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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Latvijā un pasaulē

Trīs km rādiusā ap inficē-
to novietni ir noteikta karantīna. 
Valsts policija nodrošina fizisku 
kontroli uz valsts, pašvaldības 
un privātajiem ceļiem karantīnas 
zonā. Tāpat arī PVD ir noteicis 
uzraudzības zonu 10 km rādiusā 
ap klasiskā cūku mēra skarto no-
vietni. 

Pašlaik jau ir uzsāktas cūku 
novietņu pārbaudes. Vispirms tiks 
pārbaudītas reģistrētās dzīvnieku 
novietnes. Arī nereģistrētās no-

vietnēs tiks veiktas cūku klīniskās 
un laboratoriskās izmeklēšanas.

Lūdzam iedzīvotājus būt uz-
manīgiem un ievērot visus piesar-
dzības mērus, lai slimība neizpa-
tītos tālāk!
Neskaidrību gadījumā lū-
dzam griezties pie vetār-
stiem!

Guna MALINOVSKA, 
Dagdasnovadapašvaldības
Sabiedriskoattiecībuunko-
munikācijunodaļasvadītāja

Dagdas novadā  konstatēts 
 klasiskais cūku mēris

Pārtikasunveterināraisdienests(PVD)irkonstatējiskla-
siskocūkumērimājascūkāmDagdasnovadaDagdaspa-
gasta„Miķeļos”.

I Andrupene aicina ciemos
Sapnis vasaras naktī

Kopš mūsu republikas neat-
karības atjaunošanas Andrupe-
nes vārds Latvijā ir patiesi izska-
nējis kopā ar tautas teātra izcilā 
režisora un aktiera Daiņa Platača 
vārdu.  Un tas nav nejauši, bet 
gan likumsakarīgi: cik vien atce-
ros, Andrupene vienmēr ir bijis 
kvalitātes etalons – kā radošu-

mā, tā arī darbā, bet par glez-
naino novadu bērzu birztalu un 
ezeru ielokā slava ir izplatījusies 
tūkstoš verstis tālumā. Šādas 
slavas noslēpums ir vienkāršs: 
šeit savas redzamās liecības ir 
atstājis Dieva dots vadītājs un 
rajona galvenais Jānis – Briļs. Ar 
viņa ciešo rokas spiedienu (jau 
kuro gadu pēc kārtas!) iesākas 
mana Līgo nakts. Intereses dzīts, 
teatrālajā pagastā ierados pus-
otru stundu pirms „pirmā zvana”.  
Ģenerālmēģinājuma laikā aktieri 
arvien biežāk lūkojās uz pelēko 
mākoni, nevis uz režisoru. Kad 

uz skatuvi zem klajas debess 
nolija lietus gāze, pašdarbnieki 
ar visiem spēkiem centās glābt 
rekvizītus. Un, kā redzams, Visu-
augstākais sadzirdēja vietējo ka-
toļu lūgšanas: vajadzīgajā stundā 
pār Andrupenes etnogrāfisko brīv-
dabas muzeju, kura fonā notika te-
atrālā darbība, spīdēja saules stari. 

Turpinājums 4. lpp.

Cienījamie pircēji!
Aicināmjūsuzveikalu

Tirgusielā8!

Piedāvājam plašu santehni-
kas preču klāstu, kā arī ārdur-
vis un iekštelpu durvis, elektro-
niku un LED lampas. 

Tālr. 27186119. 

SV. DONĀTA ATLAIDU DIEVKALPOJUMI
Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca

no 3. līdz 6. jūlijam
3. jūlijs (ceturtdiena)

17:00 – Svētā stunda (poliski); 18:00 – Sv. Mise 
(poliski). Euharistiskā procesija

4. jūlijs (piektdiena) 
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija. Visu 
svēto litānija (poliski) pie lielā altāra; 9:30 – Sv. Mise 
(poliski); 11:30 – Sv. Mise (latviski), Vissv. Sakramenta 
adorācija līdz plkst. 18:00; 18:00 – Sv. Mise (latviski), 
Dievkalpojums Vissv. Jēzus Sirds godam (latviski), 
Euharistiskā procesija

5. jūlijs (sestdiena) 
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija. Visu 
svēto litānija (latviski) pie lielā altāra; 9:30 – Sv. Mise 
(latviski) sv. Donāta kapelā; 11:30 – Sv. Mise (poliski). 
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00; 18:00 – 
Sv. Mise (poliski). Euharistiskā procesija (baznīcā) ar 
apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta godam

6. jūlijs (svētdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija. 
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altāra; 9:30 – Sv. 
Mise (poliski) sv. Donāta kapelā; 11:45 – Bīskapa 
sagaidīšana; 12:00 – Sv. Mise (latviski), celebrē V. E. 
bīskaps J. Bulis. Iestiprināšana. Euharistiskā procesija 
(ārā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta godam, 
himna “Te Deum”

Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Apsveicam jubilejā 
Vladislavu Pupinu!

Jadviga, Helēna, Rimma, Leontijs

Līgo–tienavtikaiilgigaidī-
tieVislatvijassvētki,kadtiek
godinātssaimnieksJānisun
saimnieceLīga,tasirarīpaš-
darbībaskolektīvugalvenais
pārbaudījums. Mūsu laikos
navnemaztikvieglipārsteigt
skatītāju, kas jau ir lutināts
ar visiem iespējamajiem re-
publikasunreģionamēroga
pasākumiem.

Firma piedāvā PVC lo-
gus un durvis, aizsarg-
stiklus, moskīttīklus.

Vācu kvalitāte. 

Garantija 5 gadi. 
Krāslavā, Rīgas ielā 65 
(ieeja no sētas puses). 

Tālr. 29998208

Zviedrijas fir-
mas pārstāvji

Latgalē PĒRK 

dažādus meža 
īpašumus par 

augstām cenām. 

Iespējams 
avanss. 

Tālr. 29548596.

•	 Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) aicina Latvijas iedzīvotājus boi-
kotēt Ēģiptes kūrortus, kamēr netiek panākta taisnīga tiesa latviešu 
izcelsmes TV kanāla “Al Jazeera” žurnālistam Latvijas un Austrālijas 
pilsonim Pēterim Grestem un viņa kolēģiem.

•	 Tām fiziskajām personām, kuras līdz 2013. gada 31. decembrim ir 
saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena 
aizdevēja minētajā datumā pārsniedz 15 000 eiro vai tā ekvivalentu 
citā valūtā, līdz 30. jūnijam par to ir jāsniedz informācija Valsts ieņē-
mumu dienestam (VID). 

•	 Latvijas Radio 2 (LR2) mobilā aplikācija, kas klausītājiem pieejama 
bez maksas, izmaksājusi 4000 eiro.

•	 Finanšu ministrs Andris Vilks rosināto diskusiju par iespējamo no-
dokļu palielināšanu uzskata par laicīgu sabiedrības brīdināšanu. 

•	 Latviešu bezpilota lidaparāta projekts “AirDog” pūļa finansēšanas 
vietnē “Kickstarter” jau savācis 200000 dolāru (147780 eiro), kas 
nepieciešami ražošanas sākšanai. “AirDog” ražošanu paredzēts 
uzticēt latviešu elektronikas ražošanas uzņēmumam “Hanzas elek-
tronika”.

•	 Rīgā, Aleksandra Grīna bulvārī no kādas piecstāvu dzīvojamās mā-
jas pamanītas plaisas dēļ evakuēti iedzīvotāji. Ēku apsekojis būvin-
ženieris, kurš atzinis, ka plaisa draudus nerada. Pēc šī atzinuma 
saņemšanas iedzīvotājiem ļauts atgriezties savos mājokļos.

•	 Netiek izslēgts, ka Imantas pedofils jau nonācis ieslodzījumā, taču 
pagaidām nav izdevies pierādīt personas saistību ar izdarītajiem 
noziegumiem.

•	 Trešdienas vakarā traģisks notikums Jelgavas pusē. Ap plkst. 20 
pļavā Jelgavā avarējis divvietīgs lidaparāts. Sākotnējā informācija 
liecina, ka tajā bijis viens cilvēks - pilots, kurš gājis bojā.

•	 Ukraiņu valoda Ukrainā arī turpmāk būs vienīgā valsts valoda, tieko-
ties ar pašvaldību un valsts struktūru pārstāvjiem, apliecināja Ukrai-
nas prezidents Petro Porošenko.

•	 Vjetnamas aviokompānija “VietJet” – lidmašīna kļūdaini veikusi no-
sēšanos nepareizajā lidostā – aptuveni 100 kilometrus no plānotā 
galamērķa, pilnībā vēl nav zināms, kāpēc lidmašīna nosēdusies ne-
pareizajā lidostā. 
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Mūsdienu varoņi

Jāņa vecāki Oskars un Karīna

Lielisks garastāvoklis

Stāsta un rāda Aleksandrs 
Ivanovs

Kā vadonis uz bruņumašīnas — lau-
ku menedžeris Kaspars Dzergačs

Ernests Miļevskis noguris no komplimentiem

Rosība Brīvības mehanizētajā kompleksā

Mieraunprogresapasauleturasuzfanātiķuneizsīkstošāsenerģijas.Uztādufanātiķukā
MarijaOse,arkurasvārdusaistāssena tradīcija - rajona lauksaimniecībasspeciālistu
salidojumuorganizēšana.Līgosvētkupriekšvakarāpussimtsagronomu,zootehniķu,in-
ženieruunekonomistulabprātpiedalījāsseminārā,kurāapguvapirmrindniekupieredzi.
Kāaizgājušajos,betneaizmirstamajosgados.Bijaparkobrīnīties!

 Labdarības akcijā „Bal-
tais zieds” krāslavieši pieda-

lījās pēc lūguma, ko izteica 
Daugavpils sv. Pētera un 
Pāvela pareizticīgo draudzes 
baznīca, kas savukārt bieži 
apciemo Medumu internāt-
skolu, kur mācās 125 bērni 

ar speciālām vajadzībām, tajā 
skaitā arī no Krāslavas nova-
da. 

„ Va r a v ī k s n e s ” 
skolas audzēkņiem 
tika uzticēta ļoti atbil-
dīga misija – izgatavot 
baltas puķes, kuras 
par ziedojumiem tika 
dāvinātas Daugavils 
iedzīvotājiem un pil-
sētas ciemiņiem svēt-
ku pasākumu laikā 
7.un 8. jūnijā. Speciā-
lā teltī, uz kuras bija 
attēlots labdarības 
akcijas simbols un 
kas bija izvietotas Vie-
nības laukumā, varēja 
iegādāties Medumu 
bērnu pašdarinātas lietas. Ak-
cijas laikā izdevās savākt 800 
eiro, kas tika nodoti Medumu 
internātskolai mācību grāma-
tu un speciālās metodiskās li-
teratūras iegādei. Šāda veida 
literatūra visbiežāk ir izdota 
nelielos metienos un, kā pie-
ņemts, tas nav lēti. 

Šajā darbā, ko vadīja di-
rektores vietniece Ieva Bojar-
čuka, aktīvi iesaistījās darb-
mācības skolotājas Jevģēnija 
Bizņa un Jevģēnija Sergejen-
ko, vecāko klašu audzēkņi, 
kā arī viņu vecāki. Laika puķu 
izgatavošanai, kā teica Žanna 
Drozdovska, nebija nemaz tik 
daudz – piecas dienas. Un, 
iedomājieties vien, jaunieši iz-
gatavoja apmēram 300 puķes. 
Un nevis no papīra, bet gan no 
lentas – skaistas un smalkas, 
kas ziedotājiem varēs noderēt 
kā aksesuāri. Process bija pa-
tiesi radošs, visi bērni centās 
godam. Ar īpašu centību prie-
cēja 10.b klases skolnieces 
Jeļena Makņa un Milāna La-

busa, kuras darbu veica visas 
četras dienas. Centās visi. Jā-

piebilst, arī tie bērni, kas sko-
las pamatmācību priekšmetos 
necenšas saņemt spīdoši la-
bas atzīmes. 

„Tas, kas nāk no sirds, uz 
sirdi arī aiziet,” saka Žanna. 

„Baltie ziedi varēja pat ne-
aizbraukt līdz Daugavpilij, jo 

pircēji atradās jau pat pašu 
skolā,” viņa smaida. Jāuzsver, 
ka „Baltā zieda” aicinājumam 
atsaucās Krāslavas nodaļas 
Sarkanais Krusts un Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas 
filiāles audzēkņi Arkādija Pe-
taško vadībā. 

Labdarības akcija „Baltais 
zieds” radās 1908. gada 1. 
maijā Zviedrijā. Šo ideju vēlāk 
pārņēma Norvēģijā, Somijā, 
Dānijā, Vācijā un citās Eiro-
pas valstīs. Kā liecina vēstu-
riskie fakti, 1911. gadā pēc 
imperatora Nikolaja II inicia-
tīvas balti ziedi piepildīja pa-
vasarīgās Pēterburgas ielas. 
Visi cara ģimenes locekļi ie-
saistījās pašdarināto lietu ga-
tavošanā, ko pēc tam pārdeva 
labdarības tirgū. Tika iesaistīti 
brīvprātīgie, darbojās bufe-
tes, notika koncerti. Kopīgiem 
spēkiem izdevās savākt nozī-
mīgus līdzekļus slimu cilvēku 
atbalstam. 

ValentīnaSIRICA
Fotonoskolasarhīva 

Krāslavieši nepievīla
Krāslavas„Varavīksnes”vidusskolasaudzēkņi,viņupeda-
gogiunvecākikļuvaparlabdarībasakcijas„Baltaiszieds”,
kasnotikaarViņaŽēlastībasDaugavpilsunRēzeknesbīs-
kapaAleksandrasvētību,dalībniekiem.Parto,kāvissnoti-
ka,„Ezerzemei”pastāstījaKrāslavasnovadadomesIzglītī-
basnodaļassociālaispedagogsŽannaDrozdovska.

Laika puķu izgatavošanai, kā teica Žanna Drozdovska, nebija 
nemaz tik daudz – piecas dienas. Un, iedomājieties vien, jau-
nieši izgatavoja apmēram 300 puķes. 

Nerimstošais Kalniešu 
zemnieks Aleksandrs Iva-
novs, apstrādājot pusotra 
tūkstoša ha zemes, sasniedz 
tādus apjomus kā kādreizē-
jais kolhozs “Daugava”, tikai 
mūsdienu formātā - divās ģi-
menes saimniecībās. Jaunais 
zemnieks Aleksandrs Ivanovs 
jaunākais - viss tēvā! Aizrā-
vies ar jaunu tehnoloģiju ievie-
šanu. Graudaugu ražīgums 
koptos laukos - divtik lielāks 
kā padomju laikā, darbinieku 
skaits - daudz mazāks. Kol-
hoza graustu vietā ir uzcelts 
lopkopības komplekss…

Zemnieka pagalmā es 
kļuvu par sirsnīgas sagaidī-
šanas liecinieku. Aleksandra 
Ivanova (vecākā) māte Vija 
Ivanova ar prieku komunicē-
ja ar Leontiju Kavinsku, rajo-
na galveno zootehniķi, kura 
paziņoja: “Strādīgā lopkopes 
un mehanizatora ģimenē bija 
jāpiedzimst tīrradnim. Un tas 
notika! Kā lai ar jums nelepo-
jas…”

Skaistā kolhoza bijušais 
liellopu komplekss pārcieš 
otru atdzimšanu. Tā īpašnieks 
Ernests Miļevskis mierīgi 
stāsta par septiņu tūkstošu iz-
slaukumu, bet kolhozu-sovho-
zu zootehniķi klusiņām čukst, 
ka piecu tūkstošu izslaukums 
bijis tikai Andrupenē un Brīvī-
bā. Vai tad tas nav labākais 
pierādījums par labu privā-
tīpašniekiem, pret kuriem  tik 
ļoti cīnījās padomju vara. 
Speciālisti ar lielu izbrīnu ska-
tījās uz masāžas ierīcēm, kas 
paredzētas… govīm. 

Nododot vadību seminā-
ra organizatoru Marijas Oses 
un Sandras Viškures rokās, 
mācību stundas neatkārtojās. 
Oskars un Karīna Kavūni ir at-
raduši sev tīkamu nišu - augļu 
dārzi, siltumnīcas, kurās no-
gatavojas ne tikai gurķi, bet 
arī persiki un aprikozes. Jāņa 
vecākiem Līgo dziesmu pa-
vadījumā, ko izpildīja rajona 
kopkoris, tika pasniegti ozol-
zaru vainagi. 

Bet Dagdas pagasta uz-
ņēmējs Aļiks Bronka dalījās 
ar biznesa noslēpumiem, kā 
ar Kalifornijas slieku palīdzību 
var iegūt humusu. Tas liecina 
arī par Latgales lauksaimnie-
cības nākotni ekoloģiskā ie-
virzē. 

Visskaļākais un efektīvā-
kais semināra akords - super-
modernās tehnikas demon- 
strācija kooperatīvā “Brīvība”. 
Vadītājs Anatols Viškurs ne 
bez lepnuma paziņoja: “Arī 
mēs esam nodzīvojuši līdz 
eirotraktoram ar automātisko 
pārnesumkārbu. Kurš strādā, 
tam visi sapņi piepildās.” 

Noslēguma pasākums 
notika “Jaundomes” muižā. 
Kurš teica, ka Latgale izmirst? 
Atvadoties, viesi no bijušā 
Krāslavas rajona no visas 
sirds pateicās neaizmirstamā 
pasākuma organizatoriem, 
sakot: “Jāsatiekas atkal!” Dzī-
ve taču ir skrejoša, bet pozitī-
vas emocijas ir kā možuma un 
dzīves mīlestības eliksīrs.

AleksejsGONČAROVS

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija 
pieņem sludinājumus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 – 17.00. Tālr. 65681464.



32014. gada 27. jūnijs

– Cilvēkitomēraizbrauc?
– Daudzi izbraukuši ar 

domu, ka atgriezīsies, tālab nav 
izdeklarējušies, cerot uz labā-
kiem laikiem, un iespēju atgriez-
ties. Arī mēs šeit ceram uz to, ka 
cilvēki vēlas atgriezties. 

– Kopš jūs kļuvāt par šī
pagastapārvaldesvadītāju, ir
notikušasdaudzasacīmredza-
mas pārmaiņas uz labo pusi.
Patīkami iebraukt pagasta
centrā, neredz nezāļu laukus,
tīrība un kartība visās lietās.
Cikgrūtivaivieglibijapanākt
pārmaiņas?Pat savulaik visu
pamestā un aizmirstā daudz-
dzīvokļu māja ir nojaukta un
tajāvietāesredzēju,kastrādā
buldozers.

– Nojauktās mājas vietā 
teritorija tiek planēta un tur būs 
bērnu laukums. Iepriekšējo gru-
vešu vietā tiek plānots arī sporta 
laukums volejbolam, basketbo-
lam, strītbolam. Viens basket-
bola grozs mums jau ir. Ja par 
pārmaiņām pagastā, tad sāku-
mā bija jāizskaidro cilvēkiem, ka 
šī ir viņu dzīvesvieta, un visiem 
daudz patīkamāk dzīvot sakoptā 
vidē. Daudzi to saprot un palīdz 
visai pagasta pārvaldes koman-
dai, ir tādi atsaucīgi iedzīvotāji, 
kuri pat izsaka savas idejas un 
tās ir labas idejas. Ļoti daudz 
izdarīts, pateicoties algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos 
(APSD) iesaistītajiem cilvēkiem. 

– Nereiziviendzirdamsū-
dzībasparto,ciksliktistrādā
algotajos pagaidu sabiedris-
kajos darbos iesaistītie cilvē-
ki,precīzāk–nestrādā,betlie-
to alkoholu. Vai pie jumsnav
tamlīdzīguproblēmu?

– Gadās arī pie mums.
– Kādas audzināša-

nasmetodespielietojat?
– Ja cilvēks negrib strā-

dāt, tad tā arī saku: “Nav, ko 
tev šeit mocīties!” Bet lielā-
kā daļa mūsu iedzīvotāju 
strādā apzinīgi un uzsveru 
– viņi ir ļoti daudz pavei-
kuši. Gadījumā, ja atrodas 
kāds, kurš tomēr pārkāpj 
līguma noteikumus, tad no 
viņa šķiramies. Dažam pat 
pietiek ar brīdinājumu, un 
tālāk viss ir kārtībā.

– Sakāt – daudz pa-
veikuši,betkādiirpiemē-
ri?

– Pagājušajā vasarā 
daudzdzīvokļu mājai tikai 
ar APSD nodarbināto iedzī-
votāju palīdzību saremon-
tējām jumtu, kas tecēja un 
radīja lielas neērtības aug-
šējo stāvu dzīvokļu iemīt-
niekiem. Ciemata apzaļu-
mošanā ļoti daudz darba iegulda 
mūsu sētniece Olga Novika, ku-
rai netrūkst izdomas. Piemēram, 
ziedu taurenītis ceļa nogāzē pie 
pagrieziena, un pagasta galve-
nās ielas ir viņas roku darbs. 

– Beidzotarījūsupagasta
jauniešiemirsavanevalstiskā
organizācija.Kādijaunumi?

– Jauniešu biedrību “Dzirk-
stelīte” izveidoja Tautas nama 
vadītāja Gelēna Radilicka, pa-
gasta grāmatvede Jūlija Agejeva 
un bibliotekāre Ilona Augustova. 
Iedalījām biedrībai telpas, pēc 
projekta iegādājāmies mēbe-
les, jaunieši piedalās dažādos 
pasākumos novadā. Jaunajai 
nevalstiskajai organizācijai rit 
tikai otrais gads, jauniešiem vēl 

daudz nezināmā, bet viss notiek. 
Jauniešu, kuri varētu iesaistīties 
biedrības darbā, pagastā diez-
gan. 

– Vai Tautas nams pie
jumsdzīvošīvārdatiešajāno-
zīmē?

– Šogad pašvaldība mums 
iedalīja 0,25 likmes štata vienī-
bai – pašdarbības kolektīva va-
dītājai. Darbā pieņemta San-dra 
Mateja un jau pirmais pasākums, 
kuram savu ieguldījumu deva arī 
viņa, bija ļoti labi apmeklēts. Mā-
tes dienas koncerts ilga pusotru 
stundu, tajā uzstājās tikai pa-
gasta iedzīvotāju kolektīvi, pie-
mēram, pirmsskolas skolas au-
dzēkņi, sieviešu deju ansamblis 
“Magnolija”, vīru deju kopa, bēr-
nu deju ansamblis. Uzreiz vairāk 
iedzīvotāju apmeklē pasākumus, 
jo tur uzstājas viņu bērni, tuvi un 
pazīstami cilvēki. Patiesi mums 
bija pilna zāle cilvēku. 

Tautas namā ir dažas prob-
lēmas. Noslīpējām un nolakojām 
zāles grīdu, saviem spēkiem 
saremontējām grimmētavu, ta-
gad ķersimies pie kosmētiskā 
remonta veikšanas vadītājas ka-
binetā un nākamgad ieplānosim 
skatuves remontu, par ko jau 
vienojāmies ar novada vadību. 

Skatuves pamatproblēma ir grī-
da, aizkarus mums agrāk izde-
vās samainīt pret lietotiem, bet 
labākiem nekā bija vecie.

– Kad jūsu pagastā būs
ieluapgaismojums?

–  Šo darbu esam uzsākuši 

jau pagājušajā gadā. Pašvaldība 
iedalīja līdzekļus, par ko nopir-
kām standartam atbilstošu elek-
trisko kabeli, rokot ar lāpstām un 
tehniku, pēc visiem standartiem 
izrakām tranšejas un ierīkojām 
to. Tika veikta arī mērīšana, lai 
nav bojājumu. Šogad novadā 
bija izsludināts iepirkums, un 
tuvākajās dienas sāksies stabu 
ierīkošana un pieslēgšanas dar-
bi. Tie būs 14 jauni apgaismes 
stabi ar ekonomiskajām spul-
dzēm (LED tehnoloģija). Stabi 
tiks izvietoti gar galveno ielu no 
sākumskolas līdz pagastmājai, 
un viens atzars būs uz Tautas 
nama pusi. Šī ir iela bez trotuā-
ra, un pa to pārvietojas bērni. No 
satiksmes drošības viedokļa šis 

ir bīstamākais posms, 
sevišķi ziemā. Mēs visi 
zinām, kā bērni uzvedas 
uz ceļa, viņi var visai ne-
gaidīti, neprognozējami 
šķērsot ielu transportlī-
dzekļa priekšā. Lai ma-
zinātu draudus, sāksim 
ierīkot ielu apgaismoju-
mu bērnu intensīvākās 
pārvietošanās vietā. 
Turpmākajos gados, ja  
būs iespēja, mēģināsim 
paturpināt apgaismes 
līniju līdz krustojumam ar 
lielceļu un pamazām apgaismo-
sim visas ciemata svarīgākās 
ielas. 

– Esatvienīgāvietanova-
dā, kur nav asfaltēta pagasta
centra galvenā iela. Trans-
ports tomēr brauc, saceļ pu-
tekļus. Vai tā paliks arī turp-
māk?

– Esam pārrunājuši šos jau-
tājumus gan ar novada domes 
izpilddirektoru, gan ar priekšsē-
dētāju. Novada vadība par prob-
lēmu ir informēta, šobrīd tiek 
izskatīti dažādi varianti, varbūt 
varētu uzklāt pretputekļu kārtu, 
varbūt asfaltu. Ir dažādi varianti, 
atkarīgs no ceļu fondam iedalī-
tās naudas apjoma. Līdzko būs 

iespēja, tā darīsim. 
– Vaipagastāarvienstrā-

dāskolaunfeldšerpunkts?
– Feldšerpunkts darbojas, 

tas izvietots daudzdzīvokļu mā-
jas pirmā stāva izremontētā četr- 
istabu dzīvoklī. Viss sertificēts. 

Ir feldšere, kura strādā pēc 
grafika visas darba dienas. 
Ja nepieciešams, izbrauc 
pie pacienta uz mājām. 
Sava transporta viņai nav, 
izlīdz pagasta pārvalde ar 
savu. Konkrētos laikos pie 
mums atbrauc arī bērnu un 
ģimenes ārsts. 

Pirmskolā un sākum-
skolā kopā mums mācījās 
26 bērni, nākamais mācību 
gads, šķiet, nebūs sliktāks 
un būs tikpat vai pat par 
vienu bērnu vairāk. Mums 
varētu būt arī vairāk bērnu, 
bet daļa vecāku izvēlas sūtīt 
savas atvases uzreiz Dag-
das vidusskolā, uzskatot, ka 
tā labāk, jo pēc kāda laika 
viņam nebūs atkal jāpierod 
pie jauna kolektīva un ci-
tiem skolotājiem. Tā ir vecā-
ku izvēle, nevienu nedrīkst 
piespiest rīkoties citādi. Bet 

gribu sacīt, ka tie bērni, kuri pa-
beiguši mūsu skolu, veiksmīgi 
turpina mācības citās skolās un 
esmu par viņiem dzirdējis daudz 
labu atsauksmju. 

Bijusī bērnudārza ēka ir vi-
sai liela, tāpēc tajā izmitinājām 
arī jauniešu biedrību un savas 
telpas ir ierādītas arī Sarkanā 
Krusta nodaļai. Līdz ar to visa 
ēka ir apdzīvota.

– Pagastapārvaldestimu-
lēlabākosskolēnus?

– Rudenī mēs suminām un 
apdāvinām visus, kuri uzsāk mā-
cības pirmajā klasē, pavasarī 
nelielas dāvanas saņem visi tie, 
kuri pabeidz skolu.

Vēl mums ir Tautas nams un 
bibliotēka. Par tautas namu jau 

pateicu, savukārt par bibliotēku 
gribu atzīmēt, ka iestāde veik-
smīgi izgājusi akreditāciju, laika 
gaitā bibliotekāre izgājusi apmā-
cības un ir ieguvusi atbilstošu 
sertifikātu. Šobrīd strādājam, lai 
palielinātu grāmatu fondu, kas 
ir dārgs prieks. Budžetā esam 
ieplānojuši, ka ik ceturksni tiks 
iepirktas grāmatas 100-150 eiro 
apmērā, plus paredzēta nauda 
periodisko izdevumu abonēša-
nai. Bibliotekāre ne tikai gaida 
lasītājus, bet pati rīkojas, lai nāk-
tu cilvēki. Bibliotēkas paspārnē 
darbojas sieviešu rokdarbu klu-
biņš “Veiksme”, notiek dažādas 
izstādes. Jāsaka, 
bibliotēkas apmek-
lējums nav slikts, 
ja notiek intere-
santi pasākumi, 
cilvēki labprāt tos 
apmeklē. 

– Vai disko-
tēku apmeklētāji
arvien atstāj ilgi
dzīstošas rētas
ciematasejā?

– Dažreiz pēc 
diskotēkām ir iz-
bradāta kāda puķu 
dobe, vai vēl kaut 
kas slikts sastrā-
dāts, bet sadarbī-
bā ar valsts ies-
tādēm cenšamies 
atrast vainīgo, un 
parasti mums tas 
izdodas. Tiesa, jāie-
gulda ir liels darbs. 

– Agrākajosgadosvairā-
ku pārvalžu vadītājiem lielas
galvassāpes sagādāja ko-
munālā saimniecība, sevišķi
ūdenssaimniecība. Esat visu
sakārtojuši?

– Cerējām, ka būs iespēja 
realizēt ūdenssaimniecības pro-
jektu, jo gribējām nomanīt veco 
ūdensvadu un kanalizācijas 
kolektoru pret jaunu. Gribējām 
nomainīt arī spiedkatlu. Beidzās 
plānošanas periods un līdzekļu 
mums nepietika. Atdzelžošanas 
iekārtas Konstantinovas ciema-
tā ir normālā stāvoklī, šogad 
atdzelžošanas iekārtas nomai-
nījām Aleksandrovas sādžā. Ti-
kai nejauciet ar Aleksandrovas 
skolu, kurai ir savs ūdensvads, 
attīrīšanas iekārtas un cita sava 
infrastruktūra.  

– Lai dzīvotu pilsētā vai
laukos cilvēkiem vajag ienā-
kumus.Cik lielas iespējasat-
rastdarbuirjūsupagastaļau-
dīm, jokāzināmslaukosšī ir
lielaproblēma?

– Iespēju nav daudz, bet ir 
sezonas darbi, kad mūsu lielā-
kajiem zemniekiem, kuri nodar-
bojas gan ar augu audzēšanu 
siltumnīcās, gan ar ābolu audzē-
šanu, gan lopkopību vajag papil-
dus darbarokas. Ir arī vidējie un 
mazie zemnieki, kuri nodrošina 

ar iztiku vismaz paši savas ģi-
menes. 

– Cik labi attīstīts tū-
risms?

– Atpūtnieki brauc uz Sīveru 
vai Ojātu ezeru, kur īpašniekiem 
ir zeme, ir telšu vietas vai saim-
nieks var piedāvāt naktsmītnes 
kādā vagoniņā. Bet tas nav tas, 
no kā varētu pārtikt ģimene. At-
tīstībai ļoti traucē tas, ka mūsu 
iedzīvotāji ļoti baidās uzsākt kaut 
kādu savu biznesu. Trūkst valsts 
atbalsta tam, lai cilvēks nebai-
dītos uzņemties kredītsaistības 
un sākt savu biznesu. Domāju, 
ka nepieciešams lielāks valsts 

atbalsts tieši jaunajiem uzņēmē-
jiem. Tā varētu būt nodokļu lik-
mes diferencēšana, ņemot vērā 
attālumu līdz produkcijas noieta 
tirgum. Esmu runājis ar uzņē-
mējiem, un viņi norāda, ka ceļa 
izdevumi “apēd” visu – prece 
Rīgā vairs nav konkurētspējīga 
ar galvaspilsētai tuvāko saim-
niecību produkciju. Ja nodokļu 
likme būtu atšķirīga, tad situācija 
izlīdzinātos. 

– Esat ierīkojuši sūdzību
un ierosinājumu pastkastīti
piepārvaldesēkasdurvīm,tā
jau pāris gadus stāv tukša –
navnevienassūdzības.Arīre-
dakcijāparjumsnesūdzas.Kā
tā,nevienamnekas„nesāp”?

– Sūdzību un ierosinājumu 
pastkastīte patiesi tukša. Ja cil-
vēks nāk uz pagastu ar labām 
domām, viņam nevajag tās pie-
rakstīt – pats ienāk un tās iz-
stāsta. Ja gribas pasūdzēties, 
gadās taču visādi, atnāk un tieši 
pasaka savu problēmu. Cenša-
mies uzreiz to atrisināt. Uzskatu, 
ka iedzīvotājiem pašiem jāvērtē 
pārvaldes vadītāja un viņa ko-
lēģu darbs, es neņemos vērtēt 
pats sevi un savu darbu.

– Paldiesparinterviju!

JurisROGA
Autorafoto

Galvenais soģis – iedzīvotājs!

Ja cilvēks negrib strādāt, tad tā arī saku: “Nav, ko tev šeit 
mocīties!” Bet lielākā daļa mūsu iedzīvotāju strādā apzinīgi 
un uzsveru – viņi ir ļoti daudz paveikuši.

Vēstureslieciniece

Ciematagalvenāiela

Ritteritorijaslabiekārtošanasdarbs

Konstantinovaspagastāuzšodienudeklarējušies524iedzīvotāji,
taču faktiskaisskaits irmazāks, jomirstība iraugstākapardzimstību
undaudzicilvēki izbraucuzcitudzīvesvietuneizdeklarējušies.Tomēr
pagastsirdzīvotspējīgs,unšajānumurāintervijusniedzpārvaldesva-
dītājsAivarsTRŪLIS.
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Marts Polijā ir silts un sau-
lains un nevienam nav brīnums, 
ka par mācībām siltajā saulītē 
nemaz negribās domāt. Tāpēc 
izstāstīšu par lietām, kas gan 
studentiem, kuri nolems doties 
studēt uz Poliju, gan arī tūris-
tiem, kas grib izbaudīt visu, ko 
Polija piedāvā, varēs noderēt.

Runājot par cenām – cenas 
Polijā studentiem ir ļoti draudzī-
gas, gandrīz visās kafejnīcās, 
ēdnīcās un bāros studentiem 
(uzrādot studenta karti) tiek pie-
mērota 10 % atlaide. Arī veikalos 
preces ir acīmredzami lētākas 
nekā Latvijā, piemēram, piena 
produkti Polijā maksā gandrīz uz 
pusi lētāk nekā Latvijā. Kad pa-
liek silti prāts dodas ceļojumos un 
ceļot pa Poliju, ja esi students, ir 
izdevīgi. Lielākoties, lai aizbrauk-
tu uz kādu citu pilsētu, visizdevī-
gākais transports ir vilciens, stu-
dentiem vilciena biļetēm ir 50 % 
atlaide! Arī autobusu cienītājiem 
ir paveicies, jo cenas autobusos 
ir samērā lētas, piemēram, ja 
Krāslava - Daugavpils autobusu 
biļete maksā 2.35 EUR, Krakowa 
– Katowice ar tādu pašu attālumu 
starp pilsētām, maksā no 1.50 

EUR līdz 2 EUR, tātad atšķirība 
ne visai liela, bet tomēr ir. Nakts 
izklaižu mīļotājiem Krakova ir 
vienkārši ideāls galamērķis, bāri 
un naktsklubi ir ik pēc katra soļa, 
ieeja par brīvu, dažādi mūzikas 
stili un kokteiļi par ļoti pieejamām 
cenām un atvērti tie ir 24 stundas 
dienā, 7 dienas nedēļā. 

Kā apmaiņas students es 
dzīvoju ārzemju studentu viesnī-
cā, Jagelonijas universitātē ap-
maiņas studentu katru semestri 
ir vairāk kā 400. Viesnīca atradās 
30 minūtes, ja doties kājām, no 
centra, mēneša maksa 90 EUR, 
salīdzināt ar studentu viesnīcu, 
kurā dzīvoju Latvijā – pieczvaig-
žņu viesnīca. Tā kā iepazinos ar 
daudziem poļu studentiem, kuri 
nedzīvo studentu viesnīcā, uzzi-
nāju arī par iespējām īrēt dzīvokli 
pilsētā. Pašā pilsētas centrā ir 
iespējams izīrēt dzīvokli kopā ar 
citiem studentiem (parasti 3 vai 
4) un cena ir  tāda pati, kā dzī-
vojot studentu viesnīcā – 90–100 

EUR mēnesī, kas ir ļoti izdevīgi 
ne tikai cenas dēļ, bet arī tāpēc, 
ka universitātes korpusu lielākā 

daļa atrodas tieši centrā.
Nevienam nav noslēpums, 

ka poļu valodai ir līdzība ar krievu 

valodu, tāpēc daudz ko no kon-
teksta var nojaust, bet ne tik labi, 

lai se-
kotu līdzi lekcijām poļu valodā, 
tāpēc apmaiņas studentiem lekci-
jas notiek pārsvarā angļu valodā, 
var arī atrast dažas interesantas 
lekcijas krievu valodā, protams, 
ka lekciju piedāvājums ir atkarīgs 
gan no izvēlētās studiju program-
mas, gan no universitātes un arī 

no pasniedzējiem, bet vienu varu 
teikt, ka pasniedzēji ir ļoti atsau-
cīgi un uz-

traukties par 
to, ka kaut ko nesaproti nav vērts. 
Visi pasniedzēji zina angļu valo-
du, daļa arī krievu, tāpēc problē-
mām ar komunikāciju nevajadzē-
tu rasties. Biju ļoti apmierināta 
ar mācību sistēmu, var redzēt, 
ka pasniedzējam ļoti interesē, 
tas, par ko viņš stāsta un māca 
pārējos, piedāvā vizuālos mate-
riālus, lai lekcija liekas interesan-
tāka, dažkārt lekcijas laikā notiek 
ekskursijas uz muzeju vai parku. 
Īsāk sakot, lekcijas bija tik intere-

santas, ka tās nemaz 
negribējās palaist garām, un tas 
manuprāt ir ļoti svarīgi.

Visiem topošajiem studen-
tiem un arī esošajiem – obligāti 
izmantojiet šo iespēju! 

AigaKRUTE

Vai viegli būt studentam Polijā?

Biju ļoti apmierināta ar mācību sistēmu, var redzēt, ka pa-
sniedzējam ļoti interesē, tas, par ko viņš stāsta un māca 
 pārējos...

Sapnis vasaras naktī
II  Andrupene aicina ciemos

Labklājības ministrija (LM) 
no š. g. 24. līdz 25. jūlijam pirmo 
reizi organizēs vasaras skolu so-
ciālajiem darbiniekiem, lai veici-
nātu un attīstītu sociālo darbinie-
ku profesionalitāti ikdienas darbā 
ar dažādām klientu mērķgrupām. 

Šogad vasaras skolā būs 
iespējams piedalīties 80 sociālo 
dienestu sociālajiem darbinie-
kiem no visiem Latvijas plāno-
šanas reģioniem. Vasaras skola 
ir apmaksāta no valsts budžeta 
līdzekļiem, līdz ar to dalībniekiem 
papildus nav jāmaksā. 

Divu dienu laikā interaktīvā 
veidā sociālajiem darbiniekiem 
būs iespējas pilnveidot savu pro-
fesionālo kompetenci. Dalībnieki 

varēs apgūt jaunas zināšanas 
par izdegšanas sindromu un at-
tīstīt prasmes tā pārvarēšanai, 
papildināt savas zināšanas un 
prasmes jautājumos par komu-
nikācijas veidošanas niansēm, t. 
sk. ar cilvēkiem, kuri cieš no per-
sonības traucējumiem. Tāpat būs 
iespēja pilnveidot profesionālās 
kompetences darbā ar klientu, 
fokusējoties uz klienta situācijas 
novērtēšanu un problēmu defi-
nēšanu, attīstīt praktiskās iema-
ņas mākslas metožu un tehniku 
pielietojumā sociālajā darbā, u.c. 
praktiskās iemaņas.

Vasaras skolas lektoru un 
dalībnieku piesaistei LM noslēgu-
si līgumu ar biedrību “Sociālā at-
balsta, apmācības un informāci-
jas centrs “AD OPUS””, bet telpu 
un ēdināšanas nodrošināšanai 
noslēgts līgums ar Katvaru inter-
nātpamatskolu.

Pieteikšanos vasaras skolai 
organizē biedrība “AD OPUS”, 
kas reģistrē dalībniekus pieteik-
šanās rindas kārtībā. Pieteikt 

dalību var tikai pašvaldības 
sociālajā dienestā nodarbināti 
sociālie darbinieki, kuru pie-
nākumos ietilpst sociālā darba 
pakalpojuma sniegšana. No 
katra pašvaldības sociālā dienes-
ta var pieteikt ne vairāk kā vie-
nu sociālo darbinieku, izņemot 
Rīgas Sociālo dienestu, kurš var 
pieteikt ne vairāk kā piecus so-
ciālos darbiniekus.

Dalība vasaras skolā jāpie-
saka līdz 04.07.2014., aizpildot 
anketu un nosūtot to uz elektro-
niskā pasta adresi: adopus@
inbox.lv. Jebkurus jautājumus 
par vasaras skolas organizāci-
ju lūdzam uzdot elektroniski uz 
e-pastu: adopus@inbox.lv

Vasaras skola norisināsies, 
Katvaru internātpamatskolā Lim-
bažu novadā.

Darba kārtību, vasaras skolas 
aprakstu, pieteikuma anketu var le-
juplādēt LM interneta vietnē http://
www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/
darba_kartiba_200614.pdf

MarikaKUPČE

Sociālo darbinieku vasaras skola

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Teikt, ka aktieri bija iedzīvo-

jušies lomās – nozīmē nepateikt 
neko. Tas bija vienkārši profesio-
nāls līmenis, kas tika slīpēts ilgu 
mēģinājumu laikā! Izrāde „Preile-
nīte” (veidota pēc Jukuma Pale-
viča joku lugas motīviem) skatī-
tājus pārcēla uz pirmskara laiku. 
Apbrīnojamas lietas: tās pašas 
problēmas – vēlēšanās ātrāk kļūt 
bagātam, tajā pašā laikā nepalai-
žot garām augstāko vērtību – mī-
lestību, bez kuras nav dzīves, vien 

vienīga vilšanās. 
Sarežģītajā uzvedumā (kopā ar 

tautu dejām!) es nepamanīju nevie-
nu vāju aktierspēli. Un tāpēc – bravo, 
aktieri – Daini Plataci, Inga Maļkevi-
ča, Skaidrīte Pauliņa, Irēna Maļkevi-
ča, Aleksandr Lubān, Artūr Munda, 
Daumant Smeiļa, Aija Utkina!

Simtu viesu vidū redzēju rīdzi-
niekus, rēzekniešus, dagdāniešus, 
krāslaviešus un visus tos, kam 
Līgo nakts Andrupenē kļuva par 
brīnišķīgu sapni īstenībā. 

AleksejsGONČAROVS
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Pagājušā gada 11. septem-
brī tika oficiāli atklātas Dagdas 
sabiedriskās dušas, jo šis pa-
kalpojums bija nepieciešams 
novada iedzīvotājam, tajā skaitā 

arī cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem. Nesen ir mainīts objekta 

darbalaiks, ieviešot arī papildus 
darba dienu. Apmeklētāji dušas 
un saunu turpmāk varēs izmantot 
divas reizes nedēļā: ceturtdienās 
duša darbojas no plkst. 9 līdz 
plkst. 17 un piektdienās darba 
laiks ir pielāgots cilvēkiem, kuri 
šo pakalpojumu izmanto vakarā 
no plkst. 12 līdz plkst. 19.  

– Kādifaktoriveicinājaap-
meklētājupieaugumutiktāl,ka
bijajāieviešpapildusdarbadie-
na?

„Atgādināšu, ka sabiedriskās 
dušas ir ierīkotas Dagdas novada 
pašvaldībai piederošā ēkā  „Ve-
selības un sociālo pakalpojumu 
centra „Dagda”” teritorijā, realizē-
jot projektu „Sabiedriskās dušas 
pakalpojumu izveidošana Dagdas 
pilsētā”, un, pateicoties Lauku at-
balsta dienesta (LAD) un Dagdas 
novada pašvaldības finansēju-
mam,” atbild centra „Dagda” vadī-
tājs Andris Badūns. “Tādejādi ļoti 
būtiski pieauga sabiedrisko dušu 
un saunas pakalpojuma kvalitāte. 
Jaunajā vietā dušas telpā ir ierīko-
tas trīs duškabīnes (vecajā vietā 
iedzīvotāji varēja izmantot divas), 
sauna, plaša pārģērbšanās telpa 

ar drēbju skapīšiem, apkopes in-
ventāra telpa, priekštelpā ir gai-
tenis un tualetes. Vēlāk uz jauno 
objektu atgādājām kušeti, kas ļoti 
nepieciešama, lai varētu pārģērbt 
vecus un nevarīgus cilvēkus, un 
tā regulāri tiek šim mērķim izman-
tota. Sabiedriskās dušas ir piemē-
rotas arī personām, kuras vecuma 
vai kustību traucējumu dēļ nespēj 
nomazgāties mājas apstākļos.

Vārdu sakot, ir ne tikai jaunas 
telpas, bet arī pielietotas moder-
nākas tehnoloģijas, piemēram, ir 
apsildāmas grīdas un mazgāties 
tamdēļ ir daudz patīkamāk. Ierī-
koti boileri, Kas darbojas ar elek-
trības padevi vai pēc vajadzības 
no katlumājas. Arī tualetes papil-
dus aprīkojām par saviem līdzek-
ļiem, lai tās būtu pieejamas cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem, 
arī dušas laika gaitā aprīkojām ar 
ērtākiem krēsliem un lietām, kas 
šiem cilvēkiem nepieciešamas. 
Bet visi jauninājumi pakalpojumu 
sadārdzina un savādāk nemaz 
nevar būt, jo kvalitāte prasa atbil-
stošu finansiālu ieguldījumu. 

Vecās sabiedriskās dušas 
mūsu iestādes telpās nebija gu-

vušas iedzīvotāju piekrišanu, 
labākajā gadījumā mēnesī tās 
apmeklēja varbūt 25 cilvēki. Maz. 
Tās atradās telpās, kur dušu dar-
bu ietekmēja veļas mazgātava 
– ūdens ņemšanas laikā radās 
krasas temperatūras svārstības. 
Paretam iedzīvotāji mutiski sū-
dzējās par ūdens kontrastainību 
silts — auksts.

Tagad jaunajā vietā šo prob-
lēmu nav, diemžēl pirmajos darba 
mēnešos dušu un saunas pakal-
pojums palika maz pieprasīts, 
apmeklētāju vairāk nepalika. Lai 
arī pašvaldība uzlika mums pie-
nākumu sniegt šo pakalpojumu, 
bet pašvaldībai pat ar likumu 
aizliegts likt iestādei strādāt ar 
zaudējumiem. Tie rodas tādēļ, ka 
uzturēšanas izmaksas lielas, bet 
apmeklētāju skaits mazs. Vien-
kāršākā izeja — aprēķināt fak-
tiskās izmaksas un iekļaut tarifā.  
Bet šoreiz jautājums tika risināts 
tālredzīgāk — kopā ar pašvaldī-
bas sociālo dienestu izdomājām, 
kā panākt pakalpojuma lietotāju 
skaita pieaugumu.  Proti, atras-
tais risinājums ir radīt iespēju 
izmantot mazgāšanās pakalpo-
jumu trūcīgajai iedzīvotāju gru-
pai, piedāvājot to kā sociālo pa-
līdzību. Tika izstrādāti saistošie 

noteikumi, jo tikai uz to pamata 
var sniegt šādus pakalpojumus 
un tagad pie mums mazgājas no-
vada trūcīgie iedzīvotāji. Cilvēks 
dodas pie sociālā dienesta spe-
ciālista, saņem talonu, ja viņam 
tas pienākas, un nāk pie mums. 
Tas ir ne tikai ekonomiski efektīvs 
risinājums, bet arī sociāli svarīgs. 
Nav noslēpums, ka daļa iedzīvo-
tāju pabalstus ne vienmēr iegul-
da veselīgā dzīvesveidā, varbūt 
pat ilgu laiku nemazgājas, šajā 
gadījumā nekas cits neatliek, kā 
talonu izmantot pašam, jo citam 
to nepārdosi. 

Cilvēku skaits pieauga, dar-
ba laiku nācās pagarināt. Taču 
šis nav pieaugums, kas mums 
ļautu pakalpojumu attīstīt. Ne-
liels paliek to cilvēku īpatsvars, 
kas mazgājas par skaidru naudu. 
Tiesa, tagad kopumā mums jau 
ir ap 150 pakalpojuma lietotāju 
mēnesī. Dušām un saunai mēs 
gribētu pielikt klāt interesantākas 
ūdens procedūras, bet pagai-
dām, kamēr nav divkāršojies un 
trīskāršojies to iedzīvotāju skaits, 
kuri mazgājas par savu naudu, to 
izdarīt nevaram.”

PierakstījaJurisROGA
Autorafoto

Mazgājas vairāk, attīstībai – nepietiek

Krāslavas alus darītāji jau ir 
pieraduši, ka jūnijā viņiem ir jā-
strādā saspringtā ritmā. Alus rea-
lizācijas apjomi, tuvojoties Līgo 
svētkiem, salīdzinājumā ar ci-
tiem mēnešiem pieaug p a r 
rekordlielajiem 400 
%. Arī šis gads nav 
izņēmums.

Pēc SIA „Krāsla-
vas avots” vadītāja 
Nikolaja Turutas 
vārdiem, šajā pe-
riodā uzņēmums 
strādā ar pilnu 
jaudu. Sagatavo-
šanās darbi sākas 
krietnu laiku pirms 
svētkiem, jo šī alus 
pagatavošanas teh-
noloģiskais process 
- rūgšana ilgst ne ma-

zāk kā mēnesi.
Pēc Līgo „alus bums” ma-

zinās un pircēju pieprasījumu 
ietekmē visdažādākie faktori. Arī 
termometra stabiņa atrašanās 
vieta: jo karstāks, jo vairāk alus 

tiek lietots. Vasaras 
sezonas laikā tirdz-

niecības tīklā 
Daugavpilī, 

Jēkabpilī, 
Rīgā un 
Jūrmalā 
u z ņ ē -
m u m s 
r e a l i z ē 

līdz 50 
t o n n ā m 

alus mēnesī, 
ziemā – līdz 10 

tonnām.
ValentīnaSIRICA

“Alus bums” jau 
garām

Krakova – iemīļotākais tū-
ristu galamērķis, senlaicīga un 
sakopta pilsēta, kas neatstās 
vienaldzīgu nevienu apmeklētā-
ju. Krakovas burvība atklājas tās 
ielās, kur skatiens aizķeras pie 
neskaitāmiem baznīcu torņiem, 
grezniem dievnamiem, interesan-
tiem arhitektūras pieminekļiem 
un ēkām. Pilsētas centrā paveras 
plašs Tirgus laukums – Glowny 
Rynek – kurā rosība neapstājas 
pat vēlās nakts stundās. Lauku-
mam pa vidu – poļu literāta Ada-
ma Mickieviča piemineklis, kas  
parasti ir  satikšanās vieta poļiem 
un arī ārzemniekiem, lai dotos 
jaukās pastaigās. Turpat atrodas 
arī viena no slavenākajām ka-
tedrālēm Polijā – Svētās Marijas 
katedrāle, kuras arhitektūras vei-

dojums ir diezgan īpatnējs, 
proti, abi katedrāles torņi ir 
atšķirīgi gan stila ziņā, gan 
augstuma ziņā no kuriem 
katra jauna stunda tiek pa-
ziņota ar trompetes skaņām 
dzīvajā izpildījumā.

Tirgus laukumā kustība 
notiek gan dienā, gan nak-
tī un te var izbaudīt ne tikai 
dažādu ielas mākslinieku 
priekšnesumus – mūzikas, 
dejas, teātra, bet arī izbau-
dīt poļu tradicionālo „zapie-
kanku” (maize ar dārzeņiem 
un gaļu), kuru pārdod teju 
uz katra stūra. Neskaitāmi 
suvenīru veikaliņi, kafejnī-
cas, bāri, kuri nereti atrodas 
ēku pagrabu telpās, kuros 
ieejot atmosfēra ir neizsakā-
ma. Kāds draugs man teica, 
ka šeit ir tik daudz cilvēku, 
jo viņi grib pieskarties vēs-
turei...

Pastaigājoties pa pilsētas ie-
lām, var satikt cilvēkus, kuri aktīvi 
vēlēsies kaut ko piedāvāt – ne-
skaitāmi gidi, reklāmas bukletu 
dalītāji, pat kučieri – te vienmēr 
jābūt gatavam uzsākt sarunu, 
viennozīmīgi, cilvēki Krakovā ir 
ļoti atsaucīgi un draudzīgi, līdz 
brīdim, kad saruna kļūst nopiet-
nāka. 

Kā jau vairāki studenti arī es 
nolēmu doties apmaiņas prog-
rammā studēt uz Krakovu un iz-
pētīt mācību procesu tur. Studēju 
Jagelonijas universitātē, kas ir 
viena no labākajām universitātēm 
Polijā. Universitātei ir bagāta vēs-
ture, šogad tā svinēja 650 gadu 
jubileju, šo universitāti absolvēja 
tādi pazīstami cilvēki, kā Jānis 

Pāvils II, Nikolajs Koperniks u.c. 
Viena lieta, kas visvairāk pārstei-
dza studējot šeit, bija tas, ka pa-
sniedzēji labi spēja kontaktēties 
angļu valodā, taču poļu studen-
tiem angļu valodas zināšanu lī-
menis bija ļoti zems. Neskatoties 
uz to, studenti Polijā ir ļoti atvērti 
un pirms eksāmeniem uzvedas 
daudz mierīgāk, nekā Latviešu 
studenti, poļi visu uztver daudz 
vieglāk – ja nesanāks šoreiz, 
noteikti izdosies citreiz. Līdzīga 
attieksme bija arī pasniedzējiem, 
pat pirms eksāmeniem pasnie-
dzēji bieži teica, ka nav ko tur 
„zubrīties” pēdējā naktī, ja lekci-
jās pārrunātās tēmas patika, tad 
eksāmenu nokārtos visi. 

Būt studentam Krakovā ir 
aizraujoši, te ir tik daudz iespēju 
ko darīt, ka liekas, vajag izvēlē-
ties ļoti kārtīgi, lai neko nepalaistu 
garām. Svinga deju vakari ebreju 
kvartālā, open-mic (brīvais mikro-
fons) vakari mūziķiem, karaokes 
vakari, visas iespējamās sporta 
aktivitātes, šis viss un vēl vairāk 
un vēl taču ļoti gribās apmeklēt 
muzejus, mākslas galerijas un 
vienkārši pastaigāties pa pilsētas 
šaurajām ieliņām. Visu laiku mani 
interesēja jautājums, kad poļu 
studenti atpūšas?

Stāstīt varētu ļoti daudz gan 
par pašu Krakovu, cilvēkiem, gan 
par mācībām, dažreiz liekas, ka 
par šiem 3 mēnešiem, pavadīta-
jiem Polijā, varētu uzrakstīt grā-
matu. Ja vasarā gribās izbaudīt 
kaut ko skaistu iesaku doties 
uz Krakovu, nevienu tā neatsās 
vienaldzīgu. Turpinājums sekos...

AigaKRUTE

Ceļojumu piezīmesPieskarties vēsturei...
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Iepazīstieties – vokālā grupa 
“SOLVERSIJA” – Sarmīte, Art-
joms, Helēna, Alvils, Solvita (at-
tēlā 1. rindā) Valdis, Olga, Artūrs, 
Inese, Andris, Tatjana, Armands 
un Līga (attēlā 2. rindā). Starp 
citu, “SOLVERSIJA” ir grupas 
“Oremus” muzikālo tradīciju man-
totāja un turpinātāja, tādējādi var 
sacīt, ka “SOLVERSIJAI” rit 12. 
gads, taču kolektīva muzikālais 
repertuārs ir piedzīvojis lielas iz-

maiņas.  
“Puse tagadējā kolektīva 

dalībnieku ir no pašiem pirmsā-
kumiem, kuri bija apvienojušies 
kolektīvā ar nosaukumu “ORE-
MUS”, kas savu darbību sāka 
kā garīgo dziesmu ansamblis,” 
stāsta Dagdas Tautas nama pa-
sākumu organizatore un vokālās 
grupas “SOLVERSIJA” vadītāja 
Solvita Plivča. “Tagad esam tik 
krasi mainījušies, ka pat grūti 
aprakstīt un izstāstīt. Mums ir ļoti 
plaša koncertprogramma, ar kuru 
pilnā apjomā varam nodrošināt 
jebkuru atpūtas vakaru, pievie-
nojot programmā pat dažus šova 
elementus. Dziesmas, dažādi 
mūzikas instrumenti un dejas – 
tas viss mums ir! Ir dzīvas, prie-
cīgas, jautras dziesmas, ir arī no-
pietnākas dziesmas, un pašreiz 
top programma, ar kuru varēsim 
koncertēt ārzemēs. Tā atspoguļo 
mūsu vietu un vidi, kurā dzīvojam 
– latviskums, latgaliskums, sirsnī-
ba. Dziedam daudzās valodās – 
repertuārā ir dziesmas latgaliešu, 
latviešu, krievu, angļu, itāļu un 
spāņu valodās. 

Kolektīvā apvienojušies da-
žādu profesiju cilvēki, kuriem 
tuva mūzika. Olga un Artjoms ir 
pilsētas domes speciālisti, Val-
dis –  muzikants, Inese un Tat-
jana ir pedagoģes un direktores 
vietnieces Aleksandrovas inter-
nātpamatskolā, Līga arodskolas 
skolotāja, Andris centra “Dagda” 
vadītājs, Armands  – Jaundomes 
muižas pārvaldnieks, Sarmīte 
–  Tautas nama māksliniece un 

trīs skolēni. Viens no viņiem – 
Artūrs – šogad pabeidza 12. klasi 
un mums asaras birst kā pupas. 
Nākamgad vidusskolu pabeigs 
Helēna un mans dēls Alvils. Visi 
trīs jaunieši ir piedalījušies Co-
menius projektā, Alvils un Helēna 

ilgus gadus dejoja sporta dejas. 
Katrs no viņiem ir personība, 
katrs mūsu kolektīvā ir personī-
ba. Es lepojos ar šiem cilvēkiem, 
kuriem ir milzīgas darbaspējas 
un es viņus visus ļoti stipri mīlu! 
Mēģinājumi ir liels slogs, bet ne-
viens nekurn. Piemēram, Valdis 
Pudniks ir kājās no pieciem rīta 
–  govis, siens... atbrauc knapi 
dzīvs un tomēr viņš iet un dara. 
Un visi mums tādi!” 

Pērnais gads kolektīvam bija 
ražens tieši koncertu ziņā, viņi 
uzstājās Lubānā, Lubānas no-
vada Degumniekos, divas reizes 
Ludzā, Ezerniekos. Bet cik vēl 

ir koncertēts pēc uzaicinājuma 
izklaides pasākumos! Kolektīvs 
uzstājas ļoti emocionāli, un tieši 
tas to padara neatkārtojamu un 
tik pievilcīgu, ka bez šī kolektīva 
līdzdalības jau jebkurš pasākums 
šķiet kaut kāds nepiepildīts. Ko-
lektīva vismīļākā dziesma ir Nika 
Matvejeva „Laid mani mājās”. Ja 
šīs dziesmas laikā varētu uzkāpt 
uz skatuves un pienākt klāt kolek-
tīvam, tad dziedātāju acīs noteikti 

saskatītu nodevīgu miklumu. Bet 
zālē skatītājs to neredz, varbūt 
kāds tikai saklausa, ka tam vai 
citam dziedātājam dažreiz node-
vīgi iedrebas balss…

Šoruden “Solversija” do-
sies uz Braha salu Horvātijā, kur 

piedalīsies festivālā. Kolektīva 
dalībnieki spēlē akustisko bas-
ģitāru un elektrisko basģitāru, 
akustisko ģitāru, bungas, kajonu, 
kas izskatās pēc putnuburīša ar 
caurumu un izdala dobju skaņu, 
un daudzus citus instrumentus, 
kas izdod interesantas skaņas 
–  skanošas, čirkstošas grabošas 
utt. Bet pats galvenais ir un pa-
liek dziesma. Dziesma, kas mūs 
vieno, piepilda sirdis, uzmundrina 
prātu, dzen dejas virpulī, sauc 
mājās…

JurisROGA
ErnestaVJATERAfoto

Solvitas laimīgā kompānija

Es lepojos ar šiem cilvēkiem, kuriem ir milzīgas darbaspējas 
un es viņus visus ļoti stipri mīlu! Mēģinājumi ir liels slogs, bet 
neviens nekurn.

Dagdas tautas namā darbojas vairāki spilgti kolektīvi: Tautas deju ansamblis „Dagda”;
folkloraskopa„Olūteņi”; senjorudejukolektīvs „Ezeriņi”;divi senioruvokālieansamb-
ļi;Baltkrievukultūrasbiedrības„Verbica”mākslinieciskāspašdarbībaskolektīvi;invalīdu
brālības„Nema”kolektīvi,bettiešivokālāgrupa„SOLVERSIJA”irienesusijaunasunne-
gaidītasvēsmasvietējākultūraslauciņāunizplatatāstālākpasaulē.

Ir noslēdzies kārtējais mā-
cību gads, bet mūsu pilsētas 
viešņai no Vācijas Dorotejai Ber-
nerei (attēlā - pirmā no labās pu-
ses) noslēdzies, šķiet, visaizrau-
jošākais un izzinošākais etaps 
skolas dzīvē - 10 mēnešus viņa 
pavadīja tālu prom no dzimtajām 
mājām, no ģimenes un draugiem. 
Bet pavisam drīz, 5. jūlijā, viņa 
atkal varēs apskaut savus tuvi-
niekus. Redzēs, kā gada laikā ir 
mainījusies viņas pilsēta, satiks 
klasesbiedrus un draugus. Te, 
Krāslavā, vēl ilgi atcerēsies jaut-
ro un zinātkāro, reizēm kautrīgo 
un nekomunikablo, bet ļoti labo 
meiteni no tālās Vācijas. Dažas 
dienas pirms došanās uz mājām 
Doroteja ienāca redakcijā, lai uz 
atvadām pārmītu dažus vārdus.

“Esmu ļoti noilgojusies pēc 
savas ģimenes, skaitu minūtes 
līdz tikšanās brīdim ar tuvinie-
kiem, bet no otras puses, sirds 
sažņaudzas, kad iedomājos, ka 
jābrauc prom no manas otras ģi-
menes, kura man arī kļuvusi mīļa 
un dārga. Mamma, tētis, māsa, 
brāļi… Man viņu ļoti pietrūks! Ne-
spēju vārdos izteikt, cik ļoti esmu 
viņiem pateicīga! Liels paldies 
jums, Gorenko ģimene!

Ko varu teikt par “Vara-
vīksnes” skolu? Tā viennozīmīgi 
ir vislabākā skola! Tur vienmēr ir 
gaišs un mājīgi, skolēni un skolo-
tāji ir atsaucīgi un gatavi palīdzēt. 
Nekad neviens nav novērsies vai 
smīkņājis par to, ka es varbūt 
reizēm nesapratu, ko man saka. 
Kas attiecas uz valodām - krievu, 
manuprāt, esmu apguvusi samē-

rā labi. Bet ar latviešu valodu ir 
sliktāk. Man tā likās sarežģīta va-
loda. Kaut ko saprast varu, taču 
pašai runāt nesanāk. Paldies 
visiem skolotājiem, kuri ar mani 
strādāja individuāli, īpašs paldies 
manai klases audzinātājai Ludmi-
lai Kairānei!”

Uz jautājumu - kas vislabāk 
iespiedies atmiņā šī gada laikā, 
meitene atbildēja: “Esmu ļoti ap-
mierināta, ka nokļuvu tieši šajā 
pilsētā, šajā skolā. Es nezinu, kā 
tas notiek citās Latvijas skolās, 
bet “Varavīksnē” vienkārši lieliski 
tiek svinēti svētki, tas ir neaiz-
mirstami. Es biju sajūsmā! Un cik 
koncertu notiek! Ļoti labi, ka sko-
la asociējas ne tikai ar mācībām, 
bet arī ar izklaidi un atpūtu. Manā 
skolā Vācijā svinēja tikai vienus 
svētkus gadā - Ziemassvētkus.”

Jūnijā AFS programmas 
studentiem, kuri ieradušies Lat-
vijā, tika organizēts trīs dienu 
brauciens uz Sanktpēterburgu. 
Doroteja ar lielu sajūsmu dalījās 
iespaidos par šo pilsētu, par ne-
skaitāmām pilīm un cietokšņiem, 
par ielu un laukumu skaistumu.

“Es pat nevarēju iedomā-
ties, ka šī gada laikā tik daudz 
ko redzēšu un uzzināšu! Ļoti 
laba programma, ja ir iespēja tajā 
piedalīties, tad tas noteikti jāiz-
manto. Vēlreiz saku visiem lielu 
paldies! Ģimene, skolotāji, kla-
sesbiedri, labākā draudzene Lau-
ra, meitenes no orķestra, es jūs 
visus ļoti mīlu un noteikti kādreiz 
atbraukšu ciemos! Uz tikšanos!”

NatālijaZDANOVSKA
AleksejaGONČAROVAfoto

Uz tikšanos, Doroteja!

* 15. jūnijs 50 jaunajiem 
krāslaviešiem un 10 kalniešu 
pagasta bērniem bija īpaša. Vis-
svētās Trīsvienības svētkos viņi 
pirmoreiz pieņēma savas dvē-
seles barību – Svēto Komūniju. 
Iepriekšējā nedēļā prāvests E. 
Voroņeckis pārbaudīja, kā bērni 
savu katehētu vadībā apguvu-
ši ticības pamatpatiesības, bet 
sestdien viņi samierinājās ar Die-
vu caur Grēksūdzes sakramentu. 
Un nu ar tīrām sirsniņām varēja 
doties pie dievgalda, lai zem mai-
zes zīmēm tiktos ar Jēzu.

Svētās Mises laikā, uzrunā-
jot pirmās Svētās Komūnijas da-
lībniekus, prāvests E. Voroņeckis 
atgādināja Kristus apsolījuma 

vārdus: “Es esmu dzīvā maize, 
kas no debesīm nākusi. Ja kas 
ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos 
mūžīgi” (Jņ 6, 51-52). Svētā 
Komūnija garīgi stiprina, palīdz 
dzīvē pārvarēt grūtības. Euharis-
tija ir ticības visdārgākā dāvana, 
pateicības zīme mūsu Glābējam.

Prāvests aicināja vecākus 
vest savus bērnus pie Dieva, rū-
pēties, lai viņi izaugtu par kriet-
niem kristiešiem. 

* Aizvadītajā svētdienā Krās- 
lavas katoļticīgie kuplā skaitā 
pulcējās uz Svēto Misi, ko vadīja 
jauniesvētītais priesteris Vitālijs 
Filipenoks. Uzsākot dievkalpoju-
mu, viesis izteica prieku par ie-
spēju vadīt Svēto Misi draudzē, 

ko viņš esot iepazinis kā diakons 
un ko viņš veltī nodomā par vi-

siem, kuri viņu atbalstīja ceļā uz 
priesterību.

Komentējot parastā liturģis-
kā laikā 13. svētdienas Svētos 
Rakstus, priesteris Vitālijs uzsvē-
ra grēka nozīmi cilvēka dzīvē. 
Mēs grēkojam, ja atstājam Dievu 
otrajā plānā, kad mums materiā-
lās intereses ir svarīgākas par 
garīgajām. Tikai Dievs var dot 
cilvēkam mieru, drošības sajūtu. 
Dievs rūpējas par katru cilvēku. 
Ja Viņš cilvēkam ir pirmajā vietā, 
ne no kā nav jābaidās. Prieste-
ris aicināja nebaidīties aplieci-
nāt savu ticību gan vārdos, gan 
darbos, ievērot Dieva baušļus, 
jo Kristus ir apsolījis: “Katru, kas 
Mani atzīs cilvēku priekšā, Es 

atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir 
Debesīs” (Mt 10,32).

Uzrunājot klātesošos poļu 
valodā, jaunais priesteris turpinā-
ja tēmu, ko nozīmē Kristus aici-
nājums nebaidīties.

Dievkalpojuma noslēgumā 
prāvests E. Voroņeckis aicināja 
ticīgos lūgties par priestera Vitā-
lija turpmāko kalpojumu, lai Svē-
tais Gars stiprina viņu. Draudzes 
vārdā priesteri Vitāliju sveica kris-
tīgās mācības skolotāja Janīna 
Samsonoviča.

Pēc tām tika dota jaunā 
priestera svētība prāvestam Edu- 
ardam un visiem klātesošajiem.

GenovefaKALVIŠA

Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē Ticības lietas

Lauksaimniecībā izmantojamās un 
meža zemes kadastrālā vērtība 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Tieslietu ministrijas, Finan-

šu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas 
Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta speciālistiem, lai pārrunātu 
zemes kadastrālās vērtēšanas jautājumus un kadastrālo vērtību aprēķinā-
šanu lauksaimniecībā izmantojamajai zemei un meža zemei. J. Dūklavs ar 
sanāksmes dalībniekiem vienojās, ka 2015. gadā kadastrālās vērtības lauk-
saimniecībā izmantojamajai zemei un meža zemei paliks 2014. gada līmenī. 
Savukārt, sākot ar 2016. gadu, kadastrālā vērtība lauksaimniecībā izmanto-
jamai zemei un meža zemei varētu tikt aprēķināta, ņemot vērā nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu.
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Badūns: “Tā būs jauna ie-
kārta, bet ne tik dārga, kādas ir, 
piemēram, Rīgas slimnīcās. Arī 
deputāti jautāja, vai tikai nebūs 
tāds, kas maksā milzu naudu un 
mazajā Dagdā nebūs pilnvērtīgi 
izmantojams? 

Sagatavojot tehnisko specifi-
kāciju, tajā iekļāvām parametrus,  
kas atbilst mūsu situācijai, pa-
cientu plūsmai un kas tieši mums 
nepieciešams. Tostarp: jauna 
stacionārā rentgena iekārta ra-
diogrāfijai (radiogrāfijas galds, 
spuldzes kolonna, vertikālais sta-
tīvs, rentgena staru ģenerators, 
rentgena staru spuldze), kasešu 

nolasīšanas (digitalizācijas) ie-
kārta ar radiologa asistenta dar-
ba vietas aprīkojumu un radiolo-
ga darba stacija ar 2MP monitoru 
un integrētu Dicom WEB serveri. 
Paredzēts savienojums ar ār-
stu-speciālistu un ģimenes ārstu 
datoriem poliklīnikā. 

Atšķirībā no tām iekārtam, 
kas ir lielajās slimnīcās, šī nebūs 
tik jaudīga, bet kaut kur pa vidu. 
Nav arī no paša lētākā gala, jo 
kvalitātes prasības ir ļoti būtiskas. 
Es domāju, ka šo iekārtu darbā 
ieraudzīsim augusta sākumā.”

JurisROGA

Jaunā rentgena 
iekārta būs

Manāmi pavirzījies uz priekšu jautājums par jaunas sta-
cionārāsanalogārentgenaiekārtasardigitalizācijuunra-
diologadarbastacijasiegādeVeselībasunsociālopakal-
pojumucentram“Dagda”, informēcentravadītājsAndris
Badūns.Irnoslēdzieskonkurssunuzvarētājfirmaspārstā-
vis,kuršnesenbijaatbraucisunveicanepieciešamosmē-
rījumus,sola,kajaunāiekārtatikspiegādātaunuzstādīta
jūlijaotrajāpusē.

Ģimeniska atpūta Daugavas krastā                                                                     AleksejaGONČAROVAfoto

Atvaļinājumu un brīvdienu laiks

Grāveru deju kolektīvam “Li-dejas” – 5 gadi!

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centra 4 mobilajā mamo-
grāfā, kas ieradīsies 3.un 4.jūlijā pie Krāslavas slimnīcas, Rī-
gas ielā 159. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
 TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!! 

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietva-
ros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 
2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā 
EUR 2.85. 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@

mamografija.lv

VUGD Latgales reģiona 
brigāde informē

(11.06.2014. - 25.06.2014.)

11.06. - 1 st. dz. mājas dūmvadā dega 
sodrēji 1.5m2 
Dagdas nov., Dagda, Liepājas iela 

21.06. - Dega saimniecības ēka un dzīv.
mājas ārsiena 195m2 

Dagdas nov., Andzeļu pag., Pīzāni

Pievienojies mūsu lasītāju pulkam!

6 mēn. – EUR 17.07;
5 mēn. – EUR 14.23;
4 mēn. – EUR 11.38;

3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Abonē laikrakstu “Ezerzeme” 
un uzzini aktuālāko Krāslavas, Dagdas un Aglonas 

novadu informāciju!

Koncerta vadītāji Sandra 
un Jānis Lunis savu uzstā-
šanos iesāka ar īsu stāstīju-
mu par svinību vaininiekiem. 
„2009. gadā Grāveru pagas-
ta dāmas izteica vēlēšanos 
nodarboties ar dejām, tam 
palīdzēja dalība „Sorosa pro-
jektā”. Mācīt līnijdejas pieru-
nāja skolotāju Lidiju Trušeli no 

Krāslavas. Pirmā uzstāšanās 
notika ne pašu mājās, bet 
kaimiņos esošajā Šķeltovas 
pagastā. Tad bija Aglona, 
Salenieki, Svariņi, Skaista, 
Kaplava, Stabulnieki, Indra 
utt. Un, protams, neviens kon-
certs Grāveru pagastā vairs 
neiztika bez viņu spilgtās uz-
stāšanās. Krājās pieredze, 

tika darināti jauni tērpi, mācī-
tas jaunas dejas. Radošo va-
dītāju Lidiju Trušeli nomainīja 
Inta Beikule. Pašlaik Grāveru 
deju kolektīva „Li-dejas” ar-
senālā ir vairāk nekā 10 kon-
certnumuri. Vislabākie tika 
demonstrēti koncertā: polka, 
salsa, sirtaki, rokenrols, spā-
ņu tango.”

Sveikt jubilārus, kā arī 
uzstāties Grāveros, ieradās 
deju kolektīvi no Svariņiem, 
Skaistas, Dagdas, ansamblis 
„Zvonnica” no Šķeltovas, karī-
na Stivriņa no kaimiņu Priež-
males. Nebaidzamo lietavu 
vietā pār klātesošajiem nolija 

dvēselisko dziesmu lietus, 
skatītāju uzmanību saistīja 
aizrautīgo deju kaleidoskops, 
kas līdzinājās īstam cunami. 
Visa šī darbība tika fotografē-
ta un filmēta un jau nākamajā 
dienā bija atrodama interneta 
neierobežotajos sociālajos 
tīklos. Aleksandrs Tarļeckis 
veica profesionālu video fil-
mēšanu. 

Tā kā koncerts notika Līgo 
un Jāņu svētku priekšvakarā, 
tad svētku rīkotāji apsveica 
arī visus klātesošos Jāņus un 
Ivanus.

Tika nosaukti koncerta 
sponsori: Grāveru pašval-

dība, Oskars Zablockis, z/s 
”Sapnis”, SIA „Krāslava D”.

Grāveru pašvaldība pa-
teicās arī visām saimniecēm, 
kuras pēc savām firmas re-
ceptēm vārīja un sēja svēt-
kiem sierus: Ģertrūdei Stopu-
lei, Inesei un Ilzei Eglēm, Ivitai 
Platonovai, Viktorijai Bižānei, 
Valentīnai Eižvertiņai. 

Koncerta programmas 
noslēgumā visi varēja node-
gustēt piedāvātos sierus un 
baudīt alu. Deju vakars turpi-
nājās profesionālā muzikanta 
Valērija Zamjatina vadībā. 

IgorsPLATONOVS  

Koncerta,kasnotikaGrāverosunbijaveltītsdejuko-
lektīva„Li-dejas”piecugadu jubilejai,organizatoriemun
dalībniekiemnācāsdiezgandaudzuztraukties–visu22.
jūnijavakarulijalietus.Burtiski10minūtespirmsizrādes
sākumamākoņi izklīdaunvisiklātesošievarējabaudīt2
stundasilgodziesmuundejumaratonu,kasnotikaGrāve-
rosuzestrādesgleznaināJazinkasezerakrastā.

Cenas norādītas fiziskām personām.
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Jā, jā tā ir viņa –  lieliskā de-
jotāja, Dagdas invalīdu brālības 
“NEMA” deju grupas dalībniece, 
kura kopā ar invalīdu ratiņkrēslā 
Aivaru Brici sagriež tādu dejas 
virpuli, ka skatītājiem acis asa-
ro! Šis priekšnesums ir brālības 
“NEMA” biedru kopīga ideja, tajā 
liels ir arī horeogrāfes Aijas Utki-
nas ieguldījums. Savukārt pirmos 
dejas soļus Diāna apguva Ezer-
nieku vidusskolā pie, nebaidos 
sacīt, leģendārās skolotājas Vel-
tas Kalniņas, kura visiem saviem 
dejotājiem prata ielikt pamatīgus 
pamatus. 

Lasītājs jau saprata, ka 
Diāna nāk no Ezerniekiem, taču 
šodien dzīvo Dagdā, jo tur izgāja 
pie vīra un palika dzīvot mazpil-
sētā. Savulaik pabeigusi Ezernie-
ku vidusskolā 9 klases, devās uz 

Dagdas arodvidusskolu apgūt šu-
vējas profesiju un paralēli vakar-
skolā ieguva vidējo izglītību, taču 
par šuvēju tā arī nekļuva. Vēlāk 
pabeidza arī pārdevējas kursus 
un kādu laiku strādāja par pār-
devēju. Viņa ir divu jauku bērnu 
mamma: Jana ir 6. klases skol-
niece, bet Milana iet bērnudārzā. 
Bērni aktīvi atbalsta māmiņu da-
žādos pasākumos. Raugoties uz 
Diānu, nevienam pat prātā neie-
nāks, ka pēc otrā bērna piedzim-
šanas sievietei uzbruka smaga 
slimība, kas liedza atgriezties 
iepriekšējā darbā un viņa bija 
spiesta papildināt bezdarbnieku 

armiju. Brālī-
bas “NEMA” 
rindās Diā-
na iekļāvās 
pirms trim ga-
diem. 

“Kad pa-
gāja pusotrs 
gads kopš pie-
dzima jaunākā 
meita, man at-
rada ļaundabī-

gu audzēju,” stāsta sieviete. “Es 
paliku bez darba, jo nevarēju to 
apvienot ar biežajiem braucie-
niem pie ārsta. Man piešķīra 2. 
invaliditātes grupu, taču pensija 

ir neliela un nonācu trūcīgo sta-
tusā. Tajā laikā pat nezināju, ka 
ir tāda biedrība “NEMA”, kuras 
biedrus satiku Eiropas Komisijas 
pārtikas paku izsniegšanas punk-
tā trūcīgajiem iedzīvotājiem. Tie-
ši tur uzzināju, ka varu iestāties 
biedrībā un nešaubījos ne mirkli, 
jo dzīvē vienmēr jādomā par la-
bāko. Es negribu viena sēdēt 
mājās un domāt sliktas domas. 
Pateicoties biedrībai, man bija 
iespēja gadu strādāt Nodarbinā-
tības valsts dienesta piedāvātajā 
projektā invalīdiem un izgatavot 
dažādus rokdarbus, kuri neiegūla 
plauktā. Tad atkal stājos bezdarb-
nieku uzskaitē, bet tagad esmu 
pašnodarbinātā persona un sa-
darbojos ar biedrību. Esmu iegu-
vusi aprūpētājas apliecību, jo ap-

meklēju attiecīgus kursus, kamēr 
biju bezdarbniece. Tādejādi pati 
saviem spēkiem atradu iespēju 
nedaudz papildināt ģimenes bu-
džetu. Un, ja kāds saka, ka tas 
ir mazs ienākums, tad es saku 
–  labāk nedaudz, nekā vispār 
nekas. Gribas pašai pelnīt nevis 
mūžīgi gaidīt dāvanas!”

Šajā brīdī atkal pieķeru sevi 
pie domas, kā tas nākas, ka šie 
cilvēki, pret kuriem liktenis varbūt 
ir bijis mazāk žēlīgs nekā pret 
veselajiem, izrādās daudz va-
rošāki un stiprāki par daudziem 

līdzpilsoņiem? Kā tas nākas, 
ka Diāna un viņai līdzīgie 
var daudz, bet pilnīgi veselie 
nereti gaužas par dažādām 
sīkām likstām un palīdzības 
trūkumu no valsts un pašval-
dības? Gausties jau var un 
varbūt dažu reizi pat vajag, lai 
politiķi neaizmieg lāča miegā, 
bet kāpēc pašiem nepiepūlē-
ties un kaut ar lāpstu sarakt 
zemes pleķīti un iestādīt kar-
tupeļus, burkānus, bietes, lai 
ir ko mutē likt? Kāpēc neizglī-
toties, nemācīties, neizmantot 
jebkuru, pat šķietami nelielu 
iespēju izaugsmei? Meklēsim 
taču reiz pozitīvus piemērus 
un mācīsimies no tiem!  

Ļoti simpatizē arī tas, ka Di-
āna nav aizmirsusi savu dzimto 

pusi un pirms kāda laika speciāli 
brauca uz Ezerniekiem, lai turie-
nes ļaudīm pamācītu rokdarbus 
radošajā darbnīcā Ezernieku bib-
liotēkas telpās. Grūti pateikt, ko 
Diāna nemāk, bet talantu dienā 
Dagdā visvairāk pārsteidza koka 
rokdarbi ar izdedzinātiem orna-
mentiem. No koka izgatavotos 
virtuves dēlīšus rotā bērnu motī-
vi, bet Diānai bijuši arī lielāki dar-
bi, kuros attēloti zirgi, cilvēki, un 
tie jau bija ierāmējami kā glezna. 
Apbrīnas vērtas ir arī paplātes, 
mazākas un lielākas lādītes. 

Diāna: “Patiesībā daudzus 
rokdarbus esmu apguvusi paš-
mācības ceļā. Es protu adīt visu, 
ko sirds kāro, sākot no zeķēm 
un beidzot ar jakām, strādāju ar 
kreppapīru, vecās vinila plates 
pārvēršu gleznainā sienas de-
korā, darināju saldās buķetes. 
Vārdu sakot, jebkurš darbs, ko 
uzsāku un kas izdodas, sagādā 
milzīgu gandarījumu. Katrs darbs 
top tikai labā noskaņojumā, kat-
rā ieguldu daļiņu sirds siltuma un 
mīlestības. Lūk, man līdzi šodien 
ir buķete, ko man palūdza vie-
na meitene kā dāvanu dzimša-
nas dienai. Kamdēļ pirkt veikalā 
kaut ko, ja var dāvināt oriģinālu 
rokdarbu! Tas arī ir viens no ma-
niem hobijiem — darināt dažādas 
skaistas lietas no dažādiem ma-
teriāliem.”

JurisROGA
Autorafoto

Diānas mācība
Turpinot rakstu ciklu par talantu dienas „Ko es varu, to
es daru!” Dagdas novada cilvēkiem ar invaliditāti, gribu
pastāstīt par Diānu Poļaku, kura ne tikai prezentēja
pašasgatavotusvirtuvesdēlīšusuncitusrokdarbus,bet
arī ar citām māmiņām un meitenēm piedalījās jautrajā
vingrošanā.

Patiesībā daudzus rokdarbus esmu apguvusi pašmācības 
ceļā. Es protu adīt visu, ko sirds kāro, sākot no zeķēm un 
beidzot ar jakām, strādāju ar kreppapīru, vecās vinila plates 
pārvēršu gleznainā sienas dekorā, darināju saldās buķetes. 

22. un 23. augustā Indrā iz-
skanēs tradicionālais Starptau-
tiskais mazākumtautību mūzikas 
festivāls “Latgales vainags”, kas 
noritēs putnu zīmē. Gatavošanās 
festivālam rit pilnā sparā, un šie 
attēlā redzamie putni jau ir novēr-
tēti un gaida savu zvaigžņu stun-
du. Ieskatieties uzmanīgi – nav 
divu pilnīgi vienādu putnu, katram 
piešķirta kāda sava, tikai viņam 
vienam raksturīga detaļa.   

Pēc tradīcijas katrs Starp-
tautiskais mazākumtautību mūzi-
kas festivāls 
“Latgales vai-
nags” notiek 
savā zīmē, tai 
tiek pakārto-
tas daudzas 
norises pa-
sākuma gai-
tā. Idejas par 
festivāla nori-
si putnu zīmē 
autores ir In-
dras mākslas 
skolas direk-
tore Ērika 
Zarovska un 
vietējā Tau-
tas nama di-

rektore Anžela Kuzminska, kura 
pastāstīja, ka svētkiem vajadzēs 
daudz putnu un tos šuj vietējās 
rokdarbnieces Zoja Svarinska un 
Gaļina Nemeņonoka. 

Anžela: “Viņas spējīgas rea-
lizēt dzīvē jebkuru mūsu ideju, lūk 
arī šobrīd viņu rokām top kārtējā 
putnu partija. Ieplānojiet sev brī-
vas dienas un apmeklējiet mūzi-
kas festivālu “Latgales vainags”, 
kas noritēs brīnišķīgajā Indras 
rožu ciemā!” 

JurisROGA,autorafoto

Turpinājums. Sākums – “Ezer-
zeme” nr. 47 (2014. g. 20. jūnijā)

9. klase (kopā 23 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 11 skolēni):

Gunta Maijere - skolā: 3. vie-
ta krievu valodas olimpiādē, 1. vie-
ta latviešu valodas un literatūras, 
mājturības un tehnoloģiju olim-
piādēs un daiļlasītāju konkursā; 
novadā: 1. vieta latviešu valodas 
un literatūras, vizuālās mākslas 
olimpiādēs, 2. vieta mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē, 3. vieta ska-
tuves runas konkursā, atzinība vi-
zuālās mākslas konkursā. 

Jana Kitoka - skolā: 1. vietas 
vēstures, mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiādēs, 3. vieta latviešu 
valodas olimpiādē, novadā:1. vie-
ta vēstures olimpiādē, 3. vietas 
mājturības un tehnoloģiju, ķīmijas 
olimpiādēs. 

Jana Lukjanska - skolā: 3. 
vieta matemātikas olimpiādē, 1. 
vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 
2. vieta mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē, novadā: atzinība vi-
zuālās mākslas konkursā, pieda-
lījās valsts vizuālās mākslas olim-
piādē. 

Laima Liepiņa - skolā: 2. 
vieta latviešu valodas olimpiādē, 
3. vieta vēstures olimpiādē, no-
vadā: 3. vieta vēstures olimpiādē, 
atzinība atklātajā Latgales reģiona 
angļu valodas olimpiādē, atzinības 
atklātajā Latgales reģiona datorātr-
rakstīšanas konkursā. 

Edgars Kolodnickis - 1. vie-
ta krievu valodas skolas un novada 
olimpiādēs.

Rita Zuboviča - 2. vieta sko-
las mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē. 

Rita Solima - 3. vieta skolas 
mājturības un tehnoloģiju olimpi-
ādē.  

Laura Gutāne - 3. vieta sko-
las mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē. 

Uldis Aišpurs - atzinība sko-

las vēstures olimpiādē. 
Viktorija Voitkūna - 3. vieta 

skolas krievu valodas olimpiādē. 
Baiba Silava - 2. vieta skolas 

krievu valodas olimpiādē. 
10.c klase (kopā 16 skolēni, 

mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 11 skolēni) 

Ieva Jokste - skolā: 1. vieta 
vizuālās mākslas olimpiādē, daiļla-
sītāju konkursā, 2. vieta krievu va-
lodas olimpiādē, 3. vieta matemā-
tikas olimpiādē, novadā: 1. vieta 
skatuves runas konkursā, 1.vieta 
krievu valodas olimpiādē, atzinība 
Latgales novada latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē; valstī: 1. 
vieta skatuves runas konkursā, 2. 
vieta oratoru konkursā, piedalījās 
krievu valodas olimpiādē un vi-
zuālās mākslas olimpiādē. 

Inga Orupe - skolā:1. vie-
ta matemātikas olimpiādē, 3. 
vieta angļu valodas, krievu va-
lodas olimpiādē; novadā: 1. vie-
ta matemātikas olimpiādē, 3. 
vieta krievu valodas olimpiādē,  
piedalījās valsts matemātikas olim-
piādē. 

Aiva Staņēviča - skolā:1. 
vieta matemātikas olimpiādē, 3. 
vieta angļu valodas olimpiādē, 
novadā:1. vieta vācu valodas olim-
piādē, 2. vieta vizuālās mākslas 
konkursā, atzinība novada angļu 
valodas olimpiādē, atzinība nova-
da matemātikas olimpiādē. 3. vieta 
Latgales novada latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē, 3.vieta 
novada atklātajā ķīmijas olimpiādē. 

Aivars Dunskis - skolā:1. 
vieta bioloģijas olimpiādē, 2. vieta 
matemātikas olimpiādē, novadā:1. 
vieta fizikas olimpiādē, 2. vieta bio-
loģijas olimpiādē, piedalījās valsts 
bioloģijas olimpiādē. 

Iveta Gornika - 2. vieta sko-
las matemātikas olimpiādē, 3. vieta 
novada matemātikas olimpiādē. 

Emīlija Zaščerinska - 1. vieta 
skolas krievu valodas olimpiādē, 2. 
vieta novada krievu valodas olim-

piādē. 
Anna Mateja - 2. vieta skolas 

matemātikas olimpiādē. 
Agnese Višņevska - 3. vieta 

skolas matemātikas olimpiādē. 
Loreta Lisenoka - 2. vieta 

skolas vizuālās mākslas olimpiādē. 
10.d klase - Diāna Jakove-

le - 3. vieta skolas krievu valodas 
olimpiādē.

11.d klase (kopā 17 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 5 skolēni) :

llvija Smirnova - 2. vieta sko-
las vizuālās mākslas olimpiādē, 
1. vieta novada vizuālās mākslas 
olimpiādē, 2. vieta novada vizuālās 
mākslas konkursā.

Pāvels Podjava - 2. vieta 
Latgales reģiona skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konkursā 
matemātikā, piedalījās Latvijas 
skolēnu zinātniski pētniecisko dar-
bu konferencē.

Artūrs Gorenko - skolā: 3. 
vieta matemātikas olimpiādē, atzi-
nība angļu valodas olimpiādē.

Santa Marija Meirāne - 1. 
vieta skolas krievu valodas olim-
piādē, atzinība novada datorātr-
rakstīšanas konkursā.

Egils Grišāns - 1. vieta sko-
las latviešu valodas olimpiādē.

11.a klase:
Diāna Pojuta – skolā: 1. vie-

ta vizuālās mākslas olimpiādē, 3. 
vieta angļu valodas olimpiādē, no-
vadā: 2. vieta angļu valodas olim-
piādē un filozofijas olimpiādē, 1. 
vieta Latgales reģiona skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu konkur-
sā filozofijā, atzinība valsts atklā-
tajā filozofijas olimpiādē, 2. vieta 
Latvijas skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konferencē, piedalījās 
valsts vizuālās mākslas olimpiādē.

Turpinājumu lasiet vienā no 
nākamājiem numuriem.

Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jaslatviešuvalodasunliteratū-
rasskolotājaDainaANDŽĀNE

Indras putniGada balva Krāslavas Valsts ģimnāzijā
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27. jūnijā Ir iemesls!

Laika periodā no 
13.06.2014. līdz 21.06.14.  Krā-
slavas iecirknī tika reģistrēts 
71 notikums. Būtiskākie:

15.06.2014. Krāslavas po-
licijas iecirknī uzsākts krimināl-
process par to, ka Baznīcas ielā, 
Krāslavā no Krāslavas iedzīvo-
tājas, izmantojot brīvu piekļūša-
nu nozagts naudas maks, kurā 
atradās 300 EUR un 600 USD. 
Izmeklēšanas gaitā noskaidrota 
vainīgā persona, kura aizturēta. 
Aizdomās turētā persona vairāk-
kārt nonākusi policijas redzeslo-
kā, ar izdarītiem līdzīgiem nozie-
dzīgiem nodarījumiem.

16.06.2014. Uzsākts  kri-
minālprocess  par to, ka veicot 

informācijas pārbaudi, par trans-
portlīdzekļa iespējamo vadīšanu 
alkohola reibumā, tika konstatēts, 
ka automašīnas BMW salonā at-
rodas medību bise, kura tika pār-
vadāta un glabāta automašīnā 
bez attiecīgas atļaujas.

17.06.2014. Uzsākts krimināl-
process saistībā ar saņemto iesnie-
gumu no Daugavpils iedzīvotājas, 
par to, ka laika periodā no 01.06.14. 
līdz 04.06.14. nezināmas personas 
uzlaužot slēdzeni iekļuva vasaras 
mājā c.Zapoļniki, Ūdrīšu pag., no 
kurienes nozaga dažādas mantas, 
notiek izmeklēšana.

Kriminālpolicija būs pateicī-
ga par jebkuru informāciju, kas 
sekmētu noziedzīgā nodarījuma 
atklāšanu. Lūgums zvanīt pa tāl-
ruņiem: 65603414 vai 110. Anoni-
mitāte garantēta.

Krimināls, notikumi

Tuves Jansones, bērnu rakstnieces un 
mākslinieces, piemiņas diena

Visa Tuves Jansones dzīve - vie-
nas vienīgas pretrunas. Sevi viņa 
vienmēr uzskatīja par mākslinieci, bet 
pasaules slavu ieguva kā bērnu rakst-
niece, daudzās preses konferencēs 
viņa apgalvoja, ka nevēlas personīgos 
bērnus, bet visu dzīvi rakstīja  apbrīno-
jami maigus un gaišus darbus, kuros 
tik spilgti ir jūtamas skumjas un vēlme 
dzīvot lielā un draudzīgā ģimenē. Viņai 
tika pasniegts „Smaida Ordenis” – tik 
rets apbalvojums par visas pasaules 
bērniem sagādāto prieku, bet pati 
viņa gandrīz nekad nav smaidījusi. 
Viņa kļuva par Somijas nacionālo lep-
numu, bet nevienu pašu rindiņu viņa 
nav uzrakstījusi somu valodā. Tuve 
Jansone rakstīja tikai zviedru valodā...  
Patiesībā, ja arī kurš neatceras viņas 
vārdu, tad viņas varoņus atceras visi. 
Kurš gan nezina Muminu ģimeni? Bet 
viņu grlaicīgo draugu Hemuli, vai arī 
mazulīti Miju, briesmīgo un pretīgo 
Moru, jautro pārīti Tofslu un Vifslu? Ei-
ropas bērnu atpūtas parkos atrakcijas, 
veltītas Muminu ielejai (lillā cilvēciņu 
ieleja), ir vispieprasītā-
kās. Tuve Jansone pati 
pat negaidīja, ka viņas 
literārie mēģinājumi iz-
sauks tik lielu interesi...

Rakstniece pie-
dzima nevainojami 
bohēmiskā ģimenē. 
Māte – māksliniece, 
tēvs – tēlnieks. Bērnībā 
daudz laika pavadīja pie 
vecmāmiņas Zviedrijā, 
jūras krastā. Agri izpau-
dās viņas māksliniecis-
kās spējas. Jau 10 gadu vecumā viņa 
zīmēja ilustrācijas bērnu žurnālam. 
Tad skola... Skolā viņa teicami rakstī-
ja domrakstus, bet par viņas zīmē-
jumiem smējās. Draugu klasē viņai 
nebija. Klusā, noslēgtā un drūmā mei-
tene atdzīvojās tikai mājās, kur varēja 
būt īsta, kur viņas fantāzijas neizsau-
ca dumjus smīnus, bet zīmējumi tika 
aplūkoti kā patstāvīgi radošie darbi 
un tika nopietni analizēti. Kādreiz, 
kad ar vienu no skolotājiem attiecī-
bas tika sagrautas galīgi, viņa uz tāfe-
les uzzīmēja karikatūru. Smējās visa 
skola, bet vecākiem nācās meklēt citu 
skolu... Mācības Zviedrijas, Francijas, 
Vācijas, Itālijas koledžās un mākslas 
skolās veicās labi, pat triumfējoši. 
Pēc mācībām Tuve atgriezās dzimte-
nē. Zīmēja ilustrācijas grāmatām un 
karikatūras, saņēma atzinības. Pirmā 
grāmata par Muminiem nāca klajā 
padomju – somu kara laikā. Tuvei 
Jansonei, kā arī visiem somiem, bija 
nepieciešama pasaka, atmiņas par 
mierīgo dzīvi, bija nepieciešama li-
teratūra, kas novērsīs uzmanību no 
bailēm, no pelēcīgās kara ikdienas...

Tad grāmatas nāca klajā viena 
pēc otras... Popularitāte auga. Patei-
coties sasniegumiem literatūras lau-
kā, Tuve Jansone pievērsa sev uzma-
nību arī kā māksliniece. Notika viņas 
pirmā personālizstāde, tad arī otra... 
Tad bija arī pirmie lielie pasūtījumi. 
Visplašāk pazīstamie Tuves Janso-
nes mākslas darbi – freskas Helsinku 

mērijas ēkā, Teuvas pilsētas baz-      n ī   
cas altāra apgleznojums un, protams, 
ilustrācijas stāstiem par Muminiem.     

Pēdējā grāmata par mazajiem 
cilvēciņiem tika izdota 1970. gadā. 
Šajā laikā Tuve Jansone - viena no 
visbagātākajām sievietēm Skandinā-
vijā.  Grāmatas, gleznas, blakustie-
sības (suvenīri un apģērbi ar viņas 
grāmatu varoņu attēlojumiem, sce-
nāriji un izrādes, mūzikli un atrakciju 
parki) – nauda vienkārši plūda. Slava 
rakstnieci kaitināja. Bieži vien viņa 
no visiem slēpās uz personīgās salas 
Somu jūras līcī, kur vairākas nedēļas 
pavadīja vientulībā. Bet popularitāte 
tikai palielinājās. Jansones grāmatas 
tika analizētas, tika aizstāvētas diser-
tācijas, tajās tika atrastas kristiešu 
dogmu pazīmes, dzenduisma mācī-
ba, Kanta filozofija. Viņas epopeja 
par mazajiem cilvēciņiem ir iztulkota 
30 valodās.   

1994. gadā, kad tika svinēta 
rakstnieces 80 gadu jubileja, Somijā 
tika noorganizēti valsts svētki. Uz šo 

brīdi Tuve Jansone jau 
bija saņēmusi Ander-
sena prēmiju, Somijas 
prezidenta zelta me-
daļu, Zviedru Mākslas 
akadēmijas prēmiju, 
Helsinku Universitātes 
goda doktora nosauku-
mu. 

Kautrējoties no 
sabiedrības uzmanī-
bas, Tuve pateicās par 
atzinību un brīnījās par 
savu popularitāti... Visu 

dzīvi viņa pati gāja uz veikalu pēc pir-
kumiem, izmantoja tikai sabiedrisko 
transportu un personīgi atbildēja uz 
tūkstošiem sava talanta cienītāju vēs-
tulēm. Viņa bija vienkārša un saskars-
mei pieejama... Un ļoti vientuļa. 

Viņas varoņi visi kā viens ir īgņas, 
bet tajā pašā laikā ļoti labestīgi. Tieši 
somu tautas rakstura iezīmes - ārēji 
atturīgi, bet iekšēji ļoti emocionāli 
– arī bija attēlošanas objekts. Viņas 
varoņi joko, ceļo, strādā, priecājas, 
skumst, strīdas, spriež par dzīvi. Viņi 
dzīvo. Dzīvo savu dzīvi, aizraujot mil-
joniem bērnu zemeslodes visās ma-
lās. Iepazīstinot viņus ar pieaugušo 
pasauli un mācot būt labiem, taisnī-
giem un drošiem. Bet pats galvenais 
– lai arī kādos piedzīvojumos nokļūst 
Tuves Jansones bērnu grāmatu varo-
ņi, viņi vienmēr atgriežas savās liela-
jās un siltajās mājās, kur viņus gaida 
māmiņa un tētis, kur vienmēr deg 
gaisma un vārās kafija...

„Smaida Ordeņa” pasniegšanas 
ceremonijā tiek paredzēts, ka uzreiz 
pēc pasniegšanas ordeņa kavalieris 
ar smaidu izdzer glāzi citronu sulas. 
Tuve Jansone izdzēra sulu, bet tad 
pasmaidīja kā vienmēr – skumji un 
atturīgi...

Tuve Jansone nomira 2001. 
gada 27. jūnijā savā dzīvoklī no asins-
izplūduma smadzenēs. Nomira mie-
gā, kā nomirst Dievam mīlami cilvēki. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Vasaras vidus 
– jūlijs – dārzā 

tas ir augu 
pi lnbr ieda 

laiks, kad ziedu 
kupenas mūs prie-
cē visbagātāk un 

jaunie dzinumi 
ir izauguši, do-

bes ir saaugušas 
un augļu kokos un ogulājos var 
redzēt jau kādas ražas gaidāmas 
šajā gadā. Jūlijs ir mēnesis, kad 
pēc spraigajiem pavasara stādī-
šanas un kopšanas darbiem, ir 
laiks atpūsties un baudīt dārza 
sniegto krāšņumu, bet, protams, 
dārza darbi turpinās. Jāatceras, 
ka arī jūlija karstumā iespējams 
papildināt savu dārzu ar jauniem 
augiem, jo stādus konteineros 
drīkst stādīt no sala līdz salam!

Košumdārzos:
•	 Izgriež atvases, ja nepiecie-

šams.
•	 Vajadzības gadījumā apgriež 

spēcīgi sulojošos un nobriedu-
šos lapu kokus un krūmus, jau-
nos kokus labāk būs apgriezt 
vasaras beigās.

•	 Mūžzaļajiem augiem izgriež 
vecos, nokaltušos un slimos 
zarus.

•	 Ja nepieciešams, apcērp ko-
kus, kurus esat sākuši vai gra-
sījāties formēt.

•	 Lapu krūmiem, ja nav vajadzī-
gas sēklas, izgriež noziedēju-
šos ziedus, kā arī nogriež atva-
ses, lai krūmam ir spēks kuplot.

•	 Pēc noziedēšanas apcērp krū-
mus, kuri zied uz vecajiem dzi-
numiem, arī dzīvžogos.

•	 Vīteņaugi jau būs paaugušies, 
to jaunie dzinumi jāpiesien pie 
balsta.

Puķu dobēs:
•	 Konteineros audzētas ziemcie-

tes, droši var stādīt.
•	 Ja nav vajadzīgas sēklas, iz-

griež noziedējušos ziedus, no-
ņem neglītās, apvītušās lapas.

•	 Daudzgadīgajām puķēm, ku-
ras mīl strauji izplesties, jāiero-
bežo dzinumi.

•	 Vēl var paspēt izsēt viengadī-
gās puķes, kā arī stādīt kontei-

neros audzētus vienga-
dīgos un divgadīgos augus.

•	 Pēc noziedēšanas, apgriež pa-
vasarī ziedošos augus.

•	 Jūlija beigās var jau sākt stādīt 
rudenī ziedošos sīpolaugus.

•	 Dārzā izstāda sīpolaugus, kuru 
lapotne ir nokaltusi podiņos.

•	 Izrok agri ziedošos sīpolaugus, 
sīpoli jāsadala un jāpārstāda.

•	 Vasaras puķes regulāri jāmēs-
lo, lai tās ar savu krāšņumu 
acis priecē maksimāli ilgi.

Augļu dārzā
•	 Var augus mulčēt un dot šķidro 

mēslojumu.
•	 Apgriež vasarā ražojošās ze-

menes, pārstāda apsakņojušos 
zemeņu stādus.

•	 Novāc ienākušos augļus.
•	 Izkniebj liekos zarus un veido 

kokus.
•	 Izgriež ūdens zarus kokiem, 

kam jāveido vainags.
•	 Izlauž sāndzinumus krūmiem.
•	 Apcērp vasarā ražojošās ave-

nes un nostiprina jaunos dzi-
numus.

•	 Apgriež skābos ķiršus.
•	 Jūlija beigās aco augļu kokus.

Sakņu, garšaugu dārzā:
•	 Stāda konteineros audzētos 

augus, ja nepieciešams.
•	 Regulāri var novākt ienākušos 

ražu. Ievāc lapas, ziedus un 
sēklas.

•	 Jāmēslo un jālaista iestādītie 
augi.

•	 Ja nav vajadzīgas sēklas, iz-
griež noziedējušos ziedus. Pēc 
noziedēšanas, ja ziedi nav va-
jadzīgi, garšaugus apgriež.

•	 Var sēt klāt regulāri izmantoja-
mos viengadīgos un divgadī-
gos augus.

Telpās:
•	 Regulāri mēslo un laista augus.
•	 Ja nepieciešams pārstāda au-

gus, vai nomaina augsnes virs- 
kārtu.

•	 Apsmidzina augu lapas, lai uz-
turētu mitrumu.

•	 Ja nav vajadzīgās sēklas, no-
vāc vecos ziedus un lapas.

•	 Apcērp vīteņaugus, kuri ziedus 
veido uz vecajiem zariem.

Ko darīt, ja iekož bite, 
dundurs, lapsene vai 

irsis?
Ja iedzēlusi bite, nekavējoties 

jāizvelk ādā palikušais dzelonis. 
Dzelonī saglabājusies bišu inde, 
un tā turpina ieplūst organismā. 
Dzeloni nevajadzētu vilkt ar 
pirkstiem, bet gan ar pinceti, 
jo, saspiežot indes maisiņu, 
kas atrodas pie dzeloņa, zem 
ādas nokļūst vēl vairāk indes. 
Dzēliena vietai jāpieliek tampons, 
kas piesūcināts ar ūdeņraža 
pārskābi vai spirtu, degvīnu, 
odekolonu, un pēc tam jāpieliek 
ledus vai kas cits auksts, kas 
labi samazinās sāpes, tūsku un 
iekaisumu. Ja dzēliena vietā 
rodas liels uztūkums vai tā stipri 
sāp, var lietot kādu pretalerģijas 
preparātu. 

Ja pēc dzēliena parādās 
ādas apsārtums, nieze, nātrene, 
elpas trūkums, sēcoša elpošana, 
samazinās asinsspiediens, 
pat zūd samaņa vai ir šoks, 
nekavējoties jāizsauc ātrā 
medicīniskā palīdzība! 
Jāapguļas, lai vieglāk elpot, 
un jādzer daudz šķidruma, 
sadzeltajai vietai jāpieliek vēsa 
komprese. Taču pats galvenais 
– jāsaglabā miers. Starp citu, 
visvairāk un visbīstamākā inde ir 
bitei, nevis lapsenei vai irsim.

No bišu dzēlieniem īpaši jā-
uzmanās alerģiskiem cilvēkiem 
un sevišķi jāsarga galva, jo, bitēm 
iedzeļot galvā vai kaklā, var vei-
doties tūska, kas ir bīstama dzī-
vībai. Ja bites iedzeļ mutes gļo-
tādā vai kaklā, jādzer vēss ūdens 
un jāpieliek kaut kas auksts pie 
kakla, lai mazinātu tūsku, kā arī 
uzreiz jāizsauc ātrā palīdzība.  
Dunduru un iršu kodumi ir ļoti ne-
patīkami, jo šie kukaiņi sūc asi-
nis un dūriena jeb dzēliena vietā 
rada iekaisumu. Tie galvenokārt 
uzbrūk ūdenstilpju tuvumā, it īpa-
ši, pēc peldes, tāpēc centies pēc 
iespējas ātrāk tikt ārā no ūdens 
un noslaucīties. Lai neizaicinātu 
lapsenes un bites, nelieto saldas 
ziedu smaržas, krēmus un citus 
parfimērijas līdzekļus. Nevicinies 
ar rokām, jo tad šie kukaiņi kļūst 
agresīvi un dodas uzbrukumā.” 

Gaileņu krēmzupa
0.5 kg gailenes (pusgatavas 
– sagrieztas, nedaudz apcep-
tas, tā, lai liekais šķidrums ir 
iztvaikojis)
2 - 3 vidēji kartupeļi
250 ml 10% kafijas krējums 
(var likt arī saldo krējumu)
250 ml saldais krējums
100 ml vermuts vai pussausais 
baltvīns
1 sīpols
2 daivas ķiploks
sāls, pipari - pēc garšas
šķipsna timiāns

50 – 100g sviests
eļļa cepšanai

Nomizo kartupeļus, sagriež 
vidēji lielos gabalos un liek vārī-
ties (ūdenim pievieno nedaudz 
sāls). Ūdenim ir jābūt apmēram 2 
cm virs kartupeļiem! Kamēr kar-
tupeļi vārās, smalki sagriež sīpo-
lus, ķiplokus un apcep eļļā zeltai-
nus. Noliek atsevišķā traukā.

Uz pannas izkausē sviestu 
un liek cepties gandrīz gatavās 
gailenes. Cep kādas 10 – 15 min 
vai kamēr sēnes ir viegli brūnas.

Kad kartupeļi gatavi, zupai 
pievieno sīpolus, ķiplokus, sa-
maisa. Pievieno vermutu vai vīnu 
un vārā vismaz pāris minūtes bez 
vāka. Tad pievieno gailenes + 
garšvielas. Noņem no uguns un 
sablendē.

Tad liek atpakaļ uz uguns, 
pievieno saldo krējumu un kafijas 
krējumu, visu izmaisa un vēlreiz 
nedaudz pavāra. Ja vēlas, var 
pievienot garšviela pēc saviem 
ieskatiem.

Pildītas pankūkas 
ar  gailenēm

Pankūku mīklai:
2 olas
puslitrs piena
250 - 300 g milti
2 ēd. k. sviests

sāls un cukurs pēc garšas
Pildījumam:

400 g  gandrīz apceptas gai-
lenes (šeit domātas jau sasmalci-
nātas un mazliet paceptas sēnes, 
kad no sēnēm vairs neizdalās 
suliņa)

2 vidēji sīpoli
2 ķiploka daiviņas
3 – 4 ēd. k. svaigā siera bez 

piedevām (piemēram, Kārums)
sāls un pipari pēc garšas
Sagatavo pankūku mīklu 

- olu dzeltenumus sajauc ar ne-
daudz piena (apmēram 100 ml), 
pievieno kausētu sviestu. Tad 
pieliek klāt izsijātus miltus, visu 
rūpīgi sajauc ar putojamo slotiņu. 
Pievieno sāli un cukuru pēc gar-
šas. Ar putojamo slotiņu vai mik-
seri mazliet sakuļ olu baltumus 
un iemaisa mīklā. Ļauj mīklai at-
pūsties apmēram 10 min.

Gatavo pildījumu. Uz pannas 
apcep sīki sasmalcinātus sīpolus 
un ķiplokus, kad tie gandrīz izce-
pušies, pievieno sēnes. Cep, līdz 
tās gatavas. Beigās pievieno sāli 
un piparus pēc garšas. Lai masa 
labāk turētos, pieliek svaigo sie-
ru. Maisa līdz siers izkusis.

Cep pankūkas un pilda ar 
gailenēm. Pildījums - apmēram 
1-2 ēd. k. katrai pankūkai. Pa-
sniedz ar skābu krējumu.

Receptes

Kādi darbi 
jāpaveic jūlijā?

Par šo un to, par visu ko
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PIEKTDIENA, 27. jūnijs

SESTDIENA, 28. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Kamerūna
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.30 Atjaunotās Rundāles pils atvēr-
šanas svētki
10.30 Izmisušie vecāki
11.20, 13.20, 16.05 Top-Shop 
11.35, 2.05 Mūsu Čārlijs 
13.35 R. Pauls, N. Rutulis un A. Krau-
ze koncertā 
15.35 Vides fakti
16.25 Luijs
16.40 Negantais Henrijs
18.00 Ziņas
18.50, 23.00 17. Baltijas valstu stu-
dentu dziesmu un deju svētki Gau-
deamus
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Lūiss
0.10 Musketieri
1.10 Latvijas šlāgeraptauja 2014
3.35 XXIV Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XIV Deju svētki

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Vai Rīga jau gatava? 
6.50, 20.05 Pie stūres
7.20 Rūpes par tevi
7.40 Nedēļas apskats
8.00 Biznesa klase
8.20 Pie rīta kafijas
8.40 Vide, veselība un mēs
9.00 Labākais no Euromaxx
9.30, 2.00, 5.15 PK Futbolā
17.25 Kamerūna
18.30, 23.20 Izgaršot Brazīliju
19.00 Šodien
19.35 Pasaules stāsti

20.35 Spots
21.05 Аnekdošu šovs 
21.35 Eiropa koncertos
22.25 Izdzīvotāji 
0.20 Raimonds Pauls. Otrā elpa
2.50 Eiropas vidū - pasaules malā
3.20 Še, kur līgo priežu meži!

LNT
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.40 900 sekundes
9.00 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00, 1.10 Mf. Kad nevar uzticēties
12.00 Dzīves krustcelēs
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.10 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.45, 18.00 Kaislību jūrā
20.35 Degpunktā
21.05 Glābiet mūsu ģimeni
22.50 Mf. Varas spēles
5.45 Bernards

TV3
6.05, 11.55 Laimīgi kopā
6.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.55 Redakai
7.20 Denijs spoks 
7.45, 13.00 Smurfi
8.10, 0.20 Simpsoni 
9.00 Mf. Gudrās blondīnes
10.50 Kāsla metode
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.10 Alkas pēc laimes
16.20 Bens un Keita
17.25 Smieklīgākie videokuriozi 
18.20 Zentas brīvdienas
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
20.20 Mf. Plušķis

22.20 Mf. Aizpūstie
2.00, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
2.50 Citplanētiešu iebrukums
5.40 Saikne

TV3+
6.20 Simpsoni 
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05, 11.00 6 kadri
8.35 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.30, 15.35 Comedy Women
12.30, 18.55 Jaunkundze-zemniece
13.30 Interni 
16.40 Laimīgi kopā 
17.50, 1.30 Māja 2
19.55 Mf. Zambezija
21.40 Mf. Bērni netraucē seksam
23.50 Mīļā, mēs nogalinām bērnus

TV5
7.45, 12.20 Kremļa kursanti
8.45, 18.30, 21.50 Mūsu tēma
9.45, 12.05 Top-shop
10.00 Porcelāna kāzas
11.05, 16.25 Maskava. Trīs stacijas
13.25 Pats sev režisors
14.20 Inkvizitors
19.30 Ziņas
19.40 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
22.25 Mf. Metro
1.00 Mūzka

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
10.00 Esi vesels!
11.35 Mf. Upei divi krasti
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 5.00 Moderns spriedums

17.50 Gaidi mani!
18.45, 5.50 Jūrmala 2011
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.35 Mats matā
0.40 Euronews
1.25 Mf. Krustojums
3.20 Mf. Mājās

RenTV Baltic
6.10 Manas brīnišķīgās…
7.00, 13.20 Multfilmas
7.14, 19.39 Laika prognoze
7.15 Brīvais laiks
8.10, 21.50 Pasaules noslēpumi
9.10, 15.35 Ģimenes drāmas
10.20, 19.40 Saviesīgas vakariņas
11.20, 16.30 Nemelo man!
13.35, 22.55 Dievu ēdiens
14.35, 18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Reāla virtuve
23.55 Reportieru stāsti
0.20 Boks 
0.45 Iedomājies tikai
1.10 112

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.55 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!
14.00 Moderns spriedums
15.00 Raidījums
15.30, 16.15 Mf. Dublieri
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Piegādāt par katru cenu.Seriāls

22.05 Muzikālie vakari
23.55 Mf. 22 lodes. Nemirstīgais

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
8.50 Vārds mācītājam 
9.10 Nogalināt Staļinu. Seriāls
10.10, 15.25 Pēdas
11.00, 19.55 Ceļā uz sirdi. Seriāls 
12.10, 0.40 Mistiskie stāsti
13.05 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
16.15 Ģimenes melodrāmas 
17.15 Mana taisnība
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Viņi dziedāja par Dzimteni
22.15 Mūsējie
22.30 Mf. Afērsiti Diks un Džeina iz-
klaidējas
0.25 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Nazis mākoņos
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Biroja stils
11.20, 16.05 Superintuīcija 
12.25 Div ar pus pavāri
13.00 Mf. Aizliegtā karaļvalsts
15.00 Universitāte. Jaunās kopmīt-
nes
17.10 Futbols 
19.10 Ellespuika. Mf.
21.25 KENO
21.30 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
22.40 Reportieris
23.25 Comedy woman
0.25 Mf. No kuras planētas tu esi?

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.00 Saules garša
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Jakari 
10.00 Zoodārzu mazuļi
10.30 Mf. Pavisam īsta mīlestība
12.00 Izlaidums Brīnumskapī
13.00, 18.20 17. Baltijas valstu stu-
dentu dziesmu un deju svētki 
15.15, 4.45 Gudrs, vēl gudrāks
16.35 Liels, lielāks, lielākais 
17.30 Es - savai zemītei
18.00 Ziņas
18.30 Kinotēka
19.00 Vides fakti
19.30 Ceļā uz karu
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Jānim Peteram - 75. No Jā-
ņiem līdz Pēteriem...
1.05 Inspektors Lūiss
2.45 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
3.30 Pašattīrošās ēkas
3.41 Spilgtie ekrāni
3.50 Gintas Krievkalnas solokoncerts 

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Par lietām, kas nekad nepāriet
7.05 Caurspīdīgā elektronika
7.20 Pasaules stāsti
7.50 Skats rītdienā
8.10 Skatpunkti
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 

9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 16.20, 18.45, 22.45 PK Fut-
bolā
14.20 1000 jūdzes Ķīnā
14.50, 18.15, 22.15 Izgaršot Brazīliju
15.25 Izdzīvotāji 
17.10 Kamerūna
21.05 1000 jūdzes Ķīnā
21.40 Spots
1.05 Labākais no Euromaxx
1.35 Ziņģu ziņģe
3.25 1000 jūdzes Zelta krastā
5.55 Rīga 2014

LNT
6.00, 4.20 Boba burgeri 
6.20, 2.10 Dzimuši policisti 
7.05 Degpunktā
7.35 Jauniņā
9.00, 2.50 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Vampīra dienasgrāmatas 
12.55 Mf. Labās raganas liktenis
14.40 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
15.10 Glābiet mūsu ģimeni
16.50 Policists no pagātnes
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Septembris
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
22.45 Greizais spogulis
0.45 Mf. Ziemas vakars Gagrā
4.45, 5.45 Bernards
5.00 Likums un kārtība 

TV3
6.30, 4.00 Simpsoni 
6.50 Redakai
7.15 Darbarūķis Menijs 
7.45 Suņuku superkomanda

8.10 Šīna planēta
9.00 Šefpavāru cīņas 
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.05 Gandrīz ideāls randiņš 
13.05 Smieklīgākie videokuriozi 
14.00 Mf. Suns vampīrs
16.00 Mf. Plušķis
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Brālis Lācis
21.15 Mf. Vīri melnā 2
23.00 Mf. Cietais rieksts 4
1.35 Bens un Keita
2.25, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.10, 5.40 Saikne
 
TV3+
7.20 Multfilmas
8.55 Kino detaļas 
10.00 Viens pats mājās
10.30 Ēd un tievē
11.00 Skapis
12.00, 1.00 Māmiņas
13.55 Comedy Club 
15.55 Iedzeršanas teroija
17.20 Zambezija
18.55 Skūpstamies!
20.00 Zaicevs+1
21.00 Mf. Doktors Dūlitls 4
22.50 Mf. Bumers 2

TV5
7.50 Kino detaļas
8.50, 13.30 Top-shop
9.05 Mājas restorāns
10.05 Tas ir mans bērns 
11.10 Tālu un vēl tākāk
12.15 Vareno mīļākās
13.45 Nereāls stāsts
14.15 Iemāciet man dzīvot
15.20 Mf. Metro
18.00 Greizais spogulis
20.00 Mats matā

23.05 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.15 Mūsu tēma
1.10 Mūzika

PBK
6.45, 5.40 Mūzika
7.05, 9.00, 11.00, 17.15 Ziņas
7.15 Kontrolpirkums
7.40 Multfilmas
8.15 Kamēr visi mājās
9.20 Vārds mācītājam
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Par ēdienu
11.30 Bezceļa piezīmes 
12.05 Mf. Vienīgais grēks
17.30 JAK
20.00 Laiks
20.30 Jūrmala
21.35 Šovakar
23.25 Euronews
0.00 Visa dzīve cimdos
0.55 Mf.Atvadas
2.50 Mf. Mehāniķa Gavrilova mīļotā 
sieviete
4.20 Mf. Pirms atvadām

RenTV Baltic
6.10,19.45 Skatīties visiem!
7.00 Multfilma
8.20 Reāla virtuve
13.25 Mf. Peļuslazda likums
17.35 Maldu teritorija 
22.00 Jūrmala
23.55 Vakara Kijeva

ONT
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilmas 
9.20 Veselība
10.25 Par ēdienu
11.05 Ideālais remonts
12.05 Ceļš uz Pirmo pasaules karu
13.05 Mf. Romāns ar akmeņiem

15.00 Staļiņingrada
16.15, 21.00 Sports
16.20 Uzmini melodiju
16.55 Viens pret visiem
17.40 Muzikālie vakari 
21.05 Vakara Minska
22.15 Mf. Vīrietis ar garantiju
23.50 Visa dzīve cimdos 
0.50 Mf. Kubanas kazaki

Baltkrievijas TV 1 
7.00 Būtība
7.25 Viņš, viņa un es. 
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 21.40 Radu būšana
10.55 Par ēdienu! 
11.30 Vasarnīca
12.10, 15.30 Uzticies un pārbaudi
12.50 Veselība
13.35 Pārbaudījums 
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
16.05, 1.05 Liela starpība
17.15 Naktsvijole. Seriāls
19.10 Egoists. 
21.00 Panorāma
22.50 Futbols 
0.55 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.30 Mf. Sadko
9.00 Baltkrievu virtuve
9.40, 21.50 TV barometrs
9.45, 21.55 Interni
11.50 Div ar pus pavāri
12.20 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
13.35 Augstāk par jumtu
14.10 Mf. Mans dinozaurs
16.15 Koncerts 18.00 Jūsu loto
18.40 Loterija Piecinieks
18.50, 20.55 Futbols 
21.45 KENO
23.55 Aizliegtā karaļvalsts. Mf.

SVĒTDIENA, 29. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.00 Parandžas un augsti papēži
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Jakari 
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Eksotiskās salas
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Zoodārzu mazuļi
14.00 Dziedāšanas svētkiem - 150
15.45, 17.30, 23.00 17. Baltijas val-
stu studentu dziesmu un deju svētki 
17.00 Ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Atentāts Sarajeva

1.15 Liels, lielāks, lielākais 
2.05 Sprādzienizturīgs audums
2.15 Kultūras mantojums 3D
2.25 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī
5.05 TE!

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Saldie 80 - tie
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Reģionālā attīstība Latvijā
8.31 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30, 16.15, 18.45, 22.45 PK Fut-
bolā
14.20 Uz meža takas
14.50 Eiropa koncertos
15.45 Anekdošu šovs 
17.05 Uz Medžugorji
17.40 Kamerūna

18.15, 22.15 Izgaršot Brazīliju
21.05 Ghetto games
21.40 Spots
1.00 Pasaules stāsti
1.30 Pūtēju orķestra Rīga 40 gadu 
jubilejas koncerts 
3.30 1000 jūdzes Zelta krastā

LNT
6.00 Boba burgeri 
6.20 Dzimuši policisti 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā
8.25 Ražots Eiropā
9.00, 4.15 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
12.10 Vampīra dienasgrāmatas 
13.15 Mf. Sirds aicinājums
15.15 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
15.50 Dzintara dziesmas
16.45, 3.25 Dauntonas abatija
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis

20.10 Latvijas faili
21.10 Viesnīca Grand Hotel
23.10 Pēdējie Grimmi
0.05 Mf. Pēdējā māja pa kreisi
2.05 Mf. Labās raganas liktenis

TV3
6.30 Šīna planēta
7.05 Redakai
7.30 Darbarūķis Menijs 
8.00 Suņuku superkomanda
8.20, 13.35 Smieklīgākie videokuriozi 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideāls randiņš 
14.45 UgunsGrēks 
18.00, 0.25 Dullās sacensības 
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.10 Mīlestība savvaļā
20.10 Mf. Rēgu bruņinieks. Atriebes 
gars
22.05 Mf. Ērgļa acs
1.20 Šefpavāru cīņas 

2.10 Saimnieks meklē sievu 
3.00 Mīlestības sirdspuksti 
3.45 Saikne

TV3+
7.20 Multfilmas
7.30 Skapis
8.25 Gribu ticēt
9.30 Ēd un tievē
10.00 Kaulu licējs. Seriāls
12.10 6 kadri
12.40 Mf. Bēgļi
14.35 Mf. Nokauts
16.15 Mf. Doktors Dūlitls 4
17.55 Pārsteidz mani 
20.00 Neredzamais cilvēks
21.10 Mf. Surogāti
23.00 Skūpstamies
0.00 Slepenie sakari 
0.50 Pokers
5.35 Māja 2

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļas

Televīzijas programma
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PIRMDIENA, 30. jūnijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Kamerūna
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.40 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Mēness un ezers
11.20, 13.35, 15.25 Top-Shop 
11.35 Kinotēka
12.05 Vertikāle
12.35 Eksotiskās salas
13.50 Mf. Pavisam īsta mīlestība
16.40 Jakari 
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.20 Ziņas
18.50 100 g kultūras 
19.35 Izmisušie vecāki
20.30 Panorāma
21.15 Izsauciet vecmāti 
22.10 Saldā indes garša
23.35 Laikmeta formula
0.05 Mf. Atentāts. Sarajeva, 1914
1.55 Sapnis par Ziemeļpolu

LTV-7
5.00, 6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.35 Ievainotā saule
7.30 Zemei līdzīga planēta
7.40 Jūrā un krastā
8.00 Tādas lietas
8.20 Skats rītdienā
8.40 Automoto raidījums 
9.00 Vienmēr formā!
9.30, 16.20, 18.45, 22.45 PK Futbolā
13.20 Labākais no Euromaxx
13.50 Baltic Grand Prix 2013
17.10 Spots
18.10 Šodien
21.15 Sporta studija
22.00 1000 jūdzes Ķīnā

OTRDIENA, 1. jūlijs

LTV-1
5.00 Etnosi 5.30 Kinotēka
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Kamerūna
7.00 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Izsauciet vecmāti 
10.25 Dzimis Eiropā
10.55 Austrijas Republikas preziden-
ta Hainca Fišera oficiālā vizīte
11.20, 13.15, 15.00 Top-Shop 
11.35 Mf. Tracis ap trīnīšiem
13.30 Rīga - Novosibirska - Latvija
14.30 Ielas garumā 16.15 Jakari 
16.45 Mārvijs Hemmers
17.10 Sveika, Robij!
18.00, 23.15 Ziņas
18.50, 1.35 100 g kultūras
19.35 Izmisušie vecāki
20.30 Panorāma
21.15 Pasaules vēsture
22.15 Radām novadam
23.30 Aktrise Ragārēs

LTV-7
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Piezīmes uz albuma lapām
7.40 TV Mozaīka
8.00 Nedēļas apskats
8.20 Rūpes par tevi
8.40 Skatpunkti
9.00 Globalizācija 3000
9.30, 16.20, 18.45, 22.45 PK Futbolā
13.20, 1.35 Vienmēr formā!
13.50 SeMS 
14.25 Džosera piramīdas noslēpumi
15.25 Mežonīgās sirdis 
17.15 Bezvēsts pazudušie
18.10 Šodien 21.00 Spots
22.00 Sporta studija
1.05 Ghetto games

LNT
5.00 Ģimenes drāmas
5.45 Kristīgā programma 
6.10 Zīlniece

22.30 Vai Rīga jau gatava?

LNT
5.00, 12.30, 4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 
6.15, 4.50 Bernards
6.30 Nedēļa novados
7.00, 1.50 900 sekundes
9.00, 11.35, 20.40, 4.05 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Septembris
11.55 Runā Rīga 
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 3.20 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
21.10 J. Petera un R. Paula dziesmu 
koncerts 
23.10 Latvijas faili
0.05 Mf. Sirds aicinājums

TV3
5.00, 2.35 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Laimīgi kopā
6.40 Redakai
7.10, 13.00 Smurfi
7.55, 23.55 Simpsoni 
8.50 Mf. Rēgu bruņinieks. atriebes 
gars 10.50 Māmiņu Klubs
11.25 Rīta pikniks
13.35 Spēka reindžeri samuraji
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.45 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk 
16.50 Voroņini
17.55, 0.50 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Bīstamā paradīze

23.00 Bagātnieku dakteris 

TV3+
5.35, 17.50, 0.20 Māja 2
6.20 Simpsoni 
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05, 11.00 6 kadri
8.35 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Slēgtā skola 
11.30, 15.35 Comedy Women
12.30, 18.55 Jaunkundze-zemniece
13.30 Neredzamais cilvēks
16.40 Laimīgi kopā
19.55 Interni
21.00 Virtuve
22.10 Mf. Lai ko tu darītu, neatskaties!

TV5
5.00, 1.10 Mūzika
7.30 Pats sev režisors
8.20 Personīgās lietas
9.10, 19.00, 22.25, 0.15 Mūsu tēma
10.10, 12.30 Top-shop
10.25, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
12.45 Labi joki
15.00 Smieties atļauts
16.50 Samara. Seriāls
18.50 Ziņas
19.50 Kruķis. Seriāls
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
22.40 Mf. Precamies!

PBK
3.55 Mf. Pirmā mīlestība
5.10 Mūzika 6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.20 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Šovakar 13.50 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.50 Moderns spriedums

17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.40 Mf. Departaments
23.50 Euronews
0.35 G.Starovoitova. Pēdējās 24 
stundas 1.35 Mākslas filma
3.10 Mf. Tēvzemes dūmi

RenTV Baltic
5.55, 8.00, 15.25 Ģimenes melodrā-
mas
6.45, 14.10 Multfilmas
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00 Pie mums visi mājās
7.35 Dzīves laikā
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.10 Nosvērti un laimīgi
13.30 Skatīties visiem
14.30, 18.30 Drošs līdzeklis
16.25 Nemelo man
20.45 Reāla virtuve
21.50 Maldu teritorija
23.55 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
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!!
18.00 Mūsu ziņas
18.20 Mf. Laika atskaite
18.55 Gaidi mani 20.00 Laiks
21.05 Pozīcija

22.05 Mašīnu karš
22.40 Mf. Paradīzē, kā slazdā

Baltkrievijas TV1
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, 1.05 Zona Х
9.10 Galvenais ēteris
10.00 Redaktoru klubs
10.55 Zvaigžņu dzīve 
12.10 Mana patiesība
13.15 Mf. Egoists
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Fantāzijas lidojums
17.20 Mūsējie
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20 Arēna
19.55 Forums
21.00 Panorāma
22.10 Viņi dziedāja par Dzimteni
22.50 Futbols
0.55 Aktuāla intervija
1.40 Sports

Baltkrievijas TV2
7.00 Rīts
9.00, 10.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 17.15 Nazis mākoņos
10.35 Izmeklēšana
11.45 Mf. Sadko
13.10 Div ar pus pavāri
13.45 Mf. Mans dinozaurs
15.50 Pārlādēšana
16.30 Raidījums 18.20 Futbols
20.55 Labsajūtas ābece
21.25 KENO
21.35, 22.55 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes 22.10 Futbols RIO 2014
23.30 Reāli puikas
0.30 Teniss

6.45 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00, 20.35, 4.30 Galileo 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Negaidīts pavērsiens
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
21.10 Mf. Sieviešu pasaule
23.10 Nikita 
0.10 Mf. Puišus nomaļus

TV3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti
5.40, 11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25, 12.55 Smurfi
7.50, 1.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Lizija Magvaira
10.50 Smieklīgākie videokuriozi 
13.55 UgunsGrēks 
15.05, 1.35 Alkas pēc laimes
16.05, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk 
16.40 Varoņini
17.50 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kobra
22.10 Kurjers
23.15 Atriebība
0.10 Amerikāņu šausmu stāsts 

TV3+
5.35, 17.50, 0.45 Māja 2
6.20 Simpsoni 
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05 6 kadri
8.35 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.25, 18.55 Jaunkundze-zemniece
13.30, 19.55 Interni 
16.40 Laimīgi kopā
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 7 dienas ar krievu skaistuli

TV5

5.00, 1.10 Mūzika
7.15, 13.30 Pats sev režisors
8.05, 12.20 Kremļa kursanti
9.05, 19.00, 22.25, 0.30 Mūsu tēma
9.50, 12.05 Top-shop
10.05, 16.50 Samara. Seriāls
11.05, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50, 19.50 Kruķis. Seriāls
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Kāzu dienu nāksies precizēt

PBK
4.50, 15.55 Moderns spriedums
5.40 Mūzika
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.20 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Sekta
13.45 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.40 Mf. Departaments
23.50 Euronews
0.35 Mf. Uzvarētāju ziedi
2.20 Mākslas filma 
4.00 Mf. No visas sirds Jūsu...

RenTV Baltic
5.50 Manas brīnišķīgās..
6.40, 14.10 Multfilmas
6.54, 19.39 Laika prognoze
6.55 Kāzu laiks
7.50, 15.25 Ģimenes melodrāmas
8.50, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
13.35 Skatīties visiem
14.30, 18.40 Drošs līdzeklis
16.30 Nemelo man
20.45 Reāla virtuve
21.50 Mums pat sapņos nav rādījies
23.55 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo 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 Melnās avis. Seriāls
23.05 Mf. Vienalga kur, tikai ne šeit

Baltkrievijas TV1 
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Ziņas 7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 1.40 Zona Х
9.10, 23.55 Diversants
11.00, 20.00 Ceļā uz sirdi. Seriāls
12.10 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Pēdas

16.30 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 2.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Viņi dziedāja par Dzimteni
22.15 Raidījums 2.20 Sports

Baltkrievijas TV2 
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05 Pagātnes ēnas
10.05 Baltkrievu virtuve
10.45 Izmeklēšana
11.50 Mf. Trīs zelta mati
13.15, 23.35 Reāli puikas
14.25, 21.35, 22.55 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
15.30 Augstāk par jumtu
16.05 Superintuīcija
17.15 Pagātnes ēnas 18.20 Futbols
20.55 Labsajūtas ābece
21.25 KENO
22.10 Futbols RIO 2014
23.30 Gribu nokļūt televīzijā!
0.35 Teniss

9.00, 13.50 Top-shop
9.15, 23.50 Mājas restorāns
10.15 Tas ir mans bērns
11.20 Iemāciet mani dzīvot
12.20 Dzīves patiesība
12.55 Personīgās lietas
14.05 Zem aizsega. Seriāls
18.30 Labi joki
20.00 Likvidācija
22.00 Smieties atļauts
0.45 Mūzika

PBK
6.00, 9.00, 11.00, 17.30 Ziņas
6.10 Spēlē ermoņikas!
6.45 Kontrolpirkums
7.15 Amerikāņu veikals
7.45 Multfilmas
7.55 Veselība
9.20 Bezceļu piezīmes 

9.35 Laiks pusdienot!
10.10 Kamēr visi mājās
11.35 Vasarnīca
12.25 Divas zvaigznes
14.20 Mf. Mans vienīgais grēks
17.55 Mf. Vīrietis ar garantiju
20.00 Laiks
21.10 Atkārto!
23.30 Euronews
0.10 Mf. Princese uz zirņa
2.15 Mf. Kubanas kazaki
4.15 Mf. Pirmā mīlestība
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
7.10 Firmas vēsture
9.35 Iedomājies tikai
10.05 Tīrs darbs
11.00 Dievu ēdiens
12.15 Jūrmala

15.45 Spēle uz izslēgšanu. Seriāls
23.50 Koncerts

ONT
7.00 Sestdienas rīts 
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Bezceļa piezīmes
9.40 Kamēr visi mājās
10.30 Vasarnīca
11.05 Mf. Mēs no džeza
12.45 Mf. Nila pērle
14.45 Ļeņingrada
16.15 Sports
16.20 Sasmīdiniet komiķi
17.10 Muzikālie vakari 
20.00 Kontūras
21.05 JAK
23.20 Rokenrols Boba Gruena foto-
grāfijās

Baltkrievijas TV 1 
7.10 Naktsvijolīte. Seriāls
8.50 Vārds mācītājam 
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 21.50 Radu būšana 
10.45 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona Х 
13.10 Pārnesumkārba
13.50 Pārbaudījums 
14.25 Dialogi par civilizācijām
15.15 Tava pilsēta
15.30 Vitebskas gadatirgus 2014
15.55 Zvaigžņu dzīve
17.00 Mf. Fantāzijas lidojums
18.55 Viņš, viņa un es. Seriāls
20.40 Laika ziņas

21.00 Galvenais ēteris
22.50 Futbols 

Baltkrievijas TV 2 
7.20 Multfilma
7.40 Mf. Trīs zelta mati
9.10 Rītdiena – tie esam mēs!
9.35, 16.45, 21.55 TV barometrs
9.40, 22.25 Interni
11.45 Div ar pus pavāri
12.20 Mf. Ellespuika
14.30 Autobatls
15.05 Biroja stils
15.40 Comedy woman
17.20, 18.50, 20.55 Futbols 
18.00 Superloto
21.45 Superloto 5 no 36
21.50 KENO
22.00 Karsts ūdens
0.20 Superintuīcija

Latgales ērģeļu dienu festivāla 
atklāšanas koncerts skanēja Ag-
lonas bazilikā, bet otrais koncerts 
— Rēzeknes Sāpju Dievmātes Ro-
mas katoļu baznīcā, kurā uzstājās 
mūzikas vidusskolu audzēkņi un 
absolventi no Daugavpils un Rē-
zeknes. Jaunajiem mūziķiem tā 
bija lieliska iespēja iegūt jaunu 
pieredzi. Festivālā uzstāsies arī 
jau pieredzējuši un atzīti ērģelnie-
ki. Festivāla noslēgumā uzstāsies 
Aglonas bazilikas jauktais koris 
“Assumpta” diriģentes Ievas Laz-
dānes vadībā.

Latgales ērģeļu dienās vēl gai-

dāmi četri koncerti: Līksnas Vis-
svētākā Jēzus sirds Romas katoļu 
draudzes baznīcā  27. jūnijā, Bar-
kavas Svētā Staņislava Romas ka-
toļu draudzes baznīcā 28. jūnijā, 
Malnavas Jaunavas Marijas - Ro-
žukroņa karalienes katoļu drau-
dzes baznīcā (Kārsavā) 29. jūnijā 
un Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē 
29. jūnijā.

“Prezmas baznīcas ērģeles ir ba-
roka pērle, kam mēs šogad vācam 
līdzekļus. Restaurēsim šīs ērģeles, 
man šķiet, tās būs vienas no la-
bākajām,” uzsver Latgales ērģeļu 
dienu rīkotāja Larisa Carjakova.

Jau piekto gadu Latgalē norisinās ērģeļu dienas, kurās piedalās 
mūziķi no Latgales, kā arī tie, kuri te mācījušies vai strādājuši, 
turklāt jaunajiem mūziķiem šī ir lieliska iespēja gūt pieredzi. Tā 
kā daudzos dievnamos mūzikas instrumenti ir jau veci, Latgales 
ērģeļu dienās tiek vākti ziedojumi to atjaunošanai, šogad — 
Prezmas baznīcas ērģelēm.

Latgales ērģeļu dienas
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Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + dā va na.
Tālr. 26847347, 

www.dur vis tev.lv

PĀRDOD

IEPĒRK

PĒRK

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.

DAŽĀDI

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

Pērkam 
vasku un 
vecās 
vaska šūnas.
R a ž o j a m 
bišu un tranu 
šūnas.

T. 26538824,  29106312
www.kurmisi.com

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis (Lat vi jas, 

Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša na, 

ap da re (tālr. 20219116, Ge nā dijs).
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 

65681152, 20220306.

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

BEZĶĪLAS AIZ-
DEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr. 28609904, 20292842.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samak-
sa tūlītēja. Svari. Tālr. 

20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. Samaksa 
tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

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.

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.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.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, 

ķīmisko tīrīšanu, pulēšanu. 
Katra piektā mazgāšanas 

reize - bezmaksas!

Krāslavā, Vasarnieku 11, 
tālr. 26645115, 25970755

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods).

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

Vajadzīgi strādnieki mežā (zāģeri 
un palīgstrādnieki). T. 20201687.
Vajadzīga mājsaimniece. Sīkāka 
informācija pa tālr. 25469694.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, telpu 
uzkopšanā, apkops vecus cilvēkus. 
Apzinīga un akurāta. Tālr. 22102220.
sieviete meklē darbu. Pieskatīs bēr-
nus vai vecus cilvēkus. Ir pieredze. 
Tālr. 27104520.
IZĪRĒJU 2-istabu dzīvokli Krāsla-
vā. Tālr. 22428437.
L/S zemes appļaušana ar smalci-
nātāju. Piesakoties jūnijā 35 €/ha. 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vados. Tālr. 22038020, 22081094.
Satelīttelevīzijas uzstādīšana un 
modernizācija. Vairāk nekā 70 
Krievijas kanālu uzstādīšana par 
22 EUR gadā. Maina vecos TRI-
KOLOR uztvērējus pret jauniem. 
Tālr. 28359900.
Elektroierīču remonts (elektriskie 
gani, uzlādēšanas ierīces utt.). 
Tālr. 26586120. 
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka-
mīnus, dūmvadus, plītis. Remonts 
un tīrīšana. Tālr. 29329151.
Artēzisko aku urbšana. T. 29142220.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Pieredzējis mašīnists rok, tīra DĪ-
ĶUS un grāvjus, izlīdzina zemi ar 
Draglainu. Tālr. 25469690. 
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Zīlēšana ar taro kārtīm. Aizrunā 
psoriāzi, alkoholismu. Mīlestības 
un uzticības pareģošana. Tālr. 
25320417.
PĀRDOD vai MAINA kazu (1. lak-
tācija) pret āzi (ne jaunāku par 7 
mēn.). Tālr. 25159050.
Trūcīgai ģimenei vajadzīgs trīs-
ritenis.  Par simbolisku samaksu 
nopirksim slaucamu kazu un vis-
tas. Pieņemsim ģimenē (Krāsla-
vā) pensionāru, apsolām par viņu 
rūpēties. Ļoti nepieciešams darbs, 
var laukos. Tālr. 25274016.

firma par visaugstākajām ce-
nām – mežu, lauksaimniecības 
zemi, cirsmas. Ātra un korekta 
novērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. 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;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
cirsmas, jaunus mežus, lauksaim-
niecības zemi. Tālr. 26225905;
firma - zemi, zemi ar mežu, me-
žus. Apmaksa uzreiz. Augstas 
cenas. Tālr. 29129658;
īpašumus un meža cirsmas. 
Palīdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 26850960, 25287734;
zemes īpašumus. Platībai nav 
nozīmes. Samaksa uzreiz skaid-
rā naudā. Tālr. 20631111;
mikroautobusus VW, MERCE-
DES, FORD; kravas mašīnas 
MAN, MERCEDES, VOLVO, 
SCANIA; hidromanipulatorus. 
Tālr. 26016534;
smagos diskus. Tālr. 28370217;
piena kvotas. Tālr. 26161362.

viensētu 4 km no Krāslavas. Tālr. 
26062432;
māju, 2 km no Dagdas. Tālr. 
26562440, 26366361;
2-istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
2-istabu dzīvokli ar malkas ap-
kuri Krāslavas centrā. Vajadzīgs 
remonts. Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 25358192;
2-istabu dzīvokli ar krāsns apku-
ri st. Krāslava, var uz nomaksu. 
Tālr. 27881953;
1.5 - istabu dzīvokli, 3.st., bez 
remonta. Vienības ielā 30. Tālr. 
26341568;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4. Ir remonts. Tālr. 29129296, 
20023221;
”VW Golf”-1,6 (1997., 5 durvis, 
zilā krāsā, ideālā stāvoklī, € 1300). 
Tālr. 26897389, 28892068;
“AUDI 80 B4 Avant” - 1992., ben-
zīns/ gāze. Tālr. 28787119;
kombainu “CLAAS Consul”. Tālr. 
26707713;
kombainu “Massey Fergu-
son”-487 labā stāvoklī; vālotāju 
(“Jula”). Tālr. 28353721;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 250, 
1000 l. Daugavpils. T. 27492445;
skrituļslidas (36-40 izm.). Labā 
stāvoklī. Tālr. 29453287;
akordeonu “Weltmeister”(80 
basi); lietotu ledusskapi “Snaige” 
labā stāvoklī. Tālr. 26137046;
TENA autiņbiksītes, L izm., ar at-
laidi. Tālr. 26062432;
govi pēc izvēles. Tālr. 29836492; 
pirmpieni no pienīgas govs. Tālr. 
22468510;
telīti un bullīti (1 mēn.). Tālr. 
29277860;
slaucamu kazu. Tālr. 29870058;
sivēnus. Piegāde. T. 25949788;
sivēnus. Tālr. 28370217;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 29827184;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
graudus, miltus. Piegāde. T. 28353721;
auzas lopbarībai. Tālr. 29489854, 
65621048;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku (osis). Sausa, klučos. Tālr.  
26627598.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26609182;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918;
liellopus, cūkas, teļus, 
aitas. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
22448323;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

SARGĀ SEVI UN SAVU 
ĪPAŠUMU!

Sertificēta zibensaizsardzī-
bas izbūve. Darba pieredz 38 
gadi. Kvalitāte, garantija, vācu 
materiāli, dokumentācija. Pie
ņemamas līgumcenas.

Tālr. 65625103, 29275604

Pirmdien, 
30. jūnijā, 
z/s pārdos 
jaunas vis-
tiņas (3-5 
mēn.) un 
g a i l ī š u s . 
Pēc pasū-
tījuma dažāda vecuma pī-
lēni, broileri, paipalas, pa-
audzēti cāļi. Pasūtījumi pa 
tālr. 29142247, šofera tālr. 
29158908.

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 
8.45, Kombuļi - 9.10, Izvalta 
- 9.30, Borovka - 9.45, Krās- 
lava (Ostas ielā) - 10.00, 
Skaista - 10.50, st. Skais-
ta - 11.10, Kalnieši - 11.25, 
Piedruja - 11.40, Lupandi 
- 11.55, Vaicuļeva - 12.05, 
Indra - 12.15, Skuki - 12.35, 
Robežnieki - 12.50, Asū-
ne - 13.15, Dagda - 13.35, 
Ezernieki - 14.00, Andzeļi 
- 14.15, Andrupene - 14.40, 
Mariampole - 14.50, Jaun-
okra - 15.00, Priežmale - 
15.15

JURIDISKIE PAKALPOJUMI 
Dagdā, Daugavpils ielā 8

Tālr. 28336951

Iepērk gailenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

 “Baltiņi” katru dienu no 14.00 - 
20.00. Tālr. 26840027.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
klases audzinātājai Natālijai 
Baženovai sakarā ar smago 
zaudējumu - mātes nāvi. 

Kalniešu pamatskolas 
absolventi un viņu vecāki

Izdziest mūžs kā sveces 
liesma,
Izdeg tā kā saules stars.
Apklust tā kā laba dziesma,
Kas vairs sirdi neaizskar.

Dalām bēdu smagumu 
un izsakām dziļu līdzjūtību 
Andzeļmuižas draudzes 
vecākai Veronikai  Vērdiņai, 
uz mūžu no mīļās māsas 
atvadoties.

Draudze

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Veronikai Vērdiņai mīļo 
māsu kapu kalnā guldot. 

Kaimiņi 

Reklāma un sludinājumi


