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 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
	 PA	“Krāslavas	Slimokase”	atgādina,	ka	pacienta	iemaksu	par	

2016.	 gada	 IV	 ceturksni,	 kas	 sastāda	 21.34	 EUR,	 jānomaksā	 līdz	
30.09.2016.g.		(ieskaitot).	Nomaksājot	pēc	norādītā	termiņa,	pacienta	
iemaksas	grāmatiņa	stāsies	spēkā	pēc	10	dienām,	skaitot	no	pēdējā	
nomaksas	datuma.

Slimokases administrācija

Kā top valsts budžets 2017. 
gadam

2. lpp.

Brīvais laiks Dagdā - aiz-
raujoši, bez maksas un 

dažādām gaumēm

3. lpp

Maksimālistu vasaras 
brīvdienas

 5.lpp

Kā	arī	TV	programma,	sludi-
nājumi	un	daudz	citas	noderī-
gas	un	aktuālas	informācijas.

Uzmanību - konkurss!
“Šī ir mana spilgtākā vasara!”

Ak,	 vasara,	 vasariņa…	 Tā	 ir	 tik	 gaidīta,	 bet	 diemžēl	 tik	 ātri	
pārejoša!	 Taču	 tas,	 kurš	 to	 nosaucis	 par	 “mazo	 pasauli”,	 bez	
šaubām,	nav	kļūdījies!	Šie	trīs	mēneši	dāvā	mums	emocijas,	ar	
kurām	 nereti	 dzīvojam	 visu	 gadu.	 Vasaras	 braucieni,	 notikumi,	
satikšanās	 paliek	 atmiņā	 kā	 silts	 saules	 stars,	 kas	 sasilda	
jebkurā	salā.	Tad	kāpēc	gan,	par	spīti	kalendāram,	nepagarināt	
šo	 vasaras	 pasaku?!	 Tieši	 to	 aicina	 darīt	 “Ezerzeme”.	 Mēs	
izsludinām	stāstu	konkursu	“Šī	ir	mana	spilgtākā	vasara!”	Kāpēc	
tā	kļuvusi	neaizmirstama?	Katram	ir	sava	atbilde	uz	šo	jautājumu.	
Izstāsti	par	savu	priecīgo	vasaru!

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	 ar	 norādi	 –	 “Šī	 ir	 mana	 spilgtākā	
vasara!”	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),	jaunieši	
(17	-	25	gadi)	un	pieaugušie.	Uzvarētāji	tiks	noteikti	katrā	vecuma	
grupā.	Viņus	noteiks	žūrija,	kuras	sastāvā	 ir	 redakcijas	darbinieki.	
Uzvarētāju	 vārdi	 tiks	 publicēti	 laikraksta	 “Ezerzeme”	 6.	 oktobra	
numurā.	Konkursa	dalībnieki	saņems	pārsteiguma	balvas.

Jūsu “Ezerzeme”

Latvijā

Iedzīvotāju tikšanās 
ar novada vadošajiem 
darbiniekiem notiks:
6.	septembrī,	plkst.	18.00	-	

Priedainē;
7.	septembrī,	plkst.	18.00	-	

Augusta	ielā;
13.	septembrī,	plkst.	18.00	

-	Aronsona	ielā;
14.	septembrī,	plkst.	18.00	
-	Indras	un	Skaistas	ielā	

(Berendejevka).

Veco Stropu rajonā
nozaudēts naudas

maks. Lūgums atdot
pret atlīdzību.
Tālr. 26369269

Rikšotāji 2016

Nākamajā numurā reportāža “Čadi - sportisko kaislību kvēle”
Alekseja GONČAROVA foto

Skolu jampadracis
Jaunajā mācību gadā skolotāji gaida algu

 pielikumu, skolēni – brīvlaika pagarinājumu
Kā	 jau	 rakstīja	 “Ezerzeme”,	 visvairāk	 šovasar	

tika	apspriesta	skolotāju	darba	samaksas	reforma.	
Pēc	vairāku	gadu	ilgušajām	vētrainajām	diskusijām	
skolotāju	un	Izglītības	ministrijas	starpā	un	pat	pe-
dagogu	streikiem,	ierēdņi	beidzot	izstrādājuši	jaunu	
shēmu	pedagogu	atalgošanai.	Jaunie	darba	novēr-
tēšanas	normatīvi	tika	pieņemti	jūlijā.	Taču	joprojām	
nav	pilnībā	skaidrs,	vai	skolotāju	algas	patiešām	pa-
lielināsies	reformas	rezultātā.

Skolotāju	 arodbiedrība	 jau	 nosauca	 Izglītības	
ministrijas	ideju	par	viltību.	Pēc	viņu	aplēsēm,	skolo-
tāju	algas	celsies	tikai	88%	Latvijas	skolu,	12%	sko-
lu	tās	paliks	tādas	pašas	vai	pat	samazināsies.	No	
vienas	puses,	skolotāja	algas	likme	tiek	palielināta	
no	420	līdz	680	eiro.	No	otras	puses,	palielinās	arī	
stundu	skaits	un	darba	apjoms.	Ja	līdz	šim	par	pilnu	
slodzi	 tika	uzskatīta	21	stunda	nedēļā,	pēc	 jaunās	
shēmas	 tās	 ir	 30	 stundas	 nedēļā.	 Tiek	 palielināts	
arī	 „standarta”	 skolēnu	 skaits	 uz	 vienu	 skolotāju:	
no	10,35	līdz	15-16,5	cilvēkiem.	Līdz	ar	to	visvairāk	
ciest	varētu	lielu	skolu	pedagogi,	kas	pilnībā	noslo-
goti.	Viņu	algas	varētu	pat	samazināties	 līdz	10%.	
Skolu	 darbinieku	 arodbiedrība	 ir	 nobažījusies,	 ka,	
palielinoties	slodzei	uz	skolotāju,	varētu	pasliktinā-
ties	 izglītības	 kvalitāte.	 Turklāt	 ir	 iespējama	 peda-
gogu	masveida	“aizplūšana”	no	skolām	jau	pēc	mā-
cību	gada	sākuma,	kad	oktobrī	viņi	saņems	pirmo	

darba	algu	pēc	jaunajiem	izcenojumiem.
Galvaspilsētas	pašvaldībā	nolēma	negaidīt	līdz	

oktobrim	un	apstrīdēt	reformu	jau	tagad.	Kā	paziņo-
ja	preses	konferencē	pirms	mācību	gada	sākuma	
Rīgas	mērs	Nils	Ušakovs	un	viņa	vietnieks	Andris	
Ameriks,	 Rīgas	 dome	 ir	 nobalsojusi	 par	 prasības	
pieteikuma	sagatavošanu	pret	Izglītības	ministrijas	
rīcībām.	 Šis	 pieteikums	 septembrī	 tiks	 iesniegts	
Satversmes	tiesā.	Galvaspilsētas	vadība	ir	sašutusi	
par	budžeta	līdzekļu	nevienmērīgu	sadalīšanu.	„Tas	
ir	konkrēts	nevienlīdzības	piemērs	–	visās	Latvijas	
pilsētās	vienam	bērnam	no	valsts	budžeta	tiek	pie-
šķirti	 72	eiro	mēnesī,	 un	 tikai	Rīgā	–	68	eiro	mē-
nesī,”	 paskaidroja	Rīgas	 domes	 deputāts	Andrejs	
Kozlovs.	“Esam	pārliecināti,	ka	šīm	summām	jābūt	
vienādām,	jo	nevar	būt	starpības	starp	bērniem	no	
Rīgas	un	no	pārējām	Latvijas	pilsētām.”

Tikmēr	 Izglītības	ministrijas	dzīlēs	briest	 jauni	
ierosinājumi	 un	 metodikas.	 Kā	 paziņoja	 TV	 ēterā	
ministrs	 Kārlis	 Šadurskis,	 tiek	 apspriesta	 iespēja	
samazināt	pirmklasnieku	obligāto	vecumu	no	7	līdz	
6	gadiem,	kā	arī	mainīt	mācību	gada	garumu.	Tiek	
paredzēts	 pagarināt	 pavasara	 brīvdienas	 līdz	 di-
vām	nedēļām	vienas	nedēļas	vietā,	paildzinot	mācī-
bu	gadu	par	divām	vasaras	nedēļām.	Tiek	apsvērts	
arī	tāds	variants	kā	papildu	sporta	stundas	ievieša-
na	nedēļā	(pašlaik	ir	divas	šādas	stundas	nedēļā).	
Ministrs	piebilda,	ka	šie	 jaunievedumi	pagaidām	ir	
“zem	jautājuma	zīmes”,	un	ja	arī	tiks	pieņemti,	tad	
ne	agrāk	par	nākamo	mācību	gadu.

Darja ŽDANOVA

•	 No	 Valkas	 novada	 10	 000	
iedzīvotāju	 Igaunijā	 reģistrē-
jušies	 1019,	 tādējādi	 viņiem	 ir	
iespēja	saņemt	šīs	kaimiņvalsts	
sociālos	 un	 veselības	 aprū-
pes	 labumus.	 Ja	 strādā	 vai	 ir	
deklarēta	 dzīvesvieta	 Igaunijā,	
latviešiem	 piešķir	 sociālās	 ap-
drošināšanas	 numuru,	 kas	 jau	
pēc	 tam	 dod	 iespēju	 saņemt	
virkni	naudas	pabalstu,	atvieg-
lojumus	un	ļauj	bez	problēmām	
lētāk	ārstēties	Valgas	slimnīcā.	
Vietējā	 laikraksta	 žurnālisti	 se-
cina	-	Valkas	pašvaldībai	šobrīd	
nav	 pārliecinošu	 trumpju,	 lai	
pārspētu	kaimiņpilsētas	Valgas	
dotos	 labumus	 un	 apstādinā-
tu	 valcēniešu	 pārbēgšanu	 uz	
Igauniju.

•	 Sestdienas	 vakarā	 kādā	
Alūksnes	 daudzstāvu	 nama	
1.	 stāva	 dzīvoklī	 nograndis	
sprādziens,	 ko	 izraisījusi	 pro-
pāna	 gāzes	 balona	 eksplozija.	
Viens	 cilvēks	 cietis	 un	 nogā-
dāts	 Rīgas	 apdegumu	 centrā,	
vēl	33	iedzīvotāji	evakuēti.	Pēc	
sprādziena	ēkā	iegājuši	vienīgi	
glābēji,	 kuri	 evakuējuši	 cilvē-
kus	 un	 apsekojuši	 telpas,	 un	
pašvaldības	būvinženieris,	kurš	
apskatījis	 nama	 pirmo	 stāvu	
un	 konstatējis	 nopietnus	 mā-
jas	 konstrukciju	 bojājumus,	 tai	
skaitā	 izkustējušos	paneļus	un	
kāpnes.	 Sprādziena	 rezultātā	
visai	 kāpņutelpai	 izbiruši	 logu	
stikli.	Tūlīt	pēc	negadījuma	ēkai	
drošības	apsvērumu	dēļ	atslēg-
ta	gāzes	padeve.

•	 Valsts	policija	(VP)	izsludinājusi	
konkursu	par	atstarojošo	vestu	
izveidi	 cilvēkiem	 vecumā	 virs	
50	 gadiem,	 lai	 lauztu	 stereoti-
pus	 par	 atstarojošām	 vestēm.	
Iepirkuma	 “Atstarotājvīrs”	 mēr-
ķis	 ir	 radīt	 izteiksmīgus,	 intere-
santus	un	sabiedrībai	saistošus	
apģērbus,	 kuros	 izmantoti	 at-
starojošie	 elementi.	 Šajā	 kon-
krētajā	 gadījumā	 apģērbi	 pa-
redzēti	 vecuma	 grupai	 virs	 50	
gadiem.	VP	arī	piebilda,	ka	jau	
pagājušajā	gadā	tika	veiksmīgi	
realizēts	 līdzīgs	 projekts,	 kur	
apģērbi	bija	paredzēti	 jauniešu	

auditorijai.	Šogad	VP	cer	uz	lī-
dzīgu	rezultātu,	lai	apģērbi	būtu	
interesanti,	 saistoši	 un	 atmiņā	
paliekoši,	 bet	 pats	 galvenais	
-	 lai	 tie	padarītu	cilvēku	redza-
mu	 diennakts	 tumšajā	 laikā.	
Pretendentiem	 savi	 pieteikumi	
jāiesniedz	līdz	5.	septembrim.

•	 Valsts	 kancelejas	 pasūtītā	 un	
kompānijas	“Fontes”	veiktā	pē-
tījuma	rezultāti	liecina,	ka	valsts	
pārvaldē	 nodarbinātajiem	 iz-
maksātais	atalgojums	neatbilst	
pienākumu	apjomam,	kas	defi-
nēts	amata	aprakstā.	Pētījuma	
autori	secinājuši,	ka	daļai	valsts	
pārvaldē	 nodarbināto	 piešķirtā	
amatu	 saime,	 līmenis	 un	 mē-	
nešalgu	grupa	nav	samērojami	
ar	 konkrētā	 darbinieka	 amata	
nosaukumu	 un	 kodu.	 Valsts	
pārvaldei	 šīs	 situācijas	 risi-
nāšanai	 tiek	 ieteikts	 pārskatīt	
amatu	aprakstus	un	amatu	sai-
mes,	 lai	nodrošinātu,	ka	darbi-
nieku	atbildības	un	pienākumi	ir	
detalizēti	aprakstīti	arī	konkrētā	
darbinieka	amata	aprakstā.

•	 Lai	 veicinātu	 globālo	 klimata	
pārmaiņu	 novēršanu,	 pielā-
gošanos	 klimata	 pārmaiņu	
radītajām	 sekām	 un	 sekmētu	
siltumnīcefekta	 gāzu	 emisiju	
samazināšanu,	 tiks	 sniegts	 at-
balsts	 16	 projektu	 īstenošanai	
par	 kopējo	 finansējumu	 39,5	
miljoni	eiro.	Šo	atbalstu	sniegs	
VARAM	ar	Emisiju	kvotu	izsolī-
šanas	instrumenta	(EKII)	finan-
sējumu,	 un	 no	 39,5	 miljoniem	
eiro	EKII	segs	vairāk	nekā	31,8	
miljonus	eiro.

•	 Šā	 gada	 1.	 septembrī	 par	 ne-
likumīgu	 “zaļās”	 robežas	 šķēr-
sošanu	aizturēti	desmit	Vjetna-
mas	un	viens	Krievijas	pilsonis,	
kurš	 nepakļāvās	 robežsargu	
likumīgajām	 prasībām,	 aiztu-
rēšanas	 laikā	 izrādīja	 aktīvu	
fizisku	pretestību	un	mēģināja	
bēgt.	 Robežsargi	 pārkāpēja	
aizturēšanai	bija	spiesti	pielie-
tot	 dienesta	 ieroci.	 Kā	 rezul-
tātā,	 pārkāpējs	 tika	 ievainots	
kājā.	

Laikraksts «Ezerzeme» 
pieņem sludinājumus 
katru darba dienu no 
plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.
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Kā top Valsts budžets 2017. gadam

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mā-
jaslapā publicēta informācija par Budžeta iz-
strādes un pieņemšanas kārtību un dažādu in-
stitūciju atbildību - Finanšu ministrija gatavo 
valsts makroekonomiskās attīstības scenāriju 
un nodokļu ieņēmumu prognozes, ko apstip-
rina Ministru kabinets.

Nozaru ministrijas gatavo savas nozares 
budžeta pieprasījumus, līdzekļu papildus pie-
prasījumus prioritāriem pasākumiem, tos ap-
kopo Finanšu ministrija un iesniedz Ministru 
kabinetā.

Ministru kabinets akceptē makroekonomis-
kās attīstības scenāriju, nodokļu ieņēmumu 
prognozes, budžeta prioritātes, katras minis-
trijas izdevumu maksimālo apjomu nākama-
jam gadam. Visi ministriju budžeta pieprasī-
jumi un pieteiktās budžeta prioritātes tiek 
diskutētas Ministru kabinetā un lēmums par 
finansējuma sadali tiek pieņemts Ministru 
kabinetā. Ministru kabinets akceptē arī liku-
ma par valsts budžetu projektu un iesniedz to 
Saeimā.

Saeima izskata valsts budžeta likumprojek-
tu divos lasījumos un lemj gan par ieņēmumu 
daļu, gan par izdevumu daļu - likumdevējiem 
ir tiesības mainīt jebkuru normu MK sagata-
votajā valsts budžeta likumprojektā.

Nupat, augusta beigās, “Praktiskajā likum-
došanas ziņnesī” tika publicēta ziņa ar nosau-
kumu “Saeima 2017. gadam prasa nedaudz 
mazāku budžetu.” Izklausās daudzsološi. Kā 
tad ir īstenībā? No kā atsakās Saeima? Kā ziņo 
Saeimas Preses dienests – Saeimas Prezidijs 

pirmdien, 29. augustā, apstiprināja Saeimas 
Administrācijas sagatavoto parlamenta bu-
džeta pieprasījumu 2017. gadam, paredzot 
4,17 miljonu eiro samazinājumu, salīdzinot ar 
2016. gadu. Būtisks budžeta samazinājums ir 
saistīts ar to, ka 2017. gadā vairs nav nepiecie-
šami kapitālieguldījumi Saeimas ēkā Jēkaba 
ielā 6/8 – tās remonta un iekārtošanas dar-
bi tiks pabeigti šogad. Tāpat plānots ietaupīt, 
pārskatot izdevumus precēm un pakalpoju-
miem.

2017. gadā plānots uzsākt darbu pie bal-
sošanas sistēmas modernizācijas Sēžu zālē, 
jo sistēma kalpojusi gandrīz 20 gadus. Tāpat 
paredzēts turpināt drošības sistēmu pilnvei-
došanu, tostarp piekļuves kontroles sistēmas 
uzstādīšanu, kā arī iekšējā un ārējā perimetra 
aizsardzības sistēmas uzlabošanu. Plānots īs-
tenot arī virkni pasākumu, gatavojoties valsts 
simtgadei. Finansējums paredzēts arī Latvijas 
Centrālās padomes memoranda izpētei veltī-
tas konferences organizēšanai un Latgales ap-
vienošanās kongresa 100.gadadienai veltītai 
konferencei. Dienaskārtībā ir arī parlamenta 
analītiskā dienesta izveide. Ar nākamo gadu 
parlamentā plānots izveidot jaunu struktūr-
vienību, kas nodarbosies ar analīzi un pētnie-
cību. Uz šo struktūrvienību tiks pārceltas trīs 
Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultantu 
štata vietas, kuras parlamentā tika izveidotas 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Pa-
domē parlamentārās dimensijas nodrošinā-
šanai. 

Kopējais Saeimas budžeta pieprasījums 

2017. gadam veido 20,41 miljonu eiro. 2016. 
gadā tas bija 24,58 miljoni eiro. 

Saeimas budžeta pieprasījums tiks iesniegts 
Finanšu ministrijā iekļaušanai valsts budžeta 
2017. gadam likuma projektā.

Izrādās “nedaudz” – tas ir 4,17 miljoni eiro! 
Un tas nemaz nav taupot, vienkārši – vairs 
nav nepieciešami kapitālieguldījumi Saeimas 
ēkā... 

Nav šaubu, ka Finanšu ministrija iekļaus 
pieprasīto summu valsts budžetā. Tajā pašā 
laikā, laikraksta “Dienas Bizness” žurnā-
lists, Māris Ķirsons, brīdina - Valsts budžeta 
ieņēmumi raida SOS signālu! 

Neraugoties uz solidaritātes nodokļa ievie-
šanu, kā arī akcīzes nodokļa likmju palielinā-
šanu, valsts pamatbudžetā ieņēmumi šā gada 
pirmajā pusgadā ir par 122 milj. eiro mazāki 
nekā analogā laikā pērn. To liecina Nacionālās 
trīspusējās sadarbības padomes sēdē Finan-
šu ministrijas prezentācijā atrodamā infor-
mācija par kopbudžeta izpildi sešos mēnešos 
(pēc naudas plūsmas). Interesanti, ka šogad 
salīdzinājumā ar analogu laiku pērn lielāki 
ieņēmumi par 28,8 milj. eiro ir valsts speciā-
lajā budžetā un par 22,3 milj. eiro – pašval-
dību konsolidētajā budžetā. Dati pārsteidz 
-  kaut arī pašvaldību konsolidētā budžeta 
ieņēmumu pieaugumu skaidro ar lielākiem 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem 
(kadastrālās vērtības pieaugums daudziem 
nekustamajiem īpašumiem), neapliekamā mi-
nimuma piemērošanas atcelšanu par nestrā-
dājošajiem laulātajiem, kā arī minimālās mē-

neša algas pieaugumu (no 360 līdz 370 eiro), 
protams, vēl jāņem vērā arī dāvinājumu ap-
mēra faktors.  Arī valsts speciālā (sociālā) bu-
džeta ieņēmumu pieauguma pamatā tiek likta 
minimālās algas palielināšana, tādējādi palie-
linot ienākumu bāzi, no kuriem tiek maksāti 
valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. Sa-
vukārt par 122 milj. eiro mazāki valsts pamat-
budžeta ieņēmumi šā gada pirmajā pusgadā 
salīdzinājumā ar analogu laiku pērn tiek sais-
tīti ar vienu no visas Latvijas tautsaimniecības 
un vienlaikus arī nodarbinātības un budžeta 
ieņēmumu ģeneratoru – ES struktūrfondu – 
noslāpšanu. Proti, pērn pirmajā pusgadā tika 
pabeigti uzsāktie iepriekšējā 2007. – 2013. 
gada plānošanas perioda programmās ak-
ceptētie projekti, savukārt šā gada sākumā 
ļoti maz bija atvērtas jaunā 2014. – 2020. 
gada ES struktūrfondu plānošanas perioda 
programmas. Protams, 122 milj. eiro pret 
kopējiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem 
– 2,64 miljardiem eiro – nav milzīgs skaitlis, 
tomēr nevarētu apgalvot, kas tas ir nieks. 
“Ieņēmumi budžetā atspoguļo dabisko taut-
saimniecības attīstības tempu, kurš šā gada 
sākumā nebija tāds, kādu varētu vēlēties,” 
datus komentē finanšu ministre Dana Reiz-
niece-Ozola. 

Viņa uzsver: ja samazinās tautsaimnieciskā 
aktivitāte, tad mazāki būs arī iedzīvotāju pir-
kumi un kopumā nodokļu ieņēmumi budžetā. 
“Šā gada sākums (pirmie trīs mēneši) bija sa-
režģīts laiks PVN ieņēmumu kontekstā. 

Turpinājums  5. lpp.

Jau vēstīts, ka 2. augustā valdība sāka darbu pie nākamā gada budžeta sagatavošanas. Plānots, ka 2017. gada 
budžetu galvenokārt papildinās ieņēmumi, kas gūti, apkarojot ēnu ekonomiku, tomēr paredzams, ka valsts vien-
laikus atteiksies arī no daļas nodokļu atvieglojumu.

Jautājums - atbildeAtpūta Latgalē

Siltās sezonas noslēgums Sīvera ezera krastā
Alekseja GONČAROVA foto

Kad tiks uzsākti ceļa remontdarbi Dagdas uz-
pildes stacijā?

Vienā no aprīļa laikraksta nu-
muriem tika aktualizēts jautājums 
par piebraucamā ceļa stāvokli 
Dagdas uzpildes stacijā. Aprīļa 
sākumā ar videokameras palīdzī-
bu apsekojām Dagdas uzpildes 
staciju un veicām reālās situāci-
jas konstatāciju. Transporta vadī-
tājiem pirms nokļūt līdz uzpildes 
vietai bija jāizbrauc goda apļi ap 
bedrēs iespraustajiem mietiem. 
Vai vēl ļaunām - “jāpārpeld” cauri 
milzīgām peļķēm, nezinot, ar ko 
šī “pelde” var beigties. Jautājuma 
risināšanā ķērāmies klāt arī mēs, 
laikraksts “Ezerzeme”. Tika ap-
taujātas gan atbildīgās personas, 
gan klienti, kuri ikdienā iegriežas 
uzpildes stacijā. Iegūtās ziņas tika 
apkopotas un nodotas sabiedrī-
bas zināšanai caur rakstu ar no-
saukumu “Drīzumā goda apļus ap 
mietiem braukt Dagdas uzpildes 
stacijā vairs nevajadzēs”, kur in-
formējām iedzīvotājus, ka firmas 
pārstāvji solīja, ka ceļa remont-
darbi tiks uzsākti vasaras mēne-
šos un drīzumā goda apļus ap 
mietiem braukt nevajadzēs. 

Zīmīgi tas, ka savu rakstu 
nobeidzām ar šādu atkāpi “Lai 
arī lasītājiem nav svešs teiciens 
“Cerība - muļķa mierinājums!”, 
negribētos ticēt, ka tie cilvēki, 
kuriem piemīt spējas cerēt, ir 
vienkārši muļķi. Tāpēc novēlam 
firmai atrasts līdzekļus bedru lik-
vidēšanai un turēt savu solījumu, 
ka bedres Dagdas uzpildes staci-
jā būs “pieejamas” vēl tikai dažus 
mēnešus.”

Neskatoties uz to, ka kalen-

dārs ziņo par septembra klātbūt-
ni, Dagdas uzpildes stacijā nekas 
neliecina, ka firmas pārstāvju so-
lījumi tiktu pildīti. 

Ņemot vērā, ka šī vasara bija 
lietaina, goda apļi ap mietiem 
bija jābrauc visas vasaras garu-
mā. Klientu neapmierinātība par 
solījumu neizpildi ar katru mē-
nesi tikai pieauga, tāpēc nekas 
cits neatlika kā atkārtoti vērsties 
pie firmas pārstāvjiem pēc pa-
skaidrojumiem. 

Intervija ar A. Kāršenieku, fir-
mas atbildīgo personu šādu jau-
tājumu risināšanā: 

Gada sākuma Dagdas no-
vada iedzīvotājiem tika solīts, 
ka Dagdas uzpildes stacijā tiks 
veikti ceļa remontdarbi. Kā so-
kas remontdarbi? 

Pagaidām ceļa remonts vēl 
nav uzsākts. Šobrīd notiek firmu 
apzināšana, kas šos remontdar-
bus varētu veikt. Notiek cenu 
aptauja, jo remontdarbu sum-
mas ir salīdzinoši augstas. Mēs 
meklējam izdevīgāko variantu, 
lai varētu savest kārtībā uzpildes 
stacijas teritoriju.

Jūs apzināties, ka pakalpo-
juma saņēmējiem būtu jāno-
kļūst pie pakalpojuma pa atbil-
stošu ceļa virsmu? 

Mēs to labi apzināmies. Plā-
nojam, ka ne līdz vasaras bei-
gām, kā sākotnēji iedzīvotājiem 
bija solīts paveikt šos remontdar-
bus, bet šī gada rudenī šī prob-
lēma tiks novērsta un atrisināta. 
Darbi aizkavējās, jo pirmatnēji 
tika ieplānots veikt lielākus re-

konstrukcijas darbus šajā uzpil-
des stacijā, tika meklēti līdzekļi. 
Taču tiek apjausts, ka tie netiks 
veikti, izņemot ceļa sakārtošanu. 

Tā kā Jums jau ir izstrādā-
ta tāme un plānoto darbu sa-
raksts, kādi darbi tiek plānoti? 

Ceļa seguma atjaunošana. 
Ne visas teritorijas, bet tieši bed-
ru apgabali. 

Kādā veidā ir plānots likvi-
dēt bedres? Pildot ar granti vai 
uzklājot asfalta segumu?

Plānojam bedres likvidēt, uz-
klājot asfaltu, tāpēc meklējam iz-
devīgāko variantu.

Mēs varam atkārtoti solīt 
lasītājiem un klientiem, ka drī-
zumā goda apļi ap mietiem tie-
šām nebūs jābrauc?

Mēs centīsimies solījumu 
izpildīt. Es neesmu firmas vadī-
tājs, bet atbildīgā persona šāda 
jautājuma risināšanā. No manas 
puses tiek un tiks darīts viss, lai 
solījums tiktu pildīts. Centīsimies!

Novēlēsim Jums veiksmi 
un gaidīsim rudenī patīkamas 
izmaiņas Dagdas uzpildes sta-
cijas teritorijā. Paldies!

Mēdz teikt, ka cilvēku vārdi 
un domas materializējas. Laikam 
prātīgāk būs, ja tagad nepieminē-
sim teicienu “cerība - muļķa mie-
rinājums”, bet domās iztēlosimies 
uzpildes staciju bez nepatīkama-
jām bedrēm. Lai gaišās domas 
firmas pārstāvjiem palīdz izpildīt 
solījumu!

Elizabete VIĻUMA-GRAŽULE

PasaulēZiemeļkoreja dod 
signālu pasaulei

Ziemeļkoreja izmēģināja trīs 
ballistiskās raķetes. Raķetes tika 
palaistas no Hvandžu apgabala 
Japāņu jūras virzienā. Pirms di-
vām nedēļām Ziemeļkoreja no 
zemūdenes izšāva ballistisko 
raķeti, pēc kā paziņoja, ka tās 
veiktais ballistiskās raķetes iz-
mēģinājums bijis ļoti veiksmīgs, 
un apliecina valsts ierindošanos 
starp militārajām lielvarām, kas 
spējīgas īstenot kodoluzbrukumu. 

Izspiego kaimiņus
Vairāk nekā piektdaļai Šveices 

iedzīvotāju ir paradums izspiegot 

savus kaimiņus. vairāk nekā 1000 
šveiciešu tika iztaujāti par to, vai 
viņi izspiego citus un vai paši tiek 
izspiegoti. 22% atzina, ka novēro 
kaimiņus, lietojot binokļus, foto-
aparātus vai telefonos iebūvētas 
kameras, vai skatoties pa actiņu 
savās durvīs. Populārākie iemesli 
izspiegošanai bija uzzināt, kā kai-
miņi kopj augus (28% gadījumu), 
kā remontē savu māju (24%), 
kā izturas pret saviem bērniem 
(18%) un pret kopdzīves partneri 
(13%).   Ar izspiegošanu nodarbo-
jās šveicieši galvenokārt vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem, savukārt 
par kaimiņiem vismazāk interesē-
jās šveicieši vecuma grupā no 60 
līdz 74 gadiem.

Francijā bezšoferu 
mikroautobusi

Aizvadītajā nedēļas nogalē 
Francijas austrumu pilsētā Lionā 
sākās “pasaulē pirmais” gadu ga-
rais eksperiments, kurā pasažie-
rus pārvadās mikroautobusi bez 
šoferiem. Divi elektriskie mikroau-
tobusi, kuri aprīkoti ar sarežģītu 
tehniku, ieskaitot lāzersensorus un 
GPS, var pārvadāt 15 pasažierus 
ar ātrumu līdz 20 kilometriem stun-
dā. Sākotnējais maršruts pilsētas 
centrā izbraucams desmit minūtēs 
un tam ir piecas pieturas.
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Brīvais laiks Dagdā – aizraujoši, bez maksas un dažādām gaumēm!
Izlasot Dagdas novada mājas-
lapā par paredzētajām 1. sep-
tembra aktivitātēm Jauniešu 
Iniciatīvu centros (JIC), aizrā-
vās elpa. “Tad nu gan mala-
či!” nodomāju – ja jau svinēt 
Zinību dienu, tad līdz pašam 
vakaram. Un nevis tā, kā par 
to dažkārt nākas lasīt galvas-
pilsētas ziņās – kādas nejēdzī-
bas jaunieši alkohola reibumā 
sastrādājuši un cik nonākuši 

slimnīcā, bet – veselīgi, aizrau-
joši, bez maksas un dažādām 
gaumēm – kā Dagdā!

Jauniešu Iniciatīvu centrā 
(Alejas ielā 11a) biju pirmo reizi. 
Centra vadītāja Aina Odiņeca man 
laipni izrādīja visas telpas, kur kat-
rā kāds darbojās atbilstoši savām 
interesēm. Divi zēni spēlēja galda 
futbolu, prāvs pulciņš – novusu āra 
laukumā, kāds skatījās filmu, citā 
telpā vairāki bērni darbojās JIC 
metodiķes Ilonas Mūrnieces vadī-
bā – tika gatavoti blociņi un krāšņi 
izrotātas pildspalvas. Nodarbībā 
piedalījās arī kāda māmiņa, kura 
priecājas par šādu iespēju – meitai 
apmeklēt dažādas bezmaksas no-
darbības jauniešu centrā. 

Kā radās doma rīkot 1. septem-
brī tik vērienīgu pasākumu – da-
žādas aktivitātes no pusdienlaika 
līdz pašam vakaram? Izrādījās, ka 
JIC darbinieki un brīvprātīgie jau 
no paša rīta, ģērbušies pasaku un 
multfilmu varoņu tērpos, devušies 
uz Dagdas vidusskolu, lai jaunā 
mācību gada sākumā vairotu pozi-
tīvu noskaņojumu. 

Stāsta Dagdas novada JIC 
vadītāja Aina Odiņeca: “Atvērto 
durvju dienas” mēs rīkojam regu-
lāri – divas reizes gadā, vasaras 
un rudens sākumā, lai arvien vai-
rāk bērnu un jauniešu iesaistītos 
saturīga brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātēs. Sadarbībā ar Nodar-
binātības valsts aģentūru, mūsu 
centrā šobrīd Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” ietva-
ros darbojas 8 jaunieši. Iepriekš 
sagatavojām simboliskas dāvani-
ņas. Šodien, Zinību dienā, mūsu 
aktivitātes sākās jau no rīta. Tēr-
pušies maskās, kuras daļēji gata-
vojām paši, daļēji palīdzēja sarū-
pēt biedrības “Latvijas Sarkanais 
Krusts” aktīviste Sandra Drozdova, 
devāmies uz Dagdas vidusskolu. 
Skolotājiem un skolas tehniskajam 
personālam dāvinājām smaidī-
gas kļavu lapiņas, bet skolēniem 
pasniedzām ābolu un grāmatzīmi 
ar mūsu JIC reklāmu, ar domu, 
lai bērniem mazinātu satraukumu 
pirmajā skolas dienā, lai skolēnus 
iedrošinātu nākt pie mums kā uz 
savām otrajām mājām. Šeit ir maz-
liet atšķirīga no skolas pieeja bērnu 

iesaistīšanai dažādās aktivitātēs. 
Pie mums praktizējas vienaudžu 
izglītība, kurā jaunieši apmāca 
citus jauniešus / bērnus par šajā 
vecumā ak-tuālām tēmām. Paši 
gatavo koncertus, veido iestudē-
jumus. Šeit viņi iemācās pārvarēt 
bailes no uzstāšanās, no publikas. 
Ir prieks skatīties, kā bērni atveras 
savās emocijās, uzplaukst viņu ta-
lanti. Viena no manām trijām profe-
sijām ir pedagogs, bet es sapratu, 

ka strādāt skolā man būtu grūti. 
Skola tomēr uzliek nosacītus “rām-
jus”. Man patīk, ka šeit es kopā 
ar bērniem un 
j a u n i e š i e m 
varu pati rado-
ši izpausties, 
iesaistīties viņu 
aktivitātēs.” 

Centra vadī-
tāja atvainojas, 
ka nevar man 
veltīt vairāk 
laika - šodien 
paredzētas tik 
daudzas akti-
vitātes, jāseko, 
lai viss izdotos, 
jāpalīdz. Var 
redzēt, ka Ai-
nai mirdz acis 
– priecīgi sa-
traukta, ar degsmi darbos. Cilvēks 
savā vietā!

Devos iepazīties ar JIC apmek-
lētājiem - Aleksandrs Dobrovoļskis 
no Konstantinovas stāsta, ka JIC 
apmeklē bieži, jo pēc mācībām 
Dagdas vidusskolā ir laiks līdz sko-
las autobusam. “Šeit laiku var pa-
vadīt interesanti,” saka Aleksandrs. 

Tiešām, katru dienu te kaut kas 
notiek - JIC Alejas ielā 11 a ir at-
vērts katru darba dienu no pl.10:00 
līdz 18:00 un sestdienās no 10:00 
līdz 16:00. JIC metodiķe Ilona Mūr-
niece trešdienās vada “Rūķīšu 
darbnīcas”, kurās katrs var paga-
tavot kaut ko sev noderīgu, ceturt-
dienās darbojas “Modelēšanas un 
konstruēšanas pulciņš”. Vēl katru 
ceturtdienu šeit notiek angļu valo-
das nodarbības, katru pirmdienu 
– ģitārspēles nodarbības, katru 
pirmdienu un trešdienu - mūsdienu 
deju nodarbības. Šīs nodarbības 
vada brīvprātīgie jaunieši. Katrs te 
var atrast nodarbošanos atbilstoši 
interesēm un gaumei - x-box spē-
le, teniss, novuss, galda un inte-
lektuālās spēles, šeit ir pieejams 
dators un internets, var skatīties 
filmas vai multfilmas kopā ar drau-
giem, uzdziedāt karaoke u.tml. Te 
var iegūt informāciju, lasot bērnu 
un jauniešu žurnālus, grāmatas, 
tikties ar draugiem un iegūt jaunus 
draugus. Šeit var nosvinēt savu 
dzimšanas dienu draugu lokā, kā 
arī pasūtīt pasākuma vadīšanu 

pēc īpaša, jubilāram veltīta scenā-
rija. Pirmsskolas vecuma bērnu iz-
klaidei pieejami: bumbiņu baseins, 
figurālie matrači, attīstošās spēles. 
Rotaļistabā ir pieejama auklīte. 
Vecāki var atstāt bērnu auklītes 
uzraudzībā līdz 2 stundām (pakal-
pojums ir bezmaksas).

Rotaļu laukumā pie JIC ir ie-
spējama darbošanās satiksmes 
drošības pilsētiņā (pieejami bērnu 
velosipēdi) un pārējā aktīvā atpūta, 
izmantojot tīkla piramīdu, līdzsvara 
šūpoles u.tml.

JIC “Parka rozes” atvērts no 
trešdienas līdz svētdienai (ieskai-
tot), no plkst. 13:00 līdz 21:00. Šeit 
jauniešiem ikdienā pieejamās ak-
tivitātes - teniss, novuss, biljards, 
var izmantot TV un audiotehniku, 
iegūt aktuālo informāciju, izmanto-
jot datoru ar interneta pieslēgumu 
un WiFi, lasot jauniešu žurnālus, 
bukletus utml. Ziemā var izmantot 
distanču slēpes, visos gadalaikos 
– trenažierus. Iespējama naktsmīt-
ne jauniešu hostelī.       

Jā, nākas secināt – Dagdā bēr-
niem un jauniešiem ir visas iespē-
jas atrast nodarbošanos atbilstoši 
savām interesēm un vēlmēm. To 

apliecina arī JIC apmeklētāja Si-
mona Zemlicka, kuru sastopu, 
spēlējoties kopā ar savu jaunāko 
māsiņu Evelīnu. Simona mācās 
Dagdas vidusskolas 8. klasē, Eve-
līna skolas gaitas uzsākusi šogad. 
Māsiņas dzīvo 8 km attālumā no 
Dagdas, bet tas netraucē iesais-
tīties dažādās aktivitātēs Dagdā. 
Simona šogad absolvējusi Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļu, Evelīna tikai sāks 
apgūt mākslas pasaules 
teoriju un praksi.

Simona, kā tu uzzināji 
par JIC Dagdā?

Tas bija jau sen. Mācī-
jos otrajā klasē, draudzene 
šeit svinēja savu dzimša-
nas dienu, uzaicināja mani. 
Man te ļoti iepatikās, pa-
stāstīju par to vecākiem, un 
viņi atbalstīja manu vēlēša-
nos te darboties. 

Vai Tu bieži apmek-
lē jauniešu centru? Kas 
Tevi te saista?

Es nāku šurp regulāri. Šeit ir 
interesanti. Man te ir daudz drau-
gu. Pagājušajā gadā, kad mācījos 
Mūzikas un mākslas skolas pēdējā 
kursā, mēs ļoti bieži nācām šurp. 
Mazā māsa spēlējās, es varēju 
satikties ar draugiem, pazīmēt, 
paspēlēt novusu, x- boxu. Te ir 
daudz dažādas spēles. Šodien ir 
1. septembris. Ir sajūta, ka vasara 

beidzās par ātru, tūlīt sāksies no-
pietnas mācības. Šodien vēl gribas 
pagarināt vasaras brīvo laiku un 
parotaļāties, tāpēc abas ar māsiņu 
pēc pasākuma skolā atnācām pa-
spēlēties.

Man ir interesanti iepazīties ar 
jauniem draugiem. Darbojoties, 
spēlējoties kopā, iegūstu daudz 
draugu. JIC apvieno visa novada 
jauniešus. Braucam uz Bērziņiem, 
Asūni. Kopā ar jauniešiem no ini-
ciatīvu centra esmu bijusi Lietuvā, 
Visaginas novadā. Tur kopā ar lie-
tuviešu jauniešiem piedalījāmies 
dažādās aktivitātēs. Viņi bija at-
braukuši arī pie mums. Rādījām, kā 

mēs dzīvojam, 
kopā darbo-
jāmies. Šāda 
sadarbība rada 
lielisku iespēju 
paplašināt drau-
gu loku, uzzināt 
kaut ko jaunu, 
gūt zināšanas, 
pieredzi. Dar-
bojoties kopā, 
mēs kļūstam 
drošāki, drau-
dzīgāki. Pieda-
loties dažādos 
konkursos un 
viktorīnās, kļūs-
tam apķērīgāki, 
veiklāki. 

Saprotu, ka vecāki atbalsta 
Tavas intereses.

Jā, protams. Mana māmiņa pati 
ir radošs cilvēks. Viņa prot dažā-
dus rokdarbus, filcē. Kopā apglez-
nojām akmeņus. Vecāki mums 
vienmēr sagādā nepieciešamos 
materiālus. Māmiņa saka, ka tajā 
laikā, kad viņa auga, nebija tik 
daudz iespēju piedalīties dažādās 

aktivitātēs, projektos, viņai tā pie-
trūka. Tāpēc vecāki mūs atbalsta 
un mudina darboties. Kamēr neesi 
pieaudzis, ir vairāk brīva laika, un 
tas ir jāizmanto lietderīgi. Man būtu 
žēl nosēdēt visu laiku datorā. 

Ar Simonu mēs vēl kādu laiku 
sarunājāmies par dažādām tēmām 
un es ar prieku klausījos, cik vispu-
sīgas ir meitenes intereses, cik aiz-

rautīgi viņa par tām stāsta.
Paldies, Simona, par atklā-

to un sirsnīgo sarunu! Novēlu 
panākumus visām Tavām rado-
šajām izpausmēm un pateicība 
vecākiem par tik viedu bērnu 
audzināšanu!

Tikmēr svētki JIC turpinājās. 
Katrs varēja rast sev tīkamu no-
darbi. Diemžēl laiks mani ierobežo-
ja un es nevarēju piedalīties visās 
aktivitātēs, vien paspēju “noķert” 
dažus kadrus ar velosipēdistiem 
un skrituļotājiem, kuri gatavojās 
nodarbībai un paraugdemonstrēju-
miem, bet ar JIC vadītājas laipnu 
atļauju, pievienoju viņas stāstu par 
turpmākajām aktivitātēm JIC pir-
majā rudens dienā: 

 “Ceļu satiksmes pilsētiņā pul-
cējās sākumskolēni, lai kopā ar 
Vinnija Pūka draugiem iesaistītos 
ceļu satiksmes nodarbībā, kuru 
vadīja JIC radošie, brīvprātīgie 
palīgi Rita Šukele un Ilona Kuz-
mina. Sportiskākie un veiklākie 
JIC apmeklētāji - Alvis Piļka, Ņiķita 
Rekšņa un Aļona Pisarjonoka - de-
monstrējot skrituļslidošanas māku, 
pievērsa savu vienaudžu uzmanī-
bu un guva skaļus aplausus. Visa 
pasākuma laikā bērni aktīvi un ar 
prieku dejoja diskotēkā “Rudens 
ritmi”, ko prasmīgi vadīja JIC mu-
zikālie, brīvprātīgie jaunieši: Raivis 
Grabovskis, Linda Margeviča, Līga 
Beitāne, Ilze Beitāne un Anastasija 
Loce. Pēc aktīvas izkustēšanās, 
mierīgākās nodarbes varēja rast 
Pasaku namiņā, kur jauniete I. 
Jefimova aizrautīgi lasīja kādu no 
bērnu iecienītākajām pasakām. 
Īpaši priecēja kupls jauno māmiņu 
apmeklējums, kuras kopā ar sa-
viem bērniem darbojās JIC bērnu 
istabā. Prieks bija arī par citiem ap-
meklētājiem - pusaudžiem un jau-
niešiem, kuri spēlēja galda futbolu 
un novusu nevis telpā, bet ārā. Tas 
ātri pievērsa mazāko apmeklētāju 
uzmanību, un varēja redzēt - bēr-
ni pieņem to, ka aktivitātes svaigā 
gaisā ir arī stilīgas!

Savukārt ģitārspēles nodarbība 
iesācējiem, skrituļslidošanas stafe-
tes un improvizācijas meistarklase 
“Supernatural” bija vienas no spilg-
tākām pirmās rudens dienas aktivi-
tātēm Dagdas novada JIC “Parka 
rozēs”. 

Paldies visiem JIC apmeklētā-
jiem par aktīvu dalību pasākumā! 
Īpašs paldies Dagdas novada JIC 
kolektīvam un brīvprātīgajiem jau-
niešiem par atsauksmi un ieguldīto 
darbu pasākuma organizēšanā!” 

Paldies arī Dagdas novada 
Jauniešu iniciatīvu centra vadītā-
ja Ainai Odiņecai par iespēju pie-
dalīties interesantajā pasākumā! 
Veiksmi un panākumus turpmāk, 
lai neapsīkst radošais gars!

Iveta LEIKUMA
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Cilvēki, kuri daudz strādā un 
ir sekmīgi uzņēmējdarbībā, 
bez šaubām, gada garumā 
nogurst, tāpēc atvaļinājuma 
laikā viņi cenšas atpūsties 
pēc iespējas pilnvērtīgāk un 
atjaunot savus spēkus. 

Atvērtā pasaule piedāvā ba-

gātīgu izklaižu klāstu, bet starp-
tautiskais tūrisms eiropiešiem 
jau sen ir kļuvis par pieejamu brī-
vā laika pavadīšanas veidu. Bet 
mēs, stāstot 
lasītājiem par 
šiem ceļoju-
miem, darām 
to ar noteiktu 
mērķi – piedā-
vāt vietējiem 
atpūtniekiem 
jaunus mar-
šrutus. Jo viss 
sākas ar sap-
ni, un gadu no 
gada pieaug 
to ekstremā-
ļu skaits, kuri 
sasniedz vis-
nepiee jamā -
kos planētas 
objektus. Kad 
šķēršļi tiek pārvarēti, pārsnie-
dzot cilvēku iespēju robežas, 
raksturs norūdās. Atgriežoties 
mājās, veidojas cits priekšstats 
par esamības būtību. Pēc tam 
vairākas sadzīves problēmas 
tiek atrisinātas daudz vienkār-
šāk. 

Nezinu, vai atradīsies vēl 
kādi gribētāji atkārtot riskanto 
ceļojumu ar motociklu pa Sa-
hāras tuksnesi, par ko “Ezerze-
me” stāstīja jūlijā... Bet nesenajā 
pasākumā Sīvera ezera krastā 
noskaidrojās, ka vasaras atvaļi-
nājuma otro daļu mani paziņas 
Sergejs un Maija Šuļga pavadīja 

Skandināvijas pussalā. Gan biz-
nesmenis, gan pedagoģe vienā 
balsī apgalvoja, ka veltīgi līdz 
šim laikam pienācīgi nenovērtē-
ja Norvēģijas skaistumu. Iespē-
jams, pēc Āfrikas neiedomājamo 
grūtību pārvarēšanas Ziemeļat-
lantijas piekrastes apceļošana 
atgādināja piemīlīgu pasaku.  

No savas kores-
pondenta prakses 
zinu: pirmie iespaidi 
ir visspilgtākie. Taču 
sarunāt tikšanos ar 
aizņemto Sergeju 
izrādījās pilnīgi neie-
spējami, bet man pa-
veicās pierunāt Maiju 
pirms mācību gada 
sākuma kādu stundi-
ņu paviesoties mūsu 
redakcijā. Ceļotājas 
acīs mirdzēja prieks 
- atvaļinājums izde-
vies! Nedēļa, kas bija 
pavadīta Norvēģijas 
jūras krastā - kaut 
kas negaidīts... 

Salīdzinoši netā-
lā ceļojumā (tikai 970 
kilometri pa pussalu) 
dzīvesbiedri devās 
ar domubiedru grupu 
- daiveriem un zem-
ūdens medniekiem. 
Šim mērķim speciāli 
nomāja mikroautobu-

su. Rīga, prāmis, Stokholma, bet 
tālāk automaršruts ar “Renault” 
uz ziemeļrietumiem līdz Averojai 
- pašā Atlantijas okeāna krastā. 
Jau pirmajā dienā savaldzināja 

Skandināvijas savaldība, šajā 
bagātajā valstī nav pieņemts 
dižoties ar greznību. Racionāli, 
bet kvalitatīvi ceļi, kas pārsva-
rā uzbūvēti kalnos, un tas gan 
bija kontrasts salīdzinājumā ar 
Vācijas autobā-
ņiem. Ātruma 
ierobežojums 
gandrīz visur 
- līdz 80 km/
st. un vairākas 
brīdinājuma zī-
mes - “Savva-
ļas dzīvnieki”. 
Ne reizi vien 
viņi priecājās par briežiem un 

Pēc Sahāras pekles - Skandināvijas vēsums Atvērtā pasaule 

aļņiem ceļa nomalē. Mūsu ce-
ļotājus policisti apstādināja tikai 
tāpēc, lai brīdinātu par iespēja-
miem sarežģījumiem uz ceļa 
un palīdzētu ar padomu. Pār-
kāpt ceļu satiksmes noteiku-
mus uz kalnu ceļiem – tas ir 
pārāk dārgi. Autovadītāji ātri 
saprot: par kļūdu var samak-
sāt ar dzīvību. 

Viesu māja Norvēģijas 
jūras fjordos patīkami pār-
steidza ar racionālismu un 
pieticību. Norvēģi neaizrau-
jas ar sarežģītiem un laikie-
tilpīgiem arhitektoniskiem 
risinājumiem: tūristiem ir jā-
pievērš uzmanība tikai dabas 
skatiem. Kalni un jūra saval-
dzināja uzreiz: miers un ne-
atkārtojama krāsu harmonija. 
Pelēkas klintis, kas apaugu-
šas ar ceriņrozā viršiem, bor-
dosarkanas brūklenes, kalnu 
virsotnes ar sniega cepurēm 
mākoņu vidū un fjordos - jūra 
tumša džinsa krāsā.  

Maija, māksliniece pēc 
aicinājuma, stāstīja par Nor-
vēģijas ainavām tik emocio-

nāli, ka arī 
manā dvēselē ne-
gaidīti radās balta 
skaudība. Ap-
brīnojams skais-
tums, kas nav 
aiz trejdeviņām 
zemēm. Turklāt 
par pieejamiem 
līdzekļiem. Nāka-
majā vasarā arī 
es obligāti došos 
šādā ceļojumā. 
Jo Norvēģijas 
zvejas prieku ir iz-
jutuši jau simtiem 
Latvijas iedzīvo-
tāju, tai skaitā arī 

ne tik bagātās Latgales pārstāvji. 
Manu apburošo sarunbied-

reni visvairāk pārsteidza bēgumi 
un paisumi Atlantijas okeānā, jo 
tie notiek divas reizes diennaktī. 
Atsedzas jūras šelfs, un cilvēks 
it kā ieskatās citā pasaulē, kas 

nav mainījusies 
jau tūkstošiem 
gadu. Zieme-
ļu valsts, bet 
ūdens tempera-
tūra - 15 grādi! 
To ietekmē va-
renā Golfstrima 
straume, kas 
sasilda ar sil-

tiem ūdeņiem no Dienvidame- 

rikas visu Skandināvijas pus-
salas piekrasti. Līdz ar to šajās 
teritorijās ir vērojama pasakaina 

zemūdens pasaules bagātība, 
kas līdzinās dienvidjūru pārpil-
nībai. Sergejs izmantoja iespēju 
izpētīt nogrimušo kuģi, līdz ar 
to komandas draiveri izbaudīja 

dažādu emociju gammu. Šajā 
kompānijā bija zemūdens medī-
bu cienītāji un tie, kuri devās ar 
kuteri uz tradicionālo jūras zveju, 
un, piemēram, Aleksejs noķē-
ra rekordlielu mencu, kas svēra 
vairāk nekā sešpadsmit kilogra-
mus. Zemūdens mednieki varēja 
lepoties ar zivīm, kas pārsniedza 
trīs kilogramus, arī zivju šķirnes 
bija pietiekami daudzveidīgas 

- menca, saida, lūpzivs, 
bute, vilkzivs, jūrasvelns, 
bet skumbrijas pat sievie-
tes makšķerēja no laivām. 

Šī brauciena mērķis 
bija vienkārši tūrisms, taču 
galu galā tas pārvērtās par 
gastronomisko tūrismu. Un 
vispārsteidzošākais ir tas, 
ka ceļotāji katru dienu bau-
dīja zivju ēdienus, kā arī 
vēžveidīgos un moluskus, 
bet jūras produkti nemaz 
neapnika. Ar piedevām ne-
aizrāvās, pietika ar maizi. 
Izmēģināja visdažādākās 
receptes, kādu dienu paga-

tavoja suši. Tas ir pasaulē vese-
līgākais ēdiens, kas vēl vairāk 
pastiprināja iespaidus par ce-

ļojumu uz Norvēģiju. Kā arī 
palielināja spēkus un uzla-
boja veselību. 

Maija iesaka tiem, kuri 
plāno doties uz Norvēģijas 
ziemeļiem: šis brauciens 
nav domāts šopinga cienī-
tājiem. Tur nekas nenovērš 
uzmanību no gandrīz ne-
skartās dabas vērošanas 
un baudīšanas. Kā par brī-
numu, urbanizācija nesa-
bojāja šo brīnišķīgo zemes 
teritoriju. Patiešām - vienat-
nē ar dabu... Tā ir paradīze 
fotogrāfiem, videooperato-
riem un māksliniekiem. Šo 
unikālo reģionu apmeklē 
tūristi no visiem pasaules 
stūrīšiem, īpaši daudz ceļo-
tāju ir no Krievijas, Baltkrie-
vijas, Baltijas valstīm. Tas ir 
arī pašsaprotami: tuvu un 
fantastiski interesanti. Mini-
mālais tūrisma serviss vei-
cina tuvināšanos ar dabu. 
Jo ikvienam tā ir jāizjūt gan 
garīgi, gan fiziski. 

Maija atzinās, ka tā bi-
jusi veiksmīga sakritība: pēc 
Sahāras pekles viņa un Sergejs 
izbaudīja svētlaimi Ziemeļskan-
dināvijā. Dažādas civilizācijas 
un kultūras, kas atstāja savdabī-

gu iespaidu uz ceļotāju pasaules 
uztveri. Rezultāts – neparasti 
izzinoša un veselīga vasaras at-
pūta. Un atvadoties Maija uzsvē-
ra: “Žēl, ka mēs tik vēlu atklājām 
sev Norvēģiju, uz kurieni tagad 
gribas atgriezties vēl un vēl. 
Neatkārtojama maģija - ieskatī-
ties okeāna šelfā pēc bēguma. 
Vārdu sakot, negaidīts Ziemeļu 
valdzinājums. 

Starp citu, Krāslavas klubs 
“Poseidons” aicina gribētājus 

nākamajā gadā piebiedroties 
turnejai uz Norvēģiju.     

Aleksejs GONČAROVS  

Šajā piekrastē atpūtās latvieši.

Skandināvijas ceļu romantika.

Pēc zemūdens medībām.

Smagais sieviešu darbs virtuvē...

Pudu smagā Norvēģijas menca.

Ziemeļu brīnums.

Daiveru veiksmīgā ekspedīcija.

Atlantijas gliemenes. 
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Maksimālistu vasaras brīvdienas

Ar šiem jauniešiem, “Vara-
vīksnes” vidusskolas audzēkņiem, 
biju plānojusi tikties vēl vasaras 
sākumā, bet kaut kā nesanāca. 
Taču iemesls tam bija, jo Jūlija Žu-
ravļova, Elvīra Jančevska, Edvīns un 
Artūrs Purpiši bija konkursa “Latvi-
jas maksimālisti” dalībnieki. Viņu 
prasmes tika vērtētas kategorijās 
“Eksaktās zinātnes” un “Sports un 
veselība”. Visi jaunieši bija uzai-
cināti uz stipendiju pasniegšanas 
ceremoniju. Tiesa, veiksme ne-
uzsmaidīja visiem, bet stipendiju 
400 eiro apmērā saņēma Elvīra un 
Artūrs. 

Satiekoties ar jauniešiem, mēs 
runājām ne tikai par konkursu, bet 
arī par ražīgi pavadītajām vasaras 
brīvdienām, kas deva iespēju piln-
veidoties un gūt savu pirmo darba 
pieredzi. 

Elvīra Jančevska: “Esmu gan-
darīta, ka saņēmu stipendiju. Šo-
gad mācīšos 12. klasē un pēc skolas 
beigšanas gribu studēt medicīnu. 
Jau esmu uzrakstījusi pieteikumu 
bioloģijas kursiem Rīgas Stradiņa 
Universitātē. Kursi ir maksas, un 
stipendiju izmantošu, lai apmak-
sātu tos un transporta izdevumus. 
Ceru, ka paliks naudiņa arī mācību 
līdzekļiem. Mans brīvlaiks pagāja 
lietderīgi. Jūnijā strādāju Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā, strā-
dāju ar inventāra grāmatu, sakārto-
ju materiālus ar cilvēku atmiņām, 
palīdzēju gatavoties izstādēm. No 
5. līdz 16. jūlijam Daugavpilī tika 
organizēta vācu valodas nometne 
jauniešiem. Mēs ar Olitu Geibu 
aizpildījām pieteikuma anketas un 
saņēmām ielūgumu, kopā ar mums 
to saņēma vēl 14 skolēni no Dau-
gavpils, Rēzeknes, Ludzas, Aglonas 
novadiem. Pirmajā dienā notika zi-
nāšanu pārbaude un sadale pa dar-
ba grupām pēc zināšanu līmeņa. 
Katru dienu bija valodas stundas. 
Nometnes tēma bija “Vācu muiž-
nieku pēdas Daugavpils apkārtnē”, 
sakarā ar to mēs pētījām 3 vācu 
muižnieku dzimtas. Tika organizē-
tas ekskursijas pa Daugavpils no-
vadu, mēs apmeklējām muižas, kas 
pašlaik ir saglabājušās, un vietas, 
kur kādreiz tās bijušas. Pavadījām 
daudz laika, meklējot informāci-
ju par dzimtām, jo pēdējā dienā 
mums vajadzēja paveikto darbu 
prezentēt. Pēc darba prezentācijas, 
katrs dalībnieks saņēma sertifikā-
tu un labu pieredzi gan valodas, 
gan komunikācijas ziņā. Paldies 
mūsu vācu valodas skolotājai Alīnai 

Lukšai par pa-
līdzību un 
p i e d ā v ā j u m u 
piedalīties tik 
jaukā nomet-
nē.”

A r t ū r s 
Purpišs: “Šo-
vasar gandrīz 
divus mēnešus 
strādāju uzņē-
mumā “Krās- 
lavas piens”. 
Pienākumi bija 
zināmi, jo jau 
pagājušajā gadā 
te strādāju. 

Arī savai maksimālistu stipendijai 
pielietojumu esmu atradis - kopā 
ar brāli apmeklējām divus pasā-
kumus: “Chill’n’Grill” Viļņā un au-
tošovu “Low as Bass” Rīgā. Šova 
tematika bija saistīta ar stance 
tuninga daudzveidību, te pulcējās 
šī virziena pārstāvji no visas Balti-
jas, kā arī retro auto īpašnieki un 
jangtaimeri. Man patīk viss, kas ir 
saistīts ar automašīnām. Vairākus 
gadus apmeklēju automoto pulci-
ņu, un esmu ļoti pateicīgs savam 
skolotājam G. Jeminejam.”

Edvīns Purpišs: “Autošovā 
vērtēja arī mūsu mašīnu. Mēs no-
pirkām vecu “Žiguli”, izjaucām to 
un salikām no jauna. Ar šo mašīnu 
braucām arī uz šovu. Praktiski visa 
vasara pagāja garāžā: remontējām 
paziņu - retro automašīnu cienītā-
ju vecās mašīnas. Par to saņēmām 
savu pirmo atalgojumu. Domāju, 
ka arī šogad piedalīšos maksimā-
listu konkursā, jo tā ir jauna piere-
dze.”

Jūlija Žuravļova: “Uzskatu, ka 
manas pēdējās skolas brīvdienas bija 
auglīgas. Augustā strādāju novada 
domē, tā bija mana pirmā darba pie-
redze. Mani mīļākie mācību priekš-
meti skolā ir ķīmija un bioloģija, ar 
tām gribu saistīt arī savu turpmāko 
dzīvi. Konkursā “Latvijas maksimālis-
ti” piedalīšos vēl. Iesaku arī saviem 
draugiem un klasesbiedriem izmē-
ģināt laimi, izstāstot videosižetā par 
saviem panākumiem un aizraušanos. 
Aizraujošs vasaras pasākums bija da-
lība jauno biologu nometnē. Kopā ar 
E. Jančevsku, D. Lukaševiču, D. Solimu, 
V. Dubovu un A. Rudaku piedalījāmies 
ekskursijā pa Daugavpils Universitā-
ti, kur redzējām jaunās laboratoriju 
iekārtas. Mēs pat vērojām, kā norit 
pētījums ar zivīm, tur centāmies at-
rast parazītus. Pēc tam devāmies uz 
DU bāzi “Ilgas”. Tur pieveicām 12 km 
garu ceļu, izzinot taureņu, sienāžu, 
sauszemes un ūdens valstības kukai-
ņu dzīvi. Naktī ieslēdzām lampas un 
vērojām, kādi kukaiņi lido uz gaismu, 
klausījāmies entomologa stāstījumu. 
Nākamajā dienā tikāmies ar botāniķi, 
kurš izstāstīja par invazīvajiem augiem 
Latvijā un parādīja savu herbāriju. 
Mūsu grupas vārdā saku lielu paldies 
laborantiem Aināram Pankjānam 
un Danai Krasnopoļskai, kā arī bio-
loģijas skolotājai Jevai Bojarčukai 
par iespēju piedalīties šajā pasā-
kumā.”

Natālija ZDANOVSKA

Esi sveicināta, skola! 

Pirmā septembra 
rīts - tikšanās prieks, 
jaunas sejas, labs gara-
stāvoklis, cerība uz to, 
ka viss būs... Būs labi!  

2016./2017. mācību 
gadā pirmo reizi uz pirmo 
klasi devās vairāk nekā 
21 tūkstotis bērnu, 33 
no viņiem savas skolas 
gaitas uzsāka Krāslavas 
“Varavīksnes” vidussko-
lā. Divi daudzu iemīļotie 
sākumskolas skolotāji – 
Ēriks Zaikovskis un Rita 
Kamola - atveda šodien 

savus jaunos audzēkņus uz skolas laukumu visu 
klātesošo skaļo aplausu un vecāko “kolēģu” – divpad-
smito klašu skolēnu - pavadībā. Vidusskolēni neatnā-
ca tukšām rokām - tajā laikā, kad mazuļi vasarā vēl 
atpūtās un tikai sapņoja par skolu, izlaiduma klašu 
audzēkņi nesēdēja, rokas klēpī salikuši, bet izdomāja 

Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Proti, zemākas energoresursu cenas komplektā ar mūsu 

platuma grādiem samērā silto ziemu ģenerēja mazākus 
PVN ieņēmumus. Otrs faktors, kas ietekmēja valsts pa-
matbudžetu, ir operatīvāks VID darbs, atmaksājot ie-
dzīvotājiem pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 
par attaisnotajiem veselības un izglītības tēriņiem un 
ziedojumiem 2014. gadā, kā arī šo deklarāciju iesnieg-
šana e-veidā,” norāda finanšu ministre. Viņasprāt, cilvēki 
arvien vairāk zina šīs iespējas un tās izmanto. Ministre 
atgādina, ka vēl jau savu artavu budžeta ieņēmumu lī-
menī sniedz ģeopolitiskā situācija, kā arī kopējā ekono-
mikas stagnācija ES, jo īpaši tās lielākajos noieta tirgos. 
“Krievijas embargo, stagnācija un pieaugošā konkurence 
lielākajos noieta tirgos, energoresursu cenu deflācija un 
struktūrfondu pārrāvums,” kopējo buķeti sliktākiem rā-
dītājiem šogad iezīmē D. Reizniece-Ozola. Viņa atzīst, ka 
pērn prognozētais ES struktūrfondu atvēršanas scenārijs 
ir bijis optimistiskāks nekā realitāte. “Tas, ka šā gada pir-
majā pusgadā valsts pamatbudžetā ir par 122 milj. eiro 
mazāk ienākumu nekā pērn, ir loģisks iznākums nodok-
ļu paaugstināšanai no šā gada 1. janvāra,” skaidro LTRK 
viceprezidente Lienīte Caune. Viņa savu sacīto pamato 
ar to, ka iepriekšējā valdība spītīgi nevēlējās ieklausīties 
uzņēmēju kritikā par solidaritātes nodokļa ieviešanu. 
“Visas ierēdņu un politiķu mierināšanai izteiktās frāzes 
“viss būs kārtībā” ir redzamas valsts pamatbudžeta ie-
ņēmumos, un to, ka lielo algu saņēmēju sēdeklis nebūs 
Rīgā, pierāda arī paziņojums par divu banku – Nordea un 
DNB – apvienošanu ar centrālo biroju Tallinā,” norāda L. 
Caune. Viņa uzskata, ka šā gada pirmā pusgada pamat-
budžetā ieņēmumu mīnuss realitātē ir vēl daudz lielāks, 
jo no 2016. gada ir ieviests solidaritātes nodoklis, paaug-
stināts akcīzes nodoklis degvielai, savukārt alkoholiska-
jiem dzērieniem šī nodokļa likme ir paaugstināta divas 
reizes – pērn 1. augustā un šā gada 1. aprīlī. “Jā, droši 
vien situācija būtu citāda, ja būtu pieejami ES struktūr-
fondi, taču nevajag aizmirst, ka ne jau uzņēmēji, bet gan 
ministriju kūtrums, nespēja vai politiķu bezkontrole par 
jauno struktūrfondu programmu izstrādi ir galvenais 
iemesls to minimālajam apmēram šogad. Bet struktūr-
fondi agrāk vai vēlāk beigsies un tad radīsies jautājums: 

kā politiķi redz tālāku Latvijas attīstību, tautsaimniecības 
stāvokli un, protams, budžeta ieņēmumus?” vaicā L. Cau-
ne. Viņa uzskata, ka minētā situācija ir savdabīgs budžeta 
SOS, kuru ministriju ierēdņi un valdību veidojošie poli-
tiskie spēki nedrīkst ignorēt. “Ja tagad tikai līdz ar struk-
tūrfondu noslāpšanu tika pacelti nodokļi, kas notiks, kad 
šādu fondu vispār nebūs – totāla visu nodokļu paaugsti-
nāšana?” retoriski jautā L. Caune. Viņa uzskata: kamēr 
ierēdņi un politiķi nedzirdēs uzņēmēju sacīto, nekas labs 
nav gaidāms. “Jo vairāk celsim nodokļus, jo mazāk būs 
maksātāju – uzņēmēju, jo vairāk cilvēki no Latvijas darba 
meklējumos dosies uz ārzemēm, kur arī maksās nodok-
ļus, bet Latvijā palikušajiem nāksies uzkraut faktiski ne-
samaksājamus nodokļus,” prognozē L. Caune.

“ES struktūrfondi ir būtisks Latvijas tautsaimniecības 
un valsts budžeta dzinējspēks. Pašlaik ir labs ES struk-
tūrfondu atvēršanas temps, un tas nozīmē, ka nākotni 
varam prognozēt optimistiski,” domā D. Reizniece-Ozola. 

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā infor-
mācija liecina, ka Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) 
gada izaugsmes temps šā gada otrajā ceturksnī bija tāds 
pats kā pirmajā ceturksnī –2,1%. Tomēr Žurnālistu savie-
nības vadītājs Juris Paiders apgalvo, ka pēc viņa rīcībā 
esošiem datiem Latvijas IKP pieauguma aprēķins ir mal-
dīgs: “CSP aprēķins balstās uz nepatiesas un sagrozītas 
skaitliskas informācijas izmantošanu par reālajām nori-
sēm transporta nozarē. Visticamāk, ka patiesībā 2016. 
gada otrajā ceturksnī Latvijas IKP samazinājās, bet, sa-
grozot transporta nozares datus, tiek uzrādīta IKP izaug-
sme... Ja CSP veiktajā IKP aprēķinā transporta nozarē 
tiktu uzrādīti patiesībai atbilstoši skaitļi, tad Latvijas IKP 
2016. gada otrajā ceturksnī būtu negatīvs, salīdzinot ar 
2015. gada otro ceturksni, rādot, ka Latvijā ir vērojama 
ekonomiskā krīze.

Ir pamats uzskatīt, ka CSP tika politiski pavēlēts uzrādīt 
pozitīvu IKP lielumu, lai 2016. gada budžets nebūtu no-
pietni jāsamazina, būtiski samazinot valsts pārvaldes apa-
rātu un atlaižot valsts budžeta iestādēs strādājošos.”

To, kāda būs situācija kopumā visā 2016. gadā, rādīs 
laiks.

Rakstā izmantoti interneta resursi.
Rakstu sagatavoja Iveta LEIKUMA

Kā top Valsts budžets 2017. gadam

interesantus uzdevumus un rēbusus, ko ap-
kopoja aizraujošā grāmatā un 1. septembrī 
uzdāvināja to visiem pirmklasniekiem.   

Mazuļi arī nepalika parādā un ieprieci-
nāja visus klātesošos ar jautriem dzejoļiem 
par Zinību dienu. 

AFS programmas tradīcijas Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolā veiksmīgi turpinās. 
Arī šogad šeit mācīsies studenti no ārze-
mēm - līdz Ziemassvētkiem krievu valodu 
un Latvijas kultūru turpinās apgūt Homera 
no Brazīlijas, tagad viņai piebiedrojās itāliete 
Alessia, kura sapņo iemācīties divas valo-
das - krievu un latviešu. Viņa šeit paliks līdz 
mācību gada beigām. 

Svētku noslēgumā visi skolotāji saņēma 
daudz ziedu no saviem pateicīgajiem skolē-

niem, bet debesīs uzli-
doja spilgti baloni, kas 
simbolizē vēlēšanos 
un ieceru piepildījumu. 
Tad pamatskolas klašu 
audzēkņi devās veidot 
ziedu paklājus – sau-
lītes veidā, bet vecāko 
klašu skolēni jau otro 
gadu pēc kārtas orga-
nizēja vidusskolēnu 
kongresu un uz divām 
dienām aizbrauca uz 
Kalniešiem. 

Panākumus un 
pacietību skolotājiem 
un skolēniem jaunajā 
mācību gadā! 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto 
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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, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Deviņdesmitie
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.05 1.1. Aktuālā intervija

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnu-
mi. Izraēla
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
9.05 Sirmais. Kulta ēdieni
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
12.00 Sajūti Latgali
12.30 Bezceļu tūrisms
13.00 Automoto raidījums nr.2
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.00 Aktualitātes
14.30 Zaglīgie pērtiķi
15.00 Personīgā lieta
15.30 Eiropa fokusā
16.00 Jo pliks, jo traks
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Augu valstībā.
21.20 Maklauda meitas
22.10 Atklājam Vāciju
23.15 Sāras mūzika

23.30 Londona 2012. Mēs 
varam.
0.00 2016.gada Paralimpiskās 
spēles Rio

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Kāzu plānotāja Roza
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55, 1.30 Saška
20.40, 2.15 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Sliktā kompānija
0.30 Dzimuši policisti

TV3

5.00 Krīze
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Virtuve
9.05, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.50, 3.00 Iebraucēji 
15.20 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
1.10 Ģēnijs uzvalkā
2.05 Krīze

TV3+
5.00, 17.40, 23.50 Māja-2
5.40, 12.05 Pēdējais no Magik-
janiem
6.35 Infomānija
7.00 Multfilmas
7.20 Fors mažor
8.25, 14.25 Comedy Club

9.30, 18.50 Radi
10.40, 16.35 Univers
11.50 TV shop
13.15, 20.00 Meičas
15.30 Comedy Women
21.00 Revizorro
22.05 Mf. Parādība

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Es strādāju tiesā
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.45 Centrālais Maskava 
reģions
21.35 Karpovs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Šamanis
3.05 Bākas gaisma un ēnas
5.00 Vasarnīcas lietas

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 12.50, 14.05, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 4.50 Moderns sprie-
dums
13.05 Vienatnē ar visiem
14.30 Par mīlestību
15.35, 17.25 Izmeklēšanas 
noslēpumi
17.55 Vīriešu/ sieviešu
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10 Aiz kadra
21.35, 1.45 Mīļā skolotāja
23.45 Vēlēšanas 2016
0.40 Vakara Urgants
1.15, 5.55 EuroNews
3.25, 4.40, 5.40 Smieklīgi 
videoklipi
3.35 Mf. Ceturtais

RenTV Baltic
5.50, 23.00 Skatīties visiem
6.10 Vadīt krievu stilā
6.35 Firmas stāsts
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas

Lučāno Pavaroti piemiņas diena 
Opera ir īpa-

ša māksla, kas 
vēl joprojām ir 
elitāra sfēra, ne-
skatoties uz vis-
pārējo mākslas 
globalizāciju un 
komercializāciju. 
Mūsdienu ope-

ras režisori nemitīgi mēģina kaut kādā veidā “de-
mokratizēt” šo skatuves mākslas veidu. Bet visi šie 
mēģinājumi izraisa spēcīgu pretestību, jo ir cilvēki, 
kuri visiem spēkiem cenšas nosargāt operu no mūs-
dienu pasaules ietekmes un vienkāršošanas. Mēs 
jau esam piedzīvojuši laiku, kad ikviena mūsu ope-
ras pirmizrāde izsauca kritikas un sašutuma vētru. Ir 
jābūt apveltītam ar milzīgu autoritāti, lai uzdrošinā-
tos eksperimentēt vienā no viskonservatīvākajiem 
mākslas veidiem. Un ne tikai ar autoritāti, bet arī ar 
fantastisku talantu un absolūtu pārliecību par saviem 
spēkiem. ХХ gadsimta operas vēsturē uz visiem lai-
kiem paliks Lučāno Pavaroti vārds, kurš, visu savu 
mūžu būdams akadēmiskais operdziedātājs, nebai-
dījās apvienot savos koncertos klasiku un rokmūziku, 
mūzikas pagātni un tās tagadni. 

Pavaroti ir dzimis nelielā Modenas pilsētā Itālijas 
ziemeļos. Tā bija parasta ģimene - maiznieks, kurš 
aizrāvās ar dziedāšanu, un cigarešu fabrikas darbi-
niece. Un īpašas labklājības tur nebija. Vienkārša 
itāļu ģimene, kur siltums, mājīgums un mīlestība bie-
ži vien aizstāja pastu vai polentu uz galda. Par spīti 
nabadzībai, Pavaroti vienmēr ar neparastu siltumu 
atcerējās savus bērnības gadus.  

Nākamais diženais tenors jau kopš bērna kājas 
sapņoja kļūt par futbolistu. 1943. gadā, kad ģimene 
bija spiesta aizbraukt no pilsētas un pārcelties uz dzī-
vi lauku fermā, Lučāno aizrāvās ar lauksaimniecību. 
Tad viņš sapņoja iegūt agronoma diplomu... 

Pavaroti ģimenē dziedāja visi un vienmēr. Lu-
čāno tēvs jaunības gados aizrāvās ar operu, tāpēc 
mājās bija daudz skaņu plašu ar Karūzo, Džilji, Mar-
tinelli, Skipas ierakstiem. Pavaroti vecākais dziedā-
ja baznīcas korī un atveda uz turieni arī savu dēlu. 
Tēvam tā arī nebija izdevies pārvarēt bailes no ska-
tuves, viņš visu mūžu bija maiznieks. Bet Modenas 
visslavenākais maiznieks un galvenā ievērojamākā 
personība. Uz viņa maizes ceptuvi atveda tūristus, 
kuriem Lučāno tēvs izpildīja ārijas no operām. Ta-
lantīgais cepējs piesaistīja daudzus pircējus, un pēc 
kara Pavaroti bizness sāka attīstīties.

Kad Lučāno pabeidza skolu, viņam nācās iz-
vēlēties profesiju. Ģimenes padome turpinājās ilgi. 
Galu galā vecāki uzstāja, lai dēls iegūtu skolotāja 
profesiju, kas nodrošina iztiku jebkurā politiskajā un 
ekonomiskajā situācijā. Pavaroti jaunākais jau pa-
spēja aizmirst par vēlmi kļūt par futbola vārtsargu, it 
īpaši pēc kāda nepatīkama gadījuma: Lučāno spēles 
laikā savainoja kāju, brūce nesadzija, sākās asins 
saindēšanās. Komplikācijas noveda pie tā, ko jau-
nais futbolists pavadīja divas nedēļas komā, ārsti ne-
bija pārliecināti par labvēlīgu ārstēšanās iznākumu. 
Kad viņa veselības stāvoklis uzlabojās, tēvs nolēma 
nosvinēt šo laimīgo notikumu un devās kopā ar dēlu 
uz operu, tad Lučāno bija 12 gadi. Operā viņš pirmo 
reizi dzirdēja “La Scala” teātra solistu balsis. Kopš tā 
laika Pavaroti nolēma kļūt par izcilu dziedātāju. 

Lučāno pirmais priekšnesums notika tantes jubi-
lejā, kad viņam bija 4 gadi. Tad radinieki un tuvinieki 
uzņēma zēna debiju ar sajūsmu. Baznīcas korī mūsu 
varoni īpaši neizcēla, bet vērtēja augstu. Kad Lučāno 
izauga, paziņas bieži lūdza viņu palīdzēt savaldzināt 
vietējo skaistuļu sirdis. Puiši stāvēja zem logiem un 

atvēra muti, bet dziedāja Pavaroti, kas stāvēja aiz 
stūra. Meitenes bija sajūsmā. 

Par skolotāju Pavaroti strādāja neilgi. Nostrā-
dājis divus gadus sākumskolā, viņš sāka apmeklēt 
nodarbības pie vietējās slavenības - pazīstama pa-
sniedzēja Arrigo Polas. Zinot par situāciju Pavaroti 
ģimenē, maestro piekrita mācīt viņu bez maksas. 
Tajā pašā laikā Lučāno tēvs pieņēma nopietnu lēmu-
mu: lai dēls mācās vokālu, un piekrita atbalstīt viņu 
finansiāli, bet, kad Pavaroti jaunākajam būs 30 gadi, 
viņam ir jāuztur sevi patstāvīgi. Tā tas arī notika. Pēc 
dažiem gadiem Lučāno nomainīja savu pasniedzēju, 
jo Pola aizbrauca uz Japānu. Tad Lučāno mācījās pie 
Kampogalliani.  

Pirmie seši apmācības gadi ar panākumiem 
nevainagojās. Pavaroti sniedza vairākus labdarības 
koncertus nelielās pilsētās, kas atgādināja ciemus. 
Un tad notika kaut kas katastrofāls: pēc pārāk ne-
atlaidīgiem treniņiem uz balss saitēm parādījās sa-
biezinājums - rieva. Pēc tam Lučāno ļoti neveiksmīgi 
uzstājās koncertā, kas norisinājās Ferrārā, un viņš 
nolēma uz visiem laikiem atteikties no dziedātāja 
profesijas. Tas, kas notika pēc tam, ir īsts brīnums! 
Pēc gada rieva pazuda, bet Pavaroti balss kļuva tieši 
tāda, ar kādu viņu iemīlēja visa pasaule. 

1961. gadā Pavaroti uzvarēja starptautiskajā 
vokālistu konkursā. Galvenā balva - vadošā loma 
operas izrādē. Rūdolfa partija Pučīni operā “Bohē-
ma” kļuva par dziedātāja veiksmīgu startu. Jau pēc 
dažiem gadiem šo izrādi skatītāji redzēja Vīnē un Ņu-
jorkā. Pēc tam bija “Traviata”, “Aīda”, “Turandota”... 
Pēc 10 gadiem Lučāno Pavaroti sasniedza vispa-
saules slavu. 

Pagājušā gadsimta 80. gadu vidū Pavaroti kon-
certos tika uzstādīti vairāki pasaules rekordi, kas 
iekļauti Ginesa rekordu grāmatā: 500 000 skatītāji 
koncertā, kas notika Ņujorkas Centrālajā parkā (vis-
lielākais skatītāju skaits klasiskās operas koncertā), 
un pēc viena no priekšnesumiem Ņujorkas Metro-
politēna operā aizkaru nācās pacelt 165 reizes - tik 
nenogurdināmi bija skatītāju aplausi.  

90. gados Pavaroti arvien biežāk rīkoja labdarī-
bas koncertus, kuros piedalījās pasaules šovbiznesa 
zvaigznes. Viņš uzstājās kopā ar Eltonu Džonu, Stin-
gu, Selīnu Dionu, Ēriku Kleptonu. Slavenais projekts 
“Trīs tenori” (priekšnesums kopā ar Karerasu un Do-
mingo) tika iecerēts un realizēts, pateicoties Pavaroti. 

Tenora darbība labdarības jomā ir labi zināma 
visā pasaulē. Par savu darbu sabiedrības labā dzie-
dātājs tika apbalvots ar Starptautiskā Sarkanā Krusta 
ordeni, bija Goda leģiona ordeņa komandors. Pava-
roti organizēja jauno operdziedātāju starptautisko 
konkursu, regulāri palīdzēja dažādām bērnu klīni-
kām... Līdztekus tam visam viņš reizēm bija kaprīzs 
un nereti atcēla savus koncertus slikta garastāvokļa 
dēļ, arī viņa ģimenes dzīve nebija laimīga viņa sarež-
ģītā rakstura dēļ...  Taču visi, kuri dzirdēja dziesmu 
“Karūzo piemiņai” viņa izpildījumā, kam palaimējās 
redzēt viņu uz operas skatuves, piedeva viņam visus 
trūkumus, jo viņš bija izcils pasaules līmeņa tenors! 

Pavaroti nomira no aizkuņģa dziedzera vēža 
2007. gadā. Trīs diennaktis pie viņa zārka gāja pa-
teicīgie pielūdzēji, lai atdotu viņam pēdējo godu. Kad 
dziedātāja zārku nolaida kapā, tūkstoš cilvēku lielo 
pūli pāršalca aplausu vētra, kas pārauga ovācijās... 
Tā publika godināja viņu visus 35 gadus, visas viņa 
radošās karjeras laikā. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Valsts Policija informē

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 26.08.2016. 
līdz 02.09.2016. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēts 61 noti-
kums. Būtiskākie:
•	 26. augustā Krāslavas iecirknī 

tika saņemts iesniegums par 
to, ka š. g. 20. augustā Krāsla-
vā, spēļu zālē “Aladins”, tika 
nozagts mobilais telefons “Ro-
verphone Evo 6.0”. Krimināl-
meklēšanas pasākumu gaitā, 
veicot kratīšanu vietējā lombar-
dā, nozagtais mobilais telefons 
tika atrasts un izņemts. Izmek-
lēšana turpinās. 

•	 Naktī uz 31. augustu Krāslavā, 

uzlaužot metāla kasti, veikalā 
“Gigants” tika izdarīta nelielas 
naudas summas zādzība. Tika 
uzsākts kriminālprocess, no-
tiek izmeklēšana. 

•	 Naktī uz 31. augustu Aulejas 
pagastā no lauka tika nozagts 
elektrogana akumulators Mo-
onbat. Notiek vainīgās perso-
nas noskaidrošana.

•	 1. septembrī Krāslavas iecirknī 
tika uzsākts kriminālprocess par 
to, ka Piedrujas pagasta Kuļbo-
vā, no mājas pagalma, tika no-
zagti 2 akas betona grodi. 

6. septembrī Ir iemesls!
Par pārkāpumiem ceļu satiksmē daļēju atbrīvošanu 
no soda samaksas varēs noteikt vien atsevišķos gadījumos

Vēršam uzmanību, ka, lai arī 
ir stājušās spēkā izmaiņas Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā, ļaujot maksāt pusi no 
naudas soda tiem pārkāpējiem, 
kuri savu vainu atzīst, tomēr 
ceļu satiksmes jomā šo normu 
varēs piemērot vien atsevišķos 
gadījumos. Likuma izmaiņas pa-
redz virkni nosacījumu, kad šo 
normu piemērot nevar. 
Daļēju atbrīvošanu no soda samak-
sas nevar piemērot gadījumos, ja:
•	 ir kaut viens cietušais;
•	 par pārkāpumu paredzēts admi-

nistratīvais arests; 
•	 konstatē apstākļus, kas pastiprina 

personas atbildību pārkāpumā;
•	 tiek piemērota garantijas nauda;
•	 administratīvā pārkāpuma lieta iz-

skatīta bez pārkāpēja klātbūtnes, 
tas ir, piemēram, ja pārkāpums fik-
sēts ar fotoradaru vai, ja pārkāpējs 
neierodas uz lietas izskatīšanu u.c.

Turklāt likums paredz nosacī-
jumu, ka, šo normu nevar piemērot 
arī tādā gadījumā, ja persona, kuru 
sauc pie administratīvās atbildī-
bas, gada laikā jau bijusi nosacīti 
daļēji atbrīvota no naudas soda 
samaksas. Jāpiebilst, ka lēmums 
par nosacītu daļēju atbrīvošanu 
no naudas soda samaksas zaudē 

spēku, ja administratīvi sodītā per-
sona pārsūdz lēmumu par naudas 
soda uzlikšanu.

Ņemot vērā iepriekš minētos 
ierobežojumus, ceļu satiksmē šo 
normu reāli varēs piemērot vien at-
sevišķos gadījumos, kad nav izda-
rīti ceļu satiksmes drošībai bīstami 
pārkāpumi. Tāpat būtiski atzīmēt, 
ka amatpersona jebkurā gadījumā 
izvērtēs administratīvā pārkāpuma 
apstākļus, pārkāpuma raksturu, 
pārkāpēja personību un citus aps-
tākļus, kam ir nozīme lietā un tikai 
tad var lemt vai pārkāpējam var 
noteikt 15 dienu laikā samaksāt 
naudas sodu 50% apmērā. Gadī-
jumā, ja pārkāpējs 15 dienu laikā 
sodu neatmaksā, tad sods būs jā-
maksā pilnā apmērā.

Vēršam uzmanību, ka par no-
sacītu daļēju atbrīvošanu no nau-
das soda samaksas var lemt, tikai 
pieņemot lēmumu lietā, un tā ne-
attiecas uz sodiem, kas piemēroti 
līdz šī gada pirmajam septembrim.

Kā atzīst normas virzītāji, šā-
das izmaiņas veiktas, lai veicinātu 
iestāžu un personu savstarpējo 
sadarbību, kā arī brīvprātīgu nau-
das soda izpildi. Šī norma attiecas 
uz jebkuru valsts iestādi, kura tie-
sīga piemērot administratīvo sodu, 
tostarp arī Valsts policiju.

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 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

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
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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 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-
Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes! 
12.05 Labākais no Latgales 
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
16.05 Mīlas jūra
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 Vienas dienas resto-
rāns
20.30 Panorāma
21.15 KARALISTE
21.50 Tēvs Brauns
22.45 Sāras mūzika
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
0.15 Volontieri
1.20 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Ielas garumā
8.00 Vides fakti

8.30 Daži stāsti no tūksto-
šiem.
9.15 Sāras mūzika
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Notikumu skatlogā
13.35 Skats rītdienā
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Maklauda meitas
15.55, 21.45 2016.gada 
Paralimpiskās spēles Rio
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
20.55 Krievu mantiniece
0.50 Sporta studija
1.35 Zebra
1.50 Augu valstībā.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.00 Nekad nesaki 
nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Iemīlēties Marakešā
14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55, 1.15 Saška

20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Melnais kods
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Bīsties - atvaļinājums!

TV3
5.00 Krīze
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Virtuve
9.05, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.50, 2.55 Iebraucēji
15.20 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.15 Viņas 
melo labāk
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Sacīkstes uz dzīvību 
un nāvi 2
0.05 Krīze
2.00 Bekstroms

TV3+
5.00, 17.40, 0.40 Māja-2
5.45, 12.10 Pēdējais no 
Magikjaniem
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.30 Fors mažor
8.35, 14.25 Comedy Club
9.35, 18.50 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.20, 20.00 Meičas
15.30 Comedy Women
21.00 Nezlobs
22.05 Mf. Liktenis

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Es strādāju tiesā
14.50, 2.20 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.45 Maskavas centrālais 
reģions 
21.35 Sprādziens no nākot-
nes
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Izmeklēšana
0.25 Šamanis
3.30 Bākas gaisma un ēna
5.25 Ekskluzīvi

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.50, 
14.00, 16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 4.50 Moderns sprie-
dums
13.05 Laiks rādīs
14.25 Par mīlestību
15.5, 17.25 Izmeklēšanas 
noslēpumi
17.55 Vīriešu/ sieviešu
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.15, 1.35 Mīļā skolotāja
23.35 Vēlēšanas 2016
0.30 Vakara Urgants
1.05, 5.55 EuroNews
3.15, 4.35, 5.35 Smieklīgākie 

videoklipi
3.25 Mf. Literatūras stunda

RenTV Baltic
5.55, 23.00 Skatīties visiem
6.15 Pazīsti mūsējos
6.35 Firmas stāsts
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
13.05 Dokumentāls projekts
16.30 Fantastika zem grifa
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.05 Cīkstonis

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 
Ziņas
6.05, 8.05 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 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.55 Oi, mā-mi-ņas!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Mīļā skolotāja
23.20 Mf. Laika patruļa

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!

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, 19.40, 23.50 
Zona Х
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās 
ziņas
15.25 Ziņkārīgā Varvara
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
0.45 Sporta diena
1.00 Tālbraucēji. Pēc desmit 
gadiem. 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 19.55 Tāds darbs
10.00, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.00 Onlains
11.50, 17.10 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 17.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.50 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zem-
niece
15.30 PIN kods
16.15, 22.15 Eņģeļi un 
dēmoni
22.10 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.15 Kā es satiku jūsu 
mammu

CETURTDIENA,  8. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija
15.05 Mājas, kur atgriezties
16.05 Plosītās sirdis
18.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.10 Sāras mūzika
19.25 Jānis. Elza. Mīlas 
grāmata
20.30 Panorāma
21.15 Nakts vilciens uz Lisa-
bonu
23.35 Labākais no Latgales
0.30 Tēvs Brauns
1.20 Alpu dakteris
2.10 Midsomeras slepkavības
3.45 Sporta studija
4.30 LTV - 60

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnu-
mi. Izraēla
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Lai top!
9.20 Robotāda.
9.30 Zelta gadsimts

10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00 LTV - 60
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Personība. 100 g kul-
tūras
14.30 Atklājam Vāciju
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 2
17.00 Dzīve šodien
18.05 Muhtars atgriežas
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 2016.gada Paralimpiskās 
spēles Rio
23.15 Lauku kāzas
1.00 Eiropa koncertos
1.55 Anekdošu šovs 2
2.50 Trakulīgā salsa
4.30 Zaglīgie pērtiķi

LNT
5.00 Luī
5.20, 4.35 Karamba!
5.30 Kārdinājuma varā
6.00 Marta cep
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 2.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Inga Lindstrēma. Dzies-
ma Solveigai
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Saška

20.40, 2.30 Degpunktā
22.20 Mans draugs neno-
pietns cilvēks
0.15 Greizais spogulis
 

TV3
5.00 Krīze
5.45, 15.20 Īstās mājsaimnie-
ces. Orindža
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00 Virtuve
9.05, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
10.05 Nozieguma skelets
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.50 Iebraucēji
16.25, 20.20, 3.30 Viņas melo 
labāk
18.00 Cepiens
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Supersuns
22.35 Kā aplaupīt debesskrāpi
0.40 Tēta nedienas

TV3+
5.00 Māja-2
5.45, 12.05 Pēdējais no 
Magikjaniem
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.25, 14.25 Comedy Club
9.30 Radi
10.40, 16.35 Univers
11.50 TV Shop
13.20 Meičas
15.30 Comedy Women
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Rapuncels
21.55 Mf. Nemiera lēdija 
23.50 Pārrestartē
0.50 3D ģimene

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Es strādāju tiesā
14.50, 2.20 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.40 Ekstrasensi pret detek-
tīviem
21.20 Sprādziens no pagātnes
23.05 Vairākums
0.25 Šamanis
3.30 Bākas gaisma un ēna
5.15 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.50, 
14.05, 16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Moderns spriedums
13.05 Vienatnē ar visiem
14.30 Par mīlestību
15.35, 17.25 Izmeklēšanas 
noslēpumi
18.00 Vīriešu/ sieviešu
19.00 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
20.35 Latvijas laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.20 MasterŠefs
1.25 Vakara Urgants
2.00 Vēlēšanas 2016
2.45 1 in city
3.15 EuroNews
3.45 Mf. Delfīna kliedziens
5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.30 Firmas stāsts
7.15 Bērnu klubs
7.33 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.00 Atspulgs
13.05 Kosmisko stāstu diena
15.20 Slepenās teritorijas
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Čapmanes noslēpumi
22.55 Vadīt krievu stilā
23.55 Cīkstonis

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 
Ziņas
6.05, 8.05 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 Atpakaļskaitīšana
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
17.00 Aftars dod vaļā
16.20 Mf. Pirmdienas bērni
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 L. Agutina koncerts
22.45 Mf. Cits vīrietis
0.25 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 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 se-
kundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ziņkārīgā Varvara.
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslē-
pumi
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.00 Mf. Mans baltais un 
pūkainais
0.10 Sporta diena
0.20 Mf. Tālbraucēji. Pēc 
desmit gadiem.

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 19.55 Tāds darbs
10.00 Mats matā
11.15 Onlains
11.40, 17.05 Mana burvīgā 
aukle
12.15, 17.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.15, 18.45 Virtuve
14.25 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.15, 23.30 Eņģeļi un 
dēmoni 
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.25 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  9. septembris

7.35, 19.45 Saviesīgas va-
kariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Atspulgs
13.10 Smieties atļauts
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projeks
16.25 Fantastika zem grifa
0.00 Cīkstonis

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, 0.50 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!

10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.55 Oi, mā-mi-ņas!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā  20.00 Laiks
21.05 Mīļā skolotāja
22.55 Mf. Pavārs pēc izsau-
kuma

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas

7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona 
Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Mf. Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ziņkārīgā Varvara
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.40 Sporta diena
0.50 Tālbraucēji. Pēc desmit 
gadiem.  

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 19.55 Tāds darbs
10.00, 21.10 Ekstrasensi 
detektīvi
11.05 Online
11.35 Verdošs ūdens
11.50, 17.05 Mana burvīgā 
aukle  12.30, 17.45 Nepie-
dzimsti skaista
13.30, 18.45 Virtuve
14.40 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 22.15 Eņģeļi un dēmoni
22.10 Sportloto 5 no 36, KENO
23.10 Kā es satiku jūsu 
mammu

No lasītaju vēstulēm
Pansionāta “Skuki” iedzīvotāja Jāņa Koledas vēstule

No visas sirds vēlos pateikties pansionāta “Skuki” ko-
lektīvam par rūpēm un labu attieksmi. Te esmu nodzīvojis 
daudzus gadus. Jūs uz saviem trauslajiem sieviešu pleciem 
esat uzņēmušās ļoti smagu darbu, un palīdzat cilvēkiem 
bezizejas situācijā ar savu labestību, dodot iespēju turpināt 
pilnvērtīgi dzīvot. 

Sirsnīgs paldies medicīnas darbiniekiem, kuri kontrolē, 
lai medikamenti tiktu laikā dzerti, seko mūsu veselības stā-
voklim. Rūpes, palīdzību un higiēniska rakstura aprūpi sniedz 
auklītes. Paldies pavārēm par lielisku un garšīgu ēdināšanu.

Liela pateicība arī visiem, kuri radīja pansionātu, uzbū-
vēja un ierīkoja to. 
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Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
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

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jau nlopus, aitas, 

zirgus. Pērk arī gaļas šķir-
nes jaunlopus eksportam. 
Labas cenas. Samaksa tū-
lītēja. 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” 

PĒRK

PĀRDOD
2-istabu privatizētu dzīvokli ar 
krāsns apkuri Rīgas ielā. Plastikāta 
logi, vannas istaba kopā ar tuale-
ti, titāns. Pagrabs, malkas šķūnis. 
Centralizēta gāzes padeve. Cena 
pēc vienošanās. T. 26551245; 
1-istabas dzīvokli (1700 €). Tālr. 
25277502;
1 - istabas privatizētu dzīvokli (5. 
st.), 2000 €. Tālr. 28283748;
“MAZDA 626” - 2.0 benzīns, 
1992., nobraukums - 332 tūkst., 
TA līdz 18.01.2017., 500 €. Tālr. 
29233094;
trimerus, motorzāģus, ģenera-
torus, kompresorus, pusauto-
mātiskās metināšanas iekārtas. 
Viss jauns. Lēti! Tālr. 28704679;
rezerves daļas, degvielas sūkni 
T-40, 125 €. Tālr. 29487349; 
skārda apvalku krāsnij. Izmērs - 
80x60. Tālr. 27003076;
cūkgaļu. Piegāde. Tālr. 
25949788;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
auzas, kviešus. Tālr. 28797057;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
sienu ruļļos. (12 €/ gab., ir 30 
gab.). Tālr. 20338660;
malku (alksnis, bērzs, osis). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659; 
svaigi zāģētu malku (skaldītu un 
klučos). Tālr. 28296806;
skaldītu oša malku. Tālr. 
29456441;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
zemi, mežus visā Latvijā. Tālr. 
29129658;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688.

DAŽĀDI
Kokapstrādes cehā ir VAJADZĪ-
GI operatori un strādnieki. Tālr. 
26408480.
VAJADZĪGS logu montāžas dar-
bu veicējs uz pastāvīgu laiku. 
Tālr. 20333462.
VAJADZĪGA sieviete (kārtīga, 
bez kaitīgiem ieradumiem) sma-
gi slima, guloša cilvēka aprūpē-
šanai uz visu dienu. Apmaksa 
pēc vienošanās. Tālr. 26723519.
MEKLĒJU strādnieku lopkopī-
bā. Tālr. 26122503.
AICINA darbā zāģerus un pa-
līgstrādniekus mežā. Tālr. 
25941514.
Vīrietis (37 g.) meklē darbu. Ir 
pieredze celtniecības, lauksaim-
niecības darbos un apsardzes 
dienestā. Izskatīšu visus piedā-
vājumus. Tālr. 27120966.
Meklēju darbu Krāslavā - uzkop-
šu telpas, izmazgāšu logus, pie-
skatīšu vecus cilvēkus, palīdzē-
šu novākt ražu. Tālr. 26031828.
IZĪRĒJU telpas Vienības ielā 4 
(100 m2). Tālr. 29453287.
VĒLOS NOMĀT lauksaimnie-
cības zemi Krāslavas pagastā. 
Tālr. 29883267.
VĒLOS īrēt 2 vai 3 istabu dzī-
vokli. Tālr. 28198014.
IZĪRĒJU garāžu karjerā (20 € 
mēnesī) vai PĀRDODU (700 €). 
Tālr. 22468200.
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 pacēlāja pakalpojumi – 
18m. Koku apgriešana. Tālr. 
29455509.
Atdošu labās rokās suni (Taksis, 
3 gadi). Tālr. 26634932.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 
mežu ar zemi, ieķīlā-
tu mežu un bez doku-
mentiem. 
Meža izstrādāšanas 
pakalpojumi.  Meža iz-
vedēja, forvardera pa-
kalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).
  

T. 26677812, 20377801.

“Jūsu problēmu 
atrisinājums 

ir Jūsu rokās”.
Krāslavā 12.09. - 15.09. 
un Dagdā 15.09. - 16.09. 
pieņems psihoterapeite, 

psiholoģe un kosmoener-
ģētiķe. 

Tālr. 26234797.

Plastikāta logi un 
durvis

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

Auto diagnostika 
ar datoru un remonts. 

Tālr. 27745005. 

Žurnāli septembrī

CITĀDĀ PASAULE
Sapņi ir muskuļi, kas jātrenē
Latviete Inin, kas apguvusi samaņu gudrības Peru 

džungļos
Raganu katls Siguldā
Turpinām pētīt būrējas Latvijas novados
 Rušņikos paslēptais tautas šifrs
Slāvu tradicionālais dvielis sargā pret lāstu un no-

drošina labklājību 
Guli uz bitēm un kļūsti vesels!
Dravnieks Juris Valainis dziedina ar bitēm
Sadzīves maģija
Rokassprādžu nēsāšanas noslēpumi
Voiniča manuskripts
Noslēpumainākā alķīmiķu grāmata, kas pagaidām nav atšifrēta
Burvestības Zinību dienai
Kā apvārdot veiksmi visam mācību gadam

“ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM”
• Vidu slaiku bruņinieks – kā skolojās izveicīgie karotāji.

• Lielā tēma – Pokebums! Iepazīsti 
pokemonu pasauli un tās vēsturi.
• Kā kļūt par putnotāju.
• Pētām smalko darbarīku – plaukstu.
• Veiklītis jaguārs.
• Neskartais dabas stūrītis – Moricsala.
• Nākotnē ārstēs nanoroboti.
• Tuksnešu valsts Kuveita.
• Kā trenēties šosejas riteņbraukšanā.
• Nejauši radies geizers.
• Robotiņa drošības skola – zobu kopšanas 
meistarklase!
• “Tavs septembris” ar jauniem 
notikumiem, interesantām izstādēm, grāmatām 

un kino erudītu konkursu.
• Atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
• Ilze eksperimentē – brīnumainā zvaigzne.
• Izņemams kosmiskais stundu saraksts.
• Dari pats:  krāsainas pildspalvas, zīmuļtrauku un šifrēto vēstījumu.
• Ernests gatavo silto ābolu pīrāgu.
• “Fizmix” staidzina virves vingrotāju.
• Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīkla, atpūtas stūrītis, komikss, 

jauni konkursi, uzvarētāji un balvas.
• 2016. gada Drauga kartes piedāvājums.

Atdošu kaķēnus. 
Tālr. 26164454.

Objektīvā - smaids

Zalktis zutim nav draugs. 
Alekseja GONČAROVA foto

Z/S “Riekstiņi” Baltinavas no-
vadā PĀRDOD kodinātu zie-
māju sēklu, Ir VAAD sertifikāts. 

 Tālr. 26475154, 29326534. 

Piektdien, 9. septembrī z/s “Flaveri” pārdos jaunas dējīgu 
šķirņu vistas (5-6 mēn.) dažādās krāsās un gaiļus. Dējējvis-
tas (12 mēn.) - sākot no 2.50 €/ gab.  Pēc pasūtījuma - jaunas 
pīles, pīļtēviņi, zosis, paipalas. Atgādinām, ka pārdošanas 

sezona drīz noslēgsies! Tālr. 29142247, 29158908.
Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.15, Mariampole - 8.25, Andrupene - 8.35, Andzeļi - 

8.55, Ezernieki - 9.10, Egļeva - 9.30, Muižnieki - 9.40, Šķaune - 9.55, Porečje - 10.20, 
Svariņi - 10.35, Dagda - 10.55, Asūne - 11.25, Račeva - 11.40, Rob ežnieki - 11.50, 
Skuki - 12.05, Indra - 12.20, Vaicuļeva - 12.30, Lupandi - 12.40, Piedruja - 12.55, 
Kalnieši - 13.05, St. Skaista - 13.20, Skaista - 13.35, Krāslava (Ostas ielā) - 14.00, 
Kombuļi - 14.30, Auleja - 14.50, Grāveri - 15.15, Aglona - 15.25, Jaunaglona - 15.35.

 SAC “Aglona” iemītniekus apciemo ārzemju viesi
Ir patīkami zināt un apjaust, 

ka pasaulē ir cilvēki, kuri, neska-
toties uz ikdienas steigu un attā-
lumu, spēj palīdzēt līdzcilvēkiem, 
teikt labus vārdus un sniegt atbal-
stu tiem, kam tas tiešām ir vaja-
dzīgs. Vieni no šiem daudzajiem 
labdariem ir SAC “Aglona” patstā-
vīgie viesi no Vācijas un Vācijas 
vēstniecības, kuri centra iemītnie-
kus apciemoja augusta nogalē. 
Iemītnieku vidū viesi ir kā ģimenes 
locekļi.

Katrā no ciemošanās reizēm 
centra iemītnieki tiek apdāvināti, 
arī šoreiz neizpalika bez dāvanām. 
Viesi iemītniekus priecēja ar atves-
tajiem saldumiem, kafi ju un kakao 
dzērieniem. Papildinājās arī iemīt-
nieku ikdienā nēsājamo apģērbu 
daudzums, medicīnas preču un 
virtuves trauku inventārs. Ciemiņi 
apzināja arī citas centra vajadzī-
bas un nākotnē solījās tās piepildīt.
Lai arī ikdienā centra iemītnie-
ki tiek uzmanīti, aprūpēti, tomēr 
tiem pietrūkst tās mīlestības un 
sirds siltuma, ko spēj sniegt sa-
vējie, tādēļ ikviens apciemojums 
ir ļoti gaidīts un patīkamām sa-
runām aizvadīts. Arī šis apcie-
mojums iemītniekos raisīja ne-

viltotu prieku, atstāja patīkamas 
atmiņas un emocijas uz ilgu laiku.
Atvadoties viesiem tika pa-
sniegts viens no Aglonas sim-
boliem – SIA “Cīši gords” 
ceptā “Jumīša” rudzu maize.
Iemītnieku vārdā sakām lielu 
paldies Vācijas viesiem un Vāci-
jas vēstniecības pārstāvjiem par 
sniegto atbalstu centra attīstībā un 
klientu ikdienas uzlabošanā.  

Gunta Grigule, SAC “Aglona” 
lietvede (www.aglona.lv)
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