtu ik 
dienas!

Laikraksts “Ezerzeme”
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Pasaulē
Norvēģi ar gumijas cimdiem

Norvēģijas iedzīvotāji tik ļoti 
baidās no tā, ka imigranti varētu 
ievazāt valstī dažādas slimības, ka 
sākuši valkāt pat gumijas cimdus. 
Norvēģijā strauji pieaudzis nelegālo 
migrantu skaits - septembrī vien val-
stī ieceļojuši 2800 patvēruma mek-
lētāji. Šogad gaidāmi vēl 20 000 
imigrantu. Norvēģijas Sabiedrības 
veselības institūts uzsver, ka patvē-
ruma meklētāji neapdraud Norvēģi-
jas sabiedrību - kaut arī daudziem 
no viņiem ceļā uz Norvēģiju klājies 
grūti, statistika liecina, ka šie cilvēki 
nav slimāki kā vairums Norvēģijas 
sabiedrības. Kaut arī imigranti ne-
apdraud Norvēģijas sabiedrības 
veselību, nopietnas veselības prob-
lēmas konstatētas Turcijā dzīvojošo 
divu miljonu Sīrijas bēgļu vidū. 

Karadarbība Donbasā - 4,5 miljo-
ni eiro dienā

Ukraina valsts austrumos no-
tiekošā bruņotā konflikta dēļ zaudē 
piecus miljonus ASV dolāru (4,5 
miljonus eiro) dienā, paziņoja Uk-
rainas prezidents Petro Porošenko. 
Viņš atzīmēja, ka bruņotajā konflik-
tā Ukrainā ir sagrauta infrastruktūra 
un zaudēta apmēram piektā daļa 
valsts ekonomiskā potenciāla. Krie-
vijas agresija arī palielinājusi ekolo-
ģiskos draudus, un pastāv noteiktu 
sociālo problēmu risks. Ukrainas 
valsts vadītājs atzīmēja, ka “karš 
un terorisms ir pret mieru un traucē 
pasaules attīstībai”. Ukraina uzska-
ta, ka ANO ir pienācis laiks risināt 
jautājumu par vides aizsardzību 
bruņotu konfliktu zonā. Un Ukraina 
sniegs īpašas idejas šajā jautāju-
mā. Viņš arī paziņoja, ka Ukraina 
“kopā ar partnervalstīm darīs visu 
iespējamo, lai atrisinātu šo konfliktu 
diplomātiskā ceļā” un ka valstij arī 
jāveic “sistēmiskas reformas, kuras 
visi gaida”, lai nodrošinātu “demo-
krātisku eiropeisku attīstību, kuru 
izvēlējušies Ukrainas cilvēki”.

Saeima ķersies 
klāt bēgļiem

Mini tirdziņš pils pagalmā

Krāslavas novada TIC kopā ar Kulinārā mantojuma centru pils kompleksā rīkoja kārtējo izstādi - tirdziņu ar vietējo produktu degus-
tāciju. Sieri, kūpinājumi, maize. Konditorejas izstrādājumi un pat mājās ražots kvass. Ieguvēji ir gan pircēji, gan pārdevēji. 

Alekseja GONČAROVA foto

Izskatīšanai tika iesniegti divi li-
kumprojekti. Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-TB/LNNK” (NA) izvirzījusi 
grozījumus, lai bēgļu uzņemšanas jau-
tājumus turpmāk izskatītu parlaments, 
nevis valdība, kā notiek pašlaik. Pie 
šiem jautājumiem pieder, piemēram, 
migrantu uzņemšana un pārvietošana 
no ES dalībvalstīm vai trešajām val-
stīm. Labējo ierosinājumu atbalstījuši 
arī citi deputāti. Grozījumi tika novirzīti 
apspriešanai Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijā, dokumen-
tam vēl jātiek cauri trim lasījumiem par-
lamentā.

Savukārt opozīcijā esošā Latvijas 
Reģionu apvienība nākusi klajā ar iece-
ri aizliegt valkāt parandžu publiskajās 
vietās. Juridiskajā valodā tas izteikts kā 
“liegt sejas aizklāšanu”. Naudas sodi 
tika paredzēti visai nopietni – 150 eiro 
nepienācīgi ģērbtai personai, 350 eiro 
tam, kurš piespiež “aizklāt seju”. Saei-
mas kuluāros uzreiz sāka jokot par to, 
ka aizliegums varētu skart arī motocik-
listus ķiverēs, ekstremālos tūristus se-
jas maskās, dēvētās par “balaklavām”, 
karnevālu dalībniekus un pat ar īpaši 
kuplām bārdām apveltītus Salavečus. 
Balsojumā 45 no 100 deputātiem attu-
rējušies, un likumprojekts izgāzās.

Bēgļu jautājumā virmo kaislības 
arī Saeimas komisiju sēdēs. Viņne-
dēļ parlamenta Eiropas lietu komisija 
tikai ar otro piegājienu varēja sapulci-
nāt sēdi. Deputātiem vajadzēja izska-
tīt skandalozo dokumentu – Latvijas 
nacionālo pozīciju bēgļu jautājumā, 
kuras būtība ir tā, ka valsts ir gatava 
brīvprātīgi uzņemt vēl 526 cilvēkus 
klāt jau apsolītajiem 250. Četri Eiropas 
lietu komisijas locekļi paši kļuvuši par 
„bēgļiem”, demonstratīvi aizejot no rīta 
sēdes un izjaucot kvorumu. Interesan-
ti, ka jautājums vienoja labējos, kreisos 
un “zaļos”: sēdi izjauca Rihards Kols 
(NA), Armands Krauze un Edgars Put-
ra (“Zaļo un zemnieku savienība”), un 
Jūlija Stepaņenko (“Saskaņa”). Taču 
atkārtotā sēdē Latvijas nacionālā pozī-
cija, kas jau prezentēta Briselē, tomēr 
tika apstiprināta.

Pa to laiku pretmigrantu noskaņo-
jums turpina augt plašumā. Burtiski pēc 
dažām dienām pēc tam, kad Saeima 
piekritusi valdības lēmumam palielināt 
“obligāto” bēgļu skaitu, Rīgas centrā 
tika organizēts gājiens “pret uzspies-
tiem imigrantiem”, kā to nosauca rīko-
tāji. Pieteikumu mītiņa rīkošanai iesnie-
gušas mazpazīstamas organizācijas 
– Nacionālā savienība “Taisnīgums” un 
biedrība “Tēvijas sargi”. Apmēram 500 
cilvēku izgāja ar plakātiem “Stop bēgļi” 
un citiem cauri Vecrīgai līdz Brīvības 
piemineklim, kur gājiens noslēdzās ar 
koncertu, kurā piedalījušies kori, folklo-
ras kopas un dažādi mūzikas kolektīvi, 
tai skaitā koris “Vilki”, Juris Kulakovs, 
grupa “Zvani” u.c.

Darja ŽDANOVA

SKAITĻI: pēc dažādiem datiem, 
bēglis pirms oficiālā statusa pie-
šķiršanas izmaksās Valsts kasei 
līdz 1112 eiro (dokumenti, vese-
lības aprūpe, izmitināšana, ēdi-
nāšana un diennakts nauda 240 
dienām). Pēc statusa piešķirša-
nas bēglis var pretendēt uz pa-
balstu – 256 eiro mēnesī plus 50 
eiro valodas mācībām. Eiropas 
Komisija piedāvā Latvijai 6000 
eiro par vienu bēgli. Trešo valstu 
iedzīvotāju integrācijai plānots 
iztērēt 6,29 miljonus eiro no 
2014. līdz 2020. gadam. 

Kārtējo plenārsēdi deputāti veltīja 
pašreiz karstākajam tematam – 
bēgļiem no Tuvajiem Austrumiem.

Uztraukumam nav pamata
Pilnveidojot pasažieru pārva-
dājumu sistēmu, Autotrans-
porta direkcija ir uzsākusi pa-
kāpenisku reģionālo vietējo 
maršrutu tarifu izlīdzināšanu. 
Šajā sakarā Latvijas Sabiedris-
kajos medijos izskanējušas ba-
žas par iespējamo nerentablo 
autobusu maršrutu slēgšanu 
Latgalē. 

Zinaīda Plociņa, Krāslavas 
autoostas direktore, uzskata, ka 
uztraukumam nav pamata. Tarifu 
izlīdzināšana neietekmēs reisus. 
Visi esošie autobusu maršruti tiks 
saglabāti. Arī autobusu kursēšanas laiki nemai-
nīsies. Tarifu izlīdzinājums nozīmē to, ka marš-
rutos, kas ir īsāki par 33 km, biļetes cena kļūs 
dārgāka ne vairāk kā par 0,05 eiro (5 centiem), 
turpretī maršrutos, kas ir garāki, biļetes cena 
kļūs lētāka. Piemēram: biļete no Krāslavas līdz 
Indrai šobrīd maksā 1,75 eiro, no 1. oktobra bi-
ļetes cena būs 1,80 eiro, turpretī brauciens no 
Krāslavas līdz Andrupe-
nei, kas līdz šim maksāja 
2,50 eiro, no 1. oktobra 
maksās 2,35 eiro. Tālsa-
tiksmes maršrutos biļešu 
cenas nemainīsies. 

Ko par tarifu izlīdzi-
nāšanu domā pasažieri? 
Rīta pusē autoostā sa-
stapto Antoņinu Bezinu 
(attēlā), Izvaltas pamat-
skolas skolotāju, izmaiņas 
tarifos īpaši neuztrauc. 
Antoņina izmanto pakal-
pojumu katru darba die-
nu. Autobusu vadītāji esot 
laipni, autobusā silti, pār-
vadātājiem pretenziju nav. 
“Tikai ceļi varētu būt labā-
ki!” nosaka skolotāja. Arī 
Sandra Drozdova, Šķau-

nes Māmiņu centra vadītāja, maršrutā Dagda – 
Šķaune par pakalpojuma kvalitāti nesūdzas un 
par nebūtiskajām izmaiņām tarifos neuztraucas. 

Vaicāta par kādreiz tik populāro “Sūdzību 
un ierosinājumu grāmatu”, Krāslavas autoostas 
direktore atzīmē, ka šāda grāmata ir pieejama 
arī šobrīd. “Tomēr cilvēki labprātāk nāk no-
skaidrot situāciju pie manis. Sūdzību praktiski 
nav, ir bijuši lūgumi pārcelt autobusa atiešanas 

laiku par dažām minūtēm, lai sa-
kristu reisi ar pārsēšanos. Šīs si-
tuācijas veiksmīgi atrisinājām.”

Arī es, kā pasažiere, vēlos 
izteikt pateicību par laipno apkal-
pošanu mūsu Krāslavas novada 
reisu autobusu vadītājiem un īpašs 
paldies maršruta Krāslava – Rīga 
autobusa vadītājam Jāzepam Vi-
gulim un autoostas direktorei Zina-
īdai Plociņai par palīdzību autobu-
sā aizmirstu lietu atgriešanā. 

Tomēr ir kāds jaunums, kas 
nav patīkams ne pasažieriem, ne 
autobusu vadītājiem. Par bagāžu, 
kas pārsniegs izmērus 20x40x60 
cm, un dzīvnieku pārvadāšanu no 
1. oktobra būs jāmaksā 20% no bi-
ļetes cenas. 

Iveta LEIKUMA
Autores foto
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 Ķirurga mākslas darbs - “Kombuļu baznīca” 
Šis neordinārais cil-

vēks jau sen ir kļuvis par 
mūsdienu Krāslavas simbo-
lu. Autoritatī vs ķirurgs. Kā 
“pačukstēja” viņa bijušais 
pacients un mūsu pašvaldī-
bas deputāts, Vjačeslavam 
Aprupam pat šuves iznāk 
ne ti kai gandrīz nemanā-
mas, bet mākslinieciskas. 
Dejojošais dakteris – tā ir 
ļoti  reta parādība. Palika at-
miņā viens nesens gadījums 
Dagdā, kad deju kolektī vs 
“Jautraviņa”, kam bija jāuz-
stājas koncertā, pēkšņi sāka 
uztraukti es. Kāds efektī gs 
dejotājs aizkavējies operā-
ciju zālē. Ar nelielu nokavēšanos, no-
mainot halātu pret tautas tērpu, ārsts 
un viņa biedri iznāca uz skatuves. Jā-
zepa Ornicāna kolektī va priekšnesums 
vienmēr ir lieliska dāvana skatī tājiem. 

Kā Vjačeslavam izdodas visur 
paspēt? Turklāt pirms pieciem se-

šiem gadiem, kad virs Krāslavas slim-
nīcas “sabiezēja mākoņi” sakarā ar 
tās iespējamo slēgšanu, lai nekristu 
depresijā, mūsu iemīļotais dakteris 
paņēma rokās... otu. Tagad, kļuvis par 
pazīstamu gleznotāju, viņš atzinās: 
“Katrā cilvēkā ir kaut kas no Dieva, no 

dievišķās dzirksts. Ir svarīgi ieskatī ti es 
sevī. Un neslinkot.” Tēlotājmāksla viņu 
interesēja jau sen: apmeklēja izstādes, 
kolekcionēja pasaules mākslas meista-
ru albumus, kontaktējās ar vietējiem 
gleznotājiem. Ar baltu skaudību ap-
skatī ja plenēra “Krāslavas palete” da-

lībnieku darbus. 
Par saviem pirmajiem skolotā-

jiem viņš uzskata Mākslas skolas peda-
gogus – Maiju Šuļgu un Valdi Pauliņu. 
No sākuma Vjačeslavs gleznoja klusās 
dabas, ainavas, pakāpeniski pārejot 
pie vissarežģītākā žanra - portreta. 

Tam ir grūti  noti cēt, taču piecu gadu 
laikā radītas jau vairāk nekā četrsimts 
gleznas! Ir izveidojies mākslinieka ra-
došais sti ls, kas daudzējādā ziņā ir lī-
dzīgs impresionismam. Arī par saviem 
elkiem viņš dēvē Klodu Monē un Vin-
sentu van Gogu. Vjačeslava darbi jau 

ti ka izstādīti  Rīgā, Daugavpilī, arī 
citās Latvijas pilsētās. Savu devī-
to personālizstādi bez uzspēlētas 
kautrības autors nosauca par 
veiksmīgāko: četrdesmit audek-
li harmoniski iekļāvās kultūras 
nama izstāžu zāles mūsdienīgajā 
interjerā. Patī kami priecē acis 
Kombuļu ainavas – atzīšanās mī-
lestī bā savai mazajai dzimtenei. 

Prezentācija sakrita ar ru-
dens Mākslas dienām Krāslavā, 
un starptauti skā plenēra dalīb-
nieku klātbūtne piešķīra tai vēl 
spilgtākas krāsas. Gleznotāji nes-
kopojās ar komplimenti em, Vja-
česlavam uzdāvināja neskaitāmus 
ziedu pušķus. Viņam ir ļoti  daudz 
draugu. 
“Ezerzemes” kolektī vs pievieno-

jas visiem apsveikumiem. Saprotot, ka 
īsta māksla ir radoša cilvēka meklēju-
mu un moku auglis, mēs vēlam jums, 
Vjačeslav, iedvesmu un izaugsmi! 

Aleksejs GONČAROVS 

Rudens krizantēmas - no draugiem. 

Sveic „Jautraviņa”. 

Krāslavas sižets - „Aleksandra iela”. „Latgales ainava”. 

Kādi noslēpumi tika atklāti 
biedrības “PATRIA” 5 gadu jubilejā

Dzejas dienas sākas ar Baltjanča jauno dzejas krājumu

Vai esi kādreiz iekodies citronā 
un izjuti s citrona saldo garšu? Nē?  
Tas nozīmē, ka tu neesi vēl lasījis 
dzejnieka Baltjanča jauno dzejoļu 
krājumu “Saldais citrons”.

Ar dzejoļu krājuma “Saldais 
citrons” atklāšanas prezentāciju 15. 
septembrī Dagdas novadā sākās dze-
jas dienas. 

Rudens ir laiks, kad vakari kļūst 
garāki, darbu apjoms lauku sētā 
norimst, laika apstākļi kļūst aizvien 
drēgnāki un, sildoti es pie spraksto-
šām malkas pagalēm, gribas sildīti es 
pie karstas tējas krūzes un izbaudīt 
atspirdzinošo citrona smaržu. “Sal-
dais citrons” ar 170 dzejoļiem būtu 
kā laba piedeva rudens baudīšanai. 

Baltjancis ir dzimis 1960. gada 
nogalē Maltā, mācību gaitas uzsācis 
Andrupenē... Neīstenojis savu sapni 
kļūt par modes mākslinieku (jo stājo-
ti es mākslas skolā izkrita matemāti kas 
eksāmenā), darba gaitas uzsācis kā 
šuvējs Rēzeknes ateljē. Laikam ritot, 
apguvis vairākas specialitātes, bijis cie-
ši saistī ts ar žurnālisti ku, bet savu īsto 
aicinājumu atradis dzejas pasaulē.

Un “savas dvēseles pagalmu” ar 
dzejas starpniecību paver plašākam 
cilvēku lokam, uzti cot savu inti mi-
tāti  gan mīlestī bā uz tādu dīvu kā 
Alla Pugačova, gan inti mitāti , rakstot 
dzeju par bēgšanu no vientulības.

15. septembrī Dagdas tautas 
namā baltā hūtē tērpies kungs diezgan 
plašam apmeklētāju lokam atklāja to 
saldumu, kas slēpās zem citrona mizas.

Par to, kāds citrona saldums 
slēpjas zem dzejoļu krājuma dzel-
tenajiem vākiem, lasiet kādā no nā-
kamajiem laikraksta numuriem, bet 
tējas pauzei piedāvājam nelielu cit-
rona šķēlīti  dzejas rindās.

Noskaņo dzīves fl īģeli
Atskaties mazliet pagātnē!
Pārlapo dzīvesstāstu!
Noslauki gleznai putekļus!
Sajūti draugu glāstu!
Uzrunā zelta zivtiņu!
Spodrini dzimtas gredzenu!
Glabā to savā pūrā!
Nomazgā muti avotā!
Izmet no skapja lieko!
Saklausi balsis tālumā!
Laiku sev neiznieko!
Apciemo māti sirgstošo!
Sakārto savas domas!
Noskaņo dzīves flīģeli!
Nespēlē svešas lomas!
Uzsmaidi garām gājējam!
Piezvani radiniekam!
Lūkojies acīm mirdzošām, 
Paša un citu priekam!      (2015)

Kāpēc?
Kāpēc tu man nemitīgi liec visur 
un vienmēr kontrolēt sevi?
Kāpēc katram vārdam jābūt pār-
sietam ar banti un vēl
piesegtam ar celofāna plēvi?
Kāpēc es nedrīkstu dzīvot un rīko-
ties tikai pēc savas iegribas 

un prāta?
Kāpēc tu meklē dažādus ieganstus 
pārpratumiem un
kašķiem, bez sāta?
Kāpēc tu ik mirkli seko manai esī-
bai, ka vairs nepamani pat savu ēnu?
Kāpēc tu man allaž pārmet, ka 
gaita ir pārāk gausa, savažota
un par lēnu?
Kāpēc tev tā gribas mani pārveidot 
par kādu sen nosapņotu tēlu?
Ielāgo, es vairs neesmu puišelis!
Mani restartēt ir par vēlu!  (2014)

Elizabete VIĻUMA

Dagdas novad-
pētniecības muzejs un 
biedrība “PATRIA” skais-
ti  nosvinēja savu piecu 
gadu jubileju. Pasākums 
sākās ar biedrības “PAT-
RIA” karoga iesvētī šanu 
Dagdas Vissvētās Trīsvie-
nības Romas katoļu baz-
nīcā. Svinīgās Sv. Mises 
laikā dekāns Pāvils Odiņš 
iesvētī ja karogu, kurš 
lāpu gājiena pavadībā 
ti ka nogādāts līdz novad-
pētniecības muzejam. 

Ar biedrības “PAT-
RIA” vadītāju Aivaru 
Arnicānu ti kāmies pirms jubilejas, 
sarunas laikā viņš atklāja dažus no-
slēpumus par pasākuma gaitu un 
norisi, taču visi noslēpumi neti ka 
atklāti , tāpēc šoreiz pievērsīsimies 
ti em, ko A. Arnicāns jubilejas pasā-
kumā atklāja līdz galam.

Kā jau iepriekš ti ka pieminēts, 
viens no nozīmīgākajiem biedrības 
panākumiem šo piecu gadu laikā ir 
nesen atrastais dokuments, uz kura 
sastopams Dagdas muižnieka Bui-
ņicka paraksts, kurš datēts ar 1884. 

gadu un zīmogs, kurā att ēlots vēstu-
riskais Dagdas muižas ģerbonis. Šis 
ģerbonis kļuva par pamatu biedrības 
“PATRIA” karoga izveidē.

Pasākuma laikā A. Arnicāns at-
klāja to, kas att ēlots uz karoga un tā 
simbolisko nozīmi. “Šodien ir svētki, 
jo “PATRIAS” karogs ir kā ļoti  nozīmī-
ga laika zīme visā Dagdas vēsturē. 
Uz karoga zīmola ir att ēlots vairogs, 
uz kura redzams balts gulbis uz eze-
ra, kronis un lilija. Vairoga sarkanā 
krāsa ar balto gulbi pēc heraldikas 
pieder Buiņicku dzimtai, kronis no-
zīmē augstu pašcieņu un augsti  at-
tī stī tu garīgumu. Lilija ir karaļa vara 
un žēlastī bu simbols. Tāpat karogā ir 
zalkša zīmes, kuras apzīmē gudrību 
un zinātkāri. Karoga pamatkrāsa ir 
zila, kas raksturo zilo ezeru zemi un 
Latgales rudzupuķu laukus. Un tā ir 
arī Latgales tautu tērpa viena no pa-
matkrāsām. Karogs ir simbols tam, 

ka mēs apzināmies sevi, savu vēsturi 
un brīvību. Un es ceru, ka “PATRIAS” 
karogs būs kā lepnuma simbols pil-
sētai un pilsētas viesiem.”

Sākotnēji, raugoti es karogā un 
klausoti es biedrības vadītāja runā, 
nodomāju, ir nu gan augsta pašcie-
ņa, biedrības karogā izmantot ti k 
spēcīgas un citu dzimtām piedero-
šas zīmes, taču iepazīstoti es tuvāk 
ar Kazimira Buiņicka darbību Latgalē, 
esmu pārliecināta, ka dokumenta no-
nākšana ti eši A. Arnicāna rokās nav 
ti kai sakritī ba un droši vien pats K. 

Buiņickis atbalstī tu, ka viņa dzimtas 
zīmes ti ek izmantotas karoga izveidē 
un nezūd aizmirstī bā. Līdz ar karoga 
tapšanu, tās kā vēstī jums ti ek nodo-
tas nākamajām paaudzēm un, plīvo-
jot debesīs, vēsta par cilvēkiem, kuri 
senā pagātnē veidoja Dagdas vēsturi. 

K. Buiņickis ir dzimis 1788. gada 
30. septembrī Šķeltovā (Szkilthof). Ka-
zimira tēvs Andrejs Buiņickis bija grā-
fu Plāteru nomnieks, bet 1801. gadā 
nopirka Dagdas muižu. Tā sākās Bui-
ņicku dzimtas vēsture Dagdā.

K. Buiņickis bija viens no Lat-
galē dzīvojošajiem 19. gadsim-
ta poļu kultūras darbiniekiem, kurš 
iestājās par Latvijas novadu, latviešu 
tautas vienību, sociālajām reformām 
Latgalē un kurš savos darbos ataino-
ja šī novada dzīvi gan 17. gadsimta, 
gan 19. gadsimta pirmajā pusē.

Turpinājums 5. lpp.
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Vēl spilgti  saglabājušās atmiņas par vasarā noti kušo baltkrievu deju un 
dziesmu festi vālu “FEST”, kas ti ka organizēts Dagdā, bet rudenī saņēmu jaunu 
ielūgumu uz Krāslavu. Gatavojoti es Franciska Skorinas, baltkrievu pirmā ie-
spiedēja un apgaismotāja, 500 gadu jubilejai, noti ka muzikāli - literārs vakars, 
kurā piedalījās Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Klimovs, kā 
arī viesi no Rīgas un Daugavpils. Referātu par F. Skorina radošo darbību sa-
gatavoja Svetlana Stelmačenoka. Savu dzeju baltkrievu valodā lasīja latviešu 
dzejnieks Stanislavs Volodko. Svētku koncertā uzstājās daugavpiliešu an-
samblis “Kupaļinka”, krāslavieši “Kutok”, “Nokti rne” un “Ivuška”, kā arī jaunie 
talanti  no “Varavīksnes” skolas.

Aleksejs GONČAROVS

Uzstājas ansamblis “Kutok”.

Viesi - Latvijas baltkrievu Savienības valdes locekļi, Rīgas biedrī-
bas priekšsēdētāja Jeļena Lazareva, avīzes “Prameņ” žurnāliste 
Aļona Mickeviča un dzejnieks Staņislavs Volodko.

Ģenerālkonsuls Vladimirs 
Klimovs.

Visjaunākā soliste - 4. klases 
skolniece Liza Karole. 

Uz skatuves - Daugavpils baltkrievi.

Karaļa Mindauga un karalienes Martas pieminekļa     
atklāšanas brīdī Aglonā neizpratnes plīvurs netika atsegts 

Bieži dzirdēts, ka vecākiem, iz-
vēloti es savu pēcnācēju vārdus, būtu 
jāzina šo personvārdu nozīme, jo ka-
trā vārdā ir paslēpta šī vārda enerģē-
ti ka, kas spēj ietekmēt cilvēka likteni. 
Spilgts piemērs šim apgalvojumam 
ir lietuviešu izcelsmes personvārds 
Mindaugs, kā vārdā ti ka nosaukts 
Lietuvas karalis.

Personvārds Mindaugs cēlies no 
divu vārdu salikuma. Vārda otrā daļa 
“daugs” neapšaubāmi latviski tulkoja-
ma kā “daudz”, bet pirmā daļa nozīmē-
jusi vai nu “miņa” (lietuviešu menąs) 
vai “pieminēšana” (lietuviešu mini-
mas), tātad Mindauga vārds latviski 
varētu būt nozīmējis “atminīgais” vai 
“daudz minētais” (t.i., Mindaudzis).

Tik ti ešām, baltu vienīgais 
kronētais karalis Mindaugs minēts 
daudzās hronikās, leģendās un nos-
tāstos vairāk nekā pirms 800 gadiem, 
un ar ti kpat lielu pieminēšanas dau- 
dzumu ti ek pieminēts arī 21. gad-
simtā. Karaļa Mindauga pieminēšanas 
nokrāsa abos laikos bijusi ar divējādu 
raksturu.  

Pirms 800 gadiem Lietuvas teritorijā 
tas ti ka apbrīnots kā cilšu apvienotājs un 
vienas valsts veidotājs, tajā pat laikā Lat-
vijas teritorijā kā uzbrucējs un postī tājs, 
taču šodien, pēc vairākiem gadsimti em, 
viņš ti ek pieminēts kā baltu vienotī bas 
simbols un nezin’ kādēļ kā katoļticības 
vienotības simbols, kurš savu atrašanās 
vietu atradis Aglonas bazilikas sakrālajā 
laukumā, Starptauti skas nozīmes svēt-
vietā, ņemot vērā to, ka no katoļti cības 
karalis Mindaugs att eicās.  

20. septembrī Aglonas bazi-
likas sakrālajā laukumā ti ka atklāts 
piemineklis Mindaugam un Martai.

Pieminekļa atklāšana sākās ar 
svinīgu dievkalpojumu Aglonas bazi-
likā. Svēto Misi celebrēja Apustuliskais 
sūtnis Balti jas valstī s arhibīskaps V.E. 
Pedro Lopess Kintana, Latvijas un 
Lietuvas bīskapi. Pēc svētās mises 
dalībnieki devās pie pieminekļa, lai, 
uzklausot Latvijas un Lietuvas kultūras 
ministru svinīgās uzrunas, atsegtu 
pieminekli no baltā audekla. Taču to 
atsedzot, neizgaisa neizpratnes plī-
vurs, kas ap šī pieminekļa tapšanu 
un abiem vēsturiskajiem varoņiem 
vijās. 

Pieminekļa atklāšanā teiktās 
uzrunas mudināja uz pārdomām 
par to, ka šīs vēsturiskās personī-
bas apvij ap sevi ļoti daudzas 
leģendas, neprecīzus vēsturiskus 
faktus, uz kā balstī ts ne ti kai abu 
vadoņu dzīves gājums, bet arī šī 
pieminekļa tapšana kopumā un 
tā atrašanās iemesls Aglonas bazi-
likas sakrālajā laukumā.

Pasākuma pompozitāte un 
šovs, kura ietvaros sakrālajā lau-
kumā bija lietuviešu bruņinieki, 
kuri neatbilst tā laika autenti s-
kumam, neizprotamas izcelsmes 
dažādie karogi, jātnieki zirgu mu-
gurās, Latvijas zemessargi ar lāpām 
goda sardzē, simfoniskā orķestra 
skaņas un Rēzeknes kora priekšne-
sumi priecēja organizētājus un 
pasākuma dalībniekus. Kamēr 
daudzi priecājās par šovu, daudzus 
klātesošos šokēja Aglonas bazilikas 
dziesmas “Jaunava svētā Aglonas 
baznīcā” (Jaunova svāto) skanēšana 
pieminekļa atklāšanas pasākumā.  

Bet kopumā šis noti kums 
vēsturniekos raisa neizpratni. Ņemot 
vērā nepārbaudāmo apgalvojumu 
gūzmu, nesaskaņu ar loģiku un vēstures 
faktiem, LU Latvijas Vēstures institūta 
direktors Guntis Zemītis pieminekļa 
atrašanos Aglonā atzīst par dīvainu un 
žurnālistam Viesturam Sprūdem atzi-
na: “Būtī bā tas rada jaunu pseidovēs-
turi, kuras piekopšana šobrīd Eiropā ir 
modē. Tas jāuztver vai nu kā biznesa 
projekts, vai arī saistī bā ar Latgales 
identi tātes meklējumiem, ar vēlmi būt 
nedaudz atšķirīgiem no pārējās Latvijas 
– lūk, mums bija karaliene! Bet arī īstā 
vēsture mums taču bija pieti ekami laba 
un latgaliešiem būtu ar ko lepoti es. Ir 
reāli vadoņi, kam celt pieminekļus.”

Aglonā varoņu, kuri būtu saistī ti  
ar garīgo vērtī bu audzināšanu un kuri 
varētu kalpot kā simboli īstai Dieva un 
tuvāko mīlestī bai, ir pieti ekoši. Taču pret 

ti em līdz pat šodienai ti k 
svētā vietā kā Aglona 
nav izrādīta pieti eka-
ma cieņa. Spilgtākais 
piemērs Aloīzs Broks 
- katoļu garīdznieks, 
Aglonas draudzes prā-
vests, arī dekanāta 
dekāns (1932-1940), 
izglītī bas darbinieks, 
Aglonas ģimnāzijas 
inspektors, direktors, 
zinātnieks, teoloģijas 
doktors, Jaunās derības 
tulkotājs latgaliešu val-
odā. Miris koncentrāci-
jas nometnē Štuthofā, 
Vācijā. Viņam ir uzstādī-
ta piemiņas plāksnīte 
pie Katoļu ģimnāzijas 
(03.01.1996.).

Varbūt Mindauga 
pieminekļa atklāšana 
ir baznīcas goda iz-
rādīšanas pirmsākums. 
Varbūt atklājot jaunus pieminekļus, 
mēs no 13. gadsimta varoņiem nonāk-
sim līdz 20. gadsimta varoņiem, kuru 
darba augļi nav jāmeklē apšaubāmos 
vēstures faktos, leģendās un nostās-
tos, bet kuru darbi un veikums vēl ir 
sastopams Aglonas teritorijā. Ar šiem 
varoņiem iepazīsimies citā rakstā. 

Atgriežoti es pie pasākuma, 
vēsturiskā nesakritība un faktu dažādī-
ba ti ka pausta arī Latvijas un Lietuvas 
kultūras ministru uzrunās. Ja Latvi-
jas kultūras ministre Dace Melbārde 
centās piemineklī saskatī t ne ti kai 
divu valdnieku dzīves gājumu, bet to 
simbolizēja ar lietuviešu tautas sap-
ni par savu valsti , kā arī lietuviešu un 
latviešu tautu līdzīgos likteņus un abu 
tautu sadraudzību grūtos brīžos senajā 
pagātnē, tad Lietuvas kultūras ministrs 
Šarūns Biruti s savā uzrunā neslēpa lie-
lo nozīmi pieminekļa atrašanās vietai 
- Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā, 
jo tūkstošiem ti cīgo būs iespēja šo 
pieminekli apskatī t.

Ja Latvijas kultūras ministre savu 
uzrunu noslēdza ar skaistu vēstī jumu 
jaunatnei, pieminot par katra cilvēka 

rīcības atbildību savas tautas un vēs-
tures priekšā: “Lai piemineklis rosina 
izzināt vēsturi, lai tas mudina domāt 
par lieliem noti kumiem un kopsa-
karībām un iedrošina arī pašiem būt 
cilvēkiem, kas uzņemsies atbildību 
par savu valsti  un apzināsies katrs 
savas personības spēku šajā dar-
bā.”, tad Lietuvas kultūras ministrs 
uzrunas beigās pateicās Latvijas 
Baznīcas vadībai par iespēju novie- 
tot pieminekli Aglonā un savu runu 
nobeidza ar saukli “lai dzīvo baltu 
draudzība!”

Taču abu ministru runās kā gal-
venais vadmotī vs tomēr bija vēsture. 
Lietuvas kultūras ministrs norādīja, 
ka “21. gadsimts mums saka, ka ti eši 
vienotī bā mēs varam domāt par savu 
nākotni un to pilnveidot.”

Savdabīga bija Romas katoļu baz- 
nīcas kardināla Jāņa Pujata uzruna, 
kas mudināja uz pārdomām ne ti kai 
par šīm vēsturiskajām personībām, 
kas atklātas piemineklī, bet arī par 
kristī go ti cību kopumā un tās īstajiem 
mērķiem. 

Jau sākotnēji izbrīnīja, ka šo 
svinīgo uzrunu Baznīcas vārdā teica 
kardināls Jānis Pujats, nevis blakus 
stāvošais Romas Katoļu Baznīcas Rīgas 
arhibīskaps - metropolīts  Zbigņevs 
Stankevičs, kurš pasākumā piedalījās, 
bet neuzstājās. 

Kardināla Jāņa Pujata runa vairāk 
līdzinājās paskaidrojumam vai argu-
mentācijai uz sabiedrības neizpratni 
par šī pieminekļa tapšanu un ne-
pieciešamību atrasti es Aglonas bazi-
likas sakrālajā laukumā.  

Viņš runāja par Mindauga 
vēsturisko nozīmi, taču dažu faktu 
izraušana no kopējā vēsturiskā kon-
teksta un to savienošana vienā runā 
lika aizdomāti es, ka kardināls gatavs 
att aisnot Mindauga att eikšanos no 
kristi etī bas, lai realizētu augstākus 
mērķus - saglabāt valsti , kas ti ka iz-
veidota, tādējādi ar “šodienas muti ” 
veidojot kroplu izpratni par kristī gām 
vērtī bām un iespējami īstajiem 
Mindauga iemesliem, pārejot no pa-
reizti cības uz katoļti cību un vēlāk pēc 
kronēšanas atsakoti es arī no tās. 

Vienā uzrunā ti ka savienoti  šādi 
fakti : “13. gadsimtā Mindaugs apvien-

oja visas lietuviešu cilti s. Viņš nebija 
naidīgs kristī gai ti cībai, jo pats pieņē-
ma kristī bu. Vēl jo vairāk, ar pāvesta 
Inocenta IV svētī bu viņš ti ka kronēts 
kā Lietuvas karalis. Viņš nebija ne 
garīdznieks, ne svētais, bet pēc kro-
nēšanas viņš rosīgi atbalstī ja kristī gās 
misijas darbu Lietuvā. Diem- žēl viņš 
savu nostāju mainīja, jo viņam radās 
valstī  sti pra opozīcija, kas draudēja 
sašķelt valsti . Un nāve viņu pārsteid-
za negaidīti .”

Vai ti ešām rosīgam kristī gās 
misijas darba veicējam “sti pras 
opozīcijas draudi” bija īstais iemesls 
paklupt katoļti cībā un att eikti es no 
tās? Un tas bija otrais gadījums, kad 
Mindaugs att eicās no baznīcas. Var-
būt att eikšanās no ti cības apliecina 
to, ka viņš bija vīlies arī katoļti cībā? 
Vai arī tas ir vēsturisks pierādījums ba-
znīcas nozīmei daudzu valstu vēsturē 
- tā nebija atdalīta no valsts, jo pie-
derība baznīcai bija kā ierocis vai in-
struments, lai realizētu citus mērķus. 

Un tas, ka viņa mirstī gās atliekas, 
iespējams, ti ka atrastas ti eši Aglonā 
pēc vairāk nekā 800 gadiem, liek 
kārtējo reizi domāt par īstajiem ticības 
ideāliem un domāt arī par mūsdienu 
baznīcas mainīgajām nostājām, risinot 
kaut vai šo pieminekļa jautājumu.   

Tāpat ir nekorekti  pēc valsts 
saglabāšanas mērķiem minēt to, ka 
nāve Mindaugu pārsteidza negaidīti . 
Nāve Mindaugu pārsteidza negaidī-
ti  nevis, cīnoties ar opozīciju par 
valstiskuma saglabāšanu, bet gan cīņā 
par svešas sievietes iegūšanu daudzus 
gadus vēlāk. Jo kā vēsta vēstures fakti , 
pēc Martas nāves Mindaugs iecerēja 
ņemt par sievu Martas māsu, kura 
jau bija precējusies ar Daumantu. Un 
Daumants, atriebjoti es, nogalināja 
Mindaugu un viņa abus dēlus, kuri 
bija dzimuši laulībā ar Martu.

 Iespējams, tas ir noti cis Aglonas 
teritorijā, apciemojot Martas vecākus 
vai atbraucot pakaļ jaunajai sievai. 

Turpinājums - 8. lpp.

Baltkrievi, iemīlējušies Latvijā

I vispasaules diktāts latviešu valodā Daugavpils Universitātē
3. oktobrī plkst. 12.00 Latvijā un visā pasaulē vienlaikus norisināsies I 

vispasaules diktāts latviešu valodā. Lai to rakstītu klātienē vienā no sešām 
Latvijas pilsētām – Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē 
– interesenti ir aicināti pieteikties iepriekš, savukārt rakstīt diktātu tiešsaistē 
interneta vietnē www.raksti.org  varēs bez iepriekšējas reģistrācijas.

Viena no diktāta norises vietām būs arī Daugavpils Universitāte (Vienības iela 
13 - 111. auditorija). Lai pieteiktos diktāta rakstīšanai klātienē Rīgā, Ventspilī, 
Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē, lūdzam nosūtīt pieteikumu brīvā formā uz 
e-pastu raksti@raksti.org, norādot savu vārdu, uzvārdu un izvēlēto pilsētu. Sa-
vukārt tos interesentus, kuri vēlas rakstīt diktātu klātienē Liepājā, lūdzam sūtīt 
pieteikumus uz e-pastu brigita.dreize@dome.liepaja.lv.



2015. gada 29. septembris 5

Par iedzīvotāju novecošanos bez liekām emocijām4.raksts. Kāpēc ir svarīgi atzīmēt Starptautisko veco ļaužu dienu? 
Latvijas sabiedrība pēdējo 25 

gadu laikā ti ecas nosti prināt cilvēku ap-
ziņā jaunas liberālas vērtī bas, pārveidot 
politi sko, ekonomisko un sociālo sistē-
mu, radīt demokrāti skos insti tūtus, in-
tegrēti es rietumu kultūrā, nezaudējot 
nacionālās identi tātes pamatus. Visas 
šīs izmaiņas bija neizbēgami saistī tas 
ar lieliem izdevumiem, daudz kas no ie-
cerētā pilnībā neti ka realizēts. Pašlaik ir 
pienācis laiks pievērst lielāku uzmanību 
vēl vienai mūsu laikmeta iezīmei - ie-
dzīvotāju demogrāfi skās novecošanās 
problēmai. Masu kultūra, kas izplatī jās 
no rietumiem, aktī vi popularizē jaunī-
bas kultu, un atbilstoši tā pamatnos-
tādnēm televizoru ekrānos, reklāmas 
plakātos un interneta portālos ir redza-
mi jaunu un enerģisku cilvēku portreti , 
kas aicina sekot viņu piemēram. Ainas, 
kas ir att ēlotas reklāmās, nekad neat-
bilst īstenībai, bet pēdējo gadu laikā 
arvien asāk kontrastē ar realitāti . Taču, 
reklamējot kā paraugus ti kai jauno cil-
vēku tēlus, sabiedrība netī šām apmāna 
pati  sevi. Atgādināsim, ka pēc Centrālās 
stati sti skas pārvaldes dati em Latvijā 
vidēji ap 19 % iedzīvotāju ir 65 gadus 
veci un vecāki. Tas ir ti kpat daudz, cik 
mūsu valstī  ir bērnu un jauniešu līdz 
20 gadu vecumam. Latvijas reģionos, 
it īpaši Latgalē, gados vecu iedzīvotāju 
īpatsvars ir vēl lielāks - 21 %. Līdz ar to 
vairāk nekā piektdaļa visu iedzīvotāju 
ir vecāka gadagājuma un veci cilvēki, 
kuriem ir pavisam citas ikdienas raizes 
nekā jauniešiem, citas prasības pret 
valsts struktūrām, morāles normas un 
politi skie uzskati , izklaižu veidi un preču 
un pakalpojumu specifi skais patēriņš. 
Turklāt ti eši šī iedzīvotāju kategorija vai-
rāk nekā citas ir pakļauta nabadzības, 
izolācijas, depresijas un citi em riskiem. 
Vai mēs pieti ekami labi zinām, kā dzīvo, 
ko domā un jūt vecākā gadagājuma 

Latvijas iedzīvotāji?  Kāpēc uz viņiem 
ir orientēta ti kai neliela daļa masu in-
formācijas līdzekļu, bet sociologu un 
demogrāfu mēģinājumi piesaistī t uz-
manību novecošanās problēmai nerod 
atbalsi plašākā auditorijā? 

Pasaulē daudz nopietnāk uztver 
šo mūsdienu sabiedrības īpatnību, 
jo iedzīvotāju novecošanās process 
norisinās ne ti kai Eiropā, bet arī ASV, 
Austrālijā, Japānā, Ķīnā, krievijā un ci-
tās valstī s. 2002. gadā Madridē noti ka 
ANO organizētā Otrā pasaules asamb-
leja par novecošanās problēmām. Šajā 
asamblejā ti ka atzīmēts, ka globālā 
novecošanās ir jauna bezprecedenta 
parādība, kas izraisa dziļas izmaiņas 
lielākajā daļā attī  stī to valstu dzīvē. 
Savukārt 2012. gads Eiropā ti ka pa-
sludināts par “Aktī vas novecošanās un 
paaudžu solidaritātes gadu. Daudzās 
valstī s noti ka zinātniskās konferences 
par iedzīvotāju novecošanās jautāju-
miem, daudzviet tās ti ek organizētas ik 
gadu. Ir izdotas vairākas grāmatas, ku-
rās ir apkopota prakti skā pieredze, kas 
saistī ta ar dzīves organizāciju sociālajā 
telpā, kurā nozīmīgākā vecuma grupa 
ir nevis jaunatne, bet seniori. Tika iz-
strādātas arī rekomendācijas saistī bā 
ar sociālās un medicīniskās aprūpes 
sistēmas reorganizāciju, pilsētu so-
ciālās infrastruktūras modernizāciju, 
īpašu preču un pakalpojumu veidu ra-
žošanas organizāciju, kas ir saistī ta ar 
patēriņa ti rgus jaunu perspektī vu seg-
mentu. Visi šie centi eni palīdzēja labāk 
saprast, cik aktuāli ir uzdevumi, kas ir 
saistī ti  ar vecākās paaudzes pārstāvju 
augstāka dzīves kvalitātes līmeņa no-
drošinājumu. 

Taču, pēc sociologu domām, par 
iedzīvotāju demogrāfi skās novecoša-
nās problēmu un tās sekām uz sabied-
rību kopumā vēl joprojām ir neadekvā-

ti  maz informācijas. Turpretī  bezgalīgi 
sižetu atkārtojumi par zemām pensi-
jām un neapmierinātām vajadzībām 
programmē cilvēkus uz pastāvīgiu ne-
apmierinātī bu ar sevi, apkārtējiem un 
dzīvi kopumā, kā arī rada situāciju, kad 
ekonomiski aktī vo pilsoņu acīs gados 
veci iedzīvotāji izskatās kā cilvēki, kas 
pastāvīgi kaut ko pieprasa. Objektī vu 
apstākļu dēļ vecāka gadagājuma iedzī-
votājiem ir maz iemaņu, lai patstāvīgi 
organizētu savu brīvo laiku, tāpēc viņu 
dzīvē ievērojamu lomu ieņem televīzi-
ja. Gados vecus cilvēkus negatī vi iespai-
do arī kriminālo reportāžu pārbagātī ba, 
kā arī fi lmas, kas satur vardarbības ai-
nas, - ti e ir iemīļoti e paņēmieni, kurus 
televīzijas darbinieki izmanto, lai notu-
rētu pie ekrāniem neizvēlīgu publiku. 
Protams, vecāka gadagājuma ļaudīm 
tāpat kā jebkuram citam cilvēkam ir 
nepieciešama iespaidu daudzveidība, 
taču būtu labāk, ja par emocionālo pār-
dzīvojumu un informācijas avotu kļūtu 
viņu personīgā dzīve, bērni, radi, kai-
miņi, interešu grupas vai klubi un citi  
dzīves noti kumi. 

Ņemot vērā arvien pieaugošo 
senioru potenciālu, visu vecumu un 
iedzīvotāju grupu pārstāvjiem būtu 
jācenšas labāk izprast gados vecu cil-
vēku intereses kultūras un politi kas 
jomā. Vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
augsta akti vitāte vēlēšanās liecina par 
viņu vēlmi ietekmēt politi skos proce-
sus. Savukārt politi skās parti jas pašas 
izvirza lozungus un organizē savus 
priekšvēlēšanu pasākumus saskaņā ar 
gados vecu cilvēku vajadzībām. Taču 
būtu labāk, ja seniori pārzinātu ne ti -
kai tos jautājumos, kas saistī ti  ar viņu 
dzīvi, bet arī būtu iesaistī ti  plašāka 
jautājumu loka apspriešanā. Līdz ar 
to politi skiem līderiem, valdībai, sa-
biedrības aktī visti em ir jārīkojas tā, lai 

vecāka gadagājuma pārstāvjiem ti ktu 
nodrošināta iespēja pārzināt aktuālos 
politi skos, ekonomiskos un kultūras 
procesos, bet galvenais - iegūt soci-
ālo kompetenci, lai pareizi izvērtētu 
apkārt noti ekošo un darbotos visas 
sabiedrības labā. Tā vietā, lai uzsvērtu 
atšķirības starp vecuma grupām, lai 
jaunākā paaudze neuztvertu seniorus 
kā konkurentus, kas vēlas iegūt valsts 
resursus un politi sko uzmanību, visām 
vecuma grupām jānodrošina iespēja 
mijiedarboti es kopējā sociālajā telpā. 

Iedzīvotāju novecošanās, bez 
šaubām, ir globāls izaicinājums eko-
nomikas sfērā,  to ir nepieciešams no-
pietni izpētī t un izvērtēt, nevis ti ražēt 
viedokli par to, ka mūs gaida demo-
grāfi skā un ekonomiskā katastrofa, 
jo strādājošie vairs nevarēs “uzturēt” 
vecāka gadagājuma iedzīvotājus. Lai 
lēmumi būtu pārdomāti  un maksimāli 
integrēti  nacionālajā attī  stī bas stratē-
ģijā, valdībai jāpieņem kompleksveida 
risinājumi, kas saistī ti  ar iedzīvotāju 
novecošanos. Dokumentā “Latvijas 
ilgtspējīgas attī  stī bas stratēģija līdz 
2030. gadam” ti ka uzsvērta nepiecie-
šamība maksimāli izmantot visu Lat-
vijā pieejamo cilvēkkapitālu, tai skaitā 
gados vecus cilvēkus, lai mazinātu de-
mogrāfi skās slodzes negatī vo ietekmi 
uz ekonomikas izaugsmi un iedzīvotā-
ju sociālajām garanti jām.  Pēdējo gadu 
laikā Latvijas varas pārstāvji cenšas 
apliecināt, ka domā par gados vecu 
cilvēku problēmām un mūsu noveco-
jošās sabiedrības vajadzībām. Piemē-
ram, 2014. gada jūnijā Latvijas Saei-
mā noti ka konference “Sabiedrības 
veiksmīgas novecošanās izaicinājumi 
Latvijā”, kuru organizēja Saeimas Bu-
džeta un fi nanšu komisijas Demogrāfi -
jas lietu apakškomisija, kuras gaitā ti ka 
apspriesta nepieciešamība izstrādāt 

vidēja termiņa Latvijas attī  stī bas plā-
nošanas dokumentu saistī tu ar jauno 
demogrāfi sko kontekstu. 

Tuvojas Starptauti skā veco ļaužu 
diena, kura ti ek atzīmēta 1. oktobrī, 
sākot ar 1991. gadu, kad šo lēmumu 
pieņēma ANO Ģenerālā asambleja. 
Šajā dienā noti ek konferences un festi -
vāli, kas veltī ti  senioriem un viņu lomai 
sabiedrībā, sabiedriskās organizācijas 
un fondi rīko labdarības akcijas, ti ek po-
pularizēts veselīgs dzīvesveids jebkurā 
vecumā. Starptauti skā veco ļaužu diena 
ir vajadzīga tāpēc, lai piesaistī tu lielāku 
uzmanību sabiedrības novecošanās 
tendencēm un aktuālākajām vecākās 
paaudzes dzīves problēmām. Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas priekš-
sēdētāja Aija Barča 2013. gada 1. oktob-
rī uzsvēra: “Šo valsti  ir būvējuši mūsu 
vecāki un vecvecāki. Latvija ir atguvusi 
neatkarību, pateicoti es neskaitāmiem 
Latvijas patrioti em, kuri nupat jau sa-
snieguši cienījamu vecumu. Viņu de-
vums ir neatsverams, un mums jālūko, 
kā parlamentā uzturēt aktī vu un efektī -
vu dialogu ar organizācijām, kas pārstāv 
vecākā gadagājuma ļaudis.” 

Koncepcija “Sabiedrība visiem 
vecumiem” dod iespēju dažādu paau-
džu pārstāvjiem veikt abpusējus ma-
teriālus un nemateriālus ieguldījumus 
un dalīti es ar šo ieguldījumu rezultā-
ti em, ko nodrošina taisnīguma prin-
cips. Šī ideja var apvienot visu vecumu 
grupu pārstāvju intereses un radīt 
tādus apstākļus, kad senioru ti esības 
neti ks ierobežotas, bet viņu statuss 
un piedāvātās garanti jas dos iespēju 
gūt pārliecību par savu rītdienu, kā 
arī veikt ieguldījumu visas sabiedrības 
labklājībā. 

Tatjana AZAMATOVA
Turpinājums sekos.  

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
1818. - 1819.g. aktī vi iestājās 

par dzimtbūšanas atcelšanu Latgalē; 
ir viens no dzimtbūšanas atcelšanas 
projekta autoriem. Kopš 1855. gada 

Kazimirs bija Viļņas arheoloģijas ko-
misijas loceklis. 

Biedrība, kas nodarbojās ar 
vēstures izpēti , vēstures faktu vākša-
nu un vēsturisku liecību saglabāša-

nu, laikam ir ti esīga 
savā karogā izman-
tot ti k spēcīgas zī-
mes.

Pasākuma lai-
kā ti ka atklāts vēl 
viens noslēpums, 
visiem klātesoša-
jiem bija iespēja 
pārdomāt laika un 
vēstures vērtī bu, 
klausoti es vairāk 
nekā simtgadīgā 
Jaundomes muižas 
barona Ķeislera ģi-
menes pulksteņa 
skaņās, kas savu 

muzikālo sveicienu veltī ja visiem 
muzeja piecu gadu jubilejas pasāku-
ma dalībniekiem.

Jubilejas pasākumā piedalījās 
arī goda viesis, slavenais kinoreži-
sors Jānis Streičs, kurš apsveikuma 
runā atzina ierašanās iemeslu: “Mī-
ļie, mani atveda uz šejieni pazemība. 
Pazemība tava darba priekšā.  Paze-
mība, tavas pašaizliedzības priekšā. 
Pazemība tava dzimtā novada mī-
lestī bas priekšā. Un pazemības māsa 
varētu būt pateicība… Aizvien biežāk 
katoļu baznīca iesaistās kultūras pa-
sākumos. Sirsnīgs paldies priesterim 
par šo palīdzību. Prieks redzē šajā 
pasākumā nākamību - priecē, ka 
pasākumā piedalās ti k daudz jaunat-
nes.” Ar laba vēlējumiem ti kpat raže-
ni strādāt arī turpmāk, kinorežisors 
pasniedza muzejam dāvanu - Bībeli, 
kas datēta ar 1793. gadu. Uz jautāju-
mu, kāpēc dāvanā ti ka izvēlēta ti eši 
Bībele, kinorežisors atbildēja: “Bībe-
le ir sens un ļoti  interesants vēstures 
stāsts”. 

Pēc muzeja apmeklējuma pasā-
kuma ciemiņi devās uz Dagdas TN, 
kur noti ka koncerts un ti ka izteiktas 
apsveikuma runas. Biedrība saņēma 
laba vēlējumus, ziedus un dāvanas. 
Viena no lielākajām dāvanām bija 
Dagdas TN senais pulkstenis, kas ag-
rāk rotājis TN sienas. Pēc dāvanas sa-
ņemšanas A. Arnicāns atzina: “Es jau 
sen biju to noskatī jis un domāju, kā 
to iegūt muzeja ekspozīcijā...” Kro-
ma kolna broliste savu domu biedru 
sveica ar interesantu pašu rokām 
veidotu vaska tāfelīti , uz kuras raksta 
ar irbuļa palīdzību. Uz tāfelītes bija 
apsveikums jubilejā. 

Biedrību sveikt ieradās daudzu 
Dagdas iestāžu vadītāji un to pār-
stāvji. Pēc skaistām runām un laba 
vēlējumiem katrs varēja nobaudīt 
biedrības “PATRIA” svētku torti , kuru 
rotāja nesen iesvētī tā karoga ģerbo-
nis.

Lielu pateicību ”PATRIAS” va-

dītājs Aivars Arnicāns izsaka visiem 
klātesošajiem, un ti em, kuri pielika 
savu izdomu un čaklo roku svētku 
organizēšanā un nodrošināšanā. Vis-
lielākā pateicība ti ek nodota Dagdas 
baznīcas draudzei un dekānam Pāvi-
lam Odiņam, Dagdas tūrisma infor-
mācijas centram, Jauniešu centram, 
Dagdas Tautas nama kolektī vam un 
Dagdas novada pašvaldībai, jo bez 
viņu gādīgā, ideju pilnā un organiza-
toriskā atbalsta pleca svētki varbūt 
arī nenoti ktu.

Iepriekšējā rakstā ti ka piemi-
nēts, ka jubilejas pasākuma nagla 
būs senu trauku kolekciju, kura pie-
derēja Jaundomes muižas barona 
Ķeislera ģimenei un ti ks atklāts tas 

atslēgvārds, kas palīdzēja atrast šos 
Dagdas novada vēsturei nozīmīgos 
eksponātus. Šis atslēgvārds ir “zelta 
pulkstenis”, ko kāda vecāka gada gā-
juma kundze vairākus gadus atpakaļ 
atklāja A. Arnicānam. Kādā sarunā ar 
citi em cilvēkiem, pasakot šo atslēg-
vārdu, ti ka atklātas arī šīs vēsturiskās 
bagātī bas.

Un kas gan var būt vērtī gāks par 
zeltu kā laiks, ko rāmi skaita pulkste-
nis. 

Video no pasākuma skatāms 
mājas lapā www.aglona.net, rakstā 
“Biedrības “PATRIA” 5 gadu jubilejas 
pasākums”. 

Elizabete VIĻUMA
Alekseja GONČAROVA foto

Kādi noslēpumi tika atklāti biedrības “PATRIA” 5 gadu jubilejā
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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
10.35, 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 Lotto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra 22.45 Iebrauc kino

23.30 Midsomeras slepkavības 
1.25 Laimīga darba pamati
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
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? 
11.55 LTV – 60
12.40 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki

15.35, 1.25 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Meteoru draudi
21.00 Mana pirmā šepte
21.30 100 g kultūras
22.15 Svešās mājas
22.45 Šis ir Rietumkrasts
23.15 Saules izaicinātie
23.45 Ceļojums apkārt pasaulei
0.20, 5.00 Olimpiskie zelta 
mirkļi

LNT
6.15 Bernards
6.20, 2.25 Šodien novados
6.30, 2.35 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā

9.10, 0.25 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Čūskas paradīzē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.45 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Bruklinas taksis
22.25 Mf. Ņujorkas taksometrs
0.50 Kāršu nams 4.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.05, 12.05, 5.40 Ūsainā aukle 
6.30 Mazo mīluļu veikaliņš 

7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvadrāt-
biksis  7.55, 18.00 Šaubu ēnā
8.55, 3.00 Komisārs reksis 
10.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.00, 21.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri 
14.35, 1.25 Sievu maiņa 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 0.55 Воронины
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi 
23.55 Elites vienība SAFE
2.20, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.10, 17.35, 2.00 Māja-2

8.05 Makss Stīls
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10 16.30 Interni
13.20, 19.55 Sporta skolotājs
18.40, 0.25 Brīvdienas Meksikā
21.00 Mf. Afēristi tīmeklī
22.05 Mf. Sarkanās ugunis

TV5
8.00, 14.40 Mīlestība nav 
kartupelis
8.55, 13.20 TV skatlogs
9.10, 23.30 Izmeklēšanu 
noslēpumi
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.50, 17.30 Pacientu līga

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 30. septembris

29. septembrī Ir iemesls!

Laika periodā no 18. 
līdz 25. septembrim Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 44 notikumi. Būtiskākie:
•	 18.septembrī Indras pagasta iedzīvotājs 

konstatēja, ka no privātmājas dienas laikā 
pazuda pārtikas produkti un nauda. Tika 
uzsākts kriminālprocess, notiek vainīgo no-
skaidrošana.

•	 23.septembrī tika saņemts iesniegums par 

to, ka no mājas pagalma Jaunatnes ielā, Krās- 
lavā pazuda alumīnija kāpnes.

•	 Veicot izmeklēšanas pasākumu kompleksu 
tika noskaidrots, ka š.g. augustā un septem-
brī Bērziņu pagasta iedzīvotājs, vairakkārt 
tiesātais N., izdarīja divu motorzāģu zādzī-
bu. Zaglis tika apcietināts.

Krimināls, notikumi

Laulības tiekot slēgtas debe-
sīs... Šī apgalvojuma patiesumu 
ikviens vērtē patstāvīgi. Kā atrod 
viens otru cilvēki, kuri pēc tam 
izveido draudzīgu un laimīgu ģi-
meni? Visticamāk nejauši... Šķir-
šanos skaits mūsdienās pārsteidz 
un sarūgtina.  Nejaušība nav uzticams sabied-
rotais. No laika gala ar piemērota partnera mek-
lējumiem nodarbojās profesionāļi. No sākuma 
to darīja vecāki, viņiem jau bija ģimenes dzīves 
pieredze, jo ar savu partneri viņi nodzīvoja vai-
rākus gadus. Pēc tam parādījās saprecinātāji, 
kas nodrošināja līgavaiņu un līgavu meklēju-
mus atbilstoši klienta prasībām. Pagāja laiks, 
mainījās tikumi. Jaunie pāri atkal sāka iepazī-
ties, pateicoties laimīgam gadījumam. Līdz ar 
interneta parādīšanos saprecinātāju lomu sāka 
izpildīt dažādi iepazīšanās portāli. Toties šeit lai-
mīgo gadījumu procents ir daudz zemāks. Tas ir 
saistīts ar virtuālās saskarsmes īpatnībām, kad 
ikvienam cilvēkam ir iespēja kļūt par to, par ko 
viņš ļoti vēlas būt un par ko reālajā dzīvē ne-
kad nekļūs. Taču šodien labāk nedomāsim par 
mūsu pasaules nepilnībām, bet pievērsīsim uz-
manību tiem cilvēkiem, kuri no visas sirds cen-
šas palīdzēt debesu kancelejai noslēgt laulības. 
Runa ir par senu un nemirstīgu biznesu — lau-
lību aģentūrām. 

Henrijs Robinsons bija godīgs angļu tirgo-
tājs. Sakarā ar biznesa lietām viņš bieži devās 
uz kontinentu. Ikviens brauciens sniedza viņam 
ļoti daudz iespaidu. Komersantu pārsteidza brī-
vība, kas valdīja Eiropā, bet, atgriežoties dzim-
tenē, viņš brīnījās par to, ka Lielbritānijas ie-
dzīvotāji iestiguši muižniecības kompleksos un 
ka viņi vēl joprojām centīgi atbalsta viduslaiku 
tradīcijas un konservatīvismu. 

Ideja atvērt laulību aģentūru radās Ro-
binsonam brīdī, kad viņa biznesa partneris sū-
dzējās par to, cik grūti viņam atrast piemērotu 
līgavu. Sagatavošanās etaps neaizņēma daudz 
laika, un 1650. gada 29. septembrī vecajā, la-
bajā Londonā parādījās iestāde ar nosaukumu 
“Aplidošanas un satikšanās birojs”. Turīgiem 
klientiem, kas bija spējīgi apmaksāt otrās pusī-
tes meklējumus, tika piedāvāts plašs pakalpo-
jumu klāsts, kas sevī ietvēra “nejaušu” tikšanos 
un “romantiskas tikšanās organizēšanu Temzas 
krastā”. Pirmie klienti parādījās uzreiz.  

Jāsaka, ka 17. gadsimtā angļu džentlmeņi 
nedomāja par mīlestību. Visi meklēja sev līga-
vu ar pūru, bet galvenais laulības mērķis bija 
kapitālu apvienošana. Tāpēc Robinsona iestā-
des anketas pārsteidza ar atklātību un cinismu:  
“Dāmai ir jābūt ar kapitālu 300 gineju vērtībā 
(mūsdienās - aptuveni 500 tūkstoši dolāru). 
Nav svarīgi, vai viņa ir jaunava, atraitne vai ir 
stāvoklī no bijušā vīra”. Vispārsteidzošākais ir 
fakts, ka tā nebija rūdīta komersanta vai miet-
pilsoņa ar paaugstinātu pašvērtējumu anketa, 
šādus nosacījumus laulību aģentūrai izvirzīja 
sers Džons Daimlijs, Britu impērijas bruņinieks, 
senas aristokrātu dzimtas pārstāvis. Morāle 

bija ļoti vienkārša, un par cēliem 
tikumiem bruņinieki nedomāja. 
Robinsona bizness ātri uzņēma 
apgriezienus. 

Lai cik dīvaini tas nebūtu, 
bet laulību aģentūra nostrādā-
ja tikai vienu gadu. Iespējams, 

pacentās skauģi, vai atradās piekasīgi likumu 
pazinēji. Vārdu sakot, šo iestādi slēdza ciet, 
motivējot ar to, ka tās darbība pārkāpj perso-
niskas dzīves neaizskaramību, jo pieprasa no 
klientiem informāciju par viņu materiālo stāvokli, 
uzkrājumiem, nekustamo īpašumu un pārējās 
ziņas. Tiesa nolēma, ka šī aģentūra ir jālikvidē. 
Robinsons, būdams likumpaklausīgs pilsonis, 
pārtrauca sniegt šos pakalpojumus un atvēra 
patversmi nabagiem, kam palīdzēja atrast dar-
bu un pajumti virs galvas. Būtībā tā bija pasaulē 
pirmā nodarbinātības aģentūra un probācijas 
dienests. 

Bet laulību aģentūru bizness izrādījās pār-
steidzoši dzīvīgs. Nelegālas aģentūras, iepazī-
šanās sludinājumi avīzēs, profesionālo izpreci-
nātāju apvienības zeļ un plaukst visā pasaulē. 
Līdz mūsu laikam. Daudzās Austrumeiropas 
valstīs ir populāras starptautiskās iepazīšanās 
aģentūras, kuras meklē līgavaiņus vietējām lī-
gavām aiz okeāna vai Rietumeiropā. Meklē tu-
rīgus un sekmīgus prinčus... Nekas nav jauns 
šajā pasaulē. 

Mūsdienu biznesmeņiem piemīt neiero-
bežota fantāzija, Robinsona ideja ieguva jaunu 
piepildījumu. Pašlaik Eiropā arvien lielāku po-
pularitāti iegūst laulību aģentūra “Genepartner”. 
Iestāde piedāvā meklēt partnerus pēc ģenētis-
kas saderības. Laulība, kuras pamatā ir analī-
zes. Nav zināms, vai ģimenes, kas tika izveido-
tas atbilstoši tādiem parametriem, ir laimīgas, 
bet pakalpojums iegūst popularitāti. 

Iepazīšanās dienests “The Ugly Bug Ball” 
kategoriski atsakās sniegt savus pakalpojumus 
skaistulēm un skaistuļiem. Ikviens klients tiek 
vērtēts saskaņā ar pievilcības kritērijiem. Ja ko-
misijai rodas kaut nelielas šaubas par kandidāta 
pievilcīgumu, viņam atteiks. Firmas lozungs: 
“Pakalpojumi reāliem cilvēkiem!” 

Reģistrēties iepazīšanās portālā “Cupit-
dino” nav vienkārši. Šī portāla pakalpojumi ir 
paredzēti firmas “Apple” gadžetu faniem. Re-
ģistrācijas laikā ir nepieciešams demonstrēt pil-
nīgas un precīzas zināšanas par visām ierīču 
niansēm, iespējām un firmas pakalpojumiem. 
Pēc eksāmena klientam ir izredzes iepazīties 
ar tādiem pašiem gadžetu pazinējiem no visas 
pasaules. 

Iepazīšanās portāli vampīriem, zombijiem, 
psihiatrisko klīniku klientiem — tas viss ir pie-
ejams, tas viss ir pieprasīts. Bet pakalpojumi, 
kas saistīti ar partnera meklējumiem jūsu mājas 
mīluļiem, izmaksās visdārgāk. Īpaši tādā gadīju-
mā, ja tas ir šķirnes mājdzīvnieks. Tādā pasaulē 
mēs dzīvojam... Bet Robinsonam bija cēla ideja 
— palīdzēt cilvēkiem atrast vienam otru. 

Andrejs JAKUBOVKIS 

1650. gadā ir atvērta pasaulē pirmā laulību aģentūra 

Japānas un Latvijas jauniešu diskusiju forums

Skolēnu sporta spēles sākās ar futbolu
16. septembrī atsākās Krāslavas un 

Dagdas novada ikgadējās sporta spēles, 
kuras noris katru mācību gadu un mudi-
na skolēnus pārstāvēt savas skolas godu 
daudzveidīgās sacensībās. Pamatskolu 
grupā starp 2000.-2001. gadā dzimuša-
jiem par kausu futbola sacensībās cīnījās 
trīs komandas. Trešo vietu ieguva Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas komanda, bet par 
pirmo vietu savā starpā sacentās Vara-
vīksnes vidusskolas komanda ar Krāsla-
vas pamatskolas komandu. Šo komandu 
spēle beidzās neizšķirti pamatlaikā un tikai 
iesisto bumbu starpība visā turnīrā ļāva 

Varavīksnes vidusskolas futbolistiem iegūt 
1. vietu. 

Šajā dienā notika arī futbola sacensības 
starp vidusskolu komandām. Kaut gan spēle 
noritēja  tikai starp Krāslavas Valsts ģimnā-
ziju un Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, tā 
bija ļoti aizraujoša. Pamatlaikā nevienai no 
komandām neizdevās gūt vārtus, arī papild-
laikā tas nenotika. Soda sitienos Varavīksnes 
vidusskolas komandas vārtsarga un individu-
āla futbolistu meistarība bija augstāka, tāpēc 
ar rezultātu 4:2 viņi ieguva pirmo vietu. 

IlonaVANAGA,
 Krāslavas Sporta skolas metodiķe

Uzzinot, ka esmu izturējusi atlases kon-
kursu un dodos uz Japānas - Latvijas disku-
siju forumu “Jaunieši sabiedrībai”, kurš tika 
organizēts Rīgā no 15. līdz 17. septembrim, 
es biju patiesi priecīga par iespēju aktualizēt 
vietējo jauniešu un sabiedrības problēmas, 
kā arī pastāstīt par labās prakses piemēriem 
Krāslavas novadā.

Lai gan diskusiju foruma programma 
bija intensīva, tomēr bija pietiekoši daudz 
iespēju uzzināt vairāk par Japānas kultūru 
un pastāstīt par Krāslavu un Latviju. Dodo-
ties uz šo forumu kā biedrības SPORTISTS 
pārstāve, es biju cerējusi iegūt jaunas 
prasmes un izprast problēmas, ar kurām 
saskaras jaunieši Japānā. Forums pārspēja 
manas cerības, jo tas veicināja jaunu drau-
dzību rašanos, kultūras tradīciju apmaiņu, 
kopīgu piedzīvojumu izveidi un izpratni par 
aktuālām tendencēm un problēmām Japā-
nas jauniešu un sabiedrības vidū. 

Kā unikālu Japānas un Latvijas jauniešu 
kopdarbu var minēt animāciju filmu izveidi. 
Bez iepriekšējas pieredzes, uzklausot profe-
sionālu animācijas filmu veidotāju stāstu, 
viena vakara darba rezultātā radās video 
par vides piesārņojumu, svešvalodu apgūša-
nu apmaiņas programmu ietvaros, vientulību 
pilsētās un veidu kā iegūt jaunus draugus, dzī-
vesprieku un jauniešu mudināšanu uzņemties 
iniacitīvu, uzlabojot dzimtās pilsētas vidi un 
veidojot savu dzīvi tur. Animācijas var aplūkot: 
https://www.youtube.com/channel/UCAvNU-
nabCm7Dih70vEdp5hw

Es ceru, ka, pastāstot par šāda veida ie-

spējām, jaunieši būs motivēti meklēt informā-
ciju un pieteikties daudzveidīgiem forumiem, 
semināriem un pasākumiem, kuri paplašina 
redzesloku, attīsta prasmes un veido interna-
cionālas draudzības. 

Gadījumā, ja Jums ir interesanti uzzināt 
vairāk par šo forumu, tad es labprāt par to 
pastāstīšu. Jautājumus un ierosinājumus varat 
sūtīt uz e-pastu biedribasportists@inbox.lv

Diāna VANAGA, biedrība SPORTISTS

Pa “Garšas 
mednieku” pēdām

Piektdien, 25. septembrī, Krāslavā 
privātā vizītē ciemojās Olga Rajecka ar 
laulāto draugu Ivo Bankavu. Olga vēlē-
jās parādīt Ivo Krāslavu, kurā viesojās 
pie Inetas Radevičas raidījuma “Garšas 
mednieki 2014” filmēšanas laikā. “Par 
Latgali palikušas vislabākās atmiņas. 
Krāslavieši var lepoties ar tik skaistu, 
sakoptu pilsētu!” saka Olga. Par nakts-
mājām šoreiz tika izvēlēta viesu māja 
“Mežābeles” Skaistas pagastā, pie Dri-
dža ezera.

Iveta LEIKUMA
ATTĒLĀ: Olga Rajecka ar “Mežābe-

ļu” saimnieku Arvīdu Krumpānu.
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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
10.35, 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, 23.40 100 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
0.35 Tieša runa  1.40 1:1
5.00 Eiropas muzikālās pilsētas
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Pludmale
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
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05 Pludmale
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 Olimpiskie zelta mirkļi

LNT
6.20, 3.10 Šodien novados
6.30 4.10 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Kā noķert miljonāru
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 Aka-
pulko  18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Mediķi  
23.10 Čikāga liesmās
1.10 Mf. Jēzus Henrijs Kristus
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma

TV3
6.15, 12.15 Ūsainā aukle 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.45 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
7.40, 13.10 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Šaubu ēnā
9.00, 2.45 Komisārs reksis 
10.10 Bulta
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.15 Spēka reindžeri 
14.40 Sievu maiņa 
15.45, 20.20 UgunsGrēks 

12.50, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.35, 18.30 Nemelo man!
15.35 Ļaunuma ziedi
19.40 Ziņas  19.50 Mf. Ziemeļu 
vējš  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 Medicīnas noslēpumi 
11.00 Sasisto lukturu ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.20 Sasisto lukturu ielas. 
Turpinājums. 
18.00 Runājam un rādām
19.40 Krasta apsardze

21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija
0.05 Sindbada klejojumi
2.00 Kārdinājumu pilsēta
4.00 Dzīvokļu jautājums
5.00 Advokāts

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 Izmeklēšanu noslēpumi
15.00 Sklifosovskis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
20.55 Runā mīlestība
22.50 Speciālkorespondents
0.30 Dons Sezārs de Bazans 
1.50 Ķertā  3.20 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  6.35, 12.40 Bērnu 
klubs  7.05, 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 Tatjanas nakts
23.25 Vakara Urgants
1.00 Politika  1.50 Skūpsts
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.35 Multfilmas 

7.59, 0.49 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 17.25 Kādi cilvēki!
10.05 TOP - shop 
10.20 Marionešu dejas
12.25, 0.50 Skatīties visiem!
13.05 Skopums
14.15 Jums pat sapņos nav 
rādījies  18.30 Fantastika 
20.50, 5.50 Visšokējošākās hi-
potēzes   22.55 Pazīsti mūsējos!
0.00 Dokumentāls 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 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 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Sprādze
23.05 Mf. Graffiti

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.35, 0.10 Zona Х
9.10, 22.35 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des  11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Domā, kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25, 1.05 Mf. Atsprādzējiet 
siksnas.   
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20 Mūsējie
21.00 Panorāma
21.45 Baltkrievija ХХI
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.05 ērglis un cipars
10.05 Mītu grāvēji 
11.05 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
11.40 Baltkrievu virtuve
12.25, 17.55 Bafija pret vampī-
riem  13.20, 0.55 Kauli
14.15, 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, 1. oktobris 16.55, 2.15 Воронины
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Maiami policija
0.40 Kinomānija
1.15 Overtime TV
5.00 Svešais starp savējiem

TV3+
7.00, 17.35, 1.45 Māja - 2
8.00 Eņģelis un dēmons
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī.
10.00, 14.15 Comedy Club
12.05, 16.30 Interni
13.10 Taksis
18.40, 0.05 Brīvdienas Meksikā
19.55 Sporta skolotājs
21.00 Zaicev+1
22.00 Mf. Bēgšana no Guate-
malas.

TV5
8.00, 14.30 Mīlestība nav 
kartupelis
8.55, 13.10 TV skatlogs
9.10, 23.30 Izmeklēšanas noslē-
pumi  10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.40, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.35 Trīs biedri
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Māmiņas
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 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 rādam
19.40 Krasta apsardze
21.35 Šefs
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Kārdinājumu pilsēta
4.05 Vasarnīcas jautājums
5.05 Ārstu lietas

RTR 
9.00 Titānu cīņas
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
20.55 Neizdomātā dzīve
22.50 Divkauja
0.30 Teātris  1.50 Ķertā
3.15 Smieklu istaba
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 0.20 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00 Labrīt
9.15 Kurbans - bairams
9.55 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.50 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/ sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies

18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks  18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05 Džuna
23.35 Vakara Urgants
1.10 Naktij tuvojoties
2.45 Skūpsts
5.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.40 Karavīri
7.35, 12.50 Multfilmas
7.59, 0.39 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00, 17.30 Kādi cilvēki
10.05 TOP - shop 
10.20 Dvēseles greizais spogulis
12.25, 0.40 Skatīties visiem!
13.15 Skopums
14.20, 23.45 Dokumentāls 
projekts
15.20 Dīvaina lieta
18.35 Seno skaistuļu noslēpumi
20.50 Kara noslēpums 
23.00 V un S
5.50 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.20 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 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!  20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā

21.30 Džuna
23.25 Naktij tuvojoties

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, 23.30 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Atsprādzējiet 
siksnas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.30 Baltkrievijas prezidenta 
amata kandidātu uzrunas 
21.00 Panorāma
21.45 Specreportāža
23.50 Interešu sfēra
0.25 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.00 Saprast un padarīt 
nevainīgu
11.35 Ir 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
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
23.50 Kā es satiku jūsu mam-
mu.

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
10.35, 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 Mf. Spēle
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Pazudušais
3.00 Midsomeras slepkavības
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
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, 19.05 Aculiecinieks
13.00 LTV – 60
15.35, 4.30 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.20 Latvijas futbola virslīga
21.35, 5.00 Olimpiskie zelta 
mirkļi

22.05 Mf. Izdzīvo tikai mīlētāji
0.20 Eiropa koncertos
1.15 Viktora Lapčenoka jubile-
jas koncerts
2.55 SeMS svin 7!

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 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. Zilais putniņš
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.55 Bērni un vecāki
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Ļaļas atgriešanās
21.10 Sirdsmīļā Monika
21.40 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.50 Mf. Uzņemšana
4.25 Karamba!
4.50 Bernards
5.45 Purvāji

TV3
6.05, 12.05 Ūsainā aukle 
6.30 Mazo mīluļu veikaliņš
7.00, 13.05 Transformeri
7.30, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis
7.55 Šaubu ēnā
8.55, 3.05 Komisārs reksis 
10.00 Kāsla metode 
11.00 Ekstrasensu cīņas 
14.10 Spēka reindžeri
14.35, 1.30 Sievu maiņa 
15.55, 5.40 Vecie ērmi
16.55, 0.45 Воронины

18.00 Neiespējamā misija
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Rozā pantera
22.55 Mf. Plašais ceļš
2.20, 5.00 Slepenie sakari 

TV3+
7.00, 17.35, 1.20 Māja-2
8.00 Makss Stīls
8.55 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī 
9.55, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni
13.15 Sporta skolotājs
20.00 Mf. Ķer vilni!
21.40 Mf. Laimīgais 
23.45 Mf. Kaukāza gūstekne. 

TV5
8.00, 14.40 Mīlestība nav 
kartupelis
8.55, 13.20 TV skatlogs
9.10 Izmeklēšanu noslēpumi
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.45, 17.30 Pacientu līga
12.50, 22.25 Kriminal+
13.35, 18.30 Nemelo man!
15.35 Mf. Iedodiet sūdzību 
grāmatu! 
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Visockis. Paldies, ka 
esi dzīvs! 
1.25 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 Kriminālā Krievija
11.00 Sasisto lukturu ielas 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas gadījums
15.00 Lolita
16.20 Sasisto lukturu ielas. 
Liteinij.  
18.00 Runājam un rādām 
19.40 Vairākums
21.00 Krasta apsardze
22.55 Šefs
0.50 Mf. Burves skūpsts. 
1.40 Kārdinājumu pilsēta
3.35 Tīmeklis

RTR
9.55 Par pašu galveno 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.002 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 Jaunais vilnis - 2015
23.30 Mf. Sliktā kaimiņiene 
1.30 Mf. Dzīvo tāds puisis 
3.40 Visa Krievija
5.00 Smieklu istaba
5.25 Mf. Mans mīļais ģēnijs 

PBK
6.00, 1.35 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 17.00 
Ziņas  6.35, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.15 Vienatnē ar visiem
12.55 Laiks rādīs
14.25 Vīriešu/ sieviešu 
15.55, 5.00 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
19.00 Okšķeris  20.00 Laiks

21.10 Brīnumu lauks
22.25 Izmailovas parks
0.45 Vakara Urgants
2.05 1inCity
2.35 Skūpsts
3.20 Mf. Ar orķestri pa galveno 
ielu.  
4.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.35 Karavīri 
7.30, 12.35 Multfilmas
7.54, 0.44 Laika ziņas
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.55, 17.30 Kādi cilvēki 
10.00 TOP - shop 
10.15, 15.10 Dokumentāls 
projekts  13.10 Skopums
14.05 Slepenās teritorijas
18.35 Fantastika 
20.50 Pasaules noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.45 Skatīties visiem!
23.50 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.20 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
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks rādīs
16.20 Mf. Ziemas vakars Gagros 
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija. 
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks.
21.05 Republikas LEpnums
22.50 Kas? Kur? Kad? Baltkrie-
vijā. 

0.10 Leģendas Live
0.50 Mf. Pārvērtības 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Tēvs Matvejs
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.10 Diena lielpilsētā
14.05 Domā kā sieviete
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi 
15.25, 1.10 Viktorija
17.45, 22.30 Ražots Baltkrievijā
18.00 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Baltkrievija ХХI
22.50 Mf. Pieci gadi un viena 
diena
1.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 15.50 Ērglis un cipars
10.00 Ekstrasensi - detektīvi
11.05 Saprast un padarīt 
nekaitīgu.
11.35 Kapeika kapeikā
12.10, 17.35 Bafija pret vampī-
riem   13.05 Kauli 
14.00 Nepiedzimsti skaista
16.45, 23.30 PIN -kods 
18.35 Mf. Zirnekļcilvēks 
21.10 Ekstrasensu cīņas
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Reportieris
1.05 Kā es satiku jūsu mammu.
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465
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Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja
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Na tā li ja Zda nov ska
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22 gadus kopā ar jums!

AIZDEVUMI 
Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās 10:30 -12:30).
Tālr. 65622735, 28229290.

Izsakām pateicību dziedā-
tājām, priesterim Rodionam 
Doļam, radiem, draugiem, kai-
miņiem, bijušajiem SIA “Nemo” 
kolēģiem, 1986. gada izlaidu-
ma 10.b klases klasesbiedriem 
un klases audzinātājai un vi-
siem, kuri izvadīja pēdējā gaitā 
mūsu dārgo dēlu, tēvu, brāli un 
vīru Igoru Adamjonoku.

Māte, māsa, dēls.

LAIKA ZIŅAS
      30.09.           01.10.           02.10.

 + 4 ...+12  + 7  ...  +13 +9  ... +13

R     2 m/s R       5 m/s ZR  6 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. 
T. 65329997, 29485520, 

26393921.

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

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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

PLASTIKĀTALOGIun
DUR VIS. 

Atlaideslīdz35%. 
METĀLADURVIS.
Iekštelpu durvis.

Tālr. 27878088, 28675525.

IEPĒRK

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Broņislavam Ekšam, mā-
muļu mūžībā pavadot.

Skaistas mednieku kolektīvs

IEPĒRK DZĒRVENES, GAI-
LENES, BARAVIKAS,  LĀCE-

NES,  POĻU BARAVIKAS
Katru dienu - Krāslavā, bi-

jušajā mežniecībā “Baltiņi” 
- no 12.00 līdz 18.00, Dagdā 
- 10.00, Andrupenē - 10.30, 
Priežmalē - 11.00, Aglonā 
- 12.00, Grāveros - 13.00, 
Kalniešos - 14.30, Kaplavā - 
16.00, Tartakā - 19.00, Borov-
kā - 19.30.   Augstas cenas!

Tālr. 25286017.

Un tikai rudens ziedā  
Vēl bites dziesma skan.  
Tas, ko tev nepateicu  
Un ko tu teiktu man.

Izsakām līdzjūtību Sofijai 
Lakotko, no vīra uz mūžu 
atvadoties.

Bijušās paju sabiedrības 
“Indrāni” speciālisti

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. T. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688;
zemi ar mežu un cirsmas. Tālr. 
27876697.

Vīrietis (53 g.) meklē jebkādu dar-
bu. Ir šofera - traktorista tiesības, 
visas kategorijas. T. 26160359;
IZĪRĒSIM nelielu telpu Krāslavas 
centrā. Tālr. 26025863;
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. T. 28601483.

Turpinājums. Sākums 4. lpp.
Mindauga kapavieta, iespējams, 

atrodas zem Aglonas bazilikas, kur 
13. gadsimtā bijis kapulauks. Leģenda 
klejojusi no mutes mutē, bet rakstos 
pieminēta 17. gadsimtā.

It kā 17. gadsimta luterāņu 
mācītājs Rīvijs radījis hroniku, kurā 
ir minēts, ka Aglonā, nojaucot kādu 
nezināmu celtni, kas ir līdzinājusies 
tornim, ir atrasta marmora plāksne, 
uz kuras ir bijis latīņu valodā uzraksts, 
ka šeit ir apglabāts karalis Mindaugs, 
tātad Lietuvas valdnieks. Šī plāksne 
diemžēl nav saglabājusies līdz mūsdi-
enām, atzīst Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas prezidents, mākslas zinātnieks 
un viens no pieminekļa izveides at-
balstītājiem Ojārs Spārītis.

Plāksnes nav, leģenda klīst un 
tas ir pietiekams pamats, lai veidotu 
mūsdienu vēsturi...? 

Pēc vēsturisku faktu 
pieminēšanas J.Pujats turpināja: “Kas 
sakāms par Mindauga pieminek-
li Aglonā? Ir versija, ka Mindauga 
mirstīgās atliekas ir apbedītas Aglonas 
zemē. Otra versija, ka Mindauga 
ģimene saistīta ar Latgali. Piemineklī 
mēs redzam karalisko ģimeni, kas 
simbolizē abas baltu tautas - jo tēvs 
ir lietuvietis, bet māte latviete. Kamēr 
nav citu neapstrīdamu faktu, minētās 
versijas paliek spēkā. Ko šis pieminek-
lis saka mūsdienu cilvēkiem un ap-
meklētājiem Aglonā? Bez šaubām, 
šis moments simbolizē mūsdienu 
draudzīgās attiecības starp latviešiem 
un lietuviešiem. 

Bet galvenais, kas mūs vie-
no – kristīgā ticība. Ar kristietību 
13.gs saskārās abas baltu tautas. Un 
vēlams, ka tās šajā ticībā  stiprinātos 
no paaudzes paaudzē. Tas arī ir mon-
umenta mērķis un jēga. Proti, cauri 
grūtībām iet pretī augstam mērķim, 
ko rāda kristīgā ticība.”

Par kādu karalisko ģimeni runā-
ja Jānis Pujats nav saprotams, jo kā 
liecina vēstures fakti Mindauga un 
Martas laulībā bija divi dēli Ruklis un 
Rupeiklis, kas tika nogalināti, taču 
piemineklī attēlots tikai viena zēna 
tēls. Tātad ģimene tā nav. Vēsture 
liecina, ka Mindaugam bija dēls no 
pirmās laulības Vaišvilks, kas pēc 
Mindauga nāves kļuva par Lietuvas 
karali jeb dižkunigaiti. Pēc loģikas, 
tas varētu būt šis pirmdzimtais dēls, 
kuram liktenis lēma nest šo kroni. 
Taču pieminekļa autors, lietuviešu 
skulptors Vidmants Gilikis, vēsta, ka 
karaļa un karalienes tēli simbolizē 
Lietuvas un Latvijas tautu radniecību 
un vienību, mazais puisēns – princis ir 

kā cerību zīme mūsu zemju un tautu 
nākotnei. Lai jau būtu, ka tā ir cerības 
zīme mūsu zemju un tautu nākotnei 
un dod Dievs, ka abu tautu nākotnes 
būtu tā kroņa cienīgas, kas mirdz virs 
šīs cerības zīmes galvas.

Savu uzrunu J.Pujats nobeidza 
ar senu latīņu parunu, kas tulko-
jumā skan “Caur grūtībām uz lieliem 
mērķiem”, ko rāda kristīgā ticība.

Žēl, ka vēsturē netiek minētas 
tās grūtības, caur ko vajadzēja iziet 
karalienei Martai, piesaistot labumu 
savai dzimtajai vietai Aglonai. Kāds 
ieguvumus bija tieši Aglonai no tā, ka 
Marta kļuva par karalieni - hronikas 
līdz šim klusē. Bet iespējams līdz ar 
pieminekļa uzstādīšanu, parādīsies 
par to leģendas, nostāsti. 

Kamēr piemineklis vēl netika 
atklāts, to steidzās apskatīt vietējie 
bērni un bērnu sarunās leģendas 
jau top. Pārdomām minēsim vienu 
“Piemineklī attēlotā sieviete ir Marija, 
vīrietis Jāzeps, bet mazais zēns - Jēzus 
Kristus. Viņu priekšā ir altāris, kur no-
likt ziedus un sveces.” Vismaz vienā 
bērni nekļūdījās, ka Jēzus Kristus ir 
daudzu tautu cerības zīme. 

Savukārt Lietuvas arhibīskaps 
Siģits Tamkevičs savā uzrunā neslē-
pa īstos lietuviešu tautas kristīšanās 
iemeslus tālajā pagātnē, minot, kas 
tas tika darīts aiz bailēm un cerībā, ka 
tiks pārtraukta asins izliešana.

Kā vienu no svarīgākajiem faktiem 
Lietuvas kristīgajā dzīvē Lietuvas 
kardināls minēja - kad īsti tika kristī-
ta lietuviešu tauta. “Kardināls ir pil-
nīgi pārliecināts un piekrīt lietuviešu 
vēsturniekam, kurš saka, ka par 
Lietuvas kristīšanas gadu nevajadzētu 
uzskatīt 1387. gadu, bet 1251. 
gadu. Jo Jogaile turpināja tikai to, ko 
Mindaugs jau bija iesācis. Ļoti žēl, ka 
Lietuvas kristīšana aizkavējās par 120 
gadiem.”

Savu uzrunu kardināls nobei- 
dza ar viediem vārdiem, pēc kuriem 
saņēma pasākuma dalībnieku skaļus 
aplausus. “Karaliene Marta bija 
ļoti vieda un sarežģītos brīžos žēl, 
ka Mindaugs, kurš ieklausījās ļoti 
daudzos viņas vārdos, neieklausījās 
pašā svarīgākajā. Un par šo nepa-
klausīšanu viņš samaksāja ļoti dār-
gu cenu (diemžēl neko tuvāk ne-
skaidro!). Un tā varētu būt ļoti laba 
mācība vīriešiem, ka vīrieti nepazem-
ina gudras sievas sacītais.”

Lietuvas kardināls atzina, ka 
šis piemineklis nebūs tikai draudzī-
bas apliecinājums starp Lietuvu un 
Latviju, bet “tas atgādinās arī to, ka, 
lai valsts veiksmīgi attīstītos, ir ne-

pieciešams nopietns kristīgs pamats. 
Un to vajadzētu sargāt, glabāt un 
turēt dārgu šajā laikā, kas ir ļoti ne-
drošs.”

Kāpēc piemineklis tika 
atklāts 20. septembrī?

2000. gada 18. maijā Latvijas 
Saeima un Lietuvas Seims apstiprinā-
ja kopīgu svētku dienu - Baltu vienības 
diena, kas tiek atzīmēta septembrī. 
Šogad tā svin savu 15 gadu jubileju un 
10 gadu jubileju kopš 2005. gada 22. 
septembra vakarā notika pirmā baltu 
vienības uguņu sasaukšanās. Gadu 
no gada iedegto uguņu skaits paliel-
inās. Aizvien vairāk latviešu iesaistās 
šajā rituālā un piemineklis ir kā sim-
bols šai baltu vienotībai.

20. septembris ir aiz mugu-
ras. Karaļa Mindauga un karalienes 
Martas piemineklis, ziedu apskauts, 
rāmi stāv Aglonas bazilikas sakrāla-
jā laukumā, taču Mindauga vārda 
pieminēšana turpināsies vēl ilgi, un 
tajā nav jāmeklē vainīgie laicīgās 
un garīgās pasaules līdzgaitnieki, šo 
”daudzminētību” nosaka Mindauga 
personvārda skaidrojums. 

Interesanta gan ir Latvijas 
valsts un Latvijas baznīcas vienotī-
bas izpausme, ne tikai laicīgo tēlu 
novietošana bazilikas sakrālajā 
laukumā, bet arī Aglonas bazilikas un 
Aglonas novada pašvaldības darbības 
vienotībā. Tik nozīmīgā pasākumā 
savu uzruna neteica Aglonas novada 
domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, 
pasākumā nepiedalījās Aglonas 
novada domes vadošās amatperso-
nas. Klātesošajiem netika dota iespē-
ja baudīt arī Starptautisko konkursu 
laureātus - Aglonas bazilikas kori...

Pasākuma dalībnieks A. Gražulis, 
ejot prom, ar nožēlu izteicās “Ja tāda 
izskatās vienotība, bail iedomāties, 
kā izskatās sašķeltība. Ja uz Aglonas 
Marijas - Māras zemes karalienes - 
tēla rēķina tiek pieļauta lietuviešu 
karaliskās varas simbolu popular-
izēšana, kas Aglonai neko nav devusi, 
izņemot apšaubāma satura leģendas 
un bronzas pieminekli 100 000 Euro 
vērtībā, kas svētvietas apmeklētājos 
raisīs maldīgu izpratni par Aglonas kā 
svētvietas būtību. Un neizbrīnīs fakts, 
ja nākamajos baznīcas svētkos divu 
cilvēku rindu vietā uz Marijas svēt-
bildes altāri un svētavotu, izveidosies 
vēl viena dievlūdzēju rinda - līdz šim 
“baltu vienotības simbolam”, lai pak-
lanītos Mindauga un Martas priekšā, 
kuriem ticība bija kā instruments 
savu mērķu sasniegšanai.”

Elizabete VIĻUMA

Karaļa Mindauga un karalienes Martas pieminekļa     
atklāšanas brīdī Aglonā neizpratnes plīvurs netika atsegts 

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.

Firma meklē
pārdevējusuzpastāvīgudarbu.

Tālr. 26883305.

Bērnuprečunodaļa
no tirdzniecībascen-
trabijušajākinoteātrī
tagad atrodas Rīgas
ielā 50 c - veikals
“Peppy”.

Laipni lūgti!

Mēbeļuveikalā“Amēlija”turpināsrudensIZPĀRDOŠANA.
Gaidām Jūs Rīgas ielā 28, Krāslavā (ēdamnama “Daugava” 2. stāvā). 

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

zemi - 8.8 ha Robežnieku pagas-
tā. Tālr. 29659260;
“OPEL Signum” - 2.2 DTi, dīze-
lis, 2003. g. dec., 3500€. Tālr. 
28653118;
motobloku “Husqvarna T 55R”. 
Tālr. 29893202;
zāģmateriālus, vagondēļus, arī 
pirts vagondēļus, dēļus, plauk-
tus, līstes, brusas, terases un 
grīdas dēļus, brusa imitācija 
(Blockhouse), ēvelētus dēļus. 
Piegāde. Тālr. 27086886;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
klavieres “Ukraina”. T. 28660907;
kūtsmēslus, liellopus. T. 28262206;
sakarā ar saimniecības likvidēšanu 
- 5 slaucamas govis. T. 29431956;
divas teles (vecākas par gadu, 
50 % - ŠA). Tālr. 29416604;
dažāda vecuma aitas. Tālr. 
29435358, 29247447;
sivēnus. Tālr. 26598779;
ziemas ķiplokus (Latvija). Tālr. 
25567474;
pārtikas kartupeļus “Vineta”, 
“Bellarossa”, “Asanta”, lopbarī-
bas kartupeļus. Graudus, miltus. 
Tālr. 29485284;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 26163279;
pārtikas, sēklas un lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
sienu ruļļos. Kartupeļus. Tālr. 
28325156, 28611956;
miltus, graudus. Piegāde. T. 29134527;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 29128690;
skaldītu malku. Tālr. 26438252;
sausu skaldītu malku; ziemas 
ķiplokus. Tālr. 26527904.

4. oktobrī plkst. 15.00 
Krāslavas KN no-

tiks pasākums, vel-
tīts Pasaules veco 

ļaužu dienai.
Godināsim jaunos pensionā-

rus. Līdzi jāņem groziņš un labs 
noskaņojums. 

Jaunajiem pensionāriem re-
ģistrēties līdz 1. oktobrim pa 
tālr. 65622528, 65622191.

SIAiepērkskujukokuun
lapukokuTARASKLUČUS.

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. 

Tālr. 27827666.

Pārdodmalku(3metri).
Tālr. 29528162.
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