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Šodien numurā

Latvijā

Garīgās mūzikas kon-
certs Skaistā

2. lpp.

Sahāras iekarošana

3. lpp

Bērzgales Dieva 
Apredzības Romas 

katoļu baznīca

4. lpp.

Dzīve grafikā

Stāsts par grafiķi Nadīnu 
Lavrecku.

5.lpp

Krāslavas futbolistu 
panākumi

6.lpp
Kā arī TV programma, 

sludinājumi un daudz ci-
tas noderīgas un aktuālas 
informācijas.

9. augustā 
darbu atsāks 

veikals -  kafej-
nīca

“LAKOMKA”.
Laipni 
aicināti!

Rīgas ielā 32a
 (pretī autoostai).

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina darbā skolas MED-
MĀSU un INFORMĀTIKAS LABORANTU. 

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.

AUTO DIAGNOSTIKA ar datoru un remonts. 
Tālr. 27745005.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūlijā ir reģistrēti 7 bērni - 

5 meitenes un 2 zēni.

Vairākumam pat sapņos nav rādījies!
Nesen laikrakstā “Latvijas 

avīze” tika publicēta informā-
cija par Latvijā lielāko valsts 
pensiju – 19 000 eiro mēnesī. 

Viens no lielāko pensiju sa-
ņēmējiem Latvijā ir eksprezidents 
Andris Bērziņš, kura pensija ir 
6500 eiro mēnesī. No Ventspils 
domes priekšsēdētāja pienāku-
mu pildīšanas atstādinātais Ai-
vars Lembergs jūnijā arī esot sa-
sniedzis pensijas vecumu, viņam 
aprēķināta pensija ap 6000 eiro. 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra informē, ka tās uzskaitē 
esošā lielākā vecuma pensija šo-
brīd ir 19 tūkstoši eiro. Kas saņem 
valstī lielāko pensiju, VSAA nesa-
ka, taču iespējams, ka tas ir biju-
šais AS “Liepājas metalurgs” lielā-
kais akcionārs Sergejs Zaharjins. 

“Pieļāvumi par bijušā AS 
“Liepājas metalurgs” akcionā-
ra Sergeja Zaharjina pensiju 19 
000 eiro apmērā nav patiesi, jo 
realitātē Zaharjina pensija ir no-
teikta nedaudz zem 3000 eiro, 
turklāt jūlijā viņš nesaņēma pil-
nu summu,” paziņoja Zaharjina 
aizstāvis Egons Rusanovs. Pēc 
advokāta teiktā, viņa klients ir 

“ārkārtīgi sašutis” par šādiem 
apgalvojumiem un izskanējušo 
informāciju, jo šādi tiek ietekmē-
ta sabiedriskā doma, mudinot 
domāt, ka “Zaharjins ir kaut ko 
nozadzis un darījis nelikumī-
gi”. Advokāts uzsvēra, ka lūgs 
izskanējušās ziņas atsaukt kā 
nepatiesas, pretējā gadījumā 
pieļaujot tiesāšanos par goda un 
cieņas aizskaršanu.

Tāda bezkaunība! Tiesāšanās 
par goda un cieņas aizskaršanu! 
Kā var tiesāties par to, kā nemaz 
nav? Bijušie uzņēmuma “Liepā-
jas metalurgs” darbinieki, kuriem 
uzņēmums neizmaksāja visu no-
pelnīto un kuri par algas piedziņu 
vērsās tiesā, saņēmuši no tiesas 
atbildi, ka spriedums šajā lietā tiks 
paziņots tikai oktobrī. Protams, bi-
jušie metalurgi jau nevar atļauties 
noalgot dārgus advokātus. 

“Neviens neko tāpat vien 
nesaņem. Šis cilvēks ir veicis ļoti 
lielas sociālās apdrošināšanas 
iemaksas valsts budžetā,” lūgta 
skaidrot, kā kādam izdevies tikt 
pie lielākās pensijas valstī, uzsver 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) pensiju ek-

sperte Daina Grabe. Un vienas 
formulas, cik ilgi un kādas sociālās 
iemaksas jāveic, lai nopelnītu tik ie-
spaidīgu pensiju, neesot, jo pensi-
jas apmēru nosakot ļoti dažādi fak-
tori, katra cilvēka darba mūžs bijis 
atšķirīgs. Bet eksperte atgādina: 
“Jo lielākas iemaksas veiks strādā-
jošie un jo ilgāk to darīs, jo attiecīgi 
lielākas būs viņu pensijas.”

Tikmēr minimālās pensijas 
apmērs mūsu valstī atkarībā no 
darba stāža svārstās no 70,43 
līdz 108,85 eiro. Vidējā piešķir-
tā pensija valstī šobrīd ir 295,18 
eiro, kas nozīmē, ka bagātākais 
pensionārs saņem tik, cik 64 “vi-
dējie” pensionāri Latvijā. 70% 
Latvijas pensionāru saņem pen-
siju, kas nav lielāka par 300 eiro, 
un attiecīgi tam aiziet aptuveni 
puse visa vecuma pensiju budže-
ta. Bet aptuveni 4% ir, tā sauca-
mie, lielo pensiju (virs 600 eiro) 
saņēmēji, kas izsmeļ desmito 
daļu no kopējā katla. 

Pamazām kļūst skaidrs, kur paliek 
mūsu pensijām paredzētā naudiņa. 
Cik daudziem varētu izmaksāt lielā-
kas pensijas no šiem 19000 eiro? 

Turpinājums 2. lpp.

Dabas parks  “Daugavas loki”

Tūrisma sezona turpinās — jebkuros laika apstākļos!
Alekseja GONČAROVA foto

SIA “Rene-
sanse K” sveic 

savu darba kolektīvu uzņē-
muma 25 gadu pastāvēšanas 

jubilejā!

•	 Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa politiskā partija 
“KPV LV” jūlijā piedzīvojusi straujāko atbalsta kritu-
mu - par to jūlijā būtu gatavi balsot 5,9% vēlētāju 
salīdzinājumā ar 8,4% iepriekšējā mēnesī. 

•	 Latvijā katru gadu ir 6,5 tūkstoši nāves gadījumu, 
kurus varētu novērst, ja veselības nozare būtu pie-
nācīgi finansēta. Latvijas Veselības un sociālās ap-
rūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) informēs 
par plānotajām protesta akcijām. LVSADA uzskata, 
ka valdība rīkojas destruktīvi, plānojot veselības 
nozares finansēšanu, tādēļ ir gatava rīkot jaunas 
protesta akcijas. Par iespējamiem protestiem vēl 
būs jālemj LVSADA Padomes sēdē 16. augustā.

•	 Pērn Veselības inspekcija (VI) konstatēja 41 ne-
pamatoti izrakstītu darbnespējas lapu, bet šī gada 
pirmajā pusgadā - 17 nepamatoti izrakstītas slimī-
bas lapas. Ja konstatēts, ka darbnespējas lapa ir 

izrakstīta nepamatoti, ārstniecības personai tiek 
piemērots administratīvais sods, kā arī personai, 
kurai tika izrakstīta šī darbnespējas lapa, tiek anu-
lētas darbnespējas dienas.

•	 Kuldīgas novadā uzsākta jauna Krievijas seriāla 
filmēšana. Drošības policijai ir radušās aizdomas, 
ka šis seriāls būs kārtējais Krievijas propagandas 
materiāls, ar kura palīdzību tiks nomelnota Latvija 
un latvieši. Seriāla scenārijs paredz, ka nacistiem 
nākot pie varas, atrodas latvieši, kas kaislīgi seko 
genocīda idejai un grib noslepkavot trupas dalīb-
niekus. Kuldīgas domes mājaslapā izvietotajam 
aicinājumam atsaukušies ne mazums masu skatu 
dalībnieku. Masu skatu dalībnieki scenāriju nav 
lasījuši un godīgi atzīst – tā ir iespēja piepelnīties. 
Seriāla piedalīsies arī virkne Latvijas aktieru. 

•	 Naktī uz sestdienu Līgatnes pagastā notiekošajā 
starptautiskajā mūzikas festivālā “Laba daba” ar, 
iespējams, gāzes pistoli sašauti divi festivāla ap-
meklētāji. Abi cietušie ir nogādāti slimnīcā, tomēr 
nav guvuši dzīvībai bīstamas traumas. Tikmēr 
abas vainīgās personas pagaidām nav notvertas. 
Notiek intensīvs darbs, lai noskaidrotu vainīgos. 
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Pasaulē

Svētki tavā pilSĒTĀ
Sestdien, 30. jūlijā, 

Krāslavā, laukumā pie 
lielveikala BETA, gan-
drīz visas dienas garumā 
skanēja priecīgas bērnu 
čalas un sajūsmas sau- 
cieni. Svētkus mazajiem 
krāslaviešiem un viņu 
vecākiem dāvināja Dau-
gavpils baptistu draudze 
un Krāslavas Bībeles 
Centrs. Bērniem veltītā 
pasākuma apmeklētā-
jus iepriecināja īpaša 
atrakciju programma 
– lielais piepūšamais 
slīdkalniņš, piepūšamie 
džungļi vismazākajiem 
svētku dalībniekiem, 
velokarti, milzu galda 
spēles, volejbola grozi, 
un cits aprīkojums, kas 
paredzēts dažādām 

spēlēm un rotaļām. Pasākumā bija iespēja piedalīties ikvie-
nam, kurš to vēlējās, jo maksa netika prasīta ne par atrakci-
jām, ne bērnu iecienīto našķi popkornu. Visiem ļoti garšoja arī 
plovs, ar ko svētku dalībniekus mieloja pavārs Valentīns no 
Rīgas evaņģēliskās baznīcas. 

Šo svētku ideja ir vārdi, ko Dievs saka pravietim Ca-
harijam par Jeruzalemi: “Pilsētas ielām būs būt pilnām ar 
zēniem un meitenēm, kas tur rotaļājas.” (Caharijas 8:5). 
Rotaļājoties bērni izzina pasauli, bērni atveras sarunām, 
atklāj savus sapņus, domas, iegūst draugus un izdzīvo vis-
dažādākās emocijas. Tādēļ ir tik svarīgi radīt iespēju rotaļāties 

un priecāties ikvienam bērnam, neatkarīgi no viņa vecāku ma-
teriālajām iespējām.

Latvijas Baptistu draudžu savienība (LBDS), pateicoties 
Blombergas (Vācija) evaņģēliskās baznīcas partneru atbals-
tam un Baltijas Pastorālā institūta (BPI) studentu iesaistei, 
realizēja projektu, kura ietvaros iegādājās svētku aprīkojuma 
komplektu “Svētki tavā pilSĒTĀ”, kas tiek veiksmīgi izmantots 
jau trešo gadu. LBDS pārstāvis no Rīgas, mācītāja palīgs An-
dris Reigass pastāstīja: “Mums, ticīgiem cilvēkiem, kristiešiem, 
sāp sirds par tiem cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Šādā veidā, 
sarīkojot pilsētā bezmaksas svētkus, mēs gribam uzrunāt bēr-
nus un, protams, arī viņu vecākus. Mums vaicā – Kāpēc jūs to 
darāt? Mēs varam teikt tikai vienu – mēs esam saņēmuši no 
Die-va mīlestību un žēlastību, gribam tajā dalīties ar jums. Mēs 
gribam parādīt, cik Dievs ir labs, mēs to darām nevis tāpēc, ka 
mēs esam labi – Dievs ir labs un viņš ir darījis labus mūs, kad 
mēs viņu iepazinām. Mēs sapratām, ka nekas nav brīnišķīgāks, 
kā redzēt laimīgus bērnus, kuri rotaļājas. Tas dara laimīgus un 
priecīgus mūs pašus. Vasarā mēs organizējam 30-40 šādus 
pasākumus dažādās Latvijas vietās, kur mūs uzaicina. Mūsu 
ideja ir popularizēt kristietību. Mēs esam priecīgi, ja cilvēki, 
kuri līdz šim nav bijuši ticīgi, par tādiem kļūst. Veidojas jaunas 

draudzes, cil-
vēki izmaina 
savu dzīvi. 
Viņi kļūst labā-
ki, nevēlas 
vairs grēkot, 
atsakās no 
a l k a t ī b a s 
un citām 
n e g a t ī v ā m 
ī p a š ī b ā m . 
Dievs ir nolicis 

katru cilvēku savā vietā, lai viņš savā dzīves laikā atrastu ceļu 
pie Dieva. Katra cilvēka uzdevums šajā dzīvē ir iepazīt Dievu. 
Mēs, kristieši, kuri esam atraduši savu ceļu, vēlamies palīdzēt 
to atrast citiem.” 

Daugavpils baptistu draudzes sludinātājs Vjačeslavs 
Istratijs, šī pasākuma iniciators un organizētājs Krāslavā, 
pastāstīja, ka šajās dienās Krāslavas Bībeles Centrs uzņēma 
jauniešu delegāciju no Vācijas, kuri dienas nomes ietvaros 
nedēļas laikā piedalījās dažādās nodarbībās un radošajās 
darbnīcās, iepazinās ar mūsu pilsētu. Svētki Krāslavā bija 
vācu jauniešu viesošanās noslēguma pasākums, kurā viņi 
aktīvi piedalījās. 

Pasākuma organizatori izsaka pateicību Krāslavas nova-
da domei un lielveikala “BETA” administrācijai par atbalstu 
svētku rīkošanā.

Baptistu izpratne par apziņas brīvību liecina: “Izšķiršanās 
par ticību Dievam ir katra cilvēka sirdsapziņas lieta un nav ne 
uzspiežama, ne aizkavējama.”
Ja vēlies atrast savu ceļu pie Dieva, aicinam Tevi mums pie- 
vienoties. Krāslavas Bībeles Centrs atrodas Rīgas ielā 
112, tālr. 29781183.

Krāslavā būs pieejams “Omniva Latvia” pakomāts
Uzņēmums “Omniva Latvia” sācis pakomātu tīkla paplašinā-
šanu Latvijā, kā rezultātā jaunus pakomātus paredzēts izvietot 
gan Latvijas reģionos, gan līdz šim vēl neapgūtajās Rīgas pil-
sētas teritorijās. 

Jaunos pakomātus paredzēts izvietot Baložos, Balvos, Carnika-
vā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Kandavā, Krāslavā, Liepāja, Līvānos, 
Ludzā, Mārupē, Rēzeknē, Siguldā un Ventspilī.

Statistika rāda, ka klienti savu ikdienas sūtījumu saņemšanai un 
nosūtīšanai dod priekšorku tieši pakomātiem, tādēļ uzņēmums “Omni-
va” jaunus pakomātus Baltijā uzstāda ik gadu. Šī gada paplašināšanās ir 

vērienīgākā kopš 
“Omniva” uzsāka 
darbu Latvijas 
teritorijā, taču, jau 
tagad varot teikt - 
ne pēdējā.

www.omniva.lv

Sākas būvdarbi uz valsts vietējiem
autoceļiem Krāslavas novadā

Sākušies būvdarbi uz valsts 
vietējā autoceļa Kromāni - Au-
leja - Rogeļi (15,63 - 16,48 km) 
(V614) un ceļa Kombuļi - Au-
leja (4,00 -11,66 km)( V 6 4 2 ) . 
Būvdarbu gaitā ir paredzēts 
sakārtot ūdens novadu sistē-
mu, izbūvēt grants šķembu 
pamata kārtu un veikt dubulto 
virsmas apstrādi.

Abi  grants autoceļa posmi 
savieno Krāslavas novada Aule-
jas pagastu ar novada centru.

Pašlaik jau uzsākti priekšdar-
bi,  koku ciršana un celmu lauša-
na, nomaļu grunts augu noņem-

šana, grāvju rakšana u. c. darbi.
Satiksmi būvdarbu zonā or-

ganizēs ar ceļa zīmēm. Ātruma 
ierobežojums atsevišķos būvdar-
bu zonu posmos būs līdz 50km/h. 
Būvdarbus veiks SIA “8CBR”, 
to izmaksas ir 507 537 eiro (ar 
PVN).

Arī citur uz valsts autoceļiem 
turpinās būvdarbi. Aktuālā infor-
mācija par satiksmi valsts auto-
ceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas 
pa diennakts bezmaksas tālruni 
80005555, www.lvceli.lv, kā arī 
aplikācijā Waze.
VAS Latvijas Valsts ceļi Komuni-

kācijas daļa

Garīgās mūzikas koncerts Skaistā
Svētdien, 7. 

augustā, Skaistas 
Svētā Antona Ro-
mas katoļu baznī-
cā pēc Svētās Mi-
ses notika garīgās 
mūzikas koncerts, 
kurā piedalījās 
Skaistas Tautas 
nama dziedātāji un 
soliste Laura Lene, 
Krāslavas kultūras 
nama koris “Glori-
ja” Marijas Karoles 
vadībā un kompo-
nists Uldis Marhi-
levičs.

Skaistas drau-
dzes prāvests Pā-
vels Odiņš pirms 
koncerta uzrunāja 

klātesošos: “...Koncerts šodien notiek svētā 

vietā – baznīcā, tāpēc, lai katra jūsu dziesma 
skan Dievam par godu un applaudē jums eņ-
ģeļi debesīs…”

Koncertā skanēja dažāda rakstura garī-
gās dziesmas. Skaisti un saviļņojoši. Lauras 
Lenes dziedātā “Ave Marija” Ulda Marhilēviča 
pavadījumā skanēja brīnišķīgi un Jāņa Lūsē-
na dziesma ar Māras Zālītes vārdiem “Man 
palīdzi” Lauras a 
capella dziedājumā 
radīja vibrācijas, 
kas piepildīja diev-
namu ar debešķī-
gām skaņām. 

“Mums, lau-
ku ļaudīm, ir ļoti 
nepieciešami šādi 
garīgās mūzikas 
koncerti,” iespai-
dos dalījās kāda no 
koncerta apmeklē-
tājām.  “Pateicoties 

Uldim Marhilēvičam, tie ir kļuvuši par ikgadēju 
tradīciju, brīnišķīgiem svētkiem, kas stiprina 
mūs, veicot ikdienas darbus. Klausoties garī-
go mūziku, aizmirstas visas likstas un nedie-
nas. Paldies komponistam, ka neaizmirst un 
atbalsta sava tēva dzimto vietu!” 

Iveta LEIKUMA

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Tāpēc arī neviens nestei-

dzas ar pensiju indeksāciju di-
vas reizes gadā, jo nav jau no kā 
pasmelties. Naudiņa jāpatur šīm 
drausmīgi lielajām pensijām.

Vai valstī nevajadzētu noteikt 
griestus – cik lielu pensiju drīkst 
saņemt? Maksimālā pensijas 
apmēra noteikšana Labklājības 
ministrijā netiek vērtēta, jo, vei-
cot lielas iemaksas, bet, pretim 
saņemot neadekvāti samazinātu 
pensiju, tikšot mazināta motivācija 
pilnvērtīgi piedalīties sistēmā, kā 
arī uzticība tai kopumā.

Pretējās domās ir Latvijas 
Pensionāru federācija (LPF). Tās 
priekšsēdētājs Andris Siliņš stās-
ta, ka uz pensiju griestu nepiecie-
šamību LPF norādījusi jau vairā-
kus gadus, taču uzskata, ka tagad 
ko tādu ieviest būtu ļoti grūti, jo, 
visticamāk, sekotu liela pretestība 
un, iespējams, pat vēršanās Sat-
versmes tiesā. “Mūsu skatījumā, 
pareizāk būtu bijis jau sākotnēji li-
kumā noteikt ierobežojumu pirmā 
līmeņa pensijām. Tiem, kam ir lieli 
ieņēmumi, būtu jābūt solidāriem 
ar tiem, kuri ir mazāk situēti, un 
tas nebūtu nekāds Satversmes 
pārkāpums. Cilvēki būtu pie tā 
pieraduši, un nebūtu liekas ažiotā-
žas,” uzskata Siliņš.

Juris Pūce, jurists, ekono-
mists un politiķis, izsaka savu vie-

dokli: “Tagad katru gadu pensijā 
ies tie, kas 90. gadu sākumā bija 
35 – 37 gadus veci un toreiz tika 
strauji iecelti augstos amatos uz-
ņēmumos. Tie ir cilvēki, kas ilgsto-
ši ieņēmuši augstus amatus tādos 
uzņēmumos kā “Latvijas mobilais 
telefons”, “Latvijas dzelzceļš”, arī 
daudzos dažādos privātā sektora 
iestādījumos, bankās utt. Skaidrs, 
ka viņiem visiem pensijas būs mē-
rāmas tūkstošos, nevis simtos, kā 
vairumam Latvijas pensionāru. 
Dabisks stabilizators ir sociālo ie-
maksu griesti, taču, kad tos krīzes 
laikā atcēla, saprotams, iemaksas 
tika veiktas no pilnas algas. Vai ir 
pamats bažām par sociālā budže-
ta stabilitāti nākotnē? Tas atka-
rīgs no tā, cik lielā mērā turpinās 
pieaugt vidējā darba alga. Ja tas 
turpināsies tikpat strauji kā tagad, 
tad problēmu nesaskatu. Ja tomēr 
kļūs gausāks, bet izmaksas pie-
augs, tad problēmas varētu veido-
ties un sociālo budžetu var arī ne-
sabalansēt. Biedējošākais nav vis 
tas, ka kādam ir 6000 eiro pensija, 
bet tas, ka Latvijā šī gada pirmajā 
pusē sociālajā budžetā ir deficīts, 
tas ir situācijā, kad Latvijas ekono-
mika tomēr nedaudz aug. Tas no-
rāda, ka sociālā budžeta plānoša-
nā kaut kādas problēmas pastāv.”

Rakstā izmantoti dažādi in-
terneta resursi.

Iveta LEIKUMA

Vairākumam pat sapņos nav rādījies!

Soda par “Pokemon Go” 
spēlēšanu

Taivānā teju 350 automobiļu 
un motocikletu vadītāji sodīti par 
viedtālruņu spēles “Pokemon Go” 
spēlēšanu, atrodoties pie stūres. 
Lielākā daļa sodīto ir motociklisti.
Taivānā spēle parādījusies tikai 
sestdien. Kaut arī spēle saņēmu-
si cildinājuma vārdus par to, ka tā 
cilvēkus motivē būt aktīvākiem, 
varasiestādes spēlētājus mudina 
saglabāt modrību.

Turcijā plāno atjaunot 
nāvessodu

Turcijas prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans, svētdien Stam-
bulā uzstājoties masu mītiņā, no 
jauna solīja atjaunot nāvessodu. 
Mītiņā, kas bija sasaukts pro-
testam pret neseno apvērsuma 
mēģinājumu, piedalījušies pieci 
miljoni cilvēku. Tiesa gan, paši 
mītiņa dalībnieki lēš, ka dalībnie-
ku skaits bijis tuvāk miljonam. 15. 
un 16.jūlijā Turcijā notika militārā 
apvērsuma mēģinājums, kas gan 
cieta neveiksmi. 

Uzspridzina Plotņicka 
automašīnu

Luhanskā uzspridzināta 
“Luhanskas tautas republikas” 
teroristu vadoņa Igora Plotņicka 
automašīna. Mašīnā atradies arī 
pats Plotņickis. Pret viņu vērstajā 
atentātā viņš guvis dzīvībai svarī-
gu orgānu - liesas un aknu bojā-
jumus. Ārsti veikuši operāciju un 
Plotņickis pārvests uz intensīvo 
terapiju. Viņa veselības stāvoklis 
ir stabilizēts. 

Atcelts “Lilles sīkumtirgus”
Šogad interesentiem un 

kolekcionāriem nebūs iespējas 
apmeklēt vienu no Eiropā lielā-
kajiem sīkumtirgiem, jo Francijas 
varasiestādes drošības apsvē-
rumu dēļ izlēmušas atteikties no 
tradicionālā pasākuma rīkoša-
nas. Sīkumtirgus ir vispopulārā-
kais Lillē rīkotais pasākums, kas 
notiek katru gadu septembra pir-
majā nedēļas nogalē, un pērn tas 
piesaistīja 2,5 miljonus apmeklē-
tāju. Daudzi tradicionālie svētki 
vai kultūras festivāli šogad tiek rī-
koti mazākos mērogos vai vispār 
atcelti, un aizsardzības ministrs 
Žans Īvs Ledriāns paziņojis, ka 
pēc islāma ekstrēmistu sarīkoto 
teroraktu sērijas Francija atrodas 
“karastāvoklī”.

Reklāmraksts
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Sahāras iekarošana 
Dzirdot jautājumu par to, kā man izdodas uziet 

tik interesantus tematus, es bieži atjokoju: ar mo-
bilā tālruņa palīdzību. Lūk, arī šoreiz man piezvanīja 
Sergejs Šuļga ar savu intriģējošo jaunumu: “Es un 

Maija nesen ar motociklu apceļojām Sahāru. Vai 
tas jūs interesē?” 

Ticēju un neticēju, taču es labi zinu, ka Krāslavas 
uzņēmējs, kurš veiksmīgi darbojas celtniecības biz-
nesā, ir arī piedzīvojumu meklētājs. Viņš apceļojis 
jau gandrīz visas ES valstis, bet kā draiveris izpētījis 
Ēģiptes, Spānijas, Francijas apakšzemes alas... 

Pakāpeniski sarežģījot uzdevumu, vietējais eks-
tremālis pārslēdzās uz atvaļinājumu ar baiku ģime-
nes lokā. Pagājušajā gadā kopā ar Maiju, mākslas 
skolas pedagoģi, ar BMW motociklu apceļoja vai-
rāk nekā divpadsmit valstis un tika līdz sava ceļo-
juma galapunktam – Kapadokijas pilsētai pie pašas 
Turcijas-Sīrijas robežas. Tas gan ir karstais reģions, 
godīgi sakot, tāds pārbaudījums nav domāts cilvē-
kiem ar vājiem nerviem. Pirmais septiņus tūksto-
šus garais ģimenes maršruts no Latvijas uz Horvā-
tiju tagad izskatās kā viegla pastaiga. 12 tūkstošus 
kilometru garš brauciens pa Eiropu un Āziju tikai 
palielināja tūristu interesi un pamudināja lolot jau-
nu sapni - apmeklēt vislielāko un karstāko planētas 
tuksnesi. Šim ceļojumam ģimene gatavojās ilgi un 
rūpīgi, bet, kad nonāca Āfrikas ellē, viltīgā Sahāra 
tik nežēlīgi dedzināja ādu un plaušas, ka savu uztu-
rēšanās laiku saulē sakveldēto akmeņu un smilšu 
vidū viņi nolēma saīsināt. Taču par visu pēc kārtas. 

Cēsu ekstremālis Mārtiņš Gailis deva krāslavie-
šiem daudz noderīgu padomu un piedāvāja ceļot 
līdz Sahārai caur Maroku, relatīvi drošu musulma-
ņu valsti. Jūnija beigās Sergejs un Maija, atvadīju-
šies no klusās Krāslavas, uzņēma kursu uz Lietuvu 
un tad uz Poliju, Vāciju, Franciju, Spāniju. Gibraltāru 
šķērsoja ar prāmi un - sveicināta, Maroka! Bez prob-
lēmām pie robežas un muitā viņi devās no Tanžeras 
ostas uz dienvidiem un nokļuva Šefšauenā. Pirmais 
pārsteigums – viņi ieradās zilā pilsētā: dažādas celt-
nes, ēku interjers un viss pārējais uz ielām nokrā-
sots zilos un gaiši zilos toņos, kas ir vēsās nokrāsas 
tikai no pirmā acu skatiena. Virzoties arvien tālāk 
uz ekvatoru, karstums tikai pieauga. Ziemeļāfrikas 
pilsētās un provincēs dzīvo musulmaņi. Vīrieši un 
sievietes ir tradicionālos arābu apģērbos, bet visas 
daiļā dzimuma pārstāves atšķirībā no pārējām or-
todoksālajām valstīm ir ar atsegtām sejām.  

Tūristi no Eiropas visa ceļa garumā bija sasto-
pami ļoti reti. Vietējie ļaudis ir atvērti, labvēlīgi, ar 
viņiem bija viegli sazināties, izmantojot frāzes fran-
ču valodā, bet vēl labāk - ar žestu palīdzību. Necie-
šama svelme diktēja nakts dzīvesveidu, jo tieši šajā 
laikā atdzīvojas ielas, kafejnīcas, veikali. Modernās 
tehnoloģijas jau izplatījušās pa visiem planētas stū-
rīšiem, lielākajai daļai marokāņu ir mobilie tālruņi 
un pārējie mūsdienu saziņas līdzekļi. Arī mobilie 
sakari, kā par brīnumu, ir teicami! 

Nākamajā dienā - iepazīšanās ar Volubilisu. Tajā 
ir saglabājušās Romas impērijas senās pilsētas dru-
pas ar kristīgo dievnamu kolonnām, mozaīku, kas 
pārliecināja ceļotājus no Krāslavas – tā ir īsta Āfrikas 
Palmīra! Pēc brīnumainas iedziļināšanās senatnē, 
mototūristi devās uz vienu no pasaulē skaistāka-
jiem ūdenskritumiem: trīs kaskādes, kuru kopējais 
augstums ir 150 metri. Skats vienkārši fantastisks.  

Sergejs nenoturējās no vilinājuma nopeldēties 
siltajos ūdeņos, kas krīt no lielā augstuma. Kad 
atcerējās par pērtiķiem, viņi bija klāt kā saukti, iz-
gāja no brikšņiem un labprāt pieņēma cienastu. 
Interesants fakts – gandrīz visi tūristi tur ir vietējie. 
Visizplatītākais transports - ēzeļi, kas ir apkrauti tā, 
ka zem lielās nastas redzamas tikai dzīvnieku kā-
jas. Tad ceļotāji devās uz Atlasa kalniem, nakšņoja 
teltī un ilgi pārvarēja novārdzinošās kalnu pārejas. 
Iepazinās ar paradoksu, kad navigatorā redzamais 
attālums izrādījies divas reizes mazāks nekā tas, ko 
rādīja baika spidometrs. Trīs dienas - šauri serpen-
tīna ceļi kalnos, bezgalīgs brauciens uz augšu un 
gala objekts – augstākais Atlasa punkts - 3 tūkstoši 
metri virs jūras līmeņa. Simtiem kilometru pa ro-
mantiskiem kalnu ceļiem! Brauciens uz leju nebija 
tik nogurdinošs. 

Aiz kalnu pārejām jau bija jūtama Sahāras 
tuksneša dvesma. Motocikls ir transportlīdzek-
lis, kas nepasargā no ārējiem laika apstākļiem un 

vēja brāzmām, 
turklāt vējš nevis 
atvēsināja, bet gan 
apdedzināja. Kaut 
kādā mērā līdzēja 
apģērbs baltā krāsā, 
seju vajadzēja pil-
nībā aizsegt, sviedri 
lija aumaļām. Savā 
ceļā viņi sastapa 
kamieļu karavānas, 
kas veidoja ilūziju 
par atgriešanos 
laikā pirms simts 
un tūkstoš gadiem. 
Neiedomājamas 
izjūtas un retorisks 
jautājums: kā arābi 
šajā peklē iegūst 
ūdeni un ēdienu?  

Stāsta Sergejs: 
“Tur mēs sapratām, 
ka ūdens, bez kura 
nav iespējama dzīve 
tuksnesī, ir dārgāks 
nekā benzīns un 
zelts. Mūsu visdār-
gākā krava bija divas 
kannas ar ūdeni. 
Ik dienu izdzērām 
desmit litrus! Ūde-
nim Marokā ir ļoti 
patīkama garša, arī 
tad, ja tas ir silts, bet 
cenas - gandrīz tā-
das pašas kā Eiropā. 
Moteļos mēs mēģi-
nājām atvēsināties 
dušā, bet veltīgi - no 
visiem krāniem te-
cēja karsts ūdens. 
Kādā viesnīcā tās 
saimnieks naktī 
gulēja ārā, uz sola. 
Reizēm mums bija 
neciešami grūti, bet mēs neatlaidīgi vēlējāmies 
sasniegt galamērķi – Sahāras tuksnesi.” 

Beidzot viņi nokļuva līdz tam dienvidu punktam, 
kur beidzas ceļš. Merzouga – tie ir Sahāras tuksne-
ša vārti. Tālāk - tikai karavānu ceļi un vienīgais mo-
tocikls ar Latvijas numuriem kamieļu vidū. Krāsla-
vieši pārvietojās pa akmeņainu plato ar daudziem 
barhāniem, kas ir kā nāvīgas lamatas. Vajadzēja 
izmantot pavadoņa palīdzību. Ar lielām grūtībām 
pārvarēja noslēpumainās Erg Šebi tuksneša kāpas, 
kas ir vislielākās Sahārā, to augstums - 150 metri. 
Navigators rādīja 25 kilometrus garu maršrutu, taču 
apkārtceļš turpinājās 120 km. Ceļotāji redzēja senas 
raktuves, kur arī tagad turpinās pusdārgakmeņu un 
seno jūras iemītnieku pārakmeņojumu ieguve. 

Sahāra - tie ir akmeņi un smiltis, pamestas māla 
kleķa apmetnes, ļoti reti sastopami augi, piemē-
ram, ērkšķu krūmi, vēl retāk - vientuļas palmas. Un 
saule zenītā, kad arī koki nemet ēnu. Neticami, kā 
šeit izdzīvo cilvēki... 

Atrašanās tuksnesī ir līdzīga spīdzināšanai. Rea-
litāte izrādījās tik skarba, ka ieplānoto uzturēšanās 
laiku Sahārā nācās saīsināt no trijām dienām līdz 
vienai. Tagad Sergejs un Maija uzskata tos 120 ki-
lometrus pa tuksnesi par visgrūtāko izdzīvošanas 
eksāmenu. Atceļš vilināja ar svelmes mazināšanos, 
kaut gan tie daži grādi gandrīz neskaitās. Arvien 
biežāk viņi atcerējās Latviju... Tikai svešzemē cilvēki 
saprot - mums ir viss, kas nepieciešams pilnvērtīgai 
dzīvei! 

Vēl viens Marokas brīnums – Marakešas pilsē-
ta. Lielais centrālais laukums pārvēršas par milzīgu 
teātri, kur valda ielu muzikanti, mākslinieki, faķīri. 
Un visi šie prieki - par nelielu samaksu, pēc mūsu 
standartiem - simbolisku. Bet čūsku dīdītājus va-
rēja ieraudzīt tikai pēc rītausmas, jo kobras, kla-
burčūskas un citi rāpuļi naktī var aizrāpot. Katram 

dīdītājam - trīs-četri 
desmiti čūsku, kas ir 
paklausīgas savam pa-
vēlniekam. Šis skats arī 
nav domāts cilvēkiem 
ar vājiem nerviem. 

Protams, ceļotāji 
no Latvijas iepazinās 
arī ar Marokas virtuvi. 
Kafejnīcās un resto-
rānos bieži piedāvā 
nacionālo ēdienu – ta-
džinu, tā ir aitas gaļa ar 
sautētiem dārzeņiem, 
ko gatavo konusveida 
formas māla traukā. 
Ļoti garšīgi. Tāpat kā 
vārīti gliemeži buljonā 
ar garšvielām. Āfrikas 
maršruts - četri tūksto-
ši kilometru. Mērķis ir 
sasniegts, un īsās ce-
ļojuma piezīmēs nav 
iespējams atspoguļot 
kaut simtdaļu no tiem 
iespaidiem, kas iegūti 
šajā eksotiskajā tur-
nejā. 

Mani gan visvairāk 
pārsteidza motoce-
ļotāju drošsirdīgums. 
Vācu tehnikai ir nevai-
nojama kvalitāte. Taču 
arī ceļš ir neiedomā-
jami grūts. Ja BMW 
motocikls salūztu un 
paliktu Āfrikas tuksne-
ša vidū? Tas ir milzīgs 
risks, bet Sergejs at-
zina: “Mēs zinājām, 
ko var sagaidīt un 
neko nenožēlojam.” 
Kardāns salūza jau atceļā, Polijas teritorijā, bet tā 
bija jau sīka problēma. Paldies par nenovērtējamo 
palīdzību poļu baikeriem! Paldies, baik, ka neiegāzi 
Āfrikā!” 

Īpaši pārsteidz arī fakts, ka šajā neparastajā 
ceļojumā piedalījās vājā dzimuma pārstāve. Lūk, 
Maijas viedoklis: “Bija grūti, reizēm pat ļoti. Šādi iz-
mēģinājumi ievērojami paceļ cilvēka dzīves vērtību 
līmeni. Skaidri apzinies: uz mūsu planētas nav sliktu 
cilvēku. Ar ko tu aizej pasaulē, to arī saņem pretī. 
Maroka ir brīnišķīga valsts! Mūsu ģimenes plānos 
– turpināt ceļojumus ar motociklu un apmeklēt vēl 
neiepazītas valstis.” 

Aleksejs GONČAROVS 

Atvērtā pasaule

Atgriežoties no Āfrikas pekles. 

Melnais kontinents: riepu maiņa. 

Marokas ūdenskritums. 

Virsotnes iekarošana10.jūlijā. 

Čūsku dīdītājs Marakešā. 

Darbojošās raktuves. 

Gadījās arī tā: pilnīgs draivs! 

Sahāras vārti. 

Foto par piemiņu. 
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Bērzgales Dieva Apredzības Romas katoļu baznīca 
Providences Dieva baznīca Bērzgalē 

Bērzgale, Birzgale, Bieržgaļa, Biržgaļs - 
šādi nosaukumi Latvijā ir ļoti izplatīti. Pagastu 
centri Rēzeknes un Ķeguma novadā ir diez-
gan lielas apdzīvotas vietas, bet par to, ka arī 
Aglonas novadā ir vieta ar šādu nosaukumu, 
zina tikai retais. Tiesa, par biezi apdzīvotu šo 
ciemu Latgales teritorijā nenosauksi, taču vie-
tējai baznīcai gan ir vērts pievērst uzmanību...  

Latgales vēsturē ir daudz traģisku lap-
pušu. Daudzi kari, politiskas reformas, valsts 
piederības maiņa vairākas reizes kardināli 
mainīja arī novada ārējo veidolu. Bez pēdām 
pazuduši veseli ciemati, baznīcas, muižas. 
Bet, ja arī izdevās kaut ko saglabāt pēc vēstu-
res notikumu virpuļa, tad objekta sākotnējais 
veidols tik un tā krasi mainījās. Vietējo ze-
mes īpašnieku un valdnieku gaumi ietekmē-
ja mode un ārkārtīgi liela vēlme pat provincē 
izskatīties atbilstoši galvaspilsētas mērogiem. 
Lai īstenotu šo vēlēšanos, unikālas celtnes - 
muižnieku mājas – tika kardināli pārveidotas, 
vietējo baznīcu unikālās freskas tika aizkrāso-
tas, bija iznīcināti arī dažādi pieminekļi. Izņē-
mumu ir ļoti maz. Taču, ja kādam ir vēlēšanās 
ieraudzīt dievnamu, kas nekādi nav mainījies 
kopš 1750. gada līdz pat mūsdienām, tad var 
doties uz Aglonas novadu... Tā ir vieta, kur 
atrodas Bērzgales Dieva Apredzības Romas 
katoļu baznīca... 

Pirmā koka baznīca te parādījās vēl XVI 
gadsimtā, bet no tā dievnama nekas nav pa-

licis, tikai pakalns ar nosaukumu Baznīcas 
kalns. Otrā baznīca tika uzbūvēta XVII gadsim-
ta beigās, tā arī nav saglabājusies līdz mūs-
dienām. 1744. gadā šis dievnams tika plānots 
kā Eisbahovas muižas īpašuma sastāvdaļa, 
muižas ēka atradās Rušona ezera (pareizāk 
tā ezera sektora, ko sauc par Bieržgaļa ezeru 

un kuru ar lielo 
ezeru savieno 
noteka) pretējā 
krastā. Būvēt 
baznīcu grasī-
jās divi muiž-
nieki: Eisba-
hovas muižas 
īpašnieks, Viļ-
ņas prelāts He-
ronims Oskerko 
un viņa kaimiņš 
– muižnieks 
Sokolovskis. 

Abi funda-
tori neizcēlās ar 
īpašu bagātību 
un neplānoja 
aicināt dārgus 
ārzemju arhi-
tektus un celt-

niekus. Dievnamu 
būvēja no koka, 
bet par celtniekiem 
strādāja vietējie 
namdari. Koksne 
jau bija sagatavota, 
to ar zirgiem veda 
uz zemes gabalu, 
kas tika sagatavots 
celtniecībai... Tas 
viss notika 1744. 
gadā... 

Pakalnā, ezera 
pretējā krastā, zirgi 
apstājās un atteicās 
vest baļķus tālāk. 
Un nekas nevarēja 
piespiest viņus kus-
tēties uz priekšu. 
Notikušais tika uz-
tverts kā Dievišķā 
Providence... Dievnamu sāka būvēt uz Bier-
žgaļa pakalna. 

Mode pieprasīja, lai baznīcai būtu kaut 
nelielas baroka stila iezīmes. Izskatās, ka 
meistariem, kuriem tika uzticēta celtniecība, 
bija visai labs priekšstats par šo sarežģīto un 
krāšņo arhitektūras stilu. Baznīcu būvēja kā 
koka guļbūvi, bet pēc tam apdarināja ar ap-
strādātiem dēļiem. Šis vienkāršais paņēmiens 
deva iespēju uzbūvēt ne tikai ļoti izturīgu un 
drošu, bet arī ļoti harmonisku, skaistu un pat 

smalku celtni. Pēc 
kāda laika baznīcas 
ķieģeļu grīdu no-
mainīja flīžu grīda, 
tās ir vienīgās iz-
maiņas, kas notika 
šajā dievnamā 266 
gadu garumā, viss 
pārējais palicis tā-
pat kā agrāk.

Baznīca tika ie-
svētīta 1750. gadā 
Dievišķās Providen-
ces, Svētā Stefana 
(pirmais kristiešu 
moceklis, kuru nosi-

ta, metot ar akmeņiem, par Dieva Vārda slu-
dināšanu) un Svētā Labrenča (Senās Romas 
diakons, kuru sodīja ar nāvi imperatora Vale-
riāna laikā) godam. Draudzē bija daudz locek-
ļu, ko ietekmēja arī baznīcas atrašanās vieta, 
jo to uzbūvēja pēc Dievišķās Providences. 

Bargo ziemu laikā mirušos 
draudzes locekļus novietoja baz-
nīcas pagrabā, bet apglabāja 
visus vienā dienā, kad pienāca 
pavasaris un varēja izrakt kapu 
bedres. 

Dievnamu rotā grieztie koka 
altāri ar gleznām, ar kurām varētu 
lepoties ikviens liels muzejs. Gal-
veno altāri rotā nezināma autora 
Dievmātes tēls, kas ir līdzīgs Ag-
lonas bazilikas galvenajam svētu-
mam, taču tas ir mazāka izmēra 
spoguļattēls - Bartolomē Muriljo 
gleznas “Jaunavas Marijas De-
besbraukšana” nezināma meista-
ra kopija. Sānu altāri ir par godu 
Svētajam Stefanam un Svētajam 
Labrencim. Šo gleznu autors ir Pēterburgas 
Mākslas akadēmijas absolvents Zenons Ste-
fanskis. Viņa vārds ne pārāk bieži sastopams 
izziņu literatūrā. Ir zināms, ka studiju gados 

mākslinieks saņēma četras sudraba meda-
ļas par saviem izstādītajiem darbiem. Pēc 
Mākslas akadēmijas absolvēšanas Stefanskis 
strādāja par zīmēšanas pasniedzēju Jekateri-
noslavļas ģimnāzijā. Izpildīja pasūtījumus, ko 
saņēma no Polijas un Lietuvas muižniekiem. 

Blakus baznīcai ir koka zvanu tornis. Arī 
šeit var redzēt kok-
griezuma elementus, 
kā arī barokāla stila 
detaļas. Dievnama 
teritorijā ir dažas sen-
laiku apbedījuma vie-
tas. Saglabājusies arī 
draudzes māja, kas 
kalpoja par mājokli 
dievnama priesterim. 
Arī šī māja ir īpaši 
skaista, tagad tādas 
ir reti sastopamas, tai 
ir grieztas logu apma-
les... 

Divu pasaules 
karu notikumi ir sais-
tīti arī ar Aglonas 
novada Bērzgali. Šī 
provinciālā baznī-
ca vienmēr bija labi 
redzama jau no tā-
lienes, jo uzcelta pa-
kalna virsotnē. Bet 
neviena lode nav skārusi dievnama sienas, 
visi šāviņi lidoja garām, arī neviena bumba 

nav kritusi šajā vietā... Dievišķā 
Providence patiešām saudzēja 
šo apdzīvoto vietu, kur vēl ne-
sen bija diezgan daudz cilvēku. 
Draudze bija liela un saliedēta, 
tā sastāvēja gan no Preiļu, gan 
Krāslavas rajonu iedzīvotā-
jiem. Pašlaik dievkalpojumi šeit 
notiek divas reizes mēnesī, arī 
draudzes locekļu nav daudz - 
ap 20 cilvēkiem, kuri sapulcē-
jas pārsvarā svētkos. Baznīca 
ir arhitektūras piemineklis, tajā 
ir vairāk nekā 30 mākslas un 
vēstures mantojuma objektu. 
Bet galvenais ir tas, ka šeit 
visi gribētāji var apskatīt XVIII 
gadsimta šedevru, ko radīja 

vietējie meistari, kas uzbūvēja barokālu koka 
baznīcu vietā, uz kuru norādīja Dievišķā Pro-
vidence. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Mūsu dievnami 

Kā Tu jūties, mans bērns?
Ikdiena bērnam un viņa vecākiem 

mēdz sagādāt daudz izaicinājumu. Dau-
dzie kārdinājumi, ko gribas, bet ne vien-
mēr var iegūt, situācijas ģimenē, bērnu-
dārzā, pagalmā, ar kurām jātiek galā, 
izsauc daudz dažādu emociju. Diemžēl 
mūsu sabiedrībā nav pieņemts runāt par 
savām jūtām un izjūtām, bet emocionā-
lā attīstība ir svarīga personības attīs-
tības sastāvdaļa, īpaši agrīnā vecumā. 
Tā turpmāk ietekmēs bērna saskarsmes 
prasmes, mācību sasniegumus, garīgo 
līdzsvaru. “Ir tāda Austrumu gudrība, 
ka katrs dzīvē sastaptais cilvēks ir mūsu 
skolotājs,” saka Krāslavā dzīvojošais psi-
hologs Raimonds Lazda, “pirms dažiem 

gadiem par tādu skolotāju man kļuva 
četrgadīgā Nastja, kura kopā ar mam-
mu viesojās pie mums Krāslavā. Šī mazā 
meitene ar apbrīnojamu vieglumu varēja 
izstāstīt par to, kā viņa jūtas, un kāds ir 
šo jūtu cēlonis”. Šovasar Nastja un viņas 
mamma Svetlana Gončarova, kuras ik-
dienā dzīvo Briselē, ciemosies Krāslavā 
un ir gatavas dalīties pieredzē kā atpazīt, 
nosaukt un kontrolēt emocijas. Svetlana, 
kura ikdienā pasniedz runas mākslu un 
radošu domāšanu, sniegs arī noderīgus 
padomus un ieteikumus tuvu attiecību 
dibināšanai ar saviem bērniem. Savās 
zināšanās dalīsies psihologs Raimonds 
Lazda. Krāslavas māmiņu klubs aicina iz-

mantot iespēju, 
apmeklējot pa-
sākumu kopā 
ar pirmsskolas 
vecuma bēr-
niem! Pasākums 
būs bezmaksas, 
noritēs neformālā 
gaisotnē, līdzi jāņem sedziņas, uz kā sē-
dēt, un rotaļļietas. Uz tikšanos 17. augus-
tā, plkst. 17:30, Raiņa ielā 13, 3. stāvā!

Vairāk informācijas meklē mūsu 
Facebook domubiedru grupā - Krāsla-
vas māmiņu klubs (www.facebook.com/
groups/kraslavasmaminuklubs/) .

UNA
Dzīve un attie-

cības
Sarunas ar 

tevi. Ar augusta 
numuru mūsu 
lasītājus uzrunās 
Dace Rukšāne 
– Ščipčinska. Uz 
pārmaiņu sliek-
šņa. 

Viņa. “Man ir 
tāda brīvā radi-

kāļa sajūta,” joko premjera Māra Kučin-
ska kundze Laine Kučinska. Pēc desmit 
gadu ilga darba valsts pārvaldē, pieņē-
musi jaunu izaicinājumu un kļuvusi par 
Latvijas Universitātes Mediju un mār-
ketinga centra direktori, viņa lepojas ar 
mūsu galveno resursu – gudro cilvēku.

Viņš. Daudziem Mārtiņa Ķibera vārds 
saistās ar klubu “Casablanca”, kas savu-
laik bija viens no populārākajiem Vecrīgas 
sirdī. Šobrīd Mārtiņš ir radošās aģentūras 
“Mentols open” vadītājs un laikmetīgā 
cirka festivāla “Re Rīga!” radošais direk-
tors, kurš ar ielu izrādēm pārsteidz ne 
vienu vien. Arī paša dzīvē nav trūcis ne 
sabrukumu, ne atdzimšanu.”

Flirts kā bizness.
Runā viņi. Andris Kivičs kopā ar “Ra-

dio Skonto” programmu vadītāju Valdi 
Melderi diskutē par to, kādas ir tās - ie-
kārojamās sievietes.

Fotostāsts. Iesvētības Latvijā fotogrā-
fijās un atmiņu stāstos

Viena no mums. Personības izaug-
smes trenere Žanete Drone pirms pie-
ciem gadiem ievilka elpu un sāka dzīvi 
it kā no jauna. Izgājusi cauri bērniņa 
zaudējuma sāpēm, pārdzīvojumus viņa 
spējusi pārstrādāt zeltā!

Olimpiādes pulss. Vai viegli būt līdzās 
olimpietim? Stāsta svarcēlāja Artūra 
Plēsnieka sieva, vieglatlētes Lauras 
Ikaunieces – Admidiņas mamma un 
šķēpmetējas Sintas Ozoliņas bijusī tre-
nere.

Pieaugušo meiteņu stāsti. Hēdonistes 
piezīmes

Aktuāli. Modes un stila jaunumi
Stils. Saelpoties prieku. “Positivus” 

modes ogas un laimes formula
Drēbju skapis. Personība modē būs 

vienmēr! Ketija Šēnberga
Skaistums. Dabīgas un kuplas uzacis 

visiem!
Veselība. Pa spēkam arī tev! Trīs veik-

smes stāsti, kā atkal būt formā!
Bez tā neiztikt! Must have augustam
Interjers. Ar sapni par kluso centru. 
Ceļojums. Tuksneša princeses Maro-

kā. Trīs draudzeņu ceļojums.
Aktuālā intervija. Pianists Andrejs Os-

okins
Idejas augustam. Koncerti, izstāde, 

kino, grāmatas

“Ilustrētā Junioriem” 
Kā sportisti ga-

tavojas olimpis-
kajām spēlēm 
Rio.

F o t o s t ā s t ā :  
sporta talismanu 
parāde.

Iepazīsti unikā-
los niedrājus!

Kā pasargāties no zibens.
Lielais dumpis prot labi maskēties.
Infografikā – pašam savs herbārijs.
Kā izaudzēt jaunu kāju.
Bīstams, bet sasniedzams – asteroīds 

Bennu.
Zem lupas zvaigžņu lietus.
Troļļu zeme Norvēģija.
Laipni lūgts longbordistu pasaulē!
Slīdošo akmeņu noslēpumi.
 “Tavs augusts” ar jaunām izstādēm, 

pasākumiem, koncertiem un kino eru-
dītu konkursu.

“Ilustrētās Junioriem” augusta ek-
spertu viedokļi.

Atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautā-
jumiem.

Annas eksperiments ar atsperīgajām 
bundžām.

Plakātā – izturīgais kamielis.
Vasaras darbnīcā jautras spēlītes un 

balonvāciņš.
Jasmīna gatavo gardo gvakamoli.
“Fizmix” veido termosu. 
Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīkla, at-

pūtas stūrītis, komikss, jauni konkursi, 
uzvarētāji un balvas.

2016. gada Drauga kartes piedāvā-
jums.

Žurnāli augustā
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 Dzīve grafikā
Kad vasara ir piln-
briedā un neredzē-
tā krāšņumā sazie-
dējuši Krāslavas 
dārzi, māksliniece 
Nadīna Lavrecka 
svin savu dzim-
šanas dienu. Un 
viņa nemaz nav 
nekāda Nadīna, tā 
viņu sauc draugi 
un paziņas, īstenī-
bā viņa ir Nadežda 
- Cerība.

Dzimusi Krās-
lavā, te arī izaugusi. 
Īsts Krāslavas pa-
domju bērns, kura 
bērnība pagājusi 
pilsētas pagalmos 
un Daugavas krastā. Vēlāk de-
vusies mācīties uz Rēzeknes 
lietišķās mākslas vidusskolu, 
tālāk sekoja mācības neklātienē 
I. Repina Ļeņingradas mākslas 
institūtā.

Vienmēr noskumusi un 
nedaudz nelaimīga sīka sievie- 
tīte garos svārkos un lakatiņu 
galvā tipina pa Krāslavas ielām. 
Vienmēr sapņos iegrimusi. Tādu 
Nadīnu mēs varam sastapt ikdie- 
nā, visiem pazīstamu. 

Mēs esam senas drau-
dzenes un, liekas, viss jau sen 
vienai par otru zināms. Nekad 
neatliek laika parunāt par Dzīvi…

 Jautāju Nadīnai, kā tad viņa 
iemācījās zīmēt. Neiemācījās, 
jau tāda piedzima. Bērnībā abas 
ar māsu zīmējušas uz grāma-
tas tekstu malām, jo papīrs 
nebija brīvi pieejams. Mamma 
strādāja par priekšnieci sociāla-

jā nodaļā un nesa 
mājās izlietotās, 
nevajadzīgās dar-
ba veidlapas. Tad 
uz tām arī varēja 
zīmēt, cik patīk. 
Patīka vienmēr, 
roka trenējās. 
Pirmais nopiet-
nais skolotājs bija 
Valentīns Zlidnis. 
Tas bija Krāsla-
vas pilsētas bēr-
nu zīmēšanas 
studijā. Daudz ko 
iemācīja pedago-
gi Rēzeknē... Uz 
Rēzekni aizgāja 
mācīties tāpēc, ka 
nepatika matemā-
tika, bet mākslas 
skolā matemātiku 

nevajadzēja. Nadīna pievērsās 
grafikai, jo viņa ir sie- viete, kura, 
kā pati saka, “slikti domā loģis-
ki”. Lai labi gleznotu, jāizprot for-
ma, viņai esot “pavisam slikti ar 
domāšanu”. Nadīna spriež, ka ti-
kai vīrieši spēj ļoti loģiski domāt, 
tāpēc arī viņi ir labāki gleznotāji. 
Sievietes ir pārāk emocionālas. 
Nadīna pievērsās grafikai. Arī 
ar skaidrām, vienkāršām līnijām 
iespējams pateikt ļoti daudz. 
Tapa laikabiedru portreti, klusās 
dabas, ainavas, kas tagad rotā 
ne vienu vien dzīvokli vai iestā-
di Krāslavā, Latvijā un ārzemēs. 
Īpaši iemīļota māksliniecei ir 
“punktiņu” tehnika, kurai patei-
coties, iespējams arī grafikā 
parādīt formu pilnību un apjomu.

Māksla Nadīnas dzīvē ir 
svarīga, jo tā ilgus gadus ir bijusi 
viņas dzīves saturs, arī strādā-

jot par noformētāju dažādās 
iestādes, tostarp Krāslavas māk-
slas skolā, kur Nadīnu vienmēr 
atceras kā izcilu pedagoģi un 
mākslinieci. Nadīnas audzēkņi no 
Krāslavas mākslas skolas izvēlas 
jaunrades ceļu un reizēm nāk pie 
savas skolotājas pēc padoma: 
profesionāla un sadzīviska.

Māksliniece atzīstas, ka gal-
venais cilvēka dzīvē ir mīlestī-
ba. Māksla ir cilvēka iekšējās 
mīlestības izpausme. Cilvēki, 
kas bērnībā maz mīlēti, bieži 
vien vēlāk kļūst par mākslinie- 
kiem, tādējādi izpaužot savas 
nerealizētās cerības. Arī Na-
dīnas vecāki bija pārāk aizņem-
ti ar sevi un maz laika veltīja 
savām meitenēm, kuras auga 
savā dabā un savos sapņos. Šie 
bērnības sapņi vēlāk pārtapa 
filozofisku sižetu grafiskos dar-
bos.

 Jaunība Nadīnai pagāja 
Novgorodā. Laimīgs gadījums 
iepazīstināja viņu ar profe-
sionāliem māksliniekiem Rimmu 
un Vladimiru Bi-
bikoviem. Kopīgais 
darbs ar šiem cil-
vēkiem viņai deva 
vairāk nekā divi 
institūta kursi. Tad 
nāca dažādi dzīves 
pārbaudījumi.

A t g r i e ž o t i e s 
savā dzimtajā 
Krāslavā, Nadīna 
aktīvi iesaistījās vie- 
tējo mākslinieku iz-
stādēs, tajā skaitā 
arī tradicionālajās 
Krāslavas māk-
slinieku darbu ru-
dens izstādēs.

Jaunībā aizrā-
vusies ar ezotēriku, 

līdz... pamazām nonākusi pa-
reizticībā, kur atradusi savu dzī-
ves piepildījumu un īsto saturu.

Atskatoties uz aizgājuša-
jiem gadiem, māksliniece pārmet 
sev, ka maz mīlējusi savus bēr-
nus, divus dēlus, kuri tagad dzī-
vo tālajā Vācijā un satikšanās 
ar viņiem visbiežāk sanāk tikai 
Skype versijā, bet toreiz bija 
jāpelna nauda, par mākslu “kaut 
ko maksāja”. Arī jaunības darbi 
pašlaik liekas naivi un smagnēji. 
Gadi ir devuši pamatu zem kā-
jām, arī māksla kļuvusi daudz 
vieglāka, gaisīgāka, ir radusies 
mākslinieciska pieredze un 
zīmējums kļuvis profesionālāks.

Mākslinieks - grafiķis G.Kro-
llis ir teicis: “Melnbaltā grafika ir 
kā čella samtainā un emocionālā 
plūsma cilvēka Dvēselē”. Tam 
jāpiekrīt. Grafiķim nav arsenālā 
simtiem toņu un to kombināciju, 
lai izteiktu lietas būtību. Grafiķim 
ir līnija, melns un balts laukums. 

Grafiķei Nadīnai ir savs 
rokraksts, savas tonālās 

gradācijas - līniju, baltā un mel-
nā kombinācijas un savstarpējās 
attiecības. Darbiem raksturīgs 
smalkums, neparasts trauslums 
un vieglums. Mākslinieces tēli 
emocionāli piesātināti, tiem 
visiem ir savs raksturs un 
pārdzīvojums, ko skatītājs jūt, 
bieži vien identificējot to ar sevi.

Arī krāsu toņi māksliniecei 
nav sveši. Viņa ir radījusi virkni 
graciozi izsmalcinātu pasteļu un 
akvareļu, kuri saglabā grafikai 
raksturīgo stilu. Krāsu gammas 
Nadīnai ir caurspīdīgas un ļoti 
dzidras, kas ļauj mākslas dar-
bā ienest savu individualitāti un 
neatkārtojamību.

   Pašlaik Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejā 
skatāma Nadīnas Lavreckas iz-
stāde “DVĒSELES NOSKAŅA”, 
kas ir mākslinieces daiļrades 
retrospekcija no Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzeja krāju-
ma, veltīta mākslinieces dzīves 
jubilejai.

Dzintra BUKEVIČA

Par soda palielināšanu 

Ņemot vērā situāciju saistībā ar Āfri-
kas cūku mēra (ĀCM) izplatību un to, ka 
galveno profilakses līdzekli – biodrošību 
– visas saimniecības tomēr neievēro, 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 
turpmāk piemēros bargākus administra-
tīvos sodus tiem, kuri joprojām ignorē 
cūku turēšanas biodrošības prasības.

PVD pārstāve Anna Joffe brīdina, ka 
fiziskajām personām par pārkāpumiem 
tiks noteikts naudas sods līdz 350 eiro, 
bet juridiskajām – līdz 700 eiro.

Lai gan 87% novietņu attiecīgās pra-
sības tiek ievērotas, PVD ir 455 mājas 
cūku novietņu saraksts, kurās biodrošī-
bas prasības tiek pārkāptas.

Biodrošības prasību neievērošana 
galvenokārt konstatēta novietnēs, kurās 
audzē nedaudz cūku savām vajadzībām. 

Pārkāpums, kas vienlaicīgi ir arī lielākais 
slimības ievazāšanas risks, ir zaļbarī-
bas, zāles, termiski neapstrādātu dārze-
ņu un augļu izbarošana. Nereti tiek kon-
statēta cūku turēšana āra aplokos, kuros 
ir milzīga inficēšanās iespēja ar ĀCM.

Termiņš zālāju nopļaušanai un 

 Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā 
daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, 
kas daļai lauksaimnieku, īpaši lopko-
pībā iesaistītajiem, ir radījis pamatotas 
grūtības nopļaut un novākt sienu vai 
zāles masu lopbarības vajadzībām.

Ziņas par siena un skābsiena iegu-
ves grūtībām saņemtas no Lauksaim-
nieku organizāciju sadarbības padomes 
(LOSP) un arī no pašiem lauksaimnie-
kiem dažādos Latvijas novados, īpaši no 
lauksaimniekiem Vidzemē un Latgalē. 

Šogad, gaidot piemērotus laikaps-
tākļus siena vai skābsiena ieguvei, var 
rasties situācija, ka daļu zālāju platības 
nevarēs pagūt nopļaut un novākt līdz 
15. augustam. Savukārt 15. augusts ir 
datums, līdz kuram zālājam jābūt noga-
nītam vai nopļautam un novāktam, ja 
lauksaimnieks ir pieteicies ES platību 
maksājumu atbalstam, tai skaitā vieno-

tajam platību maksājumam, zaļināša-
nas maksājumam, mazo lauksaimnieku 
shēmas maksājumam, maksājumam par 
bioloģisko lauksaimniecību, maksāju-
mam par apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifiski ierobežojumi. 

Ņemot vērā radušos ārkārtas apstāk-
ļus, pēc LOSP un daudzu lauksaimnieku 
ierosinājuma, tiem lauksaimniekiem, kuri 
izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, 
tiek sniegta iespēja nopļaut un novākt 
līdz šī gada 15. septembrim tos zālājus, 
kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma 
dēļ nevarēs nopļaut un novākt līdz 15. 
augustam. 

Jāatzīmē, ka aizsargājamiem zālā-
jiem un bioloģiski daudzveidīgajiem 
zālājiem attiecīgais datums - 15. sep-
tembris - jau paredzēts noteikumos.

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Zemnieku ievērībai

novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim

PVD informē

cūku biodrošības prasību pārkāpējiem

Šie pravietiskie Imanta Ziedoņa vārdi, 
kas attiecas arī uz cilvēku dzīves gai-
tā paveikto, reizēm liek padomāt par 
piemiņas uzturēšanu un tās kopšanu.

Strādājot skolā, gadiem ilgi tika meklēti 
un krāti materiāli par skolas vēsturi kopu-
mā un arī par atsevišķām personām. Bieži 
vien likās, ka visu aptvert nevar un diez vai 
kādreiz kādam tas būs vajadzīgs, sevišķi 
tālāko un ļoti tālo gadu izlaidumu vēsture.

Un tomēr, gan skolas vēsturei, gan 
absolventu tālāko likteņu apzināšanai 
finiša nav. 

Lūk, Krāslavas valsts ģimnāzija saņē-
ma elektronisko vēstuli no Igaunijas galvas-
pilsētas Tallinas. Vēstuli parakstījusi Talli-
nas katoļu baznīcas ērģelniece Mari Jarvi. 
Baznīcas draudze interesējas par Krāsla-
vas ģimnāzijas pirmskara absolventu, biju-
šo draudzes prāvestu, kurš ordinēts Latvijā 
1944. gadā, - Miķeli Krumpānu. Viņam šo-
gad, 2016. gada 7. novembrī, apritētu 100 
gadu jubileja. Draudze grib šim gadījumam 
par godu izdot grāmatu, tāpēc ir vajadzīgas 
ziņas, foto, atmiņas gan par viņu pašu, gan 
par vecāku ģimeni, piederīgajiem. 

Jā, Krāslavas v. ģimnāzijas skolas vēs-
tures muzejā ir ziņas, ka Miķelis Krumpāns 
ir 1938. gada absolvents, ir arī izlaiduma 
fotogrāfijā. Ir Baltinavas prāvesta Jāņa Svi-
lāna 1992. gada publicētie materiāli par M. 
Krumpānu, no tiem ir zināms, ka Miķelis 
Krumpāns ir dzimis Krāslavas draudzes 
Adamovas muižā, audzis daudzbērnu ģi-
menē, kur bija 9 dēli un 3 meitas, Miķelis 
bija pēdējais no bērniem, visi bērni kristīti 
Krāslavas baznīcā. 

Dzīves vieta sākumā bija Krumpānu 
sādžā, kur bija 2.5 ha zemes. 1914. gadā 
ģimene pārcēlās uz Adamovas muižu, kur 
nomāja 50 ha zemes, pēc 1. Pasaules kara 
tēvs lozēšanas ceļā ieguva 16 ha viensētu 
līdzās Krumpānu viensētai. Tēvs arī pie-
strādāja par kalēju. 

Tēvs nomira 1928. gadā, kad vidējais 
dēls Jāzeps mācījās Rīgas Garīgajā se-
minārā. Apbedīts Krāslavas kapos. Māte 
Marija dzimusi Barkovskā, pēc tautības po-

liete. No ģimenes 9 dēliem 3 bija priesteri: 
Jāzeps, Miķelis un Ludvigs, kurš beidzis 
ģimnāziju 1936. gadā. 

Miķelis iestājās Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātē, 1940. gadā to slēdza. 
Vēlāk pārcēlās uz Aglonas Garīgo semi-
nāru, pēc tam devās atpakaļ uz Rīgu. Par 
priesteri iesvētīts 1944. gada decembrī. 
Strādāja Nautrēnos, Līvānos, Pļaviņās, Ir-
šos, kur salaboja karā sapostīto baznīcu. 

1952. gadā Miķeli Krumpānu pārcēla 
uz Igauniju, nozīmējot Tallinas katoļticīga-
jiem par prāvestu. Ātri apguva igauņu valo-
du, sprediķoja arī poļu, vācu, lietuviešu va-
lodās. 1963. gadā viņam uzticēja arī Tartu 
draudzi. Tā daudzus gadus viņš bija vienī-
gais priesteris, kurš apkalpoja 2 draudzes. 

1987. g. 13. jūlijā dievkalpojuma laikā 
pēkšņi pārstāja pukstēt viņa sirds. Apbe-
dīts Tallinas kapos, līdzās viņa mātei. Sēru 
dievkalpojumu vadīja bīskaps V. Ņukšs. 
Atvadu vārdus teica igauņu, poļu, lietuvju, 
krievu un latviešu valodās. 

Tallinas baznīcas draudze ir iecerēju-
si ļoti svētīgu lietu, bet mēs no šīs dienas 
skatījuma maz varam palīdzēt - nav foto-
grāfiju, radinieku atmiņu par šo ģimeni. 
Tāpēc ir lūgums atsaukties visiem, kam 
varētu būt kāds lietišķs pierādījums: atmi-
ņas, foto; varbūt kāds var parādīt to vietu, 
kur dzīvoja ģimene. Lūgums Krumpānu uz-
vārda piederīgajiem pacilāt radu rakstus, 
kaut arī tālā pakāpē, tomēr pameklējiet 
fotogrāfijas, padalieties kaut ar dažiem at-
miņu teikumiem, lai var pa mazai kripatiņai 
savākt kopā informāciju un tādā veidā arī 
tālākajiem novadiem un citai valstij prezen-
tēt savu novadu, savus novadniekus. 

Nevar būt, ka no tik lielas ģimenes nav 
nevienas atvases, kas pieder Krumpānu 
ģimenei gan pa tēva, gan mātes līniju. 

Pacentīsimies, lai mūsu saknēm finiša nav. 

Lūgums ar informāciju vērsties Krāsla-
vas valsts ģimnāzijā (tālr. 65622095) vai 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā 
(tālr. 65623586)

Janīna GEKIŠA

Finiša nav un nebūs…      (Imants Ziedonis)
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  10. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Izsauciet vecmāti
12.20 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
12.50 Krāsainās pasaules
13.20 Mia un es.
13.50 Džungļu grāmata
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.39, 20.59, 23.10 Olimpisko 
spēļu ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Ilgais ceļš kāpās
22.40 Zebra. Drošība un ātrums
23.25 Midsomeras slepkavības

1.10 Pusbrālis
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla

LTV7
6.00 Basketbols vīriešiem. 
Argentīna - Horvātija
7.20, 8.20, 21.00 Olimpisko 
spēļu ziņas
7.30, 15.45 Rio 2016 rīta apskats
8.30, 19.00, 3.55 Peldēšana
10.20 Basketbols vīriešiem. 
Lietuva - Nigērija
11.55 Regbijs vīriešiem. ASV - 
Brazīlija; Argentīna - Fidži
12.45 Basketbols vīriešiem. 
Argentīna - Horvātija
13.35 Handbols vīriešiem. 
Argentīna - Horvātija
14.50 Riteņbraukšana. Indivi-
duālais iedzīšanas brauciens 
sievietēm
16.35, 17.50 Riteņbraukšana. In-
dividuālais iedzīšanas brauciens 
vīriešiem
17.35 Ziņas
21.10, 23.30 Olimpisko spēļu 

studija
21.55, 23.40 Vingrošana. Indi-
viduālo sacensību fināli vīriešiem
0.45 Basketbols vīriešiem. ASV - 
Austrālija
2.45 Pludmales volejbols sievie-
tēm. ASV - Šveice

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35, 3.20 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30 LNT rīta ziņu raidījums “900 
sekundes”
8.40, 2.35 Galileo
9.10, 1.45 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Uta Danella. Prāgas 
noslēpums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe

18.55, 1.00 Saška
20.35, 2.55 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Miroņu rītausma
0.10 Dzimuši policisti

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10 Pasaules smieklīgāko video 
kuriozu top
8.40 Simpsoni
9.10 Lizija Magvaira
11.10 Kobra
14.05, 2.30 UgunsGrēks
15.20 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.35 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
0.40 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.00, 17.40, 0.05 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.15 Fors mažor
8.10, 14.10 Comedy Club
9.25, 18.50 Radi
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.25 Comedy Batls
21.00 Revizorro
22.10 Mf. Bugi mens 

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Sasisto lukturu ielas

19.45 Ļeņingrada 46
21.40 Karpovs
23.35 Jūras dēmoni
1.30 Tiesu detektīvs
2.40 Bākas gaisma un ēnas
4.35 Dzīvokļu jautājums
5.35 Mežonīgā pasaule

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 4.50 Moderns spriedums
12.40 Kāpnes debesīs
15.30 Humora raidījums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Skaistule
23.20 Bēgšana
1.20, 5.55 EuroNews
1.50 Mf. Meičas
3.20, 5.40 Smieklīgi video klipi

9. augustā Ir iemesls!

Ci Si svētki Ķīnā (Mīlētāju diena) 
Atšķirībā no Svētā Valentīna dienas, ko aiz-

pagājušajā gadsimtā par populāriem svētkiem 
padarīja pasta atklātnīšu un šokolādes ražotāji, 
Mīlētāju svētki Ķīnā tiek svinēti jau gandrīz divas 
tūkstošgades. Šodien, septītā mēneša septītajā 
dienā pēc Mēness kalendāra, Ķīnas meitenes 
zīlē, bet puiši aktīvi izvēlas sev otru pusīti, jo tau-
tas ticējums vēsta, ka tas, kurš iepazīsies ar savu 
nākamo sievu tieši šajā dienā, noteikti būs laimīgs 
ģimenes dzīvē. Divu septītnieku svētki, kā tos arī 
dēvē, ir ļoti populāri Ķīnā, neskatoties uz globa-
lizācijas procesiem, kas cenšas visu unificēt un 
atņemt individuālās īpatnības. Bet no sākuma bija 
leģenda... 

Jauns gans Ņū Lans kādu dienu ieraudzīja, 
ka upītē peldas septiņas debesu fejas. Palaidnis 
nolēma paslēpt viņu apģērbu un pieprasīt par to 
atlīdzību. Kad vieglprātīgās fejas atklāja, kas vi-
ņām ir pazudis, nolēma, ka meklēt pazudušo sūtīs 
savu jaunāko māsu, Debesu valdnieka mīluli Čži 
Ņuju. Līdzko jaunākā no fejām iznāca no ūdens, 
gana prāts aptumšojās. Apmaiņā pret apģērbu 
viņš pieprasīja, lai Čži Ņuja kļūtu par viņa sievu. 
Ko lai dara, drīz vien notika debesu iemītnieces 
un mirstīgā gana kāzas. Saskaņā ar leģendu, lau-
lību ceremoniju vadīja kāda govs no ganāmpulka, 
kas tika uzticēts Ņū Lanam, bet sakarā ar tik nozī-
mīgu gadījumu šī govs ierunājās cilvēku valodā... 

Gans un feja dzīvoja draudzīgi un laimīgi, 
viņiem piedzima bērni. Un viss būtu labi, ja ne 
Čži Ņujas māte - Debesu saimniece Van Mu. 
Šai dāmai bija smags raksturs, viņa pieprasīja, 
lai meita atgrieztos Debesu valstībā un turpinātu 
darbu austuvē (jaunākā feja auda mākoņus sa-
vam tēvam, viņas krāsainie darbi priecēja visus 
Augšējās pasaules iemītniekus, bet tagad debe-
sis izskatījās tukšas un skumjas). Pretoties ve-
cāku gribai Čži Ņuja nevarēja un, neskatoties uz 
to, ka viņai bija grūti atvadīties no sava iemīļotā 
vīra un bērniem, viņa devās uz vecāku mājām. 
Ņū Lans ļoti ilgojās... Tad viņam atkal palīdzēja 
runājošā govs, viņa pastāstīja ganam, ka ir viens 
paņēmiens, kā var piemānīt dievus un atgūt viņa 
iemīļoto sievu. “Nogalini mani, noņem ādu, uzvelc 
to mugurā un dodies uz Debesu valstību,” sacīja 
burvju govs. Kaut gan ganam bija ļoti žēl nokaut 
savu labo padomnieci, ilgas pēc sievas bija spēcī-
gākas nekā žēlums. Un viņš izdarīja tā, kā viņam 
lika govs un, paņēmis līdzi bērnus, gans devās uz 
Augšējo pasauli. 

Ir grūti piemānīt dievus, pasaules radītājus, 
bet vēl grūtāk ir cīnīties ar sieviešu skaudību. Čži 
Ņujas vecākā māsa paziņoja mātei, ka zem govs 
ādas slēpjas mirstīgais gans, kurš uzdrīkstējās 
apprecēt feju. No kurienes skaudīgā māsa uzzi-
nāja par Ņū Lana plāniem, leģendā netika minēts. 
Bargā Van Mu pārvilka ar roku pa debess jumu un 
sadalīja to divās daļās, tā parādījās Piena Ceļš, 
kas uz mūžu šķīra divus laulātos... 

Kad par visu uzzināja Čži Ņujas tēvs, mainīt 
kaut ko vairs nebija iespējams. Debesu valdnieks 
bija ļoti pārsteigts par cilvēka pašaizliedzīgo mī-
lestību un izdarīja tā, lai vienu dienu gadā dzīves-
biedri tomēr varētu sastapties. Tas notiek septītā 
mēneša septītajā dienā. No visas pasaules atlido 

žagatas, lai uzbūvētu dzīvu tiltu, pa kuru Ņū Lans 
var pārvarēt Piena Ceļu un satikties ar savu iece-
rēto Čži Ņuju. 

Šīs dienas vakarā desmitiem miljonu Ķīnas 
meiteņu un puišu skatīsies uz zvaigžņotām debe-
sīm. Krītoša zvaigzne - tas ir Ņū Lans, kas lido 
pie savas iemīļotās sievas Čži Ņujas. Tas, kurš 
redzēs krītošo zvaigzni šajā naktī, būs laimīgā-
kais cilvēks uz Zemes. 

Šodien Ķīnas ciemos (pilsētās jaunieši retāk 
atzīmē šos svētkus) meitenes gatavos dāvanas 
saviem puišiem: nelielas figūriņas no melones 
garoziņas. Puiši izpirks no ziedu veikaliem puķes 
baltā un gaišzilā krāsā (debess krāsas). Visā Ķīnā 
notiks ne mazāk kā 200 tūkstoši kāzu. Bet tas, 
kurš vēl nav izvēlējies savu izredzēto, zīlēs, jo ti-
kai šajā dienā zīlējumiem var ticēt. 

Ci Si svētkos ir izplatīts šāds zīlēšanas ritu-
āls: jānoķer zirneklītis un jāliek nelielā kastītē, bet 
no rīta, izlaižot pārbiedēto gūstekni, uzmanīgi jā-
izpēta kastītes saturs. Ja naktī zirneklis paspēja 
izaust kaut nelielu zirnekļa tīklu – tad nākamajā 
gadā ir gaidāmas kāzas, ja nav nekādu zirnekļa 
tīklu – laiks kāzām vēl nav pienācis. 

Taču biežāk tiek izmantots cits zīlēšanas 
veids. Glāzē tiek ieliets tīrs avota ūdens. Tad uz 
ūdens virsmu akurāti noliek lāpāmadatu. Ja adata 
paliek uz ūdens, tad kāzas nav aiz kalniem, ja no-
slīka - gaidiet līdz nākamajam gadam. 

Šodien ir pieņemts apdāvināt Ņū Lanu – 
pasniegt viņam rīsu pūderi. Meitenes izkaisa pusi 
no šī ziedojuma uz savas mājas jumta, bet otro 
pusi atstāj sev. Tiek uzskatīts, ka palikušais pūde-
ris padarīs jaunavu vienkārši neatvairāmu un vi-
ņas personiskā dzīve drīz vien sakārtosies. 

Ci Si dienā tiek rīkoti gadatirgi, bet mājās cil-
vēki klāj svētku galdus. Galvenais gardums šajā 
dienā - īpaša halva cjago, kas ir pagatavota puķes 
veidā. Pēc krāsas šī halva ir balta kā mākonis, bet 
kaltētas aprikozes iekšā ir zemes simbols. Līdz ar 
to debesis savienojas ar zemi. Atbilstoši senlaiku 
paražām, tieši šajā dienā meitas iepazīstina sa-
vus vecākus ar līgavaiņiem, bet līgavaiņiem ne-
drīkst nākt ciemos tukšām rokām, ir jāuzdāvina 
saimniekam dāvana, kas izgatavota pašu rokām. 
Tas apliecina, ka meita nonāks uzticamās rokās, 
un nabadzība viņai ar tik prasmīgu vīru nekad 
nedraudēs. Protams, mūsdienās līgavaiņi visbie-
žāk pērk dāvanu gadatirgū, bet tradīcija gan ir ļoti 
skaista, vai ne? 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Sports

Mājās – ar uzvaru!
6. maijā Daugavpilī sākās 

Latgales jaunatnes čempionā-
ta U9 grupas pirmās spēles, 
27. maijā Ilūkstē un 17. jūnijā 
Krāslavā tika izspēlētas sešas 
spēles ar Latgales reģiona ko-
mandām – četrās no tām tika gū-
tas uzvaras, divās rezultāts bija 
neizšķirts. Tas ļāva Krāslavas 
U9 grupas komandai 4. augustā 
piedalīties finālā Jēkabpilī, kur 
Krāslavas komanda trīs spēlēs 
guva pārliecinošas uzvaras, kā 
rezultātā kļuva par Latgales jau-
natnes čempionāta U9 grupas 
čempioniem. 

Kā teica treneris Vadims 
Atamaņukovs, tas ir nopietna 
darba rezultāts. Visa koman-

da mērķtiecīgi tiecās uz uzva-
ru, pašaizliedzīgi cīnoties katrā 
spēlē. Finālam sagatavoties ļoti 
palīdzēja arī desmit dienu treniņ-
nometne, kurā tika slīpētas da-
žādas spēļu kombinācijas. 

Augustā notiks arī U8, U10 
un U11 grupu fināli, kuros arī ce-
ram uz labiem rezultātiem.

Izsakām pateicību trenerim 
par ieguldīto darbu, Krāslavas 
novada domei par atbalstu, kā 
arī Sporta skolai par piedāvāto 
transportu uz čempionāta spē-
lēm. 

Vairāk par čempionāta spēlēm 
http://latgale.lff.lv/ 

Vija SJADRO

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 29.07.2016. 
līdz 05.08.2016. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 58 notiku-
mi. Būtiskākie:
•	 31. jūlijā Asūnes ciema iedzī-

votājs konstatēja, ka no trakto-
ra MTZ 82 pazuda 20 litri dīzeļ-
degvielas.

•	 2. augustā Dagdas novada, 
Svariņu pagasta, c. Dobrači-
na S., dzim. 2001. g., vadot 

mopēdu, sadūrās ar priekšā 
braucošo mopēdu, kā rezultātā 
uz Rēzeknes slimnīcu ar mie-
sas bojājumiem tika nogādāts 
mopēda pasažieris K., dzim. 
2001. g.

•	 3. augustā, stāvvietā pie Zirga 
ezera nodega automašīna Audi 
A6. Tika uzsākts kriminālpro-
cess, notiek izmeklēšana.

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta 
 nodaļā, pie sava pastnieka, www.abone.pasts.lv, kā arī 

“Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!

Periods Fiziskai per-
sonai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot aplie-

cību
1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
18.39, 20.59, 23.20 Olimpisko 
spēļu ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 Rīgas centrāltirgus
22.15 Lilīhammera
23.35 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.00 Putina ceļš
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla

LTV7
6.00, 8.30, 4.00 Peldēšana
6.30 Pludmales volejbols 
vīriešiem. Austrija - Kanāda
7.20, 8.20, 21.30 Olimpisko 
spēļu ziņas
7.30, 15.05 Rio 2016 rīta 
apskats
10.30 Futbols. Brazīlija - 
Dānija

12.20 Basketbols vīriešiem. 
ASV - Austrālija
14.00 Pludmales volejbols 
vīriešiem. Austrija - Kanāda
15.55 Džudo. Svara kategorijā 
līdz 100 kg vīriešiem
18.00 Ziņas
18.15 Džudo. Svara kategorijā 
līdz 100 kg vīriešiem
19.00 Pludmales volejbols 
vīriešiem. Nīderlande - 
Krievija
19.55 Regbijs. Pusfināli 
vīriešiem
21.40 Olimpisko spēļu studija
22.00 Vingrošana. Individuālo 
sacensību fināli sievietēm
23.25 Pludmales volejbols 
vīriešiem. Latvija - Brazīlija
0.20 Olimpisko spēļu ziņas
0.30 Regbijs. Fināli
1.40 Vingrošana. Individuālo 
sacensību fināli sievietēm
2.15 Treka riteņbraukšana
5.50 Basketbols vīriešiem. 
Lietuva - Argentīna

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.15 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.20 Galileo
9.10, 1.40 Nekad nesaki 
nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā

11.45 Mīļais, es nepadošos
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.55 Saška
20.35, 2.45 Degpunktā
21.10 Melnais kods
22.05 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.05 Čikāgas liesmās

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10, 0.55 Pasaules 
smieklīgāko video kuriozu top
8.40, 0.20 Simpsoni
9.10 Lesija
11.10 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.25 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.30 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Olimpa krišana

TV3+
5.00, 17.40, 0.10 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi 
dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.25, 14.10 Comedy Club
9.30, 18.50 Radi

10.40 TV Shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.25 Comedy Batls
21.00 “Nezlob”
20.30 Interni
22.05 Mf. Cālītis

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.25 Sasisto lukturu ielas 
19.45 Ļeņingrada 46
21.40 Karpovs
23.30 Jūras dēmoni
1.25 Tiesu detektīvs
2.35 Bākas gaisma un ēna
4.35 Vasarnīcu lietas
5.35 Jebkurā laikā

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
17.05 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 4.35 Moderns 
spriedums
12.40 Kāpnes debesīs
15.25 Humora raidījums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā! 
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Skaistule
23.15 Bēgšana

1.15, 5.55 EuroNews
1.45 Mf. Kur atrodas 
Nofelete?
3.05, 5.25 Smieklīgākie 
videoklipi
3.15 Mf. Bez bailēm un 
pārmetumiem 

RenTV Baltic
5.45, 1.30 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.30 Tūrists
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Atspulgs
13.10, 22.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.00 Viss būs labi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.45 
Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Kāpnes debesīs
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks

21.05 Skaistule
22.55 Bebru liktenis
0.00 Mf. Endhauza mīkla

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona Х
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles
9.15, 22.30 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.15, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Es neesmu es
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meitenēm
17.35 M.f. Tālu no kara
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.10 Speciālreportāža
1.05 Sporta diena
1.15 Mf. Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 1.00 TV barometrs
9.10 Eņģeļu draugi 
10.00 Es gribu to redzēt
10.35 Baltkrievijas virtuve
11.10 Mītu grāvēji
12.15 Kauli
13.15 Ērglis un cipars
14.20 Sabraukuši
15.30 PIN kods
16.20, 23.15 Handbols
17.20, 20.00 Volejbols
18.10, 21.25 Basketbols

CETURTDIENA,  11. augusts

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.10, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 Personība. 100 g 
kultūras
13.30 Vāsa
13.40 Tornis
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Novēli man lidojumam 
nelabvēlīgu laiku
20.30 Panorāma
20.59, 23.10 Olimpisko spēļu 
ziņas
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.25 Rio 2016. Koncerts
1.35 Lilīhammera
2.30 Alpu dakteris
3.20 Midsomeras slepkavības
4.55 LTV - 60
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)

LTV7

6.00, 13.35 Basketbols 
vīriešiem. Lietuva - Argentīna
7.20, 8.20, 21.20, 23.30 

Olimpisko spēļu ziņas
7.30, 11.50 Rio 2016 rīta 
apskats
8.30 Pludmales volejbols 
vīriešiem. Latvija - Brazīlija
9.20, 18.55, 4.00 Peldēšana
10.50 Regbijs. Fināli
11.50, 22.00, 23.40 Treka 
riteņbraukšana
16.00 Džudo. Svara kategorijā 
virs 100 kg vīriešiem
17.50 Ziņas
18.05 Džudo. Svara kategorijā 
virs 100 kg vīriešiem
21.30 Olimpisko spēļu studija
0.50 Basketbols vīriešiem. ASV 
- Serbija
2.45, 5.30 Pludmales volejbols

LNT

5.25 Kārdinājuma varā
6.00 Marta cep
6.30 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 2.00 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.15 Bernards
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Pasaules lāpītāja
14.00, 20.00 LNT ziņas
14.20 Melu spēle
15.30, 2.20 Rio 2016. 
Vieglatlētika
19.10 Saška
20.30 Rio 2016. Vieglatlētika
22.10 Pie bagātās kundzes
00.10 Greizais spogulis

TV3

5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Elementāri, Vatson!
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
8.40, 0.45 Simpsoni
9.10 Mans lielais, resnais 
melis
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.40 UgunsGrēks
15.20, 1.45 Draugi un mīļākie
16.30, 1.15 Pēdējais īstais vīrs
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Spēles plāns
22.40 Pols

TV3+

5.00 Māja-2
5.45, 12.05 Divi tēvi, divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.25, 14.25 Comedy Club
9.30 Radi
10.45 TV Shop
11.00, 16.30 Univers
13.10 Meičas
15.25 Comedy Batl
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Mega smadzenes
21.50 Mf. Notinghila
0.20 Mf. Džefs, kurš dzīvo 
mājās

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Sasisto lukturu ielas
19.40 Mentu kari
23.30 Mf. Likumīgs ments
3.25 Bākas gaisma un ēna
5.15 Laulātie

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
17.05 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Moderns spriedums
12.40 Kāpnes debesīs
15.30 Humora raidījums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.30 Brīnumu lauks
21.50 Izmailova parks
23.50 Trīs akordi
1.25 1 in city
1.55, 5.55 EuroNews
2.25 Mf. Čaikovskis
4.55 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.40, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem!

6.30 Tūristi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 21.55 Dīvaina lieta
12.00 Atspulgs
13.05 Kosmisko stāstu diena
15.20 Slepenās teritorijas
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi
0.00 Dokumentāls projekts

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.35 
Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Kāpnes debesīs
15.00 Vienatnē ar visiem
16.30 Mf. Septiņi veči un 
viena meitene
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Bebru liktenis
22.10 Mf. Reiz Īrijā
23.50 Leģendas Live

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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 Zona Х 
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles
9.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Es neesmu es
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, 
meitenēm.
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas 
noslēpumi
19.20 Sievietes un sports
21.00 Panorāma
22.10 Mūsējie
22.30 Mf. Ceļš uz vīrieša sirdi
0.35 Sporta diena
0.45 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 1.15 TV barometrs
9.10 Eņģeļu draugi
10.00 Mats matā
10.35 Baltkrievu virtuve
11.10 Mītu grāvēji
12.15, 0.20 Kauli
13.15 Ērglis un cipars
14.20 Sabraukuši
15.30 PIN kods
16.20, 20.55 Voljebols
17.25, 22.45 Handbols
19.00 Futbols

PIEKTDIENA,  12. augusts

3.30 Mf. Atbildes gājiens

RenTV Baltic
5.45, 1.25 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Tūristi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Dīvaina lieta
12.00, 18.35 Atspulgs
13.05 J. Stepanenko jubilejas 

koncerts
15.25, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
23.00 Pazīsti mūsējos
23.55 Viss būs labu

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.35 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Kāpnes debesīs
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Skaistule
22.55 Mf. Makss Djūgans 
atgriežas

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 Zona Х
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles
9.15, 22.30 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00, 20.00 Grieķiete
12.15, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Mf. Es neesmu es

14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Starp mums, meite-
nēm.
17.35 Mf. Tālu no kara
19.20, 0.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.10 Aktuāla intervija
22.15 Pēdas
1.10 Sporta diena
1.25 Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts

9.00, 1.05 TV barometrs
9.10 Eņģeļu draugi
10.00 Es gribu to redzēt
10.35 Baltkrievijas virtuve
11.10 Mītu grāvēji
12.15, 0.10 Kauli
13.15 Ērglis un cipars
14.20 Sabraukuši
15.30 PIN kods
16.20 Volejbols
17.30, 20.55 Handbols
19.00, 22.15 Futbols
22.10 Sportloto 5 no 36, KENO
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

Pāri sirmām kapu priedēm,
Pāršalc tavas dzīves stāsts,
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Alfrēdam Glaudānam, tēvu 
mūžībā pavadot. 

Krāslavas novada dome

Reiz pienāk diena - nelūgta 
un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…

Kad pēkšņi zaudējuma 
skaudrums iedzeļ sirdī, izsa-
kām klusu, bet patiesu līdz-
jūtību Alfrēdam Glaudānam, 
tēvu pavadot dzimtās zemes 
smiltājā. 

Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļa 

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888.

•	 Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

•	 Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

•	 Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921, 

26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jaunlopus, aitas, 

zirgus. Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. Labas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari.

   Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

PĒRK

PĀRDOD
Zemi - 1200 m2 (Siena iela 35), 
12000 €. Tālr. 24878494;
 3-istabu dzīvokli Āronsona ielā, 
2. st. Tālr. 26853074;
2 - istabu dzīvokli ar ērtībām 
Krāslavā, malkas apkure, var 
ieslēgt pilsētas centrālo. Tālr. 
26173419;
1.5 - istabu dzīvokli (40 m2, 
4.st.). Tālr. 29401543;
1 - istabas dzīvokli. 1700 €. Tālr. 
25277502;
vasarnīcu “Meža norā”. T. 26533114;
“TOYOTA Rav 4”- 2.0 D4D, 
2005.10.; “VOLVO V40”- 1.9 
TDi, 2003. Tālr. 25998312;
traktoru MTZ - 82 UK L darba 
kārtībā; lietotu apkures katlu. 
Tālr. 26231123;
aku riņķus, šķembas. Rokam un 
tīrām akas. Tālr. 29512291;
lietotu ledusskapi “Atlant”. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 26719354;
lietotu medus sviedi, ledusskapi, 
saldētavu, padomju laika mēbe-
les. Tālr. 25926618;
stūra dīvānu labā stāvoklī. Lēti. 
Tālr. 26754643;
grūsnu govi (5. lakt.), atnesīsies 
septembrī. Tālr. 26291834;
govi (4. lakt., aplecināta). Tālr. 
28842033;
govi (3 gadi, 2. laktācija, aplecinā-
ta), teli (13 mēn.). Cena pēc vieno-
šanās. T. 29986538, 27316819;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
cūkgaļu. Tālr. 28313794;
zemnieks - šķirnes kartupeļus. 
Iespējama piegāde (ne mazāk 
kā 5 kg). Tālr. 26355115; 
malku, kūtsmēslus. T. 26119134;
jebkāda veida malku. Tālr. 
29189194; 
malku (skaldītu). Tālr. 28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
par augstām cenām - mežus, 
cirsmas, lauksaimniecības zemi. 
Palīdzēsim noformēt visus ne-
pieciešamos dokumentus. iz-
skatīsim visus piedāvājumus. 
Tālr. 25282726;
garāžu. Vēlams Krāslavas cen-
trā. Tālr. 29230372.

DAŽĀDI
FIRMA AICINA DARBĀ logu mon-
tāžas speciālistu. Tālr. 27878088.
AICINA darbā zāģerus un pa-
līgstrādniekus mežā. Tālr. 
25941514.
VĒLOS ĪRĒT 1 - istabas vai 1.5 
istabu dzīvokli Krāslavā. Tālr. 
28293748.
Stomatologa pakalpojumi: ārstē-
šana, raušana, protezēšana. 
Tālr. 28621435, 65425366.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35m3. Auto pa-
cēlāja pakalpojumi – 18m. Koku 
apgriešana. Tālr. 29455509.
ATDOŠU labās rokās baltu kaķē-
nu ar rudu sejiņu. Tālr. 26202829.
Pieci 1.5 mēn. veci runcīši meklē 
jaunas mājas un labus saimnie-
kus. Tālr. 26395396.

IEPĒRK sēnes un meža 
ogas.  Tālr. 29158702.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrā-
dāšanas pakalpojumi.  Meža 
izvedēja, forvardera pakalpo-
jumi. Pārdodam malku (3 m).  

T. 26677812, 20377801.

“Jūsu problēmu atrisinā-
jums ir Jūsu rokās”.

Krāslavā 15.08.-18.08. 
un Dagdā 18.08. - 19.08. 
pieņems psihoterapeite, 
psiholoģe un kosmoener-

ģētiķe. 
Tālr. 26234797.

Tas notika nesen...

Svētku gadatirgus Krāslavā.                  Alekseja GONČAROVA foto

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām līdzjūtību Alīnai 
Kavūnei sakarā ar vistuvākā 
cilvēka - mātes nāvi.

Nikitinu un Šelegoviču 
ģimenes

Z/S “Sapnis”
 aicina darbā
pārdevēju.
Tālr. 26163971.

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 
No 01.07.2016.-31.07.2016. ir reģistrētas 19 miršanas.

Personas uzvārds, vārds Dzimš. datums Mirš. datums Vecums
Aboltusova Raisa 16.08.1960 14.07.2016 55
Barkovskis Vilgelms 13.12.1937 09.07.2016 78
Drozda Klavdija 18.03.1932 17.07.2016 84
Dunska Marija 09.07.1936 15.07.2016 80
Juraša Zelma 12.08.1928 05.07.2016 87
Kartavčenko Veniamins 30.05.1984 05.07.2016 32
Konošonoka Terēzija 24.02.1942 25.07.2016 74
Krasovska Olga 15.03.1950 01.07.2016 66
Lubāns Aleksandrs 26.05.1944 26.07.2016 72
Lukjanska Jadviga 03.02.1938 21.07.2016 78
Lukša Solomeja 13.07.1934 02.07.2016 81
Lune Monika 08.01.1932 24.07.2016 84
Martiļonoks Ivans 24.06.1928 30.06.2016 88
Matjuka Sofija 12.07.1937 04.07.2016 78
Matvejevs Ivans 04.10.1929 24.07.2016 86
Mihailova Zinaida 13.11.1925 23.07.2016 90
Nikiforova Valentīna 05.11.1944 15.07.2016 71
Prokolova Valentīna 04.03.1940 01.07.2016 76

Skumjās esam kopā ar 
Pāvelu Dzalbu, māmiņu 
kapu kalnā guldot.
Aulejas astoņgadīgās skolas 

bijušie klasesbiedri.

Aicina veidot grāmatu “100 kūkas un 1 svecīte”
Straujiem soļiem tuvojas skaista jubileja - Latvijas simtgade. Šajos svēt-

kos vēlamies sagādāt mūsu dzimtenei dāvanu, kas ir pilna ar tās iedzīvotāju 
siltiem vārdiem un skaistām receptēm, ar ko dalīties pašiem un saglabāt 
nākamajām paaudzēm.

Tāpēc mēs, kulinārijas žurnāls “Četras Sezonas” un “Rimi Latvija” 
2018. gadā Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā kopā vēlamies dāvināt grā-
matu “100 kūkas un 1 svecīte”. Tajā tiks apkopotas Latvijas saimnieču kūku 
receptes no visiem reģioniem.

Tieši tādēļ AICINĀM ARĪ JŪSU NOVADA SAIMNIECES UN SAIMNIEKUS, 
VECUS UN JAUNUS IESŪTĪT SAVAS KŪKU RECEPTES PROJEKTA PORTĀLĀ 
(http://www.gardezi.lv/100-kukas-un-1-svecite)  LĪDZ ŠĀ GADA 10. OKTOBRIM. 
Iesūtītās kūkas izvērtēs Latvijas iedzīvotāji un “Rimi Gardēžu” komanda, ku-
ras sastāvā ir Signe Meirāne, Ilze Jurkāne, Liene Zemīte, Mārtiņš Sirmais, 
Normunds Baranovskis, Inga Pūce un Mārcis Mitrevics.

Katram no mums ir iespēja sagādāt skaistu un gardu dāvanu Latvijai!
Dagne Vaskopa, ČetrasSezonas projektu vadītāja
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