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Šodien numurā
A/S “Krāslavas piens” skābkrējuma 
sviests - viens no labākajiem Latvijā!

2. lpp.

Pokemoni nāk! Vai vecāki ir gatavi?

3. lpp

Par nodokļu maksātāju līdzekļiem uz 
Īriju, lai dziedātu, dejotu un diskutētu 

ar aktrisēm?

 4.lpp

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

Šī gada 17. septembrī Rīgā, 
Strēlnieku laukumā, plkst. 12.00 
notiks Latvijas pensionāru sa-
pulce. 

Krāslavas novada pensionāru biedrī-
ba aicina braukt gribētājus pieteikties 
pa tālruni 65622528 (darba laikā 12. 
un 13. septembrī).

Izbraukšana 17. septembrī plkst. 7.30 
no Katoļu baznīcas.

Dagdas seno dzirnavu vēsturiskās fotogrāfijas atdzimšana
Dagdas pilsētas centrā, tie-

ši pretī Vissvētās Trīsvienības 
Romas katoļu baznīcai, atrodas 
daudzīvokļu māja. Šogad šīs 
mājas iedzīvotāji guva Dagdas 
novada domes atbalstu projektā 
“Sabiedrība ar dvēseli”, kā rezul-
tātā mājas teritorija Asūnes ielā 2 
tika sakārtota: uzbūvēta vasaras 
lapene, bērnu rotaļu laukums, 
izveidotas puķu kompozīcijas, 
iegādāti jauni soli. Te ir stāvlau-
kums, un tūristiem patīk fotogra-
fēties uz daudzdzīvokļu mājas 
“Slava trudu” uzraksta fona.

Dagdas novadpētniecības 
biedrības “Patria” priekšsēdē-
tājs Aivars Arnicāns mājas ie-
dzīvotāju kopsapulcē vērsās ar 
priekšlikumu - uz saimniecības 
ēkas ārsienas veidot vēsturis-
ku gleznu no senas fotogrāfijas, 

kas tika atbalstīts. Tā bija iespē-
ja biedrībai realizēt sen iecerētu 
domu: pirms trim gadiem Dagdas 
novadpētniecības muzejā ienāca 
kāds vīrs, kurš, iepazinies ar iz-
veidoto vēstures ekspozīciju, uz-
sāka saistošu sarunu ar muzeja 
vadītāju. Kā izrādījās, šis cilvēks 
bija Vecdomes muižnieka Kiborta 
mazdēls Rišhards Labanovskis. 
Jau no seniem laikiem poļu tau-
tības muižniekam Dominikam 
Kibortam piederēja arī Dagdas 
dzirnavas, uz kurām veda pilsē-
tas galvenā iela, tikai šajā vietā 
varēja šķērsot upi, jo bija uzcelts 
dzirnavu aizsprosts un tilts. Uz 
dzirnavām brauca visi apkārtnes 
zemnieki, jo vajadzēja savām 
saimniecībām samalt miltus, no 
kuriem saimnieces cepa maizi un 
gatavoja azaidu.

 Pēc 
šīs tikša-
nās R.La-
banovskis 
muze jam 
uzdāvināja 
v a i r ā k a s 
vēs tu r i s -
kas fotog-
rāfijas, uz 
vienas no 

tām ir senās Dagdas dzirnavas. 
Foto- grāfija tapusi aptuveni pa-
gājušā gadsimta 30. gados.

Šī sadzīviski vēsturiski nozī-
mīgā vieta šodien ir ieguvusi citu 
izskatu, jo kara gados tā bija no-
postīta.

Pateicoties novadpētniecī-
bas biedrībai “Patria”, Dagdas 
seno dzirnavu vēsturiskā foto- 
grāfija ir atdzimusi jaunā veidolā 
un šobrīt ir skatāma uz ēkas fa-
sādes Dagdas pilsētas centrā. 
Šo ieceri palīdzēja realizēt vietē-
jais mākslinieks Jans Bartkevičs 
ar mājas Asūnes ielā 2 vecākās 
Irmas Pokaļukas un iedzīvotāju 
atbalstu. Gleznas tapšanas gaitā 
tika saņemts arī Dagdas novada 
iedzīvotāju atbalsts un ziedojumi.

Šī glezna ir veltījums Latvi-
jas valsts simtgadei, tā saglabās 
Dagdas seno dzirnavu attēlu nā-
kamajām paaudzēm.

17. septembrī plkst. 19.00 
notiks Dievkalpojums Dagdas 
Vissvētās Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcā un gleznas Asū-
nes ielā 2 svinīga atklāšana. 

Dagdas novadpētniecības 
biedrība “Patria”

Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!

Ar šādu aicinājumu izskanēja fonda “1836” rīkotais kon-
certs pagājušajā svētdienā Krāslavā. Kā teica viens no kon-
certa dalībniekiem, mūziķis Lauris Valters: “Brīnišķīga nedēļas 
nogale un šis vakars – kā “no augšas” atsūtīta dāvana.” 

Koncerta sākums – pl.18:36, sasaucās ar fonda nosauku-
mu. Kāpēc 1836? Tas ir Latvijas robežas garums km. 

Fonda pārstāvji aicina: “Mums ir upju ielejas, gliemežvāku 

pludmales, priežu meži un zelta vārpu lauki. Mums ir dižozoli, 
senlejas, teikām apvīti pakalni un alas. Un mums ir ceļā satikto 
cilvēku smaidi un dzīvesstāsti. Mēs esam tik ļoti bagāti, jo pa-
šas skaistākās un vērtīgākās lietas mums jau ir iedotas. Atliek 
vien pavērties apkārt, to ieraudzīt, sajust un novērtēt.

Turpinājums 5. lpp.

Pārsteigums krāslaviešiem - “Prāta vētras” pārstāvji Jānis Jubalts un Renārs Kaupers; līksmība pils pagalmā.

Parakstu vākšana 
par:

•  valsts finansētu veselības 
aprūpes sistēmu pensionā-
riem;

•  par tautas iniciatīvu “Par 
pensiju bez nodokļiem” un 
pieprasījumu LR Saeimai 
veikt izmaiņas likumdošanā 
un neaplikt ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli pensijas 
valstī noteiktās minimālās 
algas līmenī. 

Parakstu vākšanas vietas 
Krāslavā: 

* Sociālais dienests (Grāfu 
Plāteri ielā 6);

* Ēdamnams “Daugava” (Rī-
gas ielā 28);

* veikals Rīgas ielā 61
Parakstu vākšana notiks 

13., 14., 15., 16. septembrī no 
plkst. 9.00 līdz 17.00.

•	 Ar jaunu pasaules rekordu Riodežaneiro 
paralimpisko spēļu šķēpmešanas sacensī-
bās triumfēja Diāna Dadzīte, sagādājot Lat-
vijai otro zelta godalgu. Apvienotajā F55/56 
medicīnas grupā Dadzīte labākajā mēģinā-
jumā šķēpu raidīja 23,26 metrus tālu. Latvie-
te laboja pasaules rekordu F55 grupā, kas 
kopš 1999. gada piederēja vācietei Martinai 
Vilingai un bija 22,71 metrs. 

•	 Latvijas Banka samazinājusi Latvijas iekšze-
mes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi 
šim gadam līdz 1,4%. Makroekonomiskie 
rādītāji ir apstiprinājuši iepriekš paustās ba-
žas, ka Latvijas tautsaimniecība diemžēl at-
dziest un 2016. gads, visticamāk, būs gads 
ar zemāko izaugsmi kopš krīzes.

•	 Saeima nodeva izskatīšanai komisijās gro-
zījumus likumā “Par nodokļiem un node-
vām”, paredzot no 2017. gada 1. janvāra 
ieviest energoefektivitātes nodevu. Ener-
goefektivitātes nodeva būs 7% apmērā no 
iepriekšējā kalendārā mēnesī patērētās 
elektroenerģijas, kas aprēķināta par katru 
patērēto megavatstundu (MWh), piemēro-
jot “Eurostat” publicēto vidējo pirmā un otrā 

pusgada elektroenerģijas cenu rūpniecībā 
par iepriekšējo gadu. Energoefektivitātes 
nodevas maksātājs ir komersants, kas uz-
skatāms par lielo elektroenerģijas patērētā-
ju, kuram elektroenerģijas patēriņš ir lielāks 
par 500 MWh gadā un kam nav iespējams 
ieviest energoauditu vai energopārvaldības 
sistēmu efektīvai energoresursu izmantoša-
nai un realizēt energoresursu ietaupījumu.

•	 Šā gada otrajā ceturksnī Latvijā ir bijis lē-
nākais algu un pensiju pieaugums Baltijas 
valstīs. 2016. gada 2.ceturksnī vidējā bruto 
alga Igaunijā bijusi 1163 eiro, Latvijā - 838 
eiro, bet Lietuvā - 722 eiro. Savukārt strau-
jākais vidējās algas pieaugums salīdzināju-
mā ar 2015. gada 2.ceturksni bijis Lietuvā 
- tur algas augušas par 8,1%, Igaunijā - par 
7,6%, bet Latvijā - par 3,3%.

•	 Korupcijas novēršanas un apkarošanas bi-
rojs (KNAB) nolēmis vērsties pret tā dēvēta-
jām “deputātu kvotām”, prasot no parlamen-
tāriešiem vairāk atklātības. 

•	 Zemessardzes komandieris Ainars Ozoliņš 
nācis klajā ar ziņojumu, ka ievērojams skaits 
zemessargu savā dzīvesvietā sākuši glabāt 

v i e g -
los strēl-
nieku ieročus ar atbilstošu daudzumu mu-
nīcijas. Konkrētu skaitu Ozoliņš nevēlējās 
atklāt, taču tas esot ievērojams. Tāpat valsts 
ir iegādājusies ieroču glabāšanai paredzē-
tus seifus, lai nodrošinātu atbilstošu drošī-
bu. Ozoliņš gan atzina, ka Zemessardzes 
pārapbruņošana atbilstoši profesionālā 
dienesta līmenim nav ātri paveicama. Tas 
nav izdarāms viena vai divu gadu laikā, jo 
Zemessardze ir skaitliski ļoti liela struktūra.

•	 Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.
lv” sākta parakstu vākšana, lai televīzijas 
reklāmas laikā tiktu rādīta laika atskaite līdz 
reklāmas beigām. Kā iniciatīvas iesniedzējs 
norādīts Valters Strangats. Viņš uzsver, ka, 
skatoties TV pārraides, kad sāk rādīt rek-
lāmas, viņš vēlas zināt, cik ilgs būs kopējo 
reklāmu laiks. Iniciatīvas rezultātā skatītāji 
varētu izvēlēties skatīties reklāmas vai nē, 
gaidot turpinājumu savam skatītajam raidī-
jumam, ziņām, filmai vai kam citam.
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Saeima: sezona ir sākusies
Politiskā sezona galvaspilsētā tika atklāta ar pa-

matīgu troksni. Vecrīgas sirdī, pie parlamenta ēkas, 
uz sēdi nākušos deputātus sveicināja muzejnieki – pi-
ketētāji. Viņi uzstājās saistībā ar Okupācijas muzeja 
pārbūvēšanu – tas tika uzcelts padomju laikos kā 
Latviešu sarkano strēlnieku muzejs. Valdībā un parla-
mentā ir pārliecināti, ka ekspozīcija būtu jāpaplašina, 
piebūvējot muzejam papildu ēku. Savukārt Rīgas ar-
hitekti uzskata, ka muzejs, maigi izsakoties, tāpat nav 
nekāds vēsturiskā centra rotājums, tāpēc tam nekas 
nav jābūvē klāt. Taču mākslas kalpi, visticamāk, savu 
cīņu par senatni būs zaudējuši – muzejam ir piešķirts 
nacionālo interešu objekta statuss, tāpat kā elek-
trostacijai un militāriem objektiem, un tas nozīmē, ka 
tagad atļauju no Rīgas būvvaldes var arī nelūgt. Celt 
piebūvi sāks jau nākamajā gadā.

Paralēli galvaspilsētā notika vēl viena akcija – šo-
reiz motorizēta. Rīgas taksometru vadītāji protestēja 
pret nodokļu celšanu pasažieru pārvadājumiem. Viņu 
auto lēnām riņķoja ap Ministru kabineta ēku, apgrū-
tinot satiksmi centrālajās Brīvības un Tērbatas ielās. 
Atbildes reakciju no valdības šoferi pagaidām nav sa-
gaidījuši.

Vēl viens jautājums par arhitektūru un senatni 
kļuva par visvairāk apspriesto Saeimas pirmajā sēdē. 
Ar absolūtu balsu vairākumu deputāti noraidīja tautas 
iniciatīvu par “Uzvaras parka īsto tēlu”, kas pēc bū-
tības piedāvā nojaukt Rīgas atbrīvotāju pieminekli. 
Autori atraduši arhīvos 30. gadu nerealizēto projektu, 

kas paredzēja apbūvēt teritoriju tagadējā Uzvaras par-
ka vietā, 2 gadu laikā savākuši vajadzīgo domubiedru 
skaitu (virs 10 000 cilvēku) un nodevuši pieteikumu 
Saeimā.  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs (“Saskaņa”) paziņoja, ka 
pēc minētā projekta būtu jānojauc ne tikai piemineklis, 
bet gandrīz vai puse pilsētas, ieskaitot divas viesnī-
cas, dzelzceļa muzeju un vēl vairākas ēkas. Tur, kur 
pirms kara bija parki un skvēri, mūsdienās ir pilsētas 
rajons, kurā notiek rosīga dzīve.

Jau pēc Saeimas sēdes beigām atklājās, ka 
galvaspilsētas tēlu labprāt kardināli mainītu ne tikai 
sabiedriskie darbinieki, bet arī izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis. Nesen ministrs piedalījās 
parlamentārās Izglītības, kultūras un zinātnes komisi-
jas sēdē, kur paskaidroja deputātiem skolotāju algu 
reformas sekas. Kā rakstīja “Ezerzeme”, jauno darba 
samaksas tarifu ieviešanas rezultātā tiem skolotājiem, 
kuri strādā lielās pilsētu skolās, arī Rīgā, algas varē-
tu samazināties. Lai tas nenotiktu, ministrs ieteica... 
apvienot Rīgas skolas, lai katrā būtu ne mazāk par 
800 skolēniem. Rīgas dome nekavējoties nodēvēja 
ministra ieteikumu par diletantismu un neprātu.  At-
klājās, ja seko šim ieteikumam, no 115 Rīgas skolām 
būtu jāslēdz 48 – tai skaitā mazākumtautību skolas, 
piemēram, Lietuviešu vidusskolu, Ebreju vidusskolu, 
Baltkrievu vidusskolu un Poļu vidusskolu.                    

  Darja ŽDANOVA

Pirmā parlamenta sēde pēc brīvdienām izcēlusies ar piketiem un skandāliem

A/S “Krāslavas piena” skābkrējuma sviests – viens no labākajiem Latvijā!
Plašākā pārtikas industrijas izstāde 
Baltijas valstīs “Riga Food” ik gadu 
iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ 
jaunumus un sniedz iespēju iepazī-
ties ar nopietniem un uzticamiem no-
zares uzņēmumiem. Ķīpsalā ikviens 
gardēdis var smelties idejas savai 
ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu 
un baudīt pavāru, konditoru un bār-
meņu šovus, savukārt profesionāļi – 
smelties idejas, gūt jaunas zināšanas 
un informāciju, kā arī veicināt sava 
biznesa attīstību.

“Riga Food 2016” tika apbalvoti Lat-
vijas Piensaimnieku centrālās savienības 
(LPCS) rīkotā vietējo augstākās kvalitā-
tes piena produktu konkursa laureāti.

Piena produkti tika vērtēti sešās gru-
pās - 2015.-2016. gada labākie jaunie 
produkti, kefīrs ar tauku saturu līdz 3%, 
biezpiens ar tauku saturu 9%, krējums 
ar tauku saturu 20%, augstākā labuma 
sviests, kā arī nogatavināts “Holandes” 
tipa puscietais siers.

Jauno produktu konkursa raudzēto 
piena produktu grupā zelta medaļu piešķī-
ra SIA “Rīgas piensaimnieks” ražotajam 
bifi do dzeramajam jogurtam “Kārums” 
bez piedevām, sudraba medaļu saņēma 
AS “Valmieras piens” produkts “Lakto 
Pro” ar banānu piedevu un vitamīniem, 
bet bronzas medaļu piešķīra AS “Tukuma 
piens” jogurta smūtijam ar zemeņu, man-
go, apelsīnu garšu.

Jauno produktu konkursa siera grupā 
pirmo vietu piešķīra AS “Latgales piens” 
krēmsieram “Čedars”, otro vietu - AS 
“Jaunpils pienotavas” ražotajam “Mini 
Mozzarella” sieram, bet trešo vietu – “Tu-
kuma piena” ražotajam “Fetahi” baltajam 
sieram.

Kā norādīja LPCS vadītājs Jānis 
Šolks, skaitliski vislielākais paraugu 
skaits bija tieši gada jauno piena produktu 
kategorijā. “Tas nozīmē, ka nozarei grūta-
jos apstākļos piena pārstrādes uzņēmumi 
intensīvi strādā pie jaunu produktu radī-
šanas, kas ir vērtīgi kā patērētājiem, tā arī 
pašiem uzņēmumiem. Tā ir iespēja agrāk 
vai vēlāk iekarot kādu jaunu tirgu pasau-
lē,” sacīja Šolks.

Konkursā par labāko kefīru tika atzīts 
AS “Latgales piens” kefīrs ar 2,5% tauku 
saturu, otro vietu piešķīra AS “Rīgas pie-
na kombināts” kefīram “Limbažu” ar 2,5% 
tauku saturu, bet trešā vieta – “Valmieras 
piena” kefīram “Valmiera” ar 2% tauku sa-
turu.

Savukārt biezpiena grupā zelta me-
daļu piešķīra “Valmieras piena” ražotajam 
biezpienam “Valmiera” ar tauku saturu 
9%, sudrabu saņēma AS “Talsu pien-

saimnieks” biezpiens “Talsu” ar tauku 
saturu 9%, bet bronzu – “Latgales piena” 
biezpiens ar tauku saturu 9%.

Skābā krējuma konkursā par labāko 
atzīts “Valmieras piena” krējums “Valmie-
ra”, otro vietu saņēma SIA “Rīgas pien-
saimnieks” krējums, bet trešo vietu pie-
šķīra “Tukuma piena” krējumam.

Sviesta konkursā zelta medaļu pie-
šķīra “Rīgas piensaimnieka” saldkrējuma 
sviestam “Kārums” ar tauku saturu 82%, 
sudraba medaļu saņēma “Tukuma piena” 
saldkrējuma sviests “Eksporta” ar tauku 
saturu 82,5%, bet bronzas medaļu pie-
šķīra AS “Krāslavas piens” skābkrējuma 
sviestam ar tauku saturu 82,5%.

Nogatavināta puscietā “Holandes” 
tipa siera konkursā par labāko atzīts SIA 
“Latvijas piens” “Holandes” tipa siers 
“Gouda Premium” ar tauku saturu 45%. 
Sudraba medaļu piešķīra AS “Cesvaines 
piens” ražotajam “Holandes” tipa sieram 

ar tauku saturu 45%, bet bronzas medaļu 
piešķīra “Smiltenes piena” “Holandes tipa 
sieram ar tauku saturu 45%.

Šī gada konkursa komisijā līdzās 
LPCS vadītājam bija Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes dekāne Inga Cipro-
viča, pārtikas drošības zinātniskā institū-
ta “Bior” eksperti Inese Ozollapa, Daina 
Podskočija, Andris Rava, Pārtikas un ve-
terinārā dienesta eksperte Una Rubīna, 
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra 
vietniece Rigonda Krieviņa, diētas ārste 
Lolita Neimane, SIA “Maxima Latvija” 
Procesu un kvalitātes vadības departa-
menta direktore Dace Grava, SIA “RIMI 
Latvia” kvalitātes vadītāja Māra Tamane.

Šī nav pirmā atzinība Krāslavas 
sviestam. Sudraba medaļu (2.vietu) pirms 
vairākiem gadiem ir sāņēmis AS “Krāsla-
vas piens” ražotais saldkrējuma sviests, 

“Riga Food 2011” AS “Krāslavas piens” 
ieguva 3. vietu kā labākais skābkrējuma 
sviesta ražotājs (sviesta meistare Svetla-
na Račicka).

Šogad, 7. septembrī, uz Rīgu sa-
ņemt bronzas medaļu un LPCS Atzinī-
bas rakstu par iegūto 3.vietu Latvijas 
sviesta ražotāju konkursā devās AS 
“Krāslavas piens” meistars Ainārs Ve-
celis.

Jāatzīst, ka esmu AS “Krāslavas 
piens” ražotā sviesta cienītāja un ie-
pērkoties vienmēr izvēlos to. Lielā-
ku atzinību šogad guva skābkrējuma 
sviests, bet veikalu plauktos biežāk 
redzu Krāslavā ražoto saldkrējuma 
sviestu. Kāpēc tā, jautāju Aināram Ve-
celim. 

Piedāvājums atkarīgs no pieprasī-
juma. Varbūt to nosaka kaut neliela, bet 
cenas atšķirība. Skābkrējuma sviests ir 
nedaudz dārgāks. Atšķirībā no saldkrēju-

ma sviesta, skābkrējuma sviestam ražo-
šanas procesā tiek pievienots ieraugs. Un 
tad saražotais sviests jau ir salīdzināms 
ar to, kādu tradicionāli gatavoja mājās 
mūsu vecmāmiņas. Citādi ražosanas teh-
noloģija neatšķiras. Arī treknums un mit-
rums abiem produktiem ir vienlīdzīgs.

Kas tad nosaka produkta garšu? 
Garša galvenokārt ir atkarīga no izej-

vielas. Viss ir atkarīgs no mūsu zemnieku 
nodotā piena kvalitātes. Mazliet palīdz arī 
ieraugs.

Tātad, mēs varam uzskatīt, ka Krās- 
lavas novada zemnieki ražo vislabāko 
pienu?

Subjektīvi. Tas piens, ko savāc mūsu 
mašīnas no ganāmpulkiem, kas atrodas 
Krāslavas tuvumā, pieder AS “Preiļu 
siers”. AS “Krāslavas piens” darbojas kā 
AS “Preiļu siers” meitas uzņēmums. Un 

tad no Preiļiem mums tiek atvests krē-
jums un piens, no kura mēs ražojam sald-
krējuma sviestu, skābkrējuma sviestu un 
sālīto sviestu, kā arī sauso vājpienu. 

Lielākā daļa AS “Preiļu siers” izman-
totā piena tiešām ir no Latgales, kas tiek 
uzskatīts par “tīrāko” Latvijas reģionu un 
mūsu ražotos produktus varētu dēvēt par 
eko produktiem, ja vien visiem piegādātā-
jiem būtu nokārtotas “papīru formalitātes”.

Kādus produktus vēl ražo AS 
“Krāslavas piens”? Vai ir kādi jauni 
produkti?

Ražojam sviestu, tauku maisījuma 
pastas, sauso vājpienu un paniņu pulveri. 
Jauns produkts ir piena tauku pasta 78 %, 
kura satur tikai piena taukus. To pasūtīja 
viena no austrumu valstīm.

Vai piena tauku pasta būs nopēr-
kama arī mūsu veikalos?

Viss ir atkarīgs no pieprasījuma. 
Atceros, kā manā bērnībā vecmā-

miņa nija sviestu koka ķērnē 
ar koka krustiņu. Kā sviests 
tiek gatavots jūsu uzņēmumā? 

Sviesta pagatavošanas pro-
cess ilgst apmēram diennakti. 
Ikdienā gatavojam apmēram 
15 tonnas sviesta. Maksimālais 
daudzums ir līdz 20 tonnām. 
Šovasar sasniedzām rekordu – 
mazliet vairāk par 22 tonnām, 
bet gadās, ka gatavojam tikai 
vienu tonnu sviesta. Produkta 
daudzums atkarīgas no pasūtī-
juma.

Sviesta ražošanā ir iesaistīti 
apmēram desmit cilvēki. Process 
sākas ar tvertņu sagatavošanu, 
mazgāšanu un izejvielas pie-
ņemšanu. Tad krējums nonāk ra-
žošanas cehā, kur tas tiek paste-
rizēts un nogatavināts. Nākošajā 

dienā sākas sviesta kulšanas process. 
Beidzot, atkarībā no sviesta daudzuma, 
4-5 darbinieki sagatavo taru un fasē ga-
tavo produktu. 

Par visa procesa organizēšanu at-
bild maiņas meistars un ražošanas daļas 
vadītāja. Katra produkta kvalitāti kontrolē 
labaratorijā, kur tiek pārbaudīti produktu 
fi zikālie un mikrobioloģiskie rādītāji. 

Paldies par interviju! Visiem AS 
“Krāslavas piens” darbiniekiem patei-
camies par kvalitatīvu produktu ražo-
šanu, novēlam darba prieku un nākot-
nē cerēsim uz zelta medaļu!

ATTĒLĀ: Ainārs Vecelis otrais no 
labās

Iveta LEIKUMA
Foto: LETA 

 



2016. gada 13. septembris 3

Pokemoni nāk! Vai vecāki ir gatavi? 
Datorspēles jau sen pārstāja būt par ek-

sotiku. Nevienam nav noslēpums, ka skolēni 
visai reti izmanto interneta iespējas savām 
mācībām. Globālais tīmeklis galvenokārt dod 
iespēju aktīvi komunicēt un darboties sociāla-
jos tīklos, kā arī lejuplādēt daudzas spēles, 
kas sniedz brīnišķīgu iespēju kļūt par to, par 
ko gribas būt. Par atkarību no datorspēlēm 
ir uzrakstītas disertācijas, metodiskie līdzek-
ļi, monogrāfi jas. Psihologi regulāri ceļ trauk-
smi... Bet kurš tad viņus sadzirdēs, ja jaunas 
datorspēles dēļ, kā arī tāpēc, lai viņiem at-
ļautu ilgāku laika sēdēt pie monitora, bērni ir 
gatavi kādu laiku būt paklausīgi, izpildīt ve-
cāku lūgumus, palīdzēt mājas darbos... Bet... 
Kā dēļ?  

Kompānijas “Nintendo” jaunais produkts 
ir spējīgs kardināli mainīt mūsu priekšstatu 
par virtuālajām spēlēm. Šis jaunums tik ātri 
iekaro pasauli, ka tiesību turētāja akcijas 
īsā laika posmā kļuva par brokeru visgaidī-
tāko objektu. Tagad “Nintendo” akciju cenas 
ir daudz dārgākas nekā tādam monstram kā 
“SONY”! Turklāt “Pokemon Go” spēles rek-
lāma ietekmē spēlmaņus tik lielā mērā, ka 
vēl līdz spēles ofi ciālās funkcionēšanas sā-
kumam daudzi to “spēlēja”, pārģērbjoties par 
pokemoniem vai metot maģiskas bumbiņas 
uz mājdzīvniekiem. Bet vispirms noskaidro-
sim, kas ir šīs spēles būtība?  

Pirmās multfi lmas par šiem mīļajiem ja-
pāņu zvēriņiem, kas apveltīti ar fantastiskām 
spējām, parādījās uz mūsu ekrāniem pagāju-
šā gadsimta 90. gadu beigās. Tad tirdzniecī-
bā tika laistas jaunas rotaļlietas - “tamagoči”, 
mazie virtuālie audzēkņi, par kuriem vajadzē-
ja rūpēties. Pirms 15-16 gadiem bērni zināja 
par pokemoniem un tamagoči daudz vairāk, 
nekā pieaugušie, kuri bija aizņemti ar ģime-
nes ekonomisko problēmu risināšanu. 

Pagāja gadi, lielā kņada ap pokemonu 
pasauli norima. Bērniem parādījās citas rai-
zes un citi elki... Un, lūk, kad “tamagoči” pa-
audze izauga, kļuva patstāvīga un fi nansiāli 
maksātspējīga, tika laista klajā jauna, cita 
tipa spēle. 

Lejupielādējot bezmaksas aplikāciju 
savā viedtālrunī, var iesaistīties pokemonu 
meklēšanā, izmantojot geolokāciju “Google 
Map” ar pievienotajiem dažādās vietās poke-
moniem. Mūsdienu cilvēku dzīvē moderns 
mobilais telefons, kas jau sen vairs nav tikai 
sakaru līdzeklis, ir sava veida logs uz virtuālo 
pasauli. Jaunā pokemonu spēle kļuva pieeja-
ma lietotājiem tikai kopš šī gada 6. jūlija, bet 
jau pēc nedēļas to spēlēja desmitiem miljonu 
cilvēku visā pasaulē... Pokemonus ir nepie-
ciešams ne tikai medīt un ķert, bet arī “audzi-
nāt” un “trenēt” (tamagoči funkcija), bet pēc 
tam sūtīt uz cīņām un atkal meklēt, meklēt, 
meklēt... 

Pokemoni (tulkojumā - “kabatas mons-
tri”) ārēji ir ļoti pievilcīgi un apburoši. Mīļi zvē-
riņi ar amizantiem vārdiem (Slovpoks, Mjūtū, 
Čānzeijs, Čarmanders, Bulbazaurs, Džiglij-
pufs - kopā vairāk nekā 700 tēli!) ir līdzīgi 
jaukiem pasaku varoņiem, piemēram, tādiem 
kā daudziem zināmais Čeburaška. Turklāt 
šo spēli var spēlēt bez maksas. Ar ko tad ir 
saistīts jampadracis pasaules biržās? Kāpēc 
akcijas kļūst arvien dārgākas? Viss liecina 
par to, ka pavisam drīz maksas pakalpojumu 
apjoms aizraujošās spēles ietvaros pieaugs 
vairākas reizes, nesot tiesību turētājiem ne-
redzēti lielu peļņu. 

Spēles fenomenālie panākumi nevarēja 
nepiesaistīt pasaules preses uzmanību. Krie-
vijā sāka izplatīties baumas par sazvērestī-
bas teoriju (pēdējā laikā šādas teorijas tur 
rodas kā sēnes mežā pēc silta lietus): sak, 
CIP izdomāja šo spēli ar mērķi izzināt visu no 
visiem un pēc tam izmantot saviem mērķiem. 
Neiedziļināsimies mūsu austrumu kaimiņa 
iekšējās propagandas niansēs, bet iepazīsi-
mies ar vietējo psihologu viedokli! 

Speciālisti, kas darbojas dažādu atkarī-
bu ārstēšanas jomā, uzskata, ka aizraušanās 
ar pokemonu ķeršanu, tāpat kā daudzas citas 
virtuālās spēles, noved pie tā, ka bērns (pus-
audzis) zaudē “dzīvas” saskarsmes iemaņas, 
ieslēdzoties nereālās telpas, vesela digitālā 
universa, ietvaros... Novēršanās no reālitātes 
izraisa tādu situāciju, kad cilvēki zaudē sociā- 
lās iemaņas, degradējies (smadzenes pakā-
peniski pierod izpildīt tikai vienu operāciju, jo 

citas iespējas netiek izmantotas), neprot vei-
dot attiecības, nodibināt kontaktus.  

Eiropas psihiatri jau sen ārstē klīnikās 
spēlmaņus kopā ar narkomāniem un alko-
holiķiem. Jaunā spēle faktiski paverdzina cil-
vēku apziņu, tātad pacientu skaits drīz vien 
pieaugs... 

Vai ir iespējama izeja no šīs situācijas? 
Kā pretoties šim neveselīgajam vaļasprie-
kam, ar ko aizraujas jau miljoniem pieaugušo 
cilvēku, nemaz nerunājot par bērniem? Aiz-
liegt? Atņemt telefonu? Nē... Šie kardinālie 
pasākumi beigsies ar vēl lielāku agresiju un 
pretošanos. Vēl jo vairāk tāpēc, ka bērni var 
spēlēt arī slepenībā, kas novedīs pie vēl bē-
dīgākām sekām. 

Ar ko ir saistīts “Pokemon Go” spēles 
popularitātes noslēpums? Kā novērst bērna 
uzmanību, lai viņi, iedziļinoties nereālajā pa-
saulē, nezaudētu saikni ar reālitāti? Par to es 
lūdzu pastāstīt praktizējošu, sertifi cētu psi-
holoģi, Baltijas Psihologu asociācijas biedri, 
Irīnu Japiņu: 

- Spēles popularitāte izskaidrojama ļoti 
vienkārši: veidotāji nodrošināja cilvēkiem vie-
nu no elementārākajiem instinktiem - meklē-
šanu! Zīdainis meklē mātes krūti, aizvēsturis-
kie cilvēki meklēja augļus un augus, medīja 
dzīvniekus, un tas viss - lai izdzīvotu. Mūsdie-
nu civilizācija nedaudz nomaskēja šo mūžīgo 
meklēšanu, padarīja to mazāk izteiktu. Bet 
mārketinga speciālisti izcili zina par šo tiek-
smi, kas piemīt visiem ļaudīm: mēs meklējam 
sev labāku darbu, labāku vietu mājoklim, pre-
ces ar atlaidi, draugus un iemīļotos, savu nišu 
dzīvē, savu īsto vietu, iespējas pašatklāsmei 
un, protams, meklējam dzīves jēgu.  

Pokemonu spēle pēc savas būtības nav 
nekas jauns. Atcerieties, cik interesanti spē-
lēt paslēpes, vistiņas (meklēšana!) un kaza-
kus-laupītājus! Datorspēles, kas saistītas ar 
dažādiem kvestiem, jau sen nevienu nepār-
steidz, un, starp citu, tagad kvesti ir kļuvuši 
par reālajām spēlēm, tos labprāt spēlē arī 
pieauguši cilvēki. Runa ir par mūsdienās po-
pulāro izklaidi ar nosaukumu escape room, 
kad cilvēku grupu ieslēdz kādā telpā, bet iz-
nākt no turienes var tikai tad, kad ir atrisināti 
vairāki grūti izpildāmi uzdevumi un mīklas 
(praktiski tās ir visiem zināmās “paslēpes”, 
tikai modernizētas). Un ir pienākusi arī poke-
monu kārta. Šīs spēles galvenā atšķirība no 
iepriekšējām ir saistīta ar to, ka pokemoni liek 
cilvēkiem pamest savas mājas un doties ārā. 
Taču tieši šī īpatnība arī ir potenciālā riska 
avots mūsu bērniem un pusaudžiem. Līdz 
ar to pieaugušie pilnā mērā izjutīs visus šīs 
sarežģītās un aizraujošās spēles “jaukumus”. 

Spēles veidotāji ļoti pareizi visu aprē-
ķinājuši – nodrošinot mūsdienu cilvēkiem 
iespēju izbaudīt senlaiku mednieka izjūtas, 
viņi varēs kontrolēt aplikācijas lietotājus, viņu 
vēlmes, priekšrocības, viņu virtuālo dzīvi. Šī 
spēle nebūs pieejama bezmaksas režīmā 
visu laiku. Kad aktīvo (lasiet: atkarīgo) lieto-
tāju kļūs vēl vairāk, parādīsies maksas pa-
pildiespējas, opcijas. Šo pakalpojumu klāsts 
arvien pieaugs, līdz ar to pieaugs arī kompā-
nijas ienākumi. Visas sazvērestības teorijas, 
par ko tagad daudzi runā, vai apgalvojumi 
par šīs spēles “sātanisko” būtību ir absolūti 
nepamatoti un nepārliecinoši, viss ir daudz 
vienkāršāks: spēles veidotāji realizē visai 
sekmīgu komerciālo projektu un cer, ka peļņa 
būs pasakaina, bet spēle jau tagad ir izdomā-
ta tā, lai tai nekad nepienāk beigas. Mainīsies 
saturs, varoņu ārējais veidols. Patērētāju pie-
prasījums būs nodrošināts vienmēr, jo mek-
lēšana ir viens no izplatītākajiem instinktiem. 

Kā vecāki var pasargāt savus bērnus no 
šīs jaunās atkarības? 

- Vecāki to tiešām var. Bet aizliegumi, 
protams, nav izeja. Pats iedarbīgākais rīcības 
variants - piedāvāt alternatīvu, kas ir līdzīga 
gan pēc formas, gan pēc satura. Pokemonu 
spēlei ir visai apšaubāms “pildījums” (pie-
mēram, “kabatas monstru kaujas”!), bet tā 
vietā var uzsākt ģimenes kvestu tradīciju: no 
elementārām paslēpēm (ja bērni mazi) līdz 
“escape room” organizēšanai savā dzīvoklī. 
Ja bērnam velta vairāk uzmanības, organizē 
ģimenes svētkus ar spēlēm, iesaistot citas ģi-
menes, ja dzīva saskarsme un kopīga brīvā 
laika pavadīšana kļūst par ģimenes tradīciju, 
tas ir interesanti gan pieaugušajiem, gan bēr-

niem, tad arī 
p o k e m o n u 
ķeršana vai 
citi virtuālie 
mek lē jumi 
nebūs tik 
aktuāli. 

Ir jāuz-
sver, ka mūsu 
novadā šī popu-

lārā spēle pagaidām nav iecienīta. Bet 
Rīgā un Daugavpilī spēlēt jau var (Latvijā šī 
spēle ofi ciāli tika prezentēta nesen, bet vir-
tuālie meistari jau sen iemācījās lejuplādēt 
to savos viedtālruņos). Rīgas pašvaldības 
policija jau ir vērsusies pie spēlētājiem ar 
brīdinājumu par “pokemonu meklēšanas” 
bīstamību un ar padomiem “pokemonu ķērā-
jiem”: stingri ievērot ceļu satiksmes noteiku-
mus, neiet privātīpašumā un tur, kur ieeja ir 
aizliegta, nespēlēt, vadot automašīnu, neiet 
aizdomīgās vietās un nespēlēt naktī (īpaši 
tad, ja jums nav 16 gadu!). Savas bažas jau 
izpauda “Latvijas dzelzceļa” un “Latvenergo” 
pārstāvji. Jau tika konstatēti gadījumi, kad 
aizrautīgākie spēlētāji pakļāva sevi riskam 
gūt nopietnas traumas, piedaloties poke-
monu “medībās” dzelzceļa tuvumā vai zem 
augstsprieguma līnijām. 

ASV sabiedrība satraukta sakarā ar to, 
ka “pokemonu mednieki” parādījās pat Ār-
lingtonas kapos un Kapitolija rajonā. Neiz-
pratni un sašutumu izraisīja pokemonu ķērā-
ju aktivitātes Svētā Pētera katedrālē Romā, 
Bekingemas pils dārzā Londonā... Pasaulē 
tika konstatēti arī pirmie šīs spēles upuri: 
kāds nokritis no augstas klints, mēģinot no-
ķert retu pokemonu, vai nokļuvis zem vilcie-
na, cits ielīdis pie plēsējiem zoodārzā... Lat-
vijā daži spēlētāji guvuši nopietnas traumas. 
Virtuālā pasaule pārņem visu cilvēka uzma-
nību, bet īstenībā ir reāli riski. Parādījušies 
interneta tīmeklī arī blēži, kuri piedāvā “no-
pirkt” retus pokemonus vai piedāvā “trenera 
pakalpojumus”. Gan pirmais, gan otrais ir tīra 
krāpšana. Pokemonu pirkšana šajā spēlē 
nav paredzēta (pagaidām!), bet par treneri 
spēlē var būt tikai pats spēlētājs - viedtālruņa 
īpašnieks. Pašlaik globālajā tīmeklī var atrast 
daudz rekomendāciju un pārdomu par šīs 
spēles plusiem, kā arī par tās drošību. Rek-
lāma ir biznesa dzinējs. Visiem spēkiem mūs 
mēģinās pārliecināt par to, ka viss ir brīniš-
ķīgi un nav nekāda iemesla satraukumam. 
Tas ir saprotams: nekas nevar traucēt spē-
les veidotājiem gūt peļņu... 

Bet vai patiešām viss ir tik bezcerīgi 
un drūmi? Izrādās, ka nav. Šai spēlei ir arī 
pozitīvās puses. Pirmkārt, cilvēki iziet no 
savām mājām, biežāk uzturas svaigā gai-
sā. Otrkārt, pokemoni parasti tiek izvietoti 
blakus ievērojamākajiem kultūras un vēs-
tures objektiem, kas arī ir labi (iespējams, 
kaut kāda uzmanība tiks pievērsta arī pie-
minekļiem, dievnamiem vai muzejiem). 
Treškārt... laikam gan ir arī “treškārt”, kā 
arī “ceturtkārt” un “piektkārt”. Galu galā, 
piemēram, XIX gadsimta vidū sabiedrī-
ba bija satraukta sakarā ar citu aizrauša-
nos - romānu lasīšanu. Daudzi ievērojami 
cilvēki publicēja nopietnus rakstus, kuros 
apgalvoja, ka romānu lasīšana ir bēgšana 
no reālās dzīves, kas bojā lasītāju veselību 
un izraisa ģimenes problēmas... Nekas nav 
pilnīgi jauns mūsu pasaulē... Iespējams, 
ka par tagadējo moderno aizraušanos ar 
pokemoniem pēc dažiem gadiem neviens 
pat neatcerēsies...  

Taču jau tagad fi rmas “Nintendo” ik-
dienas ienākumi sastāda pusotru miljonu 
dolāru. Pagaidām lielākoties sakarā ar ak-
ciju vērtības paaugstināšanos, jo maksas 
pakalpojumi šīs spēles ietvaros joprojām ir 
ne visai populāri, cilvēki apgūst spēles pa-
matus. Bet jau pavisam drīz iepriekšminētā 
summa sāks atspoguļot fi rmas ienākumus 
stundas laikā, bet varbūt pat īsākā laika 
posmā. Par izpriecām ir jāmaksā... Bet vai 
tad maksa, kuras pamatā ir mūsu bērnu ve-
selība un drošība, ir adekvāta?  

Pokemoni nāk. Un mums ir jābūt gata-
viem tos sagaidīt... Un pavadīt arī. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Attēls no internet a 

niem, tad arī 

sver, ka mūsu 
novadā šī popu-

lārā spēle pagaidām nav iecienīta. Bet 

Pasaulē
Eiropā anomāls kar-

stums

Daudzviet Eiropā šonedēļ 
turpinās karstums, kas vietām 
pārspēj vasaras mēnešos pie-
redzēto tveici. Beļģijā spēkā ir 
oranžais brīdinājums. Brīdinā-
jumu par anomāli augstu gaisa 
temperatūru izplatījuši arī Poli-
jas sinoptiķi. Jau ziņots, ka 5. un 
6.septembrī Spānijas dienvidos 
gaisa temperatūra pakāpās līdz 
pat +46 grādiem, kas ir aug-
stākā gaisa temperatūra, kas 
šogad reģistrēta Eiropā, kā arī 
jauns septembra rekords visā 
Eiropā.

Izglābti 3400 migranti

Vidusjūrā Lībijas piekrastes 
tuvumā nedēļas nogalē izglābti 
aptuveni 3400 migranti. Tostarp 
svētdien izglābti 1100 migranti, 
kas atradās astoņās pārbāztās 
piepūšamās laivās un divos 
zvejas kuģīšos. Viņus uzņēma 
Itālijas krasta apsardzes un fl o-
tes kuģi, britu kara kuģis un vai-
rāki citi kuģi, ko nolīgušas ne-
valstiskās organizācijas. Itālijas 
Iekšlietu ministrijas sniegtā in-
formācija liecina, ka kopš gada 
sākuma Itālijā ieradušies 124 
000 migrantu, kas ir nedaudz 
vairāk kā pērn visa gada laikā.

Francijā saglabājas 
augsti teroraktu draudi

Francijas premjerministrs 
Manuels Valss paziņojis, ka 
kopš ceturtdien pie Parīzes 
Dievmātes katedrāles novērstā 
terorakta uzbrukumu draudi 
Francijā ir augstākajā līmenī. 
Kopumā Francijā izmeklēšanai 
pakļauti aptuveni 15 000 cilvē-
ku, kas pieņēmuši radikālus uz-
skatus.

Vienojas par pamieru 
Sīrijā

ASV un Krievija piektdien 
vienojās par plānu pamiera no-
teikšanai Sīrijas pilsoņkarā un 
miera procesa pamatu likšanai. 
Pamiers stājās spēkā pirmdien 
– musulmaņu svētku “Eid” pir-
majā dienā. Ja tas ilgs vismaz 
vienu nedēļu, tad ASV sāks sa-
darbību ar Krievijas spēkiem, lai 
vērstos pret džihādistu grupēju-
miem “Islāma valsts” un “Nusras 
fronte”. Šis plāns nodrošinās, 
ka Sīrijas valdības gaisa spēki 
neveiks kaujas misijas virs ne-
miernieku ieņemtiem rajoniem, 
lai būtu iespējams piegādāt hu-
māno palīdzību tiem, kam tā ne-
pieciešama.

Sprādziens Bagdādes 
centrā

Irākas galvaspilsētas Bag-
dādes centrā piektdienas vaka-
rā eksplodēja ar sprāgstvielām 
piekrauts automobilis pie liel-
veikala, nogalinot vismaz 40 cil-
vēkus un ievainojot vairāk nekā 
60. Vēl nav zināms, kas sarīko-
jis šo teroraktu. Pirms tam bija 
ziņots, ka pie lielveikala uzspri-
dzināti divi automobiļi, nogalinot 
vismaz 10 cilvēkus un ievainojot 
28. Viens no šiem automobi-
ļiem eksplodējis stāvvietā, bet 
otru sprādzienu esot izraisījis 
terorists pašnāvnieks, vadot ar 
sprāgstvielām piekrautu auto-
mobili pie lielveikala “Nakheel”, 
sacīja policijas pulkvedis.
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Par nodokļu maksātāju līdzekļiem uz Īriju, lai dziedātu, dejotu un diskutētu ar aktrisēm?
Ziņa par to, 
ka Dagdas 
n o v a d a 
d o m e s 
p r i e k š -
s ē d ē t a j a 

S. Viškure 
ir aktīva ko-

m a n d ē j u m o s 
braucēja, novadā nav nekāds 
jaunums. Biežie komandējumi uz 
Baltkrieviju un Lietuvu novadnie-
kiem skan kā ikdienas ziņa, kas 
vairs neizbrīna. Drīzāk, ziņa, ka 
kādā mēnesī nav komandējumu 
uz šī valstīm, liek pamatu iedzī-
votājiem sačukstēties, vai gadī-
jumā, kaut kas nav atgadījies. 
Neizbrīna fakts, ka biežo koman-
dējumu dēļ iedzīvotāji vērsušies 
ar sūdzībām valsts iestādēs, 
lai noskaidrotu to biežuma pa-
matotību un pievienoto vērtību, 
ko vērtīgu dod Dagdas novada 
pašvaldības ekonomikai, tūrisma 
attīstībai, kultūrai un sabiedrībai 
kopumā katrs domes apstipri-
nātais komandējums ārvalstīs. 
Daudziem novada iedzīvotājiem 
šķiet, ka nodokļu maksātāju lī-
dzekļi vienkārši tiek izšķērdēti un 
kopumā tas nedod novada attīs-
tībai nekādu pievienoto vērtību, 
bet tur, kur līdzekļus vajadzētu 
piešķirt, tie netiek piešķirti. 

Kā vēsta valsts iestāžu in-
formācijas pieprasījumi Dagdas 
novada pašvaldībai, ministrijas 
vadībai norāda, ka pašvaldībai ir 
pienākums racionāli un lietderīgi 
izlietot pašvaldības līdzekļus, kā 
arī ministrija liek aiz auss nova-
da domei, ka publiskai personai 
jārīkojas ar fi nanšu līdzekļiem un 
mantu lietderīgi, t.i. rīcībai jābūt 
tādai, lai mērķi sasniegtu ar ma-
zāko fi nanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu.

Šī gada “Dagdas Novada 
Ziņas” septembra numurā izla-
sītā ziņa, ka domes priekšsēdē-
tājai S.Viškurei deputāti atļāva 
apmeklēt “Latgales dienas Īrijā - 
2016” kādam lasītājam sākotnēji 
izraisīja smīnu un paskaļu domu 
izteikšanu vārdos, sakot - “nu, 
vismaz komandējuma virziens 
mainīts.” Taču iepazīstoties ar Īri-
jas pasākuma dienas kārtību, kas 
tika publicēta dagda.lv mājaslapā 
krietni vien vēlāk, un aprunājoties 
ar dēlu, kurš strādā Īrijā, lasītājs 

bija dusmās, tāpēc vērsās laik-
raksta “Ezerzeme” redakcijā, lai 
izteiktu savu viedokli un neap-
mierinātību: “Vai tiešām tas nav 
noziegums pret novada iedzīvo-
tājiem, ja par nodokļu maksātāju 
līdzekļiem tiek lidots uz Īriju, lai 
padiskutētu ar latviešu aktrisēm 
Olgu Dreģi un Lidiju Pupuri? Vai 
tiešām tas nav noziegums, ja 
par mūsu naudu priekšsēdētājai 
tiek apmaksāta dalība diskusijā 
par mums, latviešiem, “Šeit un 
Tur”. Vai tiešām mēs apmaksā-
sim arī balli kopā ar “Baltajiem 
Lāčiem”, kur ieejas biļetes cena 
ir 20 EUR? Vai nebūtu lētāk šos 
māksliniekus apmaksāt un uzai-
cināt uz Dagdu, lai baudu gūst 
visi novadnieki?”

Pēc lasītāja izteicieniem nā-
cās uzdot jautājumu, kur ofi ciāli 
var iepazīties ar tik smalkām ni-
ansēm dienas kārtībā? Uz ko at-
bilde bija vienkārša “Nav tā Īrija 
mums, latgaliešiem, sveša. Kad 
dēls vietējā presē izlasīja, ka cie-
mos brauc novada priekšsēdētāja 
S. Viškure un novadnieks, esošais 
Saeimas deputāts Juris Viļums, 
no “priekiem” gandrīz palecies 
kājās, sakot, “Vai tiešām jau arī 
deputātiem un novada vadītājiem 
Latvijā par šauru, ka dodas uz Īri-
ju sēnes lasīt? Beidzot atmaksas 
diena pienākusi! Žēl, ka pats to 
savām acīm neredzēšu, roku ne-
paspiedīšu, valsi krodziņā neuz-
raušu - jo darbs, darbs un vēlreiz 
darbs...”

Pēc tik skaļiem izteicieniem 
nekas cits neatlika, kā telefoniski 
sazināties ar viedokļa paudējiem, 
lai noskaidrotu dienas kārtības ni-
anses un to ofi ciālos avotus.

Sākumā tika noskaidrots, vai 
tiešām novada vadība pasākumu 
apmeklē par pašvaldības līdzek-
ļiem. Iepazīstoties ar Dagdas no-
vada 18. augusta domes sēdes 
lēmumu, pārliecinājāmies, ka ko-
mandējums ir par budžeta līdzek-
ļiem. Domes lēmums ne tikai at-
ļauj piedalīties pasākumā, bet arī 
nosaka “Izmaksāt S.Viškurei ko-
mandējuma dienas naudu par 4 
komandējuma dienām 100% ap-
mērā no noteiktās dienas naudas 
normas un atlīdzināt ar komandē-
jumu saistītos izdevumus.”

Zināms, ka pats pasākums 
notiks tikai divas dienas (9.- 10. 

septembrī). Kādu īsti programmu 
novadnieki “pērk” par saviem lī-
dzekļiem novada vadībai? Pēc 
Dagdas novada mājaslapā ziņo-
tā, 9. septembrī S. Viškure dēstīs 
tikai Draudzības un Sadarbības 
koku un vakarā diskutēs ar aktri-
sēm. Taču Īrijā dzīvojošie latga-
lieši mierina, apgalvojot, ka viņu 
presē tiek ziņots, ka rīta pusē 
ieplānota arī tikšanās ar Latvijas 
delegācijas un Mayo grāfi stes 
pašvaldības un biznesa pār-
stāvjiem, kuras laikā notiks pre-
zentācijas. Tāpat tiek minēts, ka 
vakarā būs jauka kopā būšana 
brīvākā atmosfērā īru krodziņā 
Hanleys Pub. Protams, bez ievē-
rības nepaliek aicinājuma teksts, 
kas skan šādi: “LatWest mīļi ai-
cina uz šo vienreizējo iespēju, 
kurā varēsim baudīt gan Olgas 
Dreģes neizsīkstošās enerģijas 
un neatkārtojamās harizmas, kā 
arī Lidijas Pupures iekšējā spēka 
un elegances burvību.” Protams, 
īru latviešiem diskusija ar aktri-
sēm, iespējams, ir ļoti nozīmīga. 
Taču, cik nozīmīgi tas ir Dagdas 
novada vadībai, kuru ikdienā no 
aktrisēm šķir nieka pāris stundu 
brauciens, bet Saeimas deputātu 
Juri Viļumu dažu minūšu gājiens?

Otrajā pasākuma dienā, 10. 
septembrī, novada vadība par 
pašvaldības apmaksātajiem lī-
dzekļiem baudīja Īrijas latviešu 

produkcijas izstādi Varde`s Alejā, 
soļojo pa galveno ielu, izbaudī-
ja svinīgo brīdi pilsētas skvērā, 
kur muzicēja un dziedāja. Vaka-
rā baudīja koncertu “Dziesma 
vieno!”, kas Īrijas Rietumkrastā 
notika pirmo reizi. Koncertā pie-
dalījās Latvijas, Īrijas un Anglijas 

latviešu pašdarbnieku kolektīvi 
– ansamblis “Dominante” (vad. 
Skarleta Mukāne), “Kokļu Zapte” 
no Anglijas (vad. Aivis Krēsliņš), 
koris “eLVē” (vad. Inguna Grieti-
ņa), deju kopa “Karbunkulis” (vad. 
Solveiga Slaidiņa), deju kopa 
“Nemiers” (vad. Aiga Kunicka), 
Zane Kažotniece ar ģimeni, u.c.
Koncertā, liekot akcentu uz tautu 
nacionālām kultūras vērtībām un 
atzīmējot Raimonda Paula jubile-
jas gadu, dalībnieki dzirdēs latga-
liešu, latviešu, īru tautas dziesmas 
un tautas dejas, Raimonda Paula 
neatkārtojamās melodijas un citas 
mūsu kultūras vērtības, kas rādā-
mas, saglabājamas un kopjamas.

Iepazīstoties ar portāla www.
baltic-ireland.ie publicēto infor-
māciju, tiek noprasts, ka mūsu 
tautas kultūras vērtības, kas rā-
dāmas, saglabājamas un kopja-
mas “Latgales dienās Īrijā 2016″ 
sargās tikai daži Latgales pašval-
dību vadītāji - Līvānu, Kārsavas, 
Dagdas un Preiļu. Latvijas dele-
gācijas rindas papildināja Īrijas 
Latvijas Tirdzniecības Kamera 
(ĪLTK), Saeimas deputāts Juris 
Viļums, Daugavpils Universitātes 
rektors, kā arī Kuldīgas Tehnolo-
ģijas un Tūrisma koledžas pār-
stāvji. Latvijas uzņēmējdarbības 
pārstāvji no Rūjienas Piensaim-
nieka, SIA Olūts, Lafi ko un Lat 
Tour.

Vai tiešām Dagdas novada 
domes priekšsēdētājai bija liet-
derīgi apmeklēt šo pasākumu un 
tērēt novada budžeta līdzekļus? 
Vai pastāstīt par to, kas notika Īri-
jā nevarēja vēl viens novadnieks 
- Saeimas deputāts Juris Viļums, 
kurš droši vien pasākumu apmek-

lē arī komandējuma ietvaros no 
nodokļu maksātāju līdzekļiem? 
Iespējams - dubults neplīst - un 
kaut viens no šiem novadniekiem 
tomēr spēs informēt sabiedrību, 
kādu īsti “pievienoto vērtību” no-
vadnieki nopirka! 

Cerams, pirms brauciena 
domes priekšsēdētaja izpildīja 
pasākuma rīkotāju uzdoto mājas 
darbu “Atveram veco dziesmu 
kladīti, ieslēdzam YouTube un at-
kārtojam mīļākās dziesmas! Ejam 
uz koncertu un dziedam līdzi!”

Kā jau nopratāt, dagdānieši, 
iespējams dziedāts par Jūsu nau-
du tika daudz. No divu dienu pa-
sākuma garās programmas tikai 
pāris stundas atelpai - runājot par  
iespējams lietderīgo. 

Kamēr Dagdas novada do-
mes deputāti lēma par atļau-
ju priekšsēdētājai apmeklēt šo 
pasākumu, Rēzeknes pilsētas 
dome pieņēma lēmumu ar 400 
eiro atbalstīt šlāgergrupas “Baltie 
lāči” un muzikālās teātra - studi-
jas “Baltie lāči” jauniešu grupas 
dalību šajā pasākumā Īrijā. Mūzi-
ķi vēlas sniegt savu ieguldījumu, 
lai saglabātu saikni ar tautiešiem 
ārzemēs, atgādinātu viņiem par 
iespēju atgriezties savā dzimtajā 
zemē un popularizētu Rēzekni kā 
vietu, kur arī var veiksmīgi veidot 
savu dzīvi.

Rēzeknes pilsētas dome, ie-
guldot nodokļu maksātāju līdzek-
ļus, vismaz pacentusies nosūtīt 
Īrijā dzīvojošajiem latgaliešiem 
pievienoto vērtību. Kāda pievie-
notā vērtība Īru latgaliešiem tika 
nosūtīta ar Dagdas novada do-
mes lēmumu? 

Cerams, ka raksta sākumā 
uzdotais jautājums par nodokļu 
maksātāju līdzekļiem uz Īriju, lai 
dziedātu, dejotu un diskutētu ar 
aktrisēm - pēc priekšsēdētājas 
atskaites par komandējumu Īrijā 
- nepārtaps no jautājuma par ap-
galvojumu. 

“Latgales dienas Īrijā 2016″ 
organizē ĪLTK un Latviešu Asociā- 
cija Īrijā LatWest, kā arī Latvijas 
Republikas vēstniecība Īrijā.

P.S. Īpašs paldies dagdānie-
tim K. un optimistiskajiem latga-
liešiem Īrijas pusē!

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Projekta rezultāts – labiekārtota ģērbtuve sportistiem
Projektu konkursa “Iedzīvotāji vei-
do savu vidi” ietvaros tika realizēts 
Krāslavas novada domes fi nansē-
tais projekts “Futbola kluba Krāsla-
va sportistu ģērbtuves/trenera darba 
kabineta labiekārtošana Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas telpās”. 
Projekts tika īstenots saviem spē-
kiem, aktīvi iesaistot darbā kluba 
audzēkņus un viņu vecākus. 

Darba apjoms nebija liels, bet darbiņa 
pietika visiem – audzēkņu tēvi veica ne-
pieciešamos remontdarbus, komplektēja 
mēbeles, mammas uzkopa šo telpu, bērni 
savu iespēju robežās palīdzēja pieauguša-
jiem.  

Sportistu 
ģērbtuve tika 
l a b i e k ā r t o -
ta, atjauno-
ta, pielāgota 
viņu vajadzī-
bām, tā kļuva 
praktiska un 
vizuāli pievil-
cīga. Bērni ie-
guva un piln-
veidoja darba 
iemaņas. Ko-
pumā darbs 
ritēja spraigi 
un vēlamais 
rezultāts tika 

sasniegts.
Paldies par paveikto darbu ir jāsaka 

visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā, 
īpaša pateicība Eduardam Bergam, Alek-
sandram Krjukovam, Genādijam Sjadro, 
Sergejam Silibitkinam, Mihailam Djatkovi-
čam un Jānim Geibam. 

Telpu 2016. gada 6. augustā iesvētīja 
priesteris Janušs Bulašs. 

Sandra DJATKOVIČA, 
projekta “Futbola kluba Krāslava 

sportistu ģērbtuves/trenera darba 
kabineta labiekārtošana Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas telpās” 

koordinatore

Vecpilsētas ieliņas

Pēdējā tirgotāju bodīte. Grāfu parkā.   

Miesnieku iela.

A. Gončarova foto 
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Katoliskā Baznīca kļuvusi bagātāka vēl par vienu izcilu svēto. 
4. septembrī pāvests Francisks Vatikānā, klātesot apmēram 120 
tūkstošiem cilvēku, kanonizēja par svēto Māti Terēzi no Kalku-
tas - Žēlsirdības Misionāru kongregācijas dibinātāju, “nabago 
ļaužu eņģeli”, “mazo zīmuli Dieva rokā”, vienu no spilgtākajām 
20. gs. personībām, kura radikālā veidā atbildējusi aicinājumam 
kalpot Kristum visnabadzīgākajos. 

1910. gada 26. augustā 
Skopjē, Dienvidslāvijā, kādā al-
bāņu izcelsmes ģimenē pasaulē 
nāca Agnese Ganska Bojakshiu, 
kura vēlāk satricināja pasauli ar 
savu uzticīgo, mīlestības pilno 
kalpošanu Dievam un cilvēkiem. 
18 gadu vecumā meitene iestā-
jās Loreto Dievmātes māsu kon-
gregācijā Īrijā, tur pieņēma vārdu 
Terēze, un tika nosūtīta novicinā-
tā uz Indiju, kur gandrīz divdes-
mit gadus strādāja par skolotāju 
Kalkutā. Jauno māsu satrieca 
tuvējo nomaļu iedzīvotāju šokē-
jošais trūkums, līdz pamazām 
viņa saprata, ka tās vieta ir “starp 
pašiem nabadzīgākajiem no na-
badzīgajiem, starp vismazāka-
jiem no Kristus brāļiem.” Kādā 
ilgā braucienā uz rekolekcijām 
māsa Terēze mistiskā veidā sa-
dzirdēja Jēzus vārdus, ko Pes-
tītājs izteica, mirstot uz krusta 
- “Man slāpst!”, un saprata, ka 
Viņš mēģina pārliecināt cilvēkus 
par Dieva mīlestību, kam nav 
robežu. Atgriezusies Kalkutā, 
Terēze devās pilsētās ielās, lai 
būtu kopā ar nabagajiem, un iz-
lēma veidot kongregāciju, kas 
tiem kalpotu. 1950. gadā viņa 
saņēma Baznīcas atļauju dibināt 
Žēlsirdības misionāru kongregā-
ciju. Bez nabadzības, šķīstības 
un paklausības solījumiem mā-
sas tajā saliek vēl ceturtos - brīvi 
un no visas sirds kalpot Kristum 
nabadzīgākajos no nabagajiem. 
Jēzus vārdi “Man slāpst!” kļuva 
par atslēgas vārdu visai Mātes 
Terēzes darbībai. Viņa Kalkutas 
ielās atrada pieeju ļaudīm trūku-
mā, sabiedrības atstumtajiem, 
grūtdieņiem, bezpajumtniekiem, 
slimajiem, vārgajiem, mirstoša-
jiem, invalīdiem, kroplajiem. Kat-
rā cietējā Māte Terēze redzēja 
Kristu, kam viņa atdevīgi kalpo-
ja, un ikvienu brīdi uzskatīja, ka 
žēlsirdības misionāres veikums 
nav viņas pašas, bet gan vienī-
gi Dieva darbi. Visur un jebkurā 
cilvēkā viņa redzēja darbojamies 
Dieva visvarenību un Jēzus mī-
lestību.

Viens no Mātes Terēzes iz-
teikumiem par sevi skan šādi: 
“Dzimusi esmu albāniete, šodien 
esmu Indijas pilsone. Esmu arī 
katoļu klostermāsa. Attiecībā uz 
savu darbu es piederu visai pa-
saulei, bet savā sirdī es piederu 
vienīgi Kristum.”

Mirstot 1997. gada 5. sep-
tembrī, 87 gadu vecumā Māte 
Terēze atstāja ordeņa saimi, kas 
sastāvēja no piecām kongregā-
cijām un 592 mājām, kas darbo-
jās visos kontinentos, lai aplieci-
nātu Jēzu visnabadzīgākajos no 
nabadzīgajiem. 120 valstīs viņa 
ir atstājusi savu garīgo mantoju-
mu. 

Ne tikai kristieši, bet arī mu-
sulmaņi, hinduisti un neticīgie šo 
nerimtīgi darbīgo, nelielā augu-
ma sievieti ar grumbu izvagoto, 
vienmēr starojoši smaidīgo seju, 
kas 1979. gadā saņēma Nobela 
Miera prēmiju, jau sen ir izdau-
dzinājuši par svēto. Pēc viņas 
nāves tika saņemts simtiem vēs-
tuļu no visas pasaules ar lūgumu 
pasludināt Māti Terēzi par svēto. 
Baznīcas kanoni nosaka, ka be-
atifikācijas procesu var uzsākt 

ne ātrāk kā piecus gadus pēc 
cilvēka nāves. Tomēr, paklausot 
Kalkutas arhibīskapa lūgumam, 
pāvests Jānis Pāvils II jau 1998. 
gada 12. decembrī deva īpašu 
atļauju Terēzes beatifikācijas 
procesa sākšanai. 2002. gadā 
tika atzīta Mātes Terēzes tikumu 
varonība, 2003. gadā viņu paslu-
dināja par svētīgo un, lūk, tagad, 
2016. gada 4. septembrī - par 
svēto. 

Kanonizācijas sv. Misē, kas 
nenoliedzami ieies vēsturē kā 
centrālais Jubilejas Žēlsirdības 
gada notikums, pāvests Fran-
cisks mudināja katru no mums 
uzdot sev jautājumu: “Kāda ir 
Dieva griba attiecībā uz manu 
dzīvi?” Mums jāzina, kas patīk 
Dievam. Viņš ir teicis: “Es gribu 
žēlsirdību, nevis upurus.”

Māte Terēze visu dzīvi bija 
dāsna Dieva žēlsirdības dalītāja. 
Pāvests Francisks uzsvēra, ka 
svētās Žēlsirdības misionāres 
Terēzes tēls ir paraugs visai pa-
saulei. “Viņa ir tik tuva mums, ka 
mēs spontāni viņu arī turpmāk 
sauksim par Māti Terēzi,” teica 
pāvests.

Kopš Atmodas 90. gados, 
kad Latvijā ar mediju un ga-
rīgās literatūras starpniecību 
radās iespēja arvien labāk ie-
pazīt šīs “nabago ļaužu eņģeļa” 
personības diženumu, tāpat kā 
daudziem citiem, arī man Māte 
Terēze kalpoja un joprojām tur-
pina kalpot par izcilu žēlsirdības 
paraugu, aizbildni Dieva priek-
šā. Arī viņai, tāpat kā man, kā 
daudziem citiem, bijušas dzi-
ļas ciešanas “dvēseles naktī”, 
ko uzzinājām tikai pēc nāves. 
Neskatoties ne uz ko, visai pa-
saulei jaunā svētā ir kļuvusi par 
kristīgās mīlestības un līdzjūtī-
bas simbolu, jo viņas modrā uz-
manība pret līdzcilvēkiem izriet 
no viņas dzīves devīzes: “Liec 
savu mīlestību dzīvā darbībā!” 
Kristus mīlestības vēstnese uz-
skatīja, ka nav svarīgi, cik daudz 
mēs dodam; svarīgi, cik daudz 
mīlestības mēs savā devumā 
ieliekam.

Daudzi, kas pazina Māti Te-
rēzi, uzskatīja, ka viņai piemita 
“sirds redze”. Apbrīnojama ir šī 
žēlsirdības apustules paļauša-
nās uz Dieva providenci. Viņa 
vienmēr bija nesatricināmi pār-
liecināta, ka Dievs savā gādīgajā 
mīlestībā allaž iedos māsu kal-
pošanai nabagiem tik, cik nepie-
ciešams. Un tā arī bija. Šī mazā, 
drosmīgā mūķene ar lielu līdz-
jūtību un mīlestību apkopa uz 
ielas dzīvojošo bezpajumtnieku 
strutojošās rētas, it kā tās būtu 
Kristus rētas.

Svētā Māte Terēze uzska-
tīja, ka viss labais, kas rodas, ir 
Dieva darbs. Par sevi viņa teica: 
“ Ziniet, es esmu tikai mazs zī-
mulis Dieva rokā brīdī, kad Viņš 
grasās rakstīt mīlestības vēstuli 
pasaulei.” Ar to bija domāts, ka 
mums jāļauj sevi izmantot kā 
mēs paši izmantojam zīmuli. Šī 
Dievu mīlošā sieviete allaž atgā-
dināja: “Lūgsimies, lai nesabojā-
jam Dieva darbu!”

Mātes Terēzes dzīvē īpaša 
nozīme bija Euharistijai - Svē-
tajā Misē, adorācijā un svētajā 

komūnijā, 
ko viņa 
saņēma katru rītu, kā arī lūgša-
nai. “Lūgšana mums dāvā tīru 
sirdi,” viņa teica. “Tā mūsu sirdi 
attīra. Un tīra sirds spēj redzēt 
Dievu.”

Šī ar humoru apveltītā mi-
sionāre bija izgatavojusi sava 
“biznesa” vizītkarti ar devīzi: 
“Klusēšanas auglis ir lūgšana. 
Lūgšanas auglis ir ticība. Ticības 
auglis ir mīlestība. Mīlestības 
auglis ir kalpošana. Kalpošanas 
auglis ir miers.” Vizītkartes ot-
rajā pusē viņa uzrakstīja: “Mari-
ja, Jēzus Māte, esi tagad mana 
Māte!”

Svarīgākais “pastorālais 
darbarīks” šai garā spriganajai, 
drosmīgajai, ar šarmu apveltīta-
jai mūķenei bija Dievmātes brī-
numainais medaljons, kuru viņai 
bija paradums visuviet “dēstīt” 
un kuru, kā viņa pati izteicās, 
esot izdalījusi ap 40 tūkstošiem 
eksemplāru, un visur tie ir nesuši 
augļus. 

Gudrā un darbīgā sievie-
te uzskatīja, ka ģimene ir īpašs 
instruments Dieva rokās. Ne-
skaitāmas reizes viņa ir citējusi: 
“Ģimene, kas kopā lūdzas, arī 
paliek kopā.” Viņa atgādināja: 
“Visnabadzīgākie ir tieši tur, kur 
esat jūs, - ļoti bieži jūsu pašu ģi-
menē. Meklējiet viņus, atrodiet 
viņus un mīliet viņus, rādot savu 
mīlestību pret Jēzu pašu dzīvē 
praktiskos mīlestības darbos!”

Neskaitāmas reizes žēlsir-
dības misionāre ir teikusi, ka šo-
dien pasaulē izsalkums pēc mī-
lestības un cieņas ir lielāks nekā 
izsalkums pēc maizes. “Mirēju 
mājas” nodibināšana Kalkutā, 
cīņa pret abortiem, šo “vislielā-
ko miera grāvēju”, pret pretap-
augļošanās līdzekļu lietošanu, 
neskaitāmi citi žēlsirdības darbi 
ir konkrēts māsu ieguldījums 
remdināt cilvēku mīlestības un 
cieņas izsalkumu.

Sv. Māte Terēze arvien ap-
galvo: “Tāds grēks man gan 
nav piemitis, ka es kādu būtu 
nopēlusi.” Viņa mums atgādi-
na: “Ja tu kādu nosodi, tad tev 
nav laika viņu mīlēt.” Pavisam 
apzināta apņemšanās šai pa-
zemīgajai mūķenei bija saskatīt 
un ticēt labajam ikvienā cilvēkā. 
Viņa vienmēr uzsvēra, ka neva-
jag klausīties visu slikto, ko par 
kādu cilvēku runā. Daudz labāk 
lūgt par viņu Dievu. 

Domājams, ka šī vienreizē-
ji mirdzošā “zvaigzne” ir viena 
no visvairāk apbalvotajām per-
sonām pasaulē. Šodien arhīvā 
kongregācijas galvenajā mājā 
Kalkutā, netālu no istabas, kur 
atrodas Mātes Terēzes sar-
kofāgs, stāv septiņi vienkārši 
kazarmu skapji, pilni ar apbal-
vojumiem un ordeņiem, kas Mā-
tei Terēzei tikuši piešķirti, un no 
gandrīz visām pasaules valstīm 
savāktajām markām ar viņas at-
tēlu. Bet tas nepadarīja pazemī-
go misionāri, svēto Terēzi, lepnu, 
jo “tas ir Viņa darbs,” jo “Dievs 
nav mani aicinājis gūt panāku-
mus, Viņš mani aicināja būt uz-
ticīgai!”

Genovefa KALVIŠA
Foto no Interneta

Spēcīga aizbildne Terēzēm, 
un ne tikai viņāmTurpinājums. 

Sākums 1. lpp.
Tuvojas Latvijas 

simtgade. Uzdāvinā-
sim mūsu zemei ko 
paliekošu! Sanāksim 
kopā un izveidosim 
1836 km garu ceļu 
apkārt Latvijas (pie) 
robežai, pa kuru to apiet, aplidot 
un apmīļot. Tā būs mūsu dāvana 
Latvijai simtgadē un vislielākā dā-
vana mums pašiem.

Projekta mērķis ir izveidot vie-
nojošu 1836 km garu tūrisma ceļu 
apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, ap-
braukt vai aplidot. Mēs iepazīsim 
un izzināsim Latvijas kultūrvēstu-
riskās vērtības, izveidosim ceļo-
šanas infrastruktūru ar naktsmīt-
nēm, izklaides un atpūtas vietām, 
tādējādi veicinot cilvēku fizisko, 
emocionālo un garīgo labklājību, 
un stiprinot vienotību iedzīvotāju 
starpā, kā arī izveidosim aprakstu 
par Latvijas kontūras apceļoša-
nu, iemarķēsim ceļu un sniegsim 
praktiskus ieteikumus par to.

Projekta ietvaros ir plānots 
iesaistīt: vietējās pašvaldības, pa-
līdzot apkopot jau esošo informā-
ciju par kultūrvēsturiskajām vietām 
konkrētajā pašvaldībā, kā arī palī-
dzēt izveidot gājēju/velo maršrutu 
ceļus; skautu un gaidu vienības, 
un orientēšanās klubu kā tūrisma 
ceļa aizsācējus un iemarķētājus 
ar “1836” zīmēm; sabiedrībā zi-
nāmus cilvēkus, lai mudinātu iet, 
svinēt un izzināt Latviju!”

Tūrisma ceļš apkārt Latvijai 
sadalīts četros simboliskos pos-
mos: Piejūras ceļš – no Nidas līdz 
Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļš – no 
Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras 

ceļš – no Mārkalnes līdz Demenei 
un Leišmalīte – no Demenes līdz 
Nidai. Gājiens no Indras līdz Krās- 
lavai 10. un 11. septembrī bija jau 
piecpadsmitais posms “1836” ceļā 
apkārt Latvijai un sestais Māras 
ceļā.

Koncerts Krāslavas pils par-

kā bija fonda “1836” 
un ”Viegli” draugu 
dāvana ceļa posmu 
gājējiem un krāsla-
viešiem.  Un dāvana 
bija pārsteidzoši ba-
gāta un krāšņa – Re-
nārs Kaupers, Jānis 
Jubalts, Lauris Val-

ters, Jānis Aišpurs, Jānis Olekšs 
un Jānis Ruņģis. Aijas Vītoliņas 
samtainā balss Ingus Feldmaņa 
fantastiskās ģitārspēles pavadīju-
mā un ceļotāju “priekšnieka”, fon-
da “1836” pārstāvja Enriko Plivca 
aizkustinošais priekšnesums, kura 
dziesmas ar Imanta Ziedoņa vār-
diem “Ir tādi cilvēki” izpildījuma 
laikā skatītāji piecēlās kājās... Sa-
viļņojoši - būtu teikts par maz.  “Ir 

fantastiski būt visiem kopā šādā 
brīdī!” tā šo vakaru raksturoja Lau-
ris Valters.

Kā teica Krāslavas TIC spe-
ciāliste Inta Lipšāne: “Mums šeit, 
pils pagalmā, ir bijuši dažādi svēt-
ki, bet šādi svētki vēl nav bijuši!” 

Savukārt, fonda “Viegli” pār-
stāve Žanete Grende izteica pa-
teicību par sadarbību, atbalstu un 
viesmīlīgo uzņemšanu Krāslavas 
novada pašvaldībai, sevišķi do-
mes priekšsēdētājam Gunāram 
Upeniekam, izpilddirektoram Jā-

nim Geibam, de-
putātam Viktoram 
Moisejam, Indras 
pagasta pārvaldes 
vadītājai Ērikai 
Gabrusānei un In-
dras Mākslas un 
mūzikas skolas di-
rektorei Ērikai Za-
rovskai, Krāslavas 
TIC vadītājai Tat-
janai Kazačukai un 
TIC speciālistei In-
tai Lipšānei, viesu 
mājas “Piekalne” 
saimniecei Žannai 
Bojarovai un viņas 
ģimenei. Viesmī-
līgajai saimniecei 
tika piešķirts spe-
ciāls fonda zīmogs  
“Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju!”, 
bet Indras Tēvijas 

parkā tika uzstādīts fonda “1836” 
stabs.  Noslēgumā Žanete Grende 
aicināja: “Mīļie krāslavieši! Uzaici-
nu Jūs nākošā gada maija beigās 
pievienoties ceļam un kopā ar 
mums iet ceļa posmu, kas noslēg-
sies Liepājā!”

Iveta LEIKUMA

Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  14. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.00 Top-Shop piedāvā
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
14.50 Top-Shop piedāvā
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 
brīnumi. 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 Sievu spēles
13.05 Automoto raidījums 
nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā*

14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35 Eiropa fokusā
16.05 Pieejama vide – 
iespējas un risinājumi
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Mājdzīvnieki. Aizraujošs 
ievadkurss 1
21.10 Maklauda meitas
22.00 Kam pieder šī pasaule?
23.10 20 dabas šedevri
23.40 Jo pliks, jo traks
0.40 100 g kultūras. Personība
1.25 Eiropa fokusā

LNT
5.00, 4.50 Karamba!
5.20 Bernards
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums ”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 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 2.00 Saška
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Rituāls
0.25 Dzimuši policisti
1.35 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 0.40 Krīze
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40 Mans mazais ponijs.
draudzība ir brīnums
7.10, 13.50 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, 21.00 Ekstrasensu cīņas
13.20 Beibleidi
14.50, 2.35 Iebraucēji
15.20, 1.35 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.00, 17.40, 0.15 Māja-2
5.40, 12.10 Pēdējais no 
Magikjaniem
6.35 Infomānija
7.00 Multfilmas
7.20 Fors mažor
8.25, 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 Revizorro
22.05 Mf. Iekaisums

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 Sasisto lukturu ielas
21.35 Izlecējs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Šamanis
3.05 Bākas gaisma un ēnas
4.55 Vasarnīcas lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.50, 
14.05, 16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs

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

Miltona Heršija, “šokolādes impērijas” dibinātāja, 
dzimšanas diena 

Bagāto un veiksmīgo cilvēku dzīvesstāsti in-
teresē daudzus. Ikvienam gribas uzzināt šo laimes 
lutekļu noslēpumus, jo viņiem izdevās sakrāt milzī-
gas bagātības, nodarbojoties ar to lietu, kas viņiem 
patika. Grāmatas, ko uzrakstīja Fords, Rokfellers, 
Morgans, Fliks, ir vispasaules bestselleri gandrīz 
simts gadu garumā. Bet... Miljardieru mūsu pasaulē 
vairāk nekļūst. Visticamāk, stāstot par savu dzīvi, 
bagātnieki nav atklāti līdz galam, vai kaut kādas 
detaļas viņiem nešķiet tik svarīgas, bet tieši tās arī 
ir panākumu noslēpuma pamatā. Un vēl ir tādi biz-
nesmeņi, kuri nekādus memuārus neatstāj, arī viņu 
biogrāfijas nevienam nav zināmas. Tas ir saistīts ar 
šo cilvēku noslēgtību un pieticīgumu, bet varbūt ar 
kaut ko citu... 

Miltons Heršijs ir dzimis Pensilvānijas štatā, ne-
lielā pilsētā, viņa ģimene bija ļoti reliģioza, ar vidē-
jiem ienākumiem. Heršija ģimene bieži pārcēlās no 
vienas vietas uz otru, tāpēc Miltonam izdevās pa-
beigt tikai sākumskolu - 4 klases. Pēc tam bija mē-
ģinājums pabeigt poligrāfijas skolu, bet mācījās viņš 
ar lielām grūtībām, turklāt nākamā profesija izraisīja 
tik lielu riebumu, ka diplomu Miltons tā arī nesaņē-
ma. Vecāki izšķīrās, Miltona māte nogura no bezga-
līgas dzīves vietas maiņas un tēva nepārtrauktiem 
“meklējumiem”, kā arī tāpēc, ka vīrs neizcēlās ne 
ar uzticību, ne ar strādīgumu. Pēc šķiršanās ģime-
nes dzīve bija ļoti smaga. Par izglītības iegūšanu 
Miltonam nācās aizmirst, jo bija jāstrādā. Kļūdams 
par konditora mācekli, jauneklis saprata, kas tieši 
šis darbs var kļūt par viņa sirdslietu. Bērnībā viņam 
nebija iespējams bieži dabūt saldumus, tāpēc bērns 
sapņoja strādāt lielā fabrikā, kurā varēs ne tikai iz-
gatavot, bet arī ēst konfektes, cik vien tīk. 

Kas to lai zina, cik iedarbīga ir sapņošana, 
īpaši tad, ja sapņo 15-gadīgs pusaudzis? Neviens 
nezina. Pēc apmācības pie konditora, Miltonam iz-
devās pārliecināt savu turīgo tanti aizdot viņam 150 
dolārus, lai atklātu savu konditoreju Filadelfijā. Tā 
Heršijs uzsāka savu biznesu.  

Piecu gadu garumā jaunais konditors mēģināja 
attīstīt savu uzņēmumu, bet pārspēt savus konku-
rentus viņš nespēja. Viņam nepietika kādas oriģi-
nālas idejas, unikālas preces, kas varēja piesaistīt 
pircēju uzmanību. Izmisuma brīdī Miltons Heršijs 
slēdza savu konditoreju un devās pie tēva, uz ASV 
rietumiem. 

Heršija tēvam bija daudz ideju, bet realizēt tās 
viņš tā arī nebija iemācījies. Dažus gadus viņš strā-
dāja pie lielo kafejnīcu un restorānu saimniekiem. 
Vienīgais labums, ko sniedza šis darbs, - Miltons 
uzzināja, kā izgatavot saldkrējuma karameles, iz-
mantojot parastu pienu. Guvis iedvesmu un pateico-
ties šim jaunajam noslēpumam, konditors atgriezās 
austrumos. Čikāgā un Ņujorkā konditorejas nebija 
populāras. Jaunās karameles ar grūtībām iekaroja 
amerikāņu saldummīļu sirdis. Atgriešanās mātes 
mājās Lankasteras pilsētā nebija triumfāla. Lai no-
drošinātu sev iztiku, Heršijs atvēra nelielu darbnī-
cu, kurā ražoja saldkrējuma īrisus ar riekstiem un 
augļu pildījumu. Un tad notika brīnums – šis īriss 
ieguva lielu popularitāti publikas vidū, bizness sāka 
attīstīties. Drīz vien tika nodibināta Lankasteras 
konditorijas kompānija, bet Heršija saldkrējuma 
konfektes sāka sūtīt uz visiem štatiem. Panākumi 
tika sasniegti! 

1893. gadā rūpniecības izstādē Čikāgā, Heršijs 
nopietni ieinteresējās par šokolādes izgatavošanas 
procesu. Ideja solīja kolosālu peļņu... Šokolādes 
dzimtene bija tieši Amerika, pirmie kakao koka augļi 
nonāca Eiropā līdz ar Kristofora Kolumba un Ameri-

go Vespuči ekspedīcijām. 
Eiropā jaunais gardums 
no sākuma negaršoja, un 
līdz XIX gadsimta sāku-
mam no kakao pupiņām 
tika izgatavots tikai dzē-
riens. Bet kopš aizpagājušā gadsimta vidus šokolā-
des tāfelīšu ražošanu uzsāka Šveicē. Uz ASV piena 
šokolāde tika nogādāta no Eiropas, tāpēc šis kā-
rums bija ļoti dārgs un pieejams tikai nedaudzajiem. 
Heršijs aprēķināja, ka gadījumā, ja viņš atvērs savu 
šokolādes fabriku, tad konkurentu viņam nebūs. 

1900. gadā Miltons pārdeva savu Lankasteras 
kompāniju par miljonu dolāru (tajos laikos – fan-
tastiska summa) un sāka būvēt šokolādes fabriku. 
Celtniecība noritēja ātri, bet šokolādes receptes vi-
ņam nebija. Heršijam pašam bija jāizstrādā recep-
te, kurai bija jābūt atšķirīgai no Eiropā izgatavotā 
produkta, lai ražotāji no Šveices nevarētu apsūdzēt 
fabriku autortiesību pārkāpšanā. Īstenībā Heršijam 
bija jāizgudro velosipēds, bet viņš arī ar to veiksmīgi 
tika galā. Izmantojot savas zināšanas par saldkrēju-
ma karameles ražošanu, Miltons izstrādāja vairākas 
receptes, jo sortimentam jābūt daudzveidīgam. 

Fabrika strādāja, tika paplašināta un pilnveido-
ta... Heršija ģimenes ienākumi arvien pieauga. Ap-
ceļojot ASV rietumus, Miltons ieguva ne tikai kara-
meles recepti, bet arī jaunu un mīlošu sievu. Līdzko 
Heršija uzņēmuma peļņa sasniedza piecciparu un 
sešciparu rezultātus, īpašnieks sāka aktīvi būvēt pil-
sētu ap savu rūpnīcu. 

Tika būvēta visīstākā pilsēta - ar parkiem, ale-
jām, veikaliem. Pēc sava rakstura Heršijs bija dik-
tators. Viņš nevarēja ciest nekādas arodbiedrības 
savā uzņēmumā, piedāvājot strādniekiem citas 
priekšrocības. Heršija bērnība nebija laimīga, tā-
pēc viņš centās visiem spēkiem, lai viņa strādnieku 
bērni justos laimīgi. Pilsētā tika uzbūvēta skola un 
rūpniecības skola, kas gatavoja speciālistus Heršija 
uzņēmumiem. 

Kad ASV aptvēra Lielā depresija, Miltons uz-
sāka grandiozo celtniecību, lai atrisinātu bezdarba 
problēmu savā pilsētā (šokolādes rūpnīcu ražošanas 
apjomi samazinājās, daudz mazāks bija arī pieprasī-
jums). Pilsētā parādījās kinoteātris, teātris, liela vies-
nīca un stadions, kas varēja pulcēt 7000 skatītāju. 
Heršija pilsēta bija populāra arī tūristu vidū... Krīze 
šeit tika pārvarēta pietiekami viegli un bez lieliem 
zaudējumiem. 30. gadu beigās tika uzbūvēta klīnika, 
bet vissekmīgākajiem mācību iestāžu absolventiem 
tika apmaksātas studijas augstskolās... 

40. gadu sākumā šokolādītes ar uzrakstu 
“Hershey” bija vispopulārākais kārums visā ASV. 
Kara laikā Miltona uzņēmumi nodrošināja armiju ar 
kalorijām bagātāko šokolādi... 

1945. gadā Miltons Heršijs mira... Viņam bija 
atvēlēti 88 dzīves gadi. Fonds, kas tika nodibināts 
atbilstoši Miltona Heršija testamentam, darbojas 
līdz šim laikam, viņa rūpnīcās ražotās šokolādītes 
var nopirkt visā pasaulē. Arī mūsdienās strādā vis-
pārizglītojošā skola, kas tika nosaukta “Šokolādes 
karaļa” vārdā, un arodskola, kā arī vairākas univer-
sitātes fakultātes. Ik gadu Miltona Heršija fonds tērē 
miljardus dolāru, lai sniegtu palīdzību badā nonāku-
šajiem bērniem visā pasaulē, uztur patversmes, fi-
nansē medicīnas programmas. “Šokolādes karalim” 
izdevās izveidot biznesu, kas nes labumu līdz šim 
laikam... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 02.09.2016. 
līdz 09.09.2016. Krāslavas 
policijas iecirknī reģistrēti 54 
notikumi.  Būtiskākais:

•	 08.09.2016.g. Piedrujas pag. 
vīrietis, dzimis 1994.g., nepa-
kļāvās likumiskajām policijas 
darbinieku prasībām apturēt 
transportlīdzekli pārbaudei, 
pēc kā tika veikta pakaļdzīša-
nās, vadītājs apturēts, tika kon-
statēts ka doto auto viņš vada 
alkohola reibuma stāvoklī, bez 
vadītāja tiesībām. Personai 
sastādīts administratīvā pār-
kāpuma protokols un uzsākts 
kriminālprocess par transport-
līdzekļa vadīšanu alkohola 
reibuma stāvoklī, bev vadītāja 
tiesībām.

•	 04.09.2016. ap plkst.12:00 
Krāslavā, Vienības ielā 63A, 
nenoskaidrots automašīnas 
vadītājs ar nenoskaidrotu au-
tomašīnu nepalaida pa galve-
no ceļu braucošo velosipēda 
vadītāju, kā rezultātā notika 
sadursme, automašīnas va-
dītājs no notikuma vietas 
aizbēga. CSNG rezultātā ve-
losipēda vadītājs nopietnas 
traumas neguva. Sakarā ar 
to Policija lūdz ikvienu, kam 
ir jebkāda informācija, kas 
sekmētu dotā ceļu satiksmes 
negadījuma atklāšanu, zi-
ņot pa telefoniem 65603417, 
65603403 vai vērsties perso-
nīgi pie Krāslavas Kriminālpo-
licijas dabiniekiem.

13. septembrī Ir iemesls! Glābšanas dienesti

Neatliekamā palīdzība.                        Alekseja GONČAROVA foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Adreses
20.00 Vienas dienas restorāns
20.30 Panorāma
21.15 KARALISTE
21.50 Tēvs Brauns
22.45 Sāras mūzika
23.15 Ar sapni mugursomā
23.45 Personība. 100 g kultūras
0.45 Facebook. modernā 
impērija
1.50 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, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku

9.00, 14.35 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā
14.05 Nedēļas apskats
15.05 Sporta spēks
15.35, 1.35 Projekts Nākotne
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.00 Krievu mantiniece
21.55 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.40 Personība. 100 g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 Mājdzīvnieki. Aizraujošs 
ievadkurss 1

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.00 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Kā svaiga vēsma
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
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, 0.10 Krīze
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40 Mans mazais ponijs.
draudzība ir brīnums
7.10, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Virtuve
9.05 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, 3.20 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un 
nāvi 3  
2.05 Bekstroms

TV3+
5.00, 17.40, 0.00 Māja-2
5.40, 12.10 Pēdējais no 
Magikjaniem
6.30 Infomānija
7.00 Barboskini
7.30 Fors mažor
8.30, 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

22.00 Mf. Zaks un Mirija filmē 
porno

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 Sasisto lukturu ielas 
21.35 Izlecējs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Šamanis
3.05 Bākas gaisma un ēna
5.00 Ekskluzīvi

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.50, 
14.00, 16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 4.45 Moderns 
spriedums
13.05 Laiks rādīs
14.25 Par mīlestību
15.35, 17.20 Izmeklēšanas 
noslēpumi
17.55 Vīriešu/ sieviešu
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.15 Medmāsa
23.40 Vēlēšanas 2016
0.35 Vakara Urgants
1.10, 5.55 EuroNews
1.40 Mf. Kanārijputniņa būris
2.50, 4.35, 5.35 Smieklīgākie 
videoklipi

3.00 Mf. Ievainotais

RenTV Baltic
5.45, 23.00 Skatīties visiem
6.10 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
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.00 Es zinu, kādi ir tavi 
noslēpumi

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, 0.55 
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 Par mīlestību
15.10 Laiks rādīs
17.00 Atpakaļ Padomju 
Savienībā
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Medmāsa
23.20 Mf. Juceklis

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, 23.55 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 
melodrāmas
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, 22.10 TV barometrs
9.05 Mf. Adeles neparastie 
piedzīvojumi
10.55 Ērglis un cipars
11.45, 17.05 Mana burvīgā 
aukle
12.15, 17.45 Nepiedzimsti 
skaista
13.15, 18.45 Virtuve
14.25 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.15, 22.15 Eņģeļi un 
dēmoni
20.00 Futbols
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.15 Kā es satiku jūsu 
mammu

CETURTDIENA,  15. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
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, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams*
15.05 Mājas, kur atgriezties
16.05 Plosītās sirdis
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.10 Latvijas Kods. Domāt 
skola
19.45 Tomass no Muļķu 
zemes. Stāsts par Igaunijas 
prezidentu Ilvesu
20.30 Panorāma
21.15 Mariss Jansons un 
Raimonds Pauls Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra 
90. jubilejas koncertā
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns
1.55 Midsomeras slepkavības
3.35 Sporta studija
4.20 LTV - 60. Zelta arhīvs
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija

7.30 Gribas drusku 
pablēņoties
8.30 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Jukonas skartie
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss 2
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Dzīvi apliecinošs skats 
uz nāvi
21.10 Leģendārie albumi. 
Pīters Geibriels
22.20 Okeānu krāsa
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Trakais pirmais gads
2.40 Anekdošu šovs 2
3.30 Kam pieder šī pasaule?
4.30 LTV - 60

LNT
5.00 Luī
5.20, 4.40 Karamba!
5.30 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums ”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. Četras 
sievietes un mīlestība
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 Latvijas faili. Saule. 
Pērkons. Un Mārtiņš Brauns.
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Bet bet
22.25 Nosvērtie
0.30 Greizais spogulis

TV3
05.00, 1.00 Krīze
05.45, 15.20, 2.00 Īstās 
mājsaimnieces. Orindža
06.40 Mans mazais 
ponijs:draudzība ir brīnums
07.10, 13.20 Multfilmas
08.00 Virtuve
09.05, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
10.05 Nozieguma skelets
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.50 Iebraucēji
16.25, 20.20, 2.55 Viņas melo 
labāk
18.00 Cepiens
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.30 Gārfilds
23.05 Lieliskā tagadne

TV3+
5.00 Māja-2
5.45, 12.05 Pēdējais no 
Magikjaniem
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.50 TV Shop
13.20 Meičas
15.30 Comedy Women
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Reāla vāvere

21.45 Mf. Cita sieviete
23.55 Pārrestartēšana
1.00 3D ģimene

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.35 Multfilmas
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, 2.25 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.40 Ekstrasensi pret 
detektīviem
21.20 Mf. Zaļā kariete
23.10 Vairākums
0.30 Šamanis
3.35 Bākas gaisma un ēna
5.20 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, 4.45 Moderns 
spriedums
13.05 Vienatnē ar visiem
14.25 Par mīlestību
15.35, 17.20 Izmeklēšanas 
noslēpumi
18.00 Vīriešu/ sieviešu
19.00 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.20 MasterŠefs
0.55 Vakara Urgants
1.35 Vēlēšanas 2016
2.20 1 in city
2.50 EuroNews

3.20 Mf. Nevar būt!
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 14.10 Skatīties visiem
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, 23.55 Dīvaina lieta
12.05 Atspulgs
13.05 Sasmīdini komķi
15.20 Slepenās teritorijas
16.25 Lielie noslēpumi
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.00 Vadīt krievu stilā
0.45 Smieklu shēma

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, 1.20 
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. Nevar būt!
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 G. Lepss un viņa draugi
22.40 Mf. Luna 2112
0.40 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ziņkārīgā Varvara.
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas 
noslēpumi
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.00 Mf. Bez noteikumiem
1.40 Sporta diena
1.50  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 Reportieris
10.45 Mats matā
11.20 Onlains
11.50, 17.10 Mana burvīgā aukle
12.25, 17.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.50 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.15, 23.35 Eņģeļi un dēmoni 
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.30 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  16. septembris

7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 4.45 Moderns spriedums
13.05 Vienatnē ar visiem
14.30 Par mīlestību
15.35, 17.20 Izmeklēšanas 
noslēpumi
17.55 Vīriešu/ sieviešu
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.15 Aiz kadra
21.40 Medmāsa
23.55 Vēlēšanas 2016
0.45 Vakara Urgants
1.25, 5.55 EuroNews
1.55 Mf. Granātsprādze
3.20, 4.35, 5.35 Smieklīgi 

videoklipi
3.30 Mf. Izmeklēšana

RenTV Baltic
5.50, 22.55 Skatīties visiem
6.15 Vadīt krievu stilā
6.35 Firmas stāsts
7.20 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 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 Smieties atļauts
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projeks

16.25 Fantastika zem grifa
0.00 Es zinu par taviem 
noslēpumiem

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, 0.45 
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 Par mīlestību
15.10 Laiks rādīs!
17.00 Atpakaļ Padomju Savienībā
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Medmāsa
22.55 Mf. Jaunas asinis

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 23.40 
Zona Х

8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
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
0.35 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 Ērglis un cipars
10.55 Divi rubļi  11.15 Online
11.45, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.20, 17.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.50 Virtuve
14.30 Tauta  15.30 PIN kods
16.15, 23.45 Eņģeļi un 
dēmoni
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45, 0.40 Futbols
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Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
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Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
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LAIKA ZIŅAS
14.09. 15.09. 16.09.

+ 11... + 15  + 10 ... + 16 + 10 ... + 20

  Z                         2 m/s    DR                       1 m/s ZR                   2 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

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

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, liellopus, 

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” 
iepērk

liellopus, jau nlopus, 
aitas, zirgus. Pērk arī 
gaļas šķirnes jaunlopus 
eksportam. Labas ce-
nas. 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, 25573447.

PĒRK

PĀRDOD
privatizētu dzīvokli pilsētas cen-
trā (Brīvības 17 - 3, 44.95 m2). 
Tālr. 22465767;
2-istabu dzīvokli. LĒTI! Tālr. 
22301169;
1-istabas dzīvokli. T. 28864740;
“OPEL Zafi ra” - 2.0 D, 2001., to-
nēti stikli, jauna TA. Lieliskā stā-
voklī. Tālr. 29352558;
“VOLVO V70” - 2.5 TDi, 2001., 
oriģinālais nobraukums - 
280 000, 140 zs. rezerves da-
ļām. Tālr. 26257003;
“MAZDA 626” - 2.0 benzīns, 
1992., nobraukums - 332 tūkst., 
TA līdz 18.01.2017., 500 €. Tālr. 
29233094;
augsta spiediena mazgātuvi (Vā-
cija, 125 €, jauna), atslēgu kom-
plektu (35 €). Tālr. 28704679;
benzīna trimerus (90 €), metinā-
šanas iekārtas (100 €), hameleo-
nus (25 €), kompresorus (75 €), 
ģeneratorus 2.2 Kw (160 €). Viss 
jauns. Tālr.  28704679;
motobloku “Tehnass 601 TS”, 8 
z.s., 150 cm3, platums - 0.8 m, dzi-
ļums - 0.35 m. Jauns. T. 20306885;
darba zirgs. Tālr. 27119089;
govi. Tālr. 22403207;
dažāda vecuma aitas. Tālr. 
29435358, 29247447;
sivēnus. Tālr. 28683927;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
pārtikas, sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
malku Dagdā. Tālr. 28494082;
malku. Tālr. 26282015;
malku (alksnis, bērzs, osis). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659; 
svaigi zāģētu malku (skaldītu un 
klučos). Tālr. 28296806;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemi, mežu visā Latvijā. Tālr. 
29129685;
atsvarus (20 kg) MTZ traktoram. 
Tālr. 29132034;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI
Kokapstrādes cehā ir VAJADZĪ-
GI operatori un strādnieki. Tālr. 
26408480.
AICINA darbā zāģerus un pa-
līgstrādniekus mežā. T. 25941514.
MEKLĒJAM nepilna laika auklīti. 
Tālr. 26867591, 26137221.
PĀRDOD vai IZĪRĒ māju pilsē-
tas centrā (69 m2), zeme - 1092 
m2, augļu dārzs, 3 saimniecības 
ēkas. Blakus parks un Daugava. 
T. 29723226 (zvanīt no 14 līdz 21).
Paku pārvadājumi uz Angliju. Iz-
braukšana 20.09. T. 29943959.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
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.

Plastikāta logi 
un durvis

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

Izsakām patiesību līdzjūtību 
Stanislavam Kovalevskim, no 
tēva uz mūžu atvadoties.

Poļu biedrības ansambļa 
“Strumeņ” kolektīvs 

 SIA “Evilana” piedāvā paš- 
izkrāvēja un ekskavatora 

pakalpojumus. T. 29186835.

Z/S “Riekstiņi” Baltina-
vas novadā  PĀRDOD

 kodinātu ziemāju sēklu.
 Ir VAAD sertifikāts. 

 Tālr. 26475154, 29326534. 

Piektdien, 16. septembrī z/s “Flaveri” pārdos jaunas 
dējīgu šķirņu vistas (5-6 mēn.) dažādās krāsās un gai-
ļus. Dējējvistas (12 mēn.) - sākot no 2.50 €/ gab.  Pēc 
pasūtījuma - jaunas pīles, pīļtēviņi, zosis, paipalas. Pār-

došanas sezona drīz noslēgsies! Tālr. 29142247, 29158908.
Jaunaglona - 7.40, Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 8.40, 

Kombuļi - 9.00, Izvalta - 9.15, Borovka - 9.30, Krāslava (Ostas ielā) - 9.45, Skais-
ta - 10.20, St. Skaista - 10.35, Kalnieši - 10.50, Piedruja - 11.05, Lupandi - 11.15, 
Vaicuļeva - 11.25, Indra - 11.30, Skuki - 11.45, Robežnieki - 12.00, Asūne - 
12.15, Dagda - 12.35, Ezernieki - 13.00, Andzeļi - 13.15, Andrupene - 13.30, 
Mariampole - 13.40, Jaunokra - 13.50, Priežmale - 14.00. 

Jaunstādu piedāvājums:
•  Ziemcietes
•  Garšaugi
•  Vasaras puķes

Sēklas
Dārzkopības preces 

Kontakti:
- Centrālais birojs  26326213
- Latgales tirdzniecības pārstā-

vis 29222179
www.silja.biz

SIA “AIBI”
aicina darbā strād-
niekus gaļas cehā. 

Dzīvesvieta.

Tālr. 29478728

 LOGU MONTĀŽAS FIR-
MA PASTĀVĪGĀ DARBĀ 

AICINA
 brigadieri 

un palīgstrādnieku. 
Tālr. 20333462.

Sēņotāju rudens sapnis

Alekseja GONČAROVA foto

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 16. septembrī 
Krāslavas tirgū un 23. 
septembrī Dagdas tirgū 
no plkst. 8.00 līdz 13.00 
* vil nas un pus vil nas dzi ju,
* aus tos iz strā dā ju mus, 
* vil nas ap mai ņu pret 

dzi ju un aus tiem iz strā-
dā ju miem. 

Tālr. 29505937.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. Tālr. 29198531

22 gadus kopā ar Jums!

Aizdevumi pensionāriem 
un strādājošajiem!

Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās no 10:30-12:30)
Tālr. 65622735, 28229290.

Brīvdienu maršruts

Atpūta pie ezera.
Alekseja GONČAROVA foto

Esam bezgalīgi pateicīgi Krā-
slavas slimnīcas Terapijas no-
daļas medpersonālam, kas 
veica medicīnisko aprūpi līdz 
pēdējam brīdim, priesterim 
E. Voroņeckim, “Rudzutakas” 
dziedātājām, radiem, drau-
giem, kaimiņiem, kuri bija kopā 
ar mums, pavadot aizsaulē 
mūsu mīļo Donatu Romuli.

Sieva, bērni, mazbērni, 
mazmazmeita
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