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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Latvijā un pasaulē

Krāslavas ģimnāzijas devīto klašu izlaiduma balle. Pirmais izglītību apliecino-
šais dokuments.

Alekseja GONČAROVA foto

Esam kļuvuši par gadu pieaugušāki…

•	 Latvijā aprīlī bija reģistrētas 80255 trūcīgas 
personas jeb 4,01% no visiem valsts iedzī-
votājiem, kas ir par 3156 cilvēkiem mazāk 
nekā mēnesi iepriekš, liecina Labklājības 
ministrijas apkopotā informācija.

•	 Dombrovska sievas uzņēmums kredītos 
maksā gandrīz 40000 eiro mēnesī.

•	 Apgūstot Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta līdzekļus, elektromobiļus un to uz-
lādes stacijas Latvijā pārsvarā plāno iegā-
dāties pašvaldības, to struktūrvienības un 
kapitālsabiedrības.

•	 Jo augstāka tiek noteikta minimālā alga, jo 
lielāks risks, ka tiks likvidētas darba vietas, 
tādā veidā pieaug bezdarba risks, uzskata 
Latvijas Darba devēju konfederācijas so-
ciālo lietu un sociālās drošības eksperts 
Pēteris Leiškalns.

•	 Šā gada pirmā ceturkšņa beigās Latvijā 
strādājošās bankas bija izsniegušas 2,37 
miljonus maksājumu karšu, liecina Latvijas 
Komercbanku asociācijas apkopotā infor-
mācija.

•	 Piektdien arī starptautiskā reitingu aģen-
tūra «Moody’s» paaugstināja Latvijas 
kredītreitingu. Aģentūra sagaida, ka Latvi-
jas ekonomika arī turpmāk būs viena no 
visstraujāk augošajām Eiropas Savienībā, 
un 2014. gadā iekšzemes kopprodukta pie-
augums tiek prognozēts 3,6%, bet 2015. 
gadā 3,8% līmenī.

•	 Gatavojoties vēlēšanām, “Saskaņas 
centrs” plāno uzrunāt plašu cilvēku loku 
ar sarunvedēju starpniecību. Brīvprātīgus 
aģitatorus vilina ar iespējām ieņemt ama-
tus pašvaldībā vai valsts pārvaldē. Partijas 
līderi tajā neētisku rīcību nesaskata.

•	 Politika neietekmē Latvijas saldējuma tirdz-
niecību Krievijā, norāda piena pārstrādes 
uzņēmuma “Food Union” saldējumu kate-
gorijas attīstības direktors Dmitrijs Dokins. 
“Food Union” 2012. gadā Krievijā pārdeva 
180 tonnas saldējuma, pagājušajā gadā - 
jau 1200 tonnas, bet šogad paredzēts pār-
dot jau 2500 tonnas.

•	 Viena no mazākajām Latvijā ir Nītaures 
vidusskola, kas atrodas Amatas novadā. 
Pērn to beidza pieci skolēni, šogad asto-
ņi, bet nākamgad, iespējams, tādi būs tikai 
četri. 

•	 Latvijas vēstniecībai Ukrainā nav informā-
cijas par mūsu valsts pilsoņiem, kuriem 
tur būtu radušās problēmas saistībā ar 
ieilgušajiem nemieriem un separātistu ak-
tivitātēm, intervijā Latvijas Televīzijas rai-
dījumam “Rīta Panorāma” sacīja Latvijas 
ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ukrainā 
Agrita Daudze.

•	 Kāds “Greenpeace” darbinieks ar neveiks-
mīgiem darījumiem valūtas biržā zaudējis 
vides organizācijas līdzekļus 3,8 miljonu 
eiro apmērā. Šis darbinieks pārkāpis savas 
pilnvaras un vienojies ar brokeri par valūtas 
darījumiem biržā. 

•	 Cilvēki piedalās Pasaules kailo velosipē-
distu braucienā Losandželosā, tādējādi cī-
noties par velosipēdistu drošību uz ceļiem.

•	 Starptautisku glābēju komanda uzsāku-
si Vācijas dziļākajā alu sistēmā ievainotā 
pētnieka evakuāciju. 52 gadus vecais spe-
leologs Johans Vesthauzes kopā ar diviem 
biedriem pagājušā nedēļas nogalē devās 
pētīt Rīzendingas alu sistēmu, kas atrodas 
kalnos pie Austrijas robežas.

Konkurss „Labākā gurķu ēdienu 
un dzērienu recepte”.

Līdz 30. jūnijam, sūti ēdienu un dzērie-
nu receptes, kuru pamatsastāvdaļa ir gurķis. 
Tās var būt pamatēdienu, desertu, zupu, dzē-
rienu, konservēšanas, svaigēšanas un citas 
receptes. Katrs dalībnieks var iesūtīt ne 
vairāk kā 5 receptes. Receptes var iesūtīt 
latviešu, krievu un latgaliešu valodās, nosū-
tot uz e-pastu: ingapudnika@
inbox.lv, iesniedzot personīgi 
Krāslavas novada tūrisma in-
formācijas centrā (Brīvības iela 
13, Krāslava, 3.stāvs) vai no-
sūtot pa pastu (pasta zīmogs 
27. jūnijs). Iesniedzot recepti, 
jānorāda autora vārds, uzvārds, 
vecums, dzīvesvieta un kontakt-
tālrunis.

Visas iesūtītās receptes 
piedalīsies internetbalsošanā, 
kas norisināsies līdz 16.jūlijam, 
mājaslapā www.kraslava.lv.

Konkurss “Gurķu ēdienu un dzē-
rienu pagatavošana” 

Tas notiks 19. jūlijā Krāslavā, grāfu Plāte-
ru pils pagalmā, kur plkst.18.00 notiks gatavo 
ēdienu un dzērienu prezentācija. Konkursa 
dalībniekiem ir jāierodas 17.30 ar jau saga-
tavotiem un noformētiem ēdieniem un dzē-
rieniem, kuru galvenā pamatsastāvdaļa ir 
gurķis. Dalībniekam ir jāprezentē sava saga-

tavotā ēdiena vai dzēriena re-
cepte. Neatkarīga žūrija noteiks 
labākos ēdienus, degustējot un 
novērtējot to noformējumu, no-
sakot receptes sarežģītību. 

Pieteikties līdz 18. jūlijam, 
rakstot uz e-pastu ingapudni-
ka@inbox.lv.

Konkursu nolikums un re-
cepšu iesniegšanas anketa at-
rodama mājaslapā www.kras- 
lava.lv 

Piedalies recepšu 
konkursā!

Esi aktīvs!

Krāslavas novada dome, īstenojot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pār-
robežu sadarbības programmas projektu Nr. LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu 
uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantoju-
ma koncepciju” (BELLA CUISINE) aicina piedalīties divos recepšu konkursos.

20. jūnijā 
Dagdas tirgū -
lielais Vasaras 

saulgriežu 
GADATIRGUS.

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

Nolūkā nodrošināt atbalsta snieg-
šanu vienkāršāku un pieejamāku, 
Ekonomikas ministrija rosina jaunajā 
periodā (sākot ar 2014. gadu) atbalstu 
energoefektivitātes pasākumu īsteno-
šanai sniegt atmaksājamā granta veidā 
- dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem 
tiks nodrošināts 100 % aizdevums 
ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas projekta izmaksu segšanai 
ar samazinātu procentu likmi un ie-
spēju samazināt aizdevuma pamat-
summu par apjomu līdz 35 %, ja pēc 
renovācijas projekta pabeigšanas 
tiks sasniegts noteikts energoefekti-
vitātes līmenis. Šāda atbalsta sistēma 
tiek izmantota vairākās Eiropas valstīs, 
piemēram, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā. 
Turklāt Latvijā  2007. - 2013. gada ES 
fondu plānošanas periodā ir izveido-
jusies situācija, ka daudzu atbalstīto 
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektu īstenošanai 
nav pieejami aizdevumi komercban-
kās, kuras šādas investīcijas vērtē pie-
sardzīgi.

Plānots, ka atbalstu atmaksājamā 
granta veidā jau šā gada rudenī sniegs 
Latvijas Attīstības finanšu institūcija 
„Altum”, sniedzot aizdevumus ēkām 
visā Latvijas teritorijā, neskatoties uz 
teritoriju attīstības potenciālu. Galvenie 
nosacījumi atbalsta saņemšanai plā-

noti dzīvokļu īpašnieku lēmums par 
renovācijas veikšanu, projekta eko-
nomiskais pamatojums, izstrādāts 
energoaudits un projekta tehniskā 
dokumentācija, kā arī ēku un pilnva-
roto personu atbilstība normatīvajos 
aktos minētajiem un Altum izstrādā-
tajiem nosacījumiem. 

Lai nodrošinātu augstāku tehnis-
kās dokumentācijas un būvniecības 
kvalitāti, Ekonomikas ministrija plāno 
nodrošināt energoauditoru un būv-
niecības nozares ekspertu konsul-
tācijas dzīvokļu īpašniekiem un to 
pilnvarotajām personām projektu iz-
strādes un īstenošanas gaitā. Papil-
dus plānots noteikt prasību, ka būvnie-
cības uzņēmumiem būs nepieciešams 
iesniegt avansa maksājuma garantiju, 
kā arī darbu izpildes garantiju.

Ministrijas sagatavotie priekšlikumi 
jaunās atbalsta programmas darbībai 
ietverti MK noteikumu projektā, kas 
nodots starpinstitūciju un nevalstisko 
organizāciju diskusijai.

Jaunumiem par mājokļu renovāci-
ju var sekot arī Ekonomikas ministrijas 
kanālos sociālajos tīklos -- twitter.com/
siltinam un draugiem.lv/dzivo-siltak. 
Evita URPENA, Ekonomikas minis-
trijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

Ekonomikas ministrija informē
Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai plānoti 

176 miljoni eiro

Pirmdienas rītā vairākās vietās Latvijā zāles aug-
stumā bijušas salnas, sasniegti arī aukstuma rekor-
di, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoro-
loģijas centrā. Zemākā gaisa temperatūra divu metru 
augstumā fiksēta Rēzeknē, kur tā pazeminājās līdz +2 
grādiem, pārspējot 1978. gadā uzstādīto rekordu - +2,3 
grādus. Liepājā pagājušajā naktī reģistrēta gaisa tempe-
ratūra +3,5 grādi. Salnas fiksētas Liepājā un Skrīveros, 
kur zāles augstumā temperatūra pazeminājās līdz -2 
grādiem, kā arī Zosēnos, kur bija -1 grāds.
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Redakcija, protams, atsau-
cās kārtējam krāslaviešu lūgu-
mam un nosūtīja vēstuli “Maxi-
mas” vadībai ar mērķi, noskaidrot 
- vai šāds variants ir iespējams? 
Tiesa, ar avīzes darbiniekiem pa 
telefonu viņi nevēlējās runāt, bet 
rakstisku atbildi atsūtīja gan. Pēc 
komunikāciju daļas vadītāja Jāņa 
Besera sniegtās atbildes izriet, 
ka aptieku Aerodroma un Beren-
dejevkas iedzīvotāju ērtībai šajā 
veikalā atvērt netiek plānots, jo 
ēkā tam nepietiek platības. 

To, ka aptiekas nebūs, nese-
nā sarunā apstiprināja arī Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aleksandrs Jevtušoks. 
Ja tāda iespēja būtu, tad kādu 
aptieku vai fi liāli varētu atvērt 
jau esošajā tirdzniecības centrā 
“Beta”. Šī tirdzniecības tīkla va-
dība nav pret šādu iniciatīvu un 
ir gatavi piešķirt telpu. Vēl vairāk 
- izveidot atsevišķu ieeju aptiekas 
preču piegādei, kā tas ir paredzēts 
noteikumos, kas attiecas uz aptie-
ku telpām un to izvietojumu. Prob-

lēma, pēc A. Jevtušoka vārdiem, 
nav meklējama telpās, bet gan 
īrnieku neesamībā.

A.Jevtušoks uzsvēra, ka jau 
vairākkārt ir runājis ar aptieku 
īpašniekiem, bet viņi neizrāda ne-
kādu interesi, lai atvērtu vēl vienu 
aptieku vai fi liāli Krāslavā. Bet 
piespiest komersantus to darīt 
vai pārcelties uz citu tirdzniecības 
vietu, domei nav tiesību. Turklāt 
saskaņā ar “Kritērijiem aptieku 
un to fi liāļu izvietošanai”, kas ap-
stiprināti 2002. gadā, ir noteikts 
aptieku izvietojums atbilstoši ie-
dzīvotāju skaitam. Četru aptieku 
pilsētā pietiek, ņemot vērā, ka ie-
dzīvotāju skaits Krāslavā samazi-
nās katru gadu.

Skaidrs, ka aptieku īpašnie-
kus uztrauc nevis mūsu vecmā-
muļas ar sāpošām kājām, bet 
gan bizness. Iespējams, ka aptie-
ku tirgus tik tiešām Krāslavā jau ir 
aizņemts. Jo kā saka - laba vieta 
nestāv tukša.

Valentīna SIRICA 

Laba vieta nestāv tukša?
Tā saucamā Aerodroma rajona iedzīvotāji, kā noskaidrojām, 
joprojām cer, ka vēl vien aptieka vai fi liāle var parādīties 
tirdzniecības tīkla “Maxima” veikalā, kas durvis vērs nu jau 
bijušā “Saules veikala” vietā, Vienības ielā 57.

Ozoliņa kungam ir dar-
bam nepieciešamā kompeten-
ce – augstākā izglītība vides vai 
mežsaimniecības zinātnē. Viņš 
savulaik studējis Latvijas lauk-
saimniecības akadēmijā, kuru ir 
absolvējis 1982. gadā kā mež-
saimniecības inženieris. Līdz 
1994. gadam strādāja sovhozā 
“Iskra”, kas vēlāk pārtapa paju 
sabiedrībā “Krūmāji” par mež-
saimniecības inženieri, pēc tam 
tika ievēlēts par Konstantinovas 
pagasta padomes priekšsēdētā-
ju, kur strādāja līdz 2003. gadam. 
Nākamā darbavieta bija Valsts 
meža dienestā – mežsargs, 
mežinženieris, vecākais mežzi-
nis, un no šī gada 2. jūnija – par 
novada Vides inženieri. 

Iedzīvotāji Ozoliņa kungu 
var sastapt tajā pašā adresē, 
kur iepriekšējo Vides inženieri – 
Pasta ielā 33a, vēlams iepriekš 
sazvanīt pa tālruni 65681727, jo 
konkrēts apmeklētāju pieņemša-
nas laiks nav defi nēts, bet darba 
pienākumu veikšana noris arī ār-
pus ofi sa.

Vides inženiera darba pienā-
kumu sarakstā ir turpat 20 punkti, 
ieskatam daži no tiem: regulāri 
veikt ūdenstilpņu ekoloģiskā stā-
vokļa novērtējumu, apzināt un 
novērst piesārņojuma riskus; uz-
raudzīt un kontrolēt ar būvniecību 
saistītu apstākļu atbilstību vides 
aizsardzības prasībām; veikt vi-
des aizsardzības un kontroles 
inženierprojektu realizāciju, kon-
trolēt īstenošanas gaitu, rezultā-
tus un kvalitāti; organizēt vides 
aizsardzības objektu pārbaudes; 
izstrādāt atkritumu apsaimnie-

košanas inženiertehniskos pa-
sākumus (izanalizēt un novērtēt 
atkritumu daudzumu, sastāvu, 
struktūru parametrus, īpašības, 
to izmaiņas, noteikt atkritumu sa-
vākšanas un tālākās apstrādes 
alternatīvas); veikt ūdens, gaisa 
un augsnes piesārņojuma uz-
skaiti un novērtēt piesārņotības 
pakāpes kvalitatīvos un kvanti-
tatīvos parametrus, izvēlēties un 
pamatot ūdens sagatavošanas, 
notekūdeņu, gaisa, augsnes at-
tīrīšanas metodes, tehniku un 
tehnoloģiju, un daudzi citi pienā-
kumi.

A. Ozoliņš: “Jaunajā amatā 
esmu nostrādājis īsu laiku, tālab 
neko daudz pastāstīt vēl nevaru. 
Pašreiz esmu saskāries ar koku 
ciršanas atļauju izsniegšanu pil-
sētas un ciematu teritorijās – ir 
jāapseko bīstamie koki un jādod 
slēdziens. Tikko bija vētra, kas 
ilga divas dienas, arī pēc tās bija 
jāapzina izgāztie un lauztie koki, 
jāapmēra un tas ir liels darbs. Visi 
koki ir bilancē. Aktuāls darba kār-
tības jautājums man ir arī Dag-
das pilsētas kapu paplašināšana. 
Vide ir viss, tā ir mums visapkārt 
un mēs to ietekmējam.   

Plānoju braukt uz kursiem 
par atkritumu samazināšanas 
iespējām Latvijā un tātad arī 
pašvaldībā. Kādreiz jau esmu 
ar šo jautājumu saskāries, bet 
ne pēdējos gados. Pašvaldībā ir 
jāveido arī bioloģisko atkritumu 
poligons. Konstantinovas pagas-
tā tika veikti izpētes darbi grants 
karjera izveidei - gaidām atbildi.”

Juris ROGA
Autora foto

Strādā jauns vides inženieris
Par Dagdas novada Vides un tautsaimniecības nodaļas 
Vides inženieri konkursa kārtībā aptirināts Arvīds Ozoliņš, 
kurš šajā amatā nomainīja pensionējušos Pēteri Tukišu.

Dagdas novada Sabiedrisko 
attiecību un komunikāciju noda-
ļas vadītāja Guna Malinovska pa-
stāstīja, ka remonts tiek veikts par 
pašvaldības budžeta naudu. Tā 
gaitā strādniekiem ir jāveic bruģa 

seguma nomaiņa ieejas kāpnēm, 
bojātās fasādes apmetuma daļas 
mehānisku noņemšanu, apmetu-
ma (kaļķu-cementa) atjaunoša-
nu, fasādes un ailu krāsošanu un 
citus darbus. Būtiskas pārmaiņas 

būs arī ēkas neredzamajā daļā – 
bēniņos, kas tiks siltināti. Pabeigt 
domes ēkas remontu būvnieki 
sola ap jūlija vidu, pirms novada 
5 gadu jubilejas svinībām.

Jāatzīmē arī tas, pašvaldī-
bas ēkas fasāde nav remontēta 
gadiem ilgi, un dažas problēmas 
bija ļoti samilzušas, piemēram, 
vietām krita nost apmetums, radot 
draudus blakus ēkai novietotajam 
autotransportam un cilvēkiem.

Juris ROGA
Autora foto

Būs kā jauna
Mazpilsētā turpinās Dagdas novada pašvaldības 
ēkas bēniņu siltināšanas, fasādes un ieejas kāpņu re-
montdarbi par kopējo summu 16773,21 eiro (ar PVN), 
kurus veic SIA “Latreko”. 

Vide ir mums visapkārt

Šīs Latvijā lielākās vecti-
cībnieku kopienas nosaukumu 
iepriekš noteica pati vēsture. 
Pirmie Rēzeknes vecticībnieku 
dievkalpojumi notika 1858. gadā 
nelielā sarga mājiņā ārpus pilsē-
tas, uz zemes, kas tika iedalīta 
vecticībnieku kapsētai. Bet 1863. 
gadā tur, savā starpā vienojoties 
muižniekiem ar tirgotājiem un 
zemniekiem, tika uzbūvēta pirmā 
lūgšanu ēka. Par to, kā Rēzeknes 
kopiena attīstījās nākamajos ga-
dos, pārvarot valsts aizliegumus, 
krāslaviešiem pastāstīja Rēzek-
nes Kladbiščinskas vecticībnieku 
padomes priekšsēdētājs, vēstur-
nieks, Saeimas deputāts Vladi-
mirs Nikonovs.  

Sv. Nikolaja baznīcas cel-
šana 1895. gadā un tā turpmākā 
labiekārtošana 
saistīta ar po-
pulāru tirgotāju 
Sinicinu uzvār-
du. Pateicoties 
Ivana Petroviča 
Sinicina ziedo-
jumiem, 1906. 
gadā tika izvei-
dots četrpakāp-
ju  ikonostass, 
kur lielākā daļa 
ikonu ir pazīs-
tamā krievu 
ikonu darinātāja 
Gavrila Frolova 
un viņa mācek-

ļa Pimena 
Safrono-
va veido-
tas. Kā 
arī zvanu 
tornis ar 
trim zva-
niem, kas 
joprojām ir 
Rēzeknes 
vecticībnieku  lepnums. 
Vislielākais zvans, kas tika 
izliets par Sinicina ziedoju-
miem Gatčinā, sver 4832 
kg. 

1911. gadā apkārt 
dievnamam izveidojās ve-
sels komplekss, ko veidoja 
saimniecības ēkas, mājas 
pārvaldniekam un garīga-
jam tēvam, kā arī ubagu 
māja. Kopš 1920. gada un 
līdz pat savai nāves stun-
dai kopienu vadīja Ivana 
Sinicina pēctecis – Mihails 
Sinicins. 

Krāslavas viesi iepazinās ar 
Rēzeknes Kladbiščinskas vecti-
cībnieku kopienas garīgo padom-
devēju – tēvu Vasīliju Bistrovu, kā 
arī apmeklēja muzeju, kas veltīts 
Latgales vecticībnieku dzīvei un 
ikdienai un kas tika atklāts 2009. 
gadā. Protams, neiztika arī bez 
draudzīgas tējas dzeršanas, kas 
arī vienoja vecticībnieku pārstāv-
jus. Kā pēdējais ieplānotās tik-
šanās pieturas punkts krāslavie-

šiem bija ekskursija pa Rēzekni. 
Pēc tēva Andreja Sokolova 

vārdiem, Krāslavas vecticībnie-
kiem jau ir ieplānota arī kārtējā 
ekskursija uz Slutišķiem – vec-
ticībnieku sādžu -, kas atrodas 
dabas parkā „Daugavas loki”, 
Daugavpils novada Naujenes pa-
gasta teritorijā. Tur tiek piedāvāta 
ne tikai izzinoša ekskursija, bet 
arī kultūras programma ar kon-
kursiem un citiem izklaides pasā-
kumiem kā pieaugušajiem, tā arī 
bērniem. 

Valentīna SIRICA

Krāslavas vecticībnieki 
ciemojās Rēzeknē

Vairāk nekā trīs desmiti Krāslavas vecticībnieku ar kopie-
nas garīgo padomdevēju tēvu Andreju Sokolovu priekšgalā 
nesen ciemojās pie Rēzeknes Kladbiščenskas vecticīb-
niekiem, kas pirms gada atzīmēja savas pirmās baznīcas 
150. gadadienu. 

Zvanu tornī kopā ar Vladimiru Nikonovu

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija aicina savus ārštata autorus ierasties 
pēc honorāra: Sergeju ŠVEDU, 

Sanitu KUMPIŅU, Igoru PLATONOVU. 
Honorāru var saņemt redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā) katru dienu no 

plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 65681464.
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Pensionāre Natālija Vanaga 
bērniem mācīja latviešu valodu 49 
dzīves gadus. Sākumā strādāja 
Izvaltā, bija mācību daļas vadītā-
ja, bet, tā kā savas pārliecības dēļ 
partijā nestājās, viņai liedza strādāt 
vadošā amatā un pārcēla uz 
Krāslavas 2. vidusskolu, kur gāja 
ļoti smagi un tieši tur ieguva na-
cionālistes reputāciju. Iemesls tam 
gauži vienkāršs – tolaik latviešu 
valodu neviens īpaši negribēja mā-
cīties, bet skolotāja apzinīgi pildīja 
savu pienākumu, par ko šodien vi-
ņai ir pateicīgi daudzi bijušie skolē-
ni. Tajā laikā latviešu valoda nebija 
obligāts priekšmets, ar vājāku atzī-
mi latviešu valodā varēja viegli sa-
ņemt pat zelta medaļu un tādu ga-
dījumu Krāslavā skolotāja atceras. 
Viņa arī astoņus gadus strādājusi 
latviešu valodas zināšanu atestā-
cijas komisijā, kuru vadīja Jāzeps 
Dobkevičs. Tā piešķīra valodas zi-
nāšanu kategoriju, lai cilvēki varētu 
strādāt. Daudzi latvieši šobaltdien 
uzskata, ka komisija bija dāsna, 
bet pensionētā skolotāja apgalvo – 
bija gadījumi, ka cilvēki gāja kārtot 
pārbaudījumu pat trīs reizes. Natā-
lija ir ilggadīga un čakla laikraksta 
“Ezerzeme” lasītāja, tālab nolēma 
izteikt savu viedokli par avīzes 
saturu un visupirms par mūsu no-
vadnieka Jura Viļuma aktivitātēm 
latgaļu valodas lauciņā. 

– Cik saprotu, jums ir savs 
redzējums par to Saeimas depu-
tātu rīcību, kuri savulaik izcēlās 
ar vēlmi nolasīt deputāta zvēres-
tu latgaļu valodā. Jums ir iespē-
ja padalīties tajā ar citiem avīzes 
lasītājiem… 

– Ļoti sekoju līdzi notikumiem, 
lai gan drīz apritēs 84 gadi. Es lasu 
visus “Ezerzemes” rakstus, un, lai 
mani pareizi saprastu, gribu uz-
svērt – man nekas nav pret Juri 
Viļumu, bet gribas, lai deputāts vai-
rāk strādā, veicinot tautas apvieno-
šanu, nevis dalīšanu. Vairāk jādo-
mā par visu Latviju. Mēs, Latgale, 
esam Latvijas daļa, un mums jābūt 
visas Latvijas patriotiem. Latgales 
patriotiem arī, bet izcelt to valodas 
līmenī gan nevajadzētu. Deputāta 
zvērests ir jānodod latviešu valodā 
un nekā citādi.  

– Jūsuprāt, mums vajadzē-
tu atturēties no publikācijām lat-
gaļu valodā vai tomēr nē? 

– Es ar ļoti lielām grūtībām 
lasu latgaliski, bet “Ezerzeme” ir 
rajona avīze un man nekas nav 
pret to, ka tajā atrodama latgaliešu 
valoda, kas citiem varbūt ir svarī-
gi. “Tāvu zemes kalendāru” es arī 
lasu ar grūtībām un izlasu, bet jau-
nā paaudze latgaliski vairs nesa-
prot. Piemēram, mana mazmeita 
latgaliešu valodu neprot vispār, un 
es zinu, ka daudzi ģimnāzijas sko-
lēni neprot lasīt latgaliski.  

Kad es biju studente, latga-
liešu valodu uzskatīja par latviešu 
valodas paveidu, starp citu, arī 
tagad tā uzskata. Bet paveids nav 
valoda. Katra lielā valoda satur vai-
rākus dialektus, arī latviešu valodā 

tādi ir vairāki un katram dialektam ir 
vēl savas izloksnes. Pasakiet man, 
kuru izloksni ņemsim par pamatu 
latgaļu valodai? To, kurā runā Dag-
dā? Varbūt to, kas ir Ezerniekos, 
Ludzā, Līvānos, Izvaltā vai vēl kaut 
kur? 

Rēzeknes centrā ir pieminek-
lis “Vienoti Latvijai” jeb “Latgales 
Māra”. Kad Latgale tika pievienota 
Latvijai, bijām ļoti laimīgi, ka mūs 
atdalīja no Vitebskas guberņas un 
latgalieši varēja patstāvīgi veidot 
savu kultūru. Mums jāmeklē lietas, 
kas mūs vieno, bet atkal redzam – 
ir kaut kāda dalīšanās. 

– Bet ir cilvēku kopums, kas 
latgaļu valodu vēlas celt gaismā, 
un kā tad viņiem to izdarīt? 

– Ļoti labi, ka viņi grib stipri-
nāt latgaļu valodu, bet tikai tas jā-
dara ne jau oficiālā līmenī, ne jau 
oficiālās valsts iestādēs, ne jau 
skolās, kur bērni sen kā nezina šo 
valodu. Bet, lūdzu, Dziesmusvēt-
kos, dažādos kultūras pasākumos, 
mājās var runāt latgaliski, daudz 
kur citur. Savulaik mani apvainoja, 
ka neesmu Latgales patriote tikai 
par to, ka neatbalstīju vienas izval-
tietes priekšlikumu, proti, ka 1.- 4. 
klases vajadzētu mācīt latgaliešu 
dialektā jeb latgaļu valodā, kā viņi 
to saka. Bet sakiet, ko bērni darīs 
tālāk, kad mācīsies piektajā, sesta-
jā, septītajā klasē?  

Atgriežoties pie jautājuma par 
deputāta zvērestu, ko 11. Saeimas 
darbības sākumā mūsu deputāts 

centās nodot latgaļu valodā, gribu 
pateikt, ka šo viņa rīcību nosodīju 
ne tikai es, bet arī daudzi mani pa-
ziņas. Tad jau kāds cits pateiks, ka 
varu to darīt krievu valodā? Kāpēc 
ne? Nevar tā rīkoties! Savās frak-
cijās dariet, kā vēlaties, bet ziniet 
Saeimā tā darīt nav labi. Mūs, lat-
galiešus taču neviens neapspiež. 
Līdzekļus iedala, paskatieties, 
kā uzplaukusi Krāslava! Man jau 
pusgadsimtu radi dzīvo Iecavā un 
neviens nebaksta viņus, ka ir lat-
galieši. Man tante visu mūžu no-
dzīvoja Sējā pie Rīgas, bija laba 
feldšere un neviens nebakstīja ar 
pirkstu, ka viņa nākusi no Latgales. 
Tante tur bija ļoti cienījams cilvēks. 
Jaunatne, bērni, skolnieki Latga-
lē runā kā vēlas un daudzi savā 
starpā runā tieši krievu valodā, arī 
pamatskolā un ģimnāzijā. Varbūt 
par to vairāk jāuztraucas? Varbūt 
vairāk jāuztraucas par uzvedības 
jautājumiem? Es svētdienu rītos 
dodos uz baznīcu, netālu ir skaista 
puķu dobe pie veikala “Jumis”. Vie-
nu dienu skatos - visas begonijas 
izplēstas. Tas ir barbarisms. Vārdu 
sakot, ir aktuālākas problēmas, 
kas šajā brīdī jārisina. Man arī ir 

bijušas sarunas ar krievu tautības 
cilvēkiem, viņi visi saka, ka Latga-
le pamesta, ka Latgalē grūti, ka 
Latgale nabadzīga. Es nepiekrītu, 
es nejūtos šeit pamesta. Neviens 
mūs, latgaliešus, neapspiež, va-
ram brīvi runāt tajā valodā, kādā 
katrs gribam, un nevajag mums 
šķelties.

– Kas jums patīk vai nepatīk 
avīzē? Par ko labprātāk lasāt?

– Man nepatīk fotoalbums, 
gribu vairāk lasāmā. Patīk intervi-
jas. Pareizi darāt, ka ir intervijas ar 
bērniem, kuri labi mācās. Nesen 
tādas bija par Ezernieku un Dag-
das bērniem, un šo lietu avīzē no-
teikti vajag turpināt, jo tas bērnam 
dod stimulu, arī vecākiem un arī 
pārējie skolēni paskatās ar baltu 
skaudību, un kopumā tas veicina 
izaugsmi. Patīk apraksti par pasā-
kumiem, piemēram, par neseno 
pasākumu Izvaltā. Ļoti priecājos 
par skolotājai Veltai Kalniņai vel-
tīto rakstu ciklu un ceru, ka tāds 
tiks veltīts skolotājas Valentīnas 
Ivanovskas (Celitānes) piemiņai. 
Lūk, par šādiem cilvēkiem gribas 
lasīt un daudz. Skaistas pamat-
skolas ilggadējā skolotāja Ģer-
trūde Petrovska ir izdevusi divus 
dzejoļu krājumus, tas bija nedaudz 
atspoguļots avīzē. Mums ir daudz 
zemnieku, kuri pūlas apsaimniekot 
zemi. Un ne tikai lielie zemnieki, 
bet vienkāršāki darbarūķi. Gribas, 
lai cilvēki zina, ka mēs, latgalieši, 
šeit dzīvojam un strādājam.

Man bija ļoti labi skolēni, par 
kuriem ir liels prieks. Viens no 
viņiem – Andrejs Jakubovskis –  
raksta “Ezerzemes” rubrikai “Ir ie-
mesls”. Manuprāt, šajā rubrikā viņš 
veiksmīgi varētu rakstīt par Imantu 
Ziedoni, Aspaziju, Rainim drīz būs 
150 gadu jubileja. Tas būtu ļoti vēr-
tīgi, jo tas ir mums tuvāk, svarīgāk 
un cilvēki bieži vien nezina šīs per-
sonības. Andrejam šādi apraksti 
labi izdotos. Arī mūsu Krāslavā 
bijuši spilgti mākslinieki, citi ievēro-
jami cilvēki. Ir iemesls rakstīt tieši 
par viņiem. 

– Vai jūs apmierina, ka avīzē 
parādās dzimtsarakstu nodaļas 
informācija?

– Tas ir ļoti labi, ka varam iz-
lasīt nomirušo cilvēku vārdus, uz-
vārdus. Gados veci cilvēki satiekas 
ļoti reti, un nereti jaunāko informā-
ciju uzzinām no avīzes. Uzzinām, 
kuri paziņas aizgājuši mūžībā, un 
varam izteikt līdzjūtību. Tas ir ļoti 
nozīmīgi. Arī piedzimušos bērnus 
vajadzētu nosaukt, jo dzimstība 
valstī maza un mums jāpriecājas 
par katru jaunu iedzīvotāju.

– Paldies par sarunu! 
Juris ROGA

RezonanseJāvienojas nevis jāšķeļas

Dagdas ezera krastā es satiku sākumklašu skolēnus. Aktīva brīvā 
laika pavadīšana dabā - tā ir Dagdas sporta skolas ideja. Kopīgi tre-
niņi, spēles un peldēšanās - lietderīga un interesanta vasaras atpūta. 
Veselā miesā vesels gars!

Alekseja GONČAROVA foto

Dagdas ideja

Ļoti labi, ka viņi grib stiprināt latgaļu valodu, bet tikai tas 
jādara ne jau oficiālā līmenī, ne jau oficiālās valsts iestādēs, 
ne jau skolās, kur bērni sen kā nezina šo valodu. Bet, lūdzu, 
Dziesmusvētkos, dažādos kultūras pasākumos, mājās var 
runāt latgaliski, daudz kur citur. 

1. Earl Grey (angļu valodā) 
2. Dzelzs 
3. Salmonellas 
4. Topinambūrs 

5. Zelts 
6. Budžets 
7. Mēness 
8. Revolveris 

Laikraksta “Ezerzeme” 45. numurā (2014.g. 13. jūni-
jā) publicētās krustvārdu mīklas atminējumi:

 Augu saraksts, kurus būtu 
jāmīl ar acīm vai caur fotoaparāta 
skatu meklētāju, apstiprināts Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.396 
„Noteikumi par īpaši aizsargā-
jamo sugu un ierobežoti izman-
tojamo īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu” 6. pantā. Pašreiz tajā ir 
228 īpaši aizsargājamie ziedaugi 
un paparžaugi. 

Aizsargājamie ziedaugi, ku-
rus cilvēki varētu vēlēties noplūkt 
likšanai vāzē vai iepīšanai vai-
nagos, no 228 sugām ir kādas 
30-40. Priecē, ka pēdējos gados 
cilvēku attieksme ir uzlabojusies 
- Jāņu laikā, veicot kontroles rei-
dus, daudzi pārdevēji zina, kurus 
augus drīkst un kurus nedrīkst 
tirgot. Pagājušā gadā bijis viens 
gadījums, kad apsekojot tirgus 
pirms Jāņiem, zāļu pušķos bija 
aizsargājamās dzegužpuķes. 
Taču, ja pamanāt tirgojam retos 
un aizsargājamos augus, par 
pārkāpumiem, lūdzu, zvaniet uz 
Dabas aizsardzības pārvaldi pa 
tālruni 67509545.

Jāatgādina, ka aizsargājamo 
augu lasīšana, pirkšana, pārdo-
šana un dzīvotņu postīšana ir 
administratīvi sodāma. Likumdo-

šanā noteiktie naudas sodi ir visai 
bargi — fiziskajām personām no 
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, 
bet juridiskajām personām - no 
simt četrdesmit līdz tūkstoš četr-
simt euro. 

Vēl arī jāatceras, ka pirms 
ejat kādā pļavā plūkt nolūkotos 
ziedus, iespēju robežās pārlie-
cinieties, vai tās īpašniekam vai 
apsaimniekotājam nav iebildumu 
par šādu rīcību.

Atsvaidzināt atmiņā reto un 
aizsargājamo augu izskatu var 
Dabas aizsardzības pārvaldes in-
terneta vietnē publicētajā bukletā 
“Mīli ar acīm”, plakātā Priecāsi-
mies ar acīm!,   foto galerijā “Aiz-
sargājamie augi” vai Nacionālā 
botāniskā dārza interneta vietnes 
sadaļā “Aizsargājamie augi”. In-
dīgo augu atpazīšanai var no-
derēt Latvijas Universitātes Bio-
loģijas fakultātes vietnes sadaļa 
“Latvijas indīgie augi un sēnes”.

 Daudzinot Līgas un Jāņus 
un baudot vasaras krāšņumu,  
par jumstiņu gladiolu burvīgo 
skaistumu un naktsvijoļu reibino-
šo smaržu priecāsimies, vērojot 
tās dabā!

Andris SOMS

Par retiem augiem priecāsimies ar acīm!
Vasaras saulgriežu svinēšanas neatņemama sastāvdaļa 
ir no savvaļas augiem veidoti ziedu pušķi un vainagi. Lai 
nenodarītu pāri dabai un savai materiālai labklājībai, jāat-
ceras, ka retiem un aizsargājamiem augiem būtu jāpaliek 
tur, kur tie aug.

Slimību profilakses un kon-
troles centra (SPKC) dati liecina, ka 
bērnu un pusaudžu smēķētāju īpat-
svars Latvijā vēl joprojām ir viens no 
augstākajiem – 12% jauniešu smēķē 
katru dienu, no tiem 27% smēķēt 
uzsākuši pirms 10 gadu vecuma. 
Lielākā daļa no smēķējošajiem jau-
niešiem – 65% - smēķēšanu vēlas 
atmest. Tādēļ SPKC uzsāk kampaņu 
„Brīvs”, kuras mērķis ir veidot izprat-
ni par smēķēšanas kaitīgumu un po-
pularizēt dzīvi bez tabakas bērnu un 
jauniešu vidū.

Uzsākot kampaņu, tika rīkota 
ekspertu diskusija par smēķēšanas 
mazināšu jauniešu vidū. Kā diskusi-
jas laikā atzina eksperti un speciālisti 
– lai gan tendences ir pozitīvas, Lat-
vijā vēl joprojām ir ļoti augsts bērnu 
un pusaudžu smēķētāju skaits, no 
kuriem lielākā daļa pievēršas smēķē-
šanai draugu vai ģimenes ietekmē. 

Iveta Pudule, SPKC vecākā sa-
biedrības veselības analītiķe: „90% 
skolēni 15 gadu vecumā ir mēģināju-
ši smēķēt. Tas nenozīmē, ka visi šie 
pusaudžu kļūs par smēķētājiem, bet 

tas noteikti ļauj spriest par tenden-
cēm. 15 gadu vecumā regulāri smē-
ķē 22% meiteņu un 32% zēnu”.

Egils Vidriks, Rīgas Pašvaldības 
policijas Profilakses, koordinācijas 
un statistikas nodaļas priekšnieks: 
„Saskaņā ar likumdošanu nepilnga-
dīgām personām smēķēt ir aizliegts, 
un vecumā no 14 līdz 18 gadiem 
jaunieši var tikt saukti pie atbildības, 
paredzot divus soda veidus – brīdi-
nājums vai naudas sods.”

Diskusijas laikā eksperti atzinīgi 
novērtēja līdz šim jau īstenoto pasāku-
mu kopumu – gan informatīvās kam-
paņas, gan likumdošanas izmaiņas, jo 
kopējās tendences tomēr ir pozitīvas.

Nozares eksperti: bērni un pusaudži izvēlas 
smēķēt draugu un ģimenes ietekmē
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Bet ja godīgi, tad apnicīgie 
putni sāka traucēt pilsētas dien-
vidaustrumu daļas „guļamrajona” 
iedzīvotāju mieru. Lasītājs vārdā 
Alfrēds aicina līdzīgas eksotikas 
cienītājus: nepieradiniet kaijas 

pie cienasta, tas novērš upes ie-
mītnieku uzmanību no dabiskās 
dzīves vides. Ar nepamatotām 
bažām par putniem cilvēks vien 
veido sev papildus neērtības. 
Jo eksistē arī antisanitārais as-
pekts...

Es kopumā neesmu pret cil-
vēku un putnu kaimiņattiecībām 
pilsētā. Jo vairāk putnu būru – jo 
labāk, stārķa ligzda – labklājības 
simbols. Un cik patīkami pat blakus 
manai daudzstāvu mājai klausīties 
maija lakstīgalu! Bet manas bēr-
nības laikā uz Jāņupītes darbojās 
divas dzirnavas. Graudu atlikumu 
bija tik daudz, ka virs Krāslavas li-
dinājās milzīgi baložu bari. Mums, 
pēckara gadu paaudzes zēniem, 
piemita māksla ar cilpām saķert 
visskaistākos putnus, īpaši cienī-
jami bija sniegbalti un brūngani 
baloži. Tos mēs arī turējām savās 
baložu būdās māju bēniņos, sap-
ņojot par cēlo asiņu putniem – pa-
sta un turmanbaložiem. Bet kāds 

aizraujošs bija skats, kad 
Krāslavas īstie baložu turē-
tāji laida palidot savu neno-
vērtējamo bagātību. Kādas 
piruetes gaisā veidoja balo-
ži – skaistuļi, to nemaz nav 
iespējams vārdos izteikt. 
Mainījās paaudzes, zuda 
tradīcijas, bet es nevaru aiz-
mirst sirdi plosošos skatus. 
Ir pazuduši dzirnavu dambji 
un dīķi, kas izdaiļoja pilsētu, 
un jau gandrīz pusgadsimtu 
virs pilsētas neriņķo cēlie 
baloži. Jau kuro reizi skan-
dēju – mums ir pienākums 
cienīt un saglabāt senatni 
un nepārtraukti no dabas 
mācīties, bet nevis pārkāpt 
putnu dabisko izturēšanos 
ar savu neapdomīgo rīcību. 
Mirusī kaija uz trotuāra – ie-
mesls pārdomām par attiecī-
go tēmu. Esmu pārliecināts: 
dabiskā vidē putns būtu no-
dzīvojis daudz ilgāk. Aleksejs GONČAROVS

Cilvēks un daba

Nesen apmeklēju sādžu 
Jaundomē, kas jau sen ir pazīs-
tama kā vides izglītojošais centrs 
ne tikai Dagdas novadā, bet arī 
visā republikā. Tajā vasarīgajā 

otrdienā Armanda Pudnika ko-
manda gatavojās uzņemt divas 
lielas ekskursiju grupas – no 
Šķaunes un Jelgavas. Sagatavo-
ti monitori, ekrāni, lielajā izstāžu 

zālē ieslēgts ekspo-
nātu apgaismojums. 
Improvizētajos ak-
vārijos – dažādu 
sugu saldūdens zi-
vis, un vēl apjomā 
palielināti kukaiņi, 
abinieki un, pro-
tams, putnu izbā-
zeņi. Apbrīnojamā 
Latgales daba visā 

tās daudzveidībā... Šeit es sa-
tiku savu labu paziņu Zoju An-
džāni, Šķaunes pamatskolas 
direktori un ekoloģiskā projekta 
„Mūsu māja” vadītāju. No viņas 
arī uzzināju, ka izglītojošā centra 
Jaundomē  apmeklējums – tas ir 
piecu dienu nometnes, kas saņē-
ma Latvijas Vides aizsardzības 
fonda finansiālo atbalstu, galve-
nais pasākums. Iepriekšējā dienā 
ievadnodarbībā lauku skolēni ie-
pazinās ar republikas ekopamat-
sistēmām – mežs, purvi, ezeri, 
lauki un jūras piekraste, kā arī 
ar to iemītnieku daudzveidību un 
barības ķēdi. Īpašs akcents – put-
nu mājiņu izgatavošanas noslē-
pumi, kā arī dabas koncertzāles 
apmeklējums, kur solo dziedāja 
lakstīgala, dzeguzes un... vardes. 

Trīs stundas, kas tika 
pavadītas Jaundomē, tā ir 
jauna ekoloģisko zināšanu 
iegūtā bagāža. Aizrautīgais 
ekskursijas vadītājs Armands 
Pudniks jaunos dabas mīļotājus 
ieintriģēja ar zivju, kukaiņu un 
putnu dzīves noslēpumiem. 
Notika arī videomateriālu par 
vides aizsardzību un Ežezera un 
tās apkārtnes augu un dzīvnieku 
valsts bagātību noskatīšanās. 
Zivju zupas degustācija arī bija 
izzinošās nometnes otrās dienas 
plānā. Nākamajā – Rēzeknes 
terārija, Teiču rezervāta un 
Madonas novada Sildas takas 
apmeklējums. Ceturtdien 
Šķaunes skolēni kopā ar vietējiem 
medniekiem devās pārgājienā uz 
bebru purvu. Atgriežoties mājās, 
viņi vāca pie ceļiem izmestos 
sadzīves atkritumus, ko atstāja 
bezatbildīgi cilvēki.  Lūk, tāda 
mācība nākotnei. 

Pēdējā dienā – lielā 
eksponātu, kas tika darināti 
radošajās darbnīcās, izstāde. 
Bērni dalījās savos iespaidos 
par dienām, kas tika pavadītas 
ekoloģiskajā nometnē.  Bet 
vēl bija piemiņas diplomu 
pasniegšana, koncerts, spēles un 
dejas kopā ar vecākiem. Aleksejs GONČAROVS

Mācība visai dzīvei
Latgale un apkārtējās vides aizsardzība – nešķirami jēdzieni. 
Vēl jo vairāk tādēļ, ka zilo ezeru novads – tas ir unikāls dabas 
rezervāts, kas daudz nav cietis no cilvēka iejaukšanās. Flo-
ras un faunas bagātība sajūsmina tūksto- šiem tūristu, bet 
mums ir, ko piedāvāt zinātkārajiem viesiem. 

Laipni lūdzam

Ekskursanti no Šķaunes

Zivju zupa – mēli var norīt...

Latgales putni

Visuzinošais gids Armands Pudniks

Brīnumainā zemūdens valstība

Kaijas pilsētā jeb ardievas, baloži!
Putni pilsētā – gaidīti ciemiņi. Skatoties kādi...  Pēdē-
jā laikā „lidlauka”  mikrorajona iedzīvotāji sāka iz-
just diskomfortu no bezmotora lidojošajiem aparāti-
em – upju kaijām. Ar katru gadu kliedzošo, spārnoto 
kolonija, kam ligzdošanai iepaticies Daugavas krasts, 
strauji palielinās. Kaimiņos esošā pilsēta skaļajai 
ordai palīdz risināt pārtikas problēmu, vēl jo vairāk 
tādēļ, ka Krāslavas žēlsirdīgie iedzīvotāji piedāvā pār-
tikas atkritumus ne tikai bez pajumtes palikušajiem 
kaķīšiem un sunīšiem, bet arī kaijām. 
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Pēc senas tradīcijas Svē-
tā Gara nonākšanas svētku triju 
dienu svinības Latgales katoļti-
cīgie noslēdz Aglonā. Arī šogad 
10. jūnijā Aglonas bazilika bija 
līdz malām dievlūdzēju piepildīta. 
Šī diena vēl bija īpaša tāpēc, ka 
pirmoreiz galvenās mūsu zemes 
Dievmātes svētvietas draudzi vi-
zitēja jaunais apustulis - kais nun-
cijs Baltijas valstīs arhibīskaps 
Pedro Lopess Kentana. Vatikāna 
sūtnis kopā ar Rēzeknes - Aglo-
nas diecēzes bīskapu Jāni Buli 
un vairākiem desmitiem priesteru 
celebrēja Svēto Misi. Tajā klāt-
esošie, kā arī Latgales radio klau-
sītāji vienojās kopējā lūgšanā par 
Māras zemi, tās ticīgajiem, pries-
teriem, visām mūsu garīgajām un 
laicīgajām vajadzībām.

Svētā Krēsla augstais pār-
stāvis savā sprediķī izteica prie-
ku būt kopā Aglonā Svētā Gara 
nonākšanas 40 stundu noslēgu-
ma svinībās, pateicās bīskapam 
J. Bulim par šo uzaicinājumu, 
sveica visus klātesošos un Lat-
gales radio klausītājus, prieste-
rus, konsekrētās personas Svētā 

Gara svētkos. Komentējot Svē-
tos Rakstus, arhibīskaps uzsvēra 
šo svētku lielo nozīmi Baznīcas 
dzimšanā un ikviena kristieša 
dzīvē. Viņš iztirzāja Svētā Gara 
ietekmi vēstures gaitā, uzsverot, 
kā Dievs veidoja mūs par savu 
tautu, iedvesmojot Dieva Vārda 
sludināšanai, Kristus atzīšanai 

par savu Kungu. Sprediķotājs 
runāja par Svētā Gara dāvanu 
augļiem visām tautām, visām nā-
cijām, visiem cilvēkiem no Baznī-

cas pirmsākumiem līdz mūsdie-
nām.

Zīmīgi bija tas, ka tieši ša-
jos svētkos vairāki desmiti bērnu 
un jauniešu no bīskapu rokām 
saņēma Iestiprināšanas sakra-
mentu. Tas ir Jēzus Kristus ie-
dibinātais sakraments, ar kuru 
tiek dāvātas sevišķas Dieva žē-
lastības un Svētā Gara dāvanas 
ticības stiprināšanai. Pirms tam 
iestiprināmie apliecināja savu ti-
cību, atsakoties no ļaunā gara. 
Iestiprināšanas sakramentu var 
piešķirt tikai bīskapi. Šoreiz to 
darīja arhibīskaps P. L. Kentana 
un bīskaps J. Bulis. Pēc svinīgā 
rituāla klātesošie lūdza Visvareno 
Dievu, lai Viņš stiprina šos savus 
kalpus ar savām dāvanām: Gud-
rības, Saprāta, Zinības, Padoma, 
Izturības, Paklausības un Bijības 
garu. Skanēja Dieva Svētā Gara 
himna. 

Sv. Mises noslēgumā pēc se-
nas tradīcijas tika dziedāta Litāni-
ja Vs. Jaunavas Marijas godam. 
Tad dziesmas “Jaunova svāta, 
Aglyunas bazneicā…” pavadībā 
notika Euharistiskā procesija.

Noslēguma uzrunā apustu-
liskais nuncijs pateicās visiem 
par vienotību lūgšanā un silto 
uzņemšanu. Brāļiem priesterībā 
viņš vēlēja kalpošanā iedves-
moties no Sv. Jāņa Pāvila II, bet 
iestiprinātajiem - būt uzticīgiem 
Dievam un stipriem ticībā. Bīs-
kaps J. Bulis mudināja nekad 
neaizmirst, ka 2014. gada 10. jū-
nijā šie jaunie cilvēki pie Aglonas 
Dievmātes kājām saņēma Iestip-
rināšanas sakramentu no pāves-
ta sūtņa rokām. Viņš aicināja šos 
skaistos brīžus atcerēties arī pēc 
daudziem gadiem, kad būs izvei-
dotas savas ģimenes, atcerēties 
pašiem un pastāstīt saviem bēr-
niem.

Pateicībā par šo tikšanos 
augstajam viesim tika pasniegti 
ziedi un piemiņas dāvana. Savu-
kārt arhibīskaps klātesošajiem un 
Latgales radio klausītājiem deva 
savu svētību, bet jaunie prieste-
ri Vitālijs Filipenoks un Radions 
Doļa saņēma arī īpašo svētību 
caur roku uzlikšanu.

* * * 

Jūnijs visiem kristiešiem ir 
bagāts ar nozīmīgiem liturģis-
kajiem svētkiem un piemiņas 
dienām. Nesen visu konfesiju 
dievnamos atzīmējām Svētā 
Gara nonākšanas svētkus, ko 
mēdz dēvēt arī par Baznīcas 
dzimšanas dienu. Svētā Gara ie-
dvesmoti godinājām Vissvētāko 
Trīsvienību. 19. jūnijā katoļticīgie 
svinēs svarīgos Kristus Vissvē-
tās Miesas un Asins svētkus jeb 
Vissvētākā Sakramenta dienu, 
27. jūnijā - Vissvētās Jēzus Sirds 
svētkus. Šajā mēnesī katoļi un 
luterāņi pieminēs tautā iecienīto 
Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanu un 
svēto apustuļu Pētera un Pāvila 
svētkus. Visās konfesijās tiek or-
ganizēti aizlūgumi par mirušajiem 
kapsētās.

Izmantosim visus šos litur-
ģiskos svētkus, piemiņas dienas 
un citus notikumus, lai, Svētā 
Gara iedvesmoti, mēs stiprinā-
tos savā ticībā un mīlestībā pret 
Dievu!

Genovefa KALVIŠA

Ticības lietasSvētais Gars stiprina ticībā un mīlestībā

Nodaļas vadītāja Guna Mali-
novska pastāstīja, ka ir iepirkta 
nepieciešamā aparatūra, kas 
ļauj ērti paslēpt iedzīvotāju 
sensitīvos datus, un ir apmācīti 
arī darbinieki, kas ar to strādās.   

G. Malinovska: “Domes sēžu 
zālē vēl ir jāpaslēpj vadi, kas 
pievilkti galdiem, ierīkojot jau-
no sistēmu, bet iekārta jau ir 

izmēģināta. Bija nepieciešams 
iegādāties speciālu aparatūru 
jo mājaslapā nedrīkst izvietot 
sensitīvus datus, bet valsts 
arhīvā sēdes ieraksts jānodod 
uzglabāšanā pilnā apjomā. Mā-
jaslapā izvietotajā ierakstā būs 
dzirdami pīkstieni vietās, kas 
saturēs sensitīvus datus.”

Juris ROGA

Gatavi arī Dagdā
Novada sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa 
informē, ka Dagdas novada dome ir gatava izpildīt grozī-
jumus likumā „Par pašvaldībām”, kas paredz no 1. jūlija 
nodrošināt domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un 
ierakstu ievietošanu pašvaldības interneta mājaslapā, 
lai iedzīvotāji varētu sēdes noklausīties. 

Jau rakstījām, ka mācību 
gada izskaņā bibliotekāre Rita 
Kovaļevska izdomāja pasākumu, 
kurā pateikties visiem mazajiem 
lasītājiem, gan ļoti čaklajiem, gan 
tiem, kuri izlasa vien dažas grā-

matas. Ksenija tajā bija šefpavāre 
un ļoti centās iejusties savā lomā. 
Kā apgalvo bibliotekāre, meitenei 
tas izdevās labi. Varbūt tāpēc, ka 
Ksenijas mīļākā rotaļlieta ir spēļu 
virtuve, kurā viss ir kā īstā virtuvē, 
pat ledusskapis.

“Bija jābūt apsietam priekš-
autam, galvā  ̶  cepurītei, es lū-
dzu visiem nomazgāt rokas ar 
ziepēm, pirms ķerties klāt ēdiena 
gatavošanai,” droši stāsta komu-
nikablā meitene. “Izcepām bulci-
ņas un rabarberu pīrāgu, sanāca 
garšīgi! Mēs visu gadu lasījām 
grāmatas, arī vasarā nāksies tās 
lasīt. Tāpēc cepām pīrāgu un 
ēdām, lai pieņemtos spēkā.”

Žurnālista jautājumi Kseniju 
ne reizi neiedzina strupceļā, vi-
ņas atbildes ir pārliecinošas un 
drošas, reizēm pat sagādā pār-
steigumu.

“Čipsus man nedrīkst, to 
dēļ varu nonākt slimnīcā,” mei-
tene aši atbild uz jautājumu, kas 
tev garšo vairāk: pašas rociņām 
cepts pīrāgs vai čipsi no veikala 
plaukta? “Arī majonēzi un gā-
zētās limonādes nedrīkst. Patīk 
kartupeļi – vārīti, cepti, vienalga 
kādi. Garšo kartupeļu pankūkas 
un cepelīni. Man ļoti garšo pica. 

Tas bija sen, bet arī picu mēs ce-
pām pie Ritas.”

Kad jautāju Ksenijai, vai vi-
ņai pašai patīk lasīt, atbilde mani 
pārsteidza pavisam nesagatavo-
tu. Nez kāpēc iedomājos, ka viņa 

ar grāmatu ir ļoti cie-
ši sadraudzējusies…

“Nē, nepatīk!” 
smaidot atbild žipe-
rīgā meitene. “Bet 
vienalga lasu, nesen 
izlasīju divas grāma-
tas. Skolotāja uzde-
vusi, kas ir jāizlasa 
vasarā. Vajadzēs 
uzzīmēt arī kādu zī-
mējumu par izlasīto 
grāmatas saturu un 
atnest uz skolu, kā 
arī pastāstīt izla-
sīto. Tā kā izlasīju 
grāmatu “Skaistule 
un Briesmonis”, es 
zīmēju Briesmoni, 

meitenīti un Rūķīti. Septembrī 
zīmējumu nesīšu uz skolu, pa-
rādīšu. Nezinu, vai mums būs 
kāda balva par zīmējumiem, bet 
prieks, ka iemācījos vienu jaunu 
vārdu – briesmonis.”

Lai arī Kseniju bibliotēkā sa-
stapu pie datora, līdzās nolikta 
bērnu grāmatiņa. Viņa paskaid-
ro, ka internets patīk vairāk nekā 
grāmata, taču viņa ir atbildīga 
meitene un saprot, ka lasīt vajag. 
Tālab arī mājās līdzās datoram 
vienmēr ir kāda grāmatiņa, ko 
palasīt. 

“Man ir vecāka māsa Kris-
tīne, mācās Krāslavas ģimnāzi-
jas 11. klasē,” turpina Ksenija. 
“Es esmu jaunākā ģimenē, un 
man labāk patīk būt mazākai par 
māsu, jo tagad mani visi žēlo. 
Dzīvojam trīsstāvu mājas treša-
jā stāvā. Netālu no mūsu mājas 
pieaugušie uzbūvēja spēļu un at-
pūtas laukumu, kur var spēlēt vo-
lejbolu un citas spēles. Vakaros 
kopā tur pulcējas daudz bērnu, 
mūsu te vesela kaudze!

– Kā tev patika skolā?
– Ļoti patika! Mums ļoti laba 

skolotāja – Leontīna Šakalova 
no Skukiem. Manā klasē ir divas 
meitenes – Renāte un es, pārējie 

puikas. Kopā esam deviņi bērni. 
– Tur taču mācīties vaja-

dzēja…
– Kā tad, tā taču ir skola! 

Man vienīgi matemātika sevišķi 
labi nepadevās. Nepatīk risināt 
piemērus. Bet es jau iemācījos 
skaitīt līdz simtam, mazliet māku 
reizrēķinu. Minūtē izlasu 60, 61, 
55, 45 vārdus grāmatā, kā kuru 
reizi. Skolā mums ziemā bija sil-
ti, arī mājās nesalām. Mans tētis 
Genādijs ir kurinātājs, bet mam-
ma Zinaīda – friziere pagastā. 

– Par ko tu kļūsi, kad iz-
augsi liela?

– Es nezinu, jo domas vēl ne 
reizi var mainīties. Ja šodien, tad 
gribētu būt zobārste un labot cil-
vēkiem zobus. Man daktere ne-
sen izrāva zobu…

– Ā, gribi izbaudīt tās sa-
jūtas, kad pati varēsi izraut ot-
ram zobu?

– Nē, ne tāpēc. Man patīk 
mana zobārste. Es gan raudāju, 
bet viss bija labi. Reiz man arī 
plombēja zobiņu, nebija sāpīgi. 
No ārstiem es nebaidos, un pati 
būšu ārste!

– Jauka profesija, turklāt 
pilsētā laikam būs vieglāka dzī-
ve nekā laukos…

– Es daru lauku darbiņus. 
Mamma ar tēti tur lopus, mums 
ir četras govis uz tīruma. Es vēl 
neprotu tās slaukt, bet mazliet 
varu, ja mamma atrodas blakus. 
Zirga gan mums nav, bet man ir 
divi spēļu zirgi – lielāks un ma-
zāks. Skukos man daudz radu, 
tur dzīvo arī mana vecmāmiņa. 
Labprāt braucu pie babuļas cie-
mos un palīdzu, piemēram, kar-
tupeļus pārlasīt – jānolauž sadī-
gušie asni, sapuvušie kartupeļi 
jāliek atsevišķi no labiem un no 
tiem sivēniem vāra putru.

– Vai lasi “Ezerzemi”?
– Vecāki nevar pasūtīt avī-

zi, bet es ļoti gaidīšu šo numuru, 
lūgšu, lai mamma nopērk. Reiz 
biju tikusi “Ezerzemē”, man ļoti 
patika un bija liels prieks!

– Lai izdodas sasniegt kā-
rotos mērķus!

Juris ROGA
Autora foto

Ksenija: “Būšu ārste!”
Ar nelielu nokavēšanos izpildām lasītājiem solījumu iepazīstināt ar Robežnieku pagasta 
jauno iedzīvotāju Kseniju Buko, kuru satiku pagasta bibliotēkā un kura aktīvi piedalās 
dažādos pasākumos. Rudenī meitene ies jau otrajā klasē. “Nu, vienkārši nav spēka 

vairs izturēt suņu īpašniekus, kuri 
ved savus mīluļus pastaigā uz 
zaļo zonu! Vismaz kāds no viņiem 
varētu paņemt līdzi maisiņu suņu 
ekskrementu savākšanai. Nav ie-
spējams ar bērnu iziet pastaigā-
ties - tik skaties, lai neiegrābtos 
kādā kaudzē…” - sūdzējās “Ezer-
zemei” krāslaviete Janī- na. 

Sieviete ir norai-
zējusies par bērnu 
veselību, jo suņu 
izkārnījumi veici-
na infekciju sli-
mību izplatību. 
Pie mums šāda 
“labuma” cik 
uziet, arī bērnu 
rotaļu lauku-
mos. Janīna 
uzskata, ka 

pilsētā ir jābūt speciāli dzīvnieku 
pastaigām paredzētām vietām, 
kā visās civilizētās valstīs.

Mūsu lasītājai ir taisnība. Vā-
cijā, Itālijā un citās valstīs ir mak-
sas parki, kuros var izvest pastai-
gā savus mīluļus. Tajos ir ierīkoti 
speciāli aparāti ar maisiņiem un 
konteineri dzīvnieku ekskremen-
tiem, jo tos ir aizliegts izmest 
kopā ar pārējiem atkritumiem, in-
fekcijas izplatības riska dēļ. 

Nezinu, vai kādreiz arī pie 
mums būs šādas speciāli ierīko-
tas vietas. Bet mūsu lasītājai ir 

pilnīga taisnība - suņu īpaš-
niekiem ir jāciena citi cilvēki. 
Un nekādā gadījumā viņi 
nedrīkst vest pastaigā su-
ņus uz rotaļu laukumiem 
un vietām, kas paredzētas 
pilsētnieku atpūtai. 

Protams, katram su-
nim pie astes policistu ne-

noliksi, bet ir jāatgādina par 
MK noteikumiem Nr. 266. Par 
to neievērošanu paredzēta ad-
ministratīva atbildība. Dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmanto-
šanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšana - tas ir Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 6. 
pants. Par tā neievērošanu fizis-
kām personām tiek izteikts brīdi-
nājums vai piespriests sods no 7 
līdz 350 eiro.

Valentīna SIRICA

Neaizmirstiet maisiņu 
 savam sunītim
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Televīzijas programma

17. jūnijs – nozīmīgs datums 
Latvijas vēsturē. Neviennozīmīga 
un skumja diena. Jāsaka, ka par šo 
notikumu mūsu vēsturē ir rakstīts 
diezgan daudz, arī šodien daudzas 
avīzes atgriežas pie jautājuma par 
okupāciju... Bet, lūk, par 1953. gada 
17. jūnija notikumiem Austrumvāci-
jā mēs zinām krietni mazāk. Pēc kara 
padomju okupācijas zonas teritorijā 
bija izveidota „pirmā vācu tautas 
valsts”. Laiki bija grūti. 19% no visa 
VDR valsts budžeta tika izmaksāta 
PSRS kā reparācija (kā kompensāci-
ja par radītajiem zaudējumiem kara 
laikā). Dzīve Vācijā, kas jau tā nebi-
ja viegla, pasliktinājās arī tad, kad 
prokremļa valdība uzsāka sociālisma 
celtniecības „paātrināšanas” kursu. 
Stingra plānošana, izstrādes normas, 
nodokļu paaugstināšanās, lai pilnīgi 
iznīcinātu privāto uzņēmējdarbību. 
Vēl bez tā – pamatproduktu sadale 
pa kartiņām, augstas cenas, regulāri 

paaugstināti nodokļi. Vidējā strād-
nieka alga VDR bija apmēram 300 
marku. Kilograms gaļas – 15 mar-
kas, sviests – 24 markas, cukurs – 12 
markas. „Melnajā tirgū” gaļas cena 
(par vienu kg) varēja sasniegt pat 
60 markas. Valdība no strādniekiem 
pastāvīgi pieprasīja pašaizliedzīgu 
darbu, ražošanas paaugstināšanos, 
izpildīt un pat pārpildīt plānu... No 
otras puses, cenas auga, bet algas 
palika iepriekšējā līmenī. Strādnie-
ki vienkārši nespēja pabarot savas 
ģimenes... No Austrumvācijas mas-
veidīgi bēga cilvēki. 1952. gadā ro-
bežu šķērsoja apmēram 200 tūkstoši 
cilvēku. Pārsvarā tie bija speciālisti, 
inženieri, inteliģence. „Prātu noplū-
de” vien saasināja situāciju. Vai maz 
ir jāsaka, ka agri vai vēlu, bet tau-
tas pacietībai pienāks gals. Streiki 
uzņēmumos sākās pēc tā, kad tika 
nopublicēts valdības lēmums par 
ražošanas apjomu palielināšanu par 
10%, saglabājot iepriekšējās algas. 
Kad arodbiedrības laikrakstā „Tri-
bīne” tika publicēts raksts, kas at-
balstīja normu palielināšanu, streiku 
uzsāka praktiski visi lielie uzņēmumi. 
Valdība steidzīgi atteicās no saviem 
plāniem, presē tika publicēti dusmu 
pilni raksti, kas nosodīja „dažas mi-
nistrijas” par „nelaikā palielinātajām 
normām”. Bet bija jau par vēlu. 

17. jūnija rītā Berlīnē sākās 
vispārējais streiks. Jau no paša rīta 
strādnieku kolonnas mierīgi un or-
ganizēti sāka piepildīt vienu no pil-
sētas laukumiem. 150 000 mītiņa 
dalībnieku izvirzīja prasības: valdības 
atkāpšanās, arodbiedrības atkāpša-
nās, brīvas vēlēšanas, atļauja rietu-

mu partijām piedalīties vēlēšanās, 
Vācijas apvienošana. Pūlis skandēja: 
„Āža bārdai jaaiziet!”, ar to dodot 
mājienu uz Ulbrihta, Austrumvācijas 
komunistiskā līdera, bārdu. Tuvāk 
pēcpusdienai protestanti no Bran-
denburgas vārtiem norāva sarkano 
karogu un saplēsa to. Gandrīz mil-
jons cilvēku protestēja. Vairāk nekā 
700 apdzīvotās vietās tika izveidotas 
streika komitejas un notika mītiņi. 
Jau 17. jūnija pusdienlaikā pret pro-
testējošiem tika sūtīti padomju tan-
ki. Tika izziņots ārkārtējs stāvoklis, 
pasludināta komendanta stunda. 

Sacelšanās apspiešanā pieda-
lījās 16 divīzijas, Berlīnes ielās vien 
tika ievesti 600 tanki. Uz ielām noti-
ka šausmu lietas. Protestanti iebruka 
valsts institūciju ēkās, dedzināja po-
licijas iecirkņus, un atbildes gājienā 
militārie atklāja uguni. Sacelšanās 
laikā kopumā tika nogalināti 70 cil-
vēki. Simtiem sacelšanās dalībnieku 

tika iemesti cietumā. Sākās 
tiesu procesi...

VDR Tieslietu ministrs 
Maks Fehners presē uzstā-
jās ar rakstu, kurā uzstājās 
pret sacelšanās dalībnieku 
tiesisko vajāšanu. Jau nāka-
majā dienā viņš tika atlaists 
no darba, arestēts, bet tad 
notiesāts uz 8 gadiem cie-
tumā. Viņa vietā nāca Hilda 
Beņjamiņa, kura aktīvi pie-
sauca nekārtības celšanas 

dalībniekus nežēlīgi sodīt. Rietumu 
reakcija attiecībā uz notiekošo bija... 
vētraina. Bet pasīva. Viss robežojās 
vien ar vētrainiem paziņojumiem un 
nepatikas izrādīšanu. Vācu strādnie-
ki saprata, ka viņi ir palikuši pavisam 
vieni. Protesti izbeidzās. Bet nevar 
teikt, ka sacelšānās bija bezjēdzīga. 

VDR valdība atcēla cenu pa-
augstināšanos, palielināja minimālo 
algu, atcēla ražošanas apjoma palie-
lināšanu. Padomju Savienība sama-
zināja savu apetīti. Reparācijas tagad 
noteica tikai 5% no Austrumvācijas 
kopējā budžeta. Šis samazinājums 
labvēlīgi ietekmēja cilvēku dzīvi. 
Okupācijas režīms tika vienkāršots. 
Neskatoties uz to, ka VDR teritorijā 
atradās milzīgs PSRS militārais gru-
pējums, formāli valsts kļuva suve-
rēna. Tas viss bija tautas sacelšanās 
rezultāts. VFR no 1954. gada līdz 
1990. gadam 17. jūnijs tika atzīmēts 
kā valsts svētki – „Vācu tautas vieno-
tības diena”.

Interesanti, ka diezgan pla-
ši zināmi bija 1956. gada notikumi 
Ungārijā un 1968. gada notikumi 
Čehoslovākijā. Kaut gan arī vēlāk, 
pēc cenzūras atcelšanas, par noti-
kumiem VDR tika rakstīts ļoti maz. 
Varbū arī paši vācieši par šiem no-
tikumiem atceras ne pārāk bieži. 
Interesanti, ka vēsturnieki vēl jo- 
projām nav izdomājuši nosaukumu 
šim notikumam. Tā tie ir arī palikuši 
kā „1953. gada 17. jūnija notikumi 
VDR”. Nu ko, man iekšā pastāvīgi tiek 
atgādināts, ka vēsture atkārtojas... 
Tikai šoreiz citā valstī un savādāk...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

TREŠDIENA, 18. jūnijs

LTV-1
4.55, 12.15 Skats no malas
5.25, 9.35, 18.50, 0.00 Četras ista-
bas
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
10.15, 19.35 Izmisušie vecāki. Seriāls
10.55, 22.45 Aculiecinieks
11.10, 13.15, 15.05 Top-Shop 
11.30 Aizliegtais paņēmiens
12.45 Es - savai zemītei
13.30 Vai Rīga jau gatava? 
13.45 Latvija var! 
14.20 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
16.20 Muks
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
0.35 Padomju stāsts
4.55 Vides fakti

LTV-7
5.00 Vienmēr formā!
5.30 Autosporta programma 

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Ar mugursomām pa Latīņame-
riku
7.05 Apzinies saistības
7.40 Skats rītdienā
8.00 Biznesa klase
8.20 Komercdarbība šodien
8.40 Brīvdienu ceļvedis
9.00 Projekts Nākotne
9.30, 12.15, 14.40, 18.45, 21.45, 
0.45 PK Futbolā
11.25, 17.20 Detektīvaģentūra Bīgls
14.10 Globalizācija 3000
18.10 Šodien
21.00 Vai Rīga jau gatava? 
21.15 Makšķerēšanas noslēpumi
0.00 Aculiecinieks
0.15 Ātruma cilts

LNT
5.00, 15.40 Ģimenes drāmas
5.45 Kristīgā programma 
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 1.55 900 sekundes
9.00, 1.35 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mīla fjordos. Ledus laikme-
ta beigas
11.55 Viesnīca Grand Hotel

13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.00 Runāsim atklāti
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.40 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 
22.15 Vegasa
23.20 Mf. Klients
3.25 Degpunktā
3.50 Šodien novados

TV3
5.00, 2.30 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Laimīgi kopā
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 0.50 Simpsoni 
8.55 Mf. Stāsts par ziloņiem
10.50 Kobra 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk 
16.55 Tētuka meitiņas: superlīgavas
17.30 Radu būšana
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Virtuve. Seriāls
22.10 Reiz sensenos laikos. Seriāls
23.20 Kinomānija 
23.50 Citplanētiešu iebrukums

TV3+
5.35, 17.50, 1.00 Māja 2
6.20 Simpsoni
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05 6 kadri
8.40 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 Jaunkundze-zemniece
13.20, 19.55 Interni
16.40 Laimīgi kopā
21.00 Dārgā mēs nogalinām bērnus
23.00 Mf. Viltus identitāte

TV5
5.00, 1.20 Mūzika
7.20, 12.20 Kremļa kursanti
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Porcelāna kāzas
10.35, 17.30 Maskava. Trīs staciju 
laukums
11.35, 22.25, 0.55 Kriminālinformā-
cija+
13.25 Pats sev režisors
14.20, 19.40 Inkvizitors. Seriāls
19.30 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Īpašas nozīmes aģents

PBK
4.40, 15.55, 4.25 Moderns sprie-
dums
5.35 Mūzika
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.20 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
10.00 Esi vesels!
11.35, 21.15 Jūra. Kalni. Keramzīts
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
23.10 Vakars kopā ar I.Urgantu
23.45 Euronews
0.30 Kauja bez noteikumiem
1.30 Mf. Daudz laimes
3.05 Mākslas filma

RenTV Baltic
6.15 Manas brīnišķīgās…
7.00, 13.20 Multfilmas
7.14, 19.39Laika prognozes
7.15 Brīvais laiks
8.05 Karavīri 
9.05, 15.35 Ģimenes drāmas
10.20, 19.40 Saviesīgs laiks
11.20, 16.30 Nemelo man!
13.35 Dievu ēdiens
14.35, 18.30 Drošs līdzeklis

1953. gadā – tautas sacelšanās VDR
17. jūnijā Ir iemesls!

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 06.06.2014. 
līdz 13.06.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 82 no-
tikumi. 

Būtiskākie:
•	 6. jūnijā, Aulejā, nenoskaidro-

tas personas nozaga četrus le-
dusskapjus, kas atradās zem-
nieku saimniecības nojumē.

•	 8. jūnijā Krāslavas iecirknī 
tika uzsākts kriminālprocess 
pēc Krimināllikuma 175. p. 3. 
d. (zādzība ar iekļūšanu) par 
to, ka nenoskaidrotas perso-
nas uzlauza nedzīvojamo māju 
Piedrujas pagastā, Gorbačovā 
un nozaga dažādas mantas. 
Notiek kriminālmeklēšanas pa-
sākumi, vērsti uz vainīgo per-
sonu noskaidrošanu.

•	 9. jūnijā tika konstatēta kafi-
jas, elektroierīču un citu man-
tu zādzība no bijušā veikala 
Skaistas ciemā. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

•	 11. jūnijā Krāslavas slimnīcas 
terapijas nodaļā tika nozagts 
naudas maks ar dokumentiem 
un naudu. Vēlāk, izmantojot 
nozagto kredītkarti no konta arī 
tika noņemta nauda. Notiek iz-
meklēšana.

•	 12. jūnijā tālbraucējs no Ukrai-
nas, pārkāpjot atļauto ātrumu, 
mēģināja piekukuļot policijas 
darbiniekus. Pret pārkāpēju 
tika uzsākts kriminālprocess 

Maija beigās Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas stadionā 
notika futbola sacensības vis-
jaunākajiem zēniem (2002.g. dz. 
un jaunāki). Vēlmi spēlēt izrādīja 
piecas skolu komandas: Indras 
vidusskolas, Andzeļu pamatsko-
las, Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas un divas komandas no 
Krāslavas pamatskolas.

Par uzvarētājiem, nezaudē-
jot nevienu spēli, kļuva Krāslavas 
pamatskolas pirmā komanda. 
Otru vietu izcīnīja Varavīksnes 
vidusskolas zēni un trešajā vietā 
Krāslavas pamatskolas otrā ko-
manda.

Ilona Vanaga, Krāslavas 
Sporta skolas metodiķe

Skolēnu futbols
Sports

Lielākoties reibumā brauc 
un negadījumos cieš gados jauni 
cilvēki, turklāt izteikta tendence 
ir tā, ka automašīnā ar dzērājšo-
feri bieži atrodas arī līdzbrau-
cēji. Tāpēc CSDD sadarbībā ar 
Satiksmes ministriju, Valsts po-
liciju un sadarbības partneriem 
šodien, 2014. gada 11. jūnijā 
uzsāka satiksmes drošības kam-
paņu “Dusmīgs, toties dzīvs!”, 
aicinot ikvienu aktīvi iesaistīties 
un atturēt cilvēkus no sēšanās 
pie stūres reibumā. Šogad 140 
skolēnu Ceļu satiksmes drošības 
direkcijai (CSDD) palīdzēja radīt 
provokatīvus un atraktīvus video-
sižetus, lai jauniešiem saprotamā 
veidā viņus aicinātu nesēsties pie 
stūres alkohola reibumā.  Kampa-
ņas video klipi apskatāmi CSDD 
YouTube kanālā: http://ej.uz/
jqg3, http://ej.uz/yxcb un http://
ej.uz/79k3.

Kaut arī pērn, salīdzinot ar 
2012. gadu, samazinājās bojāgā-
jušo skaits no 25 līdz 10 perso-
nām tādās avārijās, kur viens no 
vadītājiem bijis reibumā, kopējā 
šādu negadījumu statistika sagla-
bā negatīvu pieauguma tendenci 
— pērn izraisīti 640 šādi negadī-
jumi, kas ir 25% kāpums. Arī šā 
gada sākumā fiksēti jau 247 rei-
bumā izraisīti negadījumi, kuros 
cietuši 78 cilvēki, bet dzīvību zau-
dējušo skaits faktiski sasniedz 
pērn visa gada laikā fiksēto.

CSDD lapā portālā Drau-
giem.lv http://www.draugiem.lv/
csdd būs pieejama īpaša aplikā-
cija, ar kuras palīdzību virtuālā 
veidā iespējams draugu atturēt 
no braukšanas reibumā un sav-
laicīgi viņam / viņai nodot ziņu, 
kāda būs rīcība, ja Līgo vakarā 
vai Jāņu rītā tomēr sadomās sēs-
ties pie stūres reibumā.

„Jāņu svinību neiztrūkstoša 
sastāvdaļa ir alus baudīšana, tā-
dēļ jau vairākus gadus līgotājiem 
atgādinām, ka alus lietošana nav 
savienojama ar sēšanos pie stū-
res. Arī šogad Jāņu svinētājiem 
vēlamies atgādināt, ka izvēle ir 
pavisam vienkārša – vai nu alus 
baudīšana, vai transportlīdzek-
ļa vadīšana,” saka uzņēmuma 
“Aldaris” vadītājs Marguss Kas-
teins, kurš arī atzīmē: „Valsts 
policijai esam piegādājuši 10000 
Vichy ūdens pudelītes, un tās sa-
ņems tie auto vadītāji, kuru izelpā 
policijas Jāņu reidu laikā netiks 
konstatēts alkohols.”

Kampaņu pret braukšanu 
reibumā organizē CSDD, Satik-
smes ministrija un Valsts polici-
ja, atbalsta – SIA „Statoil Fuel & 
Retail Latvia”, apdrošināšanas 
sabiedrība ERGO un dzērienu 
ražotājs „Aldaris”. Kampaņa tiek 
finansēta no OCTA līdzekļiem.

CSDD Sabiedrisko 
attiecību daļa

Kampaņa “Dusmīgs, toties dzīvs!”
Šā gada sākumā alkohola un citu apreibinošu vielu ietek-
mē notikušos ceļu satiksmes negadījumos zaudētas jau 13 
dzīvības, kas ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā šajā pašā laikā 
pērn.

“Esi informēts” un ražo 
laukos” Zemkopības ministrija 
organizē konferences sadarbībā 
ar SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs” Valsts Lau-
ku tīkla aktivitāšu ietvaros. Pa-
sākumos aicināti piedalīties visi 
interesenti. Dalība konferencē ir 
bez maksas.

17. jūlijā  konference ir plā-
nota arī Latgalē – Dagdas tau-
tas namā, Alejas ielā 29.

Konferences darba kārtība:
•	 10.30 - 11.00     Konferences 

dalībnieku reģistrācija
•	 11.00 - 11.15 Konferences at -

klā šana. Zemkopības ministra 
Jāņa Dūklava uzruna

•	 11.15 - 12.45     Tiešie maksā-
jumi un jaunā sistēma 2015. g.

•	 12.45 - 13.45 Kafijas pauze
•	 13.45 - 14.45 Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. pa-
sākumi un to ieviešana

•	 14.45 - 16.00    Zemkopības 
ministra Jāņa Dūklava atbil-
des uz jautājumiem. Diskusija 

Lauksaimnieki interesējo-
šos jautājumus zemkopības mi-
nistram ir aicināti uzdot www.
laukutikls.lv tiešraides laikā no 
plkst. 10.30 līdz 13.00 vai raks-
tiski konferences laikā izveidotajā 
jautājumu kastē, vai arī mutiski 
konferences noslēguma sadaļā.

 Konferencēm tiks nodroši-
nāta translācija tīmeklī www.lau-
kutikls.lv

Jūlijā notiks ZM reģionālās 
 konferences lauksaimniekiem



72014. gada 17. jūnijs

15.06.2014. FK Krāslava Varavīksnes vidus-
skolas stadionā uzņēma SK Latgols/Ludza ko-
mandu, kuru nesen bija uzvarējuši viesos. Šajā 
spēlē, pretēji pirmajai mājas spēlei, kurā tika uz-
ņemta Kalupe, mūsu komanda bija noskaņojusies 
nopietni un burtiski sagrāva viesu komandu ar re-
zultātu 6:1.

FK Krāslava uz šo spēli bija pieteikti: Viktors 
Bujanovs; Vadims Pitrāns; Edgars Ungurs; Artūrs 

Glaudāns; Artūrs Stepiņš; Dmitrijs Suško; Māris 
Murāns; Aleksejs Streļcovs; Austris Abdulajevs; 
Jevgenijs Maksimčuks; Vadims Atamaņukovs; Jā-
nis Cauņa; Valērijs Andrijevskis; Dmitrijs Kuzmins; 
Edgars Jurčenoks; Uldis Aišpurs. 

 Vārtu guvēji: Edgars Jurčenoks - 2; Aleksejs 
Streļcovs - 2; Dmitrijs Kuzmins - 1; Jānis Cauņa 
- 1. 

www.sportskraslava.lv

1.20 Mf. Solo dēlam
3.20 Šodien novados
5.45 Bernards

TV3
6.10, 11.55 Laimīgi kopā
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 23.55 Simpsoni 
8.55 Mf. Ģēniji.com
10.50 Kāsla metode 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 2.15 Alkas pēc laimes
16.10 Bens un Keita
17.10, 0.55 Tētuka meitiņas
18.20 Zentas brīvdienas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
20.20 Mf. Mazais Stjuarts 2
22.00 Mf. Tracis mājās
3.00, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Saikne

TV3+
6.20 Simpsoni
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05 6 kadri
8.40 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.15, 15.35 Comedy Women
12.20, 18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25 Interni
16.40 Laimīgi kopā 
17.50, 1.45 Māja 2
19.55 Multf. Monstrs Parīzē
21.45 Mf. Atkal tu
23.55 Mīļā, mēs nogalinām bērnus 
2.30 Zaicevs+1

TV5
5.00, 0.45 Mūzika
7.20, 12.20 Kremļa kursanti
8.20, 18.30, 21.50 Mūsu tēma
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Porcelāna kāzas
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas.
11.35, 22.25 Kriminālinformācija+
13.25 Pats sev režisors
14.15 Inkvizitors
19.30 Ziņas
19.40 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Akmens

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
10.00 Esi vesels!
11.30 Jūra. Kalni. Keramzīts 
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.50 Jūrmala 

CETURTDIENA, 19. jūnijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 13.35, 1.25 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 18.50, 0.05, 5.25 Četras istabas
10.15, 19.35 Izmisušie vecāki
11.10, 13.20, 15.05 Top-Shop 
11.30 Sastrēgumstunda
12.40 De facto
14.05 Kas var būt labāks par šo?
14.35 Zebra
14.50 Aculiecinieks
16.20 Muks
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
0.40 1:1
1.55 Kinotēka
4.55 Vertikāle

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Ar mugursomām pa Latīņame-
riku 7.10 Projekts Nākotne
7.40 Automoto raidījums 
8.00 TV Mozaīka
8.20 Laiks uzņēmējiem
8.40 Vārds uzņēmējiem
9.00 Pie stūres
9.30, 12.15, 14.40, 18.45, 21.45, 
0.45 PK Futbolā
11.25 Detektīvaģentūra Bīgls
14.10 Projekts Nākotne

17.15 Izgaršot Brazīliju
18.15 Šodien
21.00 Vai Rīga jau gatava? 
21.15, 5.00 Makšķerē ar Olti
0.00 Aculiecinieks
0.15 Autosporta programma 
5.30 Tavs auto

LNT
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.20 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Solo dēlam
12.00 Dzintara dziesmas
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.15 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.35 Basketbols TV
20.40, 3.50 Degpunktā
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Mf. Netīrās dejas
0.40 Mf. Brauciens uz Rimini
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55, 5.40 Laimīgi kopā
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 0.35 Simpsoni 
8.55 Mf. Napoleons Dinamīts
10.50 Virtuve. Seriāls
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.30 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.05 Viņas melo labāk 
16.55 Tētuka meitiņas: superlīgavas

17.30 Radu būšana
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Cietais rieksts -3
2.20, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Simpsoni
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05 6 kadri
8.40 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.15, 15.35 Comedy Women
12.20, 18.55 Jaunkundze-zemniece
13.20, 19.55 Interni
16.40 Laimīgi kopā 
17.50, 1.15, 5.35 Māja 2
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Lielais Stens 
0.00 Pokers 

TV5
5.00, 1.45 Mūzika
7.20, 12.20 Kremļa kursanti
8.20, 18.30, 21.50, 0.30 Mūsu tēma
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Porcelāna kāzas
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas.
11.35, 22.25, 1.20 Kriminālinformā-
cija+ 13.25 Pats sev režisors
14.15, 19.40 Inkvizītors
19.30 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Saruna ar Rozu
23.35 Īpašas nozīmes aģents

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.20 Ziņas

9.30 Kontrolpirkums
10.00 Esi vesels!
11.30, 21.15 Jūra. Kalni. Keramzīts 
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
23.15 Vakars kopā ar I.Urgantu
23.50 Euronews
0.30 Pirms nakts
1.15 Zvaigžņu lietus
1.45 Mf. Tas ir spēcīgāks par mani
3.20 Mf. Trakais zelts 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Manas brīnišķīgās…
6.55, 13.20 Multfilmas
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10 Brīvais laiks
8.05 Karavīri 
9.00, 15.40 Ģimenes drāmas
10.15, 19.40 Saviesīgs laiks
11.15, 16.35 Nemelo man!
13.40 Dievu ēdiens
14.40, 18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Reāla virtuve
21.45 Kara noslēpums 

ONT
6.05 Mūsu rīts 9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks

16.50 Precamies!!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Balāde par bumbvedēju.
23.05 Mf. Mīlēsimies

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.25 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.50 Zona Х
9.10 Melnie kaķi
11.05, 20.00 Skūpstamies
12.10, 1.55 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
15.25 Pēdas
16.30 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20, 1.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Pārbaudījums 
22.15 Grūtas dienas vakars
1.40 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 23.55 TV barometrs
9.05, 17.20 Viena ēna diviem
10.10 Baltkrievu virtuve
10.40 Izmeklēšana
11.35 Mf. Mazais Stjuarts 2
13.00, 0.00 Reāli puikas
14.00 Karsts ūdens
14.20 Autobatls
14.55 Raidījums
15.30 Mf. Malēna
18.20, 20.55, 21.50 Futbols
21.45 KENO

PIEKTDIENA, 20. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.35 Četras istabas
10.15 Izmisušie vecāki
11.00, 18.55, 4.40 Vai Rīga jau gatava? 
11.15, 13.15, 16.20 Top-Shop 
11.30, 1.45 Mūsu Čārlijs 
12.25 1:1 13.35 100 g kultūras
15.50 Vides fakti
16.40 Negantais Henrijs
18.00, 23.00 Ziņas
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Aizliegtais paņēmiens
22.00, 23.13 Inspektors Lūiss
23.55 Musketieri
0.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.35 Dziesmu svētki Rīgai - 800
4.55 Sastrēgumstunda

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Ar mugursomām pa Latīņame-
riku 7.05 Vai Rīga jau gatava?
7.20 Rūpes par tevi
7.40 Aktualitātes
8.00 Biznesa klase
8.20 Tādas lietas
8.40 Attīstības kods
9.00 Labākais no Euromaxx
9.30, 11.55, 14.20, 18.45, 21.45, 
0.45 PK Futbolā
11.25, 4.00 Pie stūres
13.50 Aktuālais jautājums
17.10, 3.00 Izgaršot Brazīliju
18.10 Šodien 21.00 Eiropa koncertos
0.00 Aculiecinieks
0.15 Pasaules stāsti
4.30 Autosporta programma.
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi
5.30 Makšķerē ar Olti

LNT
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte 
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Netīrās dejas
12.00 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Limuzīns Jāņu nakts krāsā
23.05 Mf. Mīla – tas ir tikai vārds

20.45 Reāla virtuve
21.45 Lielie noslēpumi
0.35 112

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports

11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Balāde par bumbvedēju.
23.05 Mf. Konstantīns

Baltkrievijas TV  1 
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.35 Zona Х
9.10 Melnie kaķi
11.05, 20.00 Skūpstamies
12.10, 1.20 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģiona ziņas

15.25 Pēdas
16.30 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20 Speciālā reportāža
21.00 Panorāma
21.45 Pārbaudījums 
22.15 Nogalināt Staļinu. Seriāls
0.20 Aktuāla intervija
1.10 Sports

Baltkrievijas TV 2 
7.00 Rīts

9.00, 23.55 TV barometrs
9.05, 17.20 Viena ēna diviem
10.10 Baltkrievu virtuve
10.50 Izmeklēšana
11.45 Multf. Gaisa spēki
13.20 Mf. Mazais Stjuarts 2
14.40, 0.00 Reāli puikas
15.45 Reportieris
16.35 Raidījums
18.20, 21.50, 20.55 Futbols 
21.40 5 no 36
21.45 KENO

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.25 Mats matā
1.30 Euronews
2.15 Mākslas filma
5.15 Mf. Iespēja

RenTV Baltic
6.15 Manas brīnišķīgās…
7.00, 13.15 Multfilmas
7.14, 19.39 Laika prognoze
7.15 Brīvais laiks
8.05 Karavīri 
9.05, 15.35 Ģimenes drāmas
10.15, 19.40 Saviesīgs laiks
11.20, 16.30 Nemelo man!
13.35, 22.50 Dievu ēdiens
14.35, 18.30 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
23.55 Stāsti
0.20 Cīņas ar TNA noteikumiem
0.45 Iedomājieties tikai! 1.05 112

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.20 Ziņas
6.05 Mūsu rīts

9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 22 jūnijs
16.25 Mf. Mehāniķa Gavrilova 
mīļotā sieva
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balāde bumbvedējam
23.05 Mf. Atriebība

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Ziņas 7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Nogalināt Staļinu. Seriāls
11.10, 20.00 Skūpstamies
12.10, 0.10 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģiona ziņas

15.25 Pēdas
16.20 Ģimenes melodrāmas
17.15 Mana taisnība
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Mf. Bandītes
23.55 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 23.50 TV barometrs
9.05, 17.20 Viena ēna diviem
10.10 Baltkrievu virtuve
10.35 Biroja stils
11.10 Mf. Madlēna
12.50 Div ar pus pavāri
13.20 Reāli puikas
14.25 Dziesmu impērija
15.25 Reportieris
16.20 Karsts ūdens
16.40 Raidījums
18.20, 21.50, 20.55 Futbols
21.45 KENO
23.55 Comedy woman
0.55 Mf. Drakula. Miris un apmierināts

Krāslava grauj Ludzu

Oksanas Širokajas foto
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

LAIKA ZIŅAS
18.06. 19.06. 20.06.

+5... +13 +11... +19 +14... +18

R       6m/s R     5m/s DR    7m/s

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 28761515.

Piektdien, 
20. jūnijā, 
z/s pārdod 
jaunas dējī-
gas šķirnes 
vistiņas (3-5 

mēn.), gailīšus.  Pēc pa sū-
tī ju ma diennakts un paau-
dzēti cāļi, broileri, pīlēni un 
pīles, paipalas. Pasūtījumi 
pa tālr. 29142247, šo fe ra tālr. 
29158908.

Priež ma le - 8.00, Jaun ok ra - 
8.15, Mariampole - 8.25, Andr u- 
pe ne - 8.40, An dze ļi - 9.00, 
Ezer nie ki - 9.15, Dag da - 9.35, 
Konstanti nova - 10.15, Auleja 
- 10.30, Grāveri - 10.50, Kombu-
ļi - 11.05, Krāslava (Ostas ielā) - 
11.20, Skaista - 12.10, st. Skaista 
- 12.25, Kalnieši - 12.40, Piedruja 
- 12.55, Lupandi - 13.10, Indra - 
13.25, Skuki - 13.45, Robežnieki - 
14.00, Asū ne - 14.15, Kromanišķi 
- 14.25, Svariņi - 14.40, Porečje - 
14.55, Šķaune - 15.20, Muižnieki 
- 15.35, Egļeva - 15.45, Ezernieki 
- 15.55.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339;
Dagda, Rīgas iela 2a, 
tālr. 28686822;
Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339, 25633212.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektī vs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku TA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 cm 

43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.

aicina apgūt 
KLASISKO 

ķermeņa MASĀŽU 
arī Jūsu pilsētā.

Programmā: anatomija, mikro-
bioloģija, higiēna, aromterapija, 
refleksoloģija.  Dāvanā Karsto ak-
meņu un šokolādes masāža. 

Noslēgumā apliecība -  ser tifi- 
kāts. 

Tālr. 27606193. 

Firma piedāvā PVC logus un 
durvis, aizsargstiklus, mo-
skīttīklus. Vācu kvalitāte. Ga-
rantija 5 gadi. Krāslavā, Rīgas 
ielā 65 (ieeja no sētas puses). 
Tālr. 29998208

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. ELEKTRONISKIE 
SVARI. Tālr. 65329997, 29485520, 
29996309, 26373728, 26393921.

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedā-
vā meža izvedēja pakalpoju-
mus. Tālr. 20377801.

1. jūnijā, Starptautiskajā 
Bērnu aizsardzības dienā Vi-
ļānos notika ikgadējais Bērnu 
invalīdu biedrības “Saulstariņi” 
rīkotais festivāls „Zilā cerību 
puķe” bērniem ar invaliditāti, uz 
kuru tika uzaicināta arī Dagdas 
invalīdu brālība “NEMA”. 

Brālības “NEMA” vadītāja 
Mārīte Zariņa pastāstīja, ka lai-

ka apstākļu dēļ festivāls nenoti-
ka ierastajā vietā – Viļānu brīv-
dabas estrādē, bet gan Viļānu 
mākslas un mūzikas skolas zālē. 

Taču viss notika. Uz šo festivālu 
no Dagdas brauca 20 invalīdi – 
desmit Mahmudovu ģimenes lo-
cekļi un desmit brālības “NEMA” 
biedri, kuri festi-
vālā piedalījās ar 
saviem priekš-
nesumiem. Bija 
patīkami, ka kat-
ram dalībniekam 
pasniedza patei-
cību, katram bija 
sagatavota neliela 
dāvaniņa. Liels 
paldies Dagdas 
novada pašvaldī-
bai, kura nodroši-
nāja invalīdus ar 
autotransportu.

5. jūnijā sa-
biedriskā labuma organizā-
cija Dagdas invalīdu brālība 
“NEMA” apmeklēja Dabas aiz-
sardzības pārvaldes jaunizvei-
doto Dabas izglītības centru 
„Rāzna”. 

Ceļojumā devās cilvēki ar 
dažāda veida invaliditāti - bērni, 
jaunieši, pieaugušie, kopā 21 
brālības biedrs. Viņi piedalījās 
Mācību dienā „Dabas izglītības 
centra ”Rāzna” piedāvājuma iz-
mantošanas iespējas cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām”, kas tika 
rīkota Igaunijas-Latvijas-Krie-
vijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta 
„Cilvēki un daba” ie-
tvaros. 

Mārīte: “Mums 
pastāstīja par izvei-
doto dabas izglītības 
centru ”Rāzna” un tā 
piedāvājumu, noska-
tījāmies arī īsfi lmu par 
Rāznas Nacionālo 
parku, apskatījām iz-
stādi. Ir grūti aprakstīt 
to sajūsmu un prieku, 
ar kādu ekskursijas 
dalībnieki iepazina 

izstādi un mēģināja darboties: 
tika pētīti ķērpji, koku lapas, pa-
lielinājumā aplūkoti kukaiņi, kā 
arī pildīti citi uzdevumi. Uzskatu, 

ka apsveicama ir katra iespēja, 
kas cilvēkiem ar invaliditāti dod 
iespēju iesaistīties dabas izzinā-
šanā. Cilvēki, no kuriem daudzi 

pat skolā nav spējīgi apgūt zi-
nāšanas, ir ar garīgas attīstības 
traucējumiem, visu informāciju 
uzņēma ar sajūsmu un prieku.”

Juris ROGA

Sevi parādīt, uz citiem 
paskatīties

zemes gabalu pilsētas centrā 
(8.5 āri); motociklu “MINSK”, 
var rezerves daļām. Tālr. 
29952804;
māju Daugavpilī, 3 km no cen-
tra, dzīvojamā platība - 82.4 
m2, kopējā platība - 600 m2. 
Aka, malkas apkure, ZG. Tālr. 
29922465;
saimniecības ēka nojaukšanai, 
zirgu arkls, saimniecības piede-
rumi. Tālr. 28274355;
2- istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
1.5 - istabu dzīvokli, 3.st., bez 
remonta. Vienības ielā 30. Tālr. 
26341568;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4. Ir remonts. Tālr. 29129296, 
20023221;
“Opel Vectra”, 2000., iniversāls, 
teicamā stāvoklī, sakabes āķis, 
komplekts - ziema riepas ar me-
tāla diskiem. TA līdz 15.01. 2015. 
Tonēti logi, ziloņkaula krāsā. EUR 
2100 (cena pēc vienošanās). 
Tālr. 28454858;
“AUDI 80 B4” - 2.0, 1991., gāze/ 
benzīns. Jauna TA. Labā stāvok-
lī. Tālr. 29694246;
Grīdas paliktņus (10 cm bie-
zums), priede. Tālr. 26068674;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
lietotu šīferi. Tālr. 26529150;
darba zirgu (15 g.). Steidzami! 
Tālr. 25271724;
govi pēc izvēles. Tālr. 29836492;
grūsnu pienīgas govs teli. Atnesī-
sies jūlijā. Tālr. 22432933;
pienīgu govju teles. T. 26817112;
kuili (3 g.) Dagdas nov., EUR 70. 
Tālr. 22021921;
sivēnus. Tālr. 28207018;
sivēnus un dažāda vecuma cū-
kas. Tālr. 26598779;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
malku. T. 28671289, 28355347;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.

par visaugstākajām cenām – 
mežu, lauksaimniecības zemi, 
cirsmas. Ātra un korekta no-
vērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
fi rma - zemi, zemi ar mežu, me-
žus. Apmaksa uzreiz. Augstas 
cenas. Tālr. 29129658; 
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
lauksaimniecības zemi visos pa-
gastos. Platībai nav nozīmes. 
Tālr. 29363652;
mikroautobusus VW, MERCE-
DES, FORD; kravas mašīnas 
MAN, MERCEDES, VOLVO, 
SCANIA; hidromanipulatorus. 
Tālr. 26016534;
auto norakstīšanai. Jebkuru mo-
deli un jebkurā stāvoklī. Tālr. 
29111828.

Pārdod vai maina FORD Focus - 
1.8, TDi, 2000., jauna TA pret sis-
tu vai bez TA ar piemaksu man. 
Tālr. 22324274.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
L/S zemes APPĻAUŠANA ar 
smalcinātāju. Piesakoties jūnijā 
35 €/ha. Krāslavas, Dagdas, Ag-
lonas novados. Tālr. 22038020, 
22081094.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
Pērkam, norakstām un likvidē-
jam automobiļus. Pārdodam re-
zerves daļas. Tālr. 29421325, 
29361958. 

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr. 28609904, 20292842.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

misko tīrīšanu, pulēšanu. 
Katra piektā mazgāšanas reize 

- bezmaksas!
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.
ME TĀ LA DUR VIS. Starpistabu 

durvis. Žalūzijas, moskīttīkli, ga-
rāžu vārti. Aizslēdzami logi. Pilns 
serviss! Atlaides līdz 40%! Tālr. 
28675525, 28230237, 65621730

METĀLA DURVIS - dzīvokļiem 
un privātmājām. EUR 200. Tālr. 

28675525, 28230237, 65621730

Latvijā sācies nepastāvīga laika 
periods — lietainus brīžus nomaina 
saulaini un gaiss ir ti kai  mēreni silts, 
un šādi laika apstākļi saglabāsies visu 
nedēļu, arī Jāņu laikā un pat ilgāk, 
liecina tagadējās prognozes. Pašrei-
zējā prognoze Līgo un Jāņiem rāda, 
ka mūsu reģionā saglabāsies ciklonu 

darbība, līdz ar to valdošie joprojām 
būs ziemeļu un rietumu vēji, ar kuriem 
pie mums ieplūdīs vēss un samērā mitrs 
gaiss. Līdz ar to ir liela lietus iespēja un 
gaisa temperatūra Līgo un Jāņu dienā 
būs aptuveni +15..+20 grādu, bet svēt-
ku naktī  ap +10..+15 grādiem. 

htt p://weatherfoto.wordpress.com 

Nepastāvīgs un vēss laiks


